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Rozdział I
Nitya-dharma – wieczna natura żywej istoty oraz naimittika-dharma – 

jej przemijające religijne obowiązki

Jambūdvīpa – planeta Ziemia, jest najbardziej drogocenną planetą w syste-
mie słonecznym, a Bhārata-varṣa – Indie, są najbardziej pomyślnym obszarem na 
Ziemi. Gaura-maṇḍala – Bengal, jest szczególną duchową prowincją Indii, zaś Śrī 
Navadvīpa-dhāma jest jej najwspanialszym klejnotem. W zakątku Śrī Navadvīpa-
dhāma, nad brzegami rzeki Bhāgīrathī (Ganges) jaśnieje wiecznie duchowym bla-
skiem Godruma.

W minionych czasach, drewniane altany Godrumy były miejscem duchowych 
ustroni dla wielu wyniesionych i świętych dusz. Pradyumna-kuñja – prosta medyta-
cyjna chatka znajdowała się w tej samej altanie, gdzie dawno temu Śrī Surabhidevī 
wielbiła Śrī Gaurāṅga-sundara medytując o Nim wewnątrz swego serca. Obecny 
mieszkaniec tej chaty, Śrī Premadāsa Paramahaṁsa Bābājī, otrzymywał duchowe in-
strukcje od Śrī Pradyumna Brahmacārī, bhāgavata-pāriṣada – wiecznego towarzysza 
Najwyższego Pana. Z tego powodu znany jest jako jego śikṣā-śiṣya – uczeń, który 
otrzymuje instrukcje, jednak bez inicjacji mantrą.

Śrī Premadāsa Bābājī był wybitnym uczonym, który opanował wiedzę wszystkich 
gałęzi filozofii i pism objawionych. Spędzał całe dnie w ekstazie na nieustannym 
intonowaniu harināma – świętych imion. Bābājī Mahārāja wybrał Godrumę na swoje 
miejsce medytacji wiedząc, że miejsce to jest dokładną repliką Nadagrāma we Vrajy. 
Jego codziennym rytuałem było intonowanie minimum dwustu tysięcy imion Kṛṣṇy 
oraz składanie niezliczonych pełnych pokłonów wszystkim Vaiṣṇavom. Utrzymywał 
się z mādhukarī. Chodził od domu do domu żebrząc u każdego z pasterzy o odrobinę 
produktów. Robił to tak długo, aż wystarczyło mu pożywienia na jeden dzień. Postę-
pował niczym pszczoła, która zbiera małą ilość pyłku na każdym z kwiatów.

Uporawszy się z tymi codziennymi obowiązkami, Śrī Premadāsa Paramahaṁsa 
Bābājī nigdy nie marnował pozostałego czasu na wioskową paplaninę. Gdy codzien-
nie czytał Prema-vivartę autorstwa Śrīla Jagadānandy Paṇḍita, wiecznego towarzysza 
Śrī Caitanyi Mahāprabhu, z jego oczu płynęły łzy szczęścia. W tych chwilach, święci 
wielbiciele z sąsiednich chat ochoczo zbierali się wokoło, by go posłuchać. Niech nie 
będzie zaskoczeniem fakt, że tekst Prema-vivarty jest nasycony rasą – duchowym 
smakiem, a słodki ton głosu Bābājīego był tak inspirujący, że gasił wszelkie płomie-
nie materialnej niedoli w sercach oczarowanych wielbicieli.

Pewnego popołudnia po ukończeniu przepisanej liczby rund harināma, Bābājī 



Jaiva-dharma - Część I

2

Mahārāja siedział na małej polance w drewnianej altanie nazywanej Śrī Mādhavī-
mālatī. Recytując Prema-vivartę wkrótce poczuł w swym sercu napływ duchowych 
emocji.

W tej samej chwili, zbliżył się do niego sannyāsīn – osoba w wyrzeczonym po-
rządku życia. Upadł do jego stóp w pełnej pokorze i przez dość długi czas pozostał 
w tej pozycji na ziemi. Będąc w stanie głębokiej medytacji, Bābājī Mahārāja wcale 
go nie zauważył. Wkrótce jednak, gdy tylko wyszedł z transu i ujrzał składającego 
pokłony sannyāsīna, zawstydził się. Jako, że uważał się za niższego od źdźbła tra-
wy na ulicy, Bābājī upadł przed nim na kolana i zawołał: „O mój Śrī Caitanyo! O 
Nityānando! Bądźcie łaskawi dla mnie, upadłego łajdaka!” Następnie zwracając się 
do sannyāsīna powiedział: „Mój panie, jestem bardzo niski i nic nie znaczę – dlacze-
go zatem mnie zawstydzasz?” Wówczas sannyāsīn z wielkim szacunkiem dotknął 
stóp Bābājī Mahārāja i następnie powstał. Bābājī szybko zaoferował gościowi sło-
mianą matę i usadowił go pośród zgromadzonych Vaiṣṇavów.

Bābājī Mahārāja przepełniony uczuciem oddania zaczął mówić zdławionym, drżą-
cym głosem: „Drogi panie, w jaki sposób tak upadła dusza jak ja może ci służyć?”

Sannyāsin odłożył na bok kamaṇḍalu – miskę na wodę i przemówił do Bābājī 
Mahārāja ze złożonymi dłońmi: „Czcigodny mistrzu, jestem wielce nieszczęśliwą 
duszą! Mieszkając w takich świętych miejscach pielgrzymek jak Vārāṇasī, dokład-
nie przestudiowałem sześć gałęzi filozofii – Nyāyę, Vaiśeṣikę, Sāṅkhyę, Patañjali, 
Uttara-mīmāṁsę oraz Vedāntę. Wszystkie mają związek z Wedami, Brahma-sūtrą 
oraz Upaniṣadami. Spędziłem tak wiele lat na poważnych debatach i rozważaniu 
różnych konkluzji pism objawionych. Dwanaście lat temu przyjąłem inicjację w 
porządku sannyāsa od Śrīla Saccidānanda Sarasvati. Po inicjacji podróżowałem do 
wszystkich miejsc pielgrzymek zawsze mając towarzystwo sannyāsinów w linii Śrī 
Śaṅkarācāryi. Przeszedłem pierwsze trzy poziomy wyrzeczonego porządku, a miano-
wicie: kūṭicaka, bahūḍaka oraz haṁsa i jakiś czas temu osiągnąłem ostateczny etap 
sannyāsy – poziom paramahaṁsa. W Vārāṇasī podjąłem ślub milczenia i głęboko 
rozmyślałem nad naukami Śrī Śaṅkarācāryi, który streścił esencję swojej filozofii w 
takich twierdzeniach Wed jak: ahaṁ brahmāsmi – ‘jestem Brahmanem,’ prajñānam 
brahmā – ‘Brahman jest świadomością,’ czy tat tvam asi – ‘jesteś tym.’ Nazwał je 
mahā-vākya – wielkimi powiedzeniami Wed.”

„Pewnego dnia, gdy byłem pogrążony w medytacji przeszedł koło mnie święty 
Vaiṣṇava głośno śpiewając pełne chwał rozrywki Śrī Kṛṣṇy. Otworzyłem oczy i uj-
rzałem, że włosy na jego ciele były zjeżone, a po policzkach potokami spływały łzy. 
Ekstatycznie śpiewał: ‘Śrī Kṛṣṇa Caitanya, Prabhu Nityānanda!’ Tańczył chwiejnie 
czasami drepcząc i przewracając się na ziemię.”

„Widok jego osoby i dźwięk jego pieśni poruszyły we mnie nieznane emocje. Nie 
jestem w stanie w pełni opisać tego doświadczenia. Wewnątrz dotknęły mnie głębokie 
uczucia. Mimo to, pragnąc utrzymać pozycję szacunku okazywanemu paramahaṁsie 
nie podjąłem próby porozmawiania z nim. Cóż za wstyd! Szydzę z mej honorowej po-
zycji! Przeklinam swoje szczęście! Jednakże od tamtego momentu, z jakiegoś dziw-
nego powodu mój umysł zaczął być przyciągany do lotosowych stóp Śrī Caitanyi 
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Mahāprabhu.”
„Później usilnie starałem się odszukać tego świętego Vaiṣṇavę. Niestety bezsku-

tecznie. Jasno zrozumiałem, że dzięki ujrzeniu go i usłyszeniu intonowania imienia 
Kṛṣṇy doświadczyłem czystej radości, której nigdy wcześniej nie poczułem. Była to 
intensywna błogość, którą uważałem za niemożliwą do osiągnięcia przez istotę ludz-
ką. Po kilku dniach rozmyślań na ten temat, ostatecznie doszedłem do wniosku, że 
najlepszą dla mnie rzeczą jest przyjęcie schronienia u stóp Vaiṣṇavów. Z tego powodu 
opuściłem Vārāṇasī i udałem się do Vṛndāvana-dhāma.”

„Tam ujrzałem wielu Vaiṣṇavów powtarzających z głębokim uczuciem rozłąki i 
smutku imiona Śrī Rūpy, Śrī Sanātany i Śrī Jīvy Gosvāmiego. Wszyscy pochłonię-
ci byli medytacją rozrywek Śrī Śrī Rādhy Kṛṣṇy. Mówili również o Śrī Navadvīpa-
dhāma natychmiast wchodząc w stan ekstazy, upadając na ziemię i tarzając się w 
pyle. Pragnienie ujrzenia Navadvīpy zwiększyło się ogromnie i po pierwszym okrą-
żeniu obszaru Vraja-dhāma, wyruszyłem w podróż. Kilka dni temu przybyłem do 
Māyāpura i słysząc o twoich chwałach przyszedłem szukać schronienie u twoich stóp. 
Łaskawie okaż mi łaskę i przyjmij mnie na swego sługę, sprawiając w ten sposób, że 
moje życie stanie się pełne i warte zachodu.”

Bābājī Mahārāja okazując wielką pokorę położył między zębami źdźbło trawy 
i powiedział drżącym głosem: „Mój drogi panie w wyrzeczonym porządku życia, 
jestem bezużyteczną duszą. Zmarnowałem swe życie starając się jedynie wypełnić 
żołądek, porządnie się wyspać i rozmawiać na trywialne tematy. Przyjąłem schronie-
nie tej ziemi, gdzie Pan Śrī Kṛṣṇa Caitanyia Mahāprabhu wykonał wiele ze Swych 
rozrywek. W taki lub inny sposób spędzam tutaj swój czas. Na nieszczęście nie potra-
fię dostrzec prawdziwej natury duchowej miłości Boga, kṛṣṇa-premy. Jesteś wielkim 
szczęśliwcem! Zostałeś pobłogosławiony widokiem prawdziwego Vaiṣṇavy i to spo-
tkanie, choć na chwilę obdarzyło cię boskim smakiem kṛṣṇa-premy. W rzeczy samej, 
jesteś odbiorcą szczególnej łaski Śrī Kṛṣṇa Caitanyi. Pozostanę na zawsze wdzięczny 
jeśli w chwilach ekstatycznej kṛṣṇa-premy będziesz pamiętał mnie życzliwie, upadłe-
go łajdaka.”

Bābājī Mahārāja zbliżył się do sannyāsīna i ciepło objął go oblewając strumienia-
mi łez. Dotyk czystego Vaiṣṇavy sprawił, że Sannyāsī Ṭhākura natychmiast doświad-
czył duchowej radości i zaczął płakać i tańczyć. W tańcu śpiewał ten oto refren:

jaya śrī-kṛṣṇa caitanya śrī prabhu nityānanda
jaya śrī -premadāsa guru, jaya bhajana ānanda

„Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi i Śrī Nityānandzie Prabhu! Wszelka chwała 
memu mistrzowi duchowemu, Śrī Premadāsa Bābājīemu! Wszelka chwała błogości 
wielbienia w oddaniu!”

Po dłuższej chwili Sannyāsī Ṭhākura uspokoił się, usiadł i rozpoczął rozmowę z 
Bābājī Mahārājem. Bābājī powiedział z pokorą: „O wielki mędrcze, spędź tu w Pra-
dyumna Kuñja kilka dni i oczyść mnie swoim towarzystwem.”
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Sannyāsī Ṭhākura odpowiedział: „Podporządkowuje tobie swe ciało i życie. Dla-
czego tylko kilka dni? Modlę się, bym mógł pozostać tu przez resztę życia w służbie 
dla twojej osoby.” Będąc dobrze obeznanym we wszystkich pismach objawionych, 
Sannyāsī Ṭhākura wiedział doskonale, że należy zamieszkać w gurukuli – aśramie 
guru i następnie otrzymać od niego duchową inicjację. Z tego powodu postanowił 
pozostać w Pradyumna Kuñja.

Pewnego dnia Bābājī Mahārāja przemówił do Sannyāsī Ṭhākura: „O wielka 
osobo! Śrī Pradyumna Brahmacari Ṭhākura, mój mistrz duchowy, okazał mi wiel-
ką łaskę obdarzając sanktuarium swych stóp. Obecnie przebywa w odosobnionej 
części Navadvīpa, w wiosce Śrī Devapallī, intensywnie pogrążony w wielbieniu Śrī 
Nṛsiṁha-devy. Odwiedźmy go dzisiaj po ukończeniu mādhukari.”

Po południu przebyli Ganges i przybyli do Śrī Devapallī. Gdy zeszli z kopca 
Sūryaṭila, wewnątrz świątyni Śrī Nṛsiṁha-deva ujrzeli Śrī Pradyumnę Brahmacari. 
Będąc jeszcze w oddali, Bābājī Mahārāja złożył pokłony swemu guru kładąc całe 
ciało na ziemi. Poruszony delikatnym uczuciem, Śrī Pradyumna Brahmacari Ṭhākura 
wyszedł ze świątyni i podnosząc obydwiema dłońmi Bābājī Mahārāja objął go czule 
zapytał o samopoczucie. Następnie usiedli przez dłuższy czas rozmawiając na ducho-
we tematy. Ostatecznie Bābājī Mahārāja zwracając się do Sannyāsī Ṭhākura przed-
stawił go Pradyumna Brahmacari Ṭhākurze, którzy przemówił: „Mój drogi synu! 
Odnalazłeś właściwego mistrza duchowego. Teraz postaraj się szczerze studiować 
Prema-vivartę u Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego tak, jak zostało to powiedziane 
w Caitanya-caritāmṛcie, Madhya-līli 8.128:

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ‘guru’ haya

‘Bez względu na to, czy ktoś jest braminem, sannyāsīnem, czy śūdrą, może stać 
się mistrzem duchowym jeśli zna naukę o Kṛṣṇie.’”

Podążając za przykładem guru, Sannyāsī Ṭhākura ofiarował pełne pokłony Śrī 
Pradyumna Brahmacari Ṭhākurze, który stał się dla niego starszym mistrzem ducho-
wym – parama-guru. Następnie pokornie odparł: „Drogi mistrzu! Jesteś pāriṣada 
– wiecznym towarzyszem Pana Caitanyi. Twoje pełne współczucia spojrzenie jest 
w stanie oczyścić wiele tysięcy takich sannyāsīnów jak ja. Dlatego błagam cię, byś 
okazał mi swą życzliwość.”

Nigdy wcześniej nie ucząc się etykiety Vaiṣṇava, Sannyāsī Ṭhākura z wielkim 
zainteresowaniem przyglądał się dalszym wymianom pomiędzy swoimi guru i para-
ma-guru. Zrozumiawszy, że było to standardowe zachowanie, postanowił za nim w 
pełni podążać. Bābājī Mahārāja i Sannyāsī Ṭhākura pozostali na sandhyā-ārati – wie-
czornym wielbieniu i następnie powrócili do Godrumy.

Dni mijały szybko i Sannyāsī Ṭhākura rozwinął pragnienie zadania Bābājīemu 
pewnych filozoficznych pytań. Choć nie miał na sobie stroju Vaiṣṇava, sannyāsīn 
posiadał wszystkie charakterystyczne cechy wielbiciela. Dzięki wcześniejszemu tre-
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ningowi rozwinął już cechy sama – spokoju, dama – kontroli zmysłów oraz brahma-
niṣṭhā – niezachwianego usytuowania we wszystko przenikającej, pozbawionej du-
alności Prawdzie Absolutnej. Teraz dodatkowo rozwijał realizację boskich rozrywek 
parama-brahma – Najwyższej Osoby Boga, Śrī Kṛṣṇy co w konsekwencji pozwoliło 
mu na stopniowy rozwój prawdziwej pokory i łagodności.

Pewnego dnia o wschodzie słońca, po porannej kąpieli Bābājī Mahārāja usiadł 
w zaciszu gaju Śrī Mādhavī-mālatī Maṇḍapa i rozpoczął intonowanie harināma na 
swym mālā – zrobionych z drzewka tulasī koralach medytacyjnych. Świadomość 
ciała i otaczającego zjawiskowego świata zanikła. Wkrótce pogrążył się głęboko w 
medytacji niśānta-līlā – rozrywek na Goloce Vṛndāvana, które mają miejsce o brza-
sku. W szczególności były to miłosne wymiany Boskiej Pary, Rādhā-Kṛṣṇy w gajach 
Vṛndāvany. Rozrywka ta miała się wkrótce zakończyć wraz pojawieniem się pierw-
szym promieni słonecznych, które wymuszały Ich rozłąkę i powrót do domów. Po 
policzkach Bābājīego spływał nieprzerwany strumień łez, gdy będąc usytuowanym w 
swej siddha-deha – oryginalnej duchowej formie, wykonywał w medytacji obowiązki 
przydzielone mu w transcendentalnej siedzibie Boskie Pary, podczas Ich porannych 
rozrywek.

Sannyāsī Ṭhākura z początku przyglądał się temu ze stosowej odległości. Z 
czasem jednak, zbliżając się coraz bardziej i bardziej zaczęło ogarniać go wielkie 
zdumienie na widok ekstatycznych symptomów manifestujące się na ciele Bābājī 
Mahārāja. Wciąż będąc w głębokiej medytacji Bābājī zawołał: „O sakhī! Szybko 
ucisz tę wiedźmę, małpę Kakkhatī! Inaczej przeszkodzi w błogim śnie najdroższej 
nam Rādhārāṇī i Govindy. Jeśli się obudzą, Lalitā-sakhi bardzo się zdenerwuje i z 
pewnością mnie skarci. Spójrz tam! Anaṅga-mañjarī sygnalizuje, że musimy to uczy-
nić! Jesteś Ramaṇa-mañjari. Zostało ci powierzone to zadanie, dlatego powinnaś wy-
konać je najbardziej sumiennie.” Powiedziawszy to, Bābājī Mahārāja upadł na ziemię 
w ekstatycznym omdleniu. Zrozumiawszy, że słowa te były skierowane do niego, 
Sannyāsī Ṭhākura zrealizował w tamtej chwili zarówno swą siddha-deha – duchową 
formę i tożsamość, jak również swą szczególną służbę oddania. Tak zaczął przygoto-
wywać się do swych nowych duchowych obowiązków.

Świt budził się wzdłuż wschodniego horyzontu. Słońce powoli wynurzało się ja-
śniejąc blaskiem poranka, który tworzył płomienną aurę wokół pięknych altan Śrī 
Mādhavī-mālātī Maṇḍapa w Pradyumna-kuñja. Ptaki szczebiotały na powitanie i de-
likatna bryza niosła wokoło ich piękne pieśni. We wczesnym blasku słońca, natura 
czerwieniła się nieskazitelnym pięknem.

Siedzący na słomianej macie Bābājī Mahārāja powoli wracał do zewnętrznej 
świadomości. Po chwili zaczął intonować cicho na swym mālā. Korzystając z tej 
sposobności, Sannyāsī Ṭhākura usiadł w koło niego i przemówił w taki oto sposób: 
„Drogi mistrzu! Twój biedny sługa chciałby zadać pytanie. Niech twe słowa wzbudzą 
boskie uczucia Vrajy wewnątrz mego serca, tak straszliwie spalonego płomieniami 
monizmu i realizacji bezosobowego Brahmana.”

Bābājī Mahārāja: „Jako, że jesteś najlepszym z kandydatów, uczynię wszystko co 
w mej mocy, by odpowiedzieć na wszelkie twoje pytania.”
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Sannyāsī Ṭhākura: „Drogi mistrzu! Gdziekolwiek bym się nie udał, słyszałem 
paṇḍitów tłumaczących doniosłość dharmy – religijnych obowiązków. W odpowie-
dzi zawsze pytałem czym tak naprawdę jest ta dharma. Smutnym jest jednak, że 
wszystkie odpowiedzi, które uzyskałem były ze sobą sprzeczne. Dlatego teraz pragnę 
dowiedzieć się od ciebie, czym jest prawdziwa dharma ludzkości? Dlaczego każdy z 
tych religijnych nauczycieli głosi swą szczególną wersję dharmy tak, jakby była jedy-
ną właściwą religią? Jeśli rzeczywiście istnieje wyłącznie jedna dharma, dlaczego re-
ligijni przywódcy nie żyją ze sobą w zgodzie, podążając za jedną duchową ścieżką?”

Bābājī Mahārāja rozpoczął cicho swą rozprawę wielbiąc w umyśle lotosowe stopy 
Śrī Caitanyi Mahāprabhu: „O szczęśliwcze! Słuchaj uważnie jak wyjaśnię ci co jest 
prawdziwą religią człowieka – jego nitya-dharmą. Naturalne cechy vastu – wiecznej 
istoty, czy też obiektu powiązane są z ich ghataṇą – wrodzoną konstytucją. Dzięki 
łasce Śrī Kṛṣṇy, vastu w chwili swego zamanifestowania, od razu posiada niezmienną 
naturę zwaną dharmą. Z tego powodu wrodzoną naturą vastu – istoty jest nitya-dhar-
ma – wieczna czynność.”

„Jednak na mocy przypadku lub na skutek kontaktu z innymi elementami, natural-
na cecha vastu może zostać pozornie przekształcona lub zmieniona. Z biegiem czasu, 
gdy przekształcona cecha staje się stabilna, wydaje się być stałą cechą vastu – pozor-
nie wyglądając na jej oryginalną, wieczną i wrodzoną naturę. Pomimo tego, ta nowa 
zniekształcona cecha nie jest svabhāvą – wrodzoną naturą. W rzeczywistości jest de-
finiowana jako nisarga – stan, który tylko wydaje się być naturalnym. Zdając się być 
wieczną, nisarga zwodniczo przywłaszcza sobie prawdziwą svabhāvę vastu – istoty.”

„Weźmy na przykład wodę. Jej wrodzoną naturą jest płynność. Jednakże, gdy 
woda zamarza zamieniając się w lód, twardość staje się jej przyjętą naturą – jej nisar-
gą. Nisarga jest tymczasowym stanem, jako że została wywołana czynnikiem dzia-
łającym jako katalizator. Gdy czynnik ten zostanie usunięty, fałszywa i tymczasowa 
nisarga również znika. Z kolei prawdziwa wrodzona natura jest utrzymana wiecznie. 
Nawet podczas rzekomej przemiany vastu, jej wrodzoną naturą pozostaje utajona we-
wnątrz nitya-dharma. Jest tylko kwestią czasu, gdy wraz z zanikiem obcych warun-
ków, nitya-dharma z pewnością ponownie się wzmocni.”

„Wrodzona natura – svabhāva, jest nitya-dharmą – wieczną religią vastu. W 
przeciwieństwie do tego, nisarga – przyjęta natura vastu jest jej naimittika-dharmą 
– naturą tymczasową. Osoba obdarzona vastu-jñaną – wiedzą o Absolutnej Rzeczy-
wistości, jest w stanie rozróżniać pomiędzy nitya-dhamrą oraz naimittika-dharmą 
– tymczasowymi, a materialnymi czynnościami religijnymi. Jednak ten, kto takiej 
wiedzy nie posiada będzie fałszywie uważać przemijającą nisrgę i wynikającą z niej 
naimittika-dharmę za nitya-dharmę.”

Wówczas Sannyāsī Ṭhākura zapytał: „Czy mógłbyś łaskawie podać dokładną de-
finicję vastu i svabhāvy?”

Bābājī Mahārāja odparł: „Sanskryckie słowo vastu jest pochodną rdzenia wyrazu 
vas – które oznacza ‘istnieć’ lub ‘spoczywać’ – odmienione i przekształcone na rze-
czownik przyrostkiem tu. Dlatego vastu znaczy ‘to, co istnieje jako coś oczywiste-
go i postrzegalnego.’ Vastu jest dwóch rodzajów: vāstava-vastu oraz avāstava-vastu. 
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Vāstava-vastu jest transcendentalną prawdą – wieczną duchową rzeczywistością. 
Avāstava-vastu jest materią – tymczasowymi obiektami, obdarzonymi obojętnymi ce-
chami oraz iluzorycznym podobieństwem prawdziwej i wiecznej rzeczywistości. Byt 
vāstava-vastu jest absolutną, transcendentalną rzeczywistością, w której manifesto-
wane atrybuty są przejawem prawdziwej wrodzonej natury – nitya-dharmy. Jīva jest 
elementem transcendentalnej vāstava-vastu, a jej wrodzoną naturą jest nitya-dharma 
– nieprzemijająca, wrodzona cecha.”

„Wszystko zależy od percepcji. Postrzeganie wrodzonej dharmy jest czasami traf-
ne, a czasami iluzoryczne. Słowa Śrīmad-Bhāgavatam, 1.1.2: (...) vedyaṁ vāstavam 
atra vastu śivādam (…) ‘Najwyższą prawdą jest rzeczywistość, odróżniona dla dobra 
ogółu, od iluzji,’ zapewnia nas, że vāstava-vastu definitywnie określa duchową, trans-
cendentalną prawdę. Ostatecznie, tym vāstava-vastu jest Najwyższa Osoba Boga, 
prawdziwie niezmienna rzeczywistość. Jīva jest nieznaczną częścią vāstava-vastu, 
a māyā – zewnętrzna, tworząca iluzję moc jest Jego energią. Dlatego vastu wskazuje 
równocześnie na Najwyższego Pana, jīvę oraz māyę. Właściwe zrozumienie związku 
pomiędzy tymi trzema elementami jest śuddha-jñaną – prawdziwą wiedzą.”

„Istnieją różne koncepcje dotyczące tych trzech prawd, jednak praktycznie wszyst-
kie z nich są iluzoryczne i materialne. Dla przykładu, w szkole myśli Vaiśeṣika, argu-
mentacja i klasyfikacja dravya – obiektów oraz guṇa – cech, całkowicie opiera się na 
ich avāstava-vastu – tymczasowej naturze.”

Sannyāsī Ṭhākura kontynuował: „Mistrzu, pragnąłbym lepiej zrozumieć ten te-
mat.”

Bābājī Mahārāja odpowiedział: „Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja jest najbardziej wynie-
sionym świętym, który otrzymał bezpośrednią łaskę Śrī Niyānandy. Pewnego razu 
pokazał mi ręcznie spisany manuskrypt zatytułowany Śrī Caitanya-caritāmṛta, w któ-
rym Śrī Caitanya osobiście wyjaśnia ten temat. W Śrī Caitanya-caritāmṛcie, Madhya-
līli, rozdziale 20, w wersetach od 108 do 117 znajduje się następujące stwierdzenie:

jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa

’Nitya-dharmą jīvy jest bycie wiecznym sługą Kṛṣṇy, jako że jest taṭasthā-śakti – 
Jego graniczną energią oraz manifestacją równocześnie tożsamą z Panem i różną od 
Niego.’

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

‘Zapominając o Kṛṣṇie, jīva od czasów niepamiętnych zauroczona jest aspektem 
zewnętrznym. Dlatego māyā – energia iluzoryczna, obdarza ją wszelkiego rodzaju 
niedolami materialnej egzystencji.’

„Śrī Kṛṣṇa jest cit-vastu – pełną i całkowicie duchową istotą. Opisując Go, wiele 
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osób używa analogii słońca: Jest On jedynym słońcem duchowego świata, a jīvy są 
niezliczonymi cząstkami Jego promieni. Porównanie jīvy – nieznacznej cząstki Śrī 
Kṛṣṇy do kawałka skały – nieznacznej części gigantycznej góry, byłoby porówna-
niem nieadekwatnym, jako że niezliczone milion jīv, które z Kṛṣṇy emanują, w ża-
den sposób nie zmniejszają absolutnej całości Pana. Z tego powodu Wedy porównują 
Najwyższego Pana do ognia, a jīvy do drobnych, wydobywających się z niego iskier.”

„Prawdę powiedziawszy żadne z porównań nie jest w pełni właściwe. Bez wzglę-
du na to, czy jīva opisywana jest jako nieznaczna cząstka ognia, maleńki promień 
blasku słonecznego, czy drobina złota z kopalni, żadne z tych porównań nie jest praw-
dziwie doskonałe. Mimo to, jeśli pominie się w tych analogiach materialne niedosko-
nałości, wówczas prawda o jīvie wyklaruje się bardzo łatwo: Śrī Kṛṣṇa jest nieskoń-
czoną duchową rzeczywistością. Taką samą rzeczywistością jest również jīva – Jego 
nieskończenie mała, nierozłączna cząstka. Śrī Kṛṣṇa i jīva będąc tej samej duchowej 
natury są tacy sami pod względem jakościowym.”

„Jednak Najwyższy Pan jest bṛhat-cit-vastu – pełną, nieskończoną i duchową 
istotą, podczas gdy jīva jest anu-cit-vastu – nieskończenie małą duchową istotą, nie-
rozłączną cząstką Pana. Chociaż są tacy sami pod względem jakości swej duchowej 
natury i świadomości, kontrast ilościowy jest stałą cechą ich natur. Z tego powodu Śrī 
Kṛṣṇa jest wiecznym panem jīvy, a jīva jest wiecznym sługą Kṛṣṇy. Tak wygląda ich 
naturalna, konstytucjonalna pozycja. Kṛṣṇa jest najwyższym władcą i obserwatorem, 
natomiast jīva jest władana i obserwowana. Kṛṣṇa jest niezależnie wszechmocny jako 
Najwyższy Kontroler, zaś moc jīvy jest zależna i kontrolowana. Kṛṣṇa jest kompletną 
całością, jīva jest maleńką, drobną cząstką. Posiadając nieskończone bogactwo, Śrī 
Kṛṣṇa jest wszechatrakcyjną Osobą, która przyciąga do Siebie wszystkie jīvy. Dlatego 
dla jīvy, kṛṣṇa-dasya – wieczna uległość wobec Kṛṣṇy jest czymś naturalnym. To jest 
jej sva-bhāvą – wrodzoną naturą i dharmą.”

„Śrī Kṛṣṇa posiada niezliczone energie. Na przykład, by zamanifestować świat 
duchowy Pan ukazuje Swą pūrṇa-śakti – w pełni rozwiniętą wewnętrzną moc, 
antaraṅga-śakti. Podobnie, by stwarzać jīvy oraz wykonywać inne zadania związa-
ne z organizacją tego niedoskonałego materialnego kosmosu, używa innej ze Swych 
energii, taṭasthā-śakti – mocy granicznej. Z natury, energie materialne i duchowe są 
sobie diametralnie przeciwne i z tego względu ze sobą nie kompatybilne. Taṭasthā-
śakti jednakże stwarza istotę, która może mieć kontakt zarówno z naturą materialną, 
jak i duchową.”

„Taṭa-rekhā – graniczna linia pomiędzy rzeką, a jej brzegiem jest zarówno wodą 
jak i ziemią, gdyż znajduje się w miejscu spotkania obydwu z nich. Boska taṭasthā-
śakti usytuowana jest na granicy materii oraz ducha i choć ukazuje cechy obydwu 
– pozostaje jedną. Jīva jest duchową iskrą, produktem wyższej duchowej natury. By-
cie boską taṭasthā-śakti obdarza ją jednak naturą, która umożliwia na nawiązanie 
kontaktu z materialną energią oraz powoduje nieustanną skłonność do wejścia pod jej 
wpływ. Tak, z jednej strony jīva nie może zostać w pełni porównana do czystej du-
chowej natury, która jest transcendentalna i całkowicie ponad wpływem materialnej 
natury. Z drugiej zaś strony nie może zostać zakwalifikowana do materii, jako że w 
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swej wrodzonej konstytucji jest duchem. Dlatego jīva, jako istota posiadająca cechy 
odmienne zarówno od materii jak i czystego ducha, otrzymuje oddzielną klasyfikację 
zostając jīva-tattvą. W związki z tym należy zaakceptować wieczną różnicę, która 
istnieje pomiędzy Najwyższym Panem, a jīvą.”

„Bhagavān – Najwyższy Pan, jest panem i kontrolerem māyi, która całkowicie 
podległa Jego woli. W odróżnieniu od tego, jīva posiada inklinację do przejścia pod 
jej wpływ. W każdej chwili jīva może zostać zmuszona do podporządkowania się 
nakazom māyi. Dlatego wszystkie trzy prawdy – īśvara (Najwyższy Pan), jīva oraz 
māyā – są odrębnymi wiecznymi bytami.”

„Pośród nich, Najwyższy Pan opisany jest w Śrī Kaṭhopaniṣad w następujący 
sposób:

nityo nityānām cetanaś cetanānām

‘Najwyższy Pan jest jedną, najwyższą istotą pośród wszystkich wiecznych istot 
oraz pierwszą świadomą istotą pośród wszystkich świadomych istot.’”

„Tak Śrī Kṛṣṇa jest uznawany za ostateczną, wieczną przyczynę wszystkich trzech 
istot – īśvary, jīvy oraz māyi. Konstytucjonalnie, jīva jest wiecznym sługą Kṛṣṇy oraz 
bezpośrednią manifestacją Jego taṭasthā-śakti. Na podstawie tej analizy możemy zro-
zumieć, że jīva jest bhedābheda prakaśa manifestacją Bhagavāna, będąc jednocze-
śnie jedną i różną od Najwyższej Osoby Boga, Śrī Kṛṣṇy. Wieczną różnicą pomiędzy 
jīvą, a Śrī Kṛṣṇą jest to, że jīva może być obiektem dominacji māyi, podczas gdy 
Najwyższy Pan pozostaje jej wiecznym kontrolerem. Jīva jest jedną z boskich energii 
Najwyższego Pana i dlatego jej konstytucjonalna natura jest duchowa, tak jak u Naj-
wyższej Osoby Boga. W tym względzie jīva i Najwyższy Pan nie są od siebie różni. 
Jednocześnie jednak pozostają od siebie odmienni i ta koncepcja wiecznej różnicy 
wydaje się dominować.”

„Służenie Śrī Kṛṣṇie jest nitya-dharmą jīvy. Gdy w taki, czy inny sposób jīva od-
wraca się od Kṛṣṇy, ta zmiana nastroju jest równoznaczna z odrzuceniem Pana i Jego 
służby. Od momentu tej decyzji, jīva staje się obiektem dominacji māyi. Stan ten jest 
konsekwencją niedbałości, która doprowadza do ignorancji, która z kolei prowadzi 
do zapomnienia Najwyższego Pana. Co więcej, po wkroczeniu do materialnego świa-
ta, jīva nie wnosi ze sobą historycznego zapisu swego upadku. Dzieje się tak, gdyż 
upadek ten ma swój początek poza granicami materialnego czasu. Usprawiedliwia 
to użycie zwrotu anādi-bahimukha, który oznacza: ‘Nie mające początku – z punktu 
widzenia materialnego czasu – odwrócenie się od duchowego królestwa.’”

„Służenie Kṛṣṇie jest nitya-dharmą jīvy, a moment, w którym odrzuca i zapomina 
tę prawdę o swej wiecznej naturze, jest początkiem jej wypaczonego stanu oraz stop-
niowego i coraz głębszego zniewolenia przez māyę. W kontakcie z māyą rozwija swą 
materialną naturę – nisargę, utwierdzając się w naimittika-dharmie – przemijających 
religijnych obowiązkach dyktowanych przez materię. Nitya-dharma – wieczne reli-
gijne zajęcie zrodzone z konstytucjonalnej natury jīvy jest same w sobie kompletne, 



10

Jaiva-dharma - Część I

czyste, stałe i pozbawione błędów. W przeciwieństwie do tego, naimittika-dharma 
manifestuje się w wielu rozmaitych formach wynikających z różnych materialnych 
okoliczności. Tak zostaje objaśniana przez mniej inteligentne osoby w sprzecznych 
ze sobą opiniach.”

Nagle Bābājī Mahārāja ucichł i powrócił do intonowania na swych koralach. 
Sannyāsī Ṭhākura, który przez cały czas słuchał uważnie jego słów, ofiarował pełne 
pokłony mówiąc: „Mistrzu, będę dziś medytował o twych ezoterycznych naukach. 
Jeśli nadal będę miał jakieś pytania, powrócę jutro i zaprezentuje je u twych lotoso-
wych stóp.”

Tak kończy się pierwszy rozdział Jaiva-dharmy, zatytułowany: Nitya-dharma – wiecz-
na natura żywej istoty oraz naimittika-dharma – jej przemijające religijne obowiązki.
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Rozdział II
Nitya-dharma żywej istoty jest wieczna i nieprzemijająca

Następnego ranka, Sannyāsi Ṭhākura ujrzał Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī 
Mahārāja, który pogrążony w medytacji smakował duchowe nastroje Vraja Vṛndāvany. 
Z tego powodu nie zbliżył się do niego, by zadać nurtujące pytania. Po południu tego 
samego dnia, po ukończeniu posiłku z wyżebranego pożywienia, mistrz i uczeń usie-
dli w cienistej altanie Śrī Mādhavī-mālatāī Maṇḍapa. Na swój dobroduszny sposób 
Bābājī Mahārāja przemówił do Ṭhākury: „O najlepszy z wielbicieli! W jaki sposób 
podsumowałbyś nasze rozważania na temat dharmy, naturalnego działania?”

Sannyāsi Ṭhākura natychmiast ogarnęła radość i bez namysłu odpowiedział: 
„Dogi mistrzu! Jeśli jīva, jak powiedziałeś, jest nieskończenie mała, jak jej dharma 
może być absolutna, kompletna i czysta? Po drugie, jeśli dharma jīvy zostaje stwo-
rzona w momencie uformowania jej nieznacznej osoby, w jaki sposób jest uważana 
za zawsze istniejącą i wieczną?”

Bābājī Mahārāja wysłuchał w ciszy dwóch pytań medytując o lotosowych sto-
pach Śrī Kṛṣṇa Caitanyi. Następnie z delikatnym uśmiechem na twarzy zaczął mó-
wić: „Mój drogi panie, choć jīva jest nieskończenie mała, jej dharma jest absolutna, 
kompletna i czysta. Jest również zawsze istniejąca i wieczna. Co do tego nie ma wąt-
pliwości. Nieznaczna pozycja jest wrodzoną cechą jīvy. Jednak odnosi się to wyłącz-
nie do jej rozmiarów, a nie do wykonywanych przez nią czynności. Jedynym bṛhad-
vastu, nieskończoną istotą, jest Najwyższy Brahman, Śrī Kṛṣṇa. Niezliczone jīvy są 
Jego maleńkimi cząstkami. Tak jak małe iskry strzelają z wielkiego, niepodzielnego 
ognia, podobnie jīvy emanują z niepodzielnego Absolutnego Pana, Śrī Kṛṣṇy, najwyż-
szej świadomej istoty. Co więcej, tak jak mała iskra posiada ogniste cechy wielkiego 
ognia, podobnie każda jīva może manifestować absolutną doskonałość Najwyższego 
Brahmana. Pojedyncza iskra w kontakcie z łatwopalnym przedmiotem może wzniecić 
rozszalały pożar zdolny pochłonąć cały świat. Podobnie jīva, która osiągnąwszy osta-
teczny cel – kṛṣṇa-premę, boską miłość Śrī Kṛṣṇy – jest w stanie zatopić cały wszech-
świat tym uczuciem! Jednak, tak długo jak nieskończenie mała jīva jest pozbawiona 
kontaktu z prawdziwym celem swej oryginalnej duchowej natury, Śrī Kṛṣṇą – jej 
prawdziwa dharma zdaje się być nieobecna.

„Prawdą jest, że nitya-dharma manifestuje się wyłącznie w kontakcie ze swym 
ostatecznym źródłem, Śrī Kṛṣṇą. Postaraj się gruntownie przestudiować i zrozumieć 
prawdę o nitya-dharmie jīvy. Jīvę tworzy transcendentalna, duchowa świadomość, a 
kṛṣṇa-prema jest jej nieodłączną cechą jak i nitya-dharmą. Kṛṣṇa-prema będąc du-



12

Jaiva-dharma - Część I

chowej natury jest niematerialna, a jej najczystszą manifestacją jest czysta służba dla 
Kṛṣṇy. Z tego powodu stałą i konstytucyjną nitya-dharmą jīvy jest pełnienie miłosnej 
służby oddania dla Śrī Kṛṣṇy.

„Jīva doświadcza dwóch stanów – śuddhāvasthā, stanu czystej świadomości oraz 
baddhāvasthā, stanu uwarunkowanej materialnej świadomości, w której jest zniewo-
lona przez māyę. W śuddhāvasthā, jīva jest w pełni duchowa i w konsekwencji wolna 
od wszelkiego materialnego przywiązania. Pomimo tego, nawet w czystym stanie 
jīva pozostaje nieskończenie mała. Ta nieznaczność pozycji pozwala na zmianę jej 
transcendentalnego stanu.”

„Przeciwieństwem jest nieograniczona i absolutna Najwyższa Osoba, Śrī Kṛṣṇa. 
Ze względu na Swą boską pozycję nie zmienia Swojej natury. W rzeczywistości, 
konstytucjonalnie Kṛṣṇa jest zawsze nieograniczony, kompletny, czysty i wieczny, 
podczas gdy jīva jest nieskończenie mała, jest częścią oraz jest podatna na wpływy 
materialnego zanieczyszczenia. Z tego powodu podlega zmianom. Mimo to wrodzo-
na dharma jīvy posiada cechy Najwyższego, a mianowicie: nieskończoność, komplet-
ność, czystość i wieczność. Jeśli jīva pozostaje w niezanieczyszczonym stanie, może 
utrzymać i doskonale manifestować swe wrodzone cechy jak i oryginalną naturę. 
Jednakże, gdy łączy się z iluzoryczną energią, māyą, jej prawdziwa konstytucjonalna 
pozycja zostaje zniekształcona, zanieczyszczona i przyćmiona. W tej żałosnej pozycji 
musi doświadczać cierpienia dualizmów materialnej natury, szczęścia i niedoli. W 
momencie, gdy jīva zapomina o swej pozycji sługi Kṛṣṇy zostaje uwikłana w mate-
rialne życie.”

„Tak długo jak jīva utrzymuje się w czystym stanie, cieszy się wrodzoną świado-
mością tożsamości wiecznego sługi Śrī Kṛṣṇy. Konsekwencją kontaktu z māyą jest 
zanieczyszczenie i osłabienie duchowego egoizmu, który przybiera wiele różnych 
fałszywych manifestacji. W kontakcie z māyą, oryginalna duchowa tożsamość i dzia-
łanie zostają przesłonięte przez sthūla-śarīra, wulgarne ciało oraz liṇga-śarīra, ciało 
subtelne. Na skutek tego kontaktu powstaje nowy materialny egoizm w liṇga-śarīra, 
który następnie łączy się ze sthūla-śarīra tworząc kolejny, trzeci rodzaj egoizmu. Jīva 
w swym czystym stanie posiada wrodzoną tożsamość sługi Kṛṣṇy. Pomimo tego, na 
skutek upadłego stanu posiadania subtelnego ciała, jīva egoistycznie przywłaszcza 
sobie pozycję odbiorcy przyjemności rezultatów własnego działania. W tym momen-
cie, oryginalne ego jīvy – sługi Kṛṣṇy, zostaje okryte fałszywym ego subtelnego ciała. 
Wówczas jīva osiąga ciało wulgarne i przyjmuje dalszy iluzoryczny egoizm utożsa-
miając się ze swą cielesną sytuacją myśląc: „Jestem brahminem,” „Jestem królem,” 
Jestem bogaty,” „Jestem biedny,” „Jestem chory,” „Jestem zdrowy,” „Cierpię lub cie-
szę się,” „Jestem żoną,” „Jestem mężem,” itd.”

 „Te fałszywe tożsamości zniekształcają oryginalną świadomość jīvy. Pozbawiona 
domieszek kṛṣṇa-prema jest czystą, prawdziwą i oryginalną dharmą jīvy. Gdy du-
chowa miłość ulega wypaczeniu, manifestuje się w subtelnym ciele w formie mate-
rialnych emocji szczęścia, smutku, miłości, nienawiści, itp. W ciele wulgarnym wy-
paczenie zwiększa się jeszcze bardziej. Przyjmuje kształt materialnego zadowalania 
zmysłów oraz czynności dla cielesnego przedłużenia przyjemności jedzenia, picia i 
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innych doznań zmysłowych.”
„Nitya-dharma jīvy jest z natury kompletna, czysta i wieczna manifestując się 

wyłącznie w czystym stanie świadomości. Tymczasowe dharmy, które przejawiają 
się w zanieczyszczonym stanie jīvy są naimittika-dharmami, które dokładnie objaśnię 
innym razem.”

 „Czysta vaiṣṇava-dharma prezentowana w Śrīmad-Bhāgavatam jest nitya-dhar-
mą. Wszystkie religie świata mogą zostać ogólnie podzielone na trzy kategorie: (1) 
nitya-dharmę, (2) naimittika-dharmę oraz (3) anitya-dharmę.”

„Religia, która zaprzecza istnieniu Īśvary, Najwyższego Kontrolera oraz duszy 
jīvy, jednak przepisuje taki materialne, przemijające metody jak karma, jñāna oraz 
yoga dla osiągnięcia łaski Īśvary jest naimittika-dharmą.”

„Religie, które przepisują czystą, niemotywowaną, wieczną służbę oddania Naj-
wyższej Osobie Boga na platformie premy są nitya-dharmą.”

„Nitya-dharma może być znana pod wieloma nazwami w zależności od kraju, rasy 
czy języka. Jednak w esencji jest ponad wszelkimi wstępnymi materialnymi kwalifi-
kacji będąc w najwyższym stopniu korzystną dla jīvy. Najlepszym przykładem nitya-
-dharmy jest praktykowany w Indiach na szeroką skalę Vaiṣṇavizm. Jego najczyst-
szym stanem są propagowane na cały świat duchowe nauki naszego ukochanego Śrī 
Śacīnandany. Z tego powodu, czyści wielbiciele pogrążeni w rasach, duchowych na-
strojach transcendentalnej miłości, obejmują instrukcje Śrī Caintanyi z całego serca.”

W tym momencie Sannyāsi Ṭhākura powiedział ze złożonymi dłońmi: „Dro-
gi mistrzu, każda chwila przynosi realizację niezrównanej doskonałości czystego 
Vaiṣṇavizmu nauczanego przez Śrī Śacīnandanę. Ukazuje również niedoskonałość 
monistycznej filozofii, którą wysunął Śrī Śaṅkarācārya. Jednak nie mogę powstrzymać 
się od zadania dręczącego mnie pytania: Czy advaita-siddhi, stan jedności osiągnię-
ty przez wtopienie się w bezosobowy aspekt Najwyższego, różni się o mahābhāvy, 
szczytu duchowej miłości, którą ucieleśnił i pokazał Śrī Caitanyia?”

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī słysząc imię Śrī Śaṅkarācāryi wyprostował 
się z szacunkiem i powiedział: „Mój drogi panie, zawsze pamiętaj jedno: „(…) 
śaṅkaraḥ śaṅkaraḥ sākṣad (…)” – „Śrī Śaṅkarācārya jest samym Panem Śivą.” Śrī 
Śaṅkarācārya jest duchowym nauczycielem wszystkich Vaiṣṇavów i z tego powodu 
Śrī Caitanyia uznał go za ācāryę, wielkiego nauczyciela. Śrī Śaṅkarācārya jest dosko-
nałym Vaiṣṇavą.”

„W czasie jego pojawienia, Indie pilnie potrzebowały guṇa-avatāra, inkarnacji, 
która nadzoruje materialną naturę. Rozprzestrzenienie się buddyjskiej filozofii pustki 
sprawiło, że praktycznie całkowicie porzucono studiowanie i kultywowanie Wed, jak 
też praktykowanie varṇāśrama-dharmy, wedyjskiego systemu społecznego. Nihili-
styczny buddyzm znany jako śūnyavāda bezpośrednio zaprzecza istnieniu osobowe-
go Boga. Choć czyni aluzję odnośnie istnienia jīvātmy, wiecznej duszy, pozostaje w 
swej esencji anitya-dharmą. W tamtych dniach, bramini całkowicie porzucili wedyj-
ską religię przechodząc na buddyzm.”

„W tej historycznej chwili pojawił się niezwykle potężny Pan Śiva. Jako Śrī 
Śaṅkarācārya przywrócił nieskazitelną chwałę Wed transformując nihilistyczną filo-
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zofię pustki w monistyczny brahmanizm. Było to spektakularne osiągnięcie, za które 
Indie pozostaną na zawsze dłużne Śrī Śaṅkarācāryi. Praca na tym świecie może być 
sądzona w oparciu o dwa standardy. Niektóre prace są tat-kālika, przeznaczone dla 
stosownego czasu, podczas gdy inne są sarva-kālika, pracami, które można wyko-
nywać zawsze. Osiągnięcie Śrī Śaṅkarācāryi, które w rezultacie przyczyniło się do 
wielkiego społecznego dobra, należy do pierwszej kategorii. Położył on mocny fun-
dament, na którym Śrī Rāmānujācārya i Śrī Madhvācārya wybudowali później wielki 
gmach filozofii czystego Vaiṣṇavizmu. Dlatego, jest on jednym z największych do-
broczyńców i historycznych przywódców religii Vaiṣṇava.”

 „Duchowe wskazówki, które pozostawił Śrī Śaṅkarācārya są dla Vaiṣṇavów ni-
czym latarnie na ścieżce duchowego rozwoju. Weźmy na przykład sambandha-jñānę 
– wiedzę o wiecznym związku jīvy, prakṛti i Bhagavāna, której zrozumienie jest dla 
uwarunkowanej jīvy absolutną koniecznością. Vaiṣṇavowie i Śrī Śaṅkarācārya dzielą 
zrozumienie, że cit-vastu, duchowa rzeczywistość istnieje ponad materią i jest trans-
cendentalna wobec subtelnych i wulgarnych ciał zewnętrznej materialnej natury. 
Dzielą również tę samą opinię odnośnie duchowej natury jīvy, oraz znaczenia wy-
zwolenia, którym jest porzucenie przywiązania do materialnego świata. Vaiṣṇavowie, 
aż to etapu mukti zgadzają się ze Śrī Śaṅkarācārya w wielu filozoficznych punktach. 
Przykładem mogą być nauki, według których wielbienie Najwyższego Pana, Śrī Hari, 
oczyszcza świadomość duszy i w konsekwencji obdarza wyzwoleniem.”

„Jednakże Śrī Śaṅkarācārya zachowuje ciszę w związku ze wspaniałymi realiza-
cjami, które jīva doświadcza po osiągnięciu mukti. Był przekonany o tym, że jīva, 
która rozpoczyna ścieżkę wyzwolenia osiąganą poprzez wielbienie Najwyższego 
Pana, Śrī Hari, stopniowo rozwinie smak i przywiązanie do służby oddania, osta-
tecznie stając się czystym wielbicielem Pana. Z tego powodu, Śrī Śaṅkarācārya – po 
jasnym wskazaniu właściwej drogi – nie zagłębiał się bardziej w ezoteryczne aspekty 
filozofii Vaiṣṇava. Jednak ci, którzy dogłębnie studiują komentarze Śrī Śaṅkarācāryi, 
są w stanie zrozumieć jego ukryte intencje. Z kolei osoby, które rozważają wyłącznie 
zewnętrzne i sztuczne aspekty jego nauk zostają odciągnięte od ścieżki Vaiṣṇava.”

„Z pewnego punktu widzenia, advaita-siddhi i mahābhāva premy mogą zdawać 
się identyczne. Jednakże ograniczone zrozumienie duchowej jedności w advaita-sid-
dhi jest z pewnością różne od duchowej ekstazy premy. Krótkie wyjaśnienie powinno 
wystarczyć, by naświetlić różnice pomiędzy nimi.”

„Po pierwsze, musimy właściwie przeanalizować temat premy. Może ona zostać 
łatwo zdefiniowana jako tattva – zasada i rasa – duchowy nastrój, który budzi spon-
taniczną i wzajemną atrakcję pomiędzy duchowymi istotami. Kṛṣṇa-prema to sen-
tyment, który wiecznie przyciąga duchowe istoty do Kṛṣṇy. W wymianach premy, 
niezbędnym jest, że dwie duchowe istoty pozostają oddzielnymi, indywidualnymi 
osobowościami. Śrī Kṛṣṇa jest wiecznie usytuowany na Swej wyjątkowej pozycji. 
Podobnie wszystkie jīvy utrzymują swą indywidualną tożsamość w wiecznym na-
stroju miłosnej służby oddania dla Niego. To jest absolutną, aksjomatyczną zasadą w 
filozofii premy.”

„Nierozłącznymi trzema cechami premy są: āsvādaka – smakująca osoba; āsvādya 
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– smakowany obiekt; oraz āsvādana – czynność samego smakowania. Jeśli smaku-
jąca osoba i smakowany obiekt zostaliby połączeni w absolutną jedność na skutek 
wymiany premy, wówczas prema nie byłaby nitya-siddha, wieczną samo-doskonałą 
prawdą. Jeśli jednak advaita-siddhi jest zdefiniowana jako czysty stan żywej istoty 
– w związku ze swą naturalną i oryginalną, niedotkniętą przez materię naturę – wów-
czas prema i advaita-siddhi wskazują na ten sam stan transcendentalnej egzystencji.”

„Jednakże współczesnych uczonych szkoły Śaṅkarācāryi nie zaspokaja jedynie 
zaakceptowanie advaita-siddhi jako określonego stanu na ścieżce do duchowej do-
skonałości. Raczej uparcie twierdzą, że advaita-siddhi jest absolutnym i ostatecz-
nym celem duchowej realizacji, gdzie żywe istoty stają się nierozróżnialnie ’ jednym’ 
z Brahmanem. W ten sposób, tacy współcześni uczeni Śaṅkarā opacznie rozumieją 
rzeczywistą wedyjską prawdę. Ich filozoficzny błąd wykorzenia cechę wieczności w 
premie. Z tego powodu Vaiṣṇavowie uznali tę filozofię za niewedyjską.”

„Śrīpāda Śaṅkarācārya opisał ideę advaity, nie-dualności jako czysty, transcen-
dentalny stan Prawdy Absolutnej. Na nieszczęście, jego zwiedzeni zwolennicy nie są 
w stanie pochwycić ezoterycznego znaczenia tej filozofii i w rezultacie umniejsza-
ją jego dobrą reputację przypisując niewłaściwe interpretacje jego słowom. Opisują 
transcendentalny stan premy jako māyę, materialną iluzję. Ta nauczana przez nich 
doktryna jest najbardziej zdegradowaną filozofią māyāvāda.”

„Zwolennicy tej filozofii – māyāvādī – kategorycznie zaprzeczają egzystencji wię-
cej niż jednego duchowego istnienia – Brahmana. Odrzucają nawet to, że element 
premy jest nieodłączną częścią duchowej substancji. Ich teorią mówi, że tak długo jak 
Brahman – nie-dualna transcendentalna prawda – jest jednością, pozostaje transcen-
dentalnym wobec māyi. Wnoszą, że gdy przyjmuje On formę i staje się jīvą, otrzy-
muje różnorodne kształty i w konsekwencji wchodzi w kontakt z māyą. Dlatego uwa-
żają wieczne, czyste i absolutnie duchowe ciało Bóstwa jako iluzję māyi. Naciskają 
nawet, że tak jak oddzielna i indywidualna tożsamość jīvy jest iluzoryczna, podobnie 
prema i jej transcendentalne przemiany są ostatecznie również iluzoryczne. Na mocy 
tej logiki ustanawiają w konsekwencji advaita-jñānę – monistyczną, wolną od iluzji 
realizację. Ich błędnie zrozumiana wersja advaita-siddhi jest przeciwieństwem idei 
premy Vaiṣṇavów.”

„Instrukcje dotyczące procesu smakowania premy, które Śrī Caitanyi pokazał na 
przykładzie Swego charakteru i rozrywek, są wszystkie absolutne i transcendental-
ne. Ucieleśniają szczyt doskonałości, najwyższy etap advaita-siddhi. Mahā-bhāva, 
szczyt bhāvy – duchowej emocji miłości – jest ekstatyczną transformacją czystej pre-
my. Osoba doświadcza najwyższego boskiego uniesienia w kochaniu Kṛṣṇy. Związek 
z Nim tworzy indywidualny i nierozłączny wybuch wzniosłych ekstatycznych emocji 
zarówno dla osoby, która je smakuje jak również dla smakowanego obiektu. Poufny 
związek pomiędzy nimi tworzy niezwykły i wspaniały stan. W przeciwieństwie do 
tego, niespójna filozofia māyāvāda nie jest w stanie wnieść żadnego wkładu w rze-
czywiste zrozumienie premy.”

W tym momencie Sannyāsi Ṭhākura powiedział z wielkim szacunkiem: „Drogi 
mistrzu! Teraz jestem w pełni przekonany, że filozofia māyāvāda jest rzeczywiście 
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fałszywa i niestosowna. Dzięki twojej łasce wszystkie moje wątpliwości zostały roz-
proszone. Z tego powodu pragnę natychmiast pozbyć się szat sannyāsīna māyāvāda.”

Bābājī Mahārāja powiedział: „Mój drogi panie! Odnośnie tego, moją radą jest 
bycie obojętnym wobec swego odzienia praktykując w stosunku do niego zarówno 
brak przywiązania jak i brak niechęci. Gdy serce i świadomość zostaną oczyszczone 
od wewnątrz, zewnętrze ubranie zostaną również automatycznie oczyszczone. Gdy 
zbyt wiele uwagi przykłada się zasadom ubioru, czy dbaniu o swój wygląd, wówczas 
zaniedbuje się świadomość wewnątrz. Moim zdaniem, wewnętrzne oczyszczenie na-
turalnie zainspiruje postępowanie zgodnie ze standardem świętych wielbicieli. W taki 
sposób naturalnym biegiem rzeczy będzie uwolnione od wad zewnętrznego wyglądu 
jakim jest min. ubranie. Po prostu podporządkuj się całkowicie ideom Śrī  Caitanyi. 
Wówczas wszelkie działanie, do których czujesz wewnętrzną inspirację zostaną wy-
konane z właściwą świadomością. Zawsze pamiętaj następującą instrukcję Śrī Caita-
nyi Mahāprabhu w Śrī Caitanya-caritāmṛcie, Madhya-līli 16.238-9:

markaṭa-vairāgya na kara loka dekhāñā
yathā-yogya viṣaya bhuñja’ anāsakta hañā

antare niṣṭhā kara, bāhye loka-vyaahāra
acirāt kṛṣṇa tomāya karibe uddhāra

‘Nie powinieneś czynić z siebie wielbiciela na pokaz stając się fałszywie wyrze-
czoną osobą. Na ten czas, ciesz się materialnym światem w stosowny sposób, jednak 
nie przywiązuj się do tych przyjemności. Wewnątrz serca powinieneś być bardzo ści-
sły, jednak zewnętrznie możesz zachowywać się niczym zwykły człowiek. W taki 
sposób Kṛṣṇa będzie wkrótce z ciebie bardzo zadowolony i wyzwoli cię z uchwytu 
māyi.’”

Sannyāsi Ṭhākura zrozumiał wagę słów Bābājī Mahārāja i powstrzymał się od 
dalszej rozmowy na temat ubioru. Ze złożonymi dłońmi przemówił: „Drogi mistrzu, 
jako uczeń podporządkowałem się twoim lotosowym stopom. Dlatego jakąkolwiek 
instrukcję mi dajesz, przyjmę bez argumentów. Po wysłuchaniu twoich nauk zreali-
zowałem, że vaiṣṇava-dharma – czysta miłość do Kṛṣṇy – jest prawdziwą miłością 
i prawdziwą nitya-dharmą jīvy. Jednak różne kraje praktykują różne religie. W jaki 
sposób powinienem o nich myśleć?”

Bābājī Mahārāja powiedział: „Mój drogi panie, istnieje wyłącznie jedna dharma, 
choć może wydawać się inaczej z powodu różnic języka, kraju i rasy. W rzeczywisto-
ści jīva posiada wyłącznie jedną dharmę znaną jako vaiṣṇava-dharma. Ta jaiva-dhar-
ma – konstytucjonalne, wieczne działanie duszy – może być znana przez różnych 
ludzi pod wieloma nazwami. Jednak nikt nie jest w stanie stworzyć nowej dharmy. 
Nieskazitelna miłość wobec Najwyższej Absolutnej Całości doświadczana przez 
drobną cząstkę duchowej substancji – jīvę – jest definiowana jako jaiva-dharma.”

„Jako, że jīva obdarzona jest różnymi wrodzonymi cechami oraz kulturalnymi 
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nawykami, które związują ją do określonej religijnej praktyki jak i pewnych material-
nych zachowań, jej prawdziwa dharma zdaje się być niezamanifestowana. Dlatego, 
by obalić błędne zrozumienie jaiva-dharmy, oraz by unaocznić nieskazitelne standar-
dy prawdziwej dharmy – prawdziwa religia jīvy nazywana jest vaiṣṇava-dharmą. W 
zależności od stopnia obecności vaiṣṇava-dharmy w praktykach różnych systemów 
religijnych, można mówić o poziomie ich czystości.”

„Parę dni temu we Vṛndāvana pokornie zadałem pytanie Śrīla Sanātanie 
Gosvāmīemu, który jest wiecznym i poufnym towarzyszem Najwyższego Pana. Moje 
pytanie brzmiało następująco: „Czy idea iśhqh – arabskiego słowa używanego w Isla-
mie, jest tym samym co idea premy? Czy też istnieje jakaś pomiędzy nimi różnica?”

„Śrīla Gosvāmī jest erudytą, biegle obeznanym we wszystkich pismach objawio-
nych. Jego znajomość języka arabskiego jest szczególnie zdumiewająca. Na zgroma-
dzeniu byli również obecni tacy wielcy i uznani uczeni jak Śrīla Rūpa Gosvāmī, czy 
Śrīla Jīva Gosvāmī. Powtórzę teraz słowa Śrīla Sanātany Gosvāmīego:”

„Tak, słowo iśhqh rzeczywiście oznacza premę. Muzułmanie używają tego ter-
minu nawet odnośnie praktyki wielbienia Boga. Jednakże w potocznej terminologii 
słowo to odnosi się obecnie do materialnych spraw miłosnych. Materialna emocja, na 
którą wskazuje słowo iśhqh w historii oddanych sobie kochanków Laily i Majnuna 
oraz teksty sławnego poety Hafiza demonstrują, że Muzułmańscy uczeni religijni nie 
są w stanie dokładnie zrozumieć śuddha-cit-vastu – czystej transcendencji. W rezul-
tacie, odnoszą emocje subtelnego ciała i fizycznych popędów ciała wulgarnego do 
słowa iśhqh – ich błędnego zrozumienia premy. Co więcej, nie tylko nie udało im się 
dostrzec czystej duchowej natury, ale również prawdy o spontanicznej i nieskazitelnej 
miłości jīvy do Kṛṣṇy. We wszystkich ich religijnych tekstach nigdy nie natknąłem się 
na ideę boskiej, transcendentalnej miłości. Duchowa emocja premy jest obecna i w 
pełni wyjaśniona wyłącznie w vaiṣṇava-dharmie.”

„Muzułmańska idea rūh nie jest tym samym co śuddha-jīva, idea czystej duszy 
opisanej w Wedach. W rzeczywistości, można odnieść wrażenie, że rūh bardziej opi-
suje baddha-jīvę, duszę uwarunkowaną. Wiedza odnośnie czystej miłości do Boga, 
Śrī Kṛṣṇy, jest nieobecna w pozostałych pismach religijnych. Czysta miłość do Śrī 
Kṛṣṇy została opisana następującymi słowami w Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.2: (…) 
dharmah projjhita-kaitavo (…) ’Całkowicie odrzucając wszelkie religijne czynności, 
które są materialnie motywowane, ta Bhāgavata Purāṇa opisuje najwyższą prawdę.’”

„Tekst Vaiṣṇava jakim jest Śrīmad-Bhāgavatam opisuje ze szczegółami tą czystą 
miłość Kṛṣṇy, miłość pozbawioną fałszu i kaprysów. Jestem całkowicie pewny, że 
przed Śrī Caitanyią nikt nigdy nie nauczał nauki czystej miłości Boga, Śrī Kṛṣṇy tak 
obszernie jak On. Jeśli me słowa inspirują w tobie wiarę i oddanie, obejmij tę filozofię 
z całego serca. Po wysłuchaniu instrukcji Śrīla Sanātany Gosvāmīego raz za razem 
ofiarowałem mu pokłony.”

Prawdziwie poruszony usłyszanymi instrukcjami, Sannyāsi Ṭhākura natychmiast 
upadł do stóp Bābājī Mahārāja w pokornym wyrazie wdzięczności.

„Takie sanskryckie określenia jak: jīva-sṛṣṭi – stworzenie i narodziny jīvy oraz 
jīva-gāthām – uformowanie jīvy, są używane w potocznym, materialnym znaczeniu. 
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Znaczenia materialnych słów przywołują materialne uczucia i wrażenia. Materialny 
czas wewnątrz tego pola materialnej energii posiada trzy stany – przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość. Czas w świecie duchowym posiada wyłącznie jeden aspekt: 
teraźniejszość. Jest tam całkowity brak przeszłości i przyszłości. Jīva i Najwyższy 
Pan, Śrī Kṛṣṇa, istnieją w czasie duchowym. Z tego powodu jīva jak i jej dharma 
– kṛṣṇa-prema są wieczne, niezniszczalne i zawsze obecne. Materialne stany naro-
dzin, wzrostu, rozkładu, itd. spowodowane przez wpływ materialnego czasu zostały 
nałożone na jīvę w chwili uwięzienia w materialnym świecie. Jej wieczna rūpa – for-
ma oraz dharma zostały zdeterminowane jeszcze przed wkroczeniem do materialnej 
energii. Maleńki rozmiar jīvy w żaden sposób nie pozbawia ją niezniszczalności i 
transcendentalnej natury, która jest jej wrodzoną wieczną dharmą. Bez względu na to, 
czy istnieje w świecie duchowym, czy tutaj, zawsze pozostaje taką samą, gdyż stany 
przeszłości i przyszłości są nieobecne na planie transcendentalnym.”

„Z tego powodu jīva i jej dharma są wieczne i niezniszczalne. Pomimo moich 
objaśnień, możesz pojąć ich znaczenie wyłącznie w stopniu swej realizacji duchowej 
natury. Ja daję wyłącznie wskazówki. Ich znaczenie musisz ujrzeć w głębokiej medy-
tacji. W stopniu, w jakim osoba jest w stanie wyswobodzić swe zrozumienie z oszo-
łomienia oczarowania materią, tak może osiągnąć oświecenie w kwestii świata du-
chowego. Materialna logika i argumenty nie pozwolą właściwie pojąć tych tematów.”

„W pierwszej kolejności należy nieustannie starać się dostrzec własną śuddha-
svarūpę – czystą duchową tożsamość i intonować czysto Imiona Kṛṣṇy. Wówczas 
prawdziwa natura – jaiva-dharma – zacznie się stopniowo utwierdzać. Zarówno 
aṣṭāṅga-yoga – yoga mistyczna, jak i brahma-jñāna – empiryczna wiedza o pozba-
wionym cech, wszechprzenikającym Brahmanie nie są w stanie wyostrzyć duchowej 
percepcji. Wyłącznie bezpośrednia służba dla Śrī Kṛṣṇy może ponownie obudzić sa-
mo-doskonałą wrodzoną jaiva-dharmę. Po prostu intonuj harināma z pełnym entu-
zjazmem, gdyż jest to czysta służba oddania. Po regularnym i pozbawionym obraz 
intonowaniu nawet przez krótki okres czasu, osoba doświadczy wspaniałej atrakcji 
do harināma. Wraz ze zwiększającą się atrakcją, stopniowo zostanie osiągnięta reali-
zacja własnej duchowej natury. Ze wszystkich praktyk oddania, intonowanie jest naj-
lepsze i przynosi najszybsze rezultaty. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja napisał Śrī Caitanya-
caritāmṛtę – wspaniałą książkę opisującą instrukcje Śrī Caitanyi. W niej, w Antya-līli 
4.70-71 odnajdziemy słowa:

bhajanera madhye śreṣṭha nava-vidhā bhakti
‘kṛṣṇa-prema,’ ‘kṛṣṇa’ dite dhare mahā-śakti

‘Wśród wszystkich sposobów pełnienia służby oddania najlepsze jest dziewięć 
przepisanych metod. Procesy te posiadają wielką moc obdarzenia Kṛṣṇą jak i eksta-
tyczną miłości do Niego.’

tāra madhye sarva-śreṣṭha nāma-saṅkīrtana
niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana
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‘Z dziewięciu procesów służby oddania najważniejszym jest nieustanne intono-
wanie harināma. Jeśli ktoś czyni to unikając dziesięciu rodzajów obraz, z łatwością 
osiągnie najbardziej cenny klejnot premy.’”

„O uczony, jeśli byś mnie zapytał: „Kim jest Vaiṣṇava?” moja odpowiedź byłaby 
prosta: „To osoba, która intonuje w czysty sposób Imiona Kṛṣṇy.” Istnieją trzy rodza-
je Vaiṣṇavów: kaniṣṭha – neofita, madhyama – średnio zaawansowany oraz uttama 
– najbardziej zaawansowany. Osoba, która okazjonalnie intonuje Imiona Kṛṣṇy jest 
kaniṣṭha Vaiṣṇavą. Osoba, która nieustannie intonuje Imiona Kṛṣṇy jest madhyama 
Vaiṣṇavą. Uttama Vaiṣṇava samą swoją obecnością spontanicznie inspiruje innych 
do intonowania Imion Kṛṣṇy. Według nauk Śrī Caitanyi, należy ściśle kategoryzować 
Vaiṣṇavów w oparciu o te symptomy.”

Upojony pełnymi nektaru instrukcjami Bābājīego, Sannyāsi Ṭhākura zaczął śpie-
wać:

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

Delikatnie kołysząc się w okazałym tańcu natychmiast poczuł jak ruci – wzniosły 
smak do intonowania harināma, stawał się coraz większy. Upadając do lotosowych 
stóp guru, modlił się: „O boski mistrzu! Proszę bądź miłosierny wobec tego upadłego 
łajdaka.”

Tak kończy się Drugi Rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma żywej isto-
ty jest wieczna i nieprzemijająca.
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Rozdział III
Naimittika-dharma: nietrwałe religijne obowiązki są niepełne, proza-

iczne, nieczyste i ulotne

Godzinę po północy Sannyāsi Ṭhākura pogrążył się w głębokiej medytacji 
harināma. W pewnym momencie wyszedł ze swego bhajana-kuṭīra w atłasową noc. 
Wolno wspiął się na szczyt wzgórza stojącego na skraju lasów Godruma i spojrzał z 
zaciekawieniem na północny horyzont. Znajdujący się w zenicie pełny księżyc spra-
wił, że pobliskie Navadvīpa jaśniało pięknem srebrzystej chwały. Jego uwagę przy-
kuło Māyāpura, które zdawało się tulić wygodnie w oddali.

Nagle Sannyāsi Ṭhākura raptownie wypuścił powietrze i wykrzyknął zdumiony: 
„Jakie to wspaniałe! Widzę cudowne i błogie dhāma! Wielkie świątynie i sklepio-
ne przejścia z cennych klejnotów błyszczą dostojnie rozświetlając brzegi Jāhnavī 
(Gangesu) i jej spokojnie płynące wody. Ze wszystkich stron rozbrzmiewa zbiorowe 
intonowanie harināma całkowicie wypełniając satynowe niebo. Tysiące wielbicieli, 
niczym Śrī Nārada, grają na vīnāch i wirują w okazałym tańcu. Widzę białego niczym 
lilia wodza devów – półbogów – Śrī Mahādevę, który grając na swym bębnie ḍamāru, 
tańczy dziko i śpiewa: ’O mój drogi Viśvambharo! Proszę, bądź dla mnie miłosierny!’ 
po czym upada na ziemię w ekstazie.”

„Nieopodal, Pan Brahmā przemawia do majestatycznego zgromadzenia wedyj-
skich mędrców wyjaśniając werset z Svetāśvatara Upaniṣady 3.12:

mahān-prabhur vai puruṣaḥ sattvasy aiśaḥ pravartakaḥ
sunirmalam imam prāptiṁ iśāno jyotir vyayaḥ

‘Śrī Caitanya Mahāprabhu jest Najwyższym Kontrolerem, Najwyższą Osobą 
Boga. Jest początkiem wszelkiej inspiracji oraz inteligencji w człowieku. Nieśmier-
telność i czysty spokój jest osiągany wyłącznie dzięki Jego łasce. Blask Jego skóry o 
złocistym odcieniu jest nieograniczony. Jest On nieskończony i niewyczerpany. Jest 
ucieleśnieniem boskiej miłości.’”

„W innym miejscu, radośnie tańczący devowie pod przywództwem Indry – króla 
niebios – ogarnięci ekstazą zachowują się całkowicie bezładnie śpiewając donośnym 
chórem: „Jaya Prabhu Gauracandra! Jaya Nityānanda!” Siedzące na drzewach, prze-
pełnione szczęściem ptaki, wtórują im słodko: „Gaura-Nitāi! Gaura-Nitāi!”. Pszczoły, 
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upojone ambrozją słodkiego Imienia Śrī Gauracandry, latają wśród kwiatowych ogro-
dów w całkowicie nieprzewidywalny sposób. Cudowny nektar Imienia Gauracandry 
sprawił, że Matka Natura w ekstatycznym szaleństwie manifestuje w nadmiarze swe 
bogactwo.

„Och! Gdzie to wspaniałe Māyāpura-dhāma ukrywa się w czasie dnia? Cóż spra-
wiło, że jestem w stanie ujrzeć teraz tę boską wizję?”

W trakcie transcendentalnego objawienia, Sannyāsi Ṭhākura pamiętał przez cały 
czas swego Gurudeva. Teraz powiedział na głos: „O mistrzu! Zrealizowałem dziś, 
że pobłogosławiłeś mnie wizją transcendentalnego królestwa Māyāpura. Od dzisiaj 
będę prezentował swoją osobę jako wielbiciela Śrī Caitanyi. Widzę, że wszyscy na 
duchowej ziemi Navadvīpa są udekorowani koralami z tulasī, tilakiem oraz chadara-
mi harināma. Teraz również będę ubierał się jak oni.”

Podjąwszy taką decyzję, Sannyāsi Ṭhākura wszedł w błogi trans, stopniowo uspo-
kajając się i odzyskując równowagę. Chociaż cudowna wizja zniknęła powiedział: 
„Och, jakim jestem szczęśliwcem mogąc ujrzeć choć na chwilę duchową siedzibę Śrī 
Navadvīpa.”

Następnego ranka, Sannyāsi Ṭhākura popędził nad rzekę i wrzucił w jej nurt kij 
māyāvādī sannyāsīna. Nakładając na szyję trzy rzędy korali z tulasī oraz malując na 
czole pionowy tilak Vaiṣṇava ūrdhva-puṇḍra, zaczął tańczyć śpiewając: „Hari! Hari!” 
Vaiṣṇavowie z Godrum-dvīpy widząc wspaniałą przemianę w jego wyglądzie i zacho-
waniu pobłogosławili go, po czym upadli na ziemię ofiarowując pokłony.

Widząc to Sannyāsi Ṭhākura zawstydził się i powiedział zgromadzonym: „Jakie 
to niezwykłe! Przyjąłem styl ubioru Vaiṣṇava jedynie po to, by przyciągnąć błogosła-
wieństwa Vaiṣṇavów. Jednak stoję teraz w obliczu nowego dylematu. Słyszałem jak 
mój guru często powtarzał następującą instrukcję ze Śrī Caitanya-caritāmṛty, Antya-
līli 20.21:

tṛṇād api sunīcena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

‘Osoba, która uważa się, za niższą od trawy, jest bardziej tolerancyjna od drzewa, 
nie oczekuje szacunku ale jest zawsze gotowa okazać go innym, może z łatwością 
nieustannie intonować harināma.’”

Wewnątrz, Sannyāsi Ṭhākura bardzo poważnie rozważył co następuje: „Uważam 
wszystkich Vaiṣṇavów za moich guru. Jednak teraz oni ofiarowują mi pokłony. Jaką 
przyszłość ma moje duchowe życie?” Pod ciężarem takich myśli, udał się do swego 
mistrza. Złożył pełne pokłony Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīemu, który intonował 
harināma w zalesionej ustroni Śrī Mādhavī-mālatāī Maṇḍapa. Widząc wspaniałą 
transformację ubioru i nastroju swego ucznia – Sannyāsi Ṭhākury – objął go  i zale-
wając potokiem łez powiedział: „O mój drogi Vaiṣṇava dāsa, doznaję wielkiej ducho-
wej euforii mogąc dotykać twoje błogosławione ciało.”

Słowa wypowiedziane przez Bābājīego dało Sannyāsi Ṭhākurze nowe imię – 
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Vaiṣṇava Dāsa. Od tego dnia rozpoczął nowe, wspaniałe życie. Pozwoliło mu to zrzu-
cić piętno fałszywego ego māyāvādī, szafranowe szaty oraz fałszywą dumę z posia-
dania ogromnej wiedzy na poczet tytułu sannyāsīna.

Popołudniu tego samego dnia, Vaiṣṇavowie z Navadvīpa-dhāma i Śrī Godru-
ma zebrali się w altanach Pradyumna-kuñja, by otrzymać duchowe instrukcje od 
Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego. Siedząc cierpliwie wokół niego, intonowali 
cicho harināma na koralach z tulasī. Intonowanie i święte towarzystwo wywarło 
wspaniały efekt na Vaiṣṇavach, sprawiając, że w ich sercach pojawiły się silne du-
chowe emocje. Z oczami przepełnionymi łzami wołali: „O mój Śrī Gaurāṅgo! Pra-
bhu Nityānando! O mój Panie, Sītānātha! Wszelka chwała Śacīnandanie, synowi Śrī 
Śacīmāty!” Rozmawiali między sobą na tematy świadome Kṛṣṇy. Niektórzy okrążali 
Tulasī devī, podczas gdy inni witali się nawzajem składając pełne pokłony. W tym 
czasie na miejsce przybył Vaiṣṇava dāsa. Najpierw okrążył Tulasī devī, następnie 
upadł na ziemię tarzając się w kurzu śladów stóp świętych Vaiṣṇavów. Niektórzy ze 
starszych Vaiṣṇavów szeptali: „Czy to nie Sannyāsi Ṭhākura? Spójrz na niego, cóż za 
cudowna zmiana!”

Wciąż tarzając się na ziemi, Vaiṣṇava dāsa zaczął przemawiać do zgromadzenia: 
„Jestem niezmiernie wdzięczny mogąc otrzymać pył z lotosowych stóp Vaiṣṇavów. 
Dzięki łasce mego Gurudevy zrozumiałem w pełni, że ten kurz jest jedynym sposo-
bem na osiągnięcie doskonałości. Pył lotosowych stóp czystego Vaiṣṇavy, uświęco-
na woda z jego kąpieli znana jako caraṇāmṛta oraz pozostałości na talerzu z jego 
prasādam zwane adharāmṛta są trzema transcendentalnymi elementami, które wcho-
dzą w skład lekarstwa przeciwko bhava-roga, materialnej chorobie. Są również czę-
ścią właściwej diety pacjenta.”

„Ich moc nie jest ograniczona wyłącznie do leczenia materialnej choroby, czy 
niewiedzy. Jest niczym szczepienie najwyższą duchową błogością, która chroni wy-
leczoną osobę przed ponowną infekcją. Moi drodzy święci Vaiṣṇavowie! Nie myślcie 
proszę, że czynię teraz ostentacyjny pokaz mej erudycji. W rzeczywistości, demon 
dumy został wypędzony z mego serca.”

„Urodziłem się w rodzinie braminów, studiowałem wszystkie pisma objawione 
i ostatecznie przyjąłem wyrzeczony porządek życia. Moje fałszywe ego nie znało 
granic. Mimo to, chwila, w której po raz pierwszy poczułem atrakcję wobec filozofii 
Vaiṣṇava zasiała nasionko pokory w mym sercu. Dzięki waszej łasce, stopniowo po-
rzuciłem arogancję zrodzoną z wysokiego pochodzenia, prestiżu materialnej edukacji 
oraz dumy, która tak często towarzyszy wzniosłej pozycji sannyāsy. Dzięki temu do-
szedłem do konkluzji, że jestem jedynie nieskończenie małą, pozbawioną schronienia 
duszą. Bez sanktuarium lotosowych stóp Vaiṣṇavów moje życie jest pozbawione zna-
czenia. Moje narodziny bramina, moje wykształcenie oraz wyrzeczony porządek reli-
gijny nieubłaganie ściągnęły mnie do ciemnej studni iluzji. Vaiṣṇavowie, otworzyłem 
dzisiaj przed wami swój umysł w pełni. Możecie teraz postąpić ze mną, waszym 
sługą, w jakikolwiek sposób uznacie za stosowne.”

Wielu Vaiṣṇavów po wysłuchaniu szczerej spowiedzi Vaiṣṇava dāsa przemó-
wiło do niego: „O święta duszo! Zawsze byliśmy chciwi, by otrzymać pył ze stóp 
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Vaiṣṇavów twojego pokroju. Proszę łaskawie ofiaruj go nam, by nasze życia nabrały 
jakiejś wartości. Jesteś naczyniem boskiej łaski Bābājī Mahārāja i w ten sposób uświę-
casz nas swym towarzystwem. Jak zostało powiedziane w Bṛhan-nāradīya Purāṇie:

bhaktis tu bhagavad-bhakta-saṅgena parijāyate
sat-saṅggaḥ prāpyate pumbhiḥ sukṛtaiḥ pūrva-sañcitaiḥ

‘Uczucie oddania zostaje przywołane dzięki oczyszczającemu towarzystwu za-
awansowanych wielbicieli. Jīva jest w stanie zbliżyć się do czystego wielbiciela wy-
łącznie po zdobyciu wystarczającej liczby pobożnych rezultatów z poprzednich żyć.’”

„Jesteśmy w stanie otrzymać twoje święte towarzystwo wyłącznie dzięki poboż-
ności, które nagromadziliśmy w naszych poprzednich życiach, i które zrodziło w nas 
oddanie. A teraz na mocy twojego towarzystwa mamy nadzieję na osiągnięcie czystej 
miłości do Najwyższego Pana.”

Gdy te wspaniałe wymiany pomiędzy szczerymi i pokornymi Vaiṣṇavami dobie-
gły końca, Vaiṣṇava dāsa zajął swoje miejsce. Jego obecność zwiększyła wzniosłość 
zgromadzenia. Nowe korale medytacyjne oraz woreczek, który nosił w swej dłoni 
jaśniały pomyślną aurą. Majestatyczne zgromadzenie zyskało nową, wielce szczęśli-
wą duszę. 

Tego dnia, inna dusza – gentleman z Śāntipura – zajął miejsce wśród zgromadze-
nia Vaiṣṇavów. Od swego dzieciństwa studiował Arabski i Farsi, co doprowadziło 
do przyjęcia przez niego manier rządzącej szlachty Muzułmanów. To przyniosło mu 
pozycję i prestiż. Będąc mieszkańcem Navadvīpa należał do wysokiej linii braminów 
dziedzicząc ogromne połacie ziemi. Stał się ekspertem w sztuce dyplomacji i polity-
ki. Przez wiele lat wykorzystywał pozycję władzy dla własnej korzyści ciesząc się 
wieloma przywilejami. Jednak proste szczęście wciąż mu umykało. W końcu zaczął 
intonować harināma.

Wcześniej, będąc jeszcze młodym chłopcem, zdobył wykształcenie u ekspertów 
klasycznej muzyki indyjskiej. Z tego powodu uważał, że to kwalifikowało go do oka-
zjonalnego prowadzenia kīrtanów Vaiṣṇavów. Jednakże, gdy to robił Vaiṣṇavowie 
najwyraźniej nie lubili jego typowego dworskiego stylu. Mimo to, nadal wprowadzał 
klasyczne wariacje do kīrtanów nie zważając na uczucia innych. Usiłując afiszować 
się ze swymi muzycznymi zdolnościami wpatrywał się w twarze Vaiṣṇavów licząc na 
jakieś uznanie. Trwało to przez jakiś czas. Jednakże kilka dni temu nieoczekiwanie 
zaczął odczuwać coraz większą przyjemność ze śpiewania harināma. Z tego powo-
du przeprowadził się do domu jednego z Vaiṣṇavów ze Śrī Godruma. Pragnął tym 
ułatwić sobie możliwość uczestniczenia w kīrtanach Vaiṣṇavów ze Śrī Navadvīpa-
dhāma.

Na zgromadzeniu Vaiṣṇavów w leśnych altanach Pradyumna-kuñja towarzyszył 
mu jego obecny gospodarz. Siedząc tam uważnie obserwował jak pokornie odnosili 
się do siebie Vaiṣṇavowie. Po uważnym wysłuchaniu słów Vaiṣṇava dāsa, w jego 
umyśle pojawiły się pewne wątpliwości. Będąc elokwentnym mówcą, odważnie prze-
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mówił do zgromadzenia: „Pisma religijne, Manu-saṁhītā, jak również i inne smṛti 
dharma-śāstra opisały braminów jako najwyższą klasę porządku społecznego. Co 
więcej, przepisały tri-sandhyā-vandana, intonowanie trzy razy dziennie brahma-
gāyatrī-mantry oraz innych modlitw jako nitya-karmę – codziennych, wiecznych, 
religijnych obowiązki braminów, które należy wykonywać bez wyjątku. Zatem dla-
czego czynności Vaiṣṇavów są przeciwne tym religijnym obowiązkom?”

Vaiṣṇavowie nie lubią dialektyki. Gdyby to pytanie zostało zadane przez kastowe-
go, znanego ze swej kłótliwości bramina, odmówiliby odpowiedzi pragnąc uniknąć 
konfrontacji. Jednak w tym przypadku pytający posiadał inklinację do służby oddania 
i uczestniczył w kīrtanach. Dlatego wszyscy zgodnie uznali, że na pytanie powinien 
odpowiedzieć Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī. Jego słowa z pewnością zadowo-
lą zgromadzonych. Bābājī Mahārāja z szacunkiem wysłuchał jednomyślnej decyzji 
Vaiṣṇavów. Najpierw ofiarował pełne pokłony zgromadzeniu i następnie zaczął prze-
mawiać.

„Drodzy i wzniośli Vaiṣṇavowie. Jeśli nie macie nic naprzeciwko, niech oddany 
Vaiṣṇava dāsa poradzi sobie wyczerpująco z tym pytaniem.” Każdy zgodził się z 
wysuniętą sugestią.

Vaiṣṇava dāsa poczuł wielką radość słuchając propozycji swego guru i ze szczerą 
pokorą zaczął głośne rozważania: „Jestem niezmiernie upadłą duszą. Mój stan jest 
bardzo okropny.  Byłoby największą bezczelnością, gdybym powiedział cokolwiek 
przed tym uczonym i majestatycznym zgromadzeniem. Jednakże nie mogę sprzeci-
wić się rozkazowi mego guru i dlatego zdecydowałem szczerze powtórzyć z pamięci 
wiedzę, którą otrzymałem w formie nektaru instrukcji płynącego z jego lotosowych 
ust.”

Następnie podszedł do Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego i posmarował swą 
głowę oraz ciało pyłem jego lotosowych stóp. Stojąc wyprostowanym rozpoczął roz-
prawę: „Najwyższa Osoba Boga, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, jest ucieleśnieniem boskiej bło-
gości i ostatecznym źródłem wszystkich częściowych i plenarnych ekspansji Abso-
lutnego Pana. Jego blaskiem jest Brahman, a częściową manifestacją jest Paramātmā, 
Dusza Najwyższa znajdująca się wewnątrz wszystkich żywych istot. Niech ten Pan 
zainspiruje nas wyższą inteligencją.”

„Manu-saṁhītā oraz inne dharma-śāstry spisane przez wielkich mędrców należą 
do smṛti-śāstr – pism napisanych w zgodzie z oryginalnymi śruti-śāstrami znanymi 
jako Wedy. Pisma wedyjskie są wiecznym transcendentalnym dźwiękiem bezpośred-
nio zamanifestowanym z Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy. Z tego powodu są absolutne, 
doskonałe same w sobie oraz wolne od materialnych wad. Dharma-śāstry stworzone 
w oparciu o dyrektywy Wed cieszą się wysoką pozycją. Są niczym wysoko cenione 
kodeksy prawne, które definiują autoryzowane i nieautoryzowane działanie czynno-
ści w ludzkim społeczeństwie.”

„W odniesieniu do religijnej praktyki, ludzka natura dzieli się na dwa etapy: 
vaidhī – uregulowaną przez zasady śāstr oraz rāgānugā – spontaniczną atrakcję do 
służby dla Pana. Tak długo jak świadomość jest pod wpływem māyi, materialnej ilu-
zji, przewodnictwo praktyk vaidhī pozostaje koniecznością. Jednakże, gdy świado-
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mość otrząsa się z kajdan māyi pozostawiając za sobą etap vaidhī, manifestuje swą 
wewnętrzną naturę rāgānugā, która jest oryginalną i czystą konstytucją jīvy. Natura 
ta jest wolna od wszelkiego materialnego uzależnienia.”

„Uwikłanie w materię oryginalnie czystej duszy zostaje zakończone wyłącznie ma 
mocy pragnienia Śrī Kṛṣṇy. Dlatego tak długo jak Śrī Kṛṣṇa nie obdarzy wyzwoleniem 
aspirującej sādhaka-jīvy, jej materialne uwikłanie i pozycja pozostają kṣayonmukha 
– na etapie stopniowego rozwoju w kierunku wyzwolenia. W tym pośrednim stanie, 
czynienie postępu nie sprawia, że jīva jest już wyzwolona. Jednak, gdy na mocy łaski 
Śrī Kṛṣṇy ostatecznie osiąga ten stan, jej natura rāgātmikā – czyste i spontaniczne 
duchowe uczucie – zostaje samo-zamanifestowane stając się doświadczalną prawdą.”

„Mieszkańcy duchowego królestwa Vrajy są z natury rāgātmikā, spontanicznie 
skupieni na oddaniu dla Kṛṣṇy. Jīvy w stanie pośrednim, czyniąc postęp w kierunku 
wyzwolenia, przyjmują schronienie natury rāgātmikā stając się rāgānugā, tymi któ-
rzy podążają za wielbicielami rāgātmikā. Jest to pożądana i doskonała pozycja dla 
jīvy. Tak długo jak jīva pozbawiona jest pozycji rāgānugā, jej świadomość znajduje 
się całkowicie w materialnej niewoli iluzji.”

„Bliski i powtarzający się kontakt z materialną energią sprawia, że uwarunkowana 
jīva zostaje okryta ignorancją uznając swe nisarga – iluzoryczne materialne uwa-
runkowanie – za wrodzoną duchową naturę. Na tym etapie, dusza nie jest w stanie 
rozwinąć spontanicznej duchowej atrakcji do egzystencji ponad materialną energią. 
W związku z materią, jej świadomość jest głęboko pochłonięta fałszywymi material-
nymi koncepcjami „ja” i „moje”.

„Normalną reakcją świadomości, która dyktuje: „Jestem tym ciałem” i „To cia-
ło jak i jego ekspansje są moje,” jest darzenie uczuciem osób i przedmiotów, które 
dostarczają luksusu i wygód. Jednak, gdy jakaś osoba lub przedmiot stają na prze-
szkodzie w osiągnięciu takich luksusów pojawia się uczucie odwrotne – nienawiść. 
Wciągnięta w wir dualizmów, głupia jīva wyraża miłość lub nienawiść na poziomie 
fizycznym i społecznym. Zostaje złapana przez błahostki na poziomie materialnym, 
czego rezultatem jest rozróżnianie pomiędzy przyjacielem, a wrogiem. Bez potrzeby 
rozwija uczucie do kobiet i bogactwa, zniewalając siebie huśtawką rutyny szczęścia 
i niedoli. Ten stan znany jest jako saṁsāra – materialne życie. Przywiązana do niego 
jīva doświadcza raz za razem rezultatów własnych działań, które z kolei tworzą naro-
dziny i śmierć, sukces i porażkę.”

„W tej sytuacji, uwarunkowana jīva uważa duchowe czynności za kłopotliwe 
brzemię i w konsekwencji nie jest w stanie zrealizować prawdy oraz konieczności 
życia duchowego. Co za nieszczęście! Zapomina, że jej duchowe czynności są jej 
wrodzonym działaniem i wieczną naturą. Choć jest nieskończenie małą cząstką Naj-
wyższego Absolutu, zahipnotyzowana materialnymi atrakcjami zostaje zmuszona do 
ujrzenia własnego upadku.”

„Większość ludzi złapanych w koło saṁsāry nie postrzega tej upadłej niedoli jako 
poważnego schorzenia wynikającego z fascynacji materią. Z tego powodu nigdy nie 
dążą do osiągnięcia natury rāgātmikā. Nie pragną nawet natury rāgānugā. W rzeczy-
wistości, uwarunkowany stan sprawia, że takie pragnienia są daleko poza ich zasię-
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giem lub nawet wyobrażeniem. Natura rāgānugā pojawia się spontanicznie w sercu 
jīvy wyłącznie w rezultacie specjalnej łaski potężnego sādhu – świętej osoby. Dlatego 
platforma rāgānugā jest wielką rzadkością, a jej osiągnięcie jest prawie niemożliwe. 
Przebywające w saṁsārze jīvy są zazwyczaj pozbawione tego rzadkiego stanu egzy-
stencji.”

„Jednakże Najwyższy Pan jest wszechwiedzący i nieskończenie łaskawy! Widząc, 
że żywe istoty, uwięzione przez māyę, pozbawione są bezpośredniej percepcji trans-
cendentalnej natury, rozważa w następujący sposób: Jak oczarowane māyą jīvy mogą 
odzyskać swą świadomość Kṛṣṇy? Tym co oświeca żywe istoty, co do ich prawdzi-
wej tożsamości transcendentalnych i wiecznych sług Najwyższego, jest  towarzystwo 
sādhu. Jednakże nie istnieją żadne specyficzne nakazy, które kierują uwarunkowaną 
duszę do poszukiwania towarzystwa sādhu. Zatem w jaki sposób można zaaranżo-
wać, by takie korzystne towarzystwo miało miejsce samoczynnie? Może to wyłącznie 
sprawić vidhi-mārga – uregulowana duchowa dyscyplina, która dla wielkiej korzyści 
ludzi ostrożnie naprowadza na towarzystwo sādhu.”

„Dlatego, na niebie pojawiła się łaska miłosierdzia Najwyższego Pana w formie 
jaśniejącego słońca pism objawionych. Znajdują się one w sercach wielbicieli w celu 
oświecenia żywych istot co do zasad regulujących oraz instrukcji religijnych.”

„Na początku istniały wyłącznie Wedy, które na polecenie podzielono na trzy sek-
cje: 1. karmę – czynności dla rezultatów, 2. jñānę – wiedzę empiryczną oraz 3. bhakti 
– miłosną służbę oddania dla Najwyższego Pana.”

„Oszukana przez māyę żywa istota istnieje w zmieniających się stopniach uwa-
runkowania. Niektóre żyją w głębokiej ignorancji, inne posiadają odrobinę wiedzy, 
podczas gdy jeszcze inne są całkiem wykształcone w szerokim zakresie przedmiotów. 
Pisma objawione podają różne instrukcje stosownie dla różnych mentalności, definio-
wanych jako adhikāra, kwalifikacje i zdolności żywej istoty. Adhikāra jest tak różno-
rodna jak różnorodne są same jīvy. Te różne poziomy kwalifikacji zostały podzielone 
na trzy kategorie według ich najbardziej oczywistych symptomów: karma-adhikāra, 
jñāna-adhikāra oraz prema-adhikāra. Kategorie zostały również sprecyzowane przez 
pisma wedyjskie, w których znajdują  się odpowiadające vidhi, zasady i regulacje. 
Te dozwolone i zakazane czynności pism objawionych definiują zachowanie żywych 
istot pogrupowanych w oparciu o trzy rodzaje adhikāra.”

„Vidhi zostały opisane jako vaidhī-dharma, uregulowane religijne zasady. Tenden-
cja, która skłania jīvę do przyjęcia określonej vaidhī-dharmy wskazuje na jej naturę 
vaidhī – atrakcję do poddania się dyscyplinie pism objawionych. Osoba pozbawiona 
tendencji do podążania za zasadami pism jest krnąbrną, pozbawioną kultury istotą, 
zazwyczaj oddaną zakazanym, grzesznym czynnościom. Ludzie tego typu zostali wy-
kluczeni i potępieni przez Wedy otrzymując tytuł mleccha.”

„Opisane w Wedach obowiązki trzech grup adhikāra zostały szczegółowo wyja-
śnione i przekazane przez mędrców w formie saṁhītā-śāstr – pism będących podsu-
mowaniem oryginalnej literatury wedyjskiej. Manu i inni wielcy wedyjscy paṇḍici 
opisali karma-adhikāra w dwudziestu dharma-śāstrach – religijnych traktatach. 
Podobnie, wielcy muni i filozofowie wyjaśnili jñāna-adhikāra w śāstrach dotyczą-
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cych logiki i empirycznej analizy. Wielcy ṛṣi, mędrcy, autorzy Purāṇ i sattvika tantr 
rozstrzygająco opisali obowiązki oraz praktyczne zastosowanie zasad bhakti. Dzięki 
wiernemu trzymaniu się źródłom – oryginalnym śruti, wszystkie smṛti-śāstry stano-
wią część Wed.”

„Niesamowita konkluzja wszystkich smṛti-śāstr została zaprezentowana w formie 
Bhagavad-gīty. Studia nad nią objawiają następującą formułę: jeśli karma, praca dla 
rezultatów, nie zostaje skierowana na osiągniecie jñāny – wiedzy, to pełniona jest w 
nieudolny sposób i przez to nieużyteczna. Podobnie, jeśli karma i jñāna nie kumulują 
się w bhakti yodze, służbie oddania, stają się ateistycznymi praktykami heretyków i 
przez to muszą zostać odrzucone.”

„Tak vaiṣṇava-siddhānta – konkluzja filozofii wedyjskiej oznajmia, że karma-
-yoga, jñāna-yoga i bhakti-yoga ostatecznie stanowią ścieżkę yogi, procesu ducho-
wego postępu. Wstępny krok ku samorealizacji zaczyna się wraz z podjęciem przez 
uwarunkowaną duszę ścieżki karmy. Z czasem zostaje promowana do karma-yogi, 
następnie do jñāna-yogi i ostatecznie do bhakti-yogi. Jeśli te różne poziomy nie zo-
stałyby właściwie wyjaśnione oszołomionej żywej istocie, nie byłaby ona w stanie 
osiągnąć najwyższej platformy służby oddania.”

„Czym dokładnie jest karma? Jest nią jakikolwiek wysiłek fizyczny lub umysłowy 
wykonany w celu podtrzymania życia. Karma jest dwóch rodzajów: śubha – pomyśl-
na oraz aśubha – niepomyślna. Pomyślna karma powoduje pozytywne rezultaty, pod-
czas gdy niepomyślna karma obdarza żywą istotę negatywnymi rezultatami. Innymi 
nazwami niepomyślnej karmy są: papa – grzech oraz vikarma – wypaczone czynności 
spoza pism objawionych. Powstrzymywanie się od pomyślnej karmy jest nazywa-
ne akarmą. Zarówno vikarma jak i akarma są złe. Śubha-karma jest podzielona na 
trzy typy: nitya – codzienne obowiązki, naimittika – sporadyczne i rytualistyczne 
działanie, oraz kāmya – motywowane czynności, których inspiracją jest pragnienie 
osiągnięcia jakiegoś obiektu.”

„Jako, że kāmya-karma jest pozbawionym wstydu samolubnym działaniem, pi-
sma objawione uważają ją za niegodziwą. W przeciwieństwie do tego, pisma gloryfi-
kują nitya-karmę oraz naimittika-karmę. Po opisaniu dobrych i złych aspektów karmy 
zostało podsumowane, że w rzeczywistości karmę tworzą wyłącznie nitya, naimittika 
oraz kāmya. Nie tworzą jej akarma oraz vikarma. Jako, że kāmya-karma została od-
rzuconą z powodu swej samolubnej natury, do opisu karmy pasuje wyłącznie nitya 
oraz naimittika-karma.”

„Nitya-karma definiowana jest jako czynności korzystne dla ciała, umysłu, spo-
łeczeństwa oraz życia po śmierci. Takie rytuały jak sandhyā – intonowanie trzy razy 
dziennie gāyatrī-mantry, vandana – intonowanie wedyjskich modlitw, postępowanie 
w prawy sposób, by chronić ciało oraz bogactwo społeczeństwa, czy też podążanie 
ścieżką prawdomówności – wszystkie są uważane za nitya-karmę. Ofiarowanie obla-
cji i wykonywanie innych rytuałów dla zadowolenia dusz przodków, czy wykonywa-
nie pokut w celu przeciwdziałania grzesznym reakcjom należy do naimittika-karmy. 
Czynność, którą rozpoczęło się w oparciu o egoistyczne motywacje, i która stopniowo 
staje się uregulowaną odpowiedzialnością, nazywana jest również naimittika-karmą.”
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„Dla pewności właściwego wypełniania nitya i naimittika-karmy, twórcy pism 
dogłębnie przestudiowali cechy oraz naturalne predyspozycje istot ludzkich. W rezul-
tacie sformułowali sposób życia znany jako varṇāśrama-dharma, którego zadaniem 
jest stworzenie warunków dla osiągnięcia doskonałości tych ścieżek. Esencją tego 
systemu jest fakt, że istoty ludzkie obdarzone są wolą oraz posiadają naturalną atrak-
cję wobec wykonywania określonego zawodu. Z tego powodu mogą zostać podzie-
leni na cztery grupy zwane varṇami: braminów – nauczycieli i kapłanów, kṣatriyów 
– administratorów społeczeństwa i klasę zbrojną, vaiśyów – biznesmenów i rolników 
oraz śūdrów – rzemieślników i robotników. W systemie tym istnieją również czte-
ry rodzaje āśramów – etapów życia: brahmacāria – życie studenckie w celibacie, 
gṛhastha – małżeńskie życie rodzinne, vānaprastha – wycofanie się z rodzinnych 
obowiązków oraz sannyāsa – wyrzeczone ascetyczne życie. Osoby uzależnione od 
akarmy i vikarmy są wykluczone z czterech varṇ i āśramów systemu varṇāśramy.”

„Cztery varṇy są zdeterminowane w oparciu o naturę, narodziny, czynności oraz 
osobiste kwalifikacje danej osoby. Jeśli o varṇie decydowałyby wyłącznie narodziny, 
wówczas oryginalny cel systemu varṇāśramy uległby zniszczeniu. Āśramy są stwier-
dzane na podstawie etapu osoby w jej postępie społecznym: brahmacāria – celibat, 
gṛhastha – związek małżeński, vānaprastha – stopniowe oddzielanie się od małżeń-
skich aranżacji oraz sannyāsa – ostateczne odrzucenie wszelkich światowych więzów 
z rodziną i przyjaciółmi.”

„Brahmacāriṇ jest nieżonaty, gṛhastha jest żonaty i żyje wraz z żoną, vānaprastha 
kultywuje brak zainteresowania sprawami rodzinnymi oraz ogranicza kontakt z żoną, 
a sannyāsin wyrzekł się materialnego życia. Sannyāsa āśrama jest z pewnością naj-
wyżej usytuowanym āśramem z czterech āśramów, a brāhmaṇa jest najlepszą z czte-
rech varṇ. W nawiązaniu do tego, klejnot wszystkich pism objawionych – Śrīmad-
Bhāgavatam 11.17.15-21 oświadcza:

varṇānām āśramāṇaṁ ca
janma-bhūmy-anusāriṇīḥ

āsan prakṛtayo nṛnāṁ
nīcair nīcottamottamāḥ

‘Z określonych części ciała Kosmicznej Formy Pana pojawiły się varṇy i āśramy, 
z których uformowały się odpowiadające im wysokie i niskie inklinacje. Śūdra-varṇa 
i gṛhastha āśrama zostały stworzone ze stóp i nóg należących do niższej części ciała. 
Z tego powodu śūdra-varṇa i gṛhastha-āśrama dotknięte są niską naturą. Z kolei bra-
mini i sannyāsini zostali stworzeni z ust i głowy, które należą do wyższej części ciała. 
Stąd są obdarzeni najwyższą naturą w społeczeństwie.’

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
santoṣaḥ kṣāntir ārjavam

mad-bhaktiś ca dayā satyaṁ
brahma-prakṛtayas tv imāḥ
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‘Spokój, samokontrola, wyrzeczenie, czystość, zadowolenie, tolerancja, prosto-
linijność, oddanie dla Mnie, miłosierdzie i prawdomówność są naturalnymi cechami 
braminów.’

tejo balaṁ dhṛtiḥ śauryaṁ
titikṣaudāryam udyamaḥ

sthairyaṁ brahmanyam aiśvaryaṁ
kṣatra-prakṛtayas tv imāḥ

‘Dynamiczna moc, cielesna siła, determinacja, heroizm, tolerancja, szczodrość, 
wielki wysiłek, stałość, oddanie dla braminów oraz przywództwo są naturalnymi ce-
chami kṣatriyów.’

āstikyaṁ dāna-niṣṭhā ca
adambho brahma-sevanam

atuṣṭir arthopacayair
vaiśya-prakṛtayas tv imāḥ

‘Wiara w wedyjską cywilizację, rozdawanie jałmużny, wolność od hipokryzji, 
służba braminom i nieustanne pragnienie zdobywania więcej i więcej pieniędzy są 
naturalnymi cechami vaiśyów.’

śuśrūṣaṇaṁ dvija-gavāṁ
devānāṁ cāpy amāyayā
tatra labdhena santoṣaḥ
śūdra-prakṛtayas tv imāḥ

‘Służenie bez dwulicowości braminom, krowom, devom i innym godnym czci 
osobistościom oraz całkowite zadowolenie z każdego dochodu, który otrzyma się z 
takiej służby są naturalnymi cechami śūdrów.’

aśaucam anṛtaṁ steyaṁ
nāstikyaṁ śuṣka-vigrahaḥ

kāmaḥ krodhaś ca tarṣaś ca
sa bhavo ’ntyāvasāyinām

‘Nieczystość, nieuczciwość, złodziejstwo, niewierność, bezużyteczna kłótliwość, 
pożądanie, złość i pragnienie stanowią naturę tych, którzy znajdują się na najniższej 
pozycji poza systemem varṇāśrama.’

ahiṁsā satyam asteyam
akāma-krodha-lobhatā
bhūta-priya-hitehā ca

dharmo ’yam sārva-varṇikaḥ
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‘Brak przemocy, prawdomówność, uczciwość, pragnienie szczęścia i dobrobytu 
dla wszystkich oraz wolność od pożądania, złości i chciwości stanowią obowiązki 
wszystkich członków społeczeństwa.’”

„Jako, że przemawiam do pełnego majestatu zgromadzenia wielbicieli, w któ-
rym wszyscy są w stanie zrozumieć znaczenie tych ślok, powstrzymuje się od ich 
szczegółowego omówienia. Po prostu pragnę wskazać, że system varṇ i āśramów jest 
jedynym fundamentem rozwoju cywilizowanego społeczeństwa oraz podstawą życia 
w oparciu o zalecenia pism objawionych. Stopień w jakim dany kraj odwrócił się od 
praktykowania systemu varṇāśrama przekłada się na stopień jego niereligijności.”

„Wróćmy teraz do dalszej analizy zastosowania słów: nitya i naimittika. Zagłę-
biając się w esencję pism objawionych dostrzegamy, że słowa nitya i naimittika w 
połączeniu z karmą nigdy nie są rozumiane w ich czystym duchowym znaczeniu – 
pāramārthika. Ich znaczenie jest vyāvahārika – wskazują na codzienną dyscyplinę 
vaidhī, na rutynę, czy materialne życie.”

„Z drugiej strony, wyrażenia takie jak: nitya-dharma – wieczna religia, nitya-kar-
ma – wieczne, niemotywowane duchowe obowiązki, nitya-tattva – wieczna duchowa 
zasada oraz nitya-satya – wieczna prawda, są używane wyłącznie w celu opisania 
czystego i transcendentalnego stanu świadomości żywej istoty.”

„Wcześniej, termin nitya został użyty dla opisania czynności, dzięki której ma-
terialistyczna osoba zostaje obdarzona smakiem i inklinacją do absolutnej transcen-
dencji i wiecznego życia na duchowym poziomie. Należy jednak pamiętać, że karma 
nigdy nie może być wieczną. Karma i jñāna mogą zostać opisane jako nitya – jednak 
wyłącznie w symbolicznym znaczeniu, gdy przez proces karma-yogi, karma wznosi 
się do jñāny, a jñāna osiąga poziom bhakti. Stąd sandhyā-vandana braminów nazywa 
się nitya-karmą wyłącznie dlatego, gdyż te fizyczne i psychiczne czynności kierują 
żywą istotę z uwstecznionego stanu uwarunkowanej świadomości ku czystemu odda-
niu, czyli bhakti.”

„Jako, że bhakti jest prawdziwą, transcendentalną nitya-karmą, każda ścieżka, 
która ostatecznie pomaga w postępie ku niej można również nazwać nitya – wieczną.  
Jednak w rzeczywistości pozycja ta, sama w sobie wieczną nie jest. Biorąc pod uwagę 
dosłowne znaczenie lepiej jest opisać ją jako naimittika, nie nitya. Podsumowując, 
karma, w której zawierają się te dwa podziały, nitya i naimittika, jest jedynie środ-
kiem, a nie absolutną zasadą.”

„Analiza przeprowadzona w oparciu o wedyjską siddhāntę – ostateczną prawdę i 
konkluzję – dowodzi, że poszukiwanie absolutnej, transcendentalnej rzeczywistości 
jest jedyną nitya-dharmą żywej istoty. Wszystkie inne religie i czynności są naimitti-
ka. Varṇāśrama-dharma, aṣṭāṅga-yoga – ścieżka ośmiostopniowej yogi mistycznej, 
sāṅkhya – spekulacyjna i dedukcyjna wiedza, tapasya – wyrzeczenie, są wszystkie 
naimittika. Wszystkie te religijne praktyki stałyby się zbyteczne w przypadku, gdy 
żywa istota nie istniałaby w uwarunkowanym stanie, będąc uwięzioną w materii. W 
rzeczywistości, uwarunkowany stan żywej istoty jest prawdziwą przyczyną wszyst-
kich religijnych obowiązków. Stąd wszystkie są naimittika-dharmą.”
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„Najwyższa pozycja braminów w społeczeństwie, modlitwy vandana oraz osta-
teczne wzniesienie się z poziomu pracy dla rezultatów ku przyjęciu sannyāsy, są 
wszystkie naimittika-dharmą. Pisma objawione bardzo elokwentnie wychwalają sta-
tus tych religijnych praktyk w celu obdarzenia inspiracją tych, którzy znajdują się 
na duchowej drabinie. Jednakże w porównaniu do prawdziwej nitya-karmy – czystej 
bhakti, naimittika-dharma utrzymuje pokorną pozycję, co ilustruje następujący wer-
set ze Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.10:

viprād dvi-ṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāt śvapacaṁ variṣṭham

manye tad-arpita-mano-vacanehitārtha-
prāṇaṁ punāti sa kulaṁ na tu bhūrimānaḥ

‘Dwunastoma kwalifikacjami bramina są: prawdomówność, samokontrola, wy-
rzeczenie, wolność od złośliwości, skromność, tolerancja, brak zawiści, biegłość w 
wykonywaniu ofiar, rozdawanie jałmużny, cierpliwość, pilność oraz ścisłość w prze-
strzeganiu religijnych ślubów. Bramin tego kalibru jest faktycznie godnym czci na 
całym świecie. Jeśli jednak bramin nie jest wielbicielem i jest niechętny lotosowym 
stopom Pana, jest z pewnością niższy od wielbiciela, który pochodzi z najniższej ka-
sty caṇḍāla – zjadaczy psów. Taki wielbiciel, który z oddaniem zadedykował wszyst-
ko – swój umysł, słowa, czynności, bogactwo oraz życie Najwyższej Osobie Boga, 
Śrī Kṛṣṇie, jest lepszy od bramina. Taki wielbiciel jest w stanie oczyścić całą swoją 
rodzinę, podczas gdy tak zwany bramin na pozycji fałszywego prestiżu nie jest w 
stanie oczyścić nawet samego siebie.”

„Znaczenie tego wersetu jest następujące. Jeśli nisko urodzony caṇḍāla oczyści 
się na mocy towarzystwa świętych dusz i przyjmie transcendentalną ścieżkę służby 
oddania dla Śrī Kṛṣṇy – prawdziwą nitya-karmę żywej istoty – z pewnością stoi na o 
wiele wyższej pozycji w stosunku do bramina z urodzenia, który odrzucił poszukiwa-
nie Absolutnej Prawdy, Śrī Kṛṣṇy, i w konsekwencji zapomniał się w materialistycz-
nej naimittika-karmie.”

„Istnieją dwa rodzaje istot ludzkich w tym świecie: udita-viveka – ci, którzy posia-
dają duchowo przebudzoną świadomość oraz anudita-viveka, ci, których świadomość 
śpi. Druga grupa stanowi większość na tym świecie, podczas gdy pierwsza jest wiel-
ką rzadkością. Wśród osób drugiego rodzaju, bramini są zdecydowanie najbardziej 
zaawansowani. Drugorzędna nitya-karma jaką jest na przykład sandhyā-vandana 
przepisana dla ich kasty jest najlepszą pośród wszystkich materialnych praktyk re-
ligijnych.”

„Osoba udita-viveka jest inaczej nazywana Vaiṣṇavą. Z tego powodu, jej zacho-
wanie jest różne od zachowania, które prezentują osoby w stanie anudita-viveka. Po-
mimo tej różnicy, Vaiṣṇavowie nie potępiają drugorzędnej nitya-karmy innych grup. 
Rozumieją, że zasady i regulacje przepisane dla anudita-viveka są korzystne dla ich 
dyscypliny i ewentualnego wyniesienia. Esencjonalna wskazówka wszystkich pism 
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objawionych jest taka sama: osoby anudita-viveka powinny być surowo posłuszne 
prostym, zewnętrznym i neofickim instrukcjom religijnym. Z kolei osoby udita-vi-
veka powinny szukać głębszych znaczeń pism objawionych i przywiązać się do ich 
wykonywania.”

„Rytuały i czynności mogą różnić się od siebie, jednak ich znaczenie pozostaje ta-
kie samo. Dla niedoświadczonego oka laika o śpiącej świadomości, czynności osoby 
o świadomości przebudzonej mogą wydawać się sprzeczne ze społecznymi normami. 
Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Z drugiej strony, z punktu widzenia przebudzo-
nej świadomości instrukcje dotyczące naimittika-dharmy wydają się stosowne dla 
ogółu ludzi, jednak ostatecznie są niekompletne, ezoteryczne, rozrzedzone i ulotne.”

„W rzeczywistości praktyka naimittika-dharmy jest pozbawiona czynności trans-
cendentalnych. Na powierzchni może wydawać się, że wykonawca naimittika-dhar-
my działa na platformie duchowej. Jednak prawdą jest, że te pomocne materialne 
obowiązki zaledwie dostarczają środków do zbliżenia się do transcendentalnego celu. 
Gdy cel zostaje osiągnięty, wykonywanie naimittika-dharmy będącej wyłącznie frag-
mentem ścieżki prowadzącej do niego, staje się zbędne. Co więcej, naimittika-dhar-
ma nigdy nie może zostać uznana za kompletną ścieżkę. Za przykład mogą posłu-
żyć rytuały sandhyā i vandana braminów, które jak pozostałe religijne obowiązki, 
są jedynie tymczasowymi czynnościami podlegającymi rygorystycznym warunkom 
pism objawionych, a nie czynnościami wywodzącymi się z oryginalnego duchowego 
działania.”

„Na późniejszym etapie, jeśli osoba, która została oczyszczona wykonywaniem 
przepisanych obowiązków przez długi okres czasu jest na tyle szczęśliwa, by wejść 
w kontakt z sādhu-saṅgą, rozwija transcendentalny smak do duchowej czynności in-
tonowania harināma. W tym momencie, obowiązki sandhyā-vandana zostają wypar-
te przez czynności transcendentalne. Sandhyā i vandana mogą wspierać absolutną, 
duchową dharmę wznosząc osoby do punktu zaakceptowania swego podstawowe-
go obowiązku – intonowania harināma. Oznacza to, że intonowanie harināma jest 
czynnością transcendentalną samą w sobie. Choć naimittika-dharma jest ceniona za 
wskazywanie drogi do duchowego wyniesienia, sama w sobie jest nieefektywna i 
fałszywa. Jedyną pożądaną i użyteczną drogą jest ostatecznie absolutna i duchowa 
służba oddania.”

„Materia jak i życie w kontakcie z nią jest dla żywych istot czymś niepożądanym. 
Naimittika-dharma jest wspierana ogromną różnorodnością materialistycznych zasad 
i rezultatów, które mogą utrzymać praktykującego w oczarowaniu materialną naturą. 
Za przykład może posłużyć wielbienie Najwyższego Pana przez braminów. Proces 
ten może być bardzo użyteczny. Jednak jeśli kapłan, z powodu rodzaju wykonywane-
go działania uważa się lepszym od pozostałych żywych istot, niszczy swoją praktykę 
zyskując jedynie szkodliwe rezultaty.”

„Podobnie, praktyka ośmiostopniowego systemu yogi obdarza yogina vibhūti – 
mistycznymi mocami, które są raczej niższymi i bardzo niepomyślnymi rezultatami 
dla żywych istot. Bhukti – cieszenie się i mukti – zbawienie są nierozłączne powiąza-
ne z naimittika-dharmą. Z tego powodu powinny zostać przez jīvę odrzucone. Głów-
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ną część naimittika-dharmy stanowią nieistotne czynności oraz zanieczyszczone i 
niebezpieczne dla żywej istoty rezultaty.”

„Naimittika-dharma jest tymczasowa. Uwarunkowana żywa istota będąca pod 
wpływem różnorodnych warunków nie jest w stanie praktykować jej jako wiecznej 
religii. Specyficzne religijne obowiązki bramina, czy też obowiązki rządzenia pań-
stwem kṣatriyi niechybnie kończą się wraz ze zniszczeniem bezpośredniej przyczyny 
i powodu tych ziemskich obowiązków – ciała. Żywa istota po narodzeniu w ciele 
brahmina w swych kolejnych narodzinach może otrzymać niskie ciało caṇḍāli – zja-
dacza psów. Wówczas przepisana dla niej naimittika-dharma z poprzednich naro-
dzin, nie może zostać uznana za sva-dharmę niskiej klasy caṇḍāli. W tym przypadku 
użycie zwrotu sva-dharma jest wyłącznie symboliczne, gdyż w każdych kolejnych 
narodzinach uwarunkowana dusza przyjmuje nową i tymczasową sva-dharmę zgod-
nie z osiągniętym rodzajem ciała. Prawdziwą sva-dharmą jest nitya-dharma, która 
pozostaje niezmienną w każdym kolejnym życiu.”

„Jeśli ktoś zapytałby mnie czym jest vaiṣṇava-dharma, moją zwięzłą odpowie-
dzią byłoby: „Jest nią nitya-dharma żywej istoty.” W wyzwolonym stanie, wielbiciel 
Vaiṣṇava angażuje się w transcendentalną czynność czystej służby oddania, kṛṣṇa-
premę, w czystej świadomości Kṛṣṇy. Nawet wciąż będąc w uwarunkowanym stanie 
pod wpływem materialnej natury, wielbiciel Vaiṣṇava utrzymuje swe udita-viveka, 
przebudzoną świadomość, i kontynuuje wykonywanie transcendentalnej  służby od-
dania. Działając w materialnym świecie przyjmuje wszystko co sprzyja duchowym 
czynnościom jednocześnie odrzucając wszystko co jest dla nich szkodliwe. Jego dzia-
łanie nie jest krępowane zbędnymi warunkami nakazów i zakazów pism objawionych. 
Uznaje i wykonuje wyłącznie te zalecenia pism, które zwiększają jego świadomość 
Kṛṣṇy. Jeśli jednak jakaś regulacja jest szkodliwa dla duchowego postępu, wówczas 
ją odrzuca. Tak wielbiciele Vaiṣṇava stanowią klejnot tej Ziemi. Są dobrze życzącymi 
przyjaciółmi każdego przynosząc temu światu dobrą fortunę. Pokornie proszę, by ma-
jestatyczne zgromadzenie Vaiṣṇavów łaskawie rozważyło te punkty. Proszę również o 
wybaczenie wszelkich pomyłek z mojej strony.”

Vaiṣṇava dāsa po ofiarowaniu pełnych pokłonów zgromadzonym wielbicielom 
usiadł cicho. Jego rozprawa wywarła zdumiewający efekt na Vaiṣṇavach. Poruszeni 
do łez, kierowali w jego kierunku spontaniczne pochwały. Cała wioska rozbrzmiewa-
ła dźwiękiem gloryfikacji Vaiṣṇava dāsa.

Ciekawy bramin – śpiewak milcząco przyjął ezoteryczne prawdy zawarte w prze-
mowie Vaiṣṇava dāsa. Oczywiście niektóre argumenty wzbudziły wątpliwość w jego 
umyśle, jednak ziarno vaiṣṇava-dharmy utkwiło w jego sercu głębiej niż kiedykol-
wiek. Stojąc ze złożonymi do modlitwy dłońmi powiedział: „Droga, wielce szanowa-
na publiczności. Choć nie roszczę sobie pozycji Vaiṣṇavy, staję się nim nieustannie 
słuchając harināma. Jeśli łaskawie oświecilibyście mnie swymi cennymi instrukcja-
mi, wówczas rozproszyłoby to wiele wątpliwości, które wciąż gromadzą się w moim 
umyśle.”

Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī czując współczucie wobec bramina odparł: 
„Postaraj się proszę o towarzystwo Vaiṣṇava dāsa tak często jak to jest tylko możliwe. 
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Jest on uczonym we wszystkich gałęziach pism wedyjskich. Po przyjęciu wyrzeczo-
nego porządku sannyāsy żył w Vārāṇasī. Wówczas nasz najbardziej ukochany Pan, 
Śrī Kṛṣṇa Caitanya, ze swej bezprzyczynowej łaski zainspirował go do przybycia do 
Navadvīpa-dhāma. Pilne studia filozofii Vaiṣṇava sprawiły, że jest z nią teraz w pełni 
zaznajomiony. Co więcej, rozwinął dzięki niej wielkie przywiązanie i miłość do in-
tonowania harināma.”

Dociekliwy bramin Śrī Kālidāsa Lāhirī, po wysłuchaniu instrukcji Bābājī 
Mahārāja zdecydował się przyjąć Vaiṣṇava dāsa za swego guru. Pomyślał wówczas: 
„Będąc braminem z urodzenia, przyjął wyrzeczony porządek życia i z tego powodu 
jest on z pewnością zdolny instruować innego bramina. Co więcej, udowodnił, że jest 
dobrze obeznany z konkluzją filozofii Vaiṣṇava. Mogę się od niego wiele nauczyć o 
Vaiṣṇavizmie.” Następnie zbliżył się do Vaiṣṇava dāsa skłaniając się do jego stóp i 
powiedział: „Mój drogi, szanowny panie, łaskawie obdarz mnie swą łaską.” Vaiṣṇava 
dāsa odpowiedział ofiarowując pełne pokłony Lāhirī Mahāśayi: „Będę ci dozgonnie 
wdzięczny, jeśli będziesz patrzył na mnie ze współczuciem.” Wraz z rosnącą purpu-
rową mgłą na horyzoncie, która zapowiada koniec dnia, zgromadzenie powstało i 
odeszło do swych domów.

Lāhirī Mahāśaya żył w chacie podzielonej na dwie izby. Choć usytuowana w 
części mieszkalnej, pozostawała ukryta przed ciekawskimi oczami dzięki gęstemu, 
otaczającemu cały teren pasowi bambusów. Małe podwórze przed chatą wypełniała 
w części niewielka altana z pnączy kwiatów mādhavī oraz miniaturowa platforma 
dla roślinki Tulasī devī. Obok stało młode drzewko nīma oraz żywopłot z kwiatów 
mogra. Rosnące tu i tam owocowe i kwiatowe drzewa dawały skromny majestat temu 
cichemu zakątkowi.

Właścicielem był Mādhava dāsa Bābājī. Na początku, był on bardzo ścisły w 
swych praktykach oddania. Jednak z czasem, w rezultacie złego towarzystwa, zbo-
czył ze ścieżki Vaiṣṇavizmu. Poufny związek z kobietą zanieczyścił jego nastrój od-
dania i zredukował jego duchowe praktyki. Będąc biednym było mu bardzo trudno 
związać koniec z końcem. Z tego powodu zaczął żebrać. Wynajął również jeden ze 
swych pokoi. W taki sposób Lāhirī Mahāśaya stał się jego obecnym lokatorem.

Późną nocą tego samego dnia, Lāhirī Mahāśaya przebudził się nagle. Leżąc zaczął 
podsumowywać w umyśle wykład Vaiṣṇava dāsa starając się wyciągnąć esencję. Na-
gle jego uwagę zwróciło lekkie poruszenie na zewnątrz. Gdy wyjrzał na podwórze, 
zobaczył jak Mādhava dāsa Bābājī rozmawiał z kobietą. Najwyraźniej dostrzegłszy 
obecność Lāhirīego, cicho wymknęła się w mrok. Wówczas ze zwieszona we wsty-
dzie głową, Mādhava dāsa Bābājī stanął cicho naprzeciwko Lāhirī Mahāśayi.

Lāhirī Mahāśaya zapytał: „Co to ma znaczyć Bābājī?”
Z policzkami pokrytymi łzami Mādhava dāsa Bābājī odparł: „To moje zgubne 

przeznaczenie! Cóż mogę powiedzieć? Kim byłem wcześniej… A teraz spójrz tylko 
na mnie! Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī zwykł okazywać mi tak wiele szacunku! 
Jednak teraz wstyd mi się przed nim pokazać.”

Lāhirī Mahāśaya delikatnie zachęcił: „Dlaczego nie wyjaśnisz wszystkiego odro-
binę jaśniej? To pomogłoby mi lepiej zrozumieć twój problem.”
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Mādhava dāsa powiedział: „Kobieta, którą przed chwilą ujrzałeś była moją żoną 
przed tym jak przyjąłem wyrzeczony porządek życia. Po tym jak przyjąłem inicjację 
i opuściłem dom, zamieszkała wkrótce w chacie nad brzegiem Gangesu w Śrīpāṭ 
Śāntipura. Minęło dużo czasu bez problemów. Jednakże pewnego razu przypadkiem 
spotkałem ją po drodze do Śāntipura i zapytałem dlaczego wyrzekła się domu i życia 
rodzinnego. Starała się wyjaśnić, że zaczęła odczuwać brak zainteresowania życiem 
rodzinnym po tym, jak została pozbawiona służby dla swego męża – mnie. Z tego 
powodu postanowiła mieszkać w świętym miejscu, uczyć się o duchowości i utrzy-
mywać się z żebrania.”

„Po tym spotkaniu natychmiast powróciłem do Godrumy bez czynienia dalszych 
komentarzy. Po jakimś czasie, ona również przeniosła się do tutaj wynajmując miesz-
kanie u pobożnego mleczarza. To wtedy zaczęły się moje kłopoty. Zacząłem na nią 
wpadać niemalże codziennie. Im bardziej starałem się jej unikać, tym bardziej ona 
zwiększała swoją intymność wobec mnie. Wybudowała teraz w pobliżu aśram. Każ-
dej nocy czeka do późna i mnie odwiedza, skrupulatnie doprowadzając do mego 
upadku. Wszędzie zaczęła otaczać mnie niesława i mój duchowy postęp został po-
ważnie uwsteczniony. Jestem czarną owcą pośród zwolenników Śrī Caitanyi. Po in-
cydencie z Choṭa Haridāsem, jestem kolejnym, zasługującym na potępienie i pogardę 
winowajcą. Rozsądna społeczność Bābājīego nie zganiła mnie do tej pory, jednak nie 
darzą mnie już więcej szacunkiem.”

Po cierpliwym wysłuchaniu słów Bābājīego, Lāhirī Mahāśaya ostrzegł: „Mādhava 
dāsa Bābājī, musisz być bardzo uważny!”

Następnie oddalili się do swych pokoi. Z umysłem pełnym myśli, Lāhirī Mahāśaya 
zapadł w ulotny sen. Zrozumiał, że Mādhava dāsa Bābājī stał się vāntāśī. Stał się oso-
bą, która zjada własne wymioty powracając do życia rodzinnego, którego wcześniej 
się wyrzekł. Z tego powodu upada coraz niżej w stan deprawacji. Dlatego nie wska-
zane jest, bym tu dłużej pozostał. Nie tak bardzo z powodu złego towarzystwa, któ-
rego mogę uniknąć ale dlatego, gdyż może ucierpieć na tym moja reputacja. Święci 
Vaiṣṇavowie mogliby stracić do mnie szacunek i przestać udzielać instrukcji.

Rankiem, Lāhirī Mahāśaya udał się na spotkanie z Vaiṣṇavą dāsa w Pradyumna-
kuñja. Po pełnym szacunku powitaniu spytał o małe miejsce, w którym mógłby 
mieszkać. Vaiṣṇava dāsa zbliżył się do Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego przeka-
zując prośbę. W rezultacie Lāhirī uzyskał zgodę na zamieszkanie w położonej na 
uboczu chacie. Zostało również zaaranżowane, że za jego posiłki będzie odpowiadała 
mieszkająca w pobliżu rodzina braminów.

 

Tak kończy się trzeci rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Naimittika-dharma: nie-
trwałe religijne obowiązki są niepełne, prozaiczne, nieczyste i ulotne.
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Rozdział IV
Nitya-dharmą jest Vaiṣṇavizm

Kuṭīra, chata podarowana Lāhirī Mahāśayi znajdowała się tuż obok chaty Śrī 
Vaiṣṇava dāsa. Liczne drzewa mango, jackfruit oraz małe kwitnące pnącza betelu 
pięknie dekorowały otoczenie. Na zewnątrz kuṭīra po środku podwórza stała wielka 
okrągła platforma, święty pomnik z czasów, gdy po raz pierwszy zamieszkał tu Śrī 
Pradyumna Brahmacāri. Przez wiele, wiele lat Vaiṣṇavowie okrążali i składali pełne 
pokłony pomnikowi nazywając go czule Śrī Surabhī-cabutarā.

Krótko po zmierzchu, gdy czerń nocy stawała się coraz głębsza, Vaiṣṇava dāsa in-
tonował harināma siedząc na macie z trawy wewnątrz swego kuṭīra. Choć ubywający 
księżyc wciąż emanował blaskiem, migająca lampa z pobliskiej chaty Lāhirī Mahāśayi 
z trudnością badała czarne cienie podwórza. Widząc przed drzwiami Vaiṣṇava dāsa 
czarny i lśniący obiekt, który łudząco przypominał zwiniętego węża, Lāhirī Mahāśaya 
wyskoczył błyskawicznie z chaty uzbrajając się w mocny kij. Zwiększył ogień w pod-
niesionej lampie i w pełni gotowości wyszedł na zewnątrz kuṭīra. Jednak, gdy tylko 
to uczynił wąż zniknął. Stojąc w drzwiach wyszeptał ostrożnie do Vaiṣṇava dāsa: 
„Uważaj proszę na siebie, wąż niemalże wszedł do twojej chaty.”

Vaiṣṇava dāsa odparł spokojnie: „Lāhirī Mahāśaya, dlaczego martwisz się wę-
żami? Łaskawie wejdź do środka i usiądź bez strachu.” Lāhirī wszedł z wahaniem 
i usiadł na macie. Jednak nie będąc w stanie uspokoić umysłu powiedział: „W tym 
względzie, Śāntipura jest znacznie lepsze. To jest miasto, więc jest wolne od niepo-
koju związanego z wężami. Natomiast Nadia jest przez nie opanowana, a w szczegól-
ności w otoczonej lasami Godrumie. To sprawia, że mieszkanie w takim miejscu jest 
uciążliwe dla osób pochodzących z miasta.”

Śrī Vaiṣṇava dāsa Bābājī udobruchał go mówiąc: „Lāhirī Mahāśaya, czy jest abso-
lutnie koniecznym, byś niepokoił swój umysł takimi błahostkami? Zapewne słyszałeś 
o wydarzeniu ze Śrīmad-Bhāgavatam, w którym Parikṣit Mahārāja całkowicie zigno-
rował zagrożenie nadchodzącej śmierci od ukoszenia węża. Ze spokojnym umysłem 
pogrążył się w pełnych nektaru rozrywkach Kṛṣṇy, które opowiadał wielki wielbiciel 
Śrīla Śukadeva Gosvāmī. W taki sposób osiągnął boską błogość. Węże nie są w sta-
nie dosięgnąć duchowego ciała żywej istoty, a co dopiero mówić o ugryzieniu go. 
Co więcej, ugryzienie węża rozłąki od tematów świadomych Kṛṣṇy jest przyczyną 
największej krzywdy, której może doświadczyć ciało!”

„To materialne ciało jest tymczasowe i z pewnością pewnego dnia zostanie po-
rzucone. Jedynym przeznaczeniem tej materialnej świątyni jest fizyczna praca. Gdy, 
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dzięki woli Kṛṣṇy, to ciało rozkłada się, nic nie jest w stanie go uratować. Jednak tak 
długo jak jego przeznaczeniem jest żyć, nie może zostać zranione nawet gdy śpi się 
w pobliżu węża. Dlatego jednym z symptomów Vaiṣṇavy jest wolność od strachu 
przed ukąszeniem węża oraz innymi podobnymi zagrożeniami. Jeśli jesteś nieustan-
nie zaniepokojony takimi wyobrażonymi przeczuciami, w jaki sposób zwiększysz 
swą miłość dla lotosowych stóp Najwyższego Pana? Po prostu porzuć swój strach 
przed wężami oraz chęć zabicia tego, którego właśnie ujrzałeś.”

Lāhirī Mahāśaya powiedział z szacunkiem: „Mój drogi panie, twoje słowa mądro-
ści wygnały z mego serca wszelki strach. Teraz wiem, że kwalifikacje konieczne do 
oświecenia zdobędę wyłącznie wtedy, gdy wzniosę na wyższy poziom swoje serce i 
myśli. Wielcy, żyjący w jaskiniach mędrcy, którzy medytują o Najwyższym Panu w 
miłosnym oddaniu nie boją się dzikich zwierząt. Choć żyją w spokoju obok nawet 
najgroźniejszych bestii, boją się towarzystwa materialistycznych ludzi.”

Śrī Vaiṣṇava dāsa Bābājī kontynuował: „Gdy Bhaktidevī, bogini czystej służ-
by oddania wnika do serca, jīva automatycznie zostaje wyniesiona stając się droga 
wszystkim żywym istotom na świecie. Czysty wielbiciel jest zawsze kochany i sza-
nowany przez świętych jak i przez materialistów. Dlatego człowiek powinien dążyć 
do stania się Vaiṣṇavą.”

Lāhirī Mahāśaya natychmiast odpowiedział: „Szanowny panie, obudziłeś we 
mnie silną wiarę w nitya-dharmę i przekonałeś mnie odnośnie wielu podobieństw 
pomiędzy nitya-dharmą a vaiṣṇava-dharmą. Mimo to, wciąż posiadam wątpliwości 
odnośnie całkowitej równowartości vaiṣṇava-dharmy i nitya-dharmy. Błagam cię, 
byś łaskawie wyjaśnił te zasady bardziej wyczerpująco.”

Śrī Vaiṣṇava dāsa Bābājī zaczął mówić: „Na świecie, w imię vaiṣṇava-dharmy 
praktykowane są dwie różne dharmy: śuddha-vaiṣṇava-dharma, która jest czysta i 
właściwa oraz viddha-vaiṣṇava-dharma, która jest zniekształcona. Śuddha-vaiṣṇava-
dharma, choć jest jedną duchową zasadą została podzielona na cztery części zgodnie 
z odmiennymi rasami – nastrojami oddania: dāsya – służbą, sakhya – przyjaźnią, 
vātsalya – rodzicielstwem oraz mādhurya – małżeństwem. W rzeczywistości śuddha-
vaiṣṇava-dharma jest jedyna w swoim rodzaju i znana jest dalej, jako nitya-dharma 
lub jako parama-dharma – najwyższe zajęcie.”

W Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3 odnajdujemy:

vijñate sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati

‘Jego prawdziwa realizacja sprawia, że wszystko staje się poznane.’”

„Ten aforyzm w rzeczywistości opisuje śuddha-vaiṣṇava-dharmę, która zostanie 
tobie stopniowo objawiona.”

„Viddha-vaiṣṇava-dharma – nieczysta vaiṣṇava-dharma, jest dwóch rodzajów: 
karma-viddha-vaiṣṇava-dharma zanieczyszczona pracą dla rezultatów oraz jñāna-
viddha-vaiṣṇava-dharma, która jest zanieczyszczona wiedzą empiryczną. Prakty-
ki ortodoksyjnych braminów zwanych smārta, w których kładziony jest nacisk na 



38

Jaiva-dharma - Część I

zasady, rytuały i metodologię w wykonywaniu vaiṣṇava-dharmy, znane są, jako 
karma-viddha-vaiṣṇava-dharma. W tej gałęzi vaiṣṇava-dharmy, choć osoba zosta-
je inicjowana vaiṣṇava-mantrą, traktuje wielbienie wszechprzenikającego Pana 
Wszechświata, Śrī Viṣṇu, jako element procesu karmy. Choć Śrī Viṣṇu jest w rzeczy-
wistości najwyższym niezależnym kontrolerem devów, filozofia smārta wysuwa, że 
jest On niczym więcej jak częścią składową rytuałów karma-kāṇḍy i w konsekwencji 
Samemu podlega rezultatom takich rytualistycznych działań dla rezultatu. Innymi 
słowy mówią, że Śrī Viṣṇu jest pod wpływem karmy, a nie prawo karmy jest zależna 
od najwyższej woli Śrī Viṣṇu.”

„Co więcej, twierdzą oni, że upāsanā – proces wielbienia, bhakti – podporządko-
wanie w oddaniu oraz sādhana – duchowe praktyki są różnymi rytuałami ostatecznie 
wchodzącymi w skład karmy. Uważają, że prawo karmy jest najwyższą zasadą, której 
nic innego nie jest w stanie przewyższyć. Mīmāṁsaka, materialistyczni filozofowie 
i logicy praktykują ten rodzaj Vaiṣṇavizmu od czasów niepamiętnych. W Indiach, 
tacy filozofowie często arogancko ogłaszając się Vaiṣṇavami, odrzucając szczerych 
zwolenników śuddha-vaiṣṇava-dharmy. Jest to z pewnością wielkim nieszczęściem.”

„Jñāna-viddha-vaiṣṇava-dharma jest bardzo szeroko rozpowszechniona w In-
diach. W opinii tych empiryków, Brahman – niepojęta, wszechprzenikająca Prawda 
Absolutna jest najwyższą filozoficzną zasadą. Mówią, że w celu osiągnięcia realizacji 
bezosobowego Brahmana należy wielbić osobowe formy Sūryi – boga słońca, Gaṇeśa 
– tego, który usuwa przeszkody, Śakti – bogini materialnej natury, Pana Śivę oraz Śrī 
Viṣṇu w procesie znanym, jako pañcopāsanā – wielbieniu pięciu bóstw. Należy wy-
konywać wielbienie tych osobowych form w celu zdobycia pełnej jñāny – realizacji, 
która pojawia się po ostatecznym zrealizowaniu bezosobowego Brahmana. Również i 
w tym przypadku, wielu zwolenników tej filozofii wyśmiewa prawdziwych, czystych 
Vaiṣṇavów. Choć ich wielbienie Śrī Viṣṇu może czasami obejmować wielbienie Śrī 
Śrī Rādhā Kṛṣṇy, nie może jednak zostać skategoryzowane, jako śuddha-vaiṣṇava-
dharma.”

„Gdy od vaiṣṇava-dharmy oddzieli się powyższe odmiany viddha-vaiṣṇava-
dharmy, pozostaje wówczas śuddha-vaiṣṇava-dharma – prawdziwa vaiṣṇava-
dharma. Z powodu chorego wpływu Kali-yugi wiele ludzi nie potrafi zrozumieć, 
czym jest śuddha-vaiṣṇava-dharma myląc ją z viddha-vaiṣṇava-dharmą.”

„Ze Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11 można wysunąć konkluzję, że duchowe poszuki-
wania ludzi dzielą się na trzy kierunki: brahma-pravṛtti –bezosobowego Brahmana; 
paramātmā-pravṛtti – wszechprzenikającą Duszę Najwyższą oraz bhagavān-pravṛtti 
– Najwyższą Osobę Boga.”

„Niektóre osoby o pravṛtti – inklinacji wobec Brahmana, zmieniają kierunek 
ku bezosobowej realizacji i by osiągnąć swój cel obejmują ścieżkę pañcopāsany. Z 
tejże praktyki rodzi się jñāna-viddha-vaiṣṇava-dharma. Z kolei podczas wielbienia 
Paramātmy niektórzy odczuwają atrakcję do ośmiostopniowej ścieżki yogi mistycz-
nej i medytacji Duszy Najwyższej w sercu. Ta filozofia propaguje przekonanie, że Śrī 
Viṣṇu, inicjacja viṣṇu-mantrą oraz medytacja są elementami rytuałów karmy. Z tej 
filozofii powstaje karma-viddhi-vaiṣṇava-dharma.”
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„Z drugiej strony, zwolennicy bhāgavata-pravṛtti, są szczęśliwymi jīvami, które 
rozwijają atrakcje do czystego oddania dla Najwyższej Osoby Boga. Ich wielbienie 
Najwyższego Pana nie jest częścią karmy i jñāny. Jest śuddha-bhakti, czystym od-
daniem. Ta filozofia jest prawdziwą vaiṣṇava-dharmą zwaną, jako śuddha-vaiṣṇava-
dharma. Jak zostało powiedziane w Śrīmad-Bhāgavatam, 1.2.11:

vādanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam

brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

‘Uczeni transcendentaliści, którzy znają Prawdę Absolutną nazywają tę niepo-
dzielną substancję Brahmanem, Paramātmą i Bhagavānem.’”

„Zauważ proszę, że aspekt bhāgavata przewyższając i obejmując zarówno Brah-
mana jak i Paramātmę jest aspektem najwyższym. Aspekt bhāgavata jest osobową 
koncepcją Prawdy Absolutnej i tak jest czystą viṣṇu-tattvą, najwyższą kategorią czy-
stej transcendencji. Zwolennicy tej prawdy są czystymi, rzadkimi duszami, a ich na-
tura skłania się ku bhakti. Niektórymi z licznych nazw hari-bhakti, oddania dla Śrī 
Hari są: śuddha-vaiṣṇava-dharma, nitya-dharma – wieczne działanie, jaiva-dharma 
– wieczna religia czystej duszy, bhāgavata-dharma – wielbienie Najwyższej Oso-
by, paramārtha-dharma – religia, która prowadzi do najwyższej realizacji i parama-
-dharma – najwyższe działanie.”

„Wszystkie religijne rytuały i czynności emanujące zarówno z natury Brahmana 
jak i z Paramātmy są definiowane, jako naimittika. Poszukiwania realizacji bezoso-
bowego Brahmana są motywowane materialnym pragnieniem. Z tego powodu są one 
naimittika – tymczasowe. Osoba, która zrealizowała swe cierpienie w materialnym 
uwarunkowanym stanie staje się żądna wyrwania z tej niewoli. Tak zmagania z cier-
pieniami materialnej niewoli stają się motywacją do podjęcia ścieżki bezosobowej re-
alizacji, w której zostają ugaszone wszystkie materialne cechy przynoszące niepokój. 
Wysiłek ten uważany jest za naimittika, gdyż jest wprawiony w ruch przez nimitta 
– materialną przyczynę, w tym przypadku przez materialną niewolę. Z tego powodu 
nie można jej uznać za wieczną ścieżkę.”

„Jīvy, które pragną subtelnej przyjemności i błogości samādhi w paramātmā-
dharmie, pełnym pochłonięciu w medytacji o Paramātmie, obejmują proces naimitti-
ka-dharmy, materialnie motywowani pragnieniem osiągnięcia subtelnego szczęścia. 
Jako że nawet tendencja wobec paramātmā-dharmy jest motywowana egoistycznym 
pragnieniem, i z tego powodu jest również tymczasowa, wyłącznie czysta bhāgavata-
dharma jest jedyną, wieczną dharmą.”

Cierpliwie słuchając słów Vaiṣṇava dāsa, Lāhirī Mahāśaya powiedział: „Drogi 
mistrzu! Łaskawie wyjaśnij mi proszę naturę czystego Vaiṣṇavizmu. Dość późno w 
swym życiu otrzymuję duchowe przewodnictwo od kogoś, kto łaskawie obdarzył 
mnie schronieniem swych lotosowych stóp. Słyszałem, że po przyjęciu inicjacji od 
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niekwalifikowanej osoby aspirant musi ponownie przyjąć duchową inicjację oraz 
instrukcje, tym razem jednak od autentycznego mistrza duchowego. Przez ostatnie 
kilka dni słuchałem uważnie twoich opisów duchowych konkluzji. Napełniają mnie 
one wiarą w Vaiṣṇavów. Dlatego ze współczucia dla mnie, udziel instrukcji w teizmie 
Vaiṣṇava oraz łaskawie mnie inicjuj. To mnie z pewnością oczyści.”

Nieco zaniepokojny tymi słowami, Vaiṣṇava dāsa Bābājī powiedział: „Mój dro-
gi panie, postaram się nauczyć cię wszystkiego, co jest w zakresie mojej realizacji. 
Jednakże nie spełniam wymagań, by stać się dīkṣā-guru – inicjującym mistrzem du-
chowym. Mimo to szkól się teraz w teologii czystego Vaiṣṇavizmu. Oryginalny i 
pierwszy duchowy nauczyciel wszechświata, Śrī Caitanya Mahāprabhu oznajmił, że 
teologia Vaiṣṇava posiada trzy fundamentalne zasady: sambandha – związki, abhi-
dheya – sposoby osiągnięcia oraz prayojana – najważniejszą potrzebę i cel. Osoba, 
która nie tylko teoretycznie, ale również i praktycznie zrozumiała tę wiedzę i która 
dyscyplinuje swe życie zgodnie z czystym Vaiṣṇavizmem jest czystym wielbicielem 
Pana.”

„Sambandha tattva – wewnętrznie powiązana zasada posiada trzy aspekty: 1. 
jaḍa-jagat – materialne stworzenie oraz māyā – iluzoryczna energia, 2. jīva – sługa, 
kontrolowana istota oraz 3. Īśvary – Najwyższy Kontroler, Osoba Boga.”

„Najwyższy Pan jest jeden i nie ma nikogo, kto Go przewyższa; jest wszech-
mocny; jest jedyną siedzibą nieskończonego aiśvarya – bogactwa oraz madhura – 
słodkiej delikatności; jest jedynym schronieniem zarówno jīva-śakti jak i māyā-śakti 
– zewnętrznej mocy Pana. Choć jest jednocześnie schronieniem i ostatecznym źró-
dłem jīva-śakti i māyā-śakti, w cudowny sposób utrzymuje swą całkowicie niezależną 
pozycję.”

„Cielesny blask Pana znany, jako brahma-jyotir emanuje z Niego nieskończe-
nie manifestując się, jako bezosobowy Brahman. Poprzez Swe boskie moce stworzył 
materialny kosmos i jīvy. Reprezentuje i kontroluje Swoje stworzenie przez częścio-
wą ekspansję – Paramātmę. W części paravyoma – nieba duchowego znanego, jako 
Vainkuṇṭha, w którym przeważa aiśvarya – bogactwo, przebywa, jako Śrī Nārāyaṇa. 
Jednak na Goloce Vṛndāvana, gdzie przeważa madhura – słodycz, smakuje ją, jako 
kochanek gopī – pasterek, Śrī Gopījana-vallabha - wszechatrakcyjny Najwyższy Pan 
Śrī Kṛṣṇacandra.”

„Takie ekspansje Pana, jak prakāśa – identyczne manifestacje oraz vilāsa – formy 
pojawiające się podczas rozrywek są wieczne i nieskończone. Nikt i nic nie jest w 
stanie się nawet do Niego zbliżyć pod żadnym względem, a co tu mówić o przewyż-
szeniu Go. Wszystkie Jego różne manifestacje i rozrywki są rezultatem Jego para-
-śakti, najwyższej boskiej mocy. Vikrama – moc tej para-śakti jest ukazywana w 
niezliczonych różnorodnych manifestacjach, spośród których jīva jest wprowadzona 
do trzech: 1. cid-vikrama – duchowej mocy, dzięki której są bezpośrednio stwarzane 
līlā - rozrywki Pana; 2. taṭasthā-vikrama – marginalna moc – jīva, z której jest stwo-
rzona i utrzymywana; oraz 3. māyā-vikrama – iluzoryczna moc, zewnętrzna energia, 
która manifestuje materialne wszechświaty, materialny czas i materialne czynności 
dla rezultatów.”
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„Tak sambandha-tattva składa się z trzech relacji: 1. związku pomiędzy Najwyż-
szym Panem i jīvą; 2. związku pomiędzy Najwyższym Panem i materialną naturą 
oraz 3. związku pomiędzy jīvą i materialną naturą. Pełne zrozumienie tych prawd 
prowadzi do sambandha-jñāny, wiedzy transcendentalnej. Osoba nie może stać się 
prawdziwym i czystym wielbicielem bez tej wiedzy.”

Lāhirī Mahāśaya: „Słyszałem jak mówiono, że Vaiṣṇavowie są kontrolowani przez 
uczucia oraz emocje i w związku z tym nie potrzebują wiedzy. Jak najlepiej można 
wyjaśnić to stwierdzenie? Gdy podczas intonowania harināma uważnie nastrajałem 
swoje uczucia, nigdy nie dbałem o sambandha-jñānę.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī odparł: „Kultywowanie oraz doskonalenie bhāvy – ducho-
wej emocji, do ostatecznego etapu, jest rzeczywiście najwyższym celem Vaiṣṇavy. 
Jednakże uczucie to musi być czyste i transcendentalne. Ci, którzy uważają bezoso-
bowego Brahmana, jako ostateczne przeznaczenie i starają się rozwinąć bhāvę w 
trakcie osiągania Brahmana są dalecy od celu. Ich bhāva i duchowe wysiłki są nie-
czystymi, fałszywymi reprezentacjami prawdziwej bhāvy. Bardzo mała kropla czy-
stej bhāvy przynosi jīvie duchową doskonałość, jednak materialny sentymentalizm 
– zatruwany empiryczną wiedzą – wprowadza chroniczny chaos w duchowe dążenia 
jīvy. Osoba, która kultywuje w swym sercu monistyczną ścieżkę realizacji Brahmana 
jedynie oszukuje świat swymi pozowanymi wysiłkami w bhakti i bhakti-bhāvie, emo-
cji oddania. Stąd kultywowanie sambandha-jñāna jest imperatywem dla wielbicieli 
Vaiṣṇava.”

Lāhirī Mahāśaya powiedział głosem pełnym szacunku: „Czy istnieje prawda wyż-
sza od Brahmana? Jeśli Najwyższy Bóg jest przyczyną Brahmana, dlaczego empi-
ryczni filozofowie nie porzucają swych poszukiwań Brahmana i podejmą służbę od-
dania dla Bhagavāna, Osoby Boga?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī zaśmiał się przez moment i odpowiedział: „Nieważne, czy 
jest to Pan Brahmā, czterech Kumārów, Śukadeva Gosvāmī, Śrī Nārada Muni, czy 
Pan Śiva – wszyscy ci duchowi aspiranci odszukali ostatecznie najwyższe sanktu-
arium lotosowych stóp Śrī Hari, Najwyższej Osoby Boga.”

Starając się pojąć temat bardziej dogłębnie Lāhirī Mahāśaya zapytał: „Jeśli 
Bhagavān jest obdarzony formą, co z góry przyjmuje przestrzenne ograniczenia, jak 
może być źródłem nieskończonego i wszechogarniającego Brahmana i być od niego 
na wyższej pozycji?”

Bābājī Mahārāja odparł: „Nawet jeden ze składników tego materialnego stwo-
rzenia zwany ākāśa – przestrzenią, jest praktycznie nieograniczony. Zatem, czy nie-
ograniczona ākāśa jest wyższa od Bhagavāna? W rzeczywistości Śrī Bhagavān jest 
również nieograniczony z racji Swej nieograniczonej mocy. Jednym z jej aspektów 
jest Brahman, który będąc nieskończonym i wszechobecnym manifestuje się, jako 
blask ciała Pana. Jednakże w tym samym czasie Bhagavān przyjmuje boską formę. 
Czy kiedykolwiek doświadczyłeś istoty o analogicznej mocy?”

„Dzięki tej niezrównanej naturze, Bhagavān jest wyższy do koncepcji Brahmana. 
Bhagavān uosabia wspaniałą, wszech-atrakcyjną, osobową cechę, która jest wychwa-
lana przez Jego wszechobecność, wszechwiedzę i wszechmoc. Bhagavān manifestuje 
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bezgraniczne współczucie i jest źródłem ogromnej błogości w stopniu absolutnym. 
Co więcej, czy nie jest to ideałem osobowej tożsamości? Czy wolałbyś istotę, która 
nie posiada cech, ani mocy a jedynie bezosobową, wszechprzenikającą egzystencję?”

„Tak naprawdę, Brahman jest bezosobową manifestacją Bhagavāna. Zarówno 
osobowe jak i bezosobowe aspekty Bhagavāna istnieją jednocześnie w harmonii. 
Brahman jest niczym więcej jak nieznaczną manifestacją Bhagavāna. Jednak filozo-
ficznie krótkowzroczne osoby zostają oszołomione tym pozbawionym formy i sma-
ku, bezosobowym, nieprzeniknionym i nieskończonym aspektem Prawdy Absolutnej. 
Dalekowzroczne osoby żądają pełnej perspektywy i nie są usatysfakcjonowane ni-
czym mniej jak pełnią – całością Prawdy Absolutnej. Vaiṣṇavowie nie są pod wraże-
niem tego bezosobowego konceptu, ponieważ jest on sprzeczny z wieczną teistyczną 
zasadą oraz edyktami premy. Bhagavān Śrī Kṛṣṇa jest źródłem i schronieniem zarów-
no osobowych jak i bezosobowych konceptów. Jest pozbawionym brzegów oceanem 
wspaniałej radości, przyciągającym do Siebie wszystkie czyste dusze.”

Lāhirī Mahāśaya: „Śrī Kṛṣṇa przyjął narodziny, dorastał, wykonał czynności i 
ostatecznie porzucił Swe ciało. Jak zatem może być On wieczny?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Ciało Śrī Kṛṣṇy jest sat – wieczne, cit – świadome wszyst-
kiego oraz ānanda – całkowicie błogie. Bez połączenia z materialną energią, forma 
Kṛṣṇy nie doświadcza materialnych narodzin, czynności, śmierci, itd.”

Lāhirī Mahāśaya: „Zatem dlaczego istnieją te sprzeczne opisy w Mahābhāracie i 
innych pismach objawionych?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Transcendentalna Prawda Absolutna jest ponad słowami 
i opisami. Zaawansowane samozrealizowane dusze widzą formę Śrī Kṛṣṇy i Jego 
rozrywki na ekranie swej czystej świadomości. Jednak, gdy tylko ta transcenden-
talna percepcja zostaje wyrażona słowami, automatycznie degeneruje się w histo-
ryczne fakty, które postrzegają osoby pochwycone przez materialną świadomość. Ci 
czytelnicy, którzy są w stanie wyciągnąć transcendentalną esencję z pism takich jak 
Mahābhārata, będą postrzegać rozrywki Śrī Kṛṣṇy, jako duchowe. Jednakże osoby o 
wulgarnej inteligencji będą widzieli je, jako czynności materialne.”

Lāhirī Mahāśaya: „Gdy medytuję o formie Śrī Kṛṣṇy – doświadczam w mym ser-
cu uczucia uwięzienia przez czas i przestrzeń. Czy istnieje jakaś metoda medytacji 
Pana, która może przezwyciężyć to doznanie?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Medytacja jest czynnością umysłu. Tak długo jak umysł 
nie jest na czystym, duchowym planie, medytacja nie będzie mogła dotknąć boskości. 
Jednakże, gdy świadomość jest nasycona bhakti, umysł stopniowo zostaje uducho-
wiony sprawiając, że medytacja staje się naturalnie transcendentalna. Vaiṣṇavowie, 
którzy smakują błogość służenia Kṛṣṇie i intonowania harināma nie mogą być pod 
wpływem materialnej energii. Osiągają transcendentalny stan i zostają przeniesieni 
do duchowego królestwa, gdzie medytują o codziennych czynnościach Pana i w me-
dytacji czerpią radość z pełnienia poufnych służb dla Niego.”

Lāhirī Mahāśaya: „Bądź proszę miłosierny ofiarowując mi smak tego transcen-
dentalnego doświadczenia.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Po pierwsze musisz odegnać wszelkie mentalne speku-
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lacje i materialistyczne koncepcje. Wówczas zaczniesz nieprzerwanie intonować 
harināma i bardzo szybko w twoim sercu obudzi się duchowa percepcja. Im więcej 
będziesz angażował się w debaty i argumenty, tym bardziej umysł będzie wplątany 
w wulgarne bluźnierstwa. Jednakże podejmowanie wysiłku dla zwiększenia smaku 
do intonowania sprawi, że materialne oszołomienie zmniejszy się i transcendencja 
przesączy się do serca.”

Lāhirī Mahāśaya: „Łaskawie opisz transcendentalne doświadczenie z detalami – 
to jest moim szczerym pragnieniem.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jeśli umysł nie jest w stanie doświadczyć duchowej świa-
domości poprzez słowa i rozmowy, ucieka w wątpliwość.” Duchowa platforma może 
zostać utrzymana wyłącznie przez szczere zastosowanie transcendentalnego proce-
su – kulturę cid-ānanda, duchowej błogości. Ujarzmij wszelką argumentację i przez 
kilka dni intonuj nieustannie harināma. Wówczas przekonasz się jak na mocy mantry 
zostaną rozproszone wszystkie pytania i wątpliwości.”

Lāhirī Mahāśaya: „Zrozumiałem teraz, że gdy ktoś rozwinie wiarę w Śrī Kṛṣṇę i 
smakuje nektaru harināma osiąga najwyższe przeznaczenie. Gruntownie nauczę się 
wszystkiego o sambandha-jñānie i przyjmę pełne schronienie harināma.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Wspaniale! Tak, studiuj właściwie sambandha-jñānę.”
Lāhirī Mahāśaya: „Czuję, że zrozumiałem prawdę o Najwyższej Osobie Boga, 

Bhagavānie. Bhagavān jest jedyną i Najwyższą Prawdą. Brahman i Paramātmā są Mu 
podległe. Jest on wszechobecny, choć przebywa w świecie duchowym we wspaniałej 
duchowej formie. Jest ucieleśnieniem wieczności, absolutnej wiedzy i nieograniczo-
nej błogości. Jest źródłem wszystkich energii. Choć jest zadowolonym w Sobie kon-
trolerem wszystkich mocy, kieruje Nim pragnienie radości towarzystwa Swej hlādinī-
śakti – mocy przyjemności. Czy mogę prosić cię, byś opowiedział mi o jīva-tattvie 
– prawdzie opisującej indywidualne dusze?”

Vaiṣṇava dāsa: „Śrī Kṛṣṇa posiada niezliczone moce, spośród których jedną jest 
taṭasthā-śakti – energia marginalna. Ta energia znajduje się w rejonie pomiędzy nie-
bem duchowym a materialną naturą i cieszy się udogodnieniami bliskiego kontak-
tu z dwoma sferami. Jīva-tattva stworzona jest z taṭasthā-śakti. Formą jīvy jest cit-
paramāṇu – nieskończenie mała cząsteczka duchowej energii. Bardzo mała forma 
indywidualnej jīvy czyni ją podatną na wpływ i kontrolę jaḍa-jagat – materialnej 
energii. Jednocześnie z powodu swej wrodzonej duchowej pozycji, nawet przy naj-
mniejszym duchowym wsparciu, jīva może stać się wiecznym mieszkańcem trans-
cendentalnej siedziby Pana doświadczając najwyższej radości.”

„Istnieją dwa rodzaje jīv: mukta – wyzwolone oraz baddha – materialnie uwarun-
kowane. Mukta-jīvy są wiecznymi mieszkańcami świata duchowego, a baddha-jīvy są 
uwięzione w materialnym świecie. Uwarunkowane jīvy są dwóch rodzajów: udita-vi-
veka – te z przebudzoną świadomością oraz anudita-viveka – te, których świadomość 
pozostaje nieprzebudzona. Istoty ludzkie, które nie mają aspiracji ku samorealizacji 
należą wraz z całym królestwem zwierząt do kategorii anudita-viveka i w rezultacie 
są materialnie uwarunkowane. Jednakże te jīvy, które przyjęły ścieżkę Vaiṣṇavizmu 
są udita-viveka.”
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„Poza Vaiṣṇavami nikt nie jest szczerze zainteresowany osiągnięciem najwyższe-
go celu. Stąd pisma objawione oznajmiają, że służba i towarzystwo Vaiṣṇavów jest 
dalece bardziej wyższe od jakiejkolwiek innej czynności. Niekwestionowana wia-
ra w pisma objawione inspiruje udita-viveka do smakowania harināma, co z kolei 
tworzy chęć posiadania towarzystwa i służenia Vaiṣṇavom. Jīvy anudita-viveka nie 
rozwinęły jeszcze wystarczającej wiary w pisma objawione, by przyjąć intonowanie 
harināma. Ich religijne czynności są w najlepszym wypadku ograniczone do wiel-
bienia Bóstwa Pana w sposób dostosowany do ustanowionych wcześniej rodzinnych 
tradycji i zasad. Dlatego ich sercom brakuje religijnego sentymentu potrzebnego do 
służenia Vaiṣṇavom.”

Lāhirī Mahāśaya: „Mistrzu, pochwyciłem kṛṣṇa-tattva, prawdę o Najwyższym 
Bogu, Śrī Kṛṣṇie. Zrozumiałem również pojęcie jīva-tattvy. Łaskawie omów szcze-
gółowo māyā-tattvę – prawdę iluzorycznego materialnego stworzenia.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Māyā, iluzoryczna energia materialna jest wyjątkowa spo-
śród wszystkich energii Kṛṣṇy. Ta moc zalicza się również do aparā-śakti – niższej 
mocy oraz bahiraṅgā-śakti – mocy zewnętrznej. Mrok istnieje zawsze daleko od świa-
tła. Podobnie māyā pozostaje w podobnej odległości od Śrī Kṛṣṇy i Jego wielbicieli. 
Māyā-śakti stworzyła ten materialny świat z czternastoma systemami planetarnymi i 
materialnymi składnikami ziemi, wody, ognia, powietrza, eteru, umysłu, inteligencji 
oraz materialnej błędnej tożsamości materialnego ciała zwanego ahaṅkarā – fałszy-
wym ego. Wulgarne i subtelne ciała uwarunkowanych jīv są produktami māyā-śakti. 
Wyzwolenie usuwa te materialne uwarunkowanie okrywające duchową tożsamość 
jīvy.”

„W stopniu, w jakim jīva znajduje się we władaniu māyi, w takim stopniu zosta-
je odosobniona od Śrī Kṛṣṇy. Stopień, w jakim bagatelizuje obowiązki służby dla 
māyi opisuje możliwość czynienia przez nią postępu w kierunku lotosowych stóp Śrī 
Kṛṣṇy. Materialny świat pojawił się z pragnienia Kṛṣṇy, by ułatwić jīvom ich próby 
w eksploatowaniu i cieszeniu się māyą. Jednakże ten materialny wszechświat nie jest 
wieczną siedzibą jīvy, a jedynie więzieniem, w którym tymczasowo mieszka.”

Lāhirī Mahāśaya: „O mistrzu! Łaskawie oświeć mnie o wiecznym związku po-
między māyą, jīvą i Kṛṣṇą.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jīva jest drobną duchową iskrą, stąd jest wiecznie sługą 
Kṛṣṇy. Materialna natura jest niczym loch, w którym dusza zostaje więziona. Pomimo 
swego uwięzienia, może skorzystać z możliwości towarzystwa świętych osób, które 
poprowadzą ją w procesie intonowania harināma. Wówczas stopniowo dzięki łasce 
Śrī Kṛṣṇy zostaje usytuowana w swej svarūpie, wiecznie doskonałej duchowej tożsa-
mości smakując nektar służby oddania dla Pana w Jego transcendentalnej siedzibie. 
Jest to poufną prawdą o wiecznym związku pomiędzy tymi trzema zasadami. W jaki 
sposób osoba może zaangażować się w czyste oddanie bez posiadania tej wiedzy?”

Lāhirī Mahāśaya: „Jeśli wiedza zostaje zdobyta poprzez wykształcenie i studia, 
czy koniecznym jest, by przed staniem się Vaiṣṇavą stać się najpierw uczonym?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „By być Vaiṣṇavą, nie jest konieczne ani formalne wy-
kształcenie, ani biegłość w danym języku. Wymagane jest jednak usunięcie mroku 
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materialnej iluzji. Może to zostać osiągnięte wyłącznie wtedy, gdy osoba przyjmu-
je pełne schronienie prawdziwego mistrza duchowego, który jest czystym świętym 
Vaiṣṇavą, i który poprzez swe nauki i przykładne działanie inspiruje serce ucznia 
wiedzą o sambandha-tattvie. To jest właściwe wyjaśnienie dīkṣā – inicjacji oraz śikṣā 
– duchowej instrukcji.”

Lāhirī Mahāśaya: „Co jest następstwem dīkṣā i śikṣā?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Osoba musi kultywować idealny moralny charakter i 

praktykować świadomość Kṛṣṇy. Ten etap rozwoju znany jest, jako abhidheya-tattva, 
proces, poprzez który osiąga się ostateczny upragniony cel – kṛṣṇa-prema. Wedy i 
wszystkie wynikające z nich pisma objawione raz za razem powtarzają wagę tego 
wysiłku dla samorealizacji. Stąd Śrī Caitanya określił ten wysiłek, jako abhidheya-
-tattva – to, co musi zostać wykonane.”

Lāhirī Mahāśaya z oczami pełnymi łez kontynuował: „O mistrzu! Przyjmę schro-
nienie twoich lotosowych stóp. Twoje wspaniałe instrukcje sprawiły, że pochwyciłem 
wiedzę o sambandha-tattvie. Nauki oraz twoja łaska sprawiły, że moje wcześniejsze 
błędne zrozumienie stopniowo zniknęło! Teraz naucz mnie proszę abhidheya-tattvy.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Teraz możesz nareszcie przestać się martwić! Twoje po-
korne nastawienie wskazuje, że Śrī Caitanya z pewnością cię pobłogosławił. Dla du-
szy uwięzionej w materialnym świecie, sādhu-saṅga – towarzystwo świętych osób 
jest jedynym wyjściem. Guru i święci Vaiṣṇavowie instruują ludzi o nauce samore-
alizacji z powodu swej wrodzonej pełnej współczucia natury. Wykonując te instruk-
cje, sādhaka – aspirant, stopniowo zbliża się ku sādhya – ostatecznej realizacji tej 
esencjonalnej prawdy. Służba oddania dla Najwyższego Pana, Śrī Hari jest jedynym 
abhidheya – środkiem do osiągnięcia ostatecznego celu.”

Lāhirī Mahāśaya: „Co musi uczynić osoba, by służyć Najwyższemu Panu, Śrī 
Hari, angażując się tak w hari-bhajana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Hari-bhajana oznacza zaangażowanie w bhakti. Bhakti jest 
podzielona na trzy etapy: sādhanę – etap praktyki, bhāvę – pierwsze przebudzenie 
boskiego uczucia oraz premę – dojrzały stan transcendentalnej miłości. Na począt-
ku należy praktykować sādhana-bhakti, która prowadzi do etapu bhāva-bhakti. Gdy 
bhāva-bhakti dojrzewa do kṛṣṇa-prema – znana jest, jako prema-bhakti.”

Lāhirī Mahāśaya: „Opisz proszę dokładnie formę i praktykowanie sādhana-
bhakti.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Śrīla Rūpa Gosvāmī poczynił obszerne badania na ten te-
mat w swej książce Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu, którą postaram się podsumować tak 
treściwie, jako jest to tylko możliwe. Sādhana-bhakti posiada dziewięć odnóg, które 
zostały wyliczone w Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.23:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam

arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātmā-nivedanam



46

Jaiva-dharma - Część I

‘Prahlāda Mahārāja powiedział: „Słuchanie, intonowanie i pamiętanie transcen-
dentalnych imion, form, cech, rzeczy osobistego użytku i rozrywek Pana. Służenie 
lotosowym stopom Pana. Wielbienie Pana. Ofiarowywanie modlitw i pokłonów Panu. 
Stanie się Jego sługą. Uważanie Pana za najlepszego przyjaciela. Podporządkowanie 
Mu wszystkiego – innymi słowy służenie Mu całkowicie ciałem, umysłem i słowami 
– tworzy czystą służbę oddania.’”

„Śrīla Rūpa Gosvāmī podzielił dalej te dziewięć odnóg na gałęzie i pod-gałęzie 
osiągając w całości sześćdziesiąt cztery praktyki. Ważnym faktem odnośnie sādhana-
bhakti jest to, że dzieli się na dwa działy: vaidhī-bhakti – kierowana przez zasady 
regulujące pism objawionych oraz rāgānugā-bhakti – inspirowana przez spontanicz-
ną atrakcję. Vaidhī-bhakti posiada dziewięć, wspomnianych wcześniej odnóg. W 
rāgānugā-bhakti należy podporządkować się przewodnictwu vrajavāsi – wiecznego 
towarzysza Kṛṣṇy z transcendentalnej Vrajy. W ten sposób należy wewnętrznie słu-
żyć Kṛṣṇie, będąc przepojonym nastrojem oddania tego vrajavāsi. Poziom oddania 
aspiranta decyduje o jego adhikāra – kwalifikacji do praktykowania tej formy lub 
sādhana-bhakti.”

Lāhirī Mahāśaya: „Gurudeva, jakie są kryteria służące określeniu adhikāra do 
wykonywania sādhana-bhakti?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Guru ocenia zdolność szczerego neofity do trzymania 
się zasad regulujących pism objawionych. Stosownie inicjuje go w proces vaidhī-
sādhana-bhakti. Jeśli neofita skłania się ku rāgānugā-bhakti, wówczas guru kieruje 
go ku ezoterycznej ścieżce bhajana w rāgānugā-bhakti.”

Lāhirī Mahāśaya: „Gurudeva, w jaki sposób można dostrzec poziomy adhikāra?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Neofita ani nie posiada oczyszczonego intelektu, ani zdol-

ności pochwycenia filozoficznych zasad rāgānugā-bhakti. Jednak mimo wszystko 
jest przyciągnięty do wielbienia Bóstw i podążając za wskazówkami pism objawio-
nych jest zdolny do vaidhī-bhakti. Natomiast ktoś, kto pragnie wielbić i służyć Naj-
wyższemu Panu nie będąc otwarcie zależnym od warunków pism, i którego serce jest 
naturalnie przyciągane do hari-bhajana jest odpowiednim kandydatem do rāgānugā-
bhakti.”

Lāhirī Mahāśaya: „O godny czci mistrzu! Łaskawie ustal mój poziom adhikāra, 
bym mógł zrozumieć tę zasadę. Jak dotąd nie jestem w stanie zrozumieć dokładnie 
dwóch koncepcji vaidhī-bhakti i rāgānugā-bhakti.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „By poznać własny poziom musisz jedynie zajrzeć we wła-
sne serce. Czy mocno wierzysz, że bez ścisłego podążania za rozporządzeniami pism 
objawionych możliwe jest wielbienie i służenie Najwyższemu Panu?”

Lāhirī Mahāśaya: „Czuję, że można osiągnąć wielką korzyść z sādhany oraz bha-
janu, gdy wykonuje się je zgodnie z instrukcjami pism objawionych.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Widzisz? Instrukcje pism są twoim najwyższym przeka-
zaniem. Stąd powinieneś przyjąć ścieżkę vaidhī-bhakti. Jednakże stopniowo zasady 
rāgānugā-bhakti zaczną się coraz bardziej krystalizować w twojej świadomości.”

Lāhirī Mahāśaya nie mógł powstrzymać łez, które powoli zaczęły napełniać jego 
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Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Drogi panie, powtarzaj proszę zawsze następującą mantrę 
i unikaj nāmāparādha – obraz przeciwko intonowaniu harināma: Hare Kṛṣṇa Hare 
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.”

Gdy Vaiṣṇava dāsa Bābājī wypowiedział tę mahā-mantrę, delikatnie położył na 
dłoniach Lāhirī Mahāśayi medytacyjne korale z drzewa tulasī. Gdy Lāhirī zaczął in-
tonować na swych nowych koralach mahā-mantrę, czuł jak łzy szczęścia spływały mu 
po policzkach. Wykrzyknął uradowany: „Drogi mistrzu! Nie jestem w stanie wyrazić 
radości, którą teraz doświadczam!” Po czym upadł do stóp Bābājīego.

Vaiṣṇava dāsa Bābājī delikatnie podniósł go i utrzymał prosto. Po chwili ciszy 
Lāhirī Mahāśaya powiedział: „Jestem naprawdę pobłogosławiony! Nigdy wcześniej 
nie doświadczyłem takiej euforii.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Szanowny panie! Rzeczywiście jesteś pobłogosławiony! 
Szczerze przyjąłeś schronienie harināma. W ten sposób obdarzyłeś mnie również wiel-
ką pomyślnością.”

Lāhirī Mahāśaya powrócił do swej chaty. Otrzymawszy inicjację rozpoczął into-
nowanie harināma na swych nowych koralach odkładając na bok wszystkie obawy 
i wątpliwości. Dni minęły na intonowaniu i Lāhirī Mahāśaya zaczął dekorować swe 
ciało znakami vaiṣṇava-tilaka w dwunastu tradycyjnych miejscach. Odmówił jedze-
nia czegokolwiek poza prasādam – jedzenia ofiarowanego Panu, i spokojnie zwiększył 
swe codzienne intonowanie do dwóch lakh – dwustu tysięcy imion Pana. Gdy tylko 
zobaczył czystego Vaiṣṇavę ofiarowywał pełne pokłony. Rozpoczynał swe codzienne 
obowiązki od ofiarowania modlitw do Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego i następnie 
nieprzerwanie i pilnie służył swemu mistrzowi – Śrī Vaiṣṇava dāsa Bābājīemu. Stracił 
całkowicie zainteresowanie trywialnymi rozmowami jak również muzyką klasyczną. 
Tak w Lāhirīm dokonała się metamorfoza. Stał się Vaiṣṇavą.

Pewnego dnia Lāhirī Mahāśaya zbliżył się do Vaiṣṇava dāsa Bābājīego, pokornie 
pokłonił się i zapytał: „O mistrzu! Co to jest prayojana-tattva, zasada ostatecznego 
duchowego celu i konieczności?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Kṛṣṇa-prema jest prayojana-tattvą dla jīvy. Nieustanna 
sādhana w służbie oddania prowadzi do bhāvy. Gdy bhāva dojrzewa jest nazywana 
premą. Kṛṣṇa-prema jest wiecznym zajęciem jīvy, wiecznym bogactwem, źródłem naj-
wyższej radości i absolutną koniecznością. Rezultatem braku premy jest cierpienie jīvy 
w formie materialnej niewoli i przywiązania do materii. Nic nie jest wyższe od premy, a 
Śrī Kṛṣṇa ucieleśnienie transcendentalnej Prawdy Absolutnej jest pokonany wyłącznie 
przez nią. Ānanda – duchowa błogość, gdy staje się coraz bardziej intensywna i gęsta, 
przekształca się w premę – esencję.”

Lāhirī Mahāśaya dławiąc się od łez zapytał: „Czy kiedykolwiek będę zdolny do-
świadczyć premy?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī objął go mocno odpowiadając: „Tylko spójrzcie! W przeciągu 
kilku dni wzniosłeś się z sādhana-bhakti do bhāva-bhakti. Śrī Kṛṣṇa wkrótce pobłogo-
sławi cię bardziej.”
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oczy. Powstając i dotykając stóp Vaiṣṇava dāsa Bābājīego powiedział: „O mistrzu! 
Inicjuj mnie w twą boską mądrość stosownie do moich możliwości. Nie chcę parać 
się filozofią, która jest poza moimi ograniczeniami.” Vaiṣṇava dāsa Bābājī również 
powstał, objął w ciszy Lāhirī Mahāśayę i wskazał mu, by usiadł. Lāhirī Mahāśaya po-
wiedział wówczas: „Łaskawie poinstruuj mnie w dokładnej metodzie bhajana, którą 
powinienem przyjąć.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Zacznij od poważnego intonowania harināma. Pośród róż-
nych odnóg bhajana, intonowanie jest najbardziej skuteczne. Harināma oraz ten, do 
kogo to harināma należy, są jedną i tą samą osobą. Intonowanie bez popełniania ob-
raz szybko doprowadzi do pełnej doskonałości. Podejmij intonowanie z pełną wiarą. 
Innymi gałęziami praktyk oddania, które zawierają się w intonowaniu są: słuchanie, 
pamiętanie rozrywek Pana, służenie Jego lotosowym stopom w medytacji, służenie 
Jego formie Bóstwa, ofiarowanie modlitw, stanie się Jego sługą, stanie się Jego przy-
jacielem i całkowite podporządkowanie Jego Osobie.”

Lāhirī Mahāśaya: „O mistrzu! Jestem gotowy, by rozpocząć ten proces. Proszę 
obdarz mnie swoją łaską.”

Słowa guru odniosły magiczny efekt na Lāhirī Mahāśayę, który zaczął tarzać się 
w kurzu wykrzykując w radości: „Ach! Nic nie jest w stanie przewyższyć wagi guru. 
Nieszczęście! Jak głupio zmarnowałem tak wiele ze swego życia. Mój guru, dzięki swej 
nieograniczonej łasce, wyniósł mnie z ciemnej studni materializmu.”

Tak kończy się Czwarty rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharmą jest 
Vaiṣṇavizm.
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Rozdział V
Vaidhī-bhakti jest nitya-dharmą, nie naimittika-dharmą

 
Lāhirī Mahāśaya pozostawił po sobie ogromne domostwo w Śāntipura. Jego 

dwaj synowie po zakończeniu edukacji zaczęli rozwijać swoje kariery. Candranātha, 
który miał lat trzydzieści pięć, kierował domem i zarządzał własnościami ziemskimi. 
Był dobrze wykształconym lekarzem, i choć całkowicie niezainteresowanym ducho-
wością, był szanownym członkiem społeczności braminów. Jego sukces pozwolił mu 
na posiadanie pokaźnej grupy służących, służek i strażników. Drugi syn, Devīdāsa, 
od dzieciństwa posiadał inklinację do studiów. Teraz zgłębiał pisma objawione, spe-
cjalizując się w dwóch gałęziach: nyāya – logice oraz smṛti – wedyjskich rytuałach. 
Dumny zdobywca akademickiego tytułu vidyā-ratna, założył małą, liczącą dwunastu 
uczniów szkołę.

Tego dnia, normalnie monotonną Śāntipurę poruszyła pogłoska przyjęcia 
przez Kālidāsa Lāhirī wyrzeczonego stroju Vaiṣṇavy. To wydarzenie stało się głów-
nym tematem rozmów przy ghāṭa – miejscach służących do kąpieli, na rynkach i 
w rzeczywistości wszędzie. Jak zwykle ludzie nie wstydzili się wygłaszać swoich 
poglądów. Wypowiadano takie oto cięte komentarze: „Zdawało się, że do tej pory 
żył całkiem dobrze. Jednak nagle stał się zniedołężniały i podupadły.” „Tylko spójrz-
cie, co w niego wstąpiło? Szczęśliwy dom, szanowany bramin, posłuszni synowie 
i żona – jakie problemy nakłoniły go do podjęcia takich ekstremalnych kroków?” 
„Taki upadek jest naturalny dla kogoś, kto zawsze mówi o religii i duchowości.” W 
odróżnieniu od tego, prawi mieszkańcy wspierali Lāhirī Mahāśayę mówiąc, że jest 
prawdziwie pobożny, gdyż pomimo dobrej materialnej sytuacji rozwinął pragnienie 
przyjęcia schronienia harināma.

Ostatecznie ktoś doniósł te plotki do Devīdāsa Vidyāratny, który wyjawił swe 
obawy przed starszym bratem: „Na naszego ojca zstąpiło wielkie nieszczęście. Żył w 
Godrumie ciesząc się wszystkim, co go otaczało, jednak teraz upadł w złe towarzy-
stwo. Nie śmiem słuchać tego, co mówi się na ten temat w mieście.”

Candranātha odparł: „Mój bracie, niektóre z tych plotek również dotarły do 
mych uszu. Naszą rodzinę darzono wielkim szacunkiem, jednak teraz te wszystkie 
rozmowy na temat ojca! Nie jestem w stanie pokazać teraz swojej twarzy. Przez lata 
zawzięcie sprzeciwialiśmy się rodzinie Advaity Gosvāmīego jak i jego filozofii. A 
teraz spójrz tylko, co przydarzyło się w naszej rodzinie. Myślę, że powinniśmy pora-
dzić się matki i uczynić to, co konieczne.”

Tego popołudnia dwaj bracia usiedli do obiadu na długiej, skąpanej w słońcu 
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werandzie, która znajdowała się na pierwszym piętrze ich posiadłości. Matka przypa-
trywała się młodej, służącej im córce owdowiałego bramina. Wówczas Candranātha 
powiedział: „Matko, czy słyszałaś cokolwiek o naszym ojcu?”

Matka odpowiedziała: „Dlaczego pytasz? Ma się całkiem dobrze. O ile wiem 
pochłonęło go intonowanie. Dlaczego nie sprowadzicie go tutaj do Nadii?” Devīdāsa 
odparł łagodnie: „Z jego zdrowiem może jest wszystko w porządku jednak to, o 
czym publicznie rozprawia się odnośnie jego zachowania jest w najwyższym stop-
niu niepokojące. Myślę, że sprowadzenie go tutaj z pewnością sprawi, że stracimy 
twarz.” Matka, odrobinę zaskoczona bezczelnością zapytała: „Co jest nie tak z two-
im ojcem? Kilka dni temu nad brzegiem Gangesu spotkałam damy z domu Advaity 
Gosvāmīego. Powiedziały, że mój mąż jest wielkim szczęśliwcem, gdyż teraz spo-
łeczność Vaiṣṇavów darzy go wielkim szacunkiem.”

Wielce zirytowany Devīdāsa odparł: „Zyskał szacunek, czy też sprowadził na 
nas katastrofę? Oto jest pytanie. W jego wieku powinien być tutaj obsługiwany przez 
nas. Zamiast tego je resztki jakiś półnagich osób w kaupīnach – przepaskach na bio-
drach – oczerniając w ten sposób dobre imię naszej szanowanej rodziny. Nieszczę-
ście! To rezultat wpływu Kali-yugi. Po tak długim czasie inteligentnych poszukiwań 
skończył w taki sposób!”

Matka przyznała: „Zatem najlepszą rzeczą będzie przywiezienie go tutaj i trzy-
manie w ukryciu. Tutaj będziecie mogli cierpliwie i stopniowo przekonać go, co do 
jego pomyłek.” Candranātha podjął decyzję: „Tak, nie możemy zrobić nic innego. 
Devīdāsa, weź ze sobą w sekrecie kilku ludzi do Godrumy i przekonaj ojca do powro-
tu.” Devīdāsa powiedział z wahaniem: „Z pewnością wiesz, że ojciec mnie nie cierpi 
uważając za ateistę. Myślę, że może mnie nie posłuchać.”

Śambhunātha, kuzyn Devīdāsa, był faworytem ojca. Zasłużył na jego względy 
służąc mu przez jakiś czas w zadawalający sposób. Z tego powodu postanowiono, 
że do Godrumy udadzą się zarówno Śambhunātha jak i Devīdāsa. Przed ich wyjaz-
dem wysłano sługę, którego zadaniem było wynajęcie mieszkania w domu bramina. 
Następnego dnia, Devīdāsa i Śambhunātha wyruszyli do Godrumy. Po przybyciu do 
swej tymczasowej rezydencji, zaraz po opuszczeniu lektyki odesłali do domu traga-
rzy. Zostawili przy sobie wyłącznie kucharza bramina oraz dwóch służących.

Wcześnie tego wieczora Devīdāsa i Śambhunātha wkroczyli do Pradyumna-
kuñja. Ujrzeli tam Lāhirī Mahāśayę na małej kwadratowej macie ze zwiniętych liści. 
Siedział na wyniesionym pomniku znanym, jako Śrī Surabhī-cabutarā znajdującym 
się po środku szerokiego otwartego dziedzińca. Jego ciało dekorowało dwanaście 
jasnych znaków tilaka. Intonował na koralach z zamkniętymi oczami. Śambhunātha 
i Devīdāsa podchodząc cicho wspięli się na pomnik, po czym złożyli w szacunku 
pokłony. Zaskoczony Lāhirī Mahāśaya otworzył oczy i rozpoznając ich powiedział: 
„Ach! To ty, Śambhu. Co cię tutaj sprowadza? Jak się masz Devī?” Z szacunkiem od-
parli, że dzięki jego błogosławieństwom obydwoje mają się dobrze. Lāhirī Mahāśaya 
zaproponował im obiad, jednak odmówili mówiąc, że już wcześniej jedli.

Wówczas usłyszeli głośne intonowanie harināma, które dobiegało z chaty 
Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego znajdującej się w Śrī Mādhavī-mālatāī Maṇḍapa. 
Słysząc głośne dźwięki harināma, Vaiṣṇava dāsa Bābājī wyszedł z āśramu pytając o 
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ich przyczynę. Po tym jak obydwoje udali się na miejsce, ujrzeli wielu odwiedzają-
cych Vaiṣṇavów, którzy głośno intonując siedzieli wokoło Paramahaṁsa Premadāsa 
Bābājīego. Vaiṣṇava dāsa i Lāhirī przyłączyli się do grupy i po złożeniu pokło-
nów Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīemu usiedli w Śrī Mādhavī-mālatāī Maṇḍapa. 
Devīdāsa i Śambhunātha ukradkiem udali się na tył zgromadzenia siadając niczym 
żurawie pośród stada łabędzi.

Jeden z odwiedzających Vaiṣṇavów powiedział: „Przybyliśmy z okręgu 
Kaṇṭaka-nagara. Naszym głównym celem podróży było odwiedzenie świętych 
miejsc Navadvīpa i Māyāpura oraz przyjęcie pyłu lotosowych stóp Śrī Paramahaṁsa 
Premadāsa Bābājīego.”

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī poczuł się niezmiernie zawstydzony i po-
wiedział delikatnie: „Jestem niczym więcej jak upadłym łajdakiem. To wy przycho-
dząc tutaj uświęciliście moją osobę.” Wkrótce okazało się, że ci Vaiṣṇavowie są bar-
dzo utalentowani w śpiewaniu i gloryfikowaniu Pana. Z tego powodu wręczono im 
mṛdaṅgi oraz karatāle. Jasny i melodyjny głos starszego Vaiṣṇavy zainaugurował 
następującą pieśń:

śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda
gadāī advaita-candra gaura-bhakta-vṛnda

„O Śrī Kṛṣṇa Caitanyo, Prabhu Nityānando, Gadādharo, Advaita Ācāryo i 
wielbiciele Śrī Gaurāṅgi.”

aparā karuṇa-sindhu vaiṣṇava ṭhākura
mo hena pāmara dayā karaha pracura

„O wielki mistrzu Vaiṣṇava, jesteś oceanem współczucia, łaskawie obdarz w 
obfitości swym błogosławieństwem tę zdegradowaną duszę.”

jāti-vidyā-dhana-jana-made matta jane
uddhāra kara he nātha kṛpā-vitaraṇe

„O nauczycielu, rozdaj swą życzliwość i uratuj tych, którzy są upojeni złudze-
niem wysokich narodzin, wykształcenia, bogactwa oraz zwolenników.”

kanaka-kāmini-lobha pratiṣṭhā-vāsanā
chāḍāiyā śodha more e mora prāthanā

„Modlę się do ciebie szczerze, byś przemienił mą chciwość bogactwa, kobiet 
oraz tęsknotę za imieniem i pozycją.”

name ruci jīve dayā vaiṣṇave ullāsa
dayā kari’ deha more ohe kṛṣṇa-dāsa
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„O wzniosły sługo Kṛṣṇy, obdarz mnie smakiem do intonowania harināma, 
współczuciem wobec żywych istot i uczuciem radości w towarzystwie Vaiṣṇavów.”

tomāra caraṇa-chāyā eka-mātra āśā
jīvane maraṇe mātra āmāra bharasā

„Cień twych lotosowych stóp jest moją jedyną nadzieją. Jesteś mą jedyną po-
ciechą w życiu i śmierci.”

Gdy ucichły ostatnie tony pieśni, zaczęła się inna, pełna poetyckiego czaru 
pieśń skomponowana przez Lāhirī Mahāśaya:

miche māya-vaśe saṁsāra-sāgare paḍiyā chiāma āmi
karuṇa kariyā diyā pāda-chāyā, āmāre tārila tumi

„Skuty łańcuchami māyi, tonąłem w oceanie materialnej egzystencji, gdy mi-
łościwie pojawiłeś się i uratowałeś przyjmując mnie w sanktuarium swych lotoso-
wych stóp.”

śuna śuna vaiṣṇava ṭhākura
tomāra caraṇe, sampiyāchi māthā, mora duḥkha kara dūra

„Łaskawie wysłuchaj mnie, o mistrzu Vaiṣṇava! Podporządkowałem się twoim 
stopom, zatem odegnaj mój niepokój.”

jātira gaurava, kevala raurava, vidyā se avidyā-kāla
śodhiyā āmāya, nitāi-caraṇe, sampahe, – jāuka jvāla

„Duma wysokich narodzin jest niczym więcej jak posłańcem piekła, a mate-
rialna edukacja jest sztuką ignorancji. Modląc się wykup me serce i ofiaruj je lotoso-
wym stopom Śrī Nityānandy. Pozwól zgasnąć na wieki moim tlącym się cierpieniom.”

tomāra kṛpāya āmāra jihvāya, sphuruka yugala nāma
kahe kālādāsa, āmāra hṛdaye, jaguka śrī-rādhā-śyāma

„Błagam cię o łaskę, która posiada moc skłaniającą mój język do wibrowania 
wzniosłych imion Boskiej Pary. Ja, Kālidāsa, pokornie błagam, by transcendentalne 
imiona Śrī Rādhy i Śrī Śyāma nieustannie rozbrzmiewały na zawsze przywołane w 
moim sercu.”

Pieśń zaczęła się solo, jednak zakończyła rozbrzmiewającym chórem. Pieśń 
posiadała odurzające cechy, które oszołomiły wszystkie zgromadzone osoby. Ostat-
ni fragment – jaguka śrī-rādhā-śyāma – powtarzano raz za razem, gdy wielbiciele 
ze wzniesionymi dłońmi wirowali w ekstatycznym tańcu. Kilku najwznioślejszych 
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Vaiṣṇavów upadło na ziemię, oczarowanych kṛṣṇa-premą. Był to naprawdę wspania-
ły widok.

Devīdāsa oglądał to w ciszy pomyślał, że ojciec oddał się całkowicie najwyż-
szym duchowym poszukiwaniom i przekonanie go do powrotu do domu w Śāntipura 
będzie zadaniem niemożliwym do wykonania. Duchowe zgromadzenie rozeszło 
się o północy i Vaiṣṇavowie powrócili do swych domów. Również Devīdāsa oraz 
Śambhunātha opuścili ojca i powrócili do swych pokoi.

Następnego dnia po obiedzie, Devīdāsa i Śambhunātha udali się z powrotem 
do chaty Lāhirī Mahāśayi i usiedli po złożeniu pełnych szacunku pokłonów. Devīdāsa 
tak przemówił do swego ojca: „Ojcze, mam prośbę. Powróć proszę do domu w 
Śāntipura. Tutaj doświadczasz wielu trudów, podczas gdy w domu możemy służyć ci 
wszelkimi przyjemnościami. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy nawet dodać ciche 
i oddzielne skrzydło do naszego domu.”

Lāhirī Mahāśaya odparł: „Brzmi wspaniale, lecz tutaj posiadam towarzystwo 
świętych osób, o które trudno w Śāntipura. Na dodatek wiecie również, że ludzie 
w Śāntipura są ateistami lubującymi się w krytykowaniu innych. W rzeczywistości 
mieszka tam wiele rodzin braminów. Jednak mieszanie się ze społecznością tkaczy 
sprawiło, że ich inteligencja została zarażona podstępem i przebiegłością. Społecz-
ność Śāntipura charakteryzują trzy cechy – noszenie delikatnych i wspaniałych ubrań, 
chełpliwość i prześladowanie Vaiṣṇavów. Tam, potomkowie Advaita Ācāryi Prabhu 
doświadczają nieustannego prześladowania. Co więcej, smutnym jest, że na skutek 
złego towarzystwa nawet członkowie ich własnej rodziny stali się krytyczni wobec 
Śrī Caitanyi. Rozważywszy to wszystko myślę, że powinniście postarać się, bym w 
spokoju pozostał w Godrumie. Takie jest moje życzenie.”

Devīdāsa powiedział przezornie: „Ojcze! Wszystko, co powiedziałeś jest praw-
dą. Jednakże, dlaczego musisz w ogóle komunikować się z mieszkańcami Śāntipura? 
W spokoju swych odosobnionych pokoi, możesz spędzać czas na modlitwach i medy-
tacji kontynuując duchowe poszukiwania. Codzienne rytuały i obrzędy bramina, takie 
jak sandhyā i vandana są nitya-dharmą. Pogrążenie się w tych czynnościach jest tym, 
czego oczekuje się po takiej wielkiej duszy, którą jesteś.”

Lāhirī Mahāśaya powiedział cierpliwie: „Mój synu! Te czasy należą do prze-
szłości. Przebywając przez kilka miesięcy w towarzystwie świętych wielbicieli i po 
otrzymaniu duchowych instrukcji od mego guru, moje nastawienie i opinie uległy 
nieodwracalnej zmianie. To, co nazywasz nitya-dharmą, ja nazywam naimittika-
-dharmą. Służba oddania dla Najwyższego Pana, Śrī Hari, jest jedyną nitya-dharmą 
duszy. Sandhyā, vandana i tym podobne rytuały są w rzeczywistości naimittika-dhar-
mą.”

Devīdāsa odparł z ripostą: „Ojcze! W żadnym z pism objawionych, które stu-
diowałem nie natknąłem się na cokolwiek, co potwierdza twoje poglądy. Czy sandhyā 
i vandana nie są częścią hari-bhajanu? Jeśli tak, są z pewnością również nitya-dhar-
mą. Czy istnieje różnica pomiędzy sandhyā oraz vandana, a procesem vaidhī-bhakti 
w skład, której wchodzi śravaṇam, kīrtanam, itd.?”

Lāhirī Mahāśaya: „Posłuchaj mnie mój synu. Sandhyā, vandana, itd. są czę-
ścią Wed, która odpowiada za karma-kāṇḍa – rytuały przeznaczone dla osiągnięcia 
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rezultatów. Z tego powodu są one całkowicie odmienne od vaidhī-bhakti. Karma-
kāṇḍa poleca praktykę sandhyā, vandana, itd. dla osiągnięcia mukti. W przeciwień-
stwie do tego, oddanie dla Pana poprzez śravaṇam, kīrtanam, itd. jest wykonywane 
bez ukrytych motywacji. Opisy, które przeczytałeś w pismach odnośnie rezultatów 
śravaṇam i kīrtanam, mają na celu jedynie pobudzenia duchowego zainteresowania 
u materialistycznych osób. Głównym celem vaidhī-bhakti jest rozwinięcie w sercu 
neofity rati – przywiązania do hari-bhakti.”

Devīdāsa: „Ojcze, zatem musisz przyznać, że proces bhajana prowadzi do 
gauṇa – drugorzędnych rezultatów.”

Lāhirī Mahāśaya: „Osiągnięcie drugorzędnych rezultatów zależy całkowicie 
od motywacji sādhaki – praktykującego. Vaiṣṇava praktykuje sādhana-bhakti w celu 
torowania drogi i osiągnięcia najwyższego etapu doskonałości w bhakti. Ktoś, kto 
nie jest Vaiṣṇavą, spożytkowuje proces sādhana-bhakti dla osiągnięcia dwóch ce-
lów: bhukti – zadowalania zmysłów oraz mukti – wyzwolenia. W obydwu przypad-
kach, można nie być w stanie dostrzec widocznych różnic w zewnętrznej praktyce 
sādhana-bhakti, jednak główną różnicą jest motywacja. Wielbienie Bóstwa Śrī Kṛṣṇy 
w procesie karma-kāṇḍa przyczyni się do oczyszczenia serca i osiągnięcia mukti – 
uśmierzenia materialnego niepokoju, materialnej choroby oraz obdarzenia innymi 
materialnymi korzyściami.”

„Jednakże w śuddha-bhakti, to samo wielbienie Bóstwa Kṛṣṇy przynosi zwięk-
szenie smaku do intonowania harināma. Przestrzeganie ślubów Ekādaśī dla karmich 
– osób pracujących dla rezultatów oczyszcza z grzechów. Jednak dla vaiṣṇava-bhakty, 
ślub Ekādaśī jest przestrzegany w celu osiągnięcia oddania dla Najwyższego Pana. 
Czy potrafisz tutaj dostrzec tę ogromną różnicę? Oczywiście, by odróżnić te subtel-
ności osoba potrzebuje błogosławieństw Pana. Karmi nie potrafią spojrzeć ponad swe 
krótkowzroczne cele gauṇa. Jednak prawdziwi wielbiciele odnoszą sukces w osią-
gnięciu mukhya – głównych i absolutnych celów. Wszystkie rezultaty gauṇa można 
podporządkować pod dwie kategorie: bhukti oraz mukti.”

Devīdāsa: „Zatem dlaczego pisma objawione tak dalece posunęły się w wy-
chwalaniu tych rezultatów gauṇa?”

Lāhirī Mahāśaya: „W tym świecie istnieją dwie klasy ludzi: udita-viveka oraz 
anudita-viveka. Druga z wymienionych odmawia wykonania jakiejkolwiek pracy, je-
śli nie dostrzega w niej natychmiastowych i konkretnych rezultatów. Chwały, którymi 
przepełnione są rezultaty gauṇa, istnieją dla dobra tej klasy osób. Jednakże prawdzi-
we przesłanie pism objawionych nie wskazuje drogi, w której ludzie powinni spo-
czywać na laurach zadowolenia ze swych rezultatów gauṇa. Pragną raczej, by ci o 
uśpionym sumieniu zostali przyciągnięci przez takie rezultaty. Osoby te już po krót-
kim czasie, dzięki łasce czystego Vaiṣṇavy, usłyszą o rezultatach mukhya i stopniowo 
rozwiną atrakcję do wyższego celu.”

Devīdāsa: „Czy uważasz, że Raghunandana, smārta paṇḍita smṛti-ṣāstr jak i 
inni mu podobni należą do niższej kategorii anudita-viveka?”

Lāhirī Mahāśaya: „Nie. Oni starali się o rezultaty mukhya. Poczynili jednak 
pewne zmiany w tekstach, które napisali, by móc poprowadzić anudita-viveka.”

Devīdāsa: „W niektórych pismach można przeczytać wyłącznie o rezultatach 
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gauṇa, bez wzmianki o rezultatach mukhya. W jaki sposób można to wyjaśnić?”
Lāhirī Mahāśaya: „Pisma objawione można podzielić na trzy kategorie, które 

odpowiadają trzem poziomom ludzkiej świadomości. Pisma sattvika w sattva-guṇie 
– sile dobroci, istnieją dla ludzi w sattva-guṇie. Pisma rājasika w raja-guṇie – sile 
pasji, istnieją dla ludzi w raja-guṇie. Pisma tāmasika w tama-guṇie – sile ignorancji, 
istnieją dla ludzi w tama-guṇie.”

Devīdāsa: „Otrzymawszy tak wielką różnorodność pism, jak można odróżnić, 
którym dyrektywom należy ufać i wierzyć, a które należy odrzucić? I w jaki sposób 
człowiek może wznieść się z niższych poziomów świadomości?”

Lāhirī Mahāśaya: „Istoty ludzkie można zakwalifikować w oparciu o poziom 
ich natury, nawyków oraz wiary. Odpowiednio do swej wiary, ludzie szukają stoso-
wych pism objawionych. Osoba sattvika posiada naturalną wiarę oraz inklinację ku 
pismom sattvika. Osoba rājasika kieruje się ku pismom rājasika, a osoba tāmasika, 
ku pismom tāmasika. Fundament wiary sprawia, że zaufanie i przekonanie zwiększa-
ją się z wielką łatwością. Gdy osoba wykonuje swoje obowiązki w potężnym towa-
rzystwie świętych osób, w oparciu o wiarę i zwiększający się poziom zrozumienia, 
wówczas może wznieść się na wyższe poziomy świadomości.”

„Mędrcy, którzy napisali pisma objawione byli doskonałymi osobistościami. 
Metody, które użyli w formułowaniu pism zapewniają, że każda osoba, która pilnie i z 
wiarą wykonuje swoje szczególne obowiązki rekomendowane przez pisma objawio-
ne, wznosi się na wyższy poziom. Z tego powodu odnajdujemy tak duże zróżnicowa-
nie w wielu pismach. Pomimo tych pozornych różnic, niezachwiana wiara w pisma 
jest początkiem wszelkiej pomyślności. Konkluzją wszystkich pism objawionych jest 
opisująca ezoteryczne zasady Bhagavad-gītā.”

Devīdāsa: „We wczesnych latach studiowałem wiele pism, jednak teraz dzięki 
twojej łasce, zrozumiałem wyjątkowy filozoficzny punkt.”

Lāhirī Mahāśaya: „W Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.10 zostało napisane:

aṇubhyaś ca mahadbhyaś ca
śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ
sarvataḥ sāram ādadyāt
puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ

’Tak jak pszczoła zbiera nektar z kwiatów, dużych i małych, podobnie inteli-
genta istota ludzka powinna zbierać esencję ze wszystkich pism objawionych.’”

„Pamiętam mój synu, jak zwykłem nazywać cię ateistą. Jednak teraz zaprze-
stałem krytykowania ludzi. Nikt nie powinien być obwiniany za trzymanie się swego 
indywidualnego poziomu adhikāra – kwalifikacji. W stosownym czasie, taka osoba 
zostanie wzniesiona na wyższe poziomy. Jesteś paṇḍitą w tarka-śāstrach – pismach 
nauczających logiki oraz karma-śāstrach – pismach nauczających pracy dla rezulta-
tów. Dlatego nie istnieje żaden błąd w twojej realizacji, która oparta jest na tychże 
pismach.”

Devīdāsa: „Wcześniej utrzymywałem fałszywe przekonanie, że w vaiṣṇava-
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sampradāyi nie istnieją paṇḍici. Myślałem, że są to fanatycy szanujący wyłącznie ob-
jawienie i wierzący w szczególne części pism objawionych. Teraz jestem przekonany, 
że pośród Vaiṣṇavów istnieją również poszukiwacze prawdy o otwartym umyśle. Czy 
studiujesz obecnie pisma objawione pod kierunkiem nauczyciela?”

Lāhirī Mahāśaya: „Mój synu, możesz nazywać mnie fanatycznym Vaiṣṇavą 
lub w każdy inny sposób, jaki ci się podoba. Mój Gurudeva żyje w tamtej chacie wy-
konując swój bhajana. Nauczył mnie esencji wszystkich pism, którą przekazałem te-
raz tobie. Jeśli również pragniesz się uczyć, zbliż się do niego pokornie i zadawaj mu 
pytania w oddaniu. Choć, przedstawię cię.” Lāhirī Mahāśaya zaprowadził Devīdāsa 
do chaty Bābājīego i po przedstawieniu go powrócił samemu do pokoju, gdzie usiadł 
cicho i kontynuował intonowanie. W tym czasie miała miejsce następująca rozmowa.

Vaiṣṇava dāsa: „Chłopcze, czy ukończyłeś swoje studia?”
Devīdāsa: „W nyāya-śāstrach studia zakończyłem na Mukti-pāda i Siddhānta-

kusumāñjali. Jeśli chodzi o smṛti-śāstra przeczytałem wszystkie książki.”
Vaiṣṇava dāsa: „Widzę, że w swych studiach pism objawionych pracowałeś 

bardzo ciężko. Czego się nauczyłeś? Co jest rezultatem twoich wysiłków?”
Devīdāsa: „(…) atyanta-duḥkha-nivṛttir eva muktiḥ (…) – należy nieustannie 

dążyć do osiągnięcia mukti. Dążę do mukti wykonując z wiarą przepisane religijne 
obowiązki.”

Vaiṣṇava dāsa: „Tak, kiedyś byłem taki jak ty. Również studiowałem te książki 
szukając ulgi, jaką daje mukti.”

Devīdāsa: „Czy dobrze mi się wydaje zakładając, że porzuciłeś te starania?”
Vaiṣṇava dāsa: „Synu, powiedz mi, co rozumiesz przez mukti?”
Devīdāsa: „Nyāya-śāstra skupia się na wskazaniu istnienia wiecznej różnicy 

pomiędzy jīvą i Brahmanem. Nie opisuje w jasny sposób jak wygląda mukti – zanik 
wszelkiego cierpienia. Jednakże wedyjski punkt widzenia utrzymuje, że mukti jest 
poszukiwaniem pozbawionego różnorodności Brahmana. Dla mnie jest to zdecydo-
wanie bardziej zrozumiałe.”

Vaiṣṇava dāsa: „Mój synu, przed przyjęciem porządku sannyāsa, przez dobre 
piętnaście lat studiowałem literaturę Vedānta w linii Śaṅkarācāryi. Wtedy wytrwa-
le starałem się osiągnąć mukti. Przyjąłem cztery mahā-vākya Śaṅkarācāryi, głęboko 
medytując nad ich znaczeniem. Niemniej jednak porzuciłem tę praktykę i filozofię 
uznając je za płytkie i niedojrzałe.”

Devīdāsa: „Co skłoniło cię do takiego przekonania?”
Vaiṣṇava dāsa: „Z pewnością nie łatwe jest opisanie testów, które się przecho-

dzi innym osobom. W jaki sposób ktoś inny będzie w stanie je zrozumieć?”
Devīdāsa wywnioskował z tej rozmowy, że Vaiṣṇava dāsa Bābājī jest wielkim, 

szczerym i samozrealizowanym paṇḍitą. Jako, że nie studiował jeszcze Vedānty po-
myślał sobie, że jeśli Vaiṣṇava dāsa Bābājī łaskawie zgodzi się go uczyć, wówczas 
osiągnie biegłość również i w tej dziedzinie. Dlatego powiedział: „Mój drogi panie, 
czy uważasz, że jestem gotowy na studiowanie Vedānty?”

Vaiṣṇava dāsa: „Widzę, że posiadasz wystarczającą znajomość Sanskrytu. 
Dlatego uważam, że mógłbyś studiować Vedāntę, jeśli znajdziesz nauczyciela.”

Devīdāsa: „Czy byłbyś tak łaskawy, by mnie uczyć? Pragnę tego z całego ser-



57

Jaiva-dharma - Część I

ca.”
Vaiṣṇava dāsa: „Moja obecna sytuacja wygląda tak, że jestem prostym i bied-

nym sługą Vaiṣṇavów. Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī był dla mnie bardzo łaskawy 
instruując mnie, bym zawsze intonował harināma. Starania wypełnienia jego rozkazu 
pozostawiają mi bardzo mało wolnego czasu. Ponadto Śrīla Rūpa Gosvāmī surowo 
zabronił, by Vaiṣṇavowie czytali lub słuchali Śārīraka-bhāṣyę – objaśnienia Vedānty 
przedstawionych przez Śaṅkarācāryę. Z tego powodu nie czytam ani nie nauczam tej 
książki.”

„Jednakże Śrī Caitanya, oryginalny mistrz duchowy całego stworzenia, wyja-
śnił Vedānta-sūtra-bhāṣyę Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācāryi. Jest ona dostępna u kilku 
Vaiṣṇavów w formie ręcznie spisanego manuskryptu. Możesz przepisać ją od nich i 
następnie studiować. Mogę pomóc ci w zrozumieniu tego tekstu na tyle, na ile będzie 
to możliwe. Właściwie to powinieneś zbliżyć się do Śrīmatī Kavi Karṇapūra z wioski 
Kāñca-pallī i rozpocząć przepisywanie tekstu od niej.”

Devīdāsa: „Wykonam to z wielką dokładnością. Drogi panie, posiadasz 
ogromną wiedzę Vedānty. Łaskawie powiedz mi jasno, czy będę w stanie odnaleźć 
prawdziwą esencję Vedānty studiując komentarz Vaiṣṇava?”

Vaiṣṇava dāsa: „Studiowałem i nauczałem komentarza Śaṅkary. Przeanalizo-
wałem również inne komentarze, włącznie ze Śrī-bhāṣyą Śrī Rāmānujācāryi. Gaudia-
-Vaisnavowie studiują opracowania aforyzmów, które wypowiedział Śrī Caitanya, i 
które wyjaśnił Śrī Gopīnātha Ācārya. Do tej pory nie natknąłem się na nic, co było-
by wyższym i bardziej obszernym opisem Vedānty. Opracowania Najwyższego Pana 
nie wymagają dalszych teorii, przypisów, czy nowych doktryn. W tych rozprawach 
znajduje się esencja wszystkich Upaniṣadów. Jeśli ktoś podejmie się wysiłku syste-
matycznego zestawienia tych opracowań, uczeni Vedānty docenią tę pracą jak żadną 
inną.”

Słowa Vaiṣṇava dāsa Bābājīego dały Devīdāsie głęboką radość. Po złoże-
niu pełnych pokłonów udał się do pokoju ojca i opowiedział całą rozmowę. Lāhirī 
Mahāśaya przepełniony szczęściem oznajmił: „Devī, wystarczająco już przeczytałeś 
i usłyszałeś. Teraz nadszedł czas, byś zaczął poszukiwać prawdziwego i ostatecznego 
celu życia!”

Devīdāsa: „Ojcze, przybyłem do Godrumy mając wielką nadzieję na sprowa-
dzenie cię z powrotem do domu. Jeśli byłbyś łaskaw udać się tam, choć raz, byłbym 
bardzo szczęśliwy. W szczególności nasza droga matka pragnie twojego darśana – 
widoku twojej osoby.”

Lāhirī Mahāśaya: „Przyjąłem schronienie lotosowych stóp Vaiṣṇavów i przy-
jąłem ślub nie odwiedzania domu osób, które nie są Vaiṣṇavami. Najpierw wszyscy 
powinniście stać się Vaiṣṇavami, wówczas możecie mnie ze sobą zabrać.”

Devīdāsa: „Ojcze, nie rozumiem twoich instrukcji. Wielbimy Pana w naszym 
domu. Nigdy nie okazaliśmy braku szacunku wobec harināma. Służymy i dbamy o 
gości i Vaiṣṇavów. Czy sami nie jesteśmy Vaiṣṇavami?”

Lāhirī Mahāśaya: „Widzę, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy czynnościami 
wykonywanymi przez was jak i czynnościami wykonywanymi przez Vaiṣṇavów. Jed-
nak nie jesteście Vaiṣṇavami w prawdziwy tego słowa znaczeniu.”
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Devīdāsa: „Zatem powiedz mi co powinniśmy uczynić, by stać się prawdzi-
wymi Vaiṣṇavami?”

Lāhirī Mahāśaya: „Najpierw musicie zdemaskować swą materialistyczną 
mentalność, naimittika-bhāvę – przywiązanie do przemijających rezultatów i przy-
jąć wartości wiecznej religii, nitya-dharmy. Wówczas będziecie gotowi, by stać się 
Vaiṣṇavami.”

Devīdāsa: „Dręczy mnie wątpliwość, którą łaskawie rozwiej. Takie czynno-
ści Vaiṣṇavów jak śravaṇam, kīrtanam, smaraṇam, pādasevanam, arcana, vandana, 
dāsyam, sākhyam i ātmā-nivedanam zdają się być rozcieńczone czynnościami mate-
rialnymi. Zatem czy nie powinno się ich również nazywać naimittika-karmą? Wykry-
wam w tej kwestii pewne odchylenie. Wielbienie Bóstw, post, używanie materialnych 
przedmiotów podczas wielbienia są wszystkie materialne w swej naturze. Zatem jak 
mogą zostać uznane za nitya – wieczne?”

Lāhirī Mahāśaya: „Synu, właściwe zrozumienie tego punktu zajęło mi sporo 
czasu. Istoty ludzkie są dwóch rodzajów: aihika – ziemskie oraz pāramārthika – du-
chowe. Ziemscy ludzie poszukują wyłącznie przemijających, cielesnych przyjem-
ności włączając w to pragnienie szacunku i materialnego postępu. Osoby duchowe 
dzielą się na trzy kategorie: iśānugata – te, które podporządkowują się Najwyższemu 
Panu, jñāna-niṣṭhā – te, które pragną monistycznej wiedzy z widokiem na wyzwole-
nie oraz siddhi-kāmi – te, które aspirują do mocy mistycznych.”

„Siddhi-kāmi pochłonięci są próbą cieszenia się owocami rytuałów karma-
kāṇḍa. Pragnąc osiągnięcia mocy mistycznych, ukazują cuda posługując się różnymi 
yāga – rytuałami, yajñami – ofiarami oraz aṣṭāṅga-yogą – ośmiostopniowym syste-
mem yogi. Podzielają pogląd, który mówi, że jeśli istnieje Īśvara – Najwyższy Kon-
troler, wówczas podlega On prawom karmy. Do tej grupy należą również współcześni 
naukowcy.”

„Jñāna-niṣṭhā kultywują empiryczną, monistyczną filozofię czyniąc wysiłki 
zrealizowania swej tożsamości Brahmana. Nie wiedzą lub praktycznie nie dbają o to, 
czy Īśvara istnieje, czy też nie. Niemniej jednak, by dostosować się do szczególnej 
praktyki sādhany, wyobrażają sobie, że Īśvara istnieje i kierują praktykę bhakti ku tej 
wyobrażonej formie. Stopniowo ich starania zostają nagrodzone stosownymi rezul-
tatami. W tym momencie ich wyobrażony Īśvara nie jest już dłużej potrzebny ani też 
niezbędny. Uważają, że w momencie oświecenia, ich bhakti do Īśvary zostaje prze-
mieniona w jñānę, która jest monistyczną tożsamością z bezosobowym Brahmanem. 
Ich filozofia nie akceptuje faktu, że zarówno Bhagavān jak i bhakti do Bhagavāna są 
nitya.”

„Iśānugata – kategoria uduchowionych ludzi składa się z tych osób, które w 
rzeczywistości podporządkowały się Īśvarze. Ta grupa naprawdę szuka duchowości. 
Wierzą w wiecznego, nieograniczonego i osobowego Īśvarę, który dzięki Swym mo-
com stworzył zarówno jīvy jak i materialną naturę. Rozumieją, że jīvy są wiecznymi 
sługami Īśvary i że ten wieczny nastrój bhakti w szacunku do Bhagavāna jest nitya-
-dharmą jīvy. Zdają sobie sprawę z faktu, że jīva ze względu na swą maleńką moc nie 
jest w stanie sama osiągnąć duchowej realizacji. Karma nie jest w stanie zaoferować 
jīvie żadnych wiecznych rezultatów, a monistyczna jñāna jedynie wypacza i znie-
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kształca wizję ostatecznej, wiecznej prawdy. Dzięki łasce Śrī Kṛṣṇy, wszelkie ducho-
we doskonałości jīvy zostają zapewnione, gdy wykonuje dla Niego bhakti.”

„Pierwsze dwie kategorie duchowych osób znane są, jako ci, którzy podążają 
za procesami karma-kāṇḍa i jñāna-kāṇḍa. Wyłącznie członków trzeciej grupy można 
uznać za prawdziwych wielbicieli. Pierwsze dwie kategorie, choć uważają się za spi-
rytualistów, w rzeczywistości nie szukają najwyższego celu, a jedynie są materialista-
mi poszukującymi materialnych korzyści. W taki sposób ich religijne cele i praktyki 
są ostatecznie naimittika.”

„Ci, którzy wielbią Durgę-devī, Gaṇeśa, Śivę i Sūryę są zwolennikami jñāna-
kāṇḍy. Ich uczestnictwo w śravaṇam, kīrtanam, itp. czynnościami bhakti są wyko-
nywane jedynie z motywem osiągnięcia mukti, które rozumieją, jako wtopienie się w 
bezosobowego, pozbawionego różnorodności Brahmana. Ci z nich, którzy nie pragną 
bhukti i mukti, wykonując śravaṇam, kīrtanam, itd. w rzeczywistości służą Najwyż-
szemu Panu, Śrī Viṣṇu. Pośród pięciu bóstw, śrī-mūrtī – forma bóstwa Bhagavāna Śrī 
Viṣṇu jest wieczna, całkowicie duchowa i wszechmocna. Jeśli jednak ktoś wielbi śrī-
mūrtī Bhagavāna Śrī Viṣṇu uznając go za różnego od Samego Bhagavāna, wówczas 
to wielbienie jest materialne i przemijające.”

„Drogi synu, wielbienie bóstw, które wykonujesz w domu nie jest pāramārthika, 
ponieważ nie uznajesz faktu, że śrī-mūrtī Bhagavāna jest wieczne i transcendentalne. 
Stanowi to dowód, że nie jesteś iśānugata – osobą podporządkowaną Bhagavānowi. 
Mam nadzieję, że zostałeś oświecony, co do różnic pomiędzy nitya-upasana – wiecz-
nym wielbieniem bóstw oraz naimittika-upasana – przemijającym, rytualistycznym 
wielbieniem bóstw.”

Devīdāsa: „Tak! Jeśli ktoś wielbi śrī-mūrtī, jednak nie akceptuje tej formy, 
jako wiecznej, takie wielbienie jest materialne, a nie duchowe. Pomimo tego, czy 
takie materialistyczne, rytualistyczne wielbienie nie ofiarowuje wielbiącej osobie 
wskazówek, co do wyższych, duchowych prawd?”

Lāhirī Mahāśaya: „Może to i prawda, jednak wciąż takie wielbienie nie może 
zostać uznane za nitya-dharmę. W vaiṣṇava-dharmie, Vaiṣṇava wielbi śrī-mūrtī Pana, 
uznając je za Jego wieczną formę. Stąd takie wielbienie jest nitya-dharmą.”

Devīdāsa: „Formy śrī-mūrtī są rzeźbione przez ludzi z materii – w jaki sposób 
można je postrzegać jako absolutne i wieczne?”

Lāhirī Mahāśaya: „Wielbienie śrī-mūrtī przez Vaiṣṇavów nie pokrywa się 
z tą ideą. Najwyższa Osoba Boga z pewnością nie jest nirākāra-brahmanem – po-
zbawionym formy Brahmanem. Jest On sat, cit, ānanda, vigraha – ucieleśnieniem 
wieczności, wiedzy absolutnej i transcendentalnej błogości obdarzonym wszystkimi 
mocami. To jest wielbienie śrī-mūrtī, jakie wykonują Vaisnavowie. Na początku for-
ma Bhagavāna pojawia się w duchowej świadomości wielbiciela, po czym odbija się 
wewnątrz jego umysłu. Tak śrī-mūrtī zostaje stworzone w oparciu o wizje wielbiciela. 
Wówczas Bhagavān zostaje przyciągnięty mocą bhakti, by zamanifestować w bó-
stwie Swą formę sac-cid-ānanda. Gdy czysty wielbiciel widzi śrī-mūrtī Bhagavāna, 
łączy się ono z transcendentalną formą Bhagavāna, którą postrzega wewnątrz serca.”

„Pojęcie wielbienia śrī-mūrtī jñānīch nie jest takie samo jak u Vaiṣṇavów. 
Jñānī wierzą, że koncepcja Brahmana zostaje stopiona w materialną formę na mocy 
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ich wyobrażenia. Brahman pozostaje w materialnej formie tak długo, jak długo jest 
potrzebny do procesu wielbienia. Po tym uważany jest za zwykły materialny przed-
miot. Rozważ dogłębnie te punkty i spróbuj zrozumieć różnice w podejściu do wiel-
bienia bóstw. Gdy, dzięki łasce prawdziwego guru, osoba otrzymuje inicjację w ścież-
ce Vaiṣṇavizmu, wówczas stają się zrozumiałe różne rezultaty tych odmiennych form 
wielbienia bóstw.”

Devīdāsa: „Stopniowo rozwija się we mnie przekonanie, że Vaiṣṇavowie nie 
są fanatykami, lecz są zdolni do racjonalnej analizy oraz szczegółowego zagłębienia 
się w naukę arcanam – wielbienia bóstw. Wielbienie śrī-mūrtī Bhagavāna, jako formy 
nie różnej od formy sac-cid-ānanda Pana oraz zakładanie przyjęcia materialnej formy 
przez bezosobowego Brahmana są z pewnością przeciwnymi sobie procesami. Po-
wierzchownie, rytuały i sposób wykonania wielbienia mogą wydawać się takie same, 
jednakże istnieje ogromna różnica w wierze i wyobrażeniu osoby wykonującej arca-
nam. Ojcze, usunąłeś z mego umysłu główną wątpliwość. Rozważę ten temat bardzo 
poważnie. Jestem teraz przekonany, że forma wielbienia, jaką wykonują jñānī jest 
ostatecznie oszustwem i odrzuceniem wiecznej formy Śrī Bhagavāna. Teraz wszystko 
jest jasne. Będziemy kontynuować naszą rozmowę później modląc się do twoich stóp 
o więcej odpowiedzi.”

Po tej rozmowie Devīdāsa Vidyāratna i Śambhu udali się do swych kwater. Do 
Lāhirī Mahāśayi powrócili jednak tego samego wieczora. W tym czasie nie było moż-
liwości przeprowadzenia dalszych rozmów, gdyż wszyscy byli po prostu pochłonięci 
radością śpiewania i intonowania harināma.

Następnego dnia po południu Devīdāsa i Śambhu przyłączyli się do Vaiṣṇavów 
zgromadzonych przed chatą Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego. Devīdāsa i Śambhu 
usiedli przy Lāhirī Mahāśayi. W tym momencie przybył Kāzī, przywódca Muzułmań-
ski i urzędnik sądowy wioski Brāhmaṇa Puṣkariṇī. Vaiṣṇavowie kurtuazyjnie powsta-
li z miejsc i serdecznie powitali Kāzīego. W zamian Kāzī wymienił ciepłe powitania 
z Vaiṣṇavami i przyłączył się do nich. Wszyscy usiedli razem, wyczekując z niecier-
pliwości przemówienia Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego.

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī przemówił do Kāzīego: „Jesteś prawdziwym 
szczęśliwcem. Jesteś potomkiem Śrī Chānd Kāzīego, który otrzymał osobiste wzglę-
dy naszego Pana, Śrīmāna Mahāprabhu. Zatem bądź dla nas miłosierny.” Kāzī od-
parł: „Dzięki łasce Śrī Caitanyi jesteśmy również odbiorcami łaski Vaiṣṇavów. Śrī 
Gaurāṅga jest Panem naszych serc. Każdą czynność rozpoczynamy ofiarowując w 
pierwszej kolejności pokłony Jego Osobie.”

Lāhirī Mahāśaya był biegły zarówno w Urdu jak i Arabskim, języku używa-
nym przez muzułmanów. Dogłębnie studiował święty Koran-sharīf, przeczytawszy 
wszystkie trzydzieści sephārā – uzupełniających pism. Na dodatek był dobrze obe-
znany z filozofią Sufi i przestudiował wiele z ich książek. Wykorzystując obecność 
Kāzīego zapytał go: „Na czym polega pojęcie mukti w Islamie?”

Kāzī odparł: „Rūh jest słowem, które w naszym języku odpowiada pojęciu 
jīvy. Rūh znajduje się w dwóch stanach istnienia: rūh-mujarrad – jako dusza wyzwo-
lona oraz rūh-tarakībī – jako dusza uwarunkowana. Mujarrad jest naszym odpowied-
nikiem terminu cit – duch. Dla acit – materii, używamy słowa jism. Mujarrad-rūh, 
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czyste dusze przebywają w królestwie duchowym alam-misal, które jest transcen-
dentalne do czasu i przestrzeni. Tarakībī-rūh – dusze uwarunkowane przebywają w 
jisam, miejscu uwarunkowanym przez czas i przestrzeń. Tarakībī-rūh obdarzone są 
materialnym umysłem, który jest pełen pożądania i malaphuṭ – ignorancji. Jednakże 
mujarrad-rūh – dusze wyzwolone są czyste i wolne od zanieczyszczenia jisam – nie-
czystej egzystencji i przebywają w duchowym rejonie znanym, jako ālam al-maśhāl.”

„Rūh zostaje oczyszczona przez rozkwit iśhqh – duchowej miłości. Miejsce, 
do którego został zabrany Payagambara Saheb – prorok przez Khodę – Najwyższe-
go Pana, nie znajduje się pod wpływem jisam. Jednak nawet i tam rūh pozostaje 
banda – sługą, a Khodā – Panem. Dlatego związek pomiędzy banda i Khodā jest 
wieczny. Osiągnięcie tego statusu na mocy oczyszczenia nazywane jest mukti. Koran-
sharīf oraz książki Sufi opisały wszystkie te punkty, jednak nie wszyscy są w stanie 
zrozumieć ich znaczenia. Odkąd Śrī Gaurāṅga poinstruował Chānd Kāzīego na te 
ezoteryczne tematy, jesteśmy w stanie podążać ścieżką czystego oddania stając się 
czystymi wielbicielami.”

Lāhirī Mahāśayi: „Co jest esencjonalną lekcją Koran-sharīf?”
Kāzī: „Koran opisał behesht, osobistą siedzibę Khody, jednak nie opisał w 

szczegółach ebādat – wyzwolonego duchowego życia. Jednakże rozumiemy, że życie 
jest ebādata – wieczne i w obecności Khody na mocy Jego spojrzenia mujarrad-
rūh pochłonięte są wzniosłą radością. Wszystko to zostało potwierdzone naukami Śrī 
Gaurāṅga Devy.”

Lāhirī Mahāśayi: „Czy Khodā posiada formę?”
Kāzī: „Koran-sharīf zaprzecza istnieniu formy Khody. Jednakże Śrī Caitanya 

wyjaśnił Chānd Kāzīemu, że Koran odmawia Khodzie jisamani – materialnej for-
my. Jednak nie zaprzecza istnienia czystej, transcendentalnej formy mujar-radi. Pay-
agambara Saheb – prorok, ujrzał ekstatyczną formę Khody w stopniu na ile pozwolił 
mu jego poziom i zdolności. Jednakże rasy – duchowe nastroje zostały przed nim 
ukryte.”

Lāhirī Mahāśaya: „Na czym polega filozofia Sufi?”
Kāzī: „Ich głównym konceptem filozofii jest anā al-ḥaqq: ‘Jestem Khodą.’ 

Wasza monistyczna filozofia advaitavāda i filozofia aswaph Sufi są do siebie bardzo 
podobne.”

Lāhirī Mahāśaya: „Czy jesteś Sufi?”
Kāzī: „Nie, podążamy ścieżką czystego oddania. Podporządkowaliśmy się Śrī 

Gaurāṅdze.”
Dyskusja trwała jeszcze przez jakiś czas, po czym Kāzī ostatecznie opuścił 

Vaiṣṇavów ofiarowując im wszelki szacunek. Wieczór zakończono zbiorowym into-
nowaniem harināma.”

Tak kończy się Piąty Rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: vaidhī-bhakti jest nitya-
-dharmą, nie naimittika-dharmą.
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Rozdział VI
Nitya-dharma: różnice narodzin i kast

Devīdāsa był nauczycielem i przez długi czas mocno wierzył, że bramini byli 
najwznioślejszą z varṇ – kast. Uważał, że ścieżka duchowości była wyłącznym przywi-
lejem braminów. Mukti nie była dostępna dla osób z innych varṇ. Mogli ją osiągnąć wy-
łącznie bramini z urodzenia. Sądził, że bramini, począwszy od chwili narodzin realizują 
stopniowo swą jedność z Brahmanem na mocy wypełniania przepisanych im obowiąz-
ków w systemie varṇāśrama. Z tego powodu Devīdāsa bardzo zirytowała rozmowa 
pomiędzy Kāzīm, a Vaiṣṇavami, której był świadkiem kilka dni temu. Nie był również 
w stanie pochwycić znaczenia słów wypowiedzianych przez Kāzīego. Powiedział do 
siebie: „Ci yavana – Muzułmanie, to bardzo dziwni ludzie, a ich filozofia jest niemniej 
zagadkowa. Nie było niczego złego w tym, że mój ojciec z nimi rozmawiał, gdyż biegle 
mówi w języku perskim i arabskim oraz studiował przeróżne religijne filozofie. Mimo 
to, zastanawiam się, dlaczego był wobec nich tak przyjacielski? Hindus powinien wy-
kąpać się po dotknięciu yavana. Dlaczego zatem Vaiṣṇava dāsa Bābājī i Paramahaṁsa 
Premadāsa Bābājī z uczuciem zaprosili Kāzīego, by przyłączył się do ich zgromadzenia 
i usiadł pośród nich?”

Tej nocy Devīdāsa nie mogąc dłużej powstrzymać zaniepokojonego umysłu i 
oświadczył swemu kuzynowi: „Śambhu! Rozpętam ogień religijnej debaty i spalę w 
niej pāṣaṇḍa – heretycką filozofię. Navadvīpa będąc sławną areną debat nyāya-śāstr 
pomiędzy tak sławnymi uczonymi jak Sārvabhauma i Śiromaṇi, będąc świadkiem 
wielkich rozpraw Raghunandany składających się z dwudziestu ośmiu traktatów, które 
skomponował w oparciu o smṛti-śāstry, znosi teraz zarozumiałe zachowanie Vaiṣṇavów, 
którzy nadmiernie okazują przyjaźń yavanom! Jestem pewien, że naukowcy i nauczy-
ciele Navadvīpy nie są jeszcze świadomi tego wydarzenia!”

Przygotowania do obranej przez siebie misji zajęły Devīdāsie kilka dni. Osta-
tecznie nadszedł wyznaczony dzień. Przez cały ranek chmury nie pozwoliły słońcu 
spojrzeć na ziemię, a nieprzerwana i dotkliwa mżawka okryła wszystko posępną war-
stwą mgły. W południe, czując, że nadszedł czas debaty, Devīdāsa i Śambhu zjedli 
ostre khicurī. Wieczorem, niebo było wciąż zasnute nisko wiszącymi chmurami, które 
zasłaniały słońce.

Opóźnieni złą pogodą, Vaiṣṇavowie wrócili później niż zwykle ze swego co-
dziennego mādhukarī – zbierania jedzenia. Teraz o trzeciej po południu, po przyję-
ciu prasādam, niektórzy z nich siedzieli w wielkiej chacie przystającej do dzie-
dzińca Śrī Mādhavī-mālatī Maṇḍapa intonując na swych koralach. Siedzieli tam 
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również Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī, Vaiṣṇava dāsa Bābājī, odwiedzający paṇḍita 
z Nṛsīṁhapallī o imieniu Ananta dāsa, Lāhirī Mahāśaya oraz Yādava dāsa z wioski 
Kuliyā. Wszyscy cicho smakowali nektaru intonowania harināma.

Nagle na miejsce przybył Devīdāsa Vidyāratna w towarzystwie Caturbhu-
ja Pādaratny z Samudragarh, Cintāmaṇi Nyāyaratny z Kāśī, Kālidāsa Vācaspati z 
Pūrvasthalī oraz sławnego paṇḍity Kṛṣṇa Cūḍāmani. Vaiṣṇavowie serdecznie powitali 
tą małą grupę brāhmaṇa paṇḍitów i poprosili ich o zajęcie miejsc.

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī, najstarszy pośród Vaiṣṇavów powiedział: 
„Niektórzy ludzie narzekają, że taki deszczowy dzień jak dzisiaj jest kłopotliwy. Jed-
nakże dla nas jest to dzień pomyślny, gdyż nasze skromne progi odwiedzili łaskawie 
brāhmaṇa paṇḍici ze świętego dhāma.”

Vaiṣṇavowie są naturalnie bardzo skromni, bardziej nawet niż źdźbło trawy. 
Dlatego ofiarowali szacunek mówiąc: „  (…) vipra caraṇebhyoḥ namaḥ (…) Ofiarowu-
je pokłony do stóp braminów.” Z natury ci brāhmaṇa paṇḍici byli bardzo dumni. W od-
powiedzi na powitanie Vaiṣṇavów, wyniośle unieśli dłonie w geście błogosławieństwa, 
po czym zajęli swoje miejsca.

Devīdāsa Vidyāratna zdążył już przygotować tych młodych brāhmaṇa paṇḍitów 
do debaty. Widząc Lāhirī Mahāśayę, paṇḍici niechętnie ofiarowali mu szacunek, jako 
swemu seniorowi. W odpowiedzi Lāhirī Mahāśaya będąc obeznanym z konkluzjami 
pism natychmiast odwzajemnił ich gest. Pośród paṇḍitów obecny był Kṛṣṇa Cūḍāmani, 
ekspert w argumentacji. Zdobył on rekord pokonania licznych paṇḍitów z Kāśī, Mithili 
oraz wielu innych miejsc. Jego ciało o ciemnej karnacji było małej budowy. Jego zacho-
wanie było surowe, a oczy przypominały parę rozżarzonych węgli.

Rozpoczął debatę mówiąc: „Przybyliśmy tu dzisiaj pragnąc uzyskać darśana 
Vaiṣṇavów. Nie zgadzamy się ze wszystkimi elementami waszej etykiety i postępowa-
nia, jednak z pewnością uznajemy wasze szczere oddanie. Najwyższy Pan powiedział 
w Bhagavad-gīcie 9.30:

api cetu su-durācāro
bhajate mām nanya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag-vyavasito hi saḥ

’Gdy osoba zaangażowana w służbę oddania popełnia nawet najbardziej odra-
żające czyny, należy uważać ją za świętą, ponieważ jest właściwie usytuowana w swej 
determinacji.’”

„Powyższy cytat z Bhagavad-gīty jest naszym świadectwem. Na mocy tego wer-
setu przybyliśmy tutaj, by spotkać sādhu. Jednakże istnieje również inna przyczyna 
naszych odwiedzin. Pragniemy wyzwać wasze niezgodne z etyką postępowanie, jakim 
jest utrzymywanie w imię bhakti przyjacielskich stosunków i towarzystwa yavana. Pro-
szę o wystąpienie najlepszego spośród was w prowadzeniu debaty.”

Vaiṣṇavowie zasmucili się lekko słysząc zarzut Kṛṣṇy Cūḍāmani. Wówczas 
odparł Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī: „Jesteśmy głupcami. Co możemy wiedzieć o 
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debatowaniu? Nasze normy i etykieta naśladują po prostu przykład wyznaczony przez 
mahājanów, wcześniejszych ācāryów oraz sādhu obdarzonymi autorytetem w kwestii 
służby oddania. W ciszy wysłuchamy waszych instrukcji z pism objawionych.”

Cūḍāmani odparł: „Musimy powiedzieć, że takie przyjacielskie postępowanie 
z yavana jest wysoce nieodpowiednie! Jesteście częścią hinduskiego społeczeństwa i 
jeśli wasze zachowanie i nauki są sprzeczne z nakazami śāstr, z pewnością przyczyni 
się to do zniszczenia ucywilizowanej ludzkości. W jaki sposób możecie usprawiedliwić 
wasze kapryśne zachowanie wobec yavana uważając, że podążacie za wcześniejszymi 
mahājanami, ācāryami i sādhu? Co więcej, kto powinien być uważany za mahājana? 
Przyznanie tego tytułu komukolwiek i następnie cytowanie wskazówek pism: (…) 
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (…) ‘Należy podążać śladami mahājanów,’ nie roz-
wiąże narastających problemów świata.”

Słysząc te prowokacyjne słowa, Vaiṣṇavowie uprzejmie opuścili zgromadzenie 
i zebrali się w pobliskiej chacie w celu naradzenia się. Zdecydowano, że z powodu 
bluźnierstwa, jakiego paṇḍici dopuścili się wobec mahājanów należy bez wątpienia 
odeprzeć ich zarzuty. Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī nie był skory do reprezentowa-
nia grupy. Choć Ananta dāsa Paṇḍita był biegły w nyāya-śāstrach oraz filozofii logiki, 
wybrano Vaiṣṇava dāsa Bābājīego, by prowadził debatę w ich imieniu.

Vaiṣṇavowie zrozumieli, że architektem dzisiejszego dylematu był Devīdāsa 
Vidyāratna. Jego ojciec, Lāhirī Mahāśaya powiedział zdecydowanie: „Devīdāsa jest 
bardzo arogancki. Z pewnością wzburzyły go nasze przyjazne relacje z Kāzīm. Z tego 
powodu podburzył tych brāhmaṇa paṇḍitów, by pojawili się tutaj dzisiejszego dnia.” 
Vaiṣṇava dāsa Bābājī pochylił się, by dotknąć stóp Premadāsa Bābājīego i powiedział: 
„Rozkazy Vaiṣṇavów noszę na mej głowie niczym koronę. Wierzę, że cała moja wcze-
śniejsza edukacja i studia pism objawionych w końcu się na coś zdadzą.”

Mżawka zelżała i rozproszone chmury pozwoliły przedrzeć się kilku fragmen-
tom błękitnego nieba. Rozłożono wielki prosty dywan, który zakrywał większą część 
podwórza Śrī Mādhavī-mālatī Maṇḍapa. Brāhmaṇa paṇḍici usiedli po jednej stronie, 
podczas gdy Vaiṣṇavowie zajęli stronę przeciwną. Do uczestnictwa w debacie zapro-
szono uczonych Vaiṣṇavów z Godrumy i okolic. Usiedli oni na obrzeżach otaczając 
dwie sporne strony. Zebrało się tam również wielu bramińskich studentów. Wkrótce 
zgromadzenie liczyło około stu brāhmaṇa paṇḍitów i stu Vaiṣṇavów po każdej ze stron. 
Vaiṣṇava dāsa Bābājī po otrzymaniu zezwolenia i błogosławieństw Vaiṣṇavów usiadł 
na ich czele. Był spokojny. W pewnym momencie wszyscy byli świadkami wspaniałe-
go omenu, który sprawił, że Vaisnavowie zaczęli radośnie intonować harināma. Nagle, 
na Vaiṣṇava dāsa Bābājīego spadł z nieba deszcz płatków kwiatów. Vaisnavowie zrozu-
mieli: „To jest prasāda – łaska Śrī Caitanyi.”

Kṛṣṇa Cūḍāmani, który siedział naprzeciwko nich wykrzywił nos w oczywistej 
pogardzie i powiedział: „Jesteście w błędzie. W istocie to nie kwiaty, a dojrzałe owoce.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī zaczął nagle bez dalszej wystawności i ozdobników: „Zda-
je się, że teraz w Navadvīpa mogę być w końcu świadkiem zgromadzenia podobne-
go do tego, które widziałem w Vārāṇasī. Daje mi to wielką radość. W rzeczywistości 
pochodzę z Bengalu, jednak większość mego czasu spędziłem w Vārāṇasī studiując i 
dając wykłady. Z tego powodu moja biegłość w Bengali wyraźnie zubożała. Dlatego 
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pragnę, by dzisiejsza dyskusja została przeprowadzona w Sanskrycie.”
Kṛṣṇa Cūḍāmani poczynił pilne i szczere wysiłki w studiach pism objawionych, 

jednak poza uczeniem się wersetów na pamięć, nie był biegły w Sanskrycie. Z tego 
powodu nie był gotowy na debatę w tym języku. Poczuł się niepewnie słysząc propo-
zycję Vaiṣṇava dāsa Bābājīego i wyznał: „To fakt, obecne zgromadzenie ma miejsce w 
Bengalu. Dlatego bardziej stosownym jest, by rozmawiać w tutejszym języku. Ponadto 
nie jestem biegły w Sanskrycie tak jak paṇḍici z północnego wschodu.” Każdy zrozu-
miał z wyrazu twarzy Cūḍāmani, że obawiał się prowadzenia debaty z Vaiṣṇava dāsa 
Bābājīm. Z tego powodu poproszono Bābājīego, by rozmawiał w Bengali, na co ten 
wyraził zgodę.

Cūḍāmani rozpoczął debatę salwą pytań: „Czyż jāti – kasta narodzin, nie jest 
niezmiennym (nitya) wyróżnikiem dla ludzkiej istoty? Czy Hindusi i Muzułmanie nie 
należą do różnych jāti? Czy towarzystwo Muzułmanina nie degraduje Hindusa?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī odparł: „Tak, nyāya-śāstra oświadcza, że jāti jest nitya. 
Jednakże termin jāti, który odnajdujemy w nyāya-śāstrach odnosi się nie tylko do rasy 
i kasty, ale również do gatunków. Termin nitya-jāti-bheda – stała różnica pomiędzy gru-
pami narodzin, który odnajdujemy w nyāya-śāstrach nie wskazuje na różnice pomiędzy 
różnymi rasami istot ludzkich urodzonych w różnych krajach świata. Raczej używając 
terminu nitya-jāti-bheda, nyāya-śāstra próbuje wykazać istnienie niezmiennych różnic 
w jāti, które istnieją pomiędzy różnymi gatunkami żywych istot. Przykładem może być 
istnienie niezmiennej różnicy pomiędzy gatunkiem kozła, krowy i człowieka.”

Cūḍāmani: „Zgadzam się z twoją analizą, lecz czy nie ma różnic w jāti – tym 
razem rozumiejąc ją, jako kastę – pomiędzy Hindusami i Muzułmanami?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Tak, istnieją pewne odmienności w obydwu jāti, jednak 
nie są one niezmienne i wieczne. Gatunek ludzki jest jeden. Różnice leżą w języku, ko-
lorze skóry, kaście, itd. W oparciu o nie, ludzie stworzyli wyimaginowane odmienności, 
które błędnie nazywają odmiennościami jāti.”

Cūḍāmani: „Czy nie istnieje żadna różnica pomiędzy Hindusami i Muzułma-
nami, biorąc pod uwagę nawet kwestię narodzin? Czy różnice ograniczają się tylko do 
stroju, języka itd.?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jīva rodzi się w wysokiej lub niskiej kaście w rezul-
tacie swojej karmy – czynności z poprzednich żyć. W zależności od kasty, ludzie po-
siadają szczególne obowiązki. Istnieją cztery kasty: bramini, kṣatriyowie, vaiśyiowie i 
śūdrowie. Pozostali należą do antyajas – wyrzutków o niskich narodzinach spoza sys-
temu kast.”

Cūḍāmani: „Czy yavana – Muzułmanie nie są takimi wyrzutkami?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Tak, na mocy wyroku pism są antayaja – wyrzutkami. 

Nie kwalifikują się do wedyjskiego systemu kast.”
Cūḍāmani: „Jeśli jest to prawdą, w jaki sposób yavana może kiedykolwiek stać 

się Vaiṣṇavą? Czy społeczeństwo Āryan Vaiṣṇava powinno utrzymywać stosunki towa-
rzyskie z yavana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Istota ludzka, która rozwinęła czystą służbę oddania dla 
Najwyższego Pana jest Vaiṣṇavą. Każdy człowiek może stać się Vaiṣṇavą. Z powo-
du niskich narodzin, yavana nie mają prawa wykonywać obowiązków przepisanych 
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dla czterech varṇ w systemie varṇāśrama. Jednakże posiadają w pełni kwalifikacje do 
uczestnictwa w bhakti.”

„Tak długo jak osoba, która nie przeanalizowała skrupulatnie i nie zrozumiała 
subtelnych różnic pomiędzy karma-kāṇḍą, jñāna-kāṇḍą i bhakti-kāṇḍą – znanych, jako 
trzy upāsanā-kāṇḍy – nie może zostać uznaną, że osiągnęła właściwe zrozumienie pism 
objawionych.”

Cūḍāmani: „Niech i tak będzie. Karma – przypisane obowiązki systemu 
varṇāśrama – oczyszcza świadomość. Gdy świadomość zostaje oczyszczona, osoba 
jest gotowa na jñānę – wiedzę. Z jñāny wywodzą się dwa rodzaje osób obdarzonych 
wiedzą, którzy znani są, jako jñānī: nirbheda-brahman-vādī – zwolennicy monizmu 
oraz saviśeṣa-vādī – ci, którzy wielbią osobową formę Bhagavāna, czyli Vaiṣṇavowie. 
Dlatego bez osiągnięcia doskonałości etapu varṇāśrama-karmy, osoba nie może stać się 
Vaiṣṇavą. Muzułmanie nie spełniają wymagań do wykonywania varṇāśrama-karmy. 
Zatem, w jaki sposób mogą wznieść się do poziomu bhakti?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Osoby poza systemem varṇāśrama, antyaja rów-
nież mogą podążać ścieżką bhakti. Wszystkie pisma objawione wspierają ten punkt. 
Bhagavad-gītā 9.32 oświadcza:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ‘pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ‘pi yānti parāṁ gatim

‘O synu Pārthy, ci którzy przyjmują Moje schronienie, choć są niskich narodzin 
– kobietami, vaiśyami (kupcami) i śūdrami (robotnikami) oraz pochodzą z grzesznych 
rodzin – mogą osiągnąć najwyższe przeznaczenie.’”

„Tutaj bhakti zostało wskazane za pomocą słowa āśritya – przyjmowanie schro-
nienia. Zostało to potwierdzone w Skanda Purāṇie, Kāsī-khaṇḍzie 21.63, które jest cy-
towane w Hari-bhakti-vilāsie 10.106:

brāhmaṇah kṣatriyo vaiśyaḥ
śūdro vā yadi vetaraḥ

viṣṇu-bhakti-samāyukto
jñeyaḥ sarvottamaś ca saḥ

‘Bez względu na to, czy ktoś jest braminem, kṣatriyą, vaiśyą, śūdrą, czy też 
osobą spoza systemu kast, jeśli przyjął on schronienie viṣṇu-bhakti – należy uznać go 
za najwyższego ze wszystkich.’”

„Dalej odnajdujemy w Nāradīya-purāṇie, która cytowana jest w Hari-bhakti-
vilāsie 10.87:
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śvapaco ‘pi mahīpāla
viṣṇu-bhakto dvijādhikaḥ

viṣṇu bhakti-vihīno yo
yatiś ca śvapacādhikaḥ

„O królu, jeśli caṇḍāla – osoba jedząca psy, przyjmuje ścieżkę czystego oddania 
dla Najwyższego Pana, Śrī Viṣṇu, stoi on na wyższej pozycji w stosunku do bramina. 
Z drugiej strony, jeśli sannyāsin nie jest wielbicielem Śrī Viṣṇu, wówczas jest bardziej 
zdegradowany od caṇḍāli.”

Cūḍāmani: „Przyznaję, istnieją liczne dowody w pismach objawionych – jednak 
niezbędne jest wyciągnięcie właściwej konkluzji. Na czym polega metoda usunięcia 
skazy narodzin w najniższej z kast? Czy ten afront, co do narodzin może zostać unie-
ważniony w sposób inny niż śmierć i ponowne narodziny?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Ta niepomyślność niskich narodzin jest rezultatem 
prārabdha-karmy – grzesznych reakcji z czynności poprzednich narodzin. Takie re-
akcje zostają usunięte poprzez intonowanie harināma. Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.44 
oznajmia:

yan-nāma sakṛc chravaṇāt
pukkaśo ‘pi vimucyate saṁsārāt

‘Słysząc harināma zaledwie jeden raz, nawet caṇḍāla – osoby z najniższych 
klas zostają uwolnione od materialnego zanieczyszczenia.’”

„Dalej w Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.46:

nātaḥ paraṁ karma-nibandha-kṛntanaṁ
mumukṣatāṁ tīrtha-padānukīrtanāt
na yat punaḥ karmasu sajjate mano

rajas-tamobhyām kalilaṁ tato ‘nyathā

‘Dlatego osoba, która pragnie wolności od materialnej niewoli powinna przy-
jąć proces intonowania i gloryfikowania imienia, sławy, formy i rozrywek Najwyższej 
Osoby Boga, u którego stóp znajdują się wszystkie święte miejsca. Osoba nie może 
osiągnąć właściwej korzyści z innych metod, jakimi są: pobożna pokuta, spekulacyjna 
wiedza i medytacja w yodze mistycznej. Dzieje się tak, ponieważ nawet po podążaniu 
tymi ścieżkami, osoba z powrotem przyjmuje czynności dla rezultatu nie będąc w stanie 
kontrolować umysłu, który jest zanieczyszczony najniższymi cechami natury, a miano-
wicie pasją i ignorancją.’”

„Dalej w Śrīmad-Bhāgavatam 3.33.7:
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aho bata śvapaco ‘to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

‘Och, jakże chwalebni są ci, których języki intonują harināma! Osoby, które 
narodziły się nawet w rodzinach zjadaczy psów, są godne czci. Osoby, które intonują 
harināma musiały wykonać wszelkiego rodzaju wyrzeczenia, ofiary ogniowe i osiągnę-
ły wszelkie dobre maniery Āryan. By intonować harināma musieli wykąpać się w świę-
tych miejscach pielgrzymek, studiować Wedy i spełnić wszystko to, co wymagane.’”

Cūḍāmani: „W takim przypadku, dlaczego caṇḍāla, który intonuje harināma nie 
może wykonywać yajñy – ofiary ogniowej?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „By osoba mogła wykonywać yajñę, musi narodzić się, 
jako bramin. By móc wykonywać wedyjskie rytuały, bramin musi wpierw otrzymać 
gāyatrī-mantrę i bramińską nić, która jest inicjacją sāvitra. Podobnie caṇḍāla, choć 
oczyszczony intonowaniem harināma, musi najpierw urodzić się w rodzinie brami-
na przed tym jak będzie mógł wykonywać yajñę i inne wedyjskie rytuały, które są 
dzięki tym narodzinom dla niego dostępne. Jednakże wspomniany wcześniej caṇḍāla 
– oczyszczony intonowaniem harināma – może wykonywać wszystkie aṅgi – odnogi 
bhakti, które są na nieskończenie wyższym poziomie w porównaniu do yajñy.”

Cūḍāmani: „Jest to bardzo dziwna siddhānta – konkluzja. Osoba, której zabro-
niono wykonywania podstawowych obrzędów kończy na dużo wyższej pozycji. Jaki 
możesz przestawić na to dowód?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Czynności ludzkie mogą zostać podsumowane, jako 
vyāvahārika – materialne i społeczne oraz jako pāramārthika – duchowe. Istnieją przy-
padki, w których osoba jest zaawansowana duchowo, jednak nie posiada zgody na wy-
konywanie pewnych materialnych czynności vyāvahārika. Na przykład osoba rodzi się, 
jako Muzułmanin, jednak obdarzona jest cechami sattva-guṇy niczym czysty bramin. 
W rzeczywistości jest braminem, jednak nie może poślubić kobiety bramina.”

Cūḍāmani: „Dlaczego nie posiada takich kwalifikacji? Na czym będzie polegała 
obraza, jeśli sprzeciwi się temu zakazowi?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jeśli ktoś działa wbrew społecznym ludzkim normom, 
popełnia społeczną nieprzyzwoitość. Ci, którzy są dumni ze znajomości społecznej ety-
kiety nigdy nie przyzwolą na coś takiego. Dlatego pomimo kwalifikacji pāramārthika, 
nie wolno działać wbrew ogólnym zasadom społeczeństwa.”

Cūḍāmani: „Łaskawie powtórz konieczne kwalifikacje do wykonywania karmy 
oraz bhakti.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Kwalifikacje vyāvahārika takie jak te, które pochodzą z 
przywileju narodzin i natury przygotowują osobę do wykonywania tat-tat-kama-yogya-
svabhāva-janma – czynności stosownych do miejsca w społeczeństwie, mentalności i 
narodzin. Wiara, oddanie i czynności zgodne z ostatecznymi duchowymi konkluzjami 
– bhakti-tattvika-śraddhā – obdarzają kwalifikacjami do wykonywania bhakti.”

Cūḍāmani: „Proszę, nie staraj się wprowadzić mnie w zakłopotanie teologicz-
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nym żargonem Vedānty. Wyjaśnij mi prozaicznym językiem, co znaczy tat-tat-kama-
yogya-svabhāva-janma?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Śama – spokój pochodzący z kontroli zmysłów, dama 
– kontrola umysłu, tapaḥ – wyrzeczenie, śauca – czystość, santoṣa – zadowolenie, 
kṣamā – przebaczenie, saralatā – prostota, prostolinijność, īśa-bhakti – oddanie dla 
Bhagavāna, dayā – łaska i współczucie oraz satya – prawdomówność są kwalifikacja-
mi, które składają się na naturę bramina.”

„Śaurya – heroizm, bala – siła cielesna, tejā – fizyczna sprawność, dhṛti – sta-
nowcza determinacja, titikṣā – tolerancja, udārata –szczodrość, udyama – wytrwałość, 
entuzjazm, dhīratā – powaga, niezłomność w przewodzeniu, brahmaṇyatā – oddanie 
dla braminów i aiśvarya – bogactwo są charakterystycznymi cechami natury kṣatriyi.”

„Āstikya – teistyczna religijność, dāna – szczodrość, nisṭḥa – wierna dedykacja, 
adāmbhikatā – pokora, artha-ṭṛṣṇā – pragnienie bogactwa są naturą vaiśyi.”

„Dvija-go-deva-sevā, służenie braminom, krowom, devom oraz yathā-lābha-
santoṣa – zadowolenie z czegokolwiek, co się osiąga, są kwalifikacjami śūdry.”

„Āśaucam – nieczyste nawyki, mithyā – nieszczerość, caurya – kradzież, 
nāstikatā – ateizm, vṛtha kalaha – kłótliwość, kāma – pożądanie, krodha – złość, 
indriya-ṭṛṣṇā – pragnienie zadowalania zmysłów, są czynnościami i cechami charakteru 
antyaja – osób spoza systemu kast.”

„Śāstra rekomendują, by varṇa osoby została sprawdzona jej guṇą – naturą i 
karmą – czynnościami, a nie tylko w oparciu o jej janma – narodziny. Niestety ostatnio 
praktyka ta stała się czymś wyjątkowym. Guṇa osoby determinuje jego psychologię, 
preferencje i ostatecznie ekspertyzę w szczególnym rodzaju pracy. Te svabhāva – in-
dywidualne natury, które teraz wyliczyłem sugerują odpowiadające im tat-tat-kama-
yogya-svabhāva-janma.”

„Czasami janma jest głównym czynnikiem w rozwoju szczególnej guṇy, a cza-
sami towarzystwo mające miejsce po janma staje się dominującym czynnikiem. Oczy-
wiście towarzystwo zaczyna się od janma. Od tego momentu zostaje uformowana guṇa 
osoby. Wskazuje to, że janma jest z pewnością czynnikiem. Jednakże, gdy bierze się 
pod uwagę zdolność dla szczególnej karmy, janma nie może być uważana za jedyny 
czynnik. Taka idea byłaby wielką pomyłką, gdyż z pewnością istnieje różnorodność 
innych powodów i przyczyn oddziaływujących na czyjąś guṇę i wynikających z tego 
zdolności. Dlatego śāstra mówią, że karma musi ostatecznie zostać ustalona w oparciu 
o guṇę osoby.”

Cūḍāmani: „Czym jest tāttvika-śraddhā?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „To po prostu szczera wiara w Najwyższego Pana – i 

nieustanna szczera bhakti pełniona dla Niego. Są one znane, jako tāttvika-śraddhā. 
Ātāttvika-śraddhā – nieprawdziwa fałszywa wiara w Pana zostaje rozwinięta w sercu 
niepobożnej osoby, gdy wykonuje wyłącznie zewnętrzne aspekty i rytuały. Pojawia się 
również, gdy z powodu dumy i chciwości osoba używa maski religijności dla osiągnię-
cia upragnionych materialnych celów. Ten rodzaj wiary nie pokrywa się ze wskazów-
kami pism i dlatego nazywany jest ātāttvika-śraddhą. Wielu mahājanów uznało, że 
tāttvika-śraddhā to szczera wiara w śāstry. Szczery kandydat otrzymuje szansę pełnie-
nia bhakti właśnie dzięki tejże tāttvika-śraddhā.”



70

Jaiva-dharma - Część I

Cūḍāmani: „Niektóre osoby rozwinęły wiarę w śāstra, jednak brak im szlachet-
nej natury – czy są oni właściwymi kandydatami dla bhakti?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Svabhāva – rodzaj natury, jest z pewnością decydującym 
czynnikiem w określeniu, czy ktoś jest zdolny wykonywać poszczególną karmę. Jednak 
z pewnością nie odnosi się do określenia, czy ktoś może wykonywać bhakti, która cał-
kowicie zależy od tattvika-śraddhā. Łaskawie rozważ następujące wersety ze Śrīmad-
Bhāgavatam 11.20.27-30, 32, 33:

jāta-śraddho mat-kathāsu
nirviṇṇah sarva-karmasu

veda duḥkhātmakān kāmān
parityāge ‘py anīśvaraḥ

tato bhajeta māṁ prītaḥ
śraddhālur dṛḍha-niścayaḥ

juṣamāṇaś ca tān kāmān
duḥkhodarkāṁś ca garhayan

‘Rozbudziwszy wiarę w opisy Moich chwał dzięki dobremu towarzystwu, oraz 
będąc zdegustowanym materialnymi czynnościami, wiedząc, że całe zadowalanie zmy-
słów prowadzi do cierpienia, jednak wciąż nie będąc w stanie wyrzec się wszystkich 
przyjemności zmysłowych, Mój wielbiciel powinien pozostać szczęśliwym kontynu-
ując słuchanie, intonowanie i wielbienie Mnie z wielką wiarą i przekonaniem. Choć 
Mój wielbiciel jest czasami zaangażowany w zadowalanie zmysłów wie on, że całe 
to zadowalanie zmysłów prowadzi do żałosnych rezultatów i szczerze żałuje takich 
czynności.’

proktena bhakti-yogena
bhajato māsakṛn muneḥ
kāmā hṛdayyā naśyanti
sarve mayi hṛdi sthite

‘Gdy inteligentna osoba angażuje się nieustannie w wielbienie Mnie poprzez mi-
łosną służbę oddania tak, jak ją opisałem, jej serce szybko staje się mocno usytuowane 
we Mnie. Tak, wszystkie materialne pragnienia wewnątrz jej serca zostają zniszczone.’

bhidyate hṛdaya-granthiś
chidyante sarva-saṁśayāḥ

kṣīyante cāsya karmāṇi
mayi dṛṣṭe ’khilātmani

‘Węzeł w sercu zostaje rozwiązany, wszystkie obawy pocięte na kawałki, a 
łańcuch czynności dla rezultatów przerwany, gdy jestem postrzegany, jako Najwyższa 
Osoba Boga.’
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yat karmabhir yat tapasā
jñāna-vairāgyataś ca yat
yogena dāna-dharmeṇa

śreyobhir itarair api

sarvaṁ mad-bhakti-yogena
mad-bhakto labhate ’ñjasā

svargāpavargaṁ mad-dhāma
kathañcid yadi vāñchati

‘Wszystko, co może zostać osiągnięte poprzez czynności dla rezultatów, poku-
ty, wiedzę, wyrzeczenie, yogę mistyczną, rozdawanie jałmużny, religijne obowiązki 
i wszystkie inne sposoby doskonalenia życia jest z łatwością osiągane przez Mojego 
wielbiciela poprzez miłosną służbę oddania dla Mnie. Moi wielbiciele są wolni od 
wszelkich ambicji. Jeśli jednak w taki czy inny sposób Mój wielbiciel pragnie promocji 
do nieba, wyzwolenia, czy przebywania w Mojej siedzibie, z łatwością osiąga te bło-
gosławieństwa.’”

„To jest stopniowy rozwój bhakti-yogi powstający ze śraddhā.”
Cūḍāmani: „A co jeśli nie przyjmuję autorytetu Śrīmad-Bhāgavatam?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Zaprezentowaliśmy ci konkluzję wszystkich śāstr. 

Śāstra są jedne. Nawet, jeśli nie uznajesz Bhāgavatam, wówczas inne pisma objawione 
będą prześladować cię tą samą konkluzją. Nie potrzebujemy odnosić się do wielu śāstr. 
Po prostu rozważ, co mówi na ten temat Gītā – tekst uznawany przez wszystkich. W 
rzeczywistości nawet werset, który cytowałeś na początku tej dyskusji zawiera te same 
cenne nauki. W Bhagavad-gīcie 9.30-32 znajdujemy:

api cet su-durācāro
bhajte mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

‘Nawet, gdy osoba zaangażowana w służbę oddania popełnia najbardziej ohyd-
ną czynność, należy uważać ją za świętą, gdyż jest właściwie usytuowana w swej de-
terminacji.’

kṣiparaṁ bhavati dharmātmā
śaśvac-chāntiṁ nigacchati

kaunteya pratijānīhi
na me bhaktaḥ praṇaśyati

‘Szybko staje się prawą i osiąga trwały spokój. O synu Kunti, oświadcz to wy-
raźnie – Mój wielbiciel nigdy nie ginie.’



72

Jaiva-dharma - Część I

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ‘pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ‘pi yānti parāṁ gatim

‘O synu Pṛthy, ci którzy przyjmują we Mnie schronienie, choć są niższych na-
rodzin – kobietami, vaiśyami (kupcami) i śūdrami (robotnikami) – mogą osiągnąć naj-
wyższe przeznaczenie.’”

„Znaczeniem tego jest to, że wielbiciel, który angażuje się w bhakti, słuchając 
tematów świadomych Kṛṣṇy, intonując harināma, śpiewając Jego chwały z ananya-
bhāk – skupionym umysłem, nawet gdy uzależniony jest od wielu wstrętnych, zabro-
nionych czynności, które sprzeciwiają się nakazom pism objawionych, musi być uwa-
żany za sādhu, ponieważ jest na prawej ścieżce usytuowanej w służbie oddania.”

„Istnieją trzy procesy opisane w pismach objawionych: karma-kāṇḍa – czynno-
ści dla rezultatu wewnątrz systemu varṇāśrama; jñāna-kāṇḍa – wiedza empiryczna i 
wyrzeczenie oraz bhakti-kāṇḍa – służba oddania, na którą składa się słuchanie narracji 
o Najwyższym Panu w towarzystwie świętych osób i intonowanie harināma ze szczerą 
wiarą. Czasami te trzy metody mogą zostać ukierunkowane na jedno działanie znane, 
jako yoga – związek z Najwyższym. Zazwyczaj jest ono określane karma-yogą, jñāna-
yogą lub bhakti-yogą, w zależności od kierunku i natężenia praktyki. Kiedy prakty-
kowana jest jakakolwiek z tych form yogi, ich akolici nazywani są karma-yoginami, 
jñāna-yoginami i bhakti-yoginami. Bhakti-yogi jest najlepszym pośród tych trzech, po-
nieważ bhakti-yoga jest sama w stanie obdarzyć niezliczonymi błogosławieństwami. 
Możesz zrozumieć ten punkt z następującego wersetu Bhagavad-gīty 6.47, który został 
wypowiedziany, jako konkluzja pierwszej z trzech części Gīty:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā

śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

‘Spośród wszystkich yoginów, ten obdarzony wielką wiarą, który zawsze pozo-
staje we Mnie, myśli o Mnie wewnątrz siebie i pełni transcendentalną miłosną służbę 
dla Mnie – jest najbardziej poufnie związany ze Mną w yodze i jest najwyższym ze 
wszystkich. Taka jest moja opinia.’”

„Koniecznym jest zrozumienie Bhagavad-gīty 9.31:

(…) ksipram bhavati dharmatma (…)

‘Osoba, która jest szczerze zaangażowana w pełnienie służby oddania szybko 
zostanie oczyszczona z najgorszych mankamentów swego charakteru.’”

„Dharma pokornie podąża za bhakti gdziekolwiek ta się udaje. Najwyższa Oso-
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ba Boga jest źródłem dharmy i pozwala Się łatwo pokonać mocą bhakti. Māyā, która 
więzi jīvę zostaje natychmiast rozproszona, gdy Najwyższy Pan zostaje zaproszony na 
tron w sercu jīvy. By to osiągnąć, nie jest potrzebna żadna inna metoda sādhany. Żadna 
inna metoda nie jest równie efektywna. Gdy tylko duchowy aspirant staje się bhak-
tą, dharmiczna gorliwość napełnia jego serce stale manifestując wszelkie dobre cechy. 
Gdy kāma – pożądanie przyjemności zmysłowej zostaje wykorzeniona, wówczas w 
serce wkracza spokój. Dlatego Pan stanowczo oświadcza:

(…) na me bhaktaḥ praṇaśyati (…)

‘Mój wielbiciel nigdy nie ginie.’”

„Karmi i jñānī są podatni na upadek – możliwym jest, że wpadną w złe towa-
rzystwo podczas praktyki swej dyscypliny. Jednak wielbiciele nie odczuwają atrakcji 
do posiadania towarzystwa nie-wielbicieli. Jest tak wyłącznie dzięki wszechpotężnemu 
bezpośredniemu towarzystwu Najwyższego Pana. Dlatego wielbiciel nigdy nie może 
zostać zniszczony. Nie ważne, czy wielbiciel urodził się w niskiej rodzinie grzeszników, 
czy też w szlachetnej kaście braminów. Najwyższe przeznaczenie jest w jego zasięgu.”

Cūḍāmani: „Wydaje się, że obrzędy i rytuały przepisane dla jīvy przez pisma ob-
jawione na podstawie jej narodzin są bardziej zadowalające. Urodziłem się w rodzinie 
braminów. Dzięki regularnemu wykonywaniu sandhyā, vandana, itd. jestem pewien 
osiągnięcia jñāny i ostatecznie mukti. Jest to dla mnie namacalną prawdą. Jednak nie 
mogę zrozumieć, w jaki sposób pojawia się śraddhā. Natknąłem się na instrukcje w 
Gīcie i Bhāgavatam o tym, jak bhakti rodzi się ze śraddhy. Łaskawie wyjaśnij mi jak 
jīva może osiągnąć śraddhę.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Śraddhā jest integralną częścią wiecznej, wrodzonej na-
tury jīvy. Inklinacja jīvy wobec szczególnej karmy w społecznym systemie varṇāśrama 
jest produktem jej naimittika-svabhāvy – tymczasowej, przyjętej materialnej natury. 
Zostało to uzasadnione w pismach. Na przykład Chāndogya Upaniṣad 7.19.1 mówi:

yadā vai śraddadhāti atha manute,
nāśraddadhan manute,

śraddadhad eva manute,
śraddhātveva vijijñasitavyeti śraddhāṁ bhagavo vijijñāsa iti

‘Sanat-kumāra powiedział: Gdy osoba rozwija śraddhę, szacunek do tego co jest 
do poznania, czyni wysiłek do zrozumienia tego obiektu. Wyłącznie osoby obdarzone 
śraddhą mogą poznać ten obiekt, nikt inny. Dlatego Nārado, po pierwsze musi poja-
wić się śraddhā. Z tego powodu esencjonalnym jest poznanie, co jest naturą śraddhy. 
Nārada odparł: Mój drogi Panie, z całego serca pragnę uświadomić sobie w pełni, czym 
jest śraddhā.’”

„Niektórzy komentatorzy wyjaśnili, że śraddhā oznacza wiarę w słowa Wed i 
śrī-guru. To wyjaśnienie, choć akceptowalne pozostaje niejasne. W naszej sampradāyi 
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słowo śraddhā nosi następującą definicję. Āmnāya-sūtra 57:

śraddhā tv anyopāya-varjaṁ bhakty-unmukhī
citta-vṛtti-viśeṣaḥ

‘Śraddhā jest tą skłonnością w człowieku, która dąży do bhakti, odrzucając jej 
osiągnięcie za pomocą karmy, jñāny i yogi mistycznej, itp.’”

„Poprzez nieustanne słuchanie o Najwyższym Panu w towarzystwie świętych 
osób, świadomość osoby osiąga pewne wyniesienie. Gdy osoba realizuje, że karma, 
jñāna, aṣṭāṅga yoga, itd. nie są w stanie zaoferować jīvie wiecznego błogosławieństwa 
Prawdy Absolutnej, i że nie istnieje inna opcja dla jīvy poza przyjęciem schronienia lo-
tosowych stóp Śrī Hari z niezachwianą bhakti, tylko wtedy można powiedzieć, że ktoś 
rozwinął śraddhā i wiarę w słowa śāstr i guru.”

„Śraddhā jest dalej przestawiona w zarysach następującymi słowami Āmnāya-
sūtry 58:

(…) sā ca śaraṇāpatti-lakṣaṇā (…)

‘Różne oznaki podporządkowania są zewnętrznymi symptomami śraddhy.’”

„Śaraṇāgati – podporządkowanie opisane jest w Hari-bhakti-vilāsie 11.676 w 
następujący sposób:

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso goptṛtve varaṇaṁ tathā

ātma-nikṣepa-kārpaṇye ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

‘Sześcioma działami podporządkowania jest przyjęcie rzeczy korzystnych do 
wykonywania służby oddania; odrzucenie rzeczy niepomyślnych; przekonanie, że 
Kṛṣṇa obdarzy ochroną; uznanie Pana za strażnika i mistrza; pełne samo-podporządko-
wanie oraz pokora.’”

„Po pierwsze wielbiciel musi przyjąć saṅkalpa – uroczysty ślub wykonywania 
prac, które są ānukūlyasya saṅkalpa – korzystne dla czystej bhakti. Po drugie wielbiciel 
musi przyjąć uroczysty ślub w kwestii prātikūlyasya varjanam – odrzucenia wszystkie-
go, co jest niekorzystne dla czystej bhakti. Po trzecie musi być przekonany, że Najwyż-
szy Pan, jako jedyny jest rakṣiṣyatīti viśvāso – jego opiekunem i tym, który go utrzymu-
je. Również musi być przekonany, że z jego starań dla karmy, jñāny i yogi nie wyniknie 
nic pozytywnego. Tak wielbiciel wyraża viśvāsa – zaufanie wobec Pana. Po czwarte 
bhakta musi rozwinąć goptṛtve varaṇaṁ – całkowitą zależność od Pana, uważając, że 
własne działania nigdy nie pozwolą mu na osiągnięcie czegokolwiek, włączając w to 
nawet utrzymanie swego ciała. Jako, że Pan opiekuje się bhaktą, ten będzie służył Panu 
najlepiej jak tylko potrafi. Jest to znane, jako nirbharatā – zależność. Po piąte bhakta 
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musi uczynić ātma-nikṣepa – ofiarować siebie całkowicie Panu wiedząc, że jest igno-
rantem w kwestii swej duchowej tożsamości. Musi być również świadom, że jest Jego 
własnością, a jego działania są urzeczywistnieniem Jego pragnień. To podporządkowa-
nie siebie jest również znane, jako ātmā-nivedana. Ostatecznie bhakta musi rozwinąć 
w sobie kārpaṇyę – pokorę, która sprawia, że czuje się on biedny, potulny i niski. Ten 
nastrój pokory rozumiany jest, jako kārpaṇya lub dainya.”

„Przywołana w sercu świadomość, która natchnięta jest determinacją, uległością, 
zaufaniem, zależnością, podporządkowaniem i pokorą określana jest, jako śraddhā. 
Ktokolwiek osiąga tę śraddhę, staje się kandydatem zdolnym do wykonywania bhakti. 
Dla sādhaki – duchowego aspiranta, śraddhā jest wstępnym krokiem ku doskonałości 
okazywanej przez wyzwolone czyste dusze. Jako, że śraddhā jest podstawowym odcie-
niem nitya-svabhāva – wrodzonej wiecznej natury jīvy, jest jej rzeczywistą nitya-dhar-
mą. Wszystkie pozostałe odmiany dharmy jīvy są naimittika.”

Cūḍāmani: „Dziękuję, pochwyciłem twoje wyjaśnienie. Jednakże pominąłeś te-
mat opisujący przyczynę pojawienia się śraddhy. Jeśli sat-karma – pobożne czyny, są 
nasionami, które później zakiełkują jako śraddhā, wówczas mój argument pozostaje 
niepodważalny. Jeśli sat-karma i przepisane obowiązki zgodne z varṇą danej osoby 
nie są właściwie wykonywane wewnątrz systemu varṇāśrama, wówczas śraddhā nie 
zamanifestuje się. Jako, że yavana – Muzułmanie, nie mają możliwości wykonywania 
sat-karmy, w jaki sposób stają się kandydatami zdolnymi praktykować bhakti?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Tak! Śraddhā rodzi się z sukṛti – prawych czynności. Ten 
cytat z Bṛhan-nāradīya Purāṇy 4.33 dostarcza wymaganego dowodu:

bhaktis tu bhagavad bhakta saṅgena parijāyate
sat-saṅgaḥ prāpyate puṁbhiḥ sukṛtaiḥ pūrva sañcitaiḥ

‘Sentyment oddania zostaje przywołany dzięki towarzystwu zaawansowanych 
wielbicieli. Jīva jest w stanie wejść w bliski kontakt z śuddha-bhaktą – czystym wiel-
bicielem, wyłącznie po nagromadzeniu wystarczającej sukṛti z wielu wcześniejszych 
narodzin.’”

„Jednakże istnieją dwa rodzaje sukṛti: nitya i naimittika. Sukṛti, która prowadzi 
do sat-saṅgi i bhakti jest nitya-sukṛti. Sukṛti, której rezultatem jest materialna przy-
jemność i bezosobowe wyzwolenie jest naimittika-sukṛti, znana inaczej, jako anitya-
sukṛti. Sukṛti jest rozróżniana w oparciu o rezultaty – jeśli rezultat jest wieczny, sukṛti 
jest wieczną nitya-sukṛti. Jeśli natomiast rezultat jest ulotny, sukṛti jest tymczasową 
naimittika-sukṛti. Bhukti – zadowalanie zmysłów jest krótkotrwałe. Dlatego to, co do 
niego prowadzi jest naimittika-sukṛti.”

„Jīva, sama w sobie jest śuddha – czysta, nitya – wieczna oraz sanātana – pra-
stara i zawsze dynamiczna. Przyczyną zniewolenia jīvy są jej poufne stosunki z māyą – 
materią. Mukti zdefiniowana, jako całkowite unieważnienie zniewolenia jest zależne od 
przyczyny i efektu. Będąc osiąganym w pewnej chwili jest działaniem przemijającym, a 
nie wiecznym. Gdy mukti zostaje osiągnięte, natychmiast ustają wszelkie starania o nie. 
W tym momencie temat się zamyka. Mimo to, wielu ludzi z braku wiedzy na ten temat 
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uważa, że mukti jest wieczne. W rzeczywistości jednak mukti jest jedynie usunięciem 
materialnej przyczyny zniewolenia. Dlatego jest ono naimittika. Dlatego również pro-
ces tak zwanej bhakti, który pretenduje do stworzenia mukti, by następnie zniknąć, jest 
w najlepszym przypadku naimittika-karmą.”

„Z drugiej strony bhakti, która obecna jest przed etapem osiągnięcia mukti, w 
trakcie jego osiągania, i która pozostaje na zawsze po osiągnięciu mukti jest całkiem 
odmienna od bhakti opisanej wcześniej. Jest absolutną wieczną zasadą i tak jest nitya-
-dharmą jīvy. Przywiązanie do lotosowych stóp Najwyższego Pana Śrī Hari jest wiecz-
ne i pozbawione końca. Stąd w duchowym tego słowa znaczeniu, żadna aṅga – odnoga 
tego procesu podporządkowania, nie może zostać nazwana naimittika. To, co nazywane 
jest mukti jest po prostu efektem ubocznym bhakti. Przedstawię teraz cytat z Muṇḍaka 
Upaniṣad 1.2.12:

parīkṣya lokān karma-citān brāhmaṇo
nirvedam-āyān nāsty akṛtah kṛtena

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham

’Bramin musi zrealizować tymczasową naturę rezultatów karmy oraz to, że umi-
łowana wieczna Prawda Absolutna, która znajduje się poza zasadą karmy, jest przez 
nią nieosiągalna. Z tego powodu musi potępić karmę. W celu osiągnięcia umiłowanego 
obiektu musi przyłączyć się do nauk bhakti. W tym przypadku musi pokornie zbliżyć 
się z opałem ofiarnym w dłoni do autoryzowanego mistrza duchowego, który jest do-
brze obeznany w konkluzji Wed, i który zrealizował naukę świadomości Kṛṣṇy. Należy 
wówczas podporządkować u jego stóp swój umysł, ciało i słowa.’”

„Karma-yoga, jñāna-yoga, aṣṭāṅga-yoga, itp. wszystkie należą do kategorii 
naimittika-sukṛti. Podczas gdy bhakta-saṅga – towarzystwo świętych osób oraz bhakti-
kriyā-saṅga – kontakt z czynnościami oddania są nitya-sukṛti. Wyłącznie osoba, która 
w ciągu wielu żyć nagromadziła nitya-sukṛti może osiągnąć śraddhę. Naimittika-sukṛti 
oferuje wiele tymczasowych rezultatów, jednak nie przywołuje śraddhy, która prowa-
dzi do wiecznej czystej bhakti.”

Cūḍāmani: „Wyjaśnij proszę, czym jest bhakta-saṅga i bhakti-kriyā-saṅga? Z 
jakiego rodzaju sukṛti wynikają te czynności?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Rozmawianie i słuchanie o tematach świadomych Kṛṣṇy 
z ust czystych wielbicieli oraz służenie im, znane jest jako sat-saṅga lub bhakta-saṅga. 
Czyści wielbiciele Pana wykonują czynności bhakti, takie jak zbiorowe intonowanie 
harināma w miastach i wioskach. Osoba, która bierze udział w takich duchowych czyn-
nościach lub w innych podobnych zajęciach takich jak sprzątanie świątyni Pana, ofiaro-
wanie lampki roślince tulasī, obchodzenie Hari-vāsara – takich duchowych festiwali jak 
Ekādaśī i Janmāṣṭamī, które związane są z Najwyższym Panem, itp. wykonuje bhakti-
kriyā-saṅga.”

„Jeśli w taki, czy inny sposób czynności te nie są wykonywane w oparciu o 
czystą śraddhā, ale przez przypadek lub nawet nieuważnie, czy pochopnie, wciąż dają 
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one rezultat sukṛti, która rozwija bhakti dla Najwyższego Pana. Gdy to sukṛti nagroma-
dzone w ciągu wielu żyć przekształcie się w napędzającą moc, doprowadza osobę od 
etapu otrzymania śraddhy dla sādhu-saṅgi i ananyā-bhakti – czystej bhakti. Wszystkie 
etapy czystości bhakti rozwijają śraddhę. Co więcej, wyłącznie bhakti-kriyā – czyn-
ności służby oddania, obdarzone są mocą stworzenia wymaganej sukṛti. Jeśli są one 
wykonywane ze śraddhą, przynoszą niesamowite rezultaty. Lecz nawet, gdy wykony-
wane są bez zainteresowania i z obojętnością, wciąż zwiększają pobożność w formie 
nitya-sukṛti. Zostało to wskazane w Mahābhāracie, Prabhāsa-kaṇḍha i cytowane w 
Hari-bhakti-vilāsie 11.541:

madhura-madhuram-etan maṅgalaṁ maṅgalānāṁ
sakala-nigama-vallī-sat-phalaṁ cit-svarūpaṁ

sakṛd api parigītaṁ śraddhayā helayā vā
bhṛgu-vara nara-mātraṁ tārayet kṛṣṇa-nāma

‘Intonowanie harināma jest najbardziej korzystną ze wszystkich duchowych 
czynności. Jest słodsze od najsłodszego miodu. Jest transcendentalnym owocem 
wszystkich pism objawionych w formie śruti – Wed. O najlepszy z Bhārgavów! Jeśli 
osoba, choć raz intonuje harināma bez obraz, ze śraddhą, czy też z szyderczą obojętno-
ścią, harināma natychmiast ofiarowuje jej wyzwolenie.’”

„Z tego powodu wszystkie sukṛti, które zwiększają bhakti do Pana są nitya-
sukṛti. Ta forma sukṛti prowadzi do sādhu-saṅgi i ananyā-bhakti. Poprzez wykonywa-
nie naimittika-sukṛti, tymczasowych, niepobożnych czynności, osoba może urodzić się 
w rodzinie Muzułmanów.  Natomiast osoba wykonująca nitya-sukṛti rozwija śraddhę 
prowadzącą do ananyā-bhakti. Dlaczego jest to takim zaskoczeniem?”

Cūḍāmani: „Jeśli bhakti-poṣaka-sukṛti, sukṛti, która odżywia oddanie naprawdę 
istnieje, wówczas może być ono wyłącznie rezultatem innego rodzaju sukṛti. Yavana 
nie posiadają innych rodzajów sukṛti, dlatego bhakti-poṣaka-sukṛti jest poza ich zasię-
giem.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Nie należy myśleć takimi kategoriami. Nitya-sukṛti i 
naimittika-sukṛti są niezależne od siebie. Nie są ze sobą połączone. W Purāṇach od-
najdujemy historię grzesznego myśliwego, który nieświadomie, zbiegiem okoliczności 
pościł i nie spał w nocy śiva-rātrī, wykonując w ten sposób śiva-vrata. W rezultacie 
tejże nitya-sukṛti osiągnął bhakti do Śrī Hari, ponieważ Pan Śiva jest bardzo wzniosłym 
Vaiṣṇavą. W Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.16 zostało powiedziane:

vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ

‘Pośród wszystkich Vaiṣṇavów, Pan Śiva jest najlepszy.’”

„W taki sposób, nawet przypadkowe przestrzeganie ślubu dla uczczenia jego 
osoby obdarza hari-bhakti. Zostało to potwierdzone przez wszystkie pisma objawione.”

Cūḍāmani: „Uważasz, że nitya-sukṛti może pojawić się przez przypadek, jako 



78

Jaiva-dharma - Część I

zbieg okoliczności?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Można powiedzieć, że wszystko dzieje się na mocy zbie-

gu okoliczności. Jest to prawdą nawet na ścieżce karmy. Gdy jīva po raz pierwszy uwi-
kłała się w cykl karmy, stało się to nagle, przez zwykły zbieg okoliczności, czyż nie tak? 
Chociaż filozofowie mimāṁsā opisali karmę, jako anādi – materialnie pozbawioną po-
czątku, w rzeczywistości karma posiada przyczynę. To bhagavad-vimukhatā – obojęt-
ność, odrzucenie i odwrócenie się jīvy od Pana, jest przyczyną jej ukrzyżowania na kole 
karmy. Podobnie może wydawać się, że nitya-sukṛti pojawia się na mocy przypadku.”

„W Svetāśvatara Upaniṣad 4.7 zostało powiedziane:

samāne vṛkṣe puruṣo nimagno
‘nīśayā śocati muhyamānaḥ
juṣṭaṁ yadā paśyaty anyam

īśamasya mahimānam iti vīta-śokaḥ

‘Chociaż dwa ptaki znajdują się na tym samym drzewie, jedzący ptak (jīva) 
przepełniony niepokojem i przygnębieniem, jest całkowicie pochłonięty cieszeniem się 
owocami drzewa. Mimo to, jeśli cierpiący ptak w taki, czy inny sposób odwróci twarz 
do swego przyjaciela i Pana (Duszy Najwyższej) i pozna Jego chwały (dzięki łasce 
guru), wówczas natychmiast zostaje uwolniony od wszelkiego niepokoju.’”

„Śrīmad-Bhāgavatam oświadcza:

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau

parāvareśe tvayi jāyate ratiḥ

‘O Acyuto! Jīva jest wiecznie zaczarowana w nieustannym cyklu narodzin i 
śmierci. Dzięki łasce Pana, gdy przychodzi czas jej uwolnienia z błędnego koła, w 
pierwszej kolejności osiąga towarzystwo świętych osób. Od tej chwili rozwija przywią-
zanie do Twoich lotosowych stóp. Jesteś Panem zarówno materialnych jak i duchowych 
światów jak i schronieniem świętych dusz.’”

„Raz jeszcze ze Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25:

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-samvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyaṇāḥ-kathāḥ

taj-joṣaṇad āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

‘W towarzystwie czystych wielbicieli, rozmowy o potężnych rozrywkach i 
czynnościach Najwyższej Osoby Boga są bardzo przyjemne i satysfakcjonujące dla 
ucha oraz serca. Przez kultywację tej wiedzy, osoba staje się stopniowo zaawansowa-
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ną na ścieżce wyzwolenia. Następnie zostaje wyzwolona, a jej atrakcja osiąga stałość. 
Wówczas zaczyna się prawdziwe oddanie i służba oddania.’”

Cūḍāmani: „Zatem, według twojego zrozumienia, nie ma różnicy pomiędzy oso-
bą praktykującą kulturę wedyjską – āryanem, a yavana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje ludzi: pāramārthika – 
ci, o duchowej naturze oraz vyāvahārika – ci o naturze materialnej. Nie ma absolutnie 
żadnej duchowej różnicy pomiędzy āryanami, a yavana. Istnieją wyłącznie różnice ma-
terialne.”

Cūḍāmani: „Dlaczego musisz zawsze wychodzić z wyniosłymi wedyjskimi pe-
ryfrazami? Czym mogą być te materialne vyāvahārika  - różnice pomiędzy āryanem i 
yavana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Społeczne stosunki w życiu codziennym znane są, jako 
vyāvahārika. W materialistycznym społeczeństwie, yavana uważani są za nietykalnych. 
Jest to materialne rozróżnianie i tego z powodu āryanie odmawiają przyjęcia wody i 
jedzenia z rąk yavana.”

Cūḍāmani: Jeśli tak, zatem jasno zdefiniuj na czym polega duchowa równość 
pomiędzy āryanami i yavana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Pisma objawione mówią:

bhṛgu-vara nara-mātraṁ tārayet kṛṣṇa-nāma

‘O najlepszy pośród dynastii Bhṛgu, transcendentalne imię Kṛṣṇy może wyzwo-
lić każdą istotę ludzką.’”

„Oznacza to, że wszystkie istoty ludzkie, włącznie z yavana są równe w kwestii 
osiągnięcia duchowych celów. Ci, którzy pozbawieni są nitya-sukṛti mogą być nazywa-
ni ‘dwunożnymi zwierzętami,’ ponieważ nie posiadają wiary w transcendentalne imię 
Kṛṣṇy. Tak, choć urodzeni, jako istoty ludzkie pozbawieni są człowieczeństwa. Oznacza 
to, że dominuje u nich nieludzka, zwierzęca natura. Zostało to pisane w Mahābhāracie:

mahāprasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇyavatāṁ rājan

viśvāso naiva jāyate

‘Osoby o skromnej sukṛti nie mogą rozwinąć wiary w mahā-prasāda – resztki 
duchowego pożywienia Pana, w bóstwo Śrī Govindy, Najwyższej Osoby Boga, w trans-
cendentalne kṛṣṇa-nāma oraz w Vaiṣṇavów.’”

„Nitya-sukṛti obdarza ogromną pobożnością, która oczyszcza jīvę. Naimittika-
sukṛti jest niewielkiej pobożności i nie może przywołać śraddhy do duchowych te-
matów. Mahā-prasāda, Śrī Kṛṣṇa w formie Swego Bóstwa, harināma oraz czysty 
wielbiciel Vaiṣṇava są czterema transcendentalnymi manifestacjami wewnątrz tego 
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materialnego świata.”
W tym momencie Cūḍāmani powiedział z krótkim ironicznym śmiechem: „Cóż 

to była za mowa! Toż to czysty fanatyzm Vaiṣṇava! W jaki sposób trochę ryżu, dalu, 
warzyw itd. stało się cinmaya – transcendentalne?” Jestem przekonany, że dla was 
Vaiṣṇavów nie istnieje nic, w co byście nie uwierzyli.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Cokolwiek robisz, proszę nie staraj się krytykować lub 
bluźnić przeciwko Vaiṣṇavom. To jest moja pokorna prośba. W końcu, w trakcie debaty 
należy trzymać się tematu, a nie pobłażać sobie w vaiṣṇava-nindā – bluźnierstwie wo-
bec Vaiṣṇavów. W tym świecie nie istnieje nic, co przewyższa mahā-prasāda, ponieważ 
przywołuje ono duchową naturę w człowieku i rozprasza materialne uwarunkowanie. 
Dlatego pierwszy werset Śrī Īśopaniṣad mówi:

īśavāsyam idaṁ sarvaṁ
yat kiñca jagatyāṁ jagat
tena tyaktena bhuñjīthā

ma gṛdhaḥ kasyasvid dhanam

‘Wszystko, co ożywione i nieożywione wewnątrz tego wszechświata jest kon-
trolowaną własnością Pana (jest wplecione w Jego egzystencję i manifestuje Jego świa-
domość). Dlatego osoba powinna przyjmować wyłącznie te rzeczy, które są dla niej 
konieczne (w nastroju yukta-vairāgya), i które zostały jej przeznaczone. Nie powinna 
przyjmować niczego innego wiedząc dobrze, do kogo to należy.’”

„Wszystko w tym świecie jest związane z Najwyższym Panem poprzez Jego 
energie. Jeśli osoba rozwija wizję, dzięki której widzi, że wszystko jest powiązane z 
duchową naturą, wówczas nie rozróżnia pomiędzy tym, co materialne a tym, co ducho-
we. Co więcej osoba przestaje usiłować cieszyć się i eksploatować materialną energię. 
Te jīvy, których świadomość jest skierowana do wewnątrz, ku duchowości, powinny 
przyjąć swoje codzienne cielesne potrzeby w nastroju otrzymania prasāda Pana. Znane 
jest ono, jako mahā-prasāda – wielka łaska. To, że nie potrafisz smakować i docenić tak 
wspaniałej rzeczy, jaką jest mahā-prasāda jest naprawdę wielką tragedią.”

Cūḍāmani: „Proszę odstawmy to wszystko na bok i skupmy się na temacie. W 
jaki sposób powinniśmy zachowywać się wobec yavanów?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Tak długo jak osoba pozostaje yavana, jesteśmy wobec 
niej obojętni. Jednakże, gdy yavana staje się Vaiṣṇavą na mocy nitya-sukṛti, od tego 
momentu nie uznajemy go już więcej za yavanę. Pisma objawione dają taką oto radę w 
Padma Purāṇie, co zostało również zacytowane w Hari-bhakti-vilāsie 10.119:

śūdraṁ vā bhagavad-bhaktaṁ
niṣādaṁ śvapacaṁ tathā

vikṣate jāti-sāmānyāt
sa yāti narakaṁ dhruvam

‘Wielbiciel Najwyższego Pana może urodzić się w rodzinie śūdrów, najniższej z 
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czterech varṇ lub nawet niżej, jako niṣada – dziki łowca, lub w rodzinie caṇḍāla – osób 
jedzących psy. Jeśli jednak ktokolwiek sądzi, że taki wielbiciel powinien być kategory-
zowany w oparciu o narodziny, z pewnością zostanie skazany na piekło.’”

„W Itihāsa-samuccaya zostało powiedziane, co również cytuje Hari-bhakti-
vilāsa 10.127:

na me priyaś catur-vedi
mad-bhaktaḥ śvapacaḥ priyaḥ

tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

‘Jeśli dobrze obeznany w czterech Wedach (caturvedi) bramin nie jest wielbi-
cielem, nie jest Mi drogi. Natomiast osoba, która jest wielbicielem, choć urodzona w 
rodzinie caṇḍāla, jest Mi bardzo droga. Każde ofiarowanie, które należy wykonać – na-
leży z właściwą wiarą wykonać dla niej. Resztki po takiej osobie muszą być akceptowa-
ne przez wszystkich. Należy wiedzieć, że jest ona godna czci w takim samym stopniu, 
co Ja.’”

Cūḍāmani: „Rozumiem. Czy gṛhastha-vaiṣṇava może ofiarować rękę swej 
córki yavana-vaiṣṇavie? I czy yavana-vaiṣṇava może przyjąć za żonę córkę gṛhastha-
vaiṣṇavy?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Dla materialistycznego społeczeństwa, yavana pozostaje 
yavaną, aż do śmierci. Jednak w życiu duchowym, gdy yavana osiąga bhakti, nie jest 
dłużej uznawany za yavanę. Dziesięć przepisanych obowiązków – saṁskār, są czynno-
ściami smarta. Vivāha – małżeństwo jest jednym z nich. Zatem jeśli gṛhastha-vaiṣṇava 
jest āryanem należącym do jednej z czterech varṇ, powinien poślubić wyłącznie oso-
bę ze swojej varṇy. Choć varṇāśrama-dharma jest częścią naimittika-karmy, osoba ta 
powinna podążać za zasadami swej dharmy, by właściwie prowadzić życie rodzinne.”

„Nie jest prawdą, że osoba staje się Vaiṣṇavą wypełniając jedynie społeczne zo-
bowiązania i podążając za etykietą varṇāśrama dharmy. Dla Vaiṣṇavy wszystko, co jest 
korzystne dla postępu na ścieżce bhakti, staje się jego obowiązkiem. Wyłącznie wte-
dy, gdy na mocy czynionego postępu w hari-bhajana osoba rozwinie prawdziwy brak 
przywiązania dla varṇāśrama dharmy, wyłącznie wtedy będzie spełniała wymagania 
do porzucenia jej. Wówczas musi całkowicie odrzucić varṇāśrama dharmę i wszystko, 
co jest z nią związane.”

„Jeśli wiernemu Muzułmaninowi, jego własne społeczeństwo yavana działa na 
szkodę jego duchowości, wówczas może porzucić je bez chwili zastanowienia. Jeśli 
dwie osoby są Vaiṣṇavami, jedna wyrzekła się varṇāśrama-dharmy, podczas gdy dru-
ga wyrzekła się społeczeństwa yavana, jaka jest ostatecznie pomiędzy nimi różnica? 
Obydwie osoby wyrzekły się vyāvahāra – materialistycznych norm. W dążeniu do 
paramārtha – duchowej rzeczywistości – są oni braćmi.”

„Jednakże nie odnosi się to do społeczeństwa gṛhastha-vaiṣṇava. Choć lokalna 
społeczność może stać się przeszkodą na ścieżce bhajanu gṛhasthy, nie powinien od-
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rzucać norm społeczeństwa varṇāśrama dopóki nie osiągnie pełnej dojrzałości. Stop-
niowo, gdy spontanicznie rozwinie mocne i stałe przywiązanie do praktyk, które są 
korzystne dla duchowego bhajana, może wówczas zapomnieć o swej zależności od 
społecznej etykiety. Na przykład, Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.32 mówi:

ājñāyaivaṁ guṇān doṣān
mayādiṣṭān api svakān

dharmān santyajya yaḥ sarvān
māṁ bhajet sa tu sattamaḥ

‘Najwyższy Pan powiedział: Mój wielbiciel doskonale rozumie, że przepisane 
przez Mnie w różnych pismach wedyjskich zwykłe religijne obowiązki posiadają ko-
rzystne właściwości, które oczyszczają wykonującą je osobę. Wie również, że odrzu-
cenie takich obowiązków prowadzi do problemów w życiu. Jednakże święta osoba, 
która całkowicie przyjęła schronienie Moich lotosowych stóp, ostatecznie wyrzeka się 
takich religijnych obowiązków i wielbi wyłącznie Mnie. Z tego powodu uważana jest 
za najlepszą z żywych istot.’”

„Dalej Bhagavad-gītā 18.66 oświadcza:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

‘Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Wyzwolę cię 
od wszystkich grzesznych reakcji. Nie obawiaj się.’”

„Gdzie indziej Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.46 mówi:

yadā yasyānugṛhṇāti
bhagavān ātma-bhāvitaḥ

sa jahāti matiṁ loke
vede ca pariniṣṭhitām

‘Gdy osoba jest całkowicie zaangażowana w bhakti, Pan okazuje jej przychyl-
ność obdarzając Swą bezprzyczynową łaską. W tym czasie przebudzony wielbiciel po-
rzuca materialistyczne działanie i rytalistyczne czynności opisane w Wedach.’”

Cūḍāmani: „Jeśli yavana szczerze przyjmie Vaiṣṇavizm, czy będziesz siedział i 
jadł w jego towarzystwie?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Bezstronni, pozbawieni przywiązania Vaiṣṇavowie mogą 
siedzieć w jego towarzystwie honorując mahā-prasādam. W kontekście zwykłych spo-
łecznych relacji, gṛhastha-vaiṣṇavowie mogą nie siedzieć razem z yavana. Jednak nie 
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istnieje żadne przeciwwskazanie, gdy przychodzi do honorowania viṣṇu-prasāda. W 
rzeczywistości muszą siedzieć razem związani obowiązkiem.”

Cūḍāmani: „Zatem dlaczego yavana-vaiṣṇavowie nie mogą dotykać paraferna-
liów w pokoju Bóstw w świątyni Vaiṣṇava?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Obrazą jest nazywanie Vaiṣṇavę yavana, wyłącznie dla-
tego, że urodził się w muzułmańskiej rodzinie. Każdy Vaiṣṇava posiada prawo służe-
nia Najwyższemu Panu, Śrī Kṛṣṇie. Jeśli gṛhastha-vaiṣṇava służąc Bóstwom postę-
puje sprzecznie z nakazami varṇāśrama dharmy, jest wyłącznie winny wykroczenia 
wobec zasad społecznej etykiety. Dla nirapekṣa-vaiṣṇavy w wyrzeczonym porządku 
życia, wielbienie Bóstw nie jest wskazane, gdyż zalecana jest nirapekṣatā – wolność 
od wszelkich zewnętrznych wymogów. Nirapekṣa-vaiṣṇava powinien służyć Boskiej 
Parze Śrī Rādhā i Jej ukochanemu Śrī Kṛṣṇie poprzez mānasi-sevā – wewnętrzną me-
dytację.”

Cūḍāmani: „Rozumiem. Powiedz mi teraz proszę, co sądzisz o braminach?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Istnieją dwa rodzaje braminów: svabhāva-siddha – bra-

mini z kwalifikacji oraz jāti-siddha – bramini wyłącznie z narodzin. Bramini z kwalifi-
kacji są bliscy bycia Vaiṣṇavami i powinni być szanowani przez wszystkich. Natomiast 
bramini z urodzenia otrzymują stereotypowy szacunek materialistycznego społeczeń-
stwa. W ten sposób Vaiṣṇavowie szanują obydwóch. Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.10 ko-
mentuje ten temat w następujący sposób:

viprād dvi-ṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāt śvapacaṁ variṣṭham

manye tad-arpita-mano-vacanehitārtha-
prāṇan punāti sa kulaṁ na tu bhūrimānaḥ

‘Jeśli bramin posiada dwanaście kwalifikacji (które zostały wyliczone w książ-
kach Sanat-sujāta), jednak nie jest wielbicielem i jest niechętny wobec lotosowych stóp 
Pana, stoi z pewnością na niższej pozycji w porównaniu do wielbiciela urodzonego 
jako caṇḍāla, który zadedykował wszystko – umysł, słowa, czynności, bogactwo i ży-
cie – Najwyższemu Panu. Taki wielbiciel jest lepszy od opisanego wcześniej bramina, 
ponieważ jest on w stanie oczyścić całą swą rodzinę, podczas gdy tak zwany bramin 
na swej pozycji fałszywego prestiżu, nie jest w stanie oczyścić nawet samego siebie.’”

Cūḍāmani: „Takie niższe kasty jak śūdrowie nie mogą studiować Wed. Czy 
śūdra, który stał się Vaiṣṇavą może oddać się takim studiom?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Tak, osoba może pochodzić z każdej z varṇ. Jeśli jednak 
jest czystym Vaiṣṇavą, automatycznie staje się transcendentalnym braminem. Wedy są 
podzielone na dwie części. Pierwsza część kieruje ku wykonywaniu karmy, przepisa-
nych obowiązków varṇāśrama dharmy, podczas gdy druga nawołuje do Prawdy Ab-
solutnej. Materialistyczni bramini posiadają dostęp wyłącznie do tej części Wed, która 
opisuje karmę itp. Natomiast transcendentalni bramini są kandydatami obdarzonymi 
kwalifikacjami do studiowania części opisującej Prawdę Absolutną. Niezależnie od po-
chodzenia czystego Vaiṣṇavy, jest on godzien studiowania i nauczania esencji Wed – 
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Prawdy Absolutnej. Zostało to udowodnione w Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.21:

tam eva dhīro vijñāya prajñāṁ kurvīta brāhmaṇah

‘Inteligentna, zrównoważona osoba, która zrealizowała Brahmana musi czynić 
wysiłek poznania Najwyższej Prawdy Absolutnej, Osobę Boga, podporządkowując się 
Mu w miłosnym oddaniu.’”

„W tym samym Upaniṣadzie 3.8.10 zostało powiedziane:

yo vā etad akṣaraṁ gārgy aviditvāsmāl lokāt praiti sa kṛpanaḥ
atha ya etad akṣaraṁ gārgi viditvāsmāl lokāt praiti sa brāhmaṇaḥ

‘O Gārgi! Ci, którzy odchodzą z tego świata bez wiedzy o nieomylnej Najwyż-
szej Osobie Boga są bardzo grzeszni, są niskimi nędznikami i strasznymi skąpcami. Ci, 
którzy zrealizowali transcendentalnie usytuowanego Najwyższego Pana opuszczają ten 
materialny świat, jako bramini.’”

„W Manu-smṛti 2.168, Manu dają następujący komentarz na temat materiali-
stycznych braminów:

yo ‘nadhitya dvijo vedam anyatra kurute śramam
sa jīvann eva śūdratvam āśu gacchati sānvayaḥ

‘Podwójnie urodzeni bramini – dvija, którzy po otrzymaniu świętej nici nie od-
dają się studiom Wed, lecz zajmują się mniej ważnymi tekstami i tematami, jeszcze w 
tym życiu bardzo szybko nabierają niskich cech śūdry.’”

„Wedy jasno zdefiniowały cechy kandydata, który może zagłębiać się w esencję 
Wed. Śvetāśvataropaniṣad 6.27 oświadcza:

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau

tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

‘Wyłącznie tym wielkim duszom, które posiadają pełną wiarę w Pana i mistrza 
duchowego, zostają automatycznie objawione wszelkie znaczenia wiedzy Wedyjskiej.’”

„Słowo para-bhakti wskazuje na śuddha-bhakti. Nie będę zagłębiał się bardziej 
w ten temat. W razie potrzeby, możesz go dalej przestudiować samemu. Krótko mó-
wiąc: Ci, którzy rozwinęli śraddhę w proces ananyā-bhakti są odpowiednimi kandyda-
tami do zgłębiania części Wed opisujących najwyższą tattvę, esencję Wed. Jeśli chodzi 
o wielkie dusze, które osiągnęły ananyā-bhakti i w ten sposób zostały ukoronowane 
kṛṣṇa-premą, są kwalifikowani, jako głosiciele tej wiedzy absolutnej, konkluzji Wed 
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swoim przykładem.”
Cūḍāmani: „Czy już wcześniej nie doszedłeś do wniosku, że druga część Wed 

zajmująca się tattvą, Prawdą Absolutną, wspiera wyłącznie nauki vaiṣṇava-dharmy, 
omijając wszystkie pozostałe teologie?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Istnieje wyłącznie jedna dharma, która opisana jest, jako 
nitya-dharma lub vaiṣṇava-dharma. Różne instrukcje religijne naimittika-dharmy są 
niczym wstępujące szczeble drabiny vaiṣṇava-dharmy. Sam Najwyższy Pan oświadcza 
w Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.3:

kālena naṣṭā pralaye
vāṇiyaṁ veda-samjñitā

mayādau brahmaṇe proktā
dharmo yasyāṁ mad-ātmakaḥ

‘Najwyższy Pan powiedział: O Uddhavo! Instrukcje głoszące wieczną dharmę, 
która inspiruje przywiązanie do Mojej Osoby, zostały opracowane w Wedach. Jednak 
na skutek upływu czasu (pralaya), zdają się być one stracone. Na początku stworzenia 
ponownie poinstruuje Brahmę odnośnie tej samej wiedzy Wed.’”

„Kaṭhopaniṣad 1.2.15 oświadcza:

sarve vedā yat padam āmananti
tapāṁsi sarvāṇi ca yad vadanti

yad icchanto brahmacaryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa bravīmi

auṁ ity etat

‘Najwyższa Istota, którą literatura Wedyjska z wielkim naciskiem opisuje, jako 
najwyższy obiekt do zdobycia, jest Śrī Viṣṇu. Opowiem o nim teraz w skrócie. Wszyst-
kie wyrzeczenia zostały zarządzone dla Jego przyjemności i zadowolenia. By Go osią-
gnąć, brahmacāriṇi udają się do siedziby swego guru i studiują Wedy utrzymując ce-
libat. Ta Najwyższa Prawda absolutna jest zamanifestowana poprzez dźwięk auṁ.’”

„Co więcej, Kaṭhopaniṣad 1.3.9 oświadcza:

vijñāna-sārathir yas tu
manaḥ pragrahavān naraḥ

so’dhvanaḥ param āpnoti
tad viṣṇoḥ paramaṁ padam

‘Osoba, która posiada vijñānę – realizację Pana, jako swego woźnicy, utrzymu-
jąc stałą kontrolę umysłu, który jest niczym lejce kontrolujące konie cielesnych zmy-
słów, przekracza tą materialną rzeczywistość i osiąga najwyższą siedzibę Śrī Viṣṇu, 
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który jest wszechobecny, jako Dusza Najwyższa znany, jako Vāsudeva.’”

„Wedy dostarczają na ten temat o wiele więcej dowodów,” zakończył Vaiṣṇava 
dāsa Bābājī.

W tym punkcie dyskusji, twarze Devīdāsa Vidyāratny i jego przyjaciół były zde-
cydowanie blade i ściągnięte. Również entuzjazm bramina Kṛṣṇa Cūḍāmani zdawał 
się słabnąć. Było już po piątej po południu i na mocy jednomyślnej decyzji kongre-
gacji, debata został przerwana. Brāhmaṇa paṇḍici powstali ze swych miejsc i opuścili 
Vaiṣṇavów nie żałując pochwał w kierunku głębokiej erudycji Vaiṣṇava dāsa Bābājīego. 
W tym czasie Vaisnavowie rozeszli się do swych chat, głośno gloryfikując harināma.”

Tak kończy się szósty rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma: różnice na-
rodzin i kast.
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Rozdział VII
Nitya-dharma, a saṁsāra – materialna egzystencja

W Saptagrāma, starożytnym miasteczku położonym nad brzegami świętej rzeki 
Sarasvatī, od setek lat żyje wiele tysięcy kupców. Zajmują się handlem kamieni szla-
chetnych oraz złota, stanowiąc główną część tamtejszej społeczności. Od czasów Śrī 
Uddhāraṇa Datty kupcy ci, dzięki łasce Śrī Nityānandy, z wielką szczerością praktykują 
zbiorowe intonowanie harināma.

Obecnie pewien bogaty, lecz skąpy handlarz o imieniu Caṇḍīdāsa Vanik odmó-
wił przyłączenia się do kongregacji obawiając się, że zwiększy to jego wydatki. Podob-
nie jego żona, Damayantī devī, zarażona tendencją skąpstwa swego męża, nigdy nie 
zapraszała gości, ani nie służyła Vaiṣṇavom.

Para miała czterech synów oraz dwie, poczęte na początku małżeństwa córki. Po 
tym, jak stopniowo wydali je za mąż, pozostawili dla swych synów ogromne oszczęd-
ności. W domu, którego nie odwiedzają Vaiṣṇavowie, członkowie rodziny, a w szcze-
gólności dzieci z łatwością tracą charytatywne skłonności. Z tego powodu dorastają-
ce dzieci Caṇḍīdāsa stały się w najwyższym stopniu samolubne. Co więcej, stały się 
tak chciwe bogactwa swych rodziców, że zaczęły życzyć im śmierci. Tak obawy i ból 
Caṇḍīdāsa i Damayantī nie miały końca.

Po znalezieniu stosownych małżonek dla synów, Caṇḍīdāsa i Damayantī wpro-
wadzili swoje dzieci w życie rodzinne. Jednakże synowe, na skutek bliskiego towarzy-
stwa mężów wkrótce przyjęły egoistyczne maniery i zaczęły pragnąć śmierci swoich 
teściów. Zdobywszy doświadczenie pozwalające na prowadzenie interesu niezależnie 
od starzejących się rodziców, synowie zaczęli zarządzać transakcjami w sklepie na wła-
sną rękę. Wkrótce podzielili pomiędzy siebie większość bogactwa ojca.

Pewnego dnia Caṇḍīdāsa zwołał całą rodzinę i powiedział: „Posłuchajcie! Dzię-
ki byciu oszczędnym zdołałem zachować dla was wszystkich ogromną ilość pieniędzy. 
Zarówno wasza matka jak i ja, nigdy nie byliśmy ekstrawaganccy w kwestiach stylu 
życia, jedzenia i ubioru. Jako, że zbliżamy się do wieku starości, waszym obowiązkiem 
jest służenie i opiekowanie się nami. Jednakże zauważyłem, że nie czynicie tego wła-
ściwie, co sprawia mi wielki ból i cierpienie. Z tego powodu ukryłem pokaźne bogac-
two, które dam temu, kto jest mi posłuszny.”

Synowie i córki po wysłuchaniu w ciszy monologu ojca, potajemnie spotkali 
się później w odosobnionym miejscu. Tam ułożyli spisek wysłania daleko rodziców, 
skonfiskowania ukrytego bogactwa i podzielenia go pomiędzy siebie. Obawiali się, że 
w rezultacie sentymentu, ojciec może przekazać swe pieniądze jakiejś, niezasługującej 
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na nie, osobie spoza rodziny. Byli przekonani, że rodzice ukryli skarb w sekretnym 
miejscu w sypialni. Uzgodnili, że najbardziej rozsądną decyzją będzie zabranie go im.

Pewnego ranka Haricaraṇa, najstarszy z synów, zbliżył się do ojca i udając tro-
skę i pokorę zasugerował: „Dlaczego choć raz nie odwiedzisz wraz z naszą ukochaną 
matką świętego miejsca pielgrzymek jakim jest Navadvīpa-dhāma? W ten sposób wy-
pełnisz cel ludzkich narodzin. Słyszałem, że w Kali-yudze nie istnieje żadne inne bar-
dziej pomyśle miejsce pielgrzymek. Podróż do Navadvīpa-dhāma jest niedroga. Jeśli 
nie jesteście w stanie podróżować pieszo, za kilka pensów można z łatwością wynająć 
łódź, która popłynie w górę rzeki. Jest nawet pewna Vaiṣṇavi, która pragnie wam to-
warzyszyć.”

Caṇḍīdāsa poinformował żonę o otrzymanej propozycji oczekując jej zdania na 
ten temat. Jako, że Damayantī była przepełniona radością, zaczęli snuć razem plany: 
„Wcześniejsza rozmowa odniosła pozytywny efekt na naszych synów. W rzeczywi-
stości nie jesteśmy za starzy, by pójść do Navadvīpa pieszo. Wybierzmy drogę, która 
biegnie przez Kālnā i Śāntipura.” Radząc się religijnego kalendarza, wybrali pomyśl-
ną datę i rozpoczęli swą pielgrzymkę zabierając ze sobą Vaiṣṇavi. Do Kālnā przybyli 
następnego dnia. Po znalezieniu gościnnych pokoi, w momencie, gdy mieli rozpoczy-
nać przygotowany posiłek, wszedł podróżnik z ich rodzinnego miasta. Rozpoznając 
ich przekazał niemiłą nowinę: „Wasi synowie włamali się do waszego pokoju kradnąc 
ukryte oszczędności. Teraz nie jesteście już mile witani we własnym domu!”

Dla Damayantī i Caṇḍīdāsa wiadomość straty była strasznym ciosem. Zatopili 
się w ponurej melancholii zapominając o na wpół zjedzonym posiłku.  Po ich wątłych 
twarzach spływały łzy żałości. W międzyczasie, towarzysząca im Vaiṣṇavi starając po-
cieszyć ich rozsądną duchową poradą, powiedziała: „Nie bądźcie tak przywiązani do 
domu i domowego ogniska. Kontynuujmy naszą podróż do Navadvīpy i stańmy się 
żebrakami. Możemy wybudować tam mały aśram dla Vaiṣṇavów i żebrać jedzenie dla 
utrzymania. Takie życie jest lepsze niż powrót do tych, którzy stali się wam wrodzy 
pomimo otrzymania od was tak wiele.”

Będąc pod wpływem szoku okrutnego zachowania synów i synowych, Caṇḍīdāsa 
z żoną zaczęli powtarzać: „Nie wrócimy do nich. Lepsza śmierć niż to!” Myśląc w ten 
sposób pozostali przez kilka dni w Ambikā-grāma, w domu pewnego Vaiṣṇavy. Stamtąd 
udali się do Śāntipura, by następnie odwiedzić wszystkie miejsca Navadvīpy. Po tym, 
jak zatrzymali się w Māyāpura, w domu krewnego kupca, odwiedzili siedem miejsco-
wości Kuliyā-grāma, które znajdują się na przeciwnym brzegu Gangesu. Jednakże po 
długim czasie spędzonym na podróżowaniu, zaczęli tęsknić za domem i uczucie do 
synów i rodziny zaczęło wypełniać ich serca.

Caṇḍīdāsa powiedział: „Powróćmy do Saptagrāma. Przecież niemożliwym jest, 
że nasi synowie nie okażą nam żadnych uczuć.” Ich towarzyszka Vaiṣṇavi szybko od-
parła ciętą ripostą: „Czy nie macie dumy? Tym razem z pewnością was zamordują.” 
Słowa te otrzeźwiły ich. Zrozumieli, że to, co powiedziała najprawdopodobniej spraw-
dziłoby się. Caṇḍīdāsa zwrócił się do niej: „Moja droga damo, sprawiłaś, że zrozu-
mieliśmy prawdziwą rzeczywistość. Proszę wracaj do domu. My pozostaniemy tutaj i 
odnajdziemy właściwego duchowego przewodnika. Po otrzymaniu od niego instrukcji, 
będziemy żyć w pokorze utrzymując się z żebrania.”



89

Jaiva-dharma - Część I

Vaiṣṇavi opuściła ich i wróciła do domu. Para kupców, Damayantī devī i 
Caṇḍīdāsa, porzuciwszy wszelką nadzieję powrotu do domu, oddali się budowie ma-
łego domostwa w wiosce Kuliyā, na ziemiach należących do Chakaurī Caṭṭopādhyāya. 
Otrzymawszy pomoc od okolicznej szlachty skonstruowali małą chatkę i zaczęli w niej 
żyć.

Kuliyā-grāma jest świętym miejscem. Jest powszechnie znanym faktem, że każ-
dy, kto tam przebywa zostaje oczyszczony ze wszystkich popełnionych grzechów i ob-
raz. Z tego powodu miejscowość ta znana jest, jako aparādha-bhañjana-pāt – miejsce, 
które odpuszcza grzechy.

Pewnego dnia Caṇḍīdāsa powiedział do żony: „O matko Hari! Czy nie najwyż-
szy czas, byśmy przestali rozmawiać, czy nawet myśleć o naszych dzieciach? Mu-
sieliśmy popełnić wiele grzesznych czynności rodząc się w rodzinach kupców. Pod 
wpływem towarzystwa i otoczenia, zawsze byliśmy skąpi i nieserdeczni wobec gości i 
Vaiṣṇava sādhu. Teraz, jeśli uda nam się zarobić trochę pieniędzy, powinniśmy starać 
się być szczodrzy, gościnni i służyć sādhu. Zapewni to nam lepsze narodziny w następ-
nym życiu. Zdecydowałem, że otworzę sklep z artykułami spożywczymi. W tym celu 
pożyczę trochę pieniędzy od właściciela.”

Kilka dni później Caṇḍīdāsa otworzył mały sklepik, który bardzo szybko zaczął 
przynosić profit ze sprzedaży. Każdego dnia, po zaspokojeniu głodu własnych potrzeb 
para karmiła, co najmniej jednego gościa. Teraz Caṇḍīdāsa szczęśliwe spoglądał w 
przyszłość, przewidując koniec ciężkich dni. Będąc wykształconą osobą, spędzał czas 
wolny na czytaniu książki Śrī Guṇarāja Khāna zatytułowanej Śrī Kṛṣṇa-vijaya. Przez 
sześć miesięcy uczciwie prowadził interes i karmił codziennie gości. W tym czasie 
mieszkańcy Kuliyā-grāma zdołali już poznać pochodzenie Caṇḍīdāsa i zaczęli patrzeć 
na niego w nowym świetle.

W wiosce tej żył również Yādava dāsa, gṛhastha-vaiṣṇava. Każdego dnia pro-
wadził publiczną recytację słynnej biograficznej pracy opisującej rozrywki Śrī Caita-
nyi, która zatytułowana jest Śrī Caitanya-bhāgavata. Caṇḍīdāsa czasami uczęszczał 
na te wykłady. Yādava dāsa wraz żoną zadedykowali swe życia służeniu Vaiṣṇavom. 
Zainspirowany tym przykładem, Caṇḍīdāsa również zaczął służyć wielbicielom.

Pewnego dnia Caṇḍīdāsa spytał Yādavę dāsa: „Czym jest saṁsāra – material-
na egzystencja?” Yādava dāsa odparł: „Godrumadvīpa, święta wyspa po drugiej stro-
nie Gangesu, jest miejscem schronienia wielu uczonych Vaiṣṇavów. Udajmy się tam 
razem i przedstawmy im to pytanie. Byłem tam już wiele razy, by zdobyć duchowe 
wykształcenie. Obecnie uważa się, że uczeni Vaiṣṇavowie Godrumadvīpy są bardziej 
obeznani w pismach objawionych od brāhmaṇa paṇḍitów. Każdy wie, że ostatnimi 
czasy brāhmaṇa paṇḍici otrzymali tęgie lanie z rąk Śrī Vaiṣṇava dāsa Bābājīego w 
debacie na znajomość pism. Zatem z pewnością Vaiṣṇavowie będą w stanie właściwe 
odpowiedzieć na twoje pytanie.”

Yādava dāsa i Caṇḍīdāsa zdecydowali, że przekroczą Ganges następnego dnia. 
Damayantī devī, której skąpstwo zniknęło dzięki regularnemu służeniu Vaiṣṇavom, po-
wiedziała: „Chciałabym towarzyszyć wam w podróży do Godrumadvīpy.”

Yādava dāsa odparł: „Żaden z żyjących tam Vaiṣṇavów nie jest gṛhasthą. W 
większości są to wyrzeczeni Vaiṣṇavowie, którzy opuścili swoje domy. Obawiam się, 
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że twoja obecność może ich zaniepokoić.”
Damayantī nalegała: „Pozostanę w stosownej odległości i stamtąd ofiaruje im 

pokłony. Nie wejdę do kuñja – gaju, w którym przebywają. Jestem tylko starą damą. Z 
pewnością nie będą rozgniewani.”

Yādava dāsa odparł: „Tak. Jako, że nie jest w zwyczaju, by kobieta wchodziła do 
ich kuñja, powinnaś pozostać w innym, blisko położonym miejscu. W drodze powrotnej 
spotkamy się i wrócimy do domu razem.”

Była trzecia po południu, gdy wysiedli z promu i udali się do Pradyumna-kuñja. 
Damayantī devī ofiarowała praṇāmy – pokłony przy wejściu do kuñja i odeszła, by 
usiąść w oddali pod cienistym starym banianem. Yādava dāsa oraz Caṇḍīdāsa wkro-
czyli do kuñja i ofiarowali ze szczerym oddaniem daṇḍavat-praṇāmy zgromadzonym 
w Śrī Mādhavī-mālatī Maṇḍapa Vaiṣṇavom. Siedział tam Śrī Paramahaṁsa Bābājī w 
towarzystwie Vaiṣṇava dāsa Bābājīego, Lāhirī Mahāśayi, Ananta dāsa Bābājīego oraz 
wielu innych. Yādava dāsa i Caṇḍīdāsa podeszli bliżej i cicho usiedli obok nich.

Ananta dāsa Bābājī zapytał: „Kim jest ta nowa osoba?” Yādava dāsa wyjaśnił hi-
storię ostatnich wydarzeń w życiu Caṇḍīdāsa jak i przyczynę jego wizyty. Ananta dāsa 
Bābājī powiedział z odrobiną humoru: „Ach tak! To rzeczywiście jest saṁsāra! Osoba, 
która zrozumiała, czym ona jest, jest inteligentna, a ten, kto wiruje nieświadomie w jej 
wirach jest godny pożałowania.”

Jako, że nitya-sukṛti niezawodnie przynosi ogromne duchowe błogosławień-
stwa, ostatnie czyny Caṇḍīdāsa sprawiły, że jego świadomość uległa stopniowemu 
oczyszczeniu. Służenie Vaiṣṇavom, czytanie literatury Vaiṣṇava, słuchanie duchowych 
tematów należą wszystkie do nitya-sukṛti. Przez wykonywanie tych czynności serce 
ulega oczyszczeniu i wiara w czystą służbę oddania zostaje przywołana z wielką ła-
twością. Miało to teraz miejsce w przypadku Caṇḍīdāsa. Słowa Ananta dāsa Bābājīego 
sprawiły, że jego serce stało się delikatne. Zapytał: „Moją pokorną modlitwą jest, byś 
łaskawie oświecił mnie w temacie prawdziwej natury saṁsāry.”

Ananta dāsa Bābājī: „Caṇḍīdāsa, twoje pytanie jest nieco trudne. Zapytałbym 
raczej o to Śrī Paramahaṁsa Bābājīego lub Vaiṣṇava dāsa Bābājīego.”

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī odparł: „Zdolności Ananta dāsa Bābājīego są 
adekwatne do powagi tego pytania. Dzisiaj otrzymamy duchowe instrukcję od niego.”

Ananta dāsa Bābājī rozpoczął: „Teraz, gdy mam zgodę zgromadzenia, bez wąt-
pliwości powiem wszystko, co leży w zakresie mojej wiedzy. Na samym początku me-
dytuję o lotosowych stopach mego Gurudevy, Śrīla Pradyumna Brahmacārī, wiecznego 
towarzysza Najwyższego Pana modląc się o jego błogosławieństwa.”

„Istnieją dwa różne stany jīvy: jest wyzwolona, lub uwikłana w materialne życie 
– saṁsārę. Wyzwolona jīva jest czystym wielbicielem Kṛṣṇy i nigdy nie przechodzi 
pod kontrolę māyi. Innymi słowy wzniosła się ponad materialną naturę dzięki łasce Śrī 
Kṛṣṇy znajduje się teraz w wyzwolonym stanie.”

„Ten, kto odwrócił się od Kṛṣṇy i zaprzeczył związku z Nim, upada w sidła 
māyi. W taki sposób staje się uwikłany w saṁsārę od chwili pozbawionej początku. Z 
drugiej strony wyzwolona, całkowicie zaangażowaną w służbę dla Kṛṣṇy jīva, pozosta-
je na transcendentalnej pozycji. Nie przebywa w materialnej naturze, lecz jest wiecz-
nym mieszkańcem jednej z transcendentalnych, duchowych siedzib takich jak Goloka, 
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Vainkuṇṭha i Vṛndāvana. Przebywa tam niezliczona liczba wyzwolonych dusz.”
„Liczba uwarunkowanych dusz również nie ma końca. Odkąd odrzuciły Kṛṣṇę, 

māyā – iluzoryczna energia i cień mocy Kṛṣṇy, uwięziła je w materialnej naturze okry-
wając trzema materialnymi guṇami: sattva – dobrocią, rajaḥ – pasją oraz tamaḥ – igno-
rancją. Różnorodność materialnych warunków jīv jest rezultatem różnego natężenia i 
kombinacji tych trzech guṇ. Wariacje te widoczne są u jīvy w jej fizjonomii, mentalno-
ści, nawykach, geograficznych sytuacjach, szybkości poruszania się, fizycznych moż-
liwości, itd.”

„W czystym stanie, samoświadoma jīva myśli: ‘Jestem wiecznym sługą Kṛṣṇy.’ 
Jednak po wkroczeniu na materialny poziom każda jīva przyjmuje fałszywe tożsamości 
w trakcie wielu żyć i tak postrzega siebie w wielu zmieniających się rolach – ‘Jestem 
istotą ludzką,’ ‘Jestem devą,’ ‘Jestem królem,’ ‘Jestem braminem,’ ‘Jestem caṇḍāla,’ 
‘Jestem chory,’ ‘Jestem głodny,’ ‘Zostałem obrażony,’ ‘Jestem dobroczyńcą.’ ‘Jestem 
mężem,’ ‘Jestem żoną,’ ‘Jestem wrogiem,’ ‘Jestem przyjacielem,’ ‘Jestem uczonym,’ 
‘Jestem przystojny,’ ‘Jestem bogaty,’ ‘Jestem biedny,’ ‘Jestem szczęśliwy,’ ‘Jestem 
smutny,’ ‘Jestem odważny,’ ‘Jestem słaby,’ itd. Te fałszywe tożsamości znane są jako 
ahaṅkarā – fałszywe ego. Istnieje jeszcze bardziej okrywająca energia znana, jako 
mamatā – przywiązanie. Zmusza ona jīvę do utożsamiania się z posiadaniem mate-
rialnych przedmiotów lub osób. Przykładem tego jest świadomość, która skłania do 
myślenia: ‘To jest mój dom.’ ‘To jest moja kasta,’ ‘To jest moja rasa,’ ‘To jest moja siła,’ 
‘To jest mój wygląd,’ ‘To są moje cechy,’ ‘To jest moje wykształcenie,’ ‘To jest moje 
wyrzeczenie,’ ‘To jest moja wiedza,’ ‘To są moje osiągnięcia,’ ‘To jest moje bogactwo,’ 
‘Ci są moimi służącymi,’ itd., itd. Zatem ta wielce zawikłana sieć usnuta przez fałszywe 
pojęcia ‘ja’ i ‘moje’ jest krótko mówiąc – saṁsārą.”

Yādava dāsa: „W uwarunkowanej, zniewolonej materialnej egzystencji, ‘ja’ i 
‘moje’ są z pewnością wiodącymi elementami świadomości jīvy. Czy pozostają one w 
stanie wyzwolenia?”

Ananta dāsa Bābājī: „W wyzwolonym stanie, pojęcia ‘ja’ i ‘moje’ są czysto du-
chowe i wolne od materialnego oszołomienia. W transcendencji jīva utożsamia się ze 
swą czystą jaźnią, która jest jej konstytucjonalną naturą nadaną jej przez Śrī Kṛṣṇę. Na 
wyzwolonej duchowej platformie istnieją niezliczone tożsamości ‘ja,’ które są prawdzi-
wym egoizmem jīvy. Usytuowane na pozycji sług Śrī Kṛṣṇy, jīvy doświadczają wielkiej 
różnorodności cit-rasy – duchowych nastojów. Liczne składniki, które składają się na 
cit-rasę, inspirują uczucie pragnienia posiadania, z którego rozwija się duchowe pojęcie 
‘moje.’”

Yādava dāsa: „Zatem dlaczego błędem jest rozwijanie w uwarunkowanym sta-
nie pojęć ‘ja’ i ‘moje’?”

Ananta dāsa Bābājī: „W czystym stanie, ‘ja’ i ‘moje’ są absolutnymi, faktycz-
nie istniejącymi rzeczywistościami. Natomiast w saṁsārze, wszystkie odmiany ‘ja’ i 
‘moje’ są fałszywe i sztucznie narzucone.  Nie reprezentują prawdziwej natury jaźni 
jīvy, a raczej są przemijającymi iluzorycznymi tożsamościami. Wszystkie te niezliczo-
ne tożsamości w saṁsārze są tymczasowe i sztuczne, i jako takie są przyczyną przemi-
jających radości i smutków.”

Yādava dāsa: „Czy materialna saṁsāra jest iluzją?”
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Ananta dāsa Bābājī: „Ten materialny świat nie jest fałszywy, jest prawdziwy z 
woli Śrī Kṛṣṇy. Fałszywe i iluzoryczne są pojęcia ‘ja’ i ‘moje’ materialnie uwarunko-
wanej jīvy. Co więcej, w tym samym momencie, w którym jīva wkracza do material-
nej natury, rozpoczyna się jej problematyczne fałszywe utożsamianie się. Spekulanci 
māyāvādī fałszywie głoszą, że ten świat jest iluzją. Z tego powodu należy uważać ich 
za bluźnierców.”

Yādava dāsa: „Dlaczego jīva ściga za tymi fałszywymi tożsamościami?”
Ananta dāsa Bābājī: „Bhagavān jest pūrṇa-cid-vastu – kompletną duchową isto-

tą, natomiast jīva jest nieskończenie małą cid-vastu – duchową iskrą. Na początku du-
sza znajdowała się na granicy pomiędzy materialnymi i duchowymi światami. Z tego 
miejsca jīvy, które nie zapomniały swego związku ze Śrī Kṛṣṇą stały się wzmocnione 
cit-śakti – duchową energią i zaczęły odczuwać atrakcję do duchowego królestwa. W 
ten sposób wkroczyły do transcendentalnych siedzib Śrī Kṛṣṇy pochłaniając się w służ-
bie dla Jego Osoby. Jako Jego wieczni towarzysze doświadczają boskiej ekstazy.”

„W międzyczasie te jīvy, które zapragnęły cieszenia się materialnym światem 
oddzielnie od Śrī Kṛṣṇy, odrzucając Go w ten sposób, zostały automatycznie ściągnięte 
przez māyę i wrzucone do więzienia saṁsāry. W momencie wkroczenia do materialne-
go świata, jīva straciła swą duchową tożsamość i została zdominowana przez fałszywą 
dumę materialnej tożsamości – uważając się za pana wszystkich, których dostrzega i 
utrzymując inne tego typu fałszywe koncepcje.”

Yādava dāsa: „Dlaczego nie udaje nam się obudzić prawdziwej tożsamości, po-
mimo wszystkich naszych starań?”

Ananta dāsa Bābājī: „Duchowy wysiłek człowieka można podzielić na dwie 
kategorie: właściwe i niewłaściwe. Gdy zostaną poczynione właściwe wysiłki, z pew-
nością usuną one fałszywą dumę i fałszywy egoizm. Z drugiej strony, jak można ocze-
kiwać pozytywnych rezultatów z niewłaściwie poczynionego wysiłku?”

Yādava dāsa: „Łaskawie opisz po kolei niewłaściwe wysiłki.”
Ananta dāsa Bābājī: „Podążanie za metodologią karma-kāṇḍy i uważanie, że 

taka praktyka oczyści świadomość, oświeci realizacją pozbawionego dualności Brah-
mana, która z kolei usunie māyę, jest przykładem niewłaściwego wysiłku. Innym przy-
kładem są próby wejścia w transcendentalne samādhi poprzez ośmiostopniowy system 
yogi, znany również, jako aṣṭāṅga yoga. Jest to niemalże niemożliwe. Istnieje wiele 
innych niewłaściwych wysiłków tego typu.”

Yādava dāsa: „Dlaczego uważane są one za niewłaściwe?”
Ananta dāsa Bābājī: „Są takie, gdyż starania osiągnięcia celu za ich pomocą w 

rzeczywistości tworzy jeszcze większe przeszkody na ścieżce, czyniąc sukces bardzo 
trudnym i właściwie niemożliwym do osiągnięcia. Nasze materialne uwikłanie zaczę-
ło się od obrazy popełnionej wobec Najwyższego Pana. Zatem jedynym sposobem na 
wyzwolenie siebie z tego upadłego stanu jest usunięcie tej pierwszej obrazy i czynienie 
wysiłku przywołania łaski Najwyższego Pana. W ten sposób możemy zostać uwolnieni 
od iluzji odzyskując czystą duchową tożsamość.”

Yādava dāsa: „Czym są zatem właściwe wysiłki?”
Ananta dāsa Bābājī: „Właściwymi środkami są sādhu-saṅga – towarzystwo 

świętych osób oraz prapatti – podporządkowanie. Sādhu-saṅga została opisana w 
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Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.30 jak następuje:

ata ātyantikaṁ kṣemaṁ
pṛcchāmo bhavato ‘naghāḥ

saṁsāre ‘smin kṣaṇārdho ‘pi
sat-saṅgaḥ śevadhir nṛṇām

’O bezgrzeszni Ṛṣi! Bezpośrednie postrzeganie Najwyższego Pana jest osiągane 
bardzo rzadko, dlatego pytam was, co jest największą korzyścią dla ludzkości? W koń-
cu zaledwie chwila spędzona w towarzystwie świętych dusz wewnątrz saṁsāry – cyklu 
narodzin i śmierci, jest bezcennym skarbem każdego człowieka.’”

„Prapatti zostało opisane w Bhagavad-gīcie 7.14:

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mam māyā duratyayā

mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

’Pokonanie Mojej boskiej energii, na którą składają się trzy siły natury material-
nej, jest bardzo trudne. Jednakże ci, którzy podporządkowali się Mojej Osobie, mogą 
przekroczyć ją z wielką łatwością.’”

Caṇḍīdāsa: „Mój drogi wielbicielu, nie jestem w stanie w pełni pochwycić zna-
czenia twoich słów. Jak na razie zrozumiałem, że my, jīvy, byliśmy oryginalnie czyści. 
Jednak na skutek zapomnienia Kṛṣṇy upadliśmy w sidła māyi – i to sprawiło, że stali-
śmy się więźniami tego świata. Jeśli otrzymamy łaskę Kṛṣṇy, odnajdziemy wyzwolenie. 
W innym przypadku pozostaniemy w uwarunkowanym stanie.”

Ananta dāsa Bābājī: „Wielka prawda. Zacznij teraz wzmacniać swą wiarę w te 
słowa. Twój nauczyciel Yādava dāsa jest w stanie zrozumieć tę wiedzę. Możesz stop-
niowo kształcić się dzięki jego towarzystwu. Śrīla Jagadānanda Paṇḍita, poufny towa-
rzysz Śrī Caitanyi, napisał w swej książce zatytułowanej Śrī Prema-Vivarta następujące 
linijki:

cit-kaṇa-jīva, kṛṣṇa-cin-maya bhāskara
nitya kṛṣṇe dekhi-kṛṣṇe karena ādara

’Żywe istoty są nieskończenie małymi cząstkami Najwyższej Prawdy Absolut-
nej, a Śrī Kṛṣṇa jest Najwyższą Osobą, transcendentalną i promienną. Gdy żywe istoty 
zrealizują, że Śrī Kṛṣṇa jest wiecznym i absolutnym kontrolerem, angażują się w miło-
sną służbę dla Niego.’

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñcha kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
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’Gdy żywa istota odwraca się od Kṛṣṇy pragnąc cieszyć się niezależnie od Nie-
go, iluzoryczna moc Pana – māyā, natychmiast chwyta duszę w swe sidła.’

piśācī pāile jena mati-cchana haya
māyā-grasta jīvera haya se bhāva udaya

’Będąc więźniem māyi zostaje oszołomiona i działa niczym ktoś nawiedzony 
przez wiedźmę.’

āmi siddha kṛṣṇa dāsa ei kathā bhule
māyāra naphara hañā cira-dina bule

’Jīva – dusza, zapomniawszy o swej konstytucjonalnej pozycji wiecznie dosko-
nałego i czystego sługi Kṛṣṇy, pozostaje niewolnikiem māyi przechodząc z jednego 
ciała w kolejne.’

kabhu rājā, kabhu prajā, kabhu vipra, śūdra
kabhu duḥkhī, kabhu sukhī kabhu kīṭa kṣudra

’Jīva przechodzi przez wiele narodzin. Czasami rodzi się, jako król, a czasami, 
jako zwykły obywatel; czasami, jako bramin, a czasami, jako śūdra. Czasami cierpi, a 
czasami jest szczęśliwa. Czasami rodzi się, jako owad.’

kabhu svarge, kabhu martye, narake vā kabhu
kabhu deva, kabhu daitya, kabhu dāsa, prabhu

’Czasami udaje się do nieba. Potem znów musi powrócić na Ziemię lub udać 
się do piekła. Czasami rodzi się, jako deva, czasami, jako demon, czasami, jako pan, 
podczas gdy innym razem, jako sługa.’

ei-rūpe saṁsāra brahmite kona jana
sādhu-saṅge nija-tattva avagata hana

’Jeśli żywa istota podczas transmigracji w tym materialnym wszechświecie 
przez przypadek wejdzie w kontakt ze świętą osobą, natychmiast staje się świadoma 
swej prawdziwej tożsamości jako czystej duszy, wiecznego sługi Kṛṣṇy.’

nija-tattva jāni āra saṁsāra ca cāya
kena vā bhajinu māyā kare hāya hāya

‘Oświecona tą wiedzą, nie pragnie już materialnego uwikłania. Rozpacza: Och! 
Dlaczego służyłam materialnej energii tak długo?’
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kende bole, ohe kṛṣṇa! āmi tava dāsa
tomāra caraṇa chāḍi’ haila sarva-nāśa

’Wówczas woła gorzko: Kṛṣṇo, mój Panie, jestem Twoim wiecznym sługą. Od-
kąd porzuciłem schronienie Twoich lotosowych stóp, moje życie legło w gruzach.’

kṛpā kari kṛṣṇa tare chāḍāna saṁsāra
kākuti kariya kṛṣṇe ḍāke eka-bāra

’Śrī Kṛṣṇa jest tak łaskawy, że jeśli jakakolwiek osoba błaga Go szczerze o wy-
zwolenie z materialnego uwikłania, On natychmiast przyznaje to błogosławieństwo.’

māyāke pichane rākhi’ kṛṣṇa-pāne cāya
bhajite bhajite kṛṣṇa-pāda-padma pāya

’Gdy jīva wyzwala się od zniewalającego czaru māyi starając się osiągnąć Śrī 
Kṛṣṇę poprzez pełnienie służby oddania, odzyskuje najwyższe schronienie lotosowych 
stóp Pana.’

kṛṣṇa tāre dena nija-cic-chaktira bala
māyā ākarṣaṇa chāḍe haiyā durbala

’Kṛṣṇa wzmacnia ją Swą transcendentalną, wewnętrzną mocą, która będąc naj-
potężniejszą osłabia wpływ māyi.’

sādhu-saṅge kṛṣṇa-nāma’-ei-mātra cāi
saṁsāra jinite āra kona vastu nāi

’Jedynym wskazanym celem jest intonowanie harināma w towarzystwie czy-
stych i świętych wielbicieli. Jest to najlepszy i jedyny sposób na pokonanie ignorancji.’”

„Są to wersety jeden – trzynaście z szóstego rozdziału Śrī Prema-vivarty 
Jagadānanda Paṇḍity.”

Yādava dāsa: „Czcigodny mistrzu, wspomniałeś właśnie o sādhu-saṇdze. Oni 
również znajdują się w saṁsārze i są przez nią dręczeni. Zatem, w jaki sposób mogą 
obdarzyć innych wyzwoleniem?”

Ananta dasa Babaji: „W rzeczy samej, sādhu żyją w saṁsārze. Jednak ich wa-
runki i warunki jīv pochwyconych przez māyę różnią się wielce od siebie. Patrząc z 
boku, obydwa stany saṁsāry zdają się być takie same, jednak z metafizycznego punktu 
widzenia, są one całkowitym przeciwieństwem. Co więcej, sādhu żyją w tym świecie 
od niepamiętnych czasów. Niestety wulgarni materialiści nie są w stanie ich rozpoznać 
i z tego powodu towarzystwo świętych osób stało się niezwykłą rzadkością.”

„Jīvy będące pod kontrolą māyi można podzielić na dwie grupy. Jedna pochło-
nięta jest niemającymi znaczenia przyjemnościami zmysłowymi, będąc w ten sposób 
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bezgranicznie ogłupiona saṁsārą. Druga grupa po zrealizowaniu, że māyā na wulgar-
nym materialistycznym poziomie jest nieprzystosowana do obdarzenia zadowoleniem, 
używają inteligentnej wnikliwości w nadziei na osiągnięcie wyższej jakości szczęścia. 
Tak, w saṁsārze istnieją dwie grupy jīv: viveka-śūnya – pozbawione wnikliwości oraz 
viveka-yukta – te, które są nią obdarzone.”

„Uczeni powszechnie nazywają ich viṣayī – wulgarnymi materialistami oraz 
mumukṣu – poszukiwaczami wyzwolenia. Pojęcie mumukṣu nie powinno być błędnie 
interpretowane, jako opisujące osobę, która dąży do wiedzy o nirbheda-brahmanie – 
pozbawionym cech Brahmanie. Wedy podały prawdziwą definicję, która wyjaśnia, że 
mumukṣu to osoba, która po spaleniu w ogniu materialnej egzystencji poszukuje uśmie-
rzającej ucieczki samorealizacji. Tak Sanskryckie słowo mumukṣu oznacza pragnienie 
wyzwolenia. Gdy mumukṣu odrzucają na bok pragnienie mukti i angażują się w niczym 
niemotywowaną służbę dla Pana, wkraczają do królestwa czystej bhakti. W rzeczywi-
stości pisma objawione nie nakłaniają nikogo do przyjęcia mukti za ostateczny cel. Gdy 
tylko osoba mumukṣu zostaje oświecona tattvą Kṛṣṇy i jīvy, automatycznie staje się 
wyzwolona. Przykładem mogą być słowa Śrīmad-Bhāgavatam 6.14.3-5:

rajobhiḥ sama-saṅkhyātāḥ
pārtivair iha jantavaḥ
teṣāṁ ye kecanehante

śreyo vai manujādayaḥ

’W tym materialnym świecie istnieje tak wiele żywych istot jak wiele jest ato-
mów. Pośród żywych istot zaledwie garstka jest istotami ludzkimi, a pośród nich, tylko 
kilku jest zainteresowana religijnymi zasadami.’

prāyo mumukṣavas teṣāṁ
kecanaiva dvijottama

mumukṣūṇaṁ sahasreṣu
kaścin nucyeta sidhyati

’O Śukadeva Gosvāmī – najlepszy pośród braminów, spośród osób, które podą-
żają za religijnymi zasadami zaledwie kliku pragnie wyzwolenia z tego materialnego 
świata. Pośród wielu tysięcy tych, którzy pragną wyzwolenia w rzeczywistości tylko 
jeden może je osiągnie porzucając materialistyczne przywiązanie do społeczeństwa, 
przyjaźni, miłości, kraju, domu, żony i dzieci. Pośród wielu wyzwolonych osób ten, kto 
potrafi zrozumieć prawdziwe znaczenie wyzwolenia jest wielką rzadkością.’

muktānām api siddhānāṁ
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ

su-durlabhaḥ praśāntātmā
koṭiṣv api mahā-mune

’O wielki mędrcze, pośród milionów, którzy są wyzwoleni i posiedli doskonałą 
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wiedzę o wyzwoleniu, jeden może być wielbicielem Śrī Nārāyaṇa (Kṛṣṇy). Tacy w peł-
ni spokojni wielbiciele są wielką rzadkością.’”

„Jeśli wielbiciel Śrī Nārāyaṇa jest wielką rzadkością, wówczas wielbiciel Kṛṣṇy 
jest czymś jeszcze bardziej wyjątkowym. Ci, którzy osiągnęli wyzwolony stan, stają się 
wielbicielami Kṛṣṇy po odrzuceniu niezdrowego mumukṣu – pragnienia wyzwolenia.”

„Wielbiciel musi pozostać w saṁsārze tak długo jak istnieje jego cielesna świą-
tynia. Jednak jego warunki są diametralnie różne do tych, jakie doświadczają viṣayī – 
wulgarni materialiści. Położenie wielbicieli Kṛṣṇy w tym świecie można podzielić na 
dwa rodzaje: gṛhastha – życie rodzinne oraz tyāga –wyrzeczenie.”

Yādava dāsa: „Po wysłuchaniu twojego wyjaśnienia jak i ślok, które właśnie 
zacytowałeś ze Śrīmad-Bhāgavatam dochodzę do wniosku, że istnieją cztery różniące 
się od siebie stany viveka-yukta. Który z nich należy uznać za sādhu-saṅgę?”

Ananta dāsa Bābājī: „Vivekī – inteligentny i oświecony, mumukṣu – pragnący 
wyzwolenia, mukta-siddha – wyzwolony oraz bhakta – wielbiciel są czterema różnymi 
stanami viveka-yukta. Dla viṣayī korzystne jest towarzystwo vivekī, który obdarzony 
jest zdolnością rozróżniania pomiędzy materią, a duchem oraz mumukṣu – tym, który 
pragnie wyzwolenia. Mukta-siddha jīvy mogą zostać podzielone na dwie grupy: jedna 
pragnie rasy – duchowego nastroju, druga zaś przywiązana jest do monistycznego wy-
zwolenia māyāvādī. Towarzystwo pierwszej grupy mukta-siddha jīva jest z pewnością 
najbardziej korzystne. Z drugiej strony, mukta-siddha māyāvādī jest bluźniercą. Jego 
towarzystwo nie jest polecane dla nikogo.”

„Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32 wydaje następujący werdykt o mukta-siddha 
māyāvādī:

ye ‘nye ‘ravindākṣa vimukta-māninas
tvayyasta-bhāvād aviśuddha-buddhyaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ

patanty adho ‘nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

’O lotosooki ci, którzy uważają się za wyzwolonych w tym życiu, jednak pozba-
wieni są służby oddania dla Ciebie posiadają nieczystą inteligencję. Choć przyjmują 
surowe pokuty i wznoszą się do duchowej pozycji realizacji bezosobowego Brahmana, 
upadają ponownie, gdyż odrzucili wielbienie Twoich lotosowych stóp.’”

„Czwartym rodzajem viveka-yukta są bhaktowie – wielbiciele Pana, którzy 
mogą zostać podzieleni na dwie grupy. Pierwsi, którzy skłaniają się ku aiśvaryi – bo-
gactwom Kṛṣṇy, posiadają nastrój zabarwiony bojaźnią i szacunkiem wobec Pana. Dru-
dzy skłaniają się ku mādhuryi – spontanicznego związku miłości z Kṛṣṇą. Towarzystwo 
bhaktów jest pod każdym względem pouczające dla każdego. Szczególnie dotyczy 
to towarzystwa mādhurya-para – bhakty skłaniającemu się ku mādhuryi. Gdy osoba 
przyjmuje schronienie takiego bhakty, w jej sercu pojawi się transcendentalna rasa.”

Yādava dāsa: „Wcześniej powiedziałeś, że bhaktowie Kṛṣṇy w tym świecie 
znajdują się w dwóch położeniach. Czy mógłbyś objaśnić to bardziej szczegółowo, by 
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tak tępa osoba jak ja mogła to lepiej zrozumieć?”
Ananta dāsa Bābājī: „Istnieją dwa rodzaje bhaktów: gṛhastha-bhakta – bhakto-

wie żyjący w rodzinie oraz gṛha-tyāgī-bhakta – wielbiciele, którzy wyrzekli się życia 
rodzinnego.”

Yādava dāsa: „Łaskawie opisz ze szczegółami związek pomiędzy gṛhastha-
bhaktą, a saṁsārą.”

Ananta dāsa Bābājī: „Osoba, która wybudowała dom i żyje w nim, niekoniecz-
nie jest gṛhasthą. By nim być, wpierw należy przyjąć odpowiednią żonę i następnie 
założyć gospodarstwo domowe. Obydwie czynności należy wykonać zgodnie z regulu-
jącymi zasadami Wed. Osoba praktykując bhakti w ten sposób jest gṛhastha-bhaktą.”

„Uwarunkowana dusza eksploatuje materialną naturę poprzez pięć zmysłów po-
bierających wiedzę. Oczami widzi formy i kolory, uszami słucha dźwięków, nosem 
odczuwa zapach, smakuje językiem oraz dotyka i czuje skórą. Tymi pięcioma zmysłami 
zagłębia się w tym świecie rozwijając do niego przywiązanie. Im większą odczuwa 
atrakcję do materii, tym bardziej odsuwa się od słodkiego Pana Serca, Śrī Kṛṣṇy. Stan 
ten znany jest, jako oczarowująca zewnętrzna fantasmagoria saṁsāry. Ci, którzy są 
zanurzeni w nią w ten sposób znani są, jako viṣayī.”

„Gdy wielbiciel Pana znajduje się w życiu rodzinnym, nie zapomina się w zmy-
słowych pragnieniach, jak czyni to viṣayī. Postrzega dharma-patnī – żonę, jako partnera 
w zrealizowaniu nitya-dharmy i jako służkę Kṛṣṇy. Podobnie patrzy na swych synów 
i córki. Jego oczy szukają spełnienia w patrzeniu na formę Bóstwa Pana oraz na inne 
parafernalia związane z Kṛṣṇą. Jego uszy pragną spełnienia w słuchaniu tematów świa-
domych Kṛṣṇy, które opisują Pana i Jego wielbicieli. Przepełnia się radością wąchając 
zapach listków i pączków tulasī, kadzideł i kwiatów ofiarowanych Kṛṣṇie. Jego język 
smakuje harināma oraz wspaniałe potrawy ofiarowane Kṛṣṇie. Doświadcza boskich 
ekstaz po dotknięciu stóp Vaiṣṇavów. Jego ambicje, nadzieje, czynności, pragnienia, 
gościnność i wielbienie devów wykonywane są, jako część głównego zajęcia – peł-
nienia służby oddania dla Kṛṣṇy. Jego całe życie jest radosnym festiwalem, na który 
składa się współczucie wobec wszystkich żywych istot, intonowanie harināma i słu-
żenie Vaiṣṇavom. Cieszenie się materialnymi przyjemnościami bez przywiązania do 
nich, możliwe jest wyłącznie w życiu rodzinnym wielbicieli Pana. Dla jīv w Kali-yudze 
stanie się gṛhastha-bhaktą jest czymś najbardziej właściwym, gdyż nie ma tu strachu 
upadku i co więcej, daje możliwość osiągnięcia pełnego duchowego postępu.”

„Wielu wysoce oświeconych i samozrealizowanych guru było gṛhastha-
vaiṣṇavami. Jeśli ich potomkowie stają się czystymi Vaiṣṇavami, również zalicza się 
ich do gṛhastha-bhaktów, których towarzystwo jest w najwyższym stopniu korzystne 
dla ludzkości.”

Yādava dāsa: „Gṛhastha-vaiṣṇavowie muszą pozostać pod kontrolą zasad smar-
ta – karma-kāṇḍī braminów. W innym przypadku będą doświadczać problemów w spo-
łeczeństwie. W jaki sposób mogą kultywować śuddha-bhakti w takich warunkach?”

Ananta dāsa Bābājī: „Gṛhastha-vaiṣṇavowie muszą dostosować się do pewnych 
społecznych konwenansów, jakim jest na przykład vivāha – wedyjska ceremonia mał-
żeńska, którą muszą wykonać dla swych synów i córek; śraddhā – ofiarowanie obla-
cji dla zmarłych rodziców, itp. Jednakże nie jest dla nich konieczne, by wykonywali 
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kāmya-karmę – czynności dla rezultatu dla spełnienia materialistycznych ambicji.”
„Każdy może zrozumieć, że w celu utrzymania materialnego ciała musi przyjąć 

zależność od zewnętrznych rzeczy. Nawet ci, którzy uważają się za nirapekṣa – od-
wiązanych, muszą ją zaakceptować. Gdy osoba jest chora lub doznaje wielkiego bólu, 
musi przyjąć lekarstwo. Co więcej, musi zdobyć pożywienie, gdy jest głodna, ubranie 
chroniące od chłodu, dach przed słońcem i deszczem, itd. Takie konieczne rzeczy są 
czymś normalnym dla wcielonej duszy, gdyż jest ona od nich uzależniona. Prawdzi-
wym znaczeniem braku przywiązania jest zmniejszenie tej zależności. Jednakże tak 
długo jak obecne jest materialne ciało, niemożliwym jest bycie całkowicie niezależnym 
od materialnych potrzeb. Zmniejszenie materialnych potrzeb jest z pewnością sprzyja-
jące podporządkowaniu i postępowi w oddaniu.”

„Jeśli osoba jest w stanie połączyć ze służbą dla Kṛṣṇy wszystkie opisane wcze-
śniej czynności, wówczas niedoskonałości zostają usunięte. Na przykład, nie należy 
żenić się z wyraźnym zamiarem rozszerzenia swojej dynastii, ostentacyjnie wielbiąc 
Prajapati – devę płodności. Raczej powinno się myśleć, że przyjmuje się za życiową 
partnerkę służkę Kṛṣṇy w celu założenia świadomej Kṛṣṇy rodziny. Takie postanowie-
nia są korzystne dla bhakti. Materialistyczni krewni, kapłani i inni mogą udzielać rad, 
jednak ostatecznie osoba zbiera rezultaty wyłącznie własnych ślubów i postanowień.”

„Gṛhastha-bhakta będzie przestrzegał śraddhā poprzez ofiarowanie zmarłym 
kṛṣṇa-prasādam i oblacji, karmienie vaiṣṇava-brāhmaṇa i ofiarowanie im jałmużny. 
To przyniesie mu duchową korzyść. Gdy praktyki oddania są zintegrowane z rytuałami 
smarta, negatywne rezultaty korzyści ulegają zniszczeniu. W rezultacie dodania czyn-
ności śuddha-bhakti, wielbiciel nie doświadczy żadnych przeszkód na swej drodze. 
Społeczne relacje powinny być prowadzone w nastroju obojętności i braku przywią-
zania. Zaś duchowe czynności należy wykonywać w sādhu-saṇdze. Wówczas wszyst-
kie działania zostaną oczyszczone z niedoskonałości. Zauważ, że większość pārṣada 
– wiecznych towarzyszy Śrī Caitanyi Mahāprabhu są gṛhastha-bhaktami. Od niepa-
miętnych czasów wielu rājarṣich – świętych królów, devów – półbogów oraz ṛṣīch – 
filozofów byli gṛhastha-bhaktami. Należy zrozumieć, że gṛhastha-bhaktów uważa się 
powszechnie za godnych czci.”

Yādava dāsa: „Jeśli gṛhastha-bhaktowie są tak wysoce cenieni i są spadko-
biercami skarbu najwznioślejszych aspektów kṛṣṇa-premy, dlaczego niektórzy z nich 
przyjmują wyrzeczony porządek życia stając się gṛha-tyāgī – tymi, którzy wyrzekli się 
domu?”

Ananta dāsa Bābājī: „Zaledwie kilku gṛhastha-bhaktów staje się kwalifikowa-
nymi kandydatami do wyrzeczonego życia gṛha-tyāgī. Towarzystwo takich osób jest 
niezwykle rzadkie.”

Yādava dāsa: „Jakie niezbędne kwalifikacje wymagane są do stania się gṛha-
tyāgīm?”

Ananta dāsa Bābājī: Istoty ludzkie posiadają dwie skłonności: bahirmukha – 
zewnętrzną materialną tendencję oraz antarmukha – tendencję, która jest wewnętrznej 
duchowej natury. W wedyjskiej terminologii znane są, jako parāk – odwrócenie się od 
Najwyższego i pratyak – zwrócenie się ku Panu w wyższej duchowej aspiracji.”

„Czysta dusza zapomniała o swej oryginalnej tożsamości i arogancko przyjęła 
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wulgarne i subtelne ciało za swoją jaźń. W ten sposób, uwarunkowana dusza błędnie 
utożsamiając się z materialnym umysłem i ciałem, postrzega materialną naturę poprzez 
instrumenty swoich zmysłów. Tak doświadcza atrakcji oraz przywiązania do zewnętrz-
nych przedmiotów zjawiskowego świata. Znane jest to, jako bahirmukha-pravṛtti 
– zewnętrzna materialna skłonność. Gdy proces ten ulega odwróceniu i świadomość 
zaczyna kierować się z materii ku zmysłom, umysłowi i do wewnątrz ku duszy, wów-
czas świadomość jest określana, jako antarmukha-pravṛtti – posiadająca wewnętrzne 
duchowe skłonności.”

„Tak długo, jak dominująca jest skłonność zewnętrzna, osoba musi bez obraz i na 
mocy towarzystwa świętych osób połączyć wszystkie swoje materialne skłonności ze 
świadomością Kṛṣṇy. W bezpiecznym schronieniu procesu bhakti, bahirmukha-pravṛtti 
wycofają się szybko i zmienią kierunek ku antarmukha-pravṛtti. Gdy skłonność skieru-
je się całkowicie do wewnątrz – antarmukha, gṛhastha-bhakta zdobywa zdolność stania 
się gṛha-tyāgīm. Jeśli gṛhastha wyrzeka się przedwcześnie rodziny, istnieje duża moż-
liwość upadku. Życie rodzinne jest szkołą dla jīvy, w której kształci się w ātmā-tattvie 
– wiedzy o duszy. Gdy nauka dobiegnie końca, jīva gotowa jest do opuszczenia szkoły.”

Yādava dāsa: „Jakie symptomy wskazują na to, że wielbiciel zdobył zdolność 
stania się gṛha-tyāgīm?”

Ananta dāsa Bābājī: „Musi być całkowicie wolny od pragnienia towarzystwa 
kobiet. Powinien być bardzo miłosierny wobec wszystkich żywych stworzeń, traktować 
pieniądze i materialne posiadłości z obojętnością; powinien zdobywać pożywienie i 
odzienie wyłącznie wtedy, gdy istnieje ku temu potrzeba, musi być obdarzony czystą 
miłością do Kṛṣṇy; powinien unikać kontaktu wulgarnych materialistów, nie zważać na 
pochwały i obrazy, nie być zainteresowanym ostentacyjnym zachowaniem oraz powi-
nien być zrównoważony i beznamiętny zarówno podczas życia jak i w obliczu śmierci. 
Te symptomy zostały opisane w następujących wersetach Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.45:

śrī-havir uvāca
sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed

bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany

eṣa bhāgavatottamaḥ

’Osoba zaawansowana w służbie oddania widzi we wszystkim Duszę wszyst-
kich dusz – Najwyższą Osobę Boga, Śrī Kṛṣṇę. W rezultacie, nieustannie widzi formę 
Najwyższej Osoby Boga, jako przyczynę wszystkich przyczyn i rozumie, że wszystkie 
rzeczy znajdują się w Nim.’”

„Dalej w Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.22:

mayy ananyena bhāvena
bhaktiṁ kurvanti ye dṛḍhām
mat-kṛte tyakta-karmāṇas
tyakta-svayana-bāndhavāḥ
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’Tacy sādhu angażują się w wierną służbę oddania dla Pana bez żadnych odchy-
leń. Dla Pana wyrzekają się wszystkich pozostałych związków rodzinnych i przyjaciół 
w tym świecie.’”

„Dalej Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.55:

visṛjati hṛdayaṁ na yasya sākṣād
dharir avaśābhihito ‘py aghaugha-nāśaḥ
praṇaya-rasanayā dhṛtāṅghri-padmaḥ
sa bhavati bhāgavata-pradhāna uktaḥ

’Śrī Hari, Najwyższa Osoba Boga, który niszczy dla Swych wielbicieli wszyst-
ko, co niepomyślne, nie opuszcza ich serc nawet wtedy, gdy pamiętają Go i intonują 
nieuważnie. Dzieje się tak, gdyż lina miłości związuje Pana, by na zawsze pozostawał 
w sercach wielbicieli. Tacy wielbiciele powinni być uznawani za najbardziej wyniesio-
nych.’”

„Gdy symptomy te manifestują się w gṛhastha-bhakcie, nie jest on zdolny, by 
dłużej wykonywać karmę. Naturalnie opuszcza dom rodzinny i staje się gṛha-tyāgīm. 
Jednakże tak wzniosłe i pozbawione przywiązań święte osoby są wielkim wyjątkiem. 
Jeśli ktoś w ciągu swego życia będzie w stanie odnaleźć towarzystwo takiej świętej 
osoby, jest prawdziwym szczęśliwcem.”

Yādava dāsa: „Zauważyłem pewną tendencję w obecnych czasach, że młode 
osoby opuszczają swój dom, otrzymują duchową inicjację, budują małą świątynię i 
rozpoczynają wielbienie Bóstw. Mimo to, po jakimś czasie wpadają w złe towarzystwo 
kobiet. Oczywiście kontynuują intonowanie japa i jakoś utrzymują się z żebrania. Roz-
poznałbyś ich, jako tyāgīch, czy raczej, jako gṛhastha-bhaktów?”

Ananta dāsa Bābājī: „Jako, że poruszyłeś wiele punktów na raz pozwól, że od-
powiem po kolei na każdy z nich. Kryterium nie jest wiek, bycie starym, czy mło-
dym. Gṛhastha-bhakta może zasłużyć na stanie się gṛha-tyāgīm we wczesnym wieku z 
powodu połączenia duchowego oczyszczenia poprzednich żyć z duchowym postępem 
życia obecnego. Na przykład, Śukadeva Gosvāmī już od samych narodzin był zdolny 
wyrzec się rodziny i domu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że określenie 
czyjej wartości nie zależy od jego pozy, ani sztucznych wyrzeczeń. Gdy manifestuje się 
prawdziwe wyrzeczenie, młodość nie jest już czymś niekorzystnym.”

Yādava dāsa: „Na czym polega różnica pomiędzy prawdziwym i sztucznym bra-
kiem przywiązania?”

Ananta dāsa Bābājī: „Prawdziwy brak przywiązania pozbawiony jest chwiejno-
ści. Postanowienie nigdy nie zostaje złamane. Fałszywe wyrzeczenie jest konsekwencją 
materialnej przebiegłości, mentalności oszukiwania i pragnieniem pozycji i szacunku. 
Niektóre osoby przyjmują fałszywe wyrzeczenie w celu zdobycia szacunku, który jest 
naturalnie przyznawany wolnym od przywiązań wielbicielom. Wszystko to jest w naj-
wyższym stopniu szkodliwe. Gdy tylko osoba opuszcza dom i rodzinę, symptomy bra-
ku przywiązania zanikając ustępują amoralnym naruszeniom zasad.”
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Yādava dāsa: „Czy niezbędne jest, by gṛha-tyāga bhakta zmienił ubiór, przyj-
mując strój ascety?”

Ananta dāsa Bābājī: „W rzeczywistości, gdy wszystkie przywiązania do życia 
rodzinnego ulegają zniszczeniu, nirapekṣa-akiñcana-bhakta – pozbawiony przywiąza-
nia wielbiciele może mieszkać gdziekolwiek, w lesie lub w domu. Czasami jednakże 
widzi się ich, jako bhikṣu – świętych, którzy żyją z żebrania. Z tego względu ich je-
dynym strojem są kaupīny – przepaska na biodra. Noszą ze sobą kanthā – pled uszyty 
z używanych i wytartych ubrań. Gdy przyjmują ślub kaupīna i kanthā, czynią to w 
obecności innych gṛha-tyāga bhaktów dla wzmocnienia swego postanowienia. Znane 
jest to, jako veṣa – metoda otrzymania stroju żebraka, która wprowadza ich do bhikṣā – 
żebraczego życia. Co można zarzucić przyjmowaniu veṣa w taki sposób?

Yādava dāsa: „Czy istnieje jakiś cel w byciu rozpoznawanym, jako bhikṣu na 
podstawie kaupīn i kanthy?”

Ananta dāsa Bābājī: „Gdy wielbiciel noszący kaupīny i kanthę zostaje widziany 
przez świat jako bhikṣu, wówczas krewni i rodzina wypiera się go z wielką łatwo-
ścią. Dzięki temu odrzuci on wszelką myśl o powrocie do domu. Pochłonie go rów-
nież naturalna atrakcja do braku przywiązania oraz zacznie odczuwać odrazę wobec 
materialistycznych ludzi. Dla doświadczonego, obdarzonego dojrzałym wyrzeczeniem 
wielbiciela gṛha-tyāga, zmiana ubioru nie jest konieczna. Jednak w przypadku niektó-
rych, przyjęcie veṣa będzie pomocne. Jak zostało oznajmione w Śrīmad-Bhāgavatam 
4.29.46, wyniesiony wielbiciel, który manifestuje następujące cechy nie potrzebuje 
przyjęcia veṣy:

yadā yasyānugṛhṇāti
bhagavān ātma-bhāvitaḥ

sa jahāti matiṁ loke
vede ca pariniṣṭhitām

’Gdy osoba jest w pełni zaangażowana w służbę oddania, zdobywa przychylność 
Pana, który obdarza ją bezprzyczynową łaską. W tym czasie, przebudzony wielbiciel 
porzuca materialne czynności i rytuały opisane w Wedach. Jego jedynym zainteresowa-
niem staje się prawdziwa potrzeba ludzkości.’”

„Nie istnieje żadna instrukcja, która poleca przebudzonemu wielbicielowi przy-
jąć wyrzeczony ubiór. Jednakże biorąc pod uwagę społeczeństwo, czasami taka zmiana 
zdaje się koniecznością.”

Yādava dāsa: „Kto może przyznać veṣa?”
Ananta dāsa Bābājī: „Należy przyjąć veṣa od gṛha-tyāgī bhakty. Gṛhastha-

bhakta nie doświadczył wyrzeczonego życia, stąd nie może nikomu przyznać veṣa. 
Brahma-vaivarta Purāṇa oświadcza:

aparīkṣyopadiṣṭaṁ yat loka-nāśāya tad bhavet

„Osoba, która samemu nie praktykowała życia duchowego nie powinna dawać 
innym instrukcji, wprowadzając w ten sposób chaos w społeczeństwie.”
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Yādava dāsa: „Jakie punkty muszą zostać rozważone przez guru, przed tym jak 
inicjuje wielbiciela w veṣa?”

Ananta dāsa Bābājī: „Pierwszym punktem, który musi rozważyć jest kompe-
tencja ucznia. Czy będąc gṛhastha-bhaktą, dzięki praktyce służby oddania był w sta-
nie osiągnąć takie bramińskie cechy, jak spokój, kontrolę zmysłów, itd. Czy otrząsnął 
się z pragnienia towarzystwa kobiet. Czy wykorzenił materialne dążenia do bogactwa, 
bogatego jedzenia i stroju oraz wystawnego życia. Guru musi zatrzymać przy sobie 
ucznia przez jakiś czas w celu właściwego sprawdzenia jego cech. Inicjuje go wyłącz-
nie wtedy, gdy jest przekonany, co do jego kwalifikacji. Guru z pewnością upadnie, gdy 
obdarzy inicjacją ucznia, który na nią nie zasługuje.”

Yādava dāsa: „Rozumiem teraz, że otrzymanie bheka i veṣa nie jest czymś ła-
twym. W rzeczywistości jest to szalenie poważny rytuał. Niestety niekwalifikowani, 
tak zwani guru, uczynili z tego farsę, pozbawiony wagi rytuał. Na nieszczęście to tylko 
początek. Zastanawiam się, gdzie to się wszystko skończy.”

Ananta dāsa Bābājī: „Właśnie w celu uchronienia świętości tego procesu, Śrī 
Caitanya skarcił Choṭa Haridāsa za jego drobne przewinienie. Ci, którzy uznają się za 
zwolenników mego Pana, Śrī Mahāprabhu, muszą zawsze pamiętać ukaranie Choṭy 
Haridāsa.”

Yādava dāsa: „Czy otrzymanie bheka, wybudowanie świątyni i rozpoczęcie 
wielbienia Bóstw jest autoryzowanym procesem?”

Ananta dāsa Bābājī: „Nie. Po otrzymaniu veṣa, kwalifikowany wielbiciel wkra-
cza w życie żebracze, co oznacza, że codziennie musi wychodzić i utrzymywać się z 
żebrania. Nie wikła się w budowę świątyni i innych przedsięwzięć na wielką skalę. 
Będzie żył w odosobnionej chacie, lub w świątyni gṛhasthy. Nie może używać pienię-
dzy, zarówno dla własnych potrzeb, jak i w żadnym innym wypadku. Będzie po prostu 
spożytkowywał cały swój czas na pozbawionym obraz intonowaniu harināma.”

Yādava dāsa: „Zatem jak można nazwać tych, którzy po porzuceniu domu budu-
ją własną świątynię i żyją tam, jakby to był dom?”

Ananta dāsa Bābājī: „Nazywa się ich vāntāśī – tymi, którzy jedzą własne wy-
mioty. Jedzą pokarm, który wcześniej zwrócili.”

Yādava dāsa: „Czy taka osoba jest wciąż Vaiṣṇavą?”
Ananta dāsa Bābājī: „Jeśli jego czyny są sprzeczne z nakazami pism objawio-

nych i zasadami vaiṣṇava-dharmy, dlaczego powinniśmy szukać jego towarzystwa? 
Zboczył on ze ścieżki śuddha-bhakti przyjmując oszustwo i kaprys. Czy pozostały w 
nim jakieś cechy Vaiṣṇavy?”

Yādava dāsa: „Jak możemy powiedzieć, że porzucił vaiṣṇava-dharmę, skoro na-
dal intonuje harināma?”

Ananta dāsa Bābājī: „Intonowanie harināma i nāmāparādha – obrazy wobec in-
tonowania harināma, są czymś zupełnie różnym. Gdy widzisz grzeszne czynności po-
pełniane na mocy intonowania, jest to nāmāparādha. Należy uciekać od nāmāparādha 
jak najdalej.”

Yādava dāsa: „Czy możemy nazywać ten stan świadomością Kṛṣṇy?”
Ananta dāsa Bābājī: „Z pewnością nie! Świadome Kṛṣṇy życie jest nieskażone 

oszustwem. Wypełnione jest prostotą i szczerością przy całkowitym braku obraz.”
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Yādava dāsa Bābājī: „Zatem musi być on na niższej pozycji w stosunku do 
gṛhastha-bhakty.”

Ananta dāsa Bābājī: „Skoro nie jest nawet bhaktą jak go, zatem można porównać 
do jakiegokolwiek wielbiciela?”

Yādava dāsa: „W jaki sposób można go uratować?”
Ananta dāsa Bābājī: „W pierwszej kolejności musi porzucić on obraźliwe zacho-

wanie. Następnie musi nieprzerwanie intonować do momentu, w którym łzy skruchy 
sprowadzą go z powrotem do grona Vaiṣṇavów.”

Yādava dāsa: „Szanowny Bābājī, jako, że gṛhastha-bhaktowie podążają za sys-
temem varṇāśrama, czy możliwe jest, by gṛhastha, który został wykluczony z tego 
systemu stał się Vaiṣṇavą?”

Ananta dāsa Bābājī: „Gdybyś tylko wiedział, jakże liberalna i wspaniałomyśl-
na jest vaiṣṇava-dharma! Znana jest również, jako jaiva-dharmą – religią wszyst-
kich żywych istot. Każda istota ludzka, na każdej pozycji ma prawo do podążania za 
nią. Urodzeni w najniższym ze stanów ludzkości i znani, jako antyaja, mogą przyjąć 
vaiṣṇava-dharmę i żyć, jako gṛhastha-bhaktowie. Mogą uczynić to, choć istnieją poza 
społeczeństwem varṇāśrama. Innym przykładem jest sannyāsin – osoba reprezentują-
ca najwyższy porządek religijny w systemie, który łamie swoje śluby i upada. Jednak 
dzięki towarzystwu świętych osób może zostać przywrócony na ścieżkę śuddha-bhakti 
i żyć, jako gṛhastha-bhakta, pomimo wykluczenia ze społeczeństwa varṇāśrama. Rów-
nież osoby i ich potomkowie wykluczeni z systemu i pozbawieni społecznego statusu 
z powodu sprzecznego z prawem postępowania, mogą podjąć proces śuddha-bhakti i 
dzięki towarzystwu sādhu, stać się gṛhastha-bhaktami. Dlatego istnieją dwa rodzaje 
gṛhastha-bhaktów: varṇāśrama-dharma-yukta – ci, którzy znajdują się wewnątrz sys-
temu varṇāśrama oraz varṇāśrama-dharma-rahita – ci, którzy znajdują się poza nim.”

Yādava dāsa: „Który z nich jest lepszy?”
Ananta dāsa Bābājī: „Naturalnie lepszym jest ten, który rozwinął wyższą inten-

sywność bhakti. A jeśli chodzi o tych, którzy bhakti są pozbawieni, z punktu widzenia 
vyāvahārika – materialistycznego społeczeństwa lepsi są ci, którzy znajdują się w sys-
temie varṇāśrama. Przynajmniej posiadają swoje miejsce w społeczeństwie. Z punktu 
widzenia pāramārthika, obydwoje są tak samo zdegradowani z powodu braku obecno-
ści bhakti.”

Yādava dāsa: „Czy gṛhastha żyjący w domu może nosić strój tyāgī?”
Ananta dāsa Bābājī: „Nie zostało to jasno powiedziane. Istota ludzka, bez wzglę-

du na varṇę, z której pochodzi może przyjąć vaiṣṇava-dharmę. Jednakże pisma obja-
wione oświadczają, że porządek sannyāsa może przyjąć wyłącznie bramin, nikt inny. 
W Śrīmad-Bhāgavatam 7.11.35 Nārada Muni po opisaniu cech różnych varṇ mówi:

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañ jakam

yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

’Jeśli osoba okazuje opisane wcześniej symptomy bramina, kṣatriyi, vaiśyi czy 
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śūdry, powinna zostać uznana w oparciu o nie, nawet jeśli pojawiła się w innej kaście.’”

„Na mocy tego stanowiska, rozpoczęto praktykę przyznawania porządku 
sannyāsa osobie posiadającej cechy bramińskie nawet, jeśli urodziła się w niższej 
varṇie. Jeśli wszystkie te warunki zostają zachowane, pisma uznają tę praktykę za auto-
ryzowaną. Oczywiście jest to akceptowalne wyłącznie z punktu widzenia pāramārthika 
i nie odnosi się to do materialistycznych konwenansów vyāvahārika.”

W tym momencie Yādava dāsa zwrócił się do swego towarzysza: „Drogi 
Caṇḍīdāsa, czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?”

Caṇḍīdāsa odparł: „Byłem w stanie zrozumieć następujące punkty wspaniałych 
nauk, w najwyższym stopniu godnego szacunku Ananta dāsa Bābājīego: Jīva zapo-
mniawszy o tym, że jest wiecznym sługą Śrī Kṛṣṇy, przyjmuje materialne ciało i będąc 
pod wpływem guṇ – trzech materialny sił, rozpoczyna próbę eksploatacji tego świata. 
W rezultacie zostaje nagrodzona bólem i przyjemnością. W próbach cieszenia się rezul-
tatami swych działań, zmuszona jest do przyjęcia narodzin, chorób, starości i ostatecz-
nie śmierci. Przechodzi przez wiele żyć, czasami w wyższych narodzinach, czasami w 
niższych. Jednak za każdym razem dusza okryta jest fałszywym ego. Kierowana jest 
ku ochronie delikatnego materialnego ciała przed skutkami głodu i pragnienia. Musi 
cierpieć na wiele sposobów z powodu niezrównoważonego rozprowadzania i braku 
esencjonalnych towarów. Jej ciało jest pod nieustannym oblężeniem nieuchronnych 
niepokojów. Nieznośne kłótnie i zatargi z żoną i dziećmi, czasami skłaniają ją do po-
pełnienia samobójstwa.”

„Zmuszona chciwością posiadania pieniędzy, popełnia wiele grzesznych czyn-
ności. Z tego powodu zostaje ukarana przez prawo i stając się pariasem sprowadza na 
siebie niezliczone niedole. Nie istnieje ulga od niepokoju i rozpaczy sprowadzonych 
przez śmierć w rodzinie, utratę bogactwa, napaści bandytów, itp. Nawet na starość to-
warzyszy jej smutek, gdy członkowie rodziny zaniedbują jej potrzeby. Reumatyzm i 
nadmiar śluzu niepokoją ją, gdy ciało zaczyna się starzeć i stopniowo rozpadać. Po 
śmierci, pobyt w łonie kolejnej matki jest w każdym momencie nieprzyjemnym i wy-
czerpującym doświadczeniem. W połączeniu ze wszystkimi tymi cierpieniami – pożą-
danie, gniew, chciwość, iluzja, szaleństwo i zawiść zdławiają sumienie i rozwagę. To 
jest saṁsāra – materialna egzystencja.”

„Teraz właściwie pochwyciłem znaczenie słowa saṁsāra. Raz za razem upadam 
do stóp wszystkich zgromadzonych Bābājīch. Vaiṣṇavowie są prawdziwymi guru tego 
świata i dziś, dzięki ich łasce zdobyłem prawdziwe zrozumienie, czym jest saṁsāra.”

Całe zgromadzenie Vaiṣṇavów głośno intonując harināma wykrzykiwało po-
chwały w kierunku wnikliwej duchowej analizy Ananta dāsa Bābājīego. Do ich grupy 
przyłączyło się więcej Vaiṣṇavów i Lāhirī Mahāśaya zaczął śpiewać własną kompozy-
cję:

e ghora saṁsāre paḍiyā mānava na pāya duḥkhera śeṣa
sādhu-saṅga kori’ hari bije yadi tabe anta haya kleśa

„Nie ma końca cierpieniom jīvy, która upadła w ciemną studnię saṁsāry. Jeśli 



106

Jaiva-dharma - Część I

jednak posiada ona towarzystwo świętych dusz i zwraca się do Najwyższego Pana Śrī 
Hari w podporządkowaniu, wówczas zatrzymuje swą niedolę.”

viṣaya-anale jvaliche hṛdaya anale bāḍe anala
aparādha chaḍi’ laya kṛṣṇa-nāma anale paḍaye jāla

„Materialne życie oznacza pochłonięcie przez ogień, a wszelkie materialne 
wysiłki są opałem podsycającym płomienie. Gdy spalona jīva rozpoczyna intonowa-
nie transcendentalnego imiona Kṛṣṇy bez obraz, miłosierny deszcz harināma gasi ten 
ogień.”

nitai-caitanya-caraṇa-kamale āśraya laila yei
kālidāsa bole jīvane maraṁe āmāra āśrayā sei

„Ja, Kālidāsa uważam tych, którzy przyjęli schronienie lotosowych stóp Śrī Śrī 
Nityānanda Caitanyi, za moje bezpieczne sanktuarium.”

Caṇḍīdāsa bardzo poruszony słowami pieśni zaczął tańczyć w jej rytm. Na ko-
niec upadł niczym kij do stóp Bābājīch. Po tym, jak uświęcił się posypując głowę ku-
rzem z ich stóp, zaczął tarzać się po ziemi krzycząc z nieopisaną radością. Zgromadzeni 
Vaisnavowie będący świadkami ekstatycznych doznań Caṇḍīdāsa zgodzili się, że jest 
on wielkim szczęśliwcem.

Po chwili Yādava powiedział delikatnie do Caṇḍīdāsa: „Wracajmy, musimy 
przeprawić się przez Ganges.”

Caṇḍīdāsa odparł żartując: „Jeśli przeprawisz mnie przez materialny ocean, z 
pewnością będę ci towarzyszyć.”

Razem ofiarowali daṇḍavaty w Pradyumna-kuñja i wychodząc ujrzeli 
Damayantī, która raz za razem składała pokłony wszystkim Vaiṣṇavom. Powiedziała: 
„Nieszczęście! Dlaczego urodziłam się kobietą? Jeśli byłabym mężczyzną bez namysłu 
udałabym się do kuñja, ujrzałabym lotosowe stopy Vaiṣṇava sādhu i ofiarowałabym im 
daṇḍavaty. W ten sposób wypełniłabym cel ludzkiego życia. Moim pragnieniem jest, 
bym narodziny po narodzinach służyła Vaiṣṇavom z Navadvīpa.”

Yādava dāsa powiedział: „O matko! Ta Godruma-dhāma jest wielce świętym 
miejscem. Gdy tylko ktoś do niego wkracza, zostaje nagrodzonym czystą bhakti. W 
Godrumie bawił się nasz ukochany Śrī Śacīnandana Nimaī. To było wioska pasterzy go-
pa-palli. Znając chwały tego miejsca, Śrīla Prabhodānanda Sarasvatī Gosvāmī modlił 
się w wersecie 36 Śrī Navadvīpa-śataki:

na loka-vedoddhṛta-mārga-bhedair
āviśya saṅkliśyata re vimudhāḥ

hatheṇa sarvaṁ parihṛtya gauḍe
śrī-godrume parṇa-kuṭīṁ kurudhvam

„O głupia jīvo! Przyjmując schronienie społeczeństwa i Wed usiłowałaś tak 
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wielu religijnych ścieżek. Jednak przyniosły ci one wyłącznie niepokój. Wyrzeknij się 
teraz tych niepewnych metod i natychmiast udaj się do Godrumy, by żyć w chacie ze 
słomianym dachem.”

W trójkę przebyli Ganges i powrócili do Kuliyā-grāma. Od tego dnia u 
Caṇḍīdāsa i jego żony Damayantī dokonała się cudowna przemiana. Zaczęli okazywać 
nastrój i cechy Vaiṣṇavów i zdawało się, że materialne życie już ich nie dotyka. Cały 
czas poświęcali służeniu Vaiṣṇavom, intonowaniu harināma i wykonywaniu miłosier-
nych czynów dla wszystkich żywych istot. Jakże wspaniałą była ta nowo odmieniona 
para Vaiṣṇavów! Jakże potężną moc ma łaska Vaiṣṇavy! Wszelka chwała kṛṣṇa-nāma! 
Wszelka chwała świętej ziemi Śrī Navadvīpa-dhāma!

Tak kończy się siódmy rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma, a saṁsāra 
– materialna egzystencja.
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Rozdział VIII
Nitya-dharma i zachowanie Vaiṣṇavy

Pewnego dnia, Vaiṣṇavowie z Godrumy udali się w odwiedziny do wielbicieli 
mieszkających w lasach nad południowo wschodnimi brzegami jeziora Śrī Gorā-hrada. 
Gdy po wspólnym przyjęciu południowego prasādam usiedli razem w odosobnieniu 
kuñja, Lāhirī Mahāśaya rozpoczął pieśń, która przywołała w sercach zgromadzonych 
wielbicieli vraja-bhāvę – duchowe uczucia Vrajy.

gaura! kata īlā karile ekhāne
advaitādi bhakta-saṅge nācile e vane raṇge

 
„Nasz Śrī Gaurāṅga wykonał tak wiele transcendentalnych rozrywek w towarzy-

stwie Advaita Ācāryi i innych. Ten zielony gaj był świadkiem Jego wspaniałego tańca.”

kāliya-damana-saṅkīrtane
e hrada haite prabhu nistārile nakra prabhu

kṛṣṇa yena kāliya-damane
 
„Pewnego razu podczas saṅkīrtanu, Śrī Gaurāṅga wyzwolił krokodyla żyjącego 

w tych wodach. Wyzwolił go tak, jak uczynił to wiele lat wcześniej Śrī Gopāla Kṛṣṇa 
w przypadku węża Kālyi.”

 
Kilka minut później rozpoczęła się dyskusja odnośnie jedności pomiędzy 

gaura-līlā, a kṛṣṇa-līlā. W niedługim czasie, na miejsce przybyło więcej Vaiṣṇavów 
z Baḍagāchi. Wpierw ofiarowali daṇḍavaty jezioru Gorā-hrada, po czym pokłonili się 
wielbicielom, którzy przyjęli ich gorąco proponując wygodne miejsca.

Niczym cichy strażnik, drzewo banianu stało dumnie strzegąc ustronnego kuñja. 
Wokół podstawy jego pnia Vaiṣṇavowie wybudowali okrągłą betonową platformę. 
Drzewo z uczuciem nazwano Nityānanda-vaṭa, gdyż pod jego wspaniałymi konarami 
zwykł często siadać Śrī Nityānanda. Teraz Vaiṣṇavowie siedzieli w tym samym miej-
scu rozmawiając radośnie na duchowe tematy. W pewnym momencie, ciekawy młody 
Vaiṣṇava powiedział z szacunkiem: „Chciałbym prosić zgromadzonych Vaiṣṇavów o 
zgodę na zadanie pytania. Łaskawie uspokójcie mój dociekliwy umysł.”

Śrī Haridāsa Bābājī, jeden z mieszkańców tego odosobnionego miejsca, liczył so-
bie bez mała sto lat. Był bardzo wielkim uczonym i jedną z nielicznych, wciąż żyjących 
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osób, która widziała na własne oczy, jak Śrī Nityānanda siedział w cieniu tego drzewa. 
W ciągu tych wszystkich lat pielęgnował bez odchyleń jedno pragnienie – by oddać 
ostatnie tchnienie właśnie w tym miejscu. Rzadko opuszczał kuñja, a jeśli to czynił, 
udawał się wyłącznie do Pradyumna Kuñja w odwiedziny do Paramahaṁsa Premadāsa 
Bābājīego. Teraz powiedział: „Drogi panie, mamy pośród nas Śrī Paramahaṁsa 
Premadāsa Bābājīego. Jako, że przewodniczy on temu zgromadzeniu, nie powinieneś 
obawiać się, że twoje pytanie pozostanie bez odpowiedzi.”

Młody Vaiṣṇava z Baḍagāchi zapytał z pokorą: „Jako, że vaiṣṇava-dharma jest 
nitya-dharmą, chciałbym dokładnie poznać doskonałe zachowanie Vaiṣṇavy, w szcze-
gólności jak postępuje on wobec innych ludzi.”

Śrī Haridāsa Bābājī spojrzał na Vaiṣṇava dāsa Bābājīego i podchodząc do niego 
powiedział: „Mój drogi Vaiṣṇava dāsa, tak dobrego i uczonego Vaiṣṇavę jak ty, można 
znaleźć w Bengalu bardzo rzadko. Z tego powodu najbardziej stosownym jest, byś to 
ty odpowiedział na pytanie. Towarzystwo Śrīla Prabhodānanda Sarasvatī i duchowe in-
strukcje Śrīla Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego są dowodem, że jesteś największym 
szczęśliwcem i odbiorcą łaski Śrī Caitanyi.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī odparł pokornie: „Czcigodny Bābājī, widziałeś twarzą w 
twarz Śrī Nityānandę, który jest bezpośrednią ekspansją Śrī Balarāma. Miałeś towarzy-
stwo wielu przepełnionych oddaniem osób, jak i udzieliłeś wielu wielbicielom instruk-
cji odnośnie służby oddania. Z tego powodu obdarz nas dzisiaj swą łaską i oświeć nas.”

Vaiṣṇavowie jednomyślnie i z entuzjazmem poprosili Śrī Haridāsa Bābājīego o 
wykład i ten zgodził się, nie widząc możliwości odmowy. W pierwszej kolejności, ofia-
rował pod drzewem banianu daṇḍavaty Śrī Nityānandzie i następnie rozpoczął rozpra-
wę: „Najpierw ofiarowuje szacunek wszystkim jīvom, sługom Śrī Kṛṣṇy. W Caitanya-
caritāmṛcie, Adi-līli 6.85, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja napisał:

keha māne keha nā māne, saba tāṅra dāsa
ye nā māne, tāra haya się pape nāśa

 
‘Niektórzy Go uznają, inni nie. Mimo to, wszyscy są Jego sługami. Jednak oso-

ba, która Go nie akceptuje zostanie zrujnowana przez grzeszne czynności.’”
 
„Zawsze wielce doceniam i noszę na swej głowie powyższe słowa wielkiego 

świętego Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja. Choć wszystkie jīvy są z natury sługami Kṛṣṇy, 
jedna klasa nie akceptuje swej pozycji uległości wobec Īśvary, Najwyższego Pana, pod-
czas gdy druga pokornie uznaje tą wieczną prawdę. W konsekwencji tego, istnieją dwa 
rodzaje ludzi w tym świecie: kṛṣṇa-bahirmukha – ci, którzy zaprzeczają, że Kṛṣṇa jest 
Najwyższym oraz kṛṣṇa-unmukha – ci, którzy Go uznają. Większość ludzi w tym świe-
cie należy do kṛṣṇa-bahirmukha, pośród których wielu odrzuca jakąkolwiek formę reli-
gii. Na ich temat nie ma zbyt wiele do powiedzenia, poza tym, że nie posiadają zmysłu 
moralnego obowiązku i ich jedynym celem życia jest zwiększenie materialnej potęgi, 
pozycji i bogactwa. W tym świecie istnieją również osoby, które podążając za religią 
akceptują moralną odpowiedzialność za swoje zachowanie. Dla ich informacji, wielki 
mędrzec Vaiṣṇava Manu oświadczył w Manu-saṁhicie 6.92:
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dhṛtiḥ kṣamā damo ‘steyaṁ śaucam indriya-nigrahaḥ
dhīr vidyā-satyam akrodho daśakaṁ dharma-lakṣaṇam

 
‘Dziesięcioma cechami religijności są: dhṛtiḥ – satysfakcja, kṣamā – przebacze-

nie, które nie szuka zemsty za wyrządzone zło, dama – samokontrola, kontrola umysłu, 
która utrzymuje się pomimo obecności pokus, asteya – uczciwość, śaucam – czystość, 
indriya-nigraha – wycofanie zmysłów od przedmiotów zmysłów, dhīh – wiedza pism 
objawionych, vidyā – wykształcenie, które jest wiedzą o duszy, satyam – prawdomów-
ność, która jest świadomością rzeczywistości oraz akrodha – wolność od gniewu, która 
przejawia się zachowaniem spokoju nawet w prowokujących sytuacjach.’”

 
„Spośród nich, dhṛtiḥ – satysfakcja, dama – samokontrola, śauca – czystość, 

indriya-nigraha – wycofanie zmysłów, dhīh – wiedza pism objawionych oraz vidyā – 
wiedza o duszy, są sześcioma obowiązkami i skierowanymi ku sobie cechami. Podczas, 
gdy kṣamā – przebaczenie, asteya – szczerość, satyam – prawdomówność i akrodha 
– wolność od gniewu są czterema obowiązkami wobec innych. Obowiązek wielbie-
nia Najwyższego Pana, Śrī Hari nie został jasno wytyczony w żadnej z powyższych 
dziesięciu cechach, które przedstawiono w celu zainspirowania nas w podążaniu za 
moralnymi zasadami religii. Co więcej, nie można powiedzieć, że ludzkie życie staje się 
czyste i doskonałe wyłącznie dzięki rozwijaniu tych cech. W Viṣṇu-dharmottara, którą 
cytuje Hari-bhakti-vilāsa 10.317 zostało wyjaśnione:

jīvitaṁ viṣṇu-bhaktasya varaṁ pañca-dināni ca
na tu kalpa-sahasrāṇi bhakti-hīnasya keśave

‘Jeśli wielbiciel Śrī Viṣṇu pozostaje w tym świecie nawet przez pięć dni, jest 
to wielkim błogosławieństwem dla ludzkości. Z kolei, jeśli nie-wielbiciel – osoba po-
zbawiona oddania dla Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy – żyje w tym świecie przez setki 
wieków, nie tylko nie przyniesie ludzkości żadnej korzyści, ale i przyczyni się do jej 
nieszczęścia.’”

 
„Osoba, która nie jest wielbicielem Kṛṣṇy nie może zostać określana mianem 

istoty ludzkiej. Bez oddania, ludzie są zaledwie dwunożnymi zwierzętami. Śrīmad-
Bhāgavatam 2.3.19 oświadcza to samo:

śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ
saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
na yat-karṇa-pathopeto
jātu nāma gadāgrajaḥ

 
‘Ludzie, którzy są niczym psy, świnie, wielbłądy i osły wychwalają osoby, któ-

re nigdy nie słuchają transcendentalnych rozrywek Śrī Kṛṣṇy, tego, który wyzwala od 
wszelkiego zła.’”
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„Jednak obecne pytanie nie odnosi się do obowiązków nieszczęsnych, wspo-
mnianych wcześniej osób. Dyskutujemy o zachowaniu wielbicieli wobec innych osób. 
Ci, którzy przyjęli ścieżkę bhakti zostali podzieleni na trzy grupy: kaniṣṭha – neofitów, 
madhyama – średniozaawansowanych oraz uttama – doskonałych. Pierwszy został opi-
sany przez Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.47 w następujący sposób:

arcāyām eva haraye
pūjām yaḥ śraddhayehate
na tad-bhakteṣu cānyeṣu

sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ
 
‘Prākṛta – materialistyczny wielbiciel nie studiuje śāstr w celu zrozumienia rze-

czywistego standardu czystej służby oddania. W konsekwencji nie okazuje właściwego 
szacunku zaawansowanym wielbicielom. Może jednak podążać za zasadami regulują-
cymi, których nauczył się od mistrza duchowego lub zdobył w wyniku rodzinnej tra-
dycji. Tak może zaangażować się w wielbienie Bóstw w świątyni. Należy wiedzieć, że 
pomimo starań w uczynieniu postępu na ścieżce służby oddania, jest on na materialnej 
platformie.’”

 
„Taka osoba jest bhakta-prāya lub bhakta-ābhāsa – wielbicielem neofitą, gdyż 

został w bardzo małym stopniu oświecony filozofią Vaiṣṇava. Osoba, która wielbi Bó-
stwo Pana z wiarą, jednak nie okazuje szacunku żywym stworzeniom Pana, ani nie 
służy Jego wielbicielom, nazywana jest prākṛta-bhaktą. Zostało już ustanowione, że 
śraddhā – wiara jest nasieniem oddania. Wielbienie Bóstwa Pana z wiarą z pewnością 
zalicza się do bhakti, jednak bez wielbienia i służenia wielbicielom Pana, nie można 
wykonywać śuddha-bhakti. Pozycja służby dla Pana pozbawiona służenia Jego wiel-
bicielom, w najlepszym wypadku uważana jest za bramę do królestwa bhakti. Śrīmad-
Bhāgavatam 10.84.13 wyjaśnia:

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ

yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

 
‘Osoba, która identyfikuje się z nieożywionym ciałem zbudowanym ze śluzu, 

żółci i powietrza; która zakłada, że żona i rodzina są jego wieczną własnością; która 
myśli, że jego gliniany wizerunek i ziemia jego narodzin są godne czci; która postrzega 
miejsce pielgrzymek jedynie, jako zbiornik wodny; jednak, która nigdy nie utożsamia 
się, nie wielbi, czy nawet nie odwiedza tych, którzy osiągnęli mądrość w duchowej 
prawdzie – taka osoba nie jest lepsza od krowy, czy osła.’”

 
„Znaczeniem tych wersetów jest to, że bez wielbienia Bóstwa Pana, służba od-

dania nie może się nawet rozpocząć. Serce osoby, która odrzuca osobową formę Bóstwa 
i rozpoczyna debatę na argumenty daremnie usiłując zdobyć wiedzę duchową, staje się 
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twarde. W ten sposób, w oszołomieniu zostaje utracony prawdziwy cel oddania. Jed-
nak wielbienie Pana powinno być wykonywane z zawsze zwiększającą się śuddha-cin-
maya-buddhi – transcendentalną świadomością. Pomimo przebywania w materialnym 
świecie, jīva jest cinmaya-vastu – świadomą duchową istotą. A pośród wszystkich jīv, 
kṛṣṇa-bhaktowie są obdarzeni śuddha-cinmaya-buddhi Pana. Zarówno Śrī Kṛṣṇa, jak i 
Jego bhakta są czystymi duchowymi istotami. By móc właściwie zrozumieć ich trans-
cendentalną pozycję, wymagana jest sambandha-jñāna – wiedza o związku pomiędzy 
śakti – materią, jīvą – żywą istotą, a Śrī Kṛṣṇą. Jeśli wielbienie Bóstw wykonywane jest 
w połączeniu z sambandha-jñāna, wówczas pojawiające się w rezultacie zrozumienie, 
naturalnie pobudzi bhakta-sevę – duchową służbę dla wielbicieli Pana oraz transcen-
dentalne ezoteryczne postrzeganie i służenie Bóstwu.”

„Doskonałe małżeństwo pomiędzy śraddhą i wiedzą transcendentalną, nazywa-
ne jest śāstrīya-śraddhą – wiarą opartą o właściwe zrozumienie konkluzji pism objawio-
nych. W przeciwieństwie do tego, wielbienie Bóstw pozbawione jasnego i właściwego 
pojęcia sambandha-jñāny jest wykonywane na poziomie mechanicznej i rytualistycznej 
laukika-śraddhy. Stąd dochodzimy do wniosku, że pomimo bycia wstępnym etapem 
bhakti, nie można go zaliczyć do śuddha-bhakti. Ta grupa wielbicieli została opisana w 
Hari-bhakti-vilāsie 1.55 jak następuje:

gṛhīta-viṣṇu-dīkṣāko viṣṇu-pūjā-paro naraḥ
vaiṣṇavo ‘bhihito ‘bhijñair itaro ‘smād avaiṣṇavaḥ

 
‘Uczeni uważają za Vaiṣṇavę osobę, która została inicjowana viṣṇu-mantrą 

zgodnie z zasadami pism objawionych oraz wielbi Bóstwo Śrī Viṣṇu. Wszyscy pozo-
stali są nie-wielbicielami.’”

 
„Kaniṣṭha-vaiṣṇavowie lub prākṛta-bhaktowie to ci, którzy otrzymali inicjację 

od kula-guru – dziedzicznego guru, na podstawie rodzinnej tradycji. To również ci, któ-
rzy odczuwają sentymentalną inspirację na widok osób wielbiących Bóstwo Śrī Viṣṇu 
i zaczynają imitować ich w wielbieniu. To również ci, którzy otrzymali inicjację w 
viṣṇu-mantrze posiadając laukika-śraddhę. Żadna z tych osób nie należy do katego-
rii śuddha-bhakti. Ci nieoczyszczeni wielbiciele są na poziomie chāyā-bhakti-ābhāsa 
– cienia przypominającego oddanie. Mimo to, są na wyższym poziomie w stosunku 
do osób będących na platformie pratibima-bhakti-ābhāsa – zniekształconego odbicia 
bhakti. Pratibima-bhakti-ābhāsa jest z natury pełna obraz i pozbawiona prawdziwe-
go Vaiṣṇavizmu. Osoba, która wzniosła się do chāyā-bhakti-ābhāsa jest niezmiernie 
szczęśliwą, gdyż z tego wstępnego etapu może ewentualnie wznieść się dalej na plat-
formę madhyama-vaiṣṇava i uttama-vaiṣṇava.”

„Niedojrzali bhaktowie, praktykujący chāyā-bhakti-ābhāsa z pewnością nie są 
czystymi wielbicielami. Wielbią Bóstwo w oparciu o sentymentalną wiarę, a ich za-
chowanie w społeczeństwie inspirowane jest dziesięcioma wspomnianymi wcześniej 
cechami. Duchowe wskazówki, które kierują postępowaniem prawdziwego wielbiciela 
nie są przeznaczone dla kaniṣṭha, jako że nie potrafią oni odróżnić wielbiciela od nie-
-wielbiciela.”
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„W Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46 znajdujemy instrukcję dla madhyama-
vaiṣṇavów:

īsvare tad-adhīneṣu
baliśeṣu dviṣatsu ca

prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

‘Średnio zaawansowany wielbiciel drugiej klasy nazywany madhyama-adhikārī, 
ofiarowuje swą miłość Najwyższej Osobie Boga, jest szczerym przyjacielem wszyst-
kich wielbicieli Pana, okazuje łaskę niewinnym ignorantom i lekceważy tych, którzy 
manifestują zawiść wobec Najwyższej Osoby Boga i Jego wielbicieli.’”

 
„Werset ten nie obejmuje naimittika-dharmy. Wymienione tu standardy zacho-

wania wielbiciela są częścią nitya-dharmy, i w życiu madhyama-vaiṣṇavy te cztery 
praktyki są idealnym i esencjonalnym postępowaniem. W razie potrzeby, madhyama-
vaiṣṇava może przyjąć pozostałe elementy etykiety, które nie są sprzeczne z powyż-
szymi praktykami. Dlatego widzimy, że zachowanie madhyama-vaiṣṇavy jest różne 
w stosunku do czterech kategorii osób: Najwyższego Pana, Jego podporządkowanych 
wielbicieli, nieświadomych materialistów oraz osób wrogo nastawionych wobec Pana 
i Jego wielbicieli. Madhyama-vaiṣṇava kieruje swą premę – transcendentalną miłość – 
ku Najwyższemu Panu, maitrī – przyjaźń kieruje ku wielbicielom, kṛpę – współczucie 
ku nieświadomym, a upekṣę – obojętność kieruje wobec tych, którzy są zawistni.”

„Jak opisano w powyższym wersecie, pierwszą cechą madhyama-vaiṣṇavy jest 
prema wobec Īśvary Śrī Kṛṣṇy, Pana wszystkich Panów. Prema oznacza również śud-
dha-bhakti dla Śrī Kṛṣṇy. Oto, w jaki sposób Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Purva 1.1.11 
definiuje śuddha-bhakti:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam

ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

 
‘Należy pełnić transcendentalną miłosną służbę dla Najwyższego Pana, Śrī 

Kṛṣṇy, w nastroju przychylności i bez pragnienia materialnego zysku na mocy czynno-
ści dla rezultatu i filozoficznych spekulacji. Jest to czystą służbą oddania.’”

 
„Opisane symptomy bhakti są po raz pierwszy widziane w praktyce sādhany 

madhyama-adhikārī-vaiṣṇavy. Później rozszerzają się one do poziomu bhāvy i osta-
tecznie przekształcają się w kwitnącą premę. Wielbienie formy Bóstwa Pana z nie-
dojrzałą śraddhą jest wyłączną cechą kaniṣṭhy. Taka osoba nie ukazuje symptomów 
śuddha-bhakti, którymi są anyābhilāṣitā-śūnyaṁ – wolność od materialnych aspiracji, 
jñāna-karmādy-anāvṛtam – wolność od oszołomienia impersonalizmem i pragnienia 
zysku oraz ānukūlyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ – pogrążenia się w pragnieniu pełnienia w 
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transcendentalnej miłości przychylnej służby dla Kṛṣṇy. Gdy na skutek poczynionego 
postępu, w sercu kaniṣṭha-vaiṣṇavy manifestują się powyższe cechy, wówczas uwa-
żany jest on za madhyama-vaiṣṇavę i prawdziwego wielbiciela. Przed tym jest on 
prākṛta-bhakta znanym również, jako bhakta-ābhāsa lub vaiṣṇava-ābhāsa – cień, neo-
fita Vaiṣṇava. Słowo kṛṣṇānu-śīlanaṁ odnosi się do kṛṣṇa-premy i jest kwalifikowane 
słowem ānukūlyena – ‘przychylnie’. W ten sposób, kombinacja ta odnosi się do prak-
tyk, które są sprzyjające dla rozwoju kṛṣṇa-premy. Jak już powiedzieliśmy, należą do 
nich: maitrī – przyjaźń z bliskimi wielbicielami, kṛpā – miłosierdzie wobec nieświado-
mych oraz upekṣā – obojętność wobec wrogich osób. Są to cechy charakterystyczne dla 
madhyama-adhikārī Vaiṣṇavy.”

„Przejdźmy teraz do tematu kolejnej cechy, jaką jest przyjazne nastawienie 
madhyama-vaiṣṇavy wobec podporządkowanych wielbicieli Pana – tych, którzy pobło-
gosławieni są śuddha-bhakti. Kaniṣṭha-vaiṣṇava nie jest na platformie śuddha-bhakti 
– mówiąc inaczej, nie służy i nie zadowala czystych wielbicieli. Dlatego słowo maitrī 
może być wyłącznie użyte w stosunku do madhyama-adhikārī, bliskich mu madhyama-
vaiṣṇavów i będąc na wyższym poziomie uttama-vaiṣṇavów.”

„W Caitanya-caritāmṛcie, Śrī Caitanya został zapytany przez wielbiciela z 
Kuliyā-grāma: „Powiedz mi, kto jest prawdziwym Vaiṣṇavą i jakie są jego symptomy?” 
W odpowiedzi, Śrī Caitanya opisuje różne cechy różnych poziomów Vaiṣṇavów. Jak już 
wyjaśniliśmy, prawdziwa praktyka śuddha-bhakti jest nieobecna u kaniṣṭha-vaiṣṇavy, 
który jest wyłącznie zaangażowany w wielbienie Bóstwa w oparciu o niedojrzałą, pozba-
wioną sambandha-jñāny śraddhę. Trzy rodzaje Vaiṣṇavów, które opisał Mahāprabhu, 
i którzy godni są służenia znajdują się w czystych królestwach madhyama i uttama 
Vaiṣṇavizmu. Czyste harināma nie manifestuje się na języku kaniṣṭha-vaiṣṇavy, jako że 
jego intonowanie jest na poziomie chāyā nāmābhāsa – cienia harināma. Z tego powodu 
bycie kaniṣṭha-vaiṣṇavą nie stanowi podstawy do przyjmowania służby od innych.”

„Śrī Caitanya poinstruował madhyama-vaiṣṇava-gṛhasthę, by służył trzem ro-
dzajom Vaiṣṇavów: vaiṣṇavie – osobie, która choć raz intonowała harināma w czy-
sty sposób, vaiṣṇava-tara – osobie, która nieustannie czysto intonuje harināma oraz 
vaiṣṇava-tamie – temu, którego obecność spontanicznie inspiruje innych do intono-
wania harināma. Wyłącznie czyści Vaiṣṇavowie trzech powyższych stopni godni są, 
by im służyć. Madhyama-gṛhastha otrzymał instrukcję służenia wyłącznie tym, którzy 
intonują harināma w czysty sposób. Nie polecono mu, by służył kaniṣṭha-vaiṣṇavie, 
którego intonowanie jest wyłącznie cieniem harināma. Tylko wymawiający śuddha-
nāma madhyama i uttama Vaiṣṇavowie kwalifikowani są do przyjmowania służby od 
innych.”

„Służenie Vaiṣṇavom powinno odbywać się w zgodzie z ich poziomem zaawan-
sowania. Słowo maitrī obejmuje towarzystwo, rozmowę i służbę. Gdy osoba widzi śud-
dha-bhaktę musi natychmiast powitać go okazując szacunek, ofiarować mu z uczuciem 
pełną gościnę, prowadzić z nim dyskusje na tematy świadome Kṛṣṇy i dbać o wszystkie 
jego potrzeby. Należy służyć mu na wszystkie wymienione sposoby. Należy być szcze-
gólnie ostrożnym, by nie darzyć zawiścią śuddha-bhakty. Nie powinno się krytykować 
go nawet w nieumyślny sposób oraz nie powinno się lekceważyć go z powodu fizycznej 
deformacji, czy choroby.”
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„Trzecią praktyką madhyama-vaiṣṇavy jest obdarzanie kṛpą nieświadomych 
osób. Słowo bālīśā wskazuje na osobę w ignorancji, pozbawioną wiedzy duchowej lub 
na idiotę, czy głupca. Bālīśā to wulgarni niewykształceni materialiści, których fałszywe 
ego i silne materialne przywiązania nie pozwalają na kultywowanie śraddhy – wiary w 
Najwyższego Pana. Bālīśā, choć pozbawieni właściwego duchowego przewodnictwa, 
są na szczęście niezanieczyszczeni takimi fałszywymi filozofiami, jak māyāvāda. Tym, 
co ich ratuje jest wolność od niechęci wobec bhakti i bhaktów. Nawet tak zwani wielce 
uczeni naukowcy, którym nie udało się osiągnąć wiary w Najwyższą Osobę Boga mogą 
zostać celnie określeni, jako bālīśā – ignoranci.”

„Oprócz nich jest jeszcze kaniṣṭha-adhikārī. Choć znajduje się on u wrót bhakti, 
brak mu właściwego zrozumienia sambandha-jñāny. Z tego powodu pozbawiony jest 
śuddha-bhakti. Tak długo jak utrzymuje się on w tym stanie, również uważany jest za 
bālīśā. Oczywiście, gdy tylko zdobędzie wiedzę o sambandha-tattvie i zacznie czysto 
intonować harināma w towarzystwie czystych wielbicieli, jego bālīśātva – ignorancja 
zostaje rozproszona wznosząc go na poziom madhyama-vaiṣṇavy. Są oni szczególnym 
rodzajem bālīśā i jest niezmiernie ważne, by madhyama-vaiṣṇava okazywał im łaskę. 
Madhyama-vaiṣṇava musi postępować z bālīśā bardzo miłościwie – tak jak czyniłby to 
w stosunku do zaszczytnego gościa. Jednak to nie wystarczy. By okazać mu prawdziwą 
łaskę, musi upewnić się, że bālīśā rozwinie śraddhę w czystą służbę oddania oraz smak 
do intonowania harināma.”

„Nieświadomi bālīśā są niewykształceni w naukach pism objawionych i z tego 
powodu łatwo ulegają urokom złego towarzystwa. Madhyama-vaiṣṇava będąc miło-
siernym ofiarowuje bālīśie swoje towarzystwo, instruuje go odnośnie pism objawio-
nych i chwał harināma. Chora osoba nie jest w stanie wyleczyć się sama – potrzebuje 
pomocy doktora. Tak jak wybaczalne są wybuchy gniewu i frustracji chorego pacjenta, 
podobnie należy wybaczyć występki bālīśā. To jest prawdziwym aktem miłosierdzia.”

„Bālīśā może w każdym momencie zostać bardzo łatwo odciągniętym od bhakti. 
Jego świadomość jest przesłonięta chmurą niewłaściwego zrozumienia, jakim jest np. 
wiara w karma-kaṇḍę. Czasami ucieka się do wiedzy spekulacyjnej, wielbi Bóstwo 
Pana z ukrytymi motywami, pokłada wiarę w yogę mistyczną. Będąc obojętnym na 
towarzystwo czystych Vaiṣṇavów, które jest dla niego bardzo korzystne jest bardzo 
przywiązany do zasad regulujących systemu varṇāśrama. Chora osoba nie jest w stanie 
wyleczyć się na własną rękę. Musi otrzymać miłosierną opiekę biegłego lekarza, który 
toleruje spodziewane niewłaściwe zachowanie swego pacjenta. Przepisując swoje to-
warzystwo, współczucie i duchowe instrukcje, madhyama-adhikārī może skorygować 
niewłaściwe poglądy kaniṣṭha-vaiṣṇavy i wznieść go do poziomu czystego wielbiciela 
madhyama-adhikārī. Ta praktyka miłosierdzia jest esencją dla madhyama-adhikārī-
vaiṣṇavy.”

„Należy zrozumieć, że w momencie, w którym osoba zaczyna wielbić Bóstwo 
Najwyższego Pana ze śladem prawdziwej bhakti, zasiała ziarno własnej pomyślności 
i uwolniła się od zepsutych ideologii. Jest to dowodem na to, że posiada śraddhę. Z 
kolei osoba, która wielbi Bóstwo będąc pod wpływem filozofii māyāvāda – nie posiada 
najmniejszej wiary w formę Bóstwa Pana i dlatego jest bluźniercą. Stąd pochodzi wyra-
żenie śraddhayehate, które Śrīmad-Bhāgavatam użyło do opisania kaniṣṭha-vaiṣṇavy. 
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Serce filozofa māyāvāda jest zanieczyszczone fałszywą konkluzją, która twierdzi, że 
Najwyższy Absolutny Brahman – Para-brahman jest ostatecznie pozbawiony formy. 
Na tej podstawie fałszywie uważa, że godna czci transcendentalna forma Bóstwa Pana 
jest jedynie tworem wyobraźni. Jeśli trzyma się on takiej doktryny, jak głęboka jest jego 
tak zwana wiara w formę Bóstwa? Z tego powodu istnieje różnica pomiędzy wielbie-
niem Bóstw przez māyāvādī oraz wielbienie wykonywane przez jakiegokolwiek neofitę 
kaniṣṭha-adhikārī.”

„Przyczyną, dlaczego kaniṣṭha-adhikārī został nagrodzony statusem prākṛta-
vaiṣṇavy – neofity, materialistycznego Vaiṣṇavy nie było nic innego, jak właśnie wol-
ność od ohydy doktryny māyāvāda. Na mocy odrobiny cech Vaiṣṇava oraz dzięki łasce 
czystego wielbiciela, zdolny jest do wzniesienia się do etapu doskonałości służby odda-
nia. Należy jednak zaznaczyć, że bez prawdziwej łaski czystego wielbiciela madhyama-
adhikārī niemożliwe jest dla niego uczynienie jakiegokolwiek postępu. Dzięki łasce 
jego wielbienie Bóstwa i intonowanie szybko zostaje oczyszczone ze skażonej, mętnej 
natury i nabiera prawdziwego, transcendentalnego charakteru.”

„Doszliśmy teraz do czwartej cechy, jaką jest upekṣā – obojętność, omijanie i 
unikanie tych, którzy są zawistni. W pierwszej kolejności należy zdefiniować, kim jest 
osoba zawistna, po czym należy wymienić ich różne typy. Dveṣa – wrogość jest cechą 
człowieka, która znana jest również, jako matsaratā – zawiść i nienawiść. Ta ohydna 
skłonność jest dokładnym przeciwieństwem premy. Najwyższy Pan jest ostatecznie wy-
łącznym odbiorcą premy. Antypatia wobec Pana znana, jako dveṣa jest pięciu rodzajów. 
Pierwszy rodzaj to sceptycyzm, brak wiary w Boga. Drugi to przekonanie, że Najwyż-
szy Pan jest niczym więcej jak naturalną mocą stworzenia, która automatycznie przyno-
si rezultaty karmy. Trzeci to brak wiary w transcendentalną formę Pana. Czwarty to nie-
akceptowanie pozycji jīvy, jako wiecznego sługi Pana oraz piąty to brak miłosierdzia.”

„Osoby zanieczyszczone powyższymi dveṣa nigdy nie będą w stanie osiągnąć 
czystego oddania. Nie posiadają nawet najmniejszego śladu nieskrystalizowanego od-
dania, które posiada kaniṣṭha-adhikārī podczas wielbienia Bóstw. Te pięć dveṣa od-
najdujemy zazwyczaj u osób, które są zbytnio przywiązane do materialnego świata i 
zadowalania zmysłów. Trzeci i czwarty rodzaj czasami łączy się ze skłonnością do sa-
mobójczego wyrzeczenia, które często spotyka się u sannyāsinów māyāvāda, i które 
kulminuje w samounicestwieniu.”

„W jaki sposób wielbiciele powinni postępować z zawistnymi osobami? Wska-
zane jest unikanie ich towarzystwa. Jednakże upekṣā nie oznacza powstrzymywania 
się od zwykłych ludzkich relacji, ani też odmawiania pomocy oszołomionym osobom. 
Jeśli zawistna osoba jest w niebezpieczeństwie lub cierpi, należy uczynić wszystko, 
by ulżyć jej agonii. Gṛhastha-vaiṣṇava musi każdego dnia utrzymywać kontakt z tak 
wieloma różnymi ludźmi. Z powodu małżeństwa zyskuje wielu nowych znajomych. 
Robiąc zakupy, zajmując się sprawami rodzinnymi, czy interesem, podczas choroby, 
w zapewnieniu utrzymania, w tych wszystkich i wielu innych przypadkach normalne 
ludzkie kontakty są stałym, nieuniknionym i koniecznym działaniem.”

„Zatem czy jest w ogóle możliwe, by gṛhastha-vaiṣṇava za jednym zamachem 
ograniczył codzienne interakcje z tą zawistną grupą? Nie na tym polega upekṣā. Ideą 
jest zakończenie wszelkich duchowych wymian z ateistami. W rezultacie własnej kar-



117

Jaiva-dharma - Część I

my – wynikających materialnych reakcji z wcześniejszych żyć – nawet niektórzy z 
członków rodziny mogą być dveṣī – zawistnymi osobami. Czy powinno się ich wyklu-
czyć? Nie, nie to jest rozwiązaniem.”

„Jako, że społeczne wymiany są częścią ludzkiego zachowania, nie powinno się 
rezygnować z nich w stosunku do zawistnych osób. Jednak należy to czynić bez głębo-
kiego zaangażowania, czy tworzenia emocjonalnych związków. W duchowej praktyce, 
poważne postanowienie jest obowiązkiem. Duchowym towarzystwem wielbicieli są 
wymiany na transcendentalnej platformie, prowadzenie dyskusji na duchowe tematy, 
służenie i pomaganie sobie nawzajem w czynieniu duchowego postępu. Z tego powodu 
należy unikać osób, w których towarzystwie wykonywanie duchowych praktyk jest 
czymś niemożliwym lub niestosownym. Na tym polega upekṣā.”

„Zawistna osoba ma o sobie zazwyczaj bardzo wysokie mniemanie. Jeśli sły-
szy chwały lub wyjaśnienia odnośnie nauki czystego oddania, natychmiast wszczyna 
niepotrzebny pojedynek na argumenty, który będzie niekorzystny zarówno dla niej, jak 
i dla ciebie. Zamiast prowadzenia takich pustych debat należy po prostu ograniczyć 
się do kontaktów na społecznym poziomie. Jeśli ktoś kapryśnie proponuje włączenie 
zawistnych osób w szeregi bālīśā, by móc ofiarować im swoje miłosierne towarzystwo, 
powinien w pierwszej kolejności zrozumieć, że takie działanie będzie szkodliwe dla 
jego duchowego postępu. Pomaganie innym powinno być z pewnością praktykowane, 
jednak nie może być czynione w nierozważny sposób.”

„Dla madhyama-adhikārī śuddha-bhakty postępowanie zgodnie z tymi czterema 
wytycznymi jest czymś niezbędnym. Wszelkie niedbalstwo w tym zakresie zakończy 
się postępowaniem niezgodnym z etyką oraz zwiększeniem ospałości i apatii do podą-
żania za duchową dyscypliną. Na koniec dewiacja stanie się niemożliwa do przezwy-
ciężenia.”

Dlatego Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.1 oświadcza:

sve sve ’dhikāre yā niṣṭhā
sa guṇaḥ parikīrtitaḥ

viparyayas tu doṣaḥ syād
ubhayor eṣa niścayaḥ

 
‘Niezłomne przywiązanie do praktyki zgodnej z własnym poziomem zaawan-

sowania jest prawdziwą kwalifikacją. Dewiacja od praktyki odpowiedniej dla poziomu 
zaawansowania staje się dyskwalifikacją. Są to symptomy dobrego i złego zachowania, 
pobożności i niepobożności.’”

 
„Tak, według instrukcji pism objawionych, głównymi obowiązkami madhyama-

adhikārī śuddha-bhakta jest kultywowanie miłości dla Najwyższego Pana, przyjaźni z 
czystymi wielbicielami Pana, współczucia wobec niewinnych oraz powściągliwości w 
stosunku do zawistnych. Poziom przyjaźni, jaki madhyama-bhakta ustanawia z innymi 
bhaktami swojej grupy powinien odpowiadać poziomowi ich oddania. Podobnie po-
ziom współczucia wobec nieświadomych powinien odpowiadać poziomowi ich szcze-
rości i wiedzy. W ten sam sposób powinno się unikać towarzystwa zawistnych osób 
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w oparciu o poziom ich zawiści. Madhyama-adhikārī śuddha-bhakta musi uważnie 
rozważyć wszystkie te punkty i następnie odpowiednio pokierować swoim duchowym 
życiem. Jednocześnie jego społeczne zachowanie powinno być przepełnione prostotą 
i wiernym posłuszeństwem do powyższych wskazówek – zawsze biorąc pod uwagę 
ostateczny duchowy cel.”

W tym momencie Śrī Nityānanda dāsa Bābājī z wioski Baḍagāchi wtrącił: „W 
jaki sposób zachowują się uttama-adhikārī śuddha-bhaktowie wobec samych siebie?”

Śrī Haridāsa Bābājī odparł: „Drogi synu, jeśli zadałeś już pytanie, pozwól, bym 
wpierw dokończył swą odpowiedź. Jestem stary, moja pamięć staje się coraz słabsza. 
Mogę zapomnieć, co miałem na myśli.”

Śrī Haridāsa Bābājī był ścisłym i bezpośrednim wielbicielem. Prawdą jest, że 
choć nigdy nie szukał wad u innych, natychmiast wskazywał, gdy coś było nie na miej-
scu. Słysząc to upomnienie wszyscy zamilkli. Po chwili Śrī Haridāsa Bābājī ponownie 
ofiarował pokłony miejscu pod drzewem banianu, na którym siedział Śrī Nityānanda 
i zaczął kontynuować rozprawę: „Gdy bhakti madhyama-adhikārī wstąpi na poziom 
premy, stopniowo staje się on uttama-adhikārīm. Cechy uttama-adhikārī zostały wspo-
mniane w Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.45:

śrī-havir uvāca
sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed

bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhātāni bhagavaty ātmany

eṣa bhāgavatottamaḥ
 
‘Śrī Havir powiedział: Wielbiciel uttama-adhikārī widzi wewnątrz wszystkiego 

Duszę wszystkich dusz, Najwyższą Osobę Boga, Śrī Kṛṣṇę. W konsekwencji postrzega 
wszystko w związku z Najwyższym Panem i rozumie, że wszystko, co istnieje usytu-
owane jest w Panu.’”

 
„Uttama-adhikārī znany jest również, jako uttama-vaiṣṇava – najbardziej za-

awansowany i wyniesiony Vaiṣṇava. Widzi wszystko w kategoriach premy. Tak prema 
jest nierozłączną emocją, która ozdabia jego charakter. Od czasu do czasu pojawiają 
się w jego osobowości odmienne bhāvy, jednak są one wszystkie przemianami premy. 
Łaskawie przyjrzyj się charakterowi Śrīla Śukadevy Gosvāmīego, uttama-bhāgavata – 
najwyższemu wielbicielowi. Nazywał Kaṁsę bhoja-pāṁśula – największym grzeszni-
kiem dynastii Bhoja. Pozornie, takie przekleństwo zdaje się być oznaką gniewu wobec 
Kaṁsy. Jednak w rzeczywistości jego oświadczenie zostało pobudzone kṛṣṇa-premą. 
Gdy śuddha-prema staje się wszystkim, siłą życia wielbiciela – należy uważać go za 
bhāgavatottamę. Na tej platformie oddania, cztery charakterystyczne cechy madhyama-
vaiṣṇavy – prema, maitrī, kṛpā i upekṣā zanikają i bhāgavatottama emanuje wyłącznie 
kṛṣṇa-premą. Nie rozróżnia neofitów, średniozaawansowanych, czy zaawansowanych 
Vaiṣṇavów. Nie widzi nawet różnicy pomiędzy Vaiṣṇavą i nie-Vaiṣṇavą. Ta wyniesiona 
pozycja jest bardzo rzadko osiągana.”

„Czy dostrzegłeś coś wyjątkowego? Neofita kaniṣṭha-vaiṣṇava zazwyczaj nie 
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posiada entuzjazmu w służeniu Vaiṣṇavom. Z kolei najwyższy uttama-vaiṣṇava nie 
odróżnia Vaiṣṇavów od nie-Vaiṣṇavów widząc wszystkie jīvy, jako sługi Kṛṣṇy. W re-
zultacie widzimy, że wyłącznie średniozaawansowany madhyama-vaiṣṇava świadomie 
praktykuje okazywanie szacunku oraz służenie Vaiṣṇavom w zamierzony sposób. Tak 
madhyama-vaiṣṇava będzie służył wszystkim trzem kategoriom Vaiṣṇavów: vaiṣṇavie, 
vaiṣṇava-tarze oraz vaiṣṇava-tamie. Madhyama-vaiṣṇava musi służyć każdemu 
Vaiṣṇavie zgodnie z jego pozycją. Wyłącznie uttama-vaiṣṇava nie bierze pod uwagę, 
ani też nie analizuje przed kontaktem z Vaiṣṇavą, czy jest on kaniṣṭhą, madhyamą, 
czy też uttamą. Jeśli madhyama-vaiṣṇava sztucznie przyjmie taką mentalność staje 
się aparādhim – grzesznikiem. Śrī Caitanya Mahāprabhu objawił te prawdy etykiety 
Vaiṣṇava w bardzo zwięzły sposób podczas dyskusji z mieszkańcami Kulīna-grāma. 
Wszystkie instrukcje na ten temat są dla madhyama-vaiṣṇavy ważniejsze od oryginal-
nych Wed. A tak naprawdę, co jest definicją śruti – Wed? Odpowiedzią jest: Wedy są 
słowem Najwyższego Pana.”

Wypowiedziawszy te słowa Śrī Haridāsa Bābājī zamilkł. Śrī Nityānanda dāsa 
Bābājī z Baḍagāchi powiedział teraz ze złożonymi dłońmi: „Czy mogę zadać kolejne 
pytanie?” Śrī Haridāsa Bābājī odpowiedział: „Możesz uczynić to bez wahania.”

Młody Śrī Nityānanda dāsa Bābājī zapytał: „Szanowny Bābājī, do której katego-
rii Vaiṣṇavów można zaliczyć moją osobę? Czy jestem kaniṣṭhą, czy też madhyamą? Z 
pewnością nie jestem uttama-vaiṣṇavą.”

Śrī Haridāsa Bābājī uśmiechnął się i powiedział: „Czy istnieje osoba, która 
otrzymała imię Nityānanda dāsa bez możliwości stania się uttama-vaiṣṇavą? Mój uko-
chany Śrī Nitāi jest niezwykle miłosierny. Ofiarowuje premę nawet tym, którzy Go 
wcześniej bili. Jeśli osoba wymawia Jego imię i staje się Jego sługą, osiągnie wszystko 
z wielką łatwością.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Błagam z największą pokorą, chciałbym poznać 
swój obecny poziom.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Zatem musisz wyjawić wszystko o sobie. Jeśli Śrī 
Nityānanda udzieli mi wskazówek, wówczas będę w stanie powiedzieć coś na ten te-
mat.”

Śrī Nityānanda dāsa rozpoczął: „Urodziłem się w niskiej klasy rodzinie w wio-
sce leżącej nad brzegami rzeki Padmavatī. Ożeniłem się młodo i nigdy nie zszedłem 
ze ścieżki prawości. Jednak po przedwczesnym odejściu mojej żony rozwinąłem brak 
przywiązania do rodziny. W Baḍagāchi spotkałem wyrzeczonych Vaiṣṇavów, którzy 
opuścili życie rodzinne. Zobaczyłem, że wszyscy darzyli ich szacunkiem. Pragnąc po-
dobnego poważania, pod wpływem przelotnego nastroju wyrzeczenia spowodowanego 
śmiercią mojej żony otrzymałem od tych Vaiṣṇavów inicjację bheka. Krótko po tym, 
mój umysł zaczęły atakować niemoralne myśli, to sprawiło, że stał się bardzo trudnym 
do kontrolowania. Na moje szczęście natknąłem się na dobre towarzystwo prawdziwe-
go Vaiṣṇavy, który obecnie przebywa we Vrajy. Udzielił mi rozsądnych rad i zatrzymał 
przy sobie. W ten sposób stopniowo oczyścił moją świadomość. Teraz nie kłopoczą 
mnie już materialne pragnienia i rozwinąłem smak do intonowania harināma. Codzien-
ne intonuje na koralach tulasī sto tysięcy Imion. Zrealizowałem, że nāma – święte imię 
oraz nāmī – właściciel Świętego Imienia, Najwyższy Pan, są transcendentalni i nie róż-
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ni od siebie. Przestrzegam ściśle ślubów Ekādaśī zgodnie ze wskazówkami pism obja-
wionych i codziennie ofiarowuję świętej roślince tulasī lampkę gee oraz wodę.”

„Gdy Vaiṣṇavowie śpiewają w kīrtanie, chętnie biorę w nim udział i moje serce 
ogarnia duchowa euforia. Piję ze smakiem caraṇāmṛtę Vaiṣṇavów i codziennie studiuję 
takie pisma, jak Caitanya Bhāgavata i Caitanya-caritāmṛta. Straciłem zainteresowanie 
w jedzeniu wystawnych posiłków i zakładaniu bogatych ubrań. Słysząc materialistycz-
ną paplaninę czuję się skrępowany i niezainteresowany. Gdy widzę bhāvę czystych 
Vaiṣṇavów pragnę tarzać się po ziemi u ich stóp, lecz muszę przyznać, że pragnę czynić 
to głównie dla zdobycia poklasku i uwagi. Łaskawie powiedz mi teraz, do którego po-
ziomu obecnie należę i jakie są w związku z tym moje obowiązki?”

Z uśmiechem Śrī Haridāsa Bābājī spojrzał w kierunku Vaiṣṇava dāsa Bābājīego 
i powiedział: „Usłyszmy to od ciebie. Do którego poziomu należy Nityānanda dāsa?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī odparł: „Z tego, co właśnie usłyszeliśmy, powiedziałbym, 
że wzniósł się z etapu neofity kaniṣṭha-adhikārī do średniozaawansowanego poziomu 
madhyama-adhikārī.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Popieram tę opinię.”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Wspaniale! Teraz znam swój poziom duchowego 

postępu bezpośrednio z ust mahatmów – wielkich dusz Vaiṣṇava. Łaskawie obdarzcie 
mnie swą łaską, bym mógł stopniowo wznieść się do etapu uttama-adhikārī.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī kontynuował swą ocenę: „W czasie bheka – formalnej ini-
cjacji twoją motywacją była pratiṣṭhā – materialne pragnienie pozycji, sławy i adoracji. 
Choć nie spełniałeś wymagań bheka, przyjąłeś tę pozycję. Było to obrazą i z tego po-
wodu zostałeś zdegradowany. Na szczęście jednak otrzymałeś kṛpę czystego Vaiṣṇavy, 
który wyciągnął cię z bagna.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Nawet teraz w moim sercu pozostają nieznaczne 
pozostałości pragnienia pratiṣṭhā. Myślę, że roniąc łzy i ukazując bhāvę będę w stanie 
zaimponować innym i w rezultacie otrzymam szacunek i honory.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Staraj się pilnie tego pozbyć, inaczej narazisz się na wiel-
kie ryzyko stopniowego ograniczenia swego oddania. Jeśli to się wydarzy, zostaniesz 
zdegradowany do poziomu kaniṣṭha-adhikārī. Choć Vaiṣṇava może z wielką determi-
nacją odpędzić pożądanie, gniew, chciwość, itd., pragnienie pratiṣṭhā nie odchodzi ła-
two i jest naprawdę szkodliwe. Szczególnie korzystne dla sādhaka-vaiṣṇavy jest to, by 
kategorycznie odrzucił chāyā-bhāva-ābhāsę – wymuszone duchowe emocję i szczerze 
starał się nawet o maleńką kroplę prawdziwej bhāvy z wyżyn swych uczuć oddania.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī upadł do stóp Śrī Haridāsa Bābājīego błagając o 
vaiṣṇava-kṛpę – łaskę Vaiṣṇavy. Śrī Haridāsa Bābājī z pokory podniósł Śrī Nityānanda 
dāsa Bābājīego i objął go. Rezultat dotknięcia wielkiego Vaiṣṇavy jest zdumiewający: 
z oczu Śrī Nityānanda dāsa Bābājīego popłynął nieprzerwany strumień łez. Zatrwożo-
ny własną reakcją z pokorą wymamrotał: „Jestem tak niskim nędznikiem, jestem upa-
dłą duszą!” Gdy Śrī Haridāsa Bābājī objął go ponownie, po jego drżących policzkach 
zaczęły płynąć łzy. Cóż za wspaniałe duchowe uczucia! Śrī Nityānanda dāsa Bābājī 
poczuł spełnienie życia. Gdy po chwili uniesienie opadło, spoglądając na Śrī Haridāsa 
Bābājīego, swego guru, zapytał: „Jakie są mukhya – główne i gauṇa – drugorzędne 
symptomy kaniṣṭha-adhikārī?”
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Śrī Haridāsa Bābājī: „Symptomem mukhya kaniṣṭha-adhikārī jest wiara w 
wieczną formę Bhagavāna, czego rezultatem jest wielbienie Jego formy Bóstwa. Symp-
tomami gauṇa są takie czynności oddania jak: słuchanie, intonowanie, pamiętanie, ofia-
rowanie modlitw, itd.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Osoba nie może stać się Vaiṣṇavą, jeśli nie roz-
winie bezwarunkowej wiary w wieczną transcendentalną formę Bhagavāna. Nie sta-
nie się nim również, jeśli nie będzie wielbiła Bóstwa w oparciu o regulacje śāstr. Te 
dwa symptomy mukhya są łatwe do zrozumienia, jednakże trudno mi pojąć, dlaczego 
słuchanie, intonowanie, itd. są uważane za drugorzędne symptomy gauṇa? Dlaczego 
uważane są one za podrzędne?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Kaniṣṭha-adhikārī nie jest w stanie właściwie postrzegać 
nauk śuddha-bhakti. Z pewnością słuchanie, intonowanie, itd. są gałęziami śuddha-
-bhakti, jednakże z powodu niemożliwości zrealizowania jej transcendentalnej natury, 
takie czynności nie zajmują w jego praktyce pozycji mukhya. Dlatego w przypadku 
kaniṣṭha-adhikārī są one skategoryzowane na poziomie gauṇa. Innym powodem, dla-
czego zajmują taką pozycję jest to, że neofita wykonuje je pod wpływem trzech guṇ 
– sił natury: sattvy, rajas i tama. Słuchanie, intonowanie, pamiętanie, itd. można uznać 
za gałęzie śuddha-bhakti wyłącznie wtedy, gdy są wykonywane na platformie nirguṇa 
– co z definicji oznacza bycie ponad wpływem trzech guṇ. Gdy tylko czynności te 
wznoszą się ponad wpływ sił natury – zostaje osiągnięty poziom madhyama-adhikārī.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Kaniṣṭha-vaiṣṇava cierpi od anyābhilāṣa – ma-
terialnych pragnień, które manifestują pragnienia karmy, jñāny, mocy mistycznych 
aṣṭāṅga-yogi i zwykłej zmysłowości. Jak zatem można uważać go za wielbiciela?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Korzeniem bhakti jest śraddhā – wiara. Dlatego osoba, 
która rozwinęła śraddhę posiada kwalifikację wykonywania bhakti i z pewnością znaj-
duje się u progu śuddha-bhakti. Słowo śraddhā obejmuje viśvāsę – mocne przekonanie. 
Jako, że kaniṣṭha-bhakta posiada viśvāsę co do wiecznej formy Bóstwa Najwyższego 
Pana, jest jak najbardziej odpowiednim kandydatem do bhakti.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Na którym etapie osiągnie prawdziwą bhakti?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Kaniṣṭha-bhakta zostaje wyniesiony z poziomu madhyama-

adhikārī, gdy zaczyna zanikać jego pragnienia karmy, jñāny, itp., gdy aspiruje wyłącz-
nie do ananyā-bhakti – czystej służby oddania oraz wtedy, gdy zamiast entuzjastycznie 
przyjmować wszystkich gości, realizuje szczególną duchową korzyść wynikającą ze 
służby dla wielbicieli Vaiṣṇava. W tym czasie kaniṣṭha-bhakta staje się śuddha-bhaktą 
o statusie madhyama-adhikārī.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Powiedziane jest, że śuddha-bhakti zaczyna ma-
nifestować się wraz z osiągnięciem sambandha-jñāny – realizacji wiecznego związku 
pomiędzy jīvą, Bhagavānem i Jego śakti. Zatem, w jaki sposób i kiedy manifestuje się 
sambandha-jñāna, obdarzając zdolnością wykonywania bhakti?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Sambandha-jñāna oraz śuddha-bhakti manifestują się jed-
nocześnie, gdy tylko wiedza zostaje całkowicie oczyszczona z najdrobniejszych śladów 
filozofii māyāvāda.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Ile potrzeba na to czasu?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Wszystko zależy od mocy sukṛti – im większa, tym szyb-
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ciej pojawia się rezultat.”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jakie są wstępne rezultaty sukṛti-bala – mocy 

wcześniejszej pobożności?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Osoba osiąga sādhu-saṅgę – towarzystwo świętych osób.”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „A jakie są kolejne etapy wynikające z sādhu-

saṅgi?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25 oświadcza:

atāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

‘W towarzystwie czystych wielbicieli dyskusje na temat rozrywek i czynności 
Najwyższej Osoby Boga są bardzo przyjemne i satysfakcjonujące dla uszu i serca. Po-
przez kultywowanie tej wiedzy osoba czyni stopniowy postęp na ścieżce wyzwolenia. 
Dzięki temu uwalnia się od materialnego zanieczyszczenia i osiąga stałą atrakcję do 
Najwyższej Osoby Boga. Wówczas zaczyna prawdziwą służbę oddania.’”

 
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jakie czynniki pomagają w osiągnięciu sādhu-

saṅgi?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Jak już wcześniej wspomniałem, sādhu-saṅga jest skut-

kiem sukṛti. Potwierdza to Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.53:

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau

parāvareśe tvayi jāyate matiḥ
 
‘O Acyuto, gdy przychodzi czas na zakończenie materialnego życia wędrującej 

duszy, osiąga ona sādhu-saṅgę. W towarzystwie sādhu budzi się w niej oddanie dla 
Ciebie, który jesteś celem wszystkich świętych osób i Panem wszystkich przyczyn i 
ich efektów.’”

 
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jeśli w rezultacie towarzystwa sādhu wielbiciel 

kaniṣṭha rozwinie śraddhę i inklinację wobec arcana, dlaczego zatem mówimy, że nie 
służy on Vaiṣṇavom?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Stopniowo, na mocy sādhu-saṅgi, osoba rozwija śraddhę 
w wieczną formę Bóstwa Najwyższego Pana. Jednakże niezbędnym jest, by obok wiel-
bienia Bóstw służyła jednocześnie wielbicielom. Do chwili, w której śraddhā nie roz-
winie się do tego poziomu, jest zbyt słaba, by obdarzyć zdolnością pełnienia ananyā-
śuddha-bhakti.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jak wyglądają stopniowe etapy wznoszenia się 
kaniṣṭha-bhakty?”
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Śrī Haridāsa Bābājī: „Wielbiciel kaniṣṭha rozwinął wiarę w wieczną formę Naj-
wyższego Pana oraz w boskość Jego formy Bóstwa, jednak nie oczyścił się z mate-
rialnego pragnienia karmy, jñāny, dobrej opinii, sławy itp. Niemniej codzienne wielbi 
Bóstwo i sporadycznie spotyka sādhu. W domu ofiarowuje im gościnę, naturalną dla 
każdej szanowanej osoby. Kaniṣṭha uważnie obserwuje czynności i zachowanie tych 
sādhu. Przyswaja słowa zasłyszane w dyskusjach prowadzonych w oparciu o różne 
duchowe teksty. Dzięki nieustannemu słuchaniu i obserwacji rozwija atrakcję i uczu-
cie wobec słów i zachowania wielbicieli. Wówczas zaczyna pracować nad własnymi 
niedoskonałościami i słabościami charakteru. Stopniowo materialne pragnienia karmy 
i jñāny zaczynają się zmniejszać do tego stopnia, że staje się wolnym od anyābhilāṣitā – 
materialnych pożądań. Dzięki słuchaniu tematów świadomych Kṛṣṇy oraz transcenden-
talnej filozofii wyjaśnianej przez sādhu, zwiększa się jego wiedza i realizacja pism obja-
wionych. W procesie analizowania transcendentalnych prawd o Najwyższym Panu Śrī 
Hari, intonowaniu harināma, słuchaniu, itd., zwiększa się jego realizacja sambandha-
jñāny rozwijając uśpioną duchową tożsamość. Gdy ten wstępny proces dojrzeje, zdo-
bywa adhikāra wchodząc na poziom madhyama. Dopiero wtedy towarzyszy i służy 
wielbicielom w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Na tym etapie nie postrzega już 
więcej sādhu, jako zwykłych gości i służy im z szacunkiem ofiarowanym guru.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Wielu kaniṣṭha-bhaktów nie czyni postępu. Co jest 
tego przyczyną?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Jeśli kaniṣṭha-bhakta regularnie posiada dveṣī-saṅgę – 
towarzystwo wrogo nastawionych agnostyków, ateistów i impersonalistów, bardzo 
szybko traci status kaniṣṭha wikłając się w pogoń za karmą, jñāną, itp. W niektórych 
przypadkach kaniṣṭha ani nie czyni postępu, ani też nie cofa się, pozostając po prostu 
na swoim poziomie.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jakie to przypadki?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Gdy sādhu-saṅga i dveṣī-saṅga wpływają na kaniṣṭhę w 

równym stopniu. Wówczas jego oddanie utrzymuje ten sam status.”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Co zapewnia pewny postęp?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Częste i potężne towarzystwo wielbicieli przy jednocze-

snym ograniczeniu do minimum towarzystwa nie-wielbicieli. Dzięki temu kaniṣṭha 
czyni szybki postęp.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jakbyś opisał tendencję kaniṣṭhy do wykonywania 
puñyi – pobożności, jak i papa – grzesznych czynności.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Na wstępnych etapach duchowego rozwoju kaniṣṭhy, jego 
tendencja do puñyi i papy jest bardzo podobna do tych, które ukazują karmi i jñānī. 
Jednak wraz z rozkwitem bhakti, skłonności wobec puñyi i papy zmniejszają się propor-
cjonalnie do zwiększenia mocy wysiłków zadowolenia Najwyższego Pana Śrī Hari.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czcigodny mistrzu, zrozumiałem wyjaśnienie 
odnośnie wielbiciela kaniṣṭhy. Teraz łaskawie opisz symptomy mukhya madhyama-
adhikārī-bhakty.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Symptomami mukhya madhyama-adhikārī-bhakty są: na 
pierwszym miejscu – ananyā-bhakti do Śrī Kṛṣṇy; w drugiej kolejności – cztery ce-
chy, które odnajdujemy w jego kontaktach z bliskimi zaprzyjaźnionymi wielbicielami: 
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ātmā-buddhi – uważa wielbicieli za droższych od siebie samego, mamatā-buddhi – 
okazuje poufne uczucia wobec wielbicieli, ijya-buddhi – uważa wielbicieli za godnych 
czci oraz tīrtha-buddhi – uważa ich za miejsce pielgrzymek; trzecim symptomem jest 
miłosierne nastawienie wobec tych, którzy są nieświadomi Prawdy Absolutnej i osta-
tecznie czwartym symptomem jest ścisłe unikanie towarzystwa tych, którzy są wrogo 
nastawieni do Bhagavāna.”

„Główną czynnością madhyama-adhikārī-bhakty jest wypełnianie bhakti-
sādhany – praktyki oddania. Obejmuje to abhideyę – czynności oddania wewnątrz sfe-
ry pełnej realizacji sambandha-jñāny – wiecznej wiedzy, w celu osiągnięcia prayojana 
– szczytu doskonałości, jaką jest kṛṣṇa-prema. Zasadniczo oznacza to, że madhyama-
adhikārī-bhakta słuchając, intonując, itp. w towarzystwie sādhu, czyni to bez popełnia-
nia obraz.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Jakie są symptomy gauṇa madhyama-adhikārī-
bhakty?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Symptomami gauṇa jest sposób, w jaki żyje madhyama-
adhikārī-bhakta. Jest to życie w pełni podporządkowane Kṛṣṇie, zaaranżowane w taki 
sposób, by można było wykonywać bhakti w przychylny sposób.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czy wciąż popełnia papa i aparādha?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Na wcześniejszych etapach, tendencje do popełniania 

papa i aparādha mogą być minimalnie obecne, jednak stopniowo znikną. Te pozostałe 
tendencje są niczym szybko starta na proszek cieciorka. Papa i aparādha widoczne 
czasem na początkowych etapach madhyama-adhikārī są jedynie maleńkimi pozosta-
łościami i wkrótce znikną całkowicie. Tak życie madhyama-adhikārī-bhakty charakte-
ryzuje śuddha-bhakti połączona z praktyką yukta-vairāgyi – właściwego wyrzeczenia.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czy pragną oni długiego życia?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Pragną żyć wyłącznie po to, by rozwinąć i wzmocnić swój 

bhajan. Nie aspirują ani do długiego życia, ani nawet do mukti.”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Dlaczego nie pragną śmierci? Jaką przyjemnością 

jest pozostanie w obecnym ciele? Przecież wyłącznie po śmierci, dzięki łasce Kṛṣṇy, 
osoba może być wiecznie usytuowana w swej svarūpie – oryginalnej duchowej tożsa-
mości.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Wszystkie ich aspiracje są posłuszne woli Śrī Kṛṣṇy. Nie 
pragną niczego, co jest sprzeczne z Jego pragnieniem. Zrealizowali, że wszystkie wy-
darzenia w ich życiu pojawiają się z Jego woli i dlatego podporządkowali Mu swe życia 
bez potrzeby wyrażania jakiegokolwiek niezależnego pragnienia.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Posiadam teraz właściwe zrozumienie symptomów 
madhyama-adhikārī-bhaktów. Czy w przypadku uttama-adhikārī-bhakty widoczne są 
jakiekolwiek symptomy gauṇa?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Jeśli w ogóle rozpoznaje się u niego jakiekolwiek symp-
tomy gauṇa, są one naturalnymi czynnościami ciała. I nawet one w pewnym stopniu 
podlegają żądaniom kṛṣṇa-premy. Z tego powodu symptomy te są praktycznie niemoż-
liwe do rozpoznania.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czcigodny mistrzu wiem, że nie zaleca się, by 
kaniṣṭha-adhikārī-bhakta opuścił rodzinę i dom. Madhyama-adhikārī może żyć za-
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równo w rodzinie jak i wyrzeczonym porządku życia. Ale czy uttama-adhikārī-bhakta 
może prowadzić życie rodzinne?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Trzy stopnie zaawansowania – kaniṣṭha, madhyama i ut-
tama są przyznawane w oparciu o poziom bhakti. Wzniesienie się na jakikolwiek z 
tych poziomów nie zależy od tego, czy ktoś jest gṛhasthą, czy sannyāsīnem. Wielbiciel 
uttama-adhikārī-bhakta może równie dobrze prowadzić życie rodzinne – wszyscy wiel-
biciele Vrajy są gṛhasthami i wciąż są najwznioślejszymi spośród wszystkich uttama. 
Wielu najbardziej poufnych towarzyszy naszego ukochanego Śrīmāna Mahāprabhu 
jest gṛhastha-bhaktami pozostając jednocześnie wielbicielami uttama-adhikārī. Śrīla 
Rāmānanda Rāya jest tego najlepszym przykładem.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Drogi mistrzu, zatem, w jaki sposób powinien za-
chowywać się wobec siebie uttama-adhikārī-bhakta gṛhastha i sannyāsin?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Etykieta Vaiṣṇava wymaga, by bhakta niższego porządku 
ofiarował pełne pokłony bardziej wyniesionemu wielbicielowi. Warunek ten w szcze-
gólności adresowany jest do madhyama-adhikārī-bhakty, gdyż uttama-adhikārī nie 
oczekuje ani szacunku, ani pokłonów w swoim kierunku widząc Najwyższego Pana w 
każdej żywej istocie.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czy do obowiązków Vaiṣṇavów należy zbiera-
nie się w wielkie grupy i organizowanie mahotsava – festiwali, w celu uhonorowania 
bhāgavata-prasāda – uświęconych resztek pożywienia Pana?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Jeśli podczas jakiejś pracy zbierze się wielu Vaiṣṇavów 
i madhyama-adhikārī-gṛhastha-vaiṣṇava pragnie ofiarować im prasādam, wówczas z 
duchowego punktu widzenia nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Jednakże 
należy zadbać o to, by nie czynić tego zbyt wystawnie i ostentacyjnie, gdyż cały wysi-
łek może stać się materialny, zabarwiony siłą pasji. Z pewnością rekomendowane jest 
zapraszanie czystych Vaiṣṇavów i ofiarowanie im prasādam z uwagą i uczuciem. Takie 
rytuały manifestują prawdziwą miłość i szacunek dla czystego Vaiṣṇavy.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „W naszej wiosce Baḍagāchi, pojawiła się kasta na-
zywająca siebie vaiṣṇava-santāna – dziećmi Vaiṣṇavów. Żyjący w tej wiosce kaniṣṭha-
vaiṣṇavowie zapraszają ich na prasādam nazywając to vaiṣṇava-sevą – służeniem 
Vaiṣṇavom. Czy jest to poprawne?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Czy ci vaiṣṇava-sanātana osiągnęli śuddha-bhakti?”
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Nie widzę w żadnym z nich symptomów śuddha-

-bhakti. Nazywają siebie Vaiṣṇavami i niektórzy z nich, pomimo tego, że żyją w domu 
z rodziną – noszą przepaski na biodrach.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego podobne praktyki stały się 
tak szeroko rozpowszechnione. Z pewnością są one niepożądane. Mogę się wyłącznie 
domyślać, że ma to miejsce wyłącznie dlatego, gdyż kaniṣṭha-bhaktowie nie są w stanie 
rozróżnić kto jest prawdziwym Vaiṣṇavą.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czy kasta vaiṣṇava-santāna powinna domagać się 
szczególnej pozycji i honorów?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Honor należy się tym, którzy są prawdziwymi Vaiṣṇavami. 
Jeśli członkowie vaiṣṇava-santāna są śuddha-bhaktami, wówczas powinno okazywać 
im się honor stosownie do ich indywidualnego poziomu bhakti.”
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Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „A co jeśli członkowie vaiṣṇava-santāna są jedynie 
społecznością zwykłych materialistycznych ludzi?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Wówczas powinno się im okazywać szacunek zgodnie z 
ich pozycją w społeczeństwie, jednak na pewno nie oddawać honorów, jakie należą się 
prawdziwym Vaiṣṇavom. Nie należy ich nawet uważać za prawdziwych Vaiṣṇavów. 
Zawsze staraj się pamiętać instrukcję odnośnie zachowania Vaiṣṇavy, którą Śrīmān 
Mahāprabhu zawarł w trzecim wersecie Śikṣāṣṭaka:

tṛṇad api sunīcena
taror api sahiṣṇuna
amāninā mānadena

kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
 
‘Nie należy oczekiwać szacunku dla siebie, jednak należy być zawsze gotowym 

okazać go każdemu zgodnie z jego duchowym poziomem. Vaiṣṇavie należy się sza-
cunek i honor z powodu bycia Vaiṣṇavą. Osoba, która nie jest Vaiṣṇavą musi otrzy-
mać szacunek godny istocie ludzkiej. Jeśli wielbiciel nie rozwija nastroju ofiarowania 
wszystkim właściwego szacunku, wówczas nie rodzi się w nim zdolność nieustannego 
i czystego intonowania harināma.’”

 
Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „W jaki sposób osoba porzuca pragnienie otrzymy-

wania szacunku?”
Śrī Haridāsa Bābājī: „Należy zrezygnować z fałszywej dumy i aroganckie-

go myślenia: ‘Jestem braminem,’ ‘Osiągnąłem sukces,’ ‘Jestem dobrze obeznany w 
śāstrach,’ ‘Jestem Vaiṣṇavą,’ itp. Nigdy nie wolno nawet śnić o otrzymaniu jakiego-
kolwiek szacunku z powodu takich cech. Ludzie mogą go okazywać, jednak należy po 
prostu przyznać, że jest się nic niewartym, nic nieznaczącym, biednym i skromniejszym 
od źdźbła trawy.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Rzeczywiście, dzięki twoim słowom mogę zrozu-
mieć, że bez dainya – pokory oraz dayā – współczucia, osoba nie może być Vaiṣṇavą.”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Bhaktidevī jest niezależna. Jest uosobieniem piękna i naj-
cenniejszym z klejnotów. Nie potrzebuje wsparcia innych doskonałości. Dainya i dayā, 
choć są nierozłącznymi znakomitościami związane są jednak z Bhaktidevī. Gdy wiel-
biciel czuje: ‘Jestem wiecznym sługą Kṛṣṇy, bez posiadłości i grosza. Kṛṣṇa jest dla 
mnie wszystkim’ – ta emocja wyraża dainyę. Zasadniczo bhakti jest bhāvą delikatnego 
uczucia do Kṛṣṇy, podczas gdy delikatne uczucie wobec innych żywych istot, wiecz-
nych sług Kṛṣṇy – jest dayą. Dlatego zarówno dainya, jak i dayā są naturalnym uciele-
śnieniem bhakti. Kṣamā – przebaczenie jest bhāvą istniejącą pomiędzy dainyą i dayą. 
Gdy bhāva dainyi: „Jestem nędznikiem niskiego pochodzenia, jak mógłbym oceniać i 
karcić kogokolwiek?’ miesza się z bhāvą dayi, wówczas pojawia się uczucie kṣamy. Z 
tego powodu jest ona również nieodłącznym elementem bhakti.”

„Śrī Kṛṣṇa, jīva, jej uległość wobec Niego oraz niechciany pobyt uwarunkowa-
nej jīvy wewnątrz materialnego świata są wszystkie prawdą. Dlatego bhakti musi być 
również satya, gdyż wszystkie te prawdy opierają się na związku pomiędzy Kṛṣṇą i jīvą 
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– związku, którym zasadniczo jest bhakti. Stąd widzimy, że satya, dainya, dayā oraz 
kṣamā są nierozłącznie związane z naturą Bhaktidevī.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „W jaki sposób powinien zachowywać się Vaiṣṇava 
w stosunku do osób innych systemów dharmy?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.26 oświadcza:

nārāyaṇa-kalāḥ śāntā
bhajanti hy anasūyavaḥ

 
‘Święte osobistości, które są w pełni spokojne i wolne od skłonności zawistnego 

krytykowania innych, wielbią w pełni radosne formy Najwyższego Pana, Śrī Nārāyaṇa 
oraz Jego plenarne cząstki.”

„W rzeczywistości nie istnieje dharma różna od vaiṣṇava-dharmy. Wszystkie 
pozostałe religie propagowane w tym świecie, włączając w to te, które pojawią się w 
przyszłości, zawierają różne stopnie wzniesienia się do vaiṣṇava-dharmy, lub inaczej 
mówiąc są one odchyleniem od vaiṣṇava-dharmy. Gdy inna religia stanowi uzupełnie-
nie vaiṣṇava-dharmy, wielbiciel powinien szanować ją zgodnie z poziomem czystości, 
jaki ona reprezentuje. Z tego powodu zwolennicy tychże religii, które w rzeczywistości 
są różnymi etapami na ścieżce ku czystej vaiṣṇava-dharmie, powinni otrzymać należyte 
uznanie i szacunek. Z drugiej strony, nigdy nie należy okazywać złej woli wobec grup, 
które odeszły od czystej vaiṣṇava-dharmy. Zamiast tego należy zaangażować się w 
praktykowanie własnej prawdy oddania. Wielbiciel nigdy nie powinien okazywać nie-
nawiści i nietolerancji wobec praktyk innych religii. Gdy pojawi się pomyślna chwila w 
życiu, osoba z łatwością przyjmie czystą vaiṣṇava-dharmę. Co do tego nie ma żadnych 
wątpliwości.”

Śrī Nityānanda dāsa Bābājī: „Czy koniecznym jest aktywne propagowanie 
vaiṣṇava-dharmy?”

Śrī Haridāsa Bābājī: „W rzeczy samej, należy czynić to na wszelkie możli-
we sposoby. Jest to obowiązkiem każdego. Nasz ukochany Pan Śrīmān Mahāprabhu 
powierzył każdemu odpowiedzialność nauczania, jak zostało to oświadczone w Śrī 
Caitanya-caritāmṛcie, Adi-līli 7.92 i 9.36:

nāca, gāo, bhakta-saṅge kara saṅkīrtana
kṛṣṇa-nāma upadeśi’ tāra’ sarva-jana

 ‘Moje drogie dziecko, kontynuuj tańczenie, intonowanie i wykonywanie 
saṅkīrtanu w towarzystwie wielbicieli. Co więcej, wyjdź na zewnątrz i nauczaj o warto-
ści intonowania kṛṣṇa-nāma, gdyż w ten sposób będziesz w stanie wyzwolić wszystkie 
upadłe dusze.’”

ataeva āmi ajñā diluṅ sabākāre
yāhāṅ tāhān prema-phala deha’ yāre tāre
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 ‘Dlatego rozkazuje każdemu człowiekowi w tym wszechświecie, by przyjął 
ten ruch świadomości Kṛṣṇy i rozpowszechnił go w każdym miejscu.’”

„Należy jednak pamiętać, by w pierwszej kolejności uczynić niegodnego kan-
dydata kwalifikowanym do otrzymania instrukcji odnośnie chwał kṛṣṇa-nāma. W pew-
nych sytuacjach, na przykład podczas rozmowy z wrogo nastawioną osobą, wymagana 
jest upekṣā. Nie wolno mówić niczego, co mogłoby przyczynić się do gorzkiej dysputy 
i w konsekwencji stworzyłoby przeszkody w nauczaniu.”

Pełne nektaru słowa Śrī Haridāsa Bābājī odniosły cudowny efekt na Śrī 
Nityānanda dāsa Bābājīm – pogrążając się w premie zaczął tarzać się po ziemi. Zgroma-
dzeni Vaiṣṇavowie rozpoczęli głośne intonowanie kṛṣṇa-nāma składając pełne pokłony 
Śrī Haridāsa Bābājīemu. Wkrótce spotkanie zakończyło się i zgromadzenie stopniowo 
rozeszło się do swoich siedzib.”

Tak kończy się ósmy rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma i zachowanie 
Vaiṣṇavy.
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Rozdział IX
Nitya-dharma, a materialna nauka i cywilizacja

Minęły prawie cztery lata odkąd Lāhirī Mahāśaya przybył do Godrumy. Towa-
rzystwo Vaiṣṇavów tego świętego miejsca miało wielce oczyszczający efekt na jego 
osobę. Teraz intonuje nieustannie nawet w czasie wykonywania codziennych obowiąz-
ków. Jego szczupłą postać okrywa skromny ubiór, odrzucił noszenie butów, nie zakła-
da nawet drewnianych chodaków. Pokonał fałszywą dumę wysokiego pochodzenia do 
tego stopnia, że na widok Vaiṣṇavy natychmiast ofiarowuje daṇḍavaty i z największą 
pokorą obsypuje swą głowę kurzem z ich lotosowych stóp. Jeśli ktokolwiek mu tego 
odmówi, nie zniechęca go to i używając delikatnej siły osiąga swój cel. Zawsze szuka 
i zjada z entuzjazmem pozostałości prasādam czystych Vaiṣṇavów. Od czasu do czasu 
odwiedzają go synowie z zamiarem sprowadzenia z powrotem do domu. Widząc nastrój 
jego duchowego zaangażowania, szybko zdają sobie jednak sprawę z bezsensu swych 
planów i wracają do domu z niczym.

Lāhirī Mahāśaya wygląda niczym Bābājī, który otrzymał bheka. Jednakże po 
analizie filozofii Vaiṣṇava, którą zdobył pilnym słuchaniem codziennych dyskusji wiel-
bicieli z Godrumy doszedł do wniosku, że wewnętrzny brak przywiązania jest waż-
niejszy od zewnętrznego przywdziania stroju ascety w oficjalnej ceremonii bheka. Na-
strojem Sanātany Gosvāmīego było skromne życie i Mahāśaya starał się naśladować 
ten wzniosły poziom. Na przykład w celu ograniczenia materialnych potrzeb, zamiast 
posiadania czterech zestawów dhoti pociął jedno na cztery kawałki. Święta nić bramina 
odrzucona zazwyczaj przez bābājīch, wciąż wisi na jego szyi. Jednak, gdy synowie usi-
łują ofiarować mu pieniądze odmawia wyjaśniając: „Nie przyjmę pieniędzy od materia-
listycznych ludzi.” Pewnego razu, jego starszy syn – Candranātha, przyniósł ogromną 
sumę pieniędzy pragnąc ofiarować ją, jako dotację na festiwale Vaiṣṇava. Podążając 
śladami Śrīla Raghunātha Gosvāmīego, Lāhirī Mahāśaya odmówił.

Pewnego dnia Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī zwrócił się do niego: „Lāhirī 
Mahāśaya, zauważyliśmy, że uwolniłeś się od wszystkich nawyków nie-Vaiṣṇavów. 
Choć otrzymaliśmy inicjację bheka, wciąż możemy się od ciebie sporo nauczyć o 
vairāgyi – wyrzeczeniu. Teraz jedyną rzeczą, która pomoże zakończyć twoją przemia-
nę, jest imię Vaiṣṇavy.”

Lāhirī Mahāśaya odparł: „Drogi panie, jesteś moim parama-guru, możesz uczy-
nić cokolwiek zechcesz.”

Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī powiedział: „Jako, że pochodzisz z Śāntipura 
myślę, że imię ‘Advaita dāsa’ będzie najbardziej odpowiednie.” Lāhirī Mahāśaya upadł 
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pokornie na ziemię przyjmując swoje nowe imię. Od tego dnia, wszyscy zaczęli nazy-
wać go Advaita dāsa. Nawet jego mała chatka otrzymała nową nazwę – Advaita-kuṭīra.

Advaita dāsa miał przyjaciela z dzieciństwa o imieniu Digambara Caṭṭopādhyāya. 
Zdobył on wielkie bogactwo utrzymując wysokie stanowiska w muzułmańskim rzą-
dzie. Po przejściu na emeryturę powrócił do swej wioski Ambikā rozpytując się o swe-
go starego przyjaciela Kālidāsa Lāhirī. Ostatecznie dowiedział się, że Lāhirī wyrzekł 
się domu oraz rodziny i przebywa obecnie w Godrumie pod imieniem Advaita dasa 
spędzając swoje dni na intonowaniu kṛṣṇa-nāma.

Digambara Caṭṭopādhyāya był fanatykiem śakta – wielbicielem śakti – żeńskiej 
energii. Odczuwał wstręt do słowa ‘Vaiṣṇavizm’ zakrywając uszy w momencie, gdy 
tylko ktoś wypowiedział je w jego obecności. Dowiedziawszy się o obecnej sytuacji 
drogiego przyjaciela zawołał swego sługę: „Hej, Vāmana dāsa, natychmiast przygotuj 
łódź. Chcę błyskawicznie wyruszyć do Navadvīpa i uratować mego przyjaciela od ka-
tastrofy!” Wkrótce sługa powrócił do swego pana z łodzią w pełni gotową do podróży.

Digambara Caṭṭopādhyāya był przenikliwym człowiekiem. Będąc ekspertem w 
tantra-śāstrach i muzułmańskiej kulturze często sprawiał, że muzułmańscy religijni 
uczeni musieli przyznać swą porażkę w debatach, które prowadził z nimi w języku 
perskim i arabskim. Często zdarzało się też, że brāhmaṇa paṇḍici milkli w oniemieniu, 
gdy tylko próbowali pokonać go w debatach z Tantry. Był sławny w takich ważnych 
miastach, jak Delhi i Lucknow. W swym wolnym czasie napisał książkę zatytułowaną 
Tantra-saṇgraha – Kompendium Tantry. Jego imponującą erudycję demonstrowały ko-
mentarze, które napisał do licznych wersetów tej książki.

Digambara pośpiesznie wsiadł do łodzi trzymając w dłoni kopię Tantra-
saṇgraha. Po dwóch godzinach żeglugi znalazł się na przystani w Godruma-dhāma. 
Wynajął odpowiedniego człowieka i poinstruował go, by dostarczył wiadomość Adva-
icie dāsa. Potem usiadł cierpliwie w łodzi oczekując jego powrotu.

Advaita dāsa siedział w swej chacie cicho intonując harināma, gdy pojawił się 
przed nim posłaniec. Zapytał go: „Kim jesteś i dlaczego tutaj jesteś?” Posłaniec odparł: 
„Zostałem przysłany przez Śrī Digambarę Caṭṭopādhyāya, który pragnie wiedzieć, czy 
ty – Kālidāsa Lāhirī – pamiętasz go, czy też nie.”

Zaciekawiony Advaita dāsa zapytał: „Gdzie jest Digambara? To mój przyjaciel z 
dzieciństwa, jak mógłbym go zapomnieć? Czy stał się Vaiṣṇavą?”

Posłaniec odparł: „Czeka nieopodal w łodzi, jednak nie wiem, czy jest Vaiṣṇavą, 
czy też nie.”

Advaita dāsa zapytał natychmiast: „Dlaczego nie przyszedł do mnie bezpośred-
nio?” Słysząc to, posłaniec odszedł bez słowa udając się z powrotem do Digambara.

Dwie godziny później Digambara przybył do Advaita-kuṭīra w towarzystwie 
czterech gentlemanów. Będąc z natury wielkoduszną i otwartą osobą, przepełnił się 
radością na widok starego przyjaciela. Podbiegł na spotkanie Advaity dāsa i obejmując 
go rozpoczął pieśń własnej kompozycji:

kālī! tomāra līlā-khelā ke jāne ma, tribhuvane?
kabhu puruṣa, kabhu nārī, kabhu matta hao go raṇe
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 „O droga Kali, któż cię może pojąć droga Matko? Cieszysz się rozrywkami 
na ziemi czasami przyjmując męską, a czasami żeńską formę. Czasami nawet dziko 
zapominasz się na polu bitwy.”

brahmā ha’ye sṛṣṭi kare, sṛṣṭi nāśa ha’ye hara,
viṣṇu ha’ye viśva-vyāpī pāla go mā, sarva-jane

 
„Droga Matko, jako Brahmā stwarzasz, jako Śiva niszczysz, a jako Viṣṇu utrzy-

mujesz cały wszechświat.”

kṛṣṇa-rūpe vṛndāvane, vāṁśī bājāo vane vane,
(ābāra) gaura ha’ye navadvīpe, mātao sabe saṅkīrtane

 
„Jako Kṛṣṇa grasz na flecie przechadzając się lasami Vṛndāvany. Ponownie po-

jawiasz się, jako Gaurāṅga zanurzając Navadvīpę dźwiękiem saṅkīrtanu.”
 
Advaita dāsa przyjął go ciepło: „Witaj drogi bracie! Choć i usiądź proszę.”
Zajmując miejsce, Digambara odwzajemnił się tym uczuciom przyjaźni z ocza-

mi pełnymi łez. Wybuchnął mówiąc: „Drogi bracie Kālidāsa, cóż mogę uczynić? Przy-
jąłeś ścieżkę wyrzeczenia i odrzuciłeś devów i dharmę. Wróciłem z Punjabu z wielki-
mi oczekiwaniami. Jednakże po dotarciu do domu w Śāntipura dowiedziałem się, że 
wszyscy nasi przyjaciele z dzieciństwa odeszli. Pamiętasz Girish Kendę, Peśā Pāglę, 
Iśe Pāglę, Dhanuvę, stolarza Kelę i Kānti Bhaṭṭācāryę? Cóż, wszyscy odeszli. Mia-
łem nadzieję, że odnajdę chociaż ciebie. Myślałem, że spędzimy resztę życia ciesząc 
się własnym towarzystwem. Jednego dnia przyszedłbyś do mego domu, następnego 
dnia przebyłbym Ganges i odwiedził twój. Pogrążylibyśmy się w muzyce, studiowaniu 
Tantry, itd. Jednak stało się nieszczęście! Pomyślność mnie opuściła. Spójrz tylko na 
siebie! Jesteś niczym dung woła, który w odróżnieniu od krowiego łajna nie może być 
użyty, ani do czyszczenia domu, ani do żadnych religijnych ceremonii. Czy mógłbyś mi 
wytłumaczyć, cóż sobie najlepszego uczyniłeś?”

Advaita dāsa rozważył spokojnie całą sytuację. Rozumiejąc, że jest to trudny 
test, postanowił uciec od niepożądanego towarzystwa. Powiedział: „Digambara! Czy 
wciąż pamiętasz gullī-daṇḍę (zabawa z drewnianym kijkiem i małym owalnym kawał-
kiem drewna), w którą zwykliśmy grać? Pamiętasz jak pewnego razu znaleźliśmy się 
pod starym drzewem tamaryndowca?”

Digambara: „Oczywiście, że pamiętam! Było to w pobliżu domu Guari dāsa 
Paṇḍity. Gaura i Nitāi siadali pod tym samym drzewem.”

Advaita dāsa: „W tym czasie mój przyjacielu powiedziałeś mi, bym nie dotykał 
tego drzewa, gdyż każdy, kto go dotknie stanie się ascetą, jako, że siedział pod nim 
Nimaī, syn Śacīmāty.”

Digambara: „Przypominam sobie wszystko wyraźnie. Pamiętam, że nawet w 
tamtym czasie miałeś wielką słabość do Vaiṣṇavów. Ostrzegałem cię, że wpadniesz w 
pułapkę Gaurāṅgi.”

Advaita dāsa: „Tak! Zawsze wiedziałeś, że skłaniałem się w tym kierunku. Cóż 
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mogę powiedzieć, wpadłem w tę pułapkę i nie mogę się z niej wydostać.”
Digambara: „Złap mą dłoń i wydostań się z tej sytuacji. Bycie uwięzionym ni-

gdy nie jest czymś dobrym.”
Advaita dāsa: „Mój przyjacielu, ta pułapka jest wspaniała. Modlę się, by pozo-

stać w niej na zawsze! Dlaczego samemu tego nie spróbujesz?”
Digambara: „Posiadam wystarczające doświadczenie, by wiedzieć, że co praw-

da na początku może wydawać się to czymś przyjemnym, jednak ostatecznie nic przez 
to nie osiągniesz.”

Advaita dāsa: „A co powiesz o sieci, która pochwyciła ciebie? Czy ostatecznie 
przyniesie ci ona szczęście? Nie popełniaj tego błędu.”

Digambara: „Postaraj się zrozumieć! My, tantrycy jesteśmy poszukiwaczami 
wiedzy absolutnej, wielbicielami Bogini Mahāvidyi – Durgā-devī. Wiedza jest uży-
teczna teraz i pozostanie taką później. Dzięki niej jesteśmy szczęśliwi obecnie i tacy też 
będziemy w przyszłości. Wy Vaiṣṇavowie,  uważacie się teraz za szczęśliwych, jednak 
my tantrycy, nie uważamy waszego wyrzeczonego sposobu życia za szczęście. Jestem 
zaskoczony, dlaczego ludzie w ogóle stają się Vaiṣṇavami. Zauważ tylko, jak my, tan-
trycy, cieszymy się posiłkami z mięsa i ryb, nosimy bogate stroje, itd. To jest prawdziwa 
przyjemność! Jesteśmy ucywilizowani i biegli w materialnej nauce, podczas gdy wy 
odrzucacie przyjemności, które te rzeczy dostarczają. Co więcej, na koniec nie czeka 
was mokṣa – wyzwolenie.”

Advaita: „Dlaczego uważasz, że nie będzie dla nas mokṣy?”
Digambara: „Jeśli osoba odrzuca Mā Niṣtāriṇī – Matkę Wyzwolenia, wówczas 

nie może otrzymać wyzwolenia – odnosi się to do ciebie, czy nawet do Brahmy, Viṣṇu i 
Śivy. Mā Niṣtāriṇī jest ādya-śakti – oryginalną mocą. To ona stworzyła Brahmę, Viṣṇu, 
Śivę i to ona ich teraz utrzymuje. Gdy Mā Niṣtāriṇī tego zapragnie, wszyscy wejdą do 
jej łona o kształcie jaja, skąd emanowało całe stworzenie. Czy kiedykolwiek wielbiłeś 
tę Mā Niṣtāriṇī w celu przywołania na siebie jej łaski?”

Advaita dāsa: „Czy Mā Niṣtāriṇī jest istotą duchową, czy też materialnym obiek-
tem?”

Digambara: „Jest ona uosobieniem świadomej, duchowej energii i jest niezależ-
na. Puruṣa – duchowy Najwyższy Mężczyzna został stworzony na jej życzenie.”

Advaita dāsa: „Zatem, czym jest puruṣa, a czym jest prakṛti?”
Digambara: „Vaiṣṇavowie spędzają czas wyłącznie na bhajanie. Z tego powodu 

jesteście pozbawieni filozoficznej wiedzy. W rzeczywistości puruṣa i prakṛti są niczym 
dwie połówki ziarnka grochu cieciorki. Choć posiadają oddzielne tożsamości są jed-
nym. Gdy zostaje usunięta zewnętrzna łupina – są dwiema, jednak, gdy łupina okry-
wa ziarnko – wówczas są jednym. Puruṣa jest duchową świadomą istotą, podczas gdy 
prakṛti jest nieożywioną materią. Całkowitym i niezróżnicowanym stanem puruṣy i 
prakṛti jest Brahman.”

Advaita dāsa: „Mā Niṣtāriṇī, o której mówisz jest żeńską prakṛti, czy też mę-
skim puruṣą?”

Digambara: „Czasami jest puruṣą, a czasami prakṛti.”
Advaita dāsa: „Powiedziałeś, że puruṣa i prakṛti są niczym dwie połówki okry-

tego łupiną ziarnka grochu cieciorki. Ale kto jest matką, a kto jest ojcem?”
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Digambara: „Prowokujesz mnie filozoficznym problemem. Jednak wiemy, jak 
stawić im czoła. W rzeczywistości Mā Niṣtāriṇī jest prakṛti, a ojcem jest puruṣa.”

Advaita dāsa: „A kim jesteś ty, jīva?”
Digambara: „(...) pāśa-baddho bhavej jīvaḥ pāśu-muktaḥ sadāśivaḥ (…) Gdy 

dusza zostaje okryta iluzją māyi, staje się jīvą. Gdy zostaje wyzwolona spod wpływu 
māyi, staje się Sadāśivą.”

Advaita dāsa: „No to jesteś puruṣą, czy prakṛti?”
Digambara: „Jestem puruṣą, a Mā Niṣtāriṇī jest prakṛti. Tak długo, jak pozostaje 

w iluzorycznym, uwarunkowanym stanie jest ona moją matką. Jednakże, gdy jestem 
wyzwolony, staje się moją żoną.”

Advaita dāsa: „Teraz bez wątpienia zrozumiałem twoją filozofię: przemienisz się 
z syna matki, na jej męża! Powiedz mi, skąd nauczyłeś się tych rzeczy?”

Digambara: „Mój przyjacielu, nie noszę klapek na oczy, jak wy, którzy jeste-
ście zainteresowani wyłącznie Vaiṣṇavami. Miałem towarzystwo wielu sannyāsinów, 
brahmacāriṇów, mistyków tantra-yoginów, itd. Na dodatek przed zdobyciem tej wie-
dzy intensywnie studiowałem tantra-śāstry. Jeśli chcesz, mogę cię również tego na-
uczyć i przeszkolić.”

Advaita dāsa pomyślał sobie: „Cóż za przerażający pomysł!” Jednakże odparł: 
„Czy łaskawie wyjaśniłbyś mi swój koncept cywilizacji i czym jest prākṛtika-vijñāna 
– materialna nauka?”

Digambara: „Cywilizacją jest umiejętne prowadzenie rozmowy w wyrafinowa-
nym towarzystwie, ubieranie się w sposób, który zadowala innych, jedzenie i zacho-
wywanie się w sposób, który nie jest dla innych odpychający. W rzeczywistości wy, 
Vaiṣṇavowie nie podążacie za żadną z tych rzeczy.”

Advaita dāsa: „Jak to?”
Digambara: „Nie obracacie się w towarzystwie innym poza własnym towarzy-

stwem Vaiṣṇavów i zazwyczaj wasze zachowanie jest aspołeczne. Vaiṣṇavowie nie 
nauczyli się do tej pory, co oznacza zabawianie ludzi słodkimi słowami. Jeśli kogoś 
spotykacie, bezpośrednio usilnie nakłaniacie do intonowania harināma. Dlaczego? Czy 
nie ma innych cywilizowanych tematów do rozmowy? Wasz ubiór odrzuca ludzi, przez 
co odmawiają wam wstępu na jakiekolwiek kulturalne wydarzenie. Kosmyk włosów 
pozostawiony na szczycie głowy, korale z tulasī na szyi, przepaska na biodrach – to jest 
wasz wygląd. Na dodatek jecie wyłącznie szpinak i inne warzywa. Vaiṣṇavowie nie są 
w żaden sposób cywilizowani.”

Advaita dāsa pomyślał sobie: „Jeśli sprowokuje kłótnię, rozgniewa się on i odej-
dzie. To będzie najlepsze rozwiązanie.” Kontynuując powiedział: „Czy społeczne wy-
rafinowanie pomogło komuś w osiągnięciu lepszej pozycji w przyszłym życiu?”

Digambara: „Muszę przyznać, że nie przynosi to żadnego zysku w kolejnym 
życiu. Jednakże, jak społeczeństwo może czynić postęp bez kultury? Jeśli społeczność 
czyni postęp, wówczas można skupiać się na następnym życiu.”

Advaita dāsa: „Mój przyjacielu, chciałbym coś powiedzieć pod warunkiem, że 
się nie rozgniewasz.”

Digambara: „Jesteś moim towarzyszem z dzieciństwa, oddałbym ci własne ży-
cie, a ty wciąż uważasz, że nie będę w stanie tolerować kilku ostrych słów z twojej 
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strony? Zostaliśmy wyszkoleni w kurtuazji, więc nawet w rozdrażnieniu nasze słowa 
pozostają słodkie. Pomimo tego, im bardziej uczymy się maskować uczucia, tym więk-
szy czynimy postęp w kulturze.”

Advaita dāsa: „Ludzkie życie jest krótkie i niechybnie pojawią się w nim liczne 
niepokoje. Dlatego wykorzystując nasz ograniczony czas, konieczne jest służenie Naj-
wyższemu Panu Śrī Hari, z niemotywowaną prostotą. Kultura i wyrafinowanie, które 
prezentujesz, jako synonimy, są jedynie ćwiczeniem w oszukiwaniu samego siebie. Je-
śli istota ludzka pozostaje na ścieżce prawdomówności, jej życie jest szczere i proste. 
Porzucając tę drogę dla oszukaństwa i podstępu staje się przebiegła, angażuje się w 
pozbawione sumienia relacje i stara się ukryć swą nieuczciwość za fasadą słodkich słów 
i udawanej uprzejmości. Prawdomówność i prostota są godnymi pochwały cechami 
człowieka, podczas gdy kultura i wyrafinowanie, o których mówisz zazwyczaj są ich 
pozbawione. Prawdziwą kulturę, która w swym nieskazitelnym stanie pozbawiona jest 
niemoralności, można odnaleźć pośród Vaiṣṇavów. Natomiast kultura nie-Vaiṣṇavów 
naznaczona jest grzesznością. Prawdziwą kulturą jest sabhyatā – osiąganie kwalifikacji 
na stanie się częścią sabhā – prawdziwej, prawdomównej społeczności, czyli mówiąc 
inaczej grupy przyzwoitych osób. Jednak współczesna definicja kultury jest wyłącznie 
metodą maskowania złośliwych ukrytych motywów, które stopniowo przekształcą się 
w oszustwo.

„Tak zwana kultura, którą opisałeś nie ma nic wspólnego z nitya-dharmą jīvy. 
Jeśli atrakcyjny ubiór jest standardem kulturalnego postępowania, wówczas eksluzyw-
na prostytutka jest z pewnością bardziej ucywilizowana od ciebie. W rzeczywistości 
prawdziwym celem noszenia ubrania jest po prostu przykrycie ciała. Ubrania muszą 
być oczywiście czyste i świeże. Podobnie potrawy muszą być czyste i zdrowe. Jednak 
upierasz się, że najważniejsze jest to, by dania były smaczne pomimo swej nieczystej 
natury. Na przykład alkohol i mięso są nieczyste. Dlatego spożywanie ich nie jest w 
żadnym stopniu kulturalne. Co więcej jest to na pewno grzeszna czynność. W rzeczy-
wistości dzisiejsza definicja kultury jest oparta na obyczajach Kali-yugi.”

Digambara: „Czy całkowicie zapomniałeś o kulturze Badsahi muzułmańskich 
cesarzy? Przypomnij sobie, z jaką gracją ludzie zwykli siedzieć na dworze muzułmań-
skiego króla, jak byli modnie ubrani angażując się, w zgodne z dworską etykietą, kon-
wersacje.”

Advaita dāsa: „To wszystko jest materialistycznym zachowaniem. A czy czegoś 
nam brakuje? Mój przyjacielu, myślę, że z powodu długich lat spędzonych w służbie 
dla Muzułmanów stałeś się tendencyjny wobec ich kultury. W rzeczywistości prawdzi-
wą kulturą jest życie pozbawione grzechów. Jak przed chwilą powiedziałem, tak zwany 
kulturalny postęp Kali-yugi przyczynia się wyłącznie do zwiększenia grzesznych czyn-
ności. Jest to po prostu cuchnącą chorobą hipokryzji.”

Digambara: „Zrozum, że współcześni cywilizowani ludzie uważają obecną 
kulturę za wyżynę prawdziwego postępu ludzkości. Osobę pozbawioną takiej kultury 
można z trudnością nazwać istotą ludzką! Obecnym zrozumieniem przyzwoitości jest 
przykrycie defektów modnymi strojami i ozdobami.”

Advaita dāsa: „Zależy wyłącznie od ciebie, czy zechcesz rozważyć i zdecydo-
wać, czy ta współczesna filozofia życia jest w rzeczywistości dobra lub zła. Osobiście 
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zauważyłem, że współcześnie ‘wykształceni ludzie’ są sprytni i przebiegli, oportuni-
stycznie obserwując i wykorzystując zmieniające się czasy. Skłaniają się ku tej tak 
zwanej cywilizacji, jako że dostarcza im sposobów na zamaskowanie złych motywacji 
i degradacji. Tacy przebiegli ludzie chronią tak zwanego piedestału swej kultury darem-
nymi debatami i groźbami przemocy. Co prawdziwe inteligentna osoba może zyskać 
naśladując ich społeczeństwo i kulturę?”

Digambara: „W rzeczywistości niektórzy ludzie uważają, że cywilizacja ta roz-
przestrzenia zarówno wiedzę, jak i kulturę. Jeśli ten kierunek będzie się utrzymywał, 
Ziemia stanie się podobna niebu.”

Advaita dāsa: „Są to halucynacje palaczy opium, a ci, którzy w to wierzą są 
głupcami. Jednak osoby, które nauczają tego poglądu są nawet bardziej zadziwiają-
cym okazem. Wiedza jest dwóch rodzajów: pāramārthika – duchowa oraz laukika – 
materialna. Nigdzie nie dostrzegam, by wiedza duchowa rozprzestrzeniała się wraz z 
postępem materialnej wiedzy. W rzeczywistości widzę, że zazwyczaj wiedza duchowa 
zostaje zniekształcona i błędnie interpretowana w połączeniu z koncentrowaniem się na 
materialnej wiedzy. A poza tym, czy istnieje jakiś rzeczywisty związek pomiędzy jīvą i 
materialną wiedzą? Wraz z nasileniem się materialnej wiedzy uwaga ludzi została przy-
ciągnięta do różnorodności zewnętrznych zjawisk i odciągnięta jednocześnie od źródła 
wszelkiej wiedzy, jaką jest transcendentalna Prawda Absolutna. Muszę przyznać, że za 
wzrostem świeckiej materialnej wiedzy podąża płytka ‘wyrafinowana’ kultura. Jednak-
że jest to złym omenem dla jīvy, który prowadzi ją ścieżką duchowego samozniszcze-
nia.”

Digambara: „Dlaczego ścieżki zniszczenia?”
Advaita dāsa: „Powtarzam raz jeszcze, ludzkie życie jest krótkie. Dlatego jīva 

musi starannie przygotować się do duchowej realizacji w trakcie podróży po ograni-
czonej linii życia. Musi uczynić to niczym podróżny zatrzymujący się w zajeździe. 
Głupotą jest marnowanie czasu na poprawianie warunków karczmy podczas krótkiego 
postoju i zaniedbanie własnego celu podróży. Im więcej czasu marnuje się na pogoni za 
materialną wiedzą, tym mniej pozostaje go na duchową realizację. Uważam, że powin-
niśmy używać materialnej wiedzy do zdobycia podstawowych środków dla utrzymania 
materialnego ciała, prowadząc jednocześnie linie zadedykowane duchowej realizacji. 
Nie ma absolutnie żadnej potrzeby na istnienie nadmiaru materialnej wiedzy i towarzy-
szącej jej ‘wyrafinowanej’ kultury. Tak naprawdę, czym jest trwałość wszystkich tych 
zewnętrznych materialnych krzykliwości?”

Digambara: „Widzę teraz, że wylądowałem w sidłach niezwykłej osoby wyrze-
czonego porządku życia. Mówisz, że rozwój ludzkiego społeczeństwa jest niepotrzeb-
ny?”

Advaita dāsa: „Zależy to od rodzaju społeczeństwa. Jeśli jest to społeczność 
Vaiṣṇavów, wówczas w rezultacie jej rozwoju każdy odniesie korzyść. Z kolei rozwój 
społeczności nie-Vaiṣṇava – materialistycznego społeczeństwa – nie jest w żaden spo-
sób korzystny dla jīvy. Jednakże odstawmy ten temat na chwilę. Powiedz mi, co właści-
wie rozumiesz przez prākṛtika-vijñānę?”

Digambara: „Prākṛtika-vijñāna jest naturalną materialną nauką, którą odnaj-
dujemy w tantra-śāstrach i wielu innych dziedzinach. Tworzy ją jakikolwiek system, 
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wiedza i piękno, które ukazuje materialna natura tego świata. Na przykład istnieje: 
dhanura-vidyā – system nauki militarnej, ayurveda – system nauki medycyny, jyotira-
vidyā – astrologia, sztuka muzyki i tańca, i temu podobne. Są one wszystkie gałęziami 
prākṛtika-vijñāny.”

„Wracając do filozofii, omówiliśmy już, że prakṛti jest ādya-śakti – tą, która 
daje narodziny i manifestuje materialny kosmos. Poprzez swoją moc wprowadziła do 
stworzenia różnorodność i każdy z wielu aspektów jej energii jest odmienną dziedziną 
i grupą wiedzy. Zdobywając tę wiedzę materialnej nauki, osoba może uwolnić się od 
grzechów popełnionych wobec ādya-śakti – Mā Niṣtāriṇī. Na nieszczęście Vaiṣṇavowie 
nie dbają, ani nie badają vijñāny – nauki. Jednakże my, Tantrycy, osiągniemy moksę na 
mocy osiągnięcia doskonałości w tej wiedzy. Tylko spójrz, jak tacy wielcy zachodni 
myśliciele, jak Platon, Arystoteles, Sokrates i sławny muzułmański uczony – Hākim 
wniknęli głęboko w tę naukę i nawet napisali w jej kierunku poetyckie mowy pochwal-
ne.”

Advaita dāsa: „Powiedziałeś właśnie, że Vaiṣṇavowie nie dbają o vijñānę. Nie 
zgadzam się z tym. Czysta wiedza duchową, którą studiują jest w rzeczywistości wiel-
ce naukową i eksperymentalną vijñāną. W jednej z czterech catur-ślokach Śrīmad-
Bhāgavatam 2.9.31 odnajdujemy, co następuje:

śrī-bhagavān uvāca
jñānaṁ parama-guhyaṁ me

yad vijñāna-samanvitam
sarahasyam tad-angaṁ ca

gṛhāṇa gaditaṁ mayā
 
‘O Brahmo, wiedza o Mnie, choć pozbawiona dualizmu posiada cztery odrębne 

działy: jñānę, vijñānę, rahasyę i tad-aṅgę. Jñāną jest Moja svarūpa; Mój związek z 
energią jest vijñāną; jīva jest Mym rahasya – sekretem, a pradhāna jest Mą tad-aṅgą. 
Jīva nie jest w stanie zrozumieć tej wiedzy dzięki własnej inteligencji. Jednak ty mo-
żesz ją zrozumieć dzięki Mojej łasce połączonej ze służbą oddania. Wyjaśniam ci tę 
naukę, byś mógł zająć się nią uważnie.’”

 
„Jeszcze przed tym, jak został stworzony materialny świat, Najwyższa Osoba 

Boga będąc zadowolonym ze służby oddania Brahmy, udzielił mu powyższej instrukcji. 
W ten sposób Pan nauczył Brahmę czystej i naukowej vaiṣṇava dharmy.”

„Digambara, mój przyjacielu. Istnieją dwa rodzaje wiedzy. Z jednej strony 
istnieje viṣaya-jñāna – wiedza materialna, którą istoty ludzkie zdobywają poprzez 
cielesne narządy zmysłów. Zmysły te są nieczyste i z tego powodu nie nadają się do 
postrzegania duchowych obiektów. Ich jedynym celem jest utrzymanie materialnych 
warunków uwarunkowanej duszy. Z drugiej strony istnieje nauka o Najwyższej Jaźni, 
która zagłębia się w rzeczywiste duchowe prawdy. Znana jest ona, jako śuddha-jñāna 
– czysta duchowa wiedza. Jest ona wieczna i kształtuje podstawę służby oddania, którą 
Vaiṣṇavowie pełnią dla Najwyższego Pana. Pod każdym względem viṣaya-jñāna jest 
odmienna i przeciwna wobec śuddha-jñāny, nie mając z nią żadnego związku.”
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„Uważasz, że jedyną jñāną jest viṣaya-jñāna, i że materialna wiedza ayurvedy, 
itp. musi być oddzielona od śuddha-jñāny w celu osiągnięcia statusu naukowej vijñāny. 
Jednakże takie użycie terminu jest niewłaściwe, gdyż materialna nauka nie jest vijñāną 
w prawym tego słowa znaczeniu. Prawdą jest, że śuddha-jñāna – której charakterystyka 
jest sprzeczna z materialnymi naukami ayurvedy, itp. – jest rzeczywistą vijñāną, gdyż 
nieodparcie wskazuje naukową różnicę pomiędzy transcendencją, a materią. Dokłada-
na wiedza odnośnie odmiennych cech, które charakteryzują istniejący przedmiot jest 
znana, jako vijñāna. W związku z tym, prawdziwą vijñāną jest doskonała realizacja du-
chowego Absolutnego Obiektu, który jest różny od materii. Dlatego proces odsłaniania 
i eliminowania viṣaya-jñāny oraz naukowe ustanowienie prymatu śuddha-jñāny, jako 
wiedzy odmiennej od viṣaya-jñāny jest prawdziwą jñāną.”

„Określenie vastu – wiecznej duchowej egzystencji, można zastosować w oby-
dwu terminach: jñāna oraz vijñāna, w celu opisania postrzegania transcendentalnej eg-
zystencji. Jñāna jest bezpośrednim postrzeganiem transcendencji, a vijñāna jest dowie-
dzeniem, że jñāna jest odmienna od viṣaya-jñāny. Jñāna i vijñāna są w rzeczywistości 
jednym i tym samym. Jednak w zależności od kontekstu, używa się jednego z tych 
określeń.”

„Twierdzisz, że vijñāna dotyczy viṣaya-jñāny, jednak Vaiṣṇavowie mówią, że 
prawdziwa vijñāna uznaje viṣaya-jñānę za różną od śuddha-jñāny. Vaiṣṇavowie uwa-
żają dhanur-vedę, ayurvedę, jyotira-vedę, chemię, fizykę, itp. za materialną wiedzę po-
zbawioną stałego związku z jīvą. Z tego powodu materialna wiedza pozbawiona jest 
jakiejkolwiek wartości podczas prób utwierdzenia jīvy w jednej z pięciu ras, które łączą 
ją z Īśvarą, i które są ostateczną jej nitya-dharmą. Co więcej Vaiṣṇavowie widzą, że ci, 
którzy w oparciu o swe skłonności gorliwie starają się uczynić postęp w viṣaya-jñānie, 
pochłonięci są czynnościami karma-kāṇḍa.”

„Jednak Vaiṣṇavowie nie krytykują tych, którzy starają się uczynić postęp w zro-
zumieniu materialnej natury, gdyż wysiłek ten ostatecznie pomoże zrozumieć efektyw-
ność duchowej realizacji. Błędnie nazwałeś vijñāną nic nieznaczącą materialną wiedzę 
materialistów. Cóż, ostatecznie, jaką krzywdę może wyrządzić mylne zastosowanie tej 
nazwy? Dziecinadą jest uporczywe kłócenie się co do nazw i opisów.”

Digambara: „Przypuśćmy, że materialna wiedza nie osiągnęła poziomu postępu, 
jakiego doświadczamy obecnie. W jaki sposób utrzymałbyś się przy życiu i wykonywał 
swój bhajana? Oznacza to, że wy Vaiṣṇavowie musicie również pracować dla polepsze-
nia waszej materialnej wiedzy.”

Advaita dāsa: „Osoby czynią wysiłek w wybranej dziedzinie zgodnie z indywi-
dualnymi skłonnościami. Jednakże wyłącznie Īśvara obdarza stosownymi rezultatami 
wykonawców tych czynności.”

Digambara: „Jak powstają te indywidualne inklinacje i skłonności?”
Advaita dāsa: „Nawyki i upodobania wyrobione wcześniejszymi czynami utrwa-

lą się później w skłonności. Głębia materialnej wiedzy jest barometrem, który mierzy 
stopnień pogrążenia w materii. Materialna wiedza i pochłonięcie się w niej czyni osobę 
ekspertem w wyrażaniu materialnych form sztuki, będących również rezultatem mate-
rialnej kultury. Vaiṣṇava z wdzięcznością użyje w służbie dla Pana wszelkich nadający 
się przedmiotów, które powstały w rezultacie wysiłku materialnie pogrążonych osób. 
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Jednakże nie potrzebują inwestowania jakiejkolwiek energii w ich tworzenie.”
„Stolarz utrzymuje się z robienia mebli. Jednak może zrobić również ołtarz w 

domu gṛhastha-vaiṣṇavy, na którym zostanie zainstalowane Bóstwo. Pszczoły, podąża-
jąc za instynktem i skłonnościami, pracowicie zbierają pyłek i produkują miód, który 
zostaje później zabrany w celu ofiarowania Panu. Nie każdy w tym świecie będzie 
czynił wysiłek dla własnego najwyższego dobra – duchowego wyniesienia. Te różne 
czynności są podpowiadane różnymi skłonnościami.”

„Ludzkie skłonności są liczne – są niskie, wysokie, itd. Zdegradowane osoby 
wykonują wiele podstawowych czynności, które są rezultatem nikczemnych skłon-
ności. Jednakże w tym samym czasie mogą wykonywać czynności inspirowane przez 
współistniejące wzniosłe skłonności. W taki sposób toczy się ludzkie życie, łącząc w 
sobie niezliczone klasy i działy. Wszyscy materialistyczni ludzie wykonując pracę in-
spirowaną materialnymi skłonnościami osiągają sukces pośrednio asystując Vaiṣṇavom 
w ich duchowej praktyce. Materialiści są jednakże nieświadomi tego faktu. Urzeczeni 
Māyą – iluzoryczną mocą Śrī Viṣṇu wykonują różnorodne materialne czynności, które 
później zostają wykorzystane przez Vaiṣṇavów w służbie oddania dla Pana. W ten spo-
sób cały świat jest w rzeczywistości bezwolnym sługą Vaiṣṇavów.”

Digambara: „Czym jest ta Māyā należąca do Śrī Viṣṇu?”
Advaita dāsa: „W Mārkaṇḍeya Purāṇie Caṇḍī-māhātmya 81.40 māyā została 

opisana następującymi słowami:

yogamāyā hareḥ śaktir yayā sammohitaṁ jagat

‘Yogamāyā jest mocą Śrī Viṣṇu, poprzez którą oszołomiony jest cały świat.’”

Digambara: „Zatem kim jest osoba znana jako Mā Niṣtāriṇī?”
Advaita dāsa: „Jest Māyą Śrī Viṣṇu, znana również, jako Viṣṇu-māyā.”
W tym momencie Digambara otworzył ręcznie pisany manuskrypt Tantry i 

powiedział: „Tutaj, czytaj! Moja Mā Niṣtāriṇī tytułowana jest, jako Caitanya-rūpiṇī 
– ucieleśnienie duchowej świadomości; Icchāmāyi – ta, która jest w pełni niezależna; 
Triguṇatita – ta, która jest transcendentalna wobec sił natury oraz Triguṇa-dhāriṇī – bę-
dąca kontrolerem materialnych sił natury. Ta, którą nazywasz Viṣṇu-māyā nie istnieje 
ponad wpływem trzech sił natury materialnej. Zatem jak możesz stawiać ją na równi z 
moją Mā Niṣtāriṇī, która została opisana w tak transcendentalny sposób? Widzę wyraź-
nie, że wy Vaiṣṇavowie jesteście fanatykami w tym temacie i mocno tego nienawidzę.”

Advaita dāsa: „Digambara, mój drogi bracie! Nie gniewaj się proszę. Jako, że 
przyszedłeś do mnie w odwiedziny tak po długim czasie rozłąki, chciałbym, byś był 
zadowolony i szczęśliwy. Dlaczego wnioskujesz, że imię Viṣṇu-māyā jest w jakiś spo-
sób poniżające? Śrī Viṣṇu jest ucieleśnieniem absolutnej duchowej świadomości. Jest 
On Najwyższym Panem wszystkich Panów i wszystko jest Jego energią – Jego Māyą. 
Energia nie jest niezależnie istniejącą istotą. Jest nieodłączną cechą obiektu. Dlatego fi-
lozoficznym błędem jest opisywanie energii, jako źródła wszystkiego, co istnieje, gdyż 
energia nie może istnieć bez źródła. Dlatego w pierwszej kolejności należy ustanowić 
absolutny duchowy obiekt.”
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„W komentarzach Vedānty odnajdujemy: (…) śakti-śaktimatayor abhedaḥ (…) 
– ‘Moc i mocny są jednym.’ Energia nie jest niezależną jednostką, to raczej Śaktimān-
puruṣa – Najwyższa Istota jest właścicielem i źródłem wszystkich energii. Maya jest 
Jego nieodłączną naturą uległą wobec pragnień Śaktimān-puruṣy. Dlatego nie jest błę-
dem opisywanie Māyi, jako Caitanya-rūpiṇī, Icchāmāyi czy Triguṇatita, gdyż Māyā 
manifestuje i działa pod rozkazami transcendentalnego Śaktimān-puruṣy. W ten sposób 
nie jest od Niego różna.”

„Icchā – pragnienie i caitanya – świadomość, są cechami Śaktimān-puruṣy. Śak-
ti, czy też Māyā nie posiada niezależnego icchā. Działa pod nadzorem i wolą Śaktimān-
puruṣy. Na przykład osoba obdarzona śakti – energią, chodzi i przemieszcza się. Jed-
nakże ta moc wprawiana jest w ruch dopiero wtedy, gdy zapragnie tego osoba. Dlatego 
powiedzenie: ‘Śakti porusza się’ jest wyłącznie metaforą. W rzeczywistości znaczy to, 
że porusza się posiadacz śakti – puruṣa. Podobnie Bhagavān jest kontrolerem i posiada-
czem Swej pojedynczej energii – Śakti. Jednak energia ta manifestuje się w nieograni-
czonej różnorodności. W transcendentalnych duchowych czynnościach znana jest, jako 
cit-śakti, natomiast w sprawach materialnych, jako acit-śakti – Māyā. W Wedach, w 
Svetāśvatara Upaniṣad 6.8 odnajdujemy:

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate

‘Absolutne energie Najwyższego Brahmana są różnorodne w swej naturze.’”

„Triguṇa-dhāriṇī Śakti, do której się odniosłeś jest w rzeczywistości materialną 
energią. Materialne stworzenie i unicestwienie są częścią jej działań. Purāṇy i tantry 
definiują tę energię, jako Viṣṇu-māyę, Mahā-māyę, Māyę, itd. Alegorycznie mówi się, 
że jest ona matką trójcy – Brahmy, Viṣṇu i Maheśvary. Również zabija takie straszliwe 
demony, jak Śumbha i Niśumbha oraz wykonuje wiele podobnych wspaniałych czyn-
ności, które zostały zapisane w pismach objawionych.”

„Jīvy zmuszone są do pozostania jej więźniami tak długo, jak pogrążone są w 
materii. Niemniej jednak, gdy zostaną oświecone transcendentalną wiedzą wyjawia-
jącą ich prawdziwą duchową tożsamość, zrywają kajdany Māyi zdobywając wolność. 
Osoba, która podporządkowuje się transcendentalnej cit-śakti Pana, będzie wiecznie 
doświadczała ponadmaterialnej ekstazy.”

Digambara: „A ty jesteś pod wpływem, jakiej energii?”
Advaita dāsa: „Tak, jesteśmy jīva-śakti. Uciekliśmy spod wpływu iluzorycznej 

materialnej māyā-śakti i przyjęliśmy schronienie transcendentalnej i absolutnej cit-śak-
ti.”

Digambara: „Zatem również i was – śakta, czyni to wielbicielami śakti.”
Advaita dāsa: „Tak, oczywiście. Vaiṣṇavowie są prawdziwymi śakta. Jesteśmy 

pod patronatem Śrī Rādhiki – ucieleśnienia cit-śakti. Wielbimy Kṛṣṇę, jednak pod 
przepełnioną miłością kuratelą Śrī Rādhiki. Dlatego kto może sobie bardziej rościć 
prawo do bycia śakta niż my? Nie widzimy żadnej różnicy pomiędzy prawdziwym 
śakta i Vaiṣṇavą. Jednakże ci, którzy wielbią jedynie māyā-śakti bez przyjęcia całko-
witego schronienia duchowej cit-śakti są, co prawda do pewnego stopnia śakta, jednak 
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nie mogą zostać uznani za Vaiṣṇavów. Ostatecznie są wulgarnymi materialistami. W 
Nārada-Pañcarātrze Durgādevī oświadczyła jak następuje:

tava vakṣasi rādhā’ham rae vṛndāvane

‘W mej oryginalnej formie cit-svarūpy – ucieleśnienia duchowej mocy, jako Śrī 
Rādhikā, antaraṅga-śakti – wewnętrzna energia – przebywam w lasach Vṛndāvana-
dhāma ozdabiając Twoją [Kṛṣṇy] boską pierś.’”

 
„Słowa Durgā-devī świadczą jednoznacznie, że śakti jest pojedynczą energią 

i mocą. Istnieje ostateczna jedność pomiędzy Jej oryginalną formą Śrī Rādhiki cit-
svarūpa i materialną formą śakti-māyā jada-svarūpa – ucieleśnienia materialnej ener-
gii. W czystym stanie wolnym od trzech sił natury Viṣṇu-māyā jest cit-śakti, natomiast 
w kontakcie z trzema siłami natury jest jada-śakti – materialną energią.”

Digambara: „Wspomniałeś wcześniej, że jesteśmy jīva-śakti. Wyjaśnij to pro-
szę.”

Advaita dāsa: „Najwyższy Pan mówi w Bhagavad-gīcie 7.4-5:

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca

ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

 
‘Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego – 

wszystkie w liczbie ośmiu stanowią Moje oddzielne materialne energie. O potężny 
Arjuno, obok tej niższej natury istnieje również Moja wyższa energia, w skład, której 
wchodzą wszystkie żywe istoty, które zmagając się w materialnej naturze podtrzymują 
wszechświat.’”

 
„Digambaro, czy znasz wzniosłą pozycję Bhagavad-gīty? Jest ona esencją 

wszystkich pism objawionych i ofiarowuje konkluzję w każdej debacie. Na podstawie 
powyższych wersetów dochodzimy do wniosku, że obok jada-śakti istnieje również 
jīva, która jest odmienna w swej naturze. Jīva-śakti jest jedną z energii Najwyższego 
Pana – wyższą w stosunku do materialnej energii, jednak niższą wobec cit-śakti. Mę-
drcy znają ją, jako taṭasthā-śakti – energię marginalną. Stąd jīvy są wyjątkową formą 
śakti Śrī Kṛṣṇy.”

Digambara: „Kālidāsa, czy kiedykolwiek czytałeś Bhagavad-gītę?”
Advaita dāsa: „Tak, przeczytałem ją już dawno temu.”
Digambara: „Co jest standardem jej filozoficznej prawdy?”



141

Jaiva-dharma - Część I

Advaita dāsa: „Mój drogi bracie, osoba tak długo wychwala słodki smak melasy, 
dopóki nie zasmakuje czystego skrystalizowanego cukru.”

Digambara: „Myślę, że na tym polega twój błąd. Devī Bhāgavata i Devī-gīta 
są doceniane na całym świecie. Jednakże ty, jaki i twoje towarzystwo Vaiṣṇavów nie 
chcecie nawet słuchać wzmianki na temat tych dwóch książek.”

Advaita dāsa: „Czy czytałeś Devī-gītę?”
Digambara: „Nie ma powodu bym kłamał – nie, nie przeczytałem. Przez jakiś 

czas starałem się zdobyć kopie tych książek, jednak nie udało mi się.”
Advaita dāsa: „Zatem jak możesz dawać komentarze do książki, której nawet nie 

przeczytałeś? Powiedz mi, kto jest w błędzie, ja, czy ty?”
Digambara: „Muszę przyznać, że nawet w dzieciństwie zawsze się trochę ciebie 

obawiałem. Nawet w tych wczesnych latach byłeś elokwentną osobą i teraz, gdy stałeś 
się Vaiṣṇavą zdaje się, że twoja inteligencja stała się jeszcze ostrzejsza. Dobitnie oba-
lasz cokolwiek powiem.”

Advaita dāsa: „Prawdę powiedziawszy jestem podłym głupcem. Jednak dzięki 
rzetelnym studiom odkryłem, że poza vaiṣṇava-dharmą nie istnieje żadna czysta etyka 
religijna. Ty niestety sprzeciwiałeś się jej przez całe życie i w konsekwencji sprowadzi-
łeś na siebie niepomyślność.”

Lekko rozgniewany Digambara odpowiedział w cięty sposób: „O tak! Z pew-
nością możesz tak powiedzieć! Jestem głęboko zaangażowany w religijne praktyki i 
dyscyplinę, a ty twierdzisz, że marnowałem swój czas? Spójrz tutaj! Ta książka Tantra-
saṇgraha jest rezultatem mojej ciężkiej pracy. Ślepo potępiasz kulturę oraz naukę i 
starasz się szczycić swoją filozofią i praktyką Vaiṣṇava. I co ja mam niby na to powie-
dzieć? Choć, kontynuujmy tę debatę w zgromadzeniu uczonych i kulturalnych osób. 
Wówczas przekonamy się, kogo konkluzja jest wyższa, moja, czy twoja.”

Advaita dāsa pomyślał, że lepszym rozwiązaniem będzie jednak pozbycie się 
jego złego towarzystwa i powiedział: „A poza tym powiedz mi, co ci da w chwili śmier-
ci cała ta twoja kultura i materialna nauka?”

Digambara: „Kālidāsa, wstydź się! Czy jest coś po śmierci? Tak długo jak ży-
jemy, należy starać się zdobyć uznanie społeczeństwa i zadowalać zmysły najbardziej, 
jak to jest tylko możliwe. Na koniec, w chwili śmierci Mā Niṣtāriṇī umieści cię na 
stosownej pozycji. Czy powinniśmy tolerować obecną niedolę wyłącznie z powodu 
nieuchronności śmierci? Gdzie będziesz, gdy ciało zbudowane z pięciu żywiołów roz-
łoży się na pięć wielkich elementów materialnej natury? Ta materialna egzystencja jest 
Māyą. Dotyczy to zarówno Mahā-māyi, jak i Yoga-māyi. Wyłącznie ona jest w stanie 
ofiarować ci przyjemności za życia i pewne wyzwolenie po śmierci.”

„Śakti jest ostateczna, nie istnieje nic ponad nią. Rodzisz się z niej i do niej po-
wrócisz. Należy zacząć jej służyć! Spójrz na jej moc w materialnej nauce! Pilnie rozwiń 
swą moc yogi. Dzięki temu ujrzysz, że nie istnieje nic poza niezamanifestowaną Śakti. 
Skąd ci przyszło do głowy stworzenie fantasmagorii świadomego Najwyższego Kon-
trolera znanego, jako Īśvara? Wierząc w te historie, zmuszony jesteś do doświadczenia 
trudów podczas życia. I kto ci zagwarantuje, że po śmierci zyskasz coś więcej? Co cię 
łączy z boskim męskim czynnikiem, Puruṣą? Po prostu podporządkuj się Śakti, możesz 
się w nią wtopić i wieczne w niej istnieć.”
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Advaita dāsa: „Drogi przyjacielu widzę, że jesteś pochwycony przez material-
ną naturę. A przypuśćmy, że Caitanya-puruṣa naprawdę istnieje. Jak będzie wygląda-
ła twoja przyszłość po życiu spędzonym na ignorowaniu Go? Na dodatek łaskawie 
rozważ, czym jest prawdziwe szczęście obecnego życia. Powiedziałbym, że jest nim 
zadowolenie i spokój. Tak, odrzuciłem wszelkie materialne przyjemności, jednak teraz 
doświadczam prawdziwego wewnętrznego szczęścia. A jeśli po śmierci istnieje wiecz-
ność, wówczas dzięki Jego łasce otrzymam również i to. Z drugiej strony, wcale nie je-
steś spokojny i zadowolony, nawet teraz. Im bardziej szukasz zmysłowych przyjemno-
ści, tym bardziej zwiększa się pragnienie ich doznawania. Nigdy nie zrozumiałeś, czym 
jest prawdziwe szczęście. Goniąc za przyjemnościami ciała pewnego dnia z pewnością 
pogrążysz się głęboko w oceanie smutku.”

Digambara: „Jeszcze zobaczymy, co się ze mną stanie. Jednak najpierw powiedz 
mi, dlaczego porzuciłeś wyrafinowane i kulturalne otoczenie?”

Advaita dāsa: „Nie odrzuciłem kulturalnego społeczeństwa. W rzeczywistości to 
właśnie go zdobyłem i jestem bardzo zajęty unikaniem niekulturalnej grupy.”

Digambara: „Co rozumiesz przez niekulturalną grupę?”
Advaita dāsa: „Proszę, nie gniewaj się i posłuchaj, co oświadcza Śrīmad-

Bhāgavatam 4.30.33, co zostało zacytowane w Hari-bhakti-vilāsie 10.292:

yāvat te māyayā spṛṣṭā
bhramāma iha karmabhiḥ

tāvad bhavat-prasaṅgānāṁ
saṅgaḥ syān no bhave bhave

 
‘Drogi Panie, tak długo jak zostajemy wewnątrz tego materialnego świata w re-

zultacie naszego materialnego zanieczyszczenia, podróżując z jednego rodzaju ciała do 
drugiego i z jednej planety na inną, modlimy się o możliwość towarzystwa tych, którzy 
zaangażowani są w dyskutowanie Twoich rozrywek. Modlimy się o to błogosławień-
stwo życie po życiu w różnych formach ciała i na różnych planetach.’”

 
„W Hari-bhakti-vilāsa 10.294 zostało powiedziane:

asadbhiḥ saha saṅgas tu
na kartavyaḥ kadācana

yasmāt sarvārtha-hāniḥ syād
adhaḥ-pātaś ca jāyate

 
‘Nigdy nie należy przebywać w towarzystwie osób, które pochłonięte są tym, 

co nierealne. Z powodu takiego towarzystwa osoba zostaje pozbawiona wszystkiego co 
cenne i upada do zdegradowanej pozycji.’”

 
„Mędrzec Kātyāyana zapisał w swej Kātyāyana-saṁhicie, co zostało również 

zacytowane w Hari-bhakti-vilāsie 10.295:
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varaṁ hutavaha-jvālā
pañjarāntar-vyavasthitiḥ
na śauri-cintā-vimukha
jana-samvāsa-vaiśasam

 
‘Niech lepiej spłonę w ogniu lub pozostanę na wieki w kajdanach, niż mam do-

świadczać towarzystwa osoby, która jest wroga do świadomości Kṛṣṇy.’”
 
„Dalej Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.33-34 oświadcza, co zostało zacytowane w 

Hari-bhakti-vilāsie 10.297-298:

satyaṁ śaucaṁ dayā maunaṁ
buddhiḥ śrīr hrīr yaśaḥ kṣamā

śamo damo bhagaś ceti
yat-saṅgad yāti saṅkṣayam

 
‘Osoba zostaje pozbawiona prawdomówności, czystości, łaskawości, powagi, 

duchowej inteligencji, wstydliwości, wyrzeczenia, sławy, zdolności przebaczania, po-
myślności i wszystkich tego typu możliwości.’”

teṣv aśānteṣu mūḍheṣu
khaṇḍitātmasv asādhuṣu

saṅgaṁ na kuryāc chocyeṣu
yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu ca

 
‘Dlatego nie należy przebywać w towarzystwie grubiańskiego głupca, który po-

zbawiony jest wiedzy o samorealizacji, i który jest niczym więcej jak tańczącym psem 
w rękach kobiety.’”

 
„W Garuda Purāṇie, Purva 231.13 odnajdujemy:

pāraṁ gato ’pi vedānāṁ
sarva-śāstrārtha-vedy api
yo na sarveśvare bhaktas

taṁ vidyāt puruṣādhamam
 
‘Pomimo przeczytania wszystkich Wed i dobrej znajomości wszystkich pism 

objawionych, jeśli osoba nie jest wielbicielem Najwyższego Pana, należy uważać ją za 
najniższą spośród ludzkości.’”

 
„W Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.18:
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prāyaścittāni cīrṇāni
nārāyaṇa-parāṇmukham
na niṣpunanti rājendra

surā-kumbham ivāpagāḥ
 
‘Mój drogi Królu, tak jak naczynie zawierające alkohol nie może zostać oczysz-

czone nawet po wielokrotnym umyciu w wodach wielu rzek, podobnie nie-wielbiciele 
nie mogą zostać oczyszczeni procesem pokut nawet, jeśli wykonają je doskonale i wiele 
razy z rzędu.’”

 
„Dalej w Skanda Purāṇie, co zostało zacytowane w Hari-bhakti-vilāsie 10.312 

odnajdujemy:

hanti nindati vai dveṣṭi
vaiṣṇavān nābhinandati

krudhyate yāti no harṣaṁ
darśane patanāni ṣaṭ

 
‘Sześcioma przyczynami degradacji i upadku są: uderzenie Vaiṣṇavy, kryty-

kowanie go, nienawidzenie go, nie powitanie go, okazywanie mu gniewu i nie bycie 
szczęśliwym na jego widok.’”

 
„Widzisz Digambara, dla jīvy jest czymś najbardziej niepomyślnym posiadanie 

towarzystwa takiej pozbawionej duchowości osoby. Jaką korzyść daje życie w społe-
czeństwie takich podłych osób?”

Digambara: „Tylko pomyśleć, że przybyliśmy do ciebie w odwiedziny, jako po-
rządni gentlemani. Jednakże według ciebie staliśmy się prostackimi i nieokrzesanymi 
kalekami! No i dobrze! Łaskawie zostań tutaj i miej towarzystwo swoich ‘czystych’ 
Vaiṣṇavów, ja wracam do domu.”

Advaita dāsa mógł zrozumieć, że rozmowa ma się ku końcowi i pomyślał, że 
należy zakończyć ja jakimiś uprzejmymi słowami na pożegnanie. Powiedział: „Choć 
musisz wracać do domu, jesteś moim przyjacielem z dzieciństwa, którego nie widzia-
łem od tak długiego czasu. Nie zamierzam pozwolić ci odejść. Tak łaskawie przybyłeś 
do mnie, czy nie zostaniesz trochę dłużej i przyjmiesz z nami prasādam?”

Digambara: „Bracie Kālidāsa, wiesz, że nie jestem w stanie strawić żadnego 
pożywienia, które zostało ugotowane poza domem. Poza tym jem wyłącznie haviṣya 
– ofiarowane jedzenie i już go przyjąłem przed przybyciem do ciebie. Faktem jest, że 
jestem bardzo szczęśliwy mogąc cię zobaczyć i przyjdę ponownie, gdy znajdę trochę 
wolnego czasu. Nie mogę spędzić tutaj nocy, gdyż muszę wykonać pewne praktyki, 
które otrzymałem od mego guru. Dlatego pozwól, że cię teraz opuszczę.”

Advaita dāsa: „Choć, odprowadzę cię do łodzi.”
Digambara: „Nie, nie trzeba. Kontynuuj swoje zajęcia. Mam ze sobą kilka osób.”
Z tymi słowami Digambara odszedł szybko mrucząc do siebie pieśń o Kālī-mā. 

Advaita dāsa powrócił do swego kuṭīra, usiadł spokojnie i zaczął intonować kṛṣṇa-
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nāma.

Tak kończy się dziewiąty rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma, a mate-
rialna nauka i cywilizacja.
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Rozdział X
Wiek i historia nitya-dharmy

Jakiś czas temu, Śrī Harihara Bhaṭṭācāryę z Agravadvīpa, nauczyciela z zawodu, 
zaczęła dręczyć dokuczliwa wątpliwość. Jako, że nie rozwiały jej liczne dyskusje, które 
przeprowadził z wieloma osobami, frustracja, jaką odczuwał w sercu stała się coraz 
silniejsza. Ostatecznie przybył do wioski Arkaṭīlā i zapytał Śrī Caturbhuja Nyāyaratnę, 
który był wielkim uczonym logiki: „Drogi Bhaṭṭācāryo Mahāśaya, czy możesz powie-
dzieć mi łaskawie o wieku vaiṣṇava-dharmy?”

Śrī Harihara Bhaṭṭācārya otrzymał inicjację Vaiṣṇava i codziennie wielbił Kṛṣṇę 
w swoim domu. Z kolei Śrī Caturbhuja przez dwadzieścia lat studiował gorliwie logikę i 
filozofię z nyāya-śāstr. Pod koniec swej nauki rozwinął nastrój powściągliwości wobec 
dharmy. Apatyczny wobec argumentowania i logiki, okazywał oznaki bhakti wyłącznie 
podczas wielbienia śakti. Z tego powodu pierwszą reakcją na pytanie Harihary była 
myśl: „Harihara jest stronniczy wobec vaiṣṇava-dharmy. Chce mnie zapewne wciągnąć 
w filozoficzny labirynt. Lepiej będzie, jeśli uniknę tego całego argumentowania.”

Dlatego powiedział: „Drogi Harihara, twoje pytanie jest dla mnie zaskoczeniem. 
Przecież studiowałeś nyāya-śāstry, aż do muktipādy. Zatem powinieneś być w pełni 
świadom, że retoryka pism nyāya ani razu nie wspomniała o vaiṣṇava-dharmie. Dlatego 
pytam cię, dlaczego niepokoisz mnie tym pytaniem?”

Harihara powiedział: „Szanowny panie, otrzymałem vaiṣṇava-mantra dīkṣā 
zgodnie ze starymi tradycjami naszej rodziny. Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości 
odnośnie vaiṣṇava-dharmy. Ostatnio jednak doszły mnie słuchy o wielkim dyskutancie 
z Vikrampury – Śrī Tarka-cūḍāmani, który wyruszył z misją wykorzenienia vaiṣṇava-
dharmy. Podróżuje intensywnie i mocno naucza przeciwko etyce Vaiṣṇava nabijając 
jednocześnie swoją kieszeń. Na jednym z takich zgromadzeń, których główną widow-
nią byli wielbiciele śakti napomknął, że vaiṣṇava-dharma jest czymś bardzo nowym 
i pozbawiona jest filozoficznej głębi. Powiedział, że Vaiṣṇavami stają się wyłącznie 
ludzie z niższych kast, podczas gdy szlachta wyższych klas nią gardzi.”

„Na początku zmartwiły mnie słowa uczonego tak dużego formatu, który mó-
wił takie banały. Jednak później zacząłem rozważać to, co powiedział i doszedłem do 
pewnych realizacji. Przed pojawieniem się Pana Caitanyi, w Bengalu nigdy nie prakty-
kowano vaiṣṇava-dharmy na większą skalę. Większość ludzi była zwolennikami kultu 
śakti. Choć kilka osób takich jak ja przyjęło inicjację vaiṣṇava-mantry, większość z 
nich aspirowało za realizacją Brahmana pragnąć osiągnąć moksę. Większość wielbicieli 
śakti znanych również, jako pañcopāsaka – wielbicieli pięciu Bóstw, przyjęło tego typu 
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standard vaiṣṇava-dharmy.”
„Vaiṣṇava-dharma z pewnością przeszła zmiany przyjmując nową formę od cza-

su pojawienia się Śrī Caitanyi. Teraz Vaiṣṇavowie zasłaniają uszy i umysł na takie sło-
wa, jak Brahman, czy mukti. Nie jestem nawet w stanie pojąć kształtu filozofii bhakti. Ci 
współcześni Vaiṣṇavowie są dowodem na powiedzenie, że ślepiec musi znaleźć jakieś 
zewnętrzne wsparcie, gdyż rzadko jest w stanie pozostać na właściwej ścieżce. Dlatego 
przyszedłem do ciebie z pytaniem: ‘Czy vaiṣṇava-dharma, którą mamy dzisiaj istniała 
od początku cywilizacji, czy też powstała wraz z pojawieniem się Śrī Caitanyi?’”

Gdy Śrī Caturbhuja zrozumiał, że punkt widzenia Harihary nie był poglądem 
fanatyka Vaiṣṇavy, jego twarz natychmiast się rozjaśniła. Powiedział: „Harihara, po-
pieram twoje poglądy. Pojawienie się nowej vaiṣṇava-dharmy jest zastraszające i nikt 
nie może otwarcie powiedzieć słowa przeciwko niej. Pamiętaj, to jest Kali-yuga i nale-
ży być bardzo ostrożnym. Wielu bogatych gentlemanów wstąpiło w  szeregi Caitanyi, 
będąc pod wielkim wpływem Jego filozofii. Okazują nam brak szacunku uważając nas 
nawet za wrogów. Ośmielam się powiedzieć, że wkrótce nas wyeliminują. Handlarze i 
członkowie innych społeczności kupieckich zaczęli organizować rozprawy i dyskusje 
w oparciu o pisma objawione. Z pewnością jest to przyczyną konsternacji kasty brami-
nów.”

„Zwróć uwagę, że przez długi czas my, bramini doskonale organizowaliśmy 
społeczeństwo w taki sposób, że posiadaliśmy wyłączną możliwość studiowania i na-
uczania śāstr. W przypadku pozostałych kast, czynność ta była zabroniona.  Nawet 
kāyastha – kasta tuż poniżej naszej, obawiała się intonowania Wedyjskich mantr, na-
wet tych, które rozpoczynały się od podstawowego dźwięku – auṁ. Każdy po prostu 
akceptował nasz autorytet i podążał za naszymi instrukcjami. Teraz jednak, wiele ludzi 
przechodzi na vaiṣṇava-dharmę i co więcej, nawet, jako neofici analizują i dyskutują 
filozofię. Faktem jest, że od czasu, gdy na scenę wkroczył Nimaī Pandit, nasz wizeru-
nek i pozycja uległy zmniejszeniu i bramińska religia stopniowo zaczęła wychodzić z 
mody. Mój drogi Harihara, paṇḍita, którego właśnie wspomniałeś – Tarka-cūḍāmani, 
z pewnością powiedział prawdę, bez względu na to, czy uczynił to z chciwości, czy z 
jakiegokolwiek innego powodu.”

„Ci dranie Vaiṣṇava! Ich słowa irytują mnie. Propagują teraz bzdury, że 
Śaṅkarācārya na bezpośrednie polecenie Najwyższego Pana stworzył literaturę 
māyāvāda, która według nich jest całkowicie błędną koncepcją. Z drugiej strony mó-
wią, że vaiṣṇava-dharma jest wieczna i istnieje od czasów niepamiętnych. Nie minął 
nawet wiek odkąd pojawiła się dharma, a teraz nagle mówi się, że jest pozbawiona 
początku! Jak brzmi to stare powiedzenie? Acha, ‘Role się teraz odwróciły.’”

„Cóż, niech krzyczą ile im się podoba. Niestety Navadvīpa nie jest już tak wspa-
niałym miejscem, co wcześniej. Z pewnością podupadła, a w szczególności w obszarze 
Gādigāchā. Żyją tam Vaiṣṇavowie i postępują tak, jakby cały świat należał do nich. 
Kilku z nich jest wielkimi uczonymi i ich nauki wprowadzają chaos wśród pospolitych 
ludzi. Niszczą naszą ziemię i zniechęcają do wiary w wieczną filozofię māyāvāda, jak 
i do wielbienia devów i devī – bogiń. Wkrótce ta kultura religijna i praktyka zniknie. 
Czy nie zauważyłeś wyraźnego spadku w wykonywaniu złożonych ceremonii śraddhā 
– oblacji dla zmarłych dusz oraz innych bramińskich rytuałów? W jaki sposób kapłani 
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będą utrzymywać teraz swoje rodziny bez wpływów z obrzędów?”
Harihara odparł: „Cóż mahātmājī! Czy nie istnieje żadne rozwiązanie tej sytu-

acji? W Māyāpur wciąż żyje kilku uczonych paṇḍitów. Na dodatek po drugiej stronie 
Gangesu w wiosce Kuliyā mieszka wielu uczonych w smṛti i nyāya. Co ty na to, jeśli 
zrzeszymy się i razem dokonamy oblężenia Vaiṣṇavów z Gādigāchā?”

Rozmyślając nad tą propozycją Nyāyaratna pomyślał na głos: „Tak, to możliwe, 
jednak wyłącznie wtedy, gdy będzie wśród nas panowała zgoda. Zazwyczaj jesteśmy 
podzieleni i wydatnie sobie nie ufamy. Ostatnio słyszałem, że mała grupa braminów 
zabrała do Gādigāchā Kṛṣṇę Cūḍāmani i wyzwała Vaiṣṇavów na filozoficzną debatę. 
Niestety zostali pokonani i powrócili do swych tolā – prywatnych szkół Sanskrytu, 
gdzie wymyślają różne historię, w celu uratowania swojej reputacji w oczach ludzi.”

Harihara powiedział: „Szanowny Bhaṭṭācāryo Mahāśaya, jesteś nie tylko naszym 
nauczycielem, ale i instruktorem innych nauczycieli. Wiele osób nauczyło się sztuki 
retoryki i argumentacji czytając twoje komentarze nyāya. Musisz iść i raz na zawsze 
pokonać tych paṇḍitów Vaiṣṇava. Udowodnij im, że ich vaiṣṇava-dharma jest zaledwie 
nową modą i brak jej wedyjskiej autoryzacji. Tylko wtedy nasza flaga pañcopāsany, 
która przez tak długi czas zdobywała liczny patronat, będzie nadal dumnie łopotała na 
wietrze.”

Śrī Caturbhuja Nyāyaratna nie okazywał na zewnątrz strachu, który dręczył jego 
umysł. Czy miejsce, które upokorzyło Kṛṣṇę Cūḍāmani i innych stanie się miejscem 
i jego zniszczenia? Powiedział: „Harihara, udam się tam w przebraniu, podczas gdy 
ty przyjmiesz pozycję przewodzącego nauczyciela. Rozpoczniesz debatę rozniecając 
wśród zgromadzenia ogień zjadliwych argumentów. Wówczas ja wkroczę do akcji.”

Harihara, najeżony pewnością siebie wykrzyknął: „Jestem w pełni gotów, by 
podążać za twoją instrukcją. Następnego poniedziałku przekroczymy Ganges i w imię 
Mahādevy rozpoczniemy oblężenie Gādigāchā.”

Gdy nadszedł pamiętny dzień Harihara, Kamalākānta i Sadāśiva – tercet brami-
nów nauczycieli – zabrali Śrī Caturbhuję z jego domu w Arkaṭīlā i przekroczyli Ganges. 
Było w pół do czwartej, gdy ciężkim krokiem weszli do zagajnika Pradyumna-kuñja, 
niczym Durvāsā Muni w towarzystwie swych zwolenników. Po usadowieniu się na 
Śrī Mādhavī-mālatī Maṇḍapa, zapowiedzieli swoje przybycie głośnym: „Haribol! Hari-
bol!” Advaita dāsa Bābājī pojawił się cicho, powitał ich serdecznie, posadził na wygod-
nych matach z trawy i zapytał: „Powiedzcie mi łaskawie, w czym mogę wam pomóc?”

Haridāsa powiedział: „Przybyliśmy, by przedyskutować pewne kwestie z 
Vaiṣṇavami.”

Advaita dāsa Bābājī odpowiedział szybko: „Mieszkający tu Vaiṣṇavowie stronią 
od kłótni. Jeśli jednak macie jakieś szczere pytania, to wspaniale. Pewnego dnia, przy-
było tu kilku uczonych udających szczerych poszukiwaczy prawdy. Jednak wyłącznie 
zbombardowali nas swoim gadulstwem. Pod koniec musieli uciekać w strapieniu lecząc 
sponiewieraną dumę. Dlatego pozwólcie, że wpierw zapytam o zgodę Śrī Paramahaṁsa 
Premadāsa Bābājīego.” Powiedziawszy to udał się do jego chaty.

Krótko po tym Advaita dāsa Bābājī powrócił rozkładając dookoła więcej siedzą-
cych mat. Wkrótce na miejsce przybył Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī. Najpierw 
ofiarował pokłony roślince tulasī, następnie pokłonił się gościom. Po tym, jak zajął 
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miejsce zapytał z dłońmi złożonymi w modlitwie: „Powiedzcie łaskawie, jak możemy 
wam służyć?”

Paṇḍita Caturbhuja powiedział: „Mamy kilka pytań, na które chcieliśmy uzyskać 
odpowiedź.” Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī natychmiast zawołał po Vaiṣṇava 
dāsa Bābājīego, który po rozeznaniu się w sytuacji usiadł cicho.

Gdy wszyscy zajęli miejsca, Caturbhuja zapytał: „Czy vaiṣṇava-dharma jest 
czymś nowym, czy też istnieje od zawsze?”

Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī niedostrzegalnie dał sygnał skinieniem 
głowy i Vaiṣṇava dāsa Bābājī powiedział: „Wszechpomyślna vaiṣṇava-dharma jest 
sanātana – zawsze istniejącą oraz nitya – wieczną.”

Caturbhuja Nyāyaratna: „Widzę, że vaiṣṇava-dharma jest dwóch rodzajów. 
Jedna głosi, że Brahman, Najwyższa Prawda jest nirākāra – pozbawiona formy. Jako, 
że niemożliwe jest wielbienie nirākāry, stworzono formę wyimaginowaną. Czczenie 
jej prowadzi do oczyszczenia świadomości. Wielbienie mitycznych obrazów Rādhy 
i Kṛṣṇy, Rāmy, czy Nṛsiṁhy pozwala na stopniowe osiągnięcie oświecenia wiedzą o 
nirākāra-brahmanie pozbawionym formy Najwyższym. Gdy świadomość zostaje tak 
oczyszczona, realizowana jest bezosobowa natura Brahmana. Wśród pañcopāsanā ci, 
którzy wielbią mūrti Viṣṇu i medytują z takim zrozumieniem określoną viṣṇu-mantrę 
przedstawiają się, jako Vaiṣṇava.”

Drugi rodzaj vaiṣṇava-dharmy twierdzi, że Viṣṇu, Kṛṣṇa, Rāma, itd. posiadają 
wieczne osobowe formy. Zgodnie z tym zrozumieniem sādhaka – praktykujący wielbi-
ciel wielbi i medytuje mantry i śrī-mūrtī swojego Pana, co doprowadza go do absolut-
nej, wiecznej wiedzy i zdobycia boskiej łaski. Z tego punktu widzenia filozofia imper-
sonalistyczna nazywana jest māyāvāda i uważana jest za iluzoryczną, błędną koncepcję 
szerzoną przez Śrī Śaṅkarācāryę. Który z tych dwóch rodzajów vaiṣṇava-dharmy jest 
sanātana i nitya?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Drugi jest prawdziwą vaiṣṇava-dharmą i z pewnością 
jest on sanātana. Pierwszy rodzaj, o którym mówiłeś jest vaiṣṇava-dharmą wyłącznie 
z nazwy i w rzeczywistości jest jej przeciwieństwem. Jest to tymczasowa filozofia, w 
dużym stopniu zapożyczona z monistycznych konceptów szkoły māyāvāda.”

Caturbhuja: „Teraz jest dla mnie wszystko jasne. Twierdzisz, że prawdziwą 
vaiṣṇava-dharmą jest filozofia Śrī Caitanya devy. Uznajesz również, że vaiṣṇava-
dharma to nie tylko wielbienie Śrī Śrī Rādhā Kṛṣṇy, Śrī Rāmy, czy Śrī Nṛsiṁhy, ale 
wykonywanie tego tak, jak przepisał to Śrī Caitanya Mahāprabhu. W porządku, ale 
jak możesz twierdzić, że ten rodzaj vaiṣṇava-dharmy jest sanātana, skoro Śrī Caitanya 
przekazał ją całkiem niedawno?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „W rzeczywistości vaiṣṇava-dharma istniała od momentu 
stworzenia jīvy. Jīvę określa się, jako pozbawioną początku, gdyż nie pojawiła się w 
granicach materialnej historii i stworzenia. Zamanifestowała się z Najwyższego Pana i 
w konsekwencji istnieje ponad linearnym ograniczeniem materialnego czasu. Dlatego 
uczciwym jest stwierdzenie, że nieodłączna konstytucjonalna funkcja jīvy znana, jako 
jaiva-dharma, czy vaiṣṇava-dharma jest również pozbawiona początku, pierwotna i 
wieczna.”

„Pan Brahmā jest pierwszą zamanifestowaną jīvą wewnątrz materialnego 
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wszechświata. W momencie jego pojawienia, manifestują się pierwsze Wedyjskie hym-
ny wiedzy, które są podstawą vaiṣṇava-dharmy. To doniosłe wydarzenie zostało zapisa-
ne w catuḥ-ślokī – czterech słynnych wersetach Śrīmad-Bhāgavatam.”

„Ponadto zostało to udowodnione w Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.1:

brahmā devānāṁ prathamaḥ sambabhūva
viśvasya kartā bhuvanasya goptā

sa brahma-vidyāṁ sarva-vidya-pratiṣṭhām
atharvāya jyeṣṭha-putrāya prāha

‘Pan Brahmā, stwórca i opiekun tego wszechświata pojawił się z lotosu, który 
wyrasta z pępka Najwyższego Pana. Stało się to przed pojawieniem się wszystkich po-
zostałych stworzeń. Inicjował swego najstarszego syna – Atharvę – nauką o Prawdzie 
Absolutnej znanej, jako parama-vidyā – skarbnica wszystkich gałęzi wiedzy.’”

„Ṛg Veda Saṁhītā 1.22.20 oświadcza:

tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ
sadā paśyanti sūrayaḥ
divīva cakśur ātatam

‘Najwyższe przeznaczenie, duchowa siedziba Śrī Viṣṇu jest wspaniale samo 
zamanifestowana i tak jasna jak słońce. Od niepamiętnych czasów jest postrzegana i 
wielbiona przez devów i świętych Vaiṣṇavów.’”

„Ponadto Kaṭhopaniṣad 1.3.9 mówi:

tad viṣṇoḥ paramaṁ padam
visṇor yat paramaṁ padam

‘Lotosowe stopy Śrī Viṣṇu są ostatecznym i największym schronieniem.’”

„Dalej odnajdujemy w Svetāśvatara Upaniṣad 5.4:

sarvā-diśa ūrddhvam adhaś ca tiryak
prakāśayan bhrājate yad vanaḍvān

evaṁ sa devo bhagavān vareṇyo
yoni-svabhāvān adhitiṣṭhaty ekaḥ

‘Istnieje tylko jeden Najwyższy Pan, Absolutny Bóg, który jest przyczyną 
wszystkich przyczyn. Tak jak słońce, które zawsze pozostaje promiennym emanując 
świetlisty, rozpraszający mrok blask, podobnie Najwyższy Bóg utrzymuje Swą najwyż-
szą boskość w każdych warunkach.’”



151

Jaiva-dharma - Część I

„Taittirīya Upaniṣad 2.1.1 oświadcza:

satyaṁ jñānam anantaṁ brahma
yo veda nihitaṁ guhāyāṁ parame vyoman

so ‘śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaścitā

‘Najwyższy Absolutny Brahman jest ucieleśnieniem prawdy, wiedzy i wieczno-
ści. Jest transcendentalny wobec materialnego czasu, miejsca i zmysłów. Osoba, która 
zrealizowała, że Najwyższy Brahman jest jednocześnie usytuowany w świecie ducho-
wym, jak i w sercach jīv, doznaje wspaniałego miłosnego związku z wszechwiedzącym 
Śrī Hari. Związek ten całkowicie spełnia wszystkie duchowe pragnienia duszy.’”

„Ten nastrój oddania wiecznego podporządkowania jest całkowicie nieobecny u 
pseudo-Vaiṣṇavów. Jest to wynikiem wpływu filozofii māyāvāda. Pod względem osią-
gnięcia wiedzy na mocy tejże filozofii, osoba nie może osiągnąć oświecenia własnej, 
prawdziwej duchowej tożsamości wiecznego sługi Najwyższego Pana. Dzieje się tak, 
gdyż filozofia ta wnosi, że po osiągnięci wiedzy o Brahmanie, osoba staje się Nim. Jeśli 
ktoś uważa się za Brahmana, dlaczego miałby Mu służyć?”

„W przeciwieństwie do tego, Kaṭhopaniṣad 1.2.23 instruuje:

nāyam ātmā pravacanena labhyo 
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas

tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām

‘Wiedza o Najwyższej Prawdzie Absolutnej, Duszy Najwyższej nie może zostać 
osiągnięta na mocy niemających końca debat, bystrego intelektu, czy erudycji. Jed-
nakże, gdy dusza w nastroju służenia błaga o łaskę Najwyższego Pana Śrī Hari, On w 
odwzajemnieniu objawia Się jīvie wewnątrz serca.’”

„W rzeczywistości proces podporządkowania w oddaniu jest jedyną i praw-
dziwą dharmą. Gdy Najwyższy Brahman, Bhagavān jest zadowolony z wielbiciela i 
obdarza go łaską, możliwe jest bezpośrednie ujrzenie Najwyższego Pana. Wiedza o 
Brahmanie – bezosobowym aspekcie, nie jest w stanie obdarzyć możliwością ogląda-
nia tej transcendentalnej formy. Te jednoznaczne wypowiedzi Wed ustanawiają czystą 
vaiṣṇava-dharmę. W taki sposób, rodzaj vaiṣṇava-dharmy propagowany przez Śrī Ca-
itanyę jest w pełni popierany przez całą literaturę wedyjską. Co do tego nie ma żadnej 
wątpliwości.”

Caturbhuja: „Czy w pismach wedyjskich istnieją jakiekolwiek odwołania wyja-
śniające, że esencją i ostatecznym celem dharmy jest śuddha-bhakti do Śrī Kṛṣṇy, a nie 
osiągnięcie Brahmana?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Taittirīya Upaniṣad 2.7.1 oświadcza:

raso vai saḥ
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‘Najwyższa Prawda Absolutna jest ucieleśnieniem duchowych związków.’”

„Ponadto w Chāndogya Upaniṣad 8.12.1 odnajdujemy słowa:

śyāmāc chabalaṁ prapadye
śabalāc chyāmaṁ prapadye

„Różnorodne energie Najwyższego Pana Śrī Kṛṣṇy znane są, jako śabala. Na 
mocy procesu podporzadkowania się Śrī Kṛṣṇie odnajdujemy schronienie w hlādinī-
śakti – mocy przyjemności Pana, która jest kwintesencją wszystkich Jego energii. W bo-
skim sanktuarium hlādinī-śakti osiągamy śuddha-bhakti do Śrī Kṛṣṇy, Śyāmasundara.”

„Istnieją liczne, podobne oświadczenia wedyjskie, które udowadniają, że śud-
dha-bhakti dla Śrī Kṛṣṇy jest ostatecznym celem dharmy.”

Caturbhuja: „Czy imię Śrī Kṛṣṇy zostało wspomniane gdziekolwiek w Wedach?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „A czy słowo śyāma nie sugeruje bezpośrednio Kṛṣṇy? 

Również Ṛg Veda 1.22.164.31 mówi:

apaśyaṁ gopaṁ anipadyamānamā

‘Ujrzałem chłopca pasterza Gopāla, Kṛṣṇę, który jest nieomylny.’”

„Te opisy w Wedach odnoszą się do młodego chłopca Gopāla Kṛṣṇy.”
Caturbhuja: „Wszystkie te opisy są aluzjami i osoba musi naciągnąć ich znacze-

nia, by dojść do powyższych konkluzji.”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jeśli zbadasz dokładnie pisma wedyjskie odkryjesz, że 

ich oświadczenia, bez względu na opisywany temat są napisane w zagadkowy sposób. 
Dlatego powinniśmy zaakceptować znaczenia Wed, które dają nam mędrcy.”

Caturbhuja: „Powiedz mi teraz proszę o historii vaiṣṇava-dharmy.”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Wspomniałem już, że vaiṣṇava-dharma współistnieje 

wraz z manifestacją jīvy. Pan Brahmā jest pierwszym Vaiṣṇavą. Wszyscy devowie i 
wcześni przodkowie są Vaiṣṇavami. Mentalne potomstwo Pana Brahmy – Nārada Ṛṣi 
jest również Vaiṣṇavą. Czy zrozumiałeś już, że vaiṣṇava-dharma istniała od momentu 
stworzenia? Żadna z jīv nie istnieje ponad wpływem māyā-śakti w jej formie trzech sił 
materialnej natury.  Stopień niezależności od wpływu māyā-śakti pokrywa się z pozio-
mem zaawansowania w vaiṣṇava-dharmie.”

„Mahābhārata, Ramayana i Purāṇy są pismami opisującymi szczegółowo hi-
storię Āryan. Wszystkie te historyczne pisma opisujące sławne osobistości ustanawia-
ją wyższość vaiṣṇava-dharmy. W opisach devów, ludzi i demonów poznajemy takie 
osobistości, jak Prahlāda, Dhruvę, itd. W tamtych czasach żyło również wielu innych 
Vaiṣṇavów, jednak ich imiona nie zostały wspomniane, jako że pisma te opisują wy-
łącznie wybitne osobistości. Dhruva był synem Manu, a Prahlāda był wnukiem Ka-
śyapy Muniego, który jest prājapatim. Są oni naszymi najstarszymi przodkami. Stąd 
można powiedzieć, że czysta vaiṣṇava-dharma istnieje od początku historii. Wraz z jej 
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postępem, czyny niezliczonych mędrców, wielbicieli oraz członków królewskich ras 
dynastii Słońca i Księżyca rozjaśniły nieboskłon, jak i uprzednio wymienione kroniki. 
Wszyscy oni byli wielbicielami Śrī Viṣṇu.”

„Historyczne zapisy trzech wcześniejszych wieków Satya-yugi, Tretā-yugi i 
Dvāpara-yugi ukazują, że czasy te były błogosławione obfitością świętych Vaiṣṇavów. 
W obecnym wieku Kali-yugi, Południowe Indie dały narodziny takim sławnym synom, 
jak Śrī Rāmānuja, Śrī Madhvācārya, czy Śrī Viṣṇusvāmī. W Zachodnich Indiach pojawił 
się Śrī Nibāditya Svāmī. Wszyscy ci święci nauczyciele byli Vaiṣṇavami, którzy zain-
spirowali wiele milionów osób do przyjęcia czystej ścieżki vaiṣṇava-dharmy. Wyłącz-
nie dzięki ich łasce prawdopodobnie połowa ludności Indii była w stanie przekroczyć 
ocean materialnej ignorancji osiągając lotosowe stopy Najwyższej Osoby Boga. Co 
więcej, w Bengalu i Orisie, Pan naszych serc, Śrī Caitanya Mahāprabhu wyzwolił tak 
wiele upadłych i niegodziwych dusz. Powiedz mi, czy po przeczytaniu i wysłuchaniu 
wszystkich tych faktów wciąż nie zrealizowałeś wyższej pozycji vaiṣṇava-dharmy?”

Caturbhuja: „Oczywiście, lecz jak możesz uznać Prahlāda za Vaiṣṇavę?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Do tego wymagana jest właściwa analiza śāstr. Śrī 

Prahlāda odrzucił wpływy māyāvāda impersonalnej realizacji brahma-jñāna, której 
nauczali jego nauczyciele Śaṇḍa i Amarka. Przyjął natomiast intonowanie harināma, 
rozumiejąc, że jest to czystą esencją wszystkich duchowych czynności. Stąd nie ma 
żadnej wątpliwości, że Prahlāda jest czystym wielbicielem Vaiṣṇava. Jednak wyłącznie 
bezstronna ocena pism objawionych doprowadzi do właściwego zrozumienie siddhānty 
– duchowej konkluzji.”

Caturbhuja: „Jeśli przyjmiemy, że vaiṣṇava-dharma jest sanātana, na czym po-
lega wyjątkowy wkład Śrī Kṛṣṇa Caitanyi Mahāprabhu i przyznanie Mu tak specjalnego 
szacunku i statusu?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Vaiṣṇava-dharma jest niczym kwiat lotosu, który zaczy-
na kwitnąć wraz z upływem czasu. Najpierw pojawia się rosnący powoli pączek. Na-
stępnie otwierają się płatki ukazując zapierający dech w piersiach kwiat, który roznosi 
dookoła wspaniały zapach.”

„Na początku stworzenia Pan Brahma wypowiedział cztery rodzaje wiedzy. Są 
nimi: bhāgavata-jñāna – wiedza o Prawdzie Absolutnej, jako Najwyższej Osobie Boga, 
māyā-vijñāna – naukowa wiedza o zewnętrznej energii Pana, sādhana-bhakti – wiedza 
dotycząca praktyki w służbie oddania oraz prema – wiedza o ostatecznym celu, jakim 
jest czysta miłość Boga. W tym delikatnym pączkującym stanie Vaiṣṇavizmu, cztery ro-
dzaje wiedzy zostały skondensowane w formie nasion w czterech oryginalnych werse-
tach Bhāgavatam znanych, jako Catuḥ-ślokī. Wraz z pojawieniem się Prahlāda z nasion 
wyrosły pączki. Następnie z pojawieniem się Bādarāyaṇa Vedavyāsy pączki te otwo-
rzyły się i różni ācāryowie Vaiṣṇava objawili płatki kwiatu lotosu vaiṣṇava-dharmy. 
Wraz ze zstąpieniem Śrī Caitanyi Mahāprabhu, kwiat ten zakwitł ostatecznie w pełni 
roznosząc odurzający zapach dla wszystkich chętnych nozdrzy całego wszechświata.”

Śrī Caitanya objawił i szerzył proces intonowania harināma, jako jedynego 
sposobu umożliwiającego zdobycie premy. To przebudzenie kṛṣṇa-premy jest najbar-
dziej ezoterycznym aspektem vaiṣṇava-dharmy i Śrī Caitanya łaskawie rozprowadził 
tę naukę dla najwyższej korzyści całego ludzkiego społeczeństwa. Czy wcześniej kto-
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kolwiek i kiedykolwiek objawił i propagował ten proces hari-nāma-saṅkīrtana? Choć 
proces ten był zawsze przedstawiany w Wedach, jako najwyższa doskonałość, jednak 
nigdy nie był nauczany w sposób, który był łatwo dostępny i w pełni zrozumiały dla 
ogółu społeczeństwa. Z pewnością ludzie nie byli w wielkim zakresie zainspirowani, 
by wprowadzić do swych żyć intonowanie i uznać go za główną i nieustanną duchową 
praktykę. A przecież hari-nāma-saṅkīrtana jest takie wspaniałe! Powiedz mi, czy przed 
pojawieniem się Śrī Caitanyi taka skarbnica boskiego nektaru była kiedykolwiek roz-
prowadzana z tak radosną beztroską.”

Caturbhuja: „No cóż, jeśli śpiewanie i intonowanie jest takie efektywne, zatem 
dlaczego nie jest tak popularne w kręgach paṇḍitów?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „W wieku Kali zniekształceniu uległo znaczenie słowo 
paṇḍita. Pisma objawione definiują słowo paṇḍa, jako jasny i przenikliwy intelekt, a 
osobę, która go posiada, jako paṇḍitę. Jednakże dzisiejszymi czasy paṇḍita to ktoś, 
kto potrafi bezcelowo żonglować słowami pod pozorem logiki i retoryki lub ten, kto 
ośmiela się wyjaśniać smṛti-śāstra wyłącznie z zamiarem zabawienia publiczności. Jak 
można oczekiwać, że tak zwani paṇḍici zrealizują głęboką wagę religijnej nauki, a co 
dopiero mówić o sprawieniu, że inni ją zrozumieją?”

„Szczere i dokładne badanie wszystkich pism objawionych z pewnością dopro-
wadzi do przekonania, że logika, retoryka, itp. nie są esencją i celem samym w so-
bie. Ci, którzy są biegli w oszukiwaniu samych siebie i publiczności są prawdziwymi 
paṇḍitami Kali-yugi. Obecnie wszystkie, tak zwane kręgi paṇḍitów zajmują się jedynie 
sofistyką i żonglerką słów. Nigdy nie rozmawiają na takie tematy, jakim jest: przezna-
czenie człowieka, cel życia, wieczny związek pomiędzy jīvą, a Īśvarą oraz śakti i Īśvarą, 
główna potrzeba ludzkości i sposoby na jej osiągnięcie, itp. Możemy oczekiwać, że 
ludzie będą świadomi wiedzy o premie i hari-nāma-saṅkīrtana wyłącznie wtedy, gdy 
będzie się unaoczniać powyższe tematy o wiecznej prawdzie.”

Caturbhuja: „Przyznaję, że kwalifikowani paṇḍici praktycznie nie istnieją. Mimo 
to powiedz mi, dlaczego bramini wyższej klasy nie podejmują vaiṣṇava-dharmy? Kasta 
braminów jest grupą sattvika usytuowaną w sile dobroci. Choć zazwyczaj skłaniają się 
ku ścieżce prawdy i szlachetnych czynów, dlaczego są tak wrogo nastawieni wobec 
vaiṣṇava-dharmy?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Zapytałeś mnie, więc jestem zobligowany powiedzieć 
ci prawdę. Jednak my, Vaiṣṇavowie nie jesteśmy tutaj, by wyszukiwać w innych wady. 
Drogi panie, jeśli nie będziesz czuł się dotknięty lub rozgniewany i szczerze pragniesz 
dowiedzieć się prawdy, wówczas jestem gotowy odpowiedzieć na twoje ostatnie pyta-
nie.”

Caturbhuja: „Prawdę powiedziawszy, studiowanie pism objawionych sprawiło, 
że jesteśmy bardzo skłonni do podtrzymywania takich dobrych cechy, jak umiar, samo-
kontrola, tolerancja, itp. Dlatego słuchanie ciebie nie jest wcale czymś trudnym. Proszę 
przedstaw nam zrozumiałe wyjaśnienie, a my z pewnością weźmiemy sobie do serca 
twoje dobre duchowe instrukcje.”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Zauważ proszę, że Śrī Rāmānuja, Śrī Madhvācārya, Śrī 
Viṣṇusvāmī i Śrī Nibāditya wszyscy byli braminami z urodzenia. Każdy z nich po-
siadał tysiące uczniów, którzy również byli braminami. Nasz Śrī Caitanya z Bengalu 
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był wedyjskim braminem, Śrī Nityānanda był wysokiej kasty rāḍhīya-brāhmaṇa, a Śrī 
Advaita był vārendra-brāhmaṇa. Nawet gosvāmī i mahātmowie, poufni towarzysze Śrī 
Caitanyi w większości pochodzili z klasy braminów. Na dodatek imponująca liczba nie-
złomnych braminów przyłączyła się do szeregów nauczycieli Vaiṣṇava w celu szerzenia 
na cały świat czystej vaiṣṇava-dharmy. Dlatego zatem uważasz, że bramini wyższej 
klasy jej nie cenią?”

„Wiemy, że prawie wszyscy wysoce urodzeni bramini mają wysokie mniema-
nie o vaiṣṇava-dharmie. Jednakże niektórzy z nich są jej wrodzy w rezultacie złych 
odziedziczonych cech, zdemoralizowanego towarzystwa i niewłaściwego wychowania. 
Oczywiście taka postawa nie pokazuje z dobrej strony ich bramińskiego pochodzenia. 
Odzwierciedla jedynie ich nieszczęście i degradację.”

„Śāstry utrzymują pogląd, że w Kali-yudze właściwie kwalifikowani brami-
ni są rzadkością. Co więcej, tych kilku wybranych kwalifikowanych braminów są 
Vaiṣṇavami. Od chwili inicjacji gāyatrī-mantrą – vaiṣṇava-mantrą, która uosabia 
Wedy, i która jest wielbicielką Śrī Viṣṇu – bramin przyjmuje ścieżkę vaiṣṇava-dharmy. 
Jednak na skutek złego wpływu nieustannie pogarszających się czasów, oszołomiony i 
nieszczęsny bramin przyjmuje ponowną inicjację fałszywymi niewedyjskimi metodami 
odrzucając tym samym oryginalną vaiṣṇava-dharmę. Dlatego nie powinieneś wyciągać 
błędnych wniosków na podstawie zachowania nielicznych, zbłądzonych braminów.”

Caturbhuja: „Dlaczego większość Vaiṣṇavów pochodzi z niższych kast?”
Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Co do tego nie ma wątpliwości. Większość osób z niż-

szych kast ochoczo przyjmuje swą pokorną i biedną pozycję przyzywając w ten spo-
sób współczucie Vaiṣṇava sādhu. Nikt nie może stać się Vaiṣṇavą bez otrzymania łaski 
innego Vaiṣṇavy. Osoba nie może stać się pokorną, jeśli odurzona jest wysoką pozy-
cją, kastą, rodowodem, bogactwem, itd. Takie pozbawione pokory osoby na pewno nie 
przyciągają łaski Vaiṣṇavów.”

Caturbhuja: „Myślę, że usłyszałem już wystarczająco wiele na ten temat. Widzę, 
że stopniowo kierujesz rozmowę w stronę pogardliwych cytatów z pism objawionych, 
które opisują braminów Kali-yugi. Czuję się szczególnie przygnębiony słysząc tego 
typu słowa. W szczególności zniechęcają mnie takie cytaty, jak ten z Varāha Purāṇy:

rākṣasāḥ kalim āśritya
jāyante brahma-yoniṣu

‘Wykorzystując czasy Kali-yugi, demony rodzą się w rodzinach braminów.’”

„Z tego powodu pragnę zmienić temat. Dlaczego Vaiṣṇavowie lekceważą Śrī 
Śaṅkarācāryę – niezgłębiony ocean wiedzy?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Jestem zaskoczony słysząc coś takiego. Uważamy 
Śaṅkarācāryę za inkarnację Pana Śivy. Śrī Caitanya Mahāprabhu poinstruował nas, by-
śmy oddawali mu cześć godną ācāryi. Odrzucamy jedynie filozofię māyāvāda, której 
nauczał. Ta filozofia nie ma swoich korzeni w Wedach, jest zaledwie zamaskowaną 
formą Buddyzmu. W celu utrzymania demonów i ateistów w ignorancji, Bhagavān po-
instruował Śrī Śaṅkarācāryę, by wypaczył filozofię Wed i Gīty poprzez propagowanie 
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monizmu. Jak możemy osądzać i potępiać ācāryę z tego powodu?”
„Pan Buddha był również inkarnacją Najwyższego Pana, który szerzył filozofię 

sprzeczną z zasadami Wed. Jednakże, czy jakakolwiek cywilizowana osoba potępia Go 
za to? Ktoś może argumentować mówiąc, że takie działania Bhagavāna i Pana Śivy są 
niewłaściwie zaplanowane z powodu widocznych różnic w Ich naukach. Moją odpo-
wiedzią jest: Bhagavān jest dobrze życzącym ojcem Pana Śivy i jego bezpośrednim 
zwierzchnikiem. Obydwoje są wszechwiedzący i wszechpomyślni i nigdy nie mogą 
uczynić pomyłki ulegania uprzedzeniom. Ci pośród ludzi, którzy są małostkowymi 
ignorantami, nie potrafią docenić głębi Ich pracy. Z tego powodu kończą na głupim 
strofowaniu Pana i Jego czystego wielbiciela.”

„Osoba obdarzona wiedzą nie powinna czynić takich swobodnych komentarzy, 
jak: ‘Ten czyn Pana Śivy był niestosowny; powinien raczej postąpić w taki i taki sposób.’ 
Istoty ludzkie nie powinny ośmielać się wydawać opinii na tematy ponad jurysdykcją 
swych ograniczonych umysłów. Īśvara wie doskonale o potrzebie utrzymywania ate-
istycznych demonów w niewoli filozofii māyāvāda. My, istoty ludzkie ani nie jesteśmy 
w stanie pojąć powodów naszego istnienia, ani też zrozumieć korzyści wynikających z 
unicestwienia w czasie mahā-pralaya – całkowitego zniszczenia. Jednak to wszystko 
jest częścią rozrywek Śrī Bhagavāna. Wielbiciele Śrī Hari po prostu smakują opowieści 
o Jego rozrywkach, nigdy ich nie argumentują i nie okazują braku szacunku.”

Caturbhuja: „Zatem dlaczego mówisz, że filozofia māyāvāda jest sprzeczna z 
naukami  Wed, Vedānty i Gīty?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Czy po dokładnym przestudiowaniu Upaniṣadów i 
Vedānta-sūtry możesz wskazać wersety, czy aforyzmy wspierające teorię māyāvāda? 
Ukażę ich znaczenia we właściwym świetle. Na początku, w pewnych wersetach we-
dyjskich można wykryć wskazówki odnośnie filozofii māyāvāda. Jeśli jednak ujrzy się 
je w całości, w pełnym kontekście, wskazówki te bardzo szybko się ulotnią.”

Caturbhuja: „Prawdę powiedziawszy, nie studiowałem ani Upaniṣadów, ani 
Vedānta-sūtry. Jednak jestem w pełni przygotowany na każdą dyskusję z zakresu nyāya, 
jako że jestem obeznany w sofistyce i dialektyce. Przejrzałem Gītę, jednak nie posia-
dam zrozumienia jej doniosłości, dlatego przyznaję swoją porażkę.”

„O tak! Jest jeszcze inna rzecz, którą pragnę od ciebie usłyszeć. Jestem przeko-
nany, że paṇḍita twojej rangi będzie w stanie sprawić, że zrozumiem ten temat. Dlacze-
go Vaiṣṇavowie honorują wyłącznie viṣṇu-prasāda lekceważąc prasāda devów i devī?”

Vaiṣṇava dāsa Bābājī: „Po pierwsze nie jestem paṇḍitą, jestem wielkim głup-
cem. Musisz zrozumieć, że cokolwiek mówię wynika z mocy łaski mego guru – Śrīla 
Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīego. Śāstry są ogromnym, nieograniczonym oceanem 
– żadna osoba nie jest w stanie przestudiować ich w całości. Śrīla Gurudeva ubił ten 
ocean i obdarował mnie jego esencją. Przyjąłem ją całkowicie pewny, że ta siddhānta 
istnieje w harmonii ze wszystkimi śāstrami.”

„A teraz odpowiadając na twoje pytanie odnośnie tego, że Vaiṣṇavowie lekce-
ważą pozostałości prasāda devów i devī – Śrī Kṛṣṇa jest jedyną i niepodważalną Naj-
wyższą Osobą Boga. Wszyscy devowie i devī są Jego wielbicielami i w pełni do Niego 
należą. Jest pewnym, że Vaiṣṇavowie zawsze szanują i nigdy nie szydzą z pozostałości 
prasāda wielbicieli.”
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„Oddanie do Najwyższego Pana zwiększa się dzięki przyjmowaniu resztek 
prasāda wielbicieli Pana, które znane są, jako mahā-prasāda. Istnieją oczywiście inne 
wspaniałe rzeczy poza pozostałościami prasāda. Na przykład, pył ze stóp wielbicieli 
i ich woda z kąpieli, znana również, jako caraṇāmṛta – nektar ze stóp. Główną ideą 
jest to, że jeśli māyāvādī wielbi i ofiarowuje pożywienie jakiemukolwiek devie, oni 
je odrzucą. Jeśli tego pragniesz, mogę podać miriady cytatów z licznych śāstr, które 
wspierają ten punkt.”

„Faktem jest, że māyāvādī wielbią wyłącznie devów. Co więcej, jeśli ktoś przyj-
muje pożywienie ofiarowane devom przez māyāvādī, jego oddanie ulegnie osłabieniu 
i uczyni obrazę wobec Bhaktidevī. Jeśli jednak czysty Vaiṣṇava ofiarowuje Śrī Kṛṣṇa 
prasāda devom i devī, wówczas oni przyjmują je tańcząc radośnie. Następnie, gdy 
Vaiṣṇava przyjmuje te resztki, natychmiast doświadcza euforii.”

„Spójrz teraz na wszechpotężną moc instrukcji pism objawionych. W yoga-
śāstra wspomniane jest, że osoba praktykująca yogę nie powinna przyjmować resz-
tek devów. Jednak z pewnością nie sugeruje to, by yogi nie darzył szacunkiem deva 
prasāda. Odosobniona medytacja ulega poprawie, gdy yogi powstrzymuje się od je-
dzenia takiego prasāda. Podobnie na ścieżce bhakti, wielbiciel musi przyjmować wy-
łącznie prasāda ofiarowane Bhagavānowi. W innym przypadku jego postęp ku śuddha-
-bhakti ulegnie zahamowaniu. Podobnie i tutaj nie oznacza to, że powinien lekceważyć 
deva prasāda. Zalecane przez pisma objawione powstrzymywanie się od przyjmowania 
deva prasāda, pomaga sādhace w czynieniu postępu na drodze osiągnięcia szczegól-
nych duchowych celów.”

Caturbhuja: „Jestem wielce zobowiązany! Zrozumiałem ten punkt. Powiedz mi 
teraz proszę dlaczego sprzeciwiacie się ofiarom ze zwierząt, które są przecież zatwier-
dzone przez pisma objawione.”

Vaisnava dāsa Bābājī: „Zgodnie ze znaczeniem pism, ofiara ze zwierząt nie jest 
przepisana. Następujący fragment Wed potępia zabijanie zwierząt:

nā himsyāt sarvāṇi bhātāni

‘Nie należy popełniać aktów przemocy wobec żadnej żywej istoty.’”

„Tak długo, jak natura osoby kontrolowana jest przez guṇy tama i rajas, pozo-
staje ona pogrążona w życiu seksualnym, jedzeniu mięsa i przyjmowaniem środków 
odurzających. Wedy jasno nie zgadzają się z tymi niepożądanymi czynnościami. Praw-
dziwą opinią Wed jest to, że tak długo jak istoty ludzkie nie wzniosą się na poziom 
sattva-guṇy będąc w stanie wyrzec się seksu, niewegeteriańskiego pożywienia i uza-
leżnienia od środków odurzających, tak długo mogą legalnie zawierać związki małżeń-
skie. W nich mogą wspierać się w opanowaniu instynktu seksu, mogą jeść wyłącznie 
ofiarowane zwierzęta, jako niewegetariańskie pożywienie oraz mogą pić wino podczas 
specyficznych religijnych rytuałów. Stopniowo to uregulowanie całkowicie uwolni ich 
od tych niepożądanych czynności. To jest właściwym zrozumieniem Wed. Wedy nigdy 
nie zalecają zabijania zwierząt. Na przykład, Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.11 oświadcza:
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loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā
nityā hi jantor na hi tatra codanā

vyavasthitis teṣu vivāha-yajña
surā-grahair āsu nivṛttir iṣṭā

‘W tym materialnym świecie uwarunkowana dusza jest zawsze skłonna do 
seksu, jedzenia mięsa i odurzania się. Dlatego pisma religijne w rzeczywistości nigdy 
nie zachęcają do tego typu czynności. Choć instrukcje pism dopuszczają seks poprzez 
święte małżeństwo, jedzenie mięsa poprzez rytualne ofiarowania oraz środki odurzają-
ce poprzez przyjmowanie rytualnych kielichów z winem, przeznaczeniem tych ceremo-
nii jest ostatecznie osiągnięcie wyrzeczenia.’”

„Vaiṣṇavowie są zdania, że jeśli osoba będąca w siłach ignorancji i pasji pragnie 
działać w taki nieodpowiedzialny sposób, może to czynić. Mimo to, osoba w gunie 
dobroci musi powstrzymać się od tych rzeczy. Wysłuchaj innego cytatu ze Śrīmad-
Bhāgavatam 1.13.47, w którym Nārada Muni udziela instrukcji:

ahastāni sahastānām
apadāni catuṣ-padām

phalgūni tatra mahatāṁ
jīvo jīvasya jīvanam

‘Istoty pozbawione rąk są zdobyczą tych, którzy te ręce posiadają. Istoty pozba-
wione nóg są zdobyczną tych, które posiadają cztery nogi. Silni utrzymują się przy ży-
ciu za pomocą słabych. A ogólną zasadą jest to, że jedna żywa istota jest pożywieniem 
innej.’”

„Raz jeszcze odnajdujemy w Manu Smṛti 5.56:

na māṁsa-bhakṣane doṣe
na madye na ca maithune
pravṛttir eṣā bhūtānāṁ
nivṛttis tu mahā-phalā

‘Naturalną skłonnością istoty ludzkiej jest pragnienie zmysłowej przyjemności, 
jedzenia mięsa i odurzania się. Jednak wyzbycie się tych tendencji obdarza osobę wspa-
niałą fortuną.’”

Caturbhuja: „Bardzo dobrze! Jednakże, jakie jest wasze nastawienie wobec ce-
remonii śraddhā – ofiarowaniu oblacji przodkom, które pomaga spłacić dług wobec 
swego ojca. Dlaczego Vaiṣṇavowie nie są przychylni takim ceremoniom?”

Vaisnava dāsa Bābājī: „W rzeczywistości, Vaiṣṇavowie nie są przeciwni, by kar-
mi wykonywali ceremonię śraddhā. W tym kontekście Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.41 
oświadcza:
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devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṛṇāṁ
na kiṇkaro nāyam ṛṇī ca rājan

sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

‘O Królu, osoba która porzuciła wszystkie materialne obowiązki przyjmując 
pełne schronienie lotosowych stóp Mukundy, który obdarza schronieniem wszystkich, 
nie jest zobowiązany wobec devów, wielkich mędrców, zwykłych żywych istot, krew-
nych, przyjaciół, ludzkości, czy nawet własnych przodków. Jako, że wszystkie żywe 
istoty są nierozłącznymi cząstkami Najwyższego Pana, osoba, która podporządkowuje 
się Jego służbie nie potrzebuje służyć oddzielnie nikomu innemu.’”

„Dlatego w przypadku wielbiciela, który podporządkował swe życie Najwyższe-
mu Panu, nie jest wymagane wykonywanie ceremonii śraddhā procesu karma-kāṇḍa 
w celu spłacenia długu wobec przodków. Zaleca mu się, by po prostu wielbił Najwyż-
szego Pana i ofiarował Mu bhoga – potrawy. Poprzez takie ofiarowanie, bhoga staje się 
prasāda, które zostaje następnie ofiarowane zmarłym członkom rodziny.”

Caturbhuja: „Kiedy osoba zdobywa kwalifikacje do wykonywania śraddhā w 
taki sposób?”

Vaisnava dāsa Bābājī: „Od dnia, w którym rozwija wiarę i szacunek do intono-
wania kṛṣṇa-nāma, słuchania tematów związanych ze świadomością Kṛṣṇy. Wówczas 
staje się Vaiṣṇavą i zdobywa taką kwalifikację. Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.9 komentuje:

tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidyeta yāvatā

mat-kathā-śravaṇādau vā
śraddhā yāvan na jāyate

‘Osoba powinna wykonywać Wedyjskie, rytualistyczne czynności do chwili, w 
której staje się prawdziwie wolna od przywiązania do materialnego zadowalania zmy-
słów, i gdy rozwija wiarę w słuchanie i intonowanie o Mnie.’”

Caturbhuja: „Jestem prawdziwie szczęśliwy mogąc z tobą rozmawiać. Usły-
szałem od ciebie bardzo subtelną i mądrą analizę tych tematów. Dzięki temu jestem 
przekonany, że jesteś wyśmienitym uczonym, gdyż rozbudziłeś mą wiarę w vaiṣṇava-
dharmę. Dało mi to wielką przyjemność. Cóż Harihara, nie ma potrzeby do dalszej 
debaty. Ci Vaiṣṇavowie posiadają ogromną wiedzę i są mistrzami debaty w oparciu o 
pisma objawione. Jeśli istnieje coś, co możemy powiedzieć na obronę naszego odzie-
dziczonego bramińskiego biznesu, jest tym z pewnością fakt, że tak błyskotliwy i zna-
komity uczony i Vaisnava, jakim był Śrī Nimaī Paṇḍita nigdy wcześniej nie narodził 
się, ani nigdy więcej nie narodzi się w Bengalu, a być może w całych Indiach. A teraz 
przekroczmy Ganges i udajmy się z powrotem do naszych domów. Dzień chyli się ku 
końcowi.”

Caturbhuja Nyāyaratna powstał ze swymi towarzyszami, wykrzyknął melodyj-
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nie: „Haribol! Haribol!” i udał się w drogę powrotną do domu. Vaiṣṇavowie zaczęli 
intonować radośnie: „Jay Śacīnandana! Jay Śacīnandana! Wszelka chwała Nimaīowi, 
synowi Śacīmāty!” rozpoczynając wspaniały taniec.

Tak kończy się dziesiąty rozdział Jaiva-dharmy, zatytułowany: Wiek i historia nitya-
-dharmy.
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Rozdział XI
Nitya-dharma i wielbienie Bóstw

Na zachodnim brzegu Gangesu, spokojna wioska Kuliyā Pāhārpura pławiła się w 
blasku zdobytej niedawno sławy. Ta pasterska społeczność Navadvīpa-dhāma znajduje 
się na transcendentalnej wyspie Koladvīpa. W czasach Śrī Caitanyi, mieszkał tu sław-
ny Śrī Mādhava dāsa Caṭṭopādhyāya – znany również, jako Chakaurī Caṭṭopādhyāya. 
Jego syn, Śrīla Vaṁśīvadanānanda Ṭhākura – inkarnacja vaṁśi – fletu Śrī Kṛṣṇy – stał 
się wybitną osobą o ogromnym wpływie. Wszystko to było możliwe dzięki łasce Śrī 
Caitanyi.

Śrīla Vaṁśīvadanānanda był również wielce szanowaną osobą z innego powo-
du – zdobył wielką przychylność Śrīmatī Viṣṇupriyi devī, żony Śrī Caitanyi. Po jej 
odejściu, Vaṁśīvadanānanda przeniósł wielbione przez nią Bóstwa ze Śrī Māyāpura 
do Kuliyā Pāhārpura. Tam rozpoczął ich wielbienie, które kontynuowali później jego 
potomkowie. Choć w późniejszym czasie Vaṁśīvadanānanda przeniósł się z rodziną 
do Śrīpāṭ Bāghanāpārā – gdzie otrzymał błogosławieństwa i towarzystwo Śrī Jāhnavī 
Māty, żony Śrī Nityānandy Prabhu – zaaranżował wcześniej, by wielbienie Bóstw 
Śrīmatī Viṣṇupriyi devī było kontynuowane przez Vaiṣṇavów z Mālañcha w świątyni 
w Kuliyā Pāhārpura.

W czasie Śrī Caitanyi, oryginalne miasto Navadvīpa znajdowało się na wschod-
nim brzegu Gangesu, zaś Kuliyā była usytuowana na brzegu zachodnim. Teraz składają 
się na nią liczne, sławne wioski, a Cināḍāṅgā jest jedną z nich. Pewnego razu, jeden 
wielbiciel ze społeczności tamtejszych kupców, zorganizował duchowy festiwal na te-
renie sławnej świątyni w Kuliyā Pāhārpura. Zaproszono na niego wszystkich brāhmaṇa 
paṇḍitów i Vaiṣṇavów z obszaru trzydziestu dwóch mil wokół świątyni.

W dniu festiwalu, zewsząd zaczęły napływać tłumy Vaiṣṇavów. Z Nṛsīṁhapallī 
przybył Ananta dāsa Bābājī w towarzystwie swoich zwolenników; z Māyāpura przybył 
wraz ze swą grupą Gorācānda dāsa Bābājī; z Bilva-puṣkariṇī przybył ze swymi towa-
rzyszami Nārāyaṇa dāsa Bābājī; ze Śrī Modadrumy poprowadził swą grupę sławny 
Narahari dāsa; z Godrumy przybyli Śrī Paramahaṁsa Premadāsa Bābājī, Vaiṣṇava dāsa 
Bābājī, itd.; ze Samudragadh przybył ze swą grupą Śrī Śacīnandana dāsa. Wraz setkami 
innych przybywających na festiwal Vaiṣṇavów, olśniewali ūrdhva-puṇḍra – pionowymi 
znakami tilaka na swych czołach, które wskazywały, że ich ciała są świątyniami Śrī 
Hari. Na szyjach Vaiṣṇavów wisiały korale z tulasī, a w różnych miejscach ramion i 
głów widniały imiona Śrī Caitanyi i Śrī Nityānandy ręcznie malowane świetlistą pastą 
tilaka. Na szyjach lub w prawych dłoniach wszystkich wielbicieli znajdowały się wo-



162

Jaiva-dharma - Część I

reczki japa-mālā. Wielu głośno intonowało mahā-mantrę:

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

Grupy Vaiṣṇavów złączyły się w tłum, który do rytmu mṛdaṅg i kartāli śpiewał 
radośnie słodkie bhajany opisujące rozrywki Śrī Gaurāṅgi. Niektórzy wielbiciele wzno-
sili w tańcu ramiona ku niebu intonując:

śrī-kṛṣṇa-caitnaya
prabhu-nityānanda

śrī-advaita gadādhara
śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

Wielu Vaiṣṇavów spontanicznie wyrażało nieprzepartą i niemożliwą do wyra-
żenia radość cichym niepowstrzymanym potokiem łez. W tym czasie wszystkie włosy 
na ich ciele zjeżyły się. Radosne rytmy mṛdaṅg, niczym wulkaniczne fale uderzeniowe 
pulsowały poprzez pełen zachwytu tłum. Niektórzy Vaiṣṇavowie krzyczeli we wznio-
słej rozpaczy płacząc w ekstazie: „Och najdroższy Śrī Gaurāṅgo! Kiedy moje oczy 
zdobędą kwalifikację do ujrzenia Twoich boskich rozrywek, które wiecznie wykonujesz 
w Navadvīpa?” Kobiety z Kuliyā, które wszystkie są wielbicielkami Śrī Gaurāṅgi, zdu-
mione na widok ekstatycznych symptomów, które manifestowali czyści Vaiṣṇavowie, 
wychwalali ich wielką duchową pomyślność.

Tłum Vaiṣṇavów powoli parł do przodu wkrótce przybywając do nāṭya-maṇḍira, 
sali kīrtanów, która była bezpośrednio połączona z ołtarzem Bóstw świątyni Kuliyā 
Pāhārpura. W tym miejscu tańczył i wykonywał saṅkīrtana Śrī Gaurāṅga. Wielbiciel 
biznesmen, który sponsorował cały festiwal wyszedł naprzeciw przybyłym gościom. 
Wokół jego szyi wisiał kawałek materiału na znak posłuszeństwa wobec godnych czci 
Vaiṣṇavów. Upadł do ich stóp i zaczął tarzać się po ziemi na znak głębokiej wdzięczno-
ści i pokory. Wówczas Vaiṣṇavowie zaczęli powoli wchodzić do środka nāṭya-maṇḍira, 
zajmując wygodne miejsca.

Natychmiast grupa sevaitów zaczęła obdarowywać Vaiṣṇavów prasāda-mālā 
– girlandami, które wcześniej ofiarowano Bóstwom. Prowadzący śpiewacy rozpoczęli 
Śrī Caitanya-maṅgala-gītę – wzniosłe inwokacyjne pieśni opisujące pełne nektaru roz-
rywki Śrī Gaurāṅgi, które wypełniły serca Vaiṣṇavów boską radością. Jednakże w mo-
mencie, w którym wielbiciele zaczęli doznawać najwyższych ekstaz, wszedł odźwierny 
przynosząc świątynnym autorytetom komunikat. Na miejsce nieoczekiwanie przybyła 
nowa grupa gości pod przewodnictwem głównego muzułmańskiego kapłana z Sātsāika 
Paraganā o imieniu Mullah Badrud-dīn Sāhib. Prosząc o audiencje kilku paṇḍitów 
Vaiṣṇava, grupa czekała na dziedzińcu, na terenie świątynnej recepcji.

Wiadomość rozniosła się błyskawicznie wzniecając pomruki niezadowolenia 
wobec najścia, które przerwało radosny recital. Śrī Kṛṣṇa dāsa Bābājī Mahāśaya ze 
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Śrī Madhyadvīpy wyjawił kolejne szczegóły wydarzenia: „Godny czci Mullah Sāhib 
– uważany za najbardziej wybitnego religijnego uczonego całej społeczności Muzuł-
manów – pragnie duchowej dyskusji z uczonymi Vaiṣṇavami. Mullah Sāhib pomimo 
dedykacji w szerzeniu muzułmańskiej dharmy oświadczył, że nie żywi wrogich uczuć 
wobec innych religii. Zaskarbił sobie wysokie uznanie na królewskim dworze w Delhi i 
zwraca się z prośbą o możliwość rozmowy na duchowe tematy z kilkoma Vaiṣṇavami.” 
Świątynne autorytety pokornie zasugerowały, by kilku Vaiṣṇava paṇḍitów zgłosiło się 
do dyskusji z śāstr w celu ukazania wspaniałości vaiṣṇava-dharmy.

Szybko zgłosiło się kilku Vaiṣṇavów rozumiejąc, że rozmowa z Mullah Sāhibem 
jest wspaniałą sposobnością szerzenia vaiṣṇava-dharmy. Po zasięgnięciu rady, zde-
cydowano wysłać czterech Vaiṣṇava paṇḍitów, jako reprezentację: Gorācānda dāsa 
Bābājīego ze Śrī Māyāpura, Vaiṣṇava dāsa Bābājīego z Godrumy, Prema dāsa Bābājīego 
z Jahnu-nagara oraz Kali-pāvana dāsya Bābājīego z Campahaṭṭa. To oni będą prowa-
dzić dyskusję. Reszta wielbicieli będzie mogła się do nich dołączyć po zakończeniu Śrī 
Caitanya-maṅgala-gīty. Czterech wybranych Bābājīch powstało, wykrzyknęło głośno: 
„Jaya Śrī Gaurāṅga! Jaya Śrī Nityānanda!” po czym opuściło zgromadzenie idąc za 
mahāntą – głównym świątynnym kapłanem. Udali się w kierunku dziedzińca, na któ-
rym oczekiwał ich Mullah Sāhiba wraz ze swą grupa.

Dziedziniec był wielkim placem chłodzonym cieniem ogromnego drzewa pe-
epul. Gdy Mullah Sāhib ujrzał zbliżających się Vaiṣṇavów, powstał ze swymi zwolen-
nikami na znak szacunku i uprzejmie ich przywitał. Wiedząc, że wszechobecny Naj-
wyższy Pan Śrī Vāsudeva przebywa w sercach wszystkich jīv w formie Paramātmy, 
oraz że wszystkie jīvy są sługami Śrī Kṛṣṇy, Vaiṣṇavowie odwzajemnili się na te szczere 
powitanie i złożyli gościom daṇḍavaty oddając szacunek Duszy Najwyższej. Następnie 
usiedli naprzeciwko czcigodnych Muzułmanów.

Widok był rzeczywiście niezwykły. Po jednej stronie siedziało pięćdziesięciu 
muzułmańskich uczonych o białych falistych brodach. Nieopodal za nimi stały przy-
wiązane do słupków królewsko ozdobione konie. Naprzeciwko siedziało czterech sa-
mozrealizowanych świętych Vaiṣṇavów. Otaczała ich boska aura i łagodna pokora. Do-
okoła zaczęli zbierać się ciekawscy miejscowi.

Paṇḍita Gauracandra dāsa Bābājī, jako pierwszy przemówił do muzułmańskich 
uczonych pewnym głosem: „O wielkie dusze, dlaczego przyzwaliście nas, nic niezna-
czące osoby?”

Sławny Mullah Badrud-Dīn Sāhib pokornie odparł: „Salām! Pragniemy zadać 
wam kilka pytań.”

Paṇḍita Gorācānda: „Postaramy się odpowiedzieć na wasze głębokie pytania na 
tyle, na ile pozwoli nam nasza wiedza.”

Mullah Sāhib rozpoczął: „Drodzy bracia! Historia pokazuje, że Hindusi od nie-
pamiętnych czasów wielbili wielu devów i devī. Jednakże czytając naszą świętą księgę 
Koran-sharīf dowiadujemy się, że Allah jest jeden bez wtórego. Jako, że jest On pozba-
wiony formy, rzeźbienie Jego obrazu i następnie wielbienie Go jest poważnym grze-
chem. By usunąć tą wątpliwość zapytałem o to wielu brahmana paṇḍitów. Wszyscy 
zgodzili się z nami, że Allah jest nirākāra – pozbawiony formy. Jednocześnie sprzeczali 
się, że niemożliwe jest medytowanie nad bezkształtnym istnieniem i w związku z tym 
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koniecznym jest stworzenie wyobrażonej formy Allaha dla ułatwienia medytacji. Wów-
czas należy Go wielbić w tej formie. Nas jednak ta odpowiedź nie satysfakcjonuje.”

„Koran oświadcza, że wymyślony obraz Allaha, który nazywamy byūt – materią 
– jest dziełem Szatana. Byūt-parasta – wielbienie bożków jest absolutnie zabronione. 
Praktyka ta nie tylko nie zadowala Allaha, ale przyciąga również Jego gniew. Słysze-
liśmy, że Śrī Caitanya – oryginalny krzewiciel waszej religii, ukrócił rozbieżności w 
Hinduizmie. Jednak On również wspiera byūt-parastę. Dlatego przyszliśmy tutaj, by 
zapytać was Vaiṣṇavów, dlaczego nie porzuciliście czczenia bożków pomimo tak głę-
bokich studiów pism objawionych.”

Choć słowa Mullah Sāhiba rozbawiły Vaiṣṇava paṇḍitów, poprosili Gorācānda 
Bābājīego, by na nie odpowiedział. Ten natychmiast przyjął tę odpowiedzialność i po-
wiedział: „Wielki, którego nazywacie Allahem znany jest nam, jako Bhagavān. Istnieje 
tylko jedna Najwyższa Istota. Choć święte teksty Koranu i Purāṇ nazywają Go innymi 
imionami stosownie do odmiennego języka i kraju, posiada On tą samą absolutną na-
turę. Naturalnie należy wybrać takie nazewnictwo, które opisuje Najwyższego Boga w 
najlepszy i najbardziej dokładny sposób. Z tego powodu wolimy raczej nazywać Boga 
Bhagavānem, niż używać takich imion, jak Allah, Brahman, czy Paramātmā, itp.”

„Imię Allah znaczy Jedną Istotę, która istnieje ponad wszystkimi i wszystkim. 
Nie uważamy jednak, by imię, które wskazuje na cechy niezrównanej wielkości można 
uznać za ostateczne imię Najwyższej Osoby Boga. Wynika to z tego, że nie uważamy 
wielkości za najwyższy i najbardziej dokładny opis Pana. Sądzimy raczej, że powinno 
się przyznać pierwszeństwo imieniu, które w sposób najbardziej wszechstronny opisuje 
camatkāritā – nieskończoną wspaniałość i wyjątkowość nieograniczonego bogactwa 
Najwyższego Pana.”

„Imię wskazujące niemożliwą do przewyższenia wielkość z pewnością wskazuje 
na pewną ilość wyjątkowości i cudowności Boga. Jednakże dopełnieniem wielkości jest 
ostateczna małość, która dalej naprowadza na tą wyjątkowość i cudowność. Imię Allah 
wskazuje ostateczną wielkość przez co nie obejmuje absolutnej małości, która jest jed-
nym z bogactw Pana. Dlatego słowo to nie wyraża całkowicie camatkārity wszystkich 
bogactw Najwyższego Pana. W przeciwieństwie do tego, określenie Bhagavān symbo-
lizuje całość Jego camatkārity.”

„Samagra aiśvarya – absolutne nieograniczone bogactwo, które obejmuje abso-
lutną wielkość, nieskończoną małość oraz nieograniczoną liczbę innych bogactw jest 
zaledwie pierwszym z licznych aspektów Boga, które wskazuje imię Bhagavān.”

„Sarva-śaktimattā – wszechmoc jest drugim Jego aspektem. Nieprawdopodo-
bieństwo odnoszące się do ograniczeń świadomości i czynności nie dotyczy acintya-
-śakti – niewyobrażalnej mocy Najwyższego Pana. Poprzez nią jest On jednocześnie 
nirākāra, jak i sākāra – obdarzony formą, jak i jej pozbawiony. Mówienie, że osta-
tecznie Pan jest wyłącznie nirākāra koliduje z tą niewyobrażoną wszechmocą. Dzięki 
wszechmocy manifestuje jednocześnie Swoje przejawienie nirākāra, jak i manifesta-
cję sākāra, która jest Jego transcendentalną formą i ucieleśnieniem wiecznych rozry-
wek. Allah, Brahman i Paramātmā są zazwyczaj rozumiani i wielbieni wyłącznie, jako 
nirākāra. Z tego powodu, z pewnością brakuje im wyjątkowości i mistycznej cudow-
ności.”
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„Trzeci aspekt imienia Bhagavān wskazuje na to, że jest On wiecznie 
maṅgalamaya – wszechpomyślny oraz yaśa-purna – posiada pełnię sławy. Z tego po-
wodu Jego rozrywki są przepełnione nektarem.”

„Czwartym aspektem, który symbolizuje imię Bhagavān jest nieograniczone 
saundarya – piękno. Oddane żywe istoty mogą oglądać tą piękną formę Najwyższej 
Osoby – ocean wszelkiego piękna, na mocy oczyszczonej duchowej wizji.”

„Piątym aspektem, który wskazuje imię Bhagavān jest to, że Najwyższy Pan 
jest ucieleśnieniem aśeṣa-jñāna – nieograniczonej wiedzy. Sugeruje to, że jest On cał-
kowicie nieskazitelny, doskonały i kompletny, jest ucieleśnieniem transcendencji, naj-
wyższym z duchowych obiektów oraz, że jest materialnie nieodgadniony. Jego piękna 
wieczna forma Najwyższego Bóstwa jest ucieleśnieniem świadomości ponad, jak to 
nazywasz, byūt – materialnym czasem i żywiołami.”

„Szóstym aspektem wskazywanym przez słowo Bhagavān jest to, że pomimo 
bycia Īśvarą całego stworzenia, Pan pozostaje wolnym od uwikłania. Jest usytuowany z 
dala od wszystkiego będąc w pełni niezależnym na mocy Swej doskonałości wyrzecze-
nia. Tak przedstawiłem sześć głównych cech Bhagavāna, są to: bogactwo, moc, sława, 
piękno, wiedza oraz wyrzeczenie.”

„Co więcej Najwyższy Pan, Bhagavān posiada dwie manifestacje prakāśa: 
aiśvarya – bogaty majestat oraz mādhurya – słodycz. Mādhurya prakāśa jest Najwyż-
szym Dobrze Życzącym wszystkich żywych istot. Przychodzi do Swych wielbicieli, 
jako najdroższy Pan ich serc – Śrī Kṛṣṇa lub Śrī Caitanya.”

„Jeśli rozważymy byūt-parastę, jako termin opisujący niewłaściwe wielbienie 
fikcyjnej, wyobrażonej formy Najwyższego Pana, wówczas z pewnością nie jest to 
sprzeczne z naszym punktem widzenia. W vaiṣṇava-dharmie, naszą praktyką jest wiel-
bienie wiecznego, całkowicie duchowego i w pełni świadomego Bóstwa Śrī Bhagavāna. 
Dlatego wielbienie Bóstw Vaiṣṇavów z pewnością nie może zostać określone, jako 
byūt-parasta – satanistyczne i materialne wielbienie bożków. Opis byūt-parasty, jaki 
przedstawiają niektóre teksty nie jest absolutnym i obejmującym wszystko prawem. 
Nie można go odnieść bez dyskryminacji do autoryzowanego wielbienia Bóstw trans-
cendentalnej formy Pana.”

„Ponadto wszystko zależy od intensywności wiary i przywiązania u wielbiciela. 
Im bardziej wolny jest on od sił byūt, tym bardziej czyste i transcendentalne będzie jego 
wielbienie Bóstw. Podam przykład. Jesteś Mullah Sāhibem. Będąc wysokim kapłanem i 
uczonym, twoje serce jest wolne od wpływu byūt. Ale czy można uznać, że serca twoich 
uczniów neofitów są równie wolne od bliskiego związku z materią? Poziom ich przy-
wiązania do byūt przekłada się na standard ich wielbienia i medytacji. Mogą ofiarować 
jakąś służbę formie nirākāra, jednak ich myśli są zanieczyszczone formami byūt.”

„Czysta metoda wielbienia transcendentalnej formy Najwyższego Pana jest z 
pewnością niemożliwa do wykonania dla przeciętnego człowieka. Wielbienie Bóstw 
powinny wykonywać wyłącznie te kwalifikowane osoby, które pokonały wpływ materii 
i w konsekwencji usytuowane są transcendentalnie posiadając zdolność zrozumienia 
duchowej formy Boga. Gorliwie błagam cię, byś głęboko rozważył ten temat.”

Mullah Sāhib: „Poważnie rozważyłem przedstawione przez ciebie punkty i 
mogę powiedzieć, że sześć głównych absolutnych atrybutów, które posiada Ten, które-
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go nazywasz Bhagavānem są również wspomniane w naszym Koran-sharīf w opisach 
Allaha. Dlatego nie przeprowadzajmy dogłębnej analizy entomologii imienia Allah. Al-
lah jest Bhagavānem, tym który posiada nieograniczone bogactwa.”

Gorācānda Bābājī: „Bardzo dobrze! Zatem przyznajesz, że Najwyższa Istota 
posiada boskie piękno. Przez to uznajesz również, że ponad tym materialnym stworze-
niem istnieje świat duchowy, gdzie Pan przebywa, jako ucieleśnienie tego piękna. Ta 
forma wspaniałej wyśmienitości jest Bóstwem, które wielbimy.”

Mullah Sāhib: „Nasz święty Koran-sharīf również oświadcza, że Najwyższa 
Istota posiada absolutne duchowe ciało. Stąd nie ma powodu do obalenia twojego po-
glądu. Jednakże, gdy osoba usiłuje wykonać obraz tej absolutnej i transcendentalnej 
formy Allaha, czy Bhagavāna, obraz ten staje się materialną repliką, którą nazywamy 
byūt. Wielbienie byūt nie jest tym samym, co wielbienie Najwyższego Pana. Wyjaśnij 
mi proszę twój punkt widzenia na ten temat.”

Gorācānda Bābājī: „Pisma objawione Vaiṣṇava popierają wielbienie czystej i 
transcendentalnej formy Bóstwa Najwyższej Osoby Boga. Wyniesieni wielbiciele 
nie posiadają zezwolenia na wielbienie materialnych obiektów. Śrīmad-Bhāgavatam 
10.84.13 oświadcza:

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ

yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

‘Osoba, która identyfikuje się z nieożywionym ciałem zbudowanym ze śluzu, 
żółci i powietrza; która zakłada, że żona i rodzina są jego wieczną własnością; która 
myśli, że jego gliniany wizerunek i ziemia jego narodzin są godne czci; która postrzega 
miejsce pielgrzymek jedynie, jako zbiornik wodny; jednak, która nigdy nie utożsamia 
się, nie wielbi, czy nawet nie odwiedza tych, którzy osiągnęli mądrość w duchowej 
prawdzie – taka osoba nie jest lepsza od krowy, czy osła.’”

„Co więcej, odnajdujemy w Bhagavad-gīcie 9.25:

(…) bhūtāni yānti bhūtejyā (…)

‘Ci, którzy wielbią duchy przyjmą narodziny pośród takich istot.’”

„Słowa te jasno wskazują, że wielbienie materialnych obiektów i duchów 
jest zdecydowanie zabronione. Jednak należy odnotować pewien fakt: istoty ludzkie 
osiągają różne stopnie umiejętności w duchowych czynnościach w oparciu o poziom 
ich wiedzy i saṁskāry – oczyszczenia. Dlatego wielbiciel, który zrealizował śuddha-
cinmaya-bhāvę – czystą transcendencję, jako jedyny godzien jest wielbienia cinmayi 
– transcendentalnej formy Bóstwa Najwyższego Boga. Stosownie niższe umiejętności 
są oznaką niższych stopni wiedzy i czystości.”

„Neofita kaniṣṭha-adhikārī, który znajduje się na dole skali duchowych umie-
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jętności nie jest w stanie postrzegać śuddha-cinmaya-bhāvę. Jeśli medytuje w umyśle 
o Panu, tworzony obraz wewnątrz świadomości jest wymyśloną formą obdarzoną ma-
terialnymi cechami. Uznanie Boskości w wykutej formie Bóstwa jest ostatecznie tym 
samym, co medytacja neofity nad obrazem Najwyższego Pana stworzonym wewnątrz 
umysłu na mocy zanieczyszczonej materialnej świadomości. To nie jest czysta forma 
wielbienia Bóstw. Mimo to, dla neofity taka czynność jest korzystna. W rzeczywistości 
zabronienie lub nieobecność takiego wielbienia dla przeciętnej nieświadomej rzeszy lu-
dzi jest czymś niepomyślnym. Jeśli duchowo niezaawansowane osoby zostaną w jakiś 
sposób zainspirowane do zbliżenia się do Najwyższego Pana, brak możliwości ujrzenia 
Jego formy Bóstwa może sprawić, że poczują się rozczarowani i niepocieszeni.”

„Mahājanowie – wyniesieni, czyści wielbiciele Pana postrzegają piękną du-
chową formę Najwyższego Pana dzięki czystej świadomości i doskonałej realizacji. 
Osoby te nieustannie medytują i wielbią tą wzniosłą i transcendentalną formę Pana, 
którą widzą wewnątrz serc nasyconych prema-bhakti. Po długiej i głębokiej medytacji 
tej transcendentalnej formy, świadomość czystego wielbiciela ostatecznie rozszerza się 
pozwalając widzieć Jego obecność we wszystkich obiektach tym materialnym świecie. 
Ci czyści wielbiciele, z miłosierdzia nakreślają transcendentalna, boską formę Pana 
zarówno słowami, jak i fizycznie w formie Bóstwa. Tak, na podstawie instrukcji zreali-
zowanych czystych wielbicieli, których wiecznie kieruje od wewnątrz Sam Najwyższy 
Pan, forma Bóstwa – w materialnym świecie zostaje przedstawiona dokładna replika 
duchowej formy Boga, która nie jest różna od Jego oryginalnej transcendentalnej for-
my.” 

„Samozrealizowany uttama-adhikārī zawsze postrzega formę Bóstwa, jako cin-
maya – transcendentalną i bezpośrednią manifestację Pana. Madhyama-adhikārī po-
strzega ją, jako nanomaya – formę, która jest świadoma jego modlitw, wielbienia i 
oddania. Jednakże jego wizja całkowicie transcendentalnej natury Bóstwa jest ograni-
czona niedojrzałością duchowej świadomości. Na początku, prākṛta-bhakta postrzega 
formę Bóstwa, jako jaḍamaya – materialną. Jednak z czasem, gdy jego świadomość 
i inteligencja ulegną stopniowemu oczyszczeniu rozbudzając tym samym premę, za-
czyna wielbić je ze zwiększającą się duchową wizją i zrozumieniem. Tak widzimy, że 
Bóstwo jest czymś esencjonalnym i korzystnym dla wszystkich kategorii wielbicie-
li. Jednocześnie pewnym jest, że vaiṣṇava-dharma zabrania wielbienia wymyślonego 
bożka Bhagavāna, uznając go za Najwyższego Pana.”

„Obraz Bóstwa prawdziwej formy Najwyższej Osoby Boga jest wszech-po-
myślny. Dlatego sampradāyę Vaiṣṇava polecają i ustanawiają wielbienie Bóstw dla 
wszystkich trzech poziomów wielbicieli: uttama, madhyama oraz kaniṣṭha. Proces ten 
pozbawiony jest wszelkich błędów. Dzięki niemu, istoty ludzkie odnoszą korzyść na 
każdym kroku zapoczątkowując wzniosłą świętość. Zostało to uzasadnione w Śrīmad-
Bhāgavatam 11.14.26:

yathā yathātmā parimṛjyate ’sau
mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ

tathā tathā paśyati vastu sūkṣmaṁ
cakṣur yathaivāñjana-samprayuktam
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‘Balsam leczniczy, czy destylowana woda zaaplikowane do oczu pozwalają oso-
bie widzieć nawet najdrobniejsze przedmioty. Podobnie, gdy serce jīvy zostaje oczysz-
czone z brudu na mocy słuchania i dyskutowania na transcendentalne tematy dotyczące 
Mojej Osoby, jest ona w stanie postrzegać najbardziej ezoteryczną wiedzę Mojej orygi-
nalnej duchowej formy, jak i znaczenie Moich rozrywek.’”

„Jīvātma okryta jest materialną energią w formie materialnego umysłu i zmy-
słów. Z tego powodu nie jest w stanie właściwie zrozumieć swej transcendentalnej na-
tury i w konsekwencji nie jest w stanie służyć Paramātmie – Najwyższemu Panu. Mimo 
to, dzięki sādhana-bhakti – wznoszącemu procesowi słuchania i intonowania, zdobywa 
duchową siłę, która osłabia wpływ materialnej energii. Ze zmniejszeniem materialnego 
wpływu, oryginalna natura jīvy staje się coraz wyraźniejsza sprawiając, że bezpośrednie 
postrzeganie Īśvary oraz związanych z Nim czynności, staje się coraz bardziej wyraźne 
i naturalne.”

„Niektórzy myśliciele uważają, że należy starać się zrealizować Prawdę Abso-
lutną poprzez proces odrzucania wszystkiego, co nie jest Prawdą. Zjawisko to opisują, 
jako: ‘Odrzucanie wszelkich celów, które nie związane są z rzeczywistą prawdą – jaź-
nią,’ oraz ‘Czynienie wysiłku zrealizowania jaźni.’ Posługiwanie się tego typu żon-
glerką słowną wskazuje na to, że osoba musi przyjąć pozbawiony mocy proces suchej 
wiedzy empirycznej. Ale skąd uwięziona jīva zdobędzie siłę i zdolność rozróżniania, 
by całkowicie usunąć nierealną iluzję, która tak potężnie okrywa jaźń? Czy więzień 
zamknięty w celi może zdobyć wolność wyłącznie dlatego, że tego pragnie? Głów-
nym celem uwięzienia jest przywołanie w skazanym pragnienia poprawy. Z natury, 
jīva jest wiecznym sługą Bhagavāna. Jednakże na skutek zlekceważenia i zapomnienia 
tej wiecznej prawdy popełniła kardynalną obrazę, która stała się przyczyną jej zniewo-
lenia. Dlatego wstępnym warunkiem wyzwolenia z materialnej niewoli jest usunięcie 
tej obrazy. W rezultacie tejże obrazy, jīva od niepamiętnego czasu została uwikłana w 
narodziny i śmierć oraz szczęście i niedolę materialnego życia. Dzieje się to na mocy, 
niemożliwej do pokonania, siły Māyi.”

„Niemniej jednak, jeśli w jakiś sposób rozwinie w sobie choć odrobinę zain-
teresowania duchowymi czynnościami służby oddania dla Īśvary – brania udziału w 
regularnych darśana Jego formy Bóstwa oraz słuchania lila-kathā – opowiadań o Jego 
rozrywkach, wówczas bardzo szybko zacznie postrzegać transcendentalną formę Bó-
stwa. Proces oddania w formie słuchania i intonowania pewnie przywraca do życia 
jej oryginalną duchową naturę, która stopniowo staje się mocna i stała. Im bardziej 
sādhaka rośnie w czystości i duchowości, tym bardziej czyni postęp na ścieżce zreali-
zowania swej wrodzonej bhāvy, prawdziwego duchowego nastroju oraz tożsamości w 
związku z Panem. W konsekwencji, wyłącznym środkiem dostępnym dla absolutnego 
nowicjusza i neofity w życiu duchowym jest służenie Bóstwu z wiarą oraz słuchanie i 
intonowanie Jego transcendentalnych chwał i rozrywek. Jest podstawowym powodem, 
dla którego mahājanowie ustanowili proces służby oddania dla Bóstwa.”

Mullah Sāhib: „Czy nie lepiej jest medytować o Najwyższej Istocie w umyśle, 
niż skupiać się na formie zbudowanej z nieożywionych materialnych elementów?”

Gorācānda Bābājī: „Obydwa procesy są tym samym. Umysł, choć subtelny w 
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swej naturze, jest wciąż materialny. Myśli pochłoniętego w materii umysłu są zawsze 
tą materią zanieczyszczone. Z tego powodu twory umysłu są również nieożywione. Na 
przykład, gdy wymawiamy: ‘Brahman jest wszechprzenikający,’ czy wskazuje to, że 
jesteśmy w stanie całkowicie pojąć Jego wszechobecność? Nie wydaje mi się. Uwarun-
kowany umysł wycofuje się przed nieograniczoną wszechobecnością transcendental-
nego Brahmana chwytając najbliższe materialne porównanie z naszego doświadczenia 
– jakim jest ogromne, jednak wciąż ograniczone materialne niebo. Raz jeszcze, jeśli 
zwykła osoba powie: ‘Medytuję o Brahmanie,’ jej postrzeganie Brahmana będzie nie-
chybnie ograniczone przez czas i miejsce, materialne warunki. Jeśli medytujący umysł 
nie może zerwać więzów materialnego czasu i przestrzeni i sięgnąć ponad nie, jak może 
postrzegać transcendencję? Odrzucając Bóstwo stworzone z takich wulgarnych ele-
mentów, jak ziemia, czy woda, by następnie stworzyć mentalny obraz Īśvary widzimy, 
że wciąż wielbimy stworzony, materialny obraz. Dlatego te obydwa rodzaje wielbienia, 
wewnętrzne i zewnętrzne zawierają w sobie materialne elementy.”

„Ostatecznie żaden materialny przedmiot nie jest w stanie doprowadzić nas do 
kontaktu z transcendentalną platformą. Jedynym koniecznym elementem jest bhāva – 
wiara i uczucie oddania dla Najwyższej Osoby Boga. Bhāva ta znajduje się w sercu 
każdej duszy – jīvy. Słuchanie oraz intonowanie harināma i rozrywek Najwyższego 
Pana, jak i wielbienie Jego formy Bóstwa dostarcza jīvie inspiracji do stałości w prak-
tyce oddania i w konsekwencji wzmacnia jej bhāvę. Ostatecznie proces ten wzniesie ją 
do poziomu śuddha-bhakti. W tym momencie zostaje wyjawiona czysta duchowa for-
ma Boga. Poprzez proces czystej służby oddania sādhaka dostępuje objawienia trans-
cendentalnej formy Pana – rzecz niemożliwa do osiągnięcia przy metodach karmy lub 
jñāny.”

Mullah Sāhib: „Materia jest różna od Boga. Nasza tradycja oświadcza, ze Sza-
tan zapoczątkował wielbienie Bóstw stworzonych z materialnych elementów po to, by 
zniewolić jīvę w materialnej egzystencji. W naszej opinii lepiej jest unikać takiego wiel-
bienia bożków.”

Gorācānda Bābājī: „Īśvara jest jeden i nie ma nikogo ponad Nim. Nie ma żadne-
go rywala. Wszystko w całym kosmicznym stworzeniu zostało stworzone przez Niego 
i podporządkowuje się Jego woli. Z tego powodu można Go zadowolić jakimkolwiek 
przedmiotem użytym do wielbienia Jego Osoby. Faktem jest, że żaden przedmiot lub 
osoba, które wielbi jīva w zapomnieniu o swym związku z Bogiem nie jest w stanie 
sprawić, że Īśvara staje się o nie zazdrosny lub zawistny. Dzieje się tak, gdyż jest On 
Bhagavānem, w pełni wyrzeczonym, wszechpomyślnym Najwyższym Dobroczyńcą 
i Dobrze Życzącym każdej żywej istocie. Nawet jeśli istniałby Szatan, z pewnością 
nie posiadałby nawet odrobiny mocy, by działać wbrew woli Bhagavāna. Ostatecznie 
mógłby być tylko jedną z jīv podległą Najwyższemu Panu. Jednakże nasza filozofia 
Vaisnava wyjaśnia, że taki straszny potwór, jakim jest ‘Diabeł,’ czy ‘Szatan’ nie istnieje. 
Nic nie może wydarzyć się na świecie, co nie jest zgodne z planem Pana, ani też nie 
możliwym jest, by ktokolwiek był niezależny od Jego kontroli.”

„W tym momencie ktoś może zadać pytanie: ‘Jeśli nic nie jest niezależne od 
Īśvary, w jaki sposób powstał grzech?’ Naszą odpowiedzią jest: jīva jest sługą Najwyż-
szego Pana. Uznanie tej prawdy nazywa się jñāną lub vidyą. Z kolei zapomnienie o tym 
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jest avidyą – ignorancją. Z najprzeróżniejszych powodów niektóre jīvy działają w avi-
dyi zasiewając w ten sposób w swoim sercu grzech. Jednakże wieczni towarzysze Naj-
wyższego Pana, nitya-pārṣada jīvy nigdy tego nie czynią. Zamiast tworzyć niezwykły 
mit o Szatanie wymyślając kim on jest, i jak wygląda, byłoby bardziej owocnym roz-
poznać i zrozumieć avidyę w naszych sercach, jako przyczynę grzesznych czynności.”

„Dlatego wielbienie śrī-mūrtī Īśvary stworzonego z materialnych elementów nie 
jest obrazą. W rzeczywistości jest w najwyższym stopniu esencjonalne dla tych, którzy 
posiadają niskie kwalifikacje oddania. I w szczególności pomyślne jest dla tych, którzy 
obdarzeni są wysokim duchowym poziomem. Uważanie wielbienia Bóstw za coś nie-
korzystnego jest daremną retoryką i niczym więcej, jak dogmatem. Nie istnieje żaden 
dowód z pism objawionych, który to popiera. Nie wspiera takiego poglądu również 
żadna logika.”

Mullah Sāhib: „Wielbienie Bóstw z materii nie może zwiększyć duchowej per-
cepcji, gdyż umysł wielbiącej osoby wciąż pozostaje ograniczony właściwościami ma-
terii.”

Gorācānda Bābājī: „Jeśli prześledzimy historyczne zapiski dotyczące osób, któ-
re stały się wielkimi wielbicielami transcendentalnego Pana, możemy zrozumieć, że 
twoja sugestia jest błędna. Należy wspomnieć, że wielu wielbicieli neofitów rozpo-
częło swą praktykę służby oddania właśnie poprzez wielbienie formy Bóstwa. Wraz z 
regularną praktyką w towarzystwie czystych wielbicieli ich nastrój oddania stopniowo 
pogłębił się, zwiększając ich realizacje transcendentalnej i świadomej natury formy Bó-
stwa. Ostatecznie doprowadziło ich to głębokiego zanurzenia się w oceanie transcen-
dentalnej miłości.”

„Dlatego nieuniknioną konkluzją jest to, że sat-saṅga jest podstawą wszelkie-
go zaawansowania w służbie oddania. Towarzystwo czystych wielbicieli odurzonych 
kṛṣṇa-premą naturalnie rozbudza uśpione uczucie do Śrī Hari. Wraz ze zwiększeniem 
się intensywności bhāvy, osoba stopniowo odrzuca materialną koncepcję Bóstwa. Ten 
proces rozwoju duchowej świadomości przynosi największą pomyślność. W przeci-
wieństwie do tego, zwolennicy religii różnych od wiary Āryan, zazwyczaj sprzeciwiają 
się wielbieniu Bóstw. Ale jak wielu z nich naprawdę zrealizowało cinmaya-bhāvę – 
transcendentalną i całkowicie świadomą naturę Bhagavāna oraz Jego duchowego stwo-
rzenia? Zamiast tego spędzają swój czas na sofistyce i złośliwej argumentacji. Zatem 
jak mogą oczekiwać, że doświadczą prawdziwego oddania dla Pana?”

Mullah Sāhib: „Wykonywanie wielbienia Bóstw w boskiej świadomości odda-
nia można uznać za pozbawione błędu. Jednakże, jak wielbienie psów, kotów, węży i 
nawet rozwiązłych ludzi może być dozwolone i uważane za proces służby oddania? 
Nasz boski prorok w szczególności karcił taką byūt-parastę.”

Gorācānda Bābājī: „Zazwyczaj istoty ludzkie są z natury wdzięczne Najwyższe-
mu Panu. Mogą pogrążać się w grzesznym życiu, jednak okazjonalnie uznają Najwyż-
szą Istotę za prawdziwego i ostatecznego kontrolera wszystkiego, co istnieje. Dlatego 
składają pokłony w bojaźni i szacunku przed potężnymi i niewytłumaczalnymi cudami, 
które mają miejsce w tym świecie. Tacy ignoranci i głupcy zainspirowani wrodzoną 
wdzięcznością dla Najwyższej Istoty – wielbią zazwyczaj rzeki, góry, słońce, ogromne 
i potężne zwierzęta, itd. Dzielą się z tymi obiektami swoimi myślami i uczuciami oka-
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zując im podporządkowanie. W rzeczywistości cinmaya-bhakti – boski proces oddania 
dla transcendentalnego Pana oraz wspomniane wcześniej wielbienie obiektów, duchów 
i innych rzeczy są czymś całkowicie przeciwnym. Jednak uznanie i wdzięczne pokło-
ny Najwyższemu Bogu czynione przez nieświadomą osobę, z pewnością przyniosą jej 
pobożną korzyść, która z czasem obdarzy duchowym rezultatem. Niewielkie rozwa-
żenie tego tematu potwierdzi, że mniej inteligentni poszukiwacze nie powinni zostać 
potępieni.”

„Namāz - wielbienie, medytowanie i ofiarowywanie modlitw, które Muzułmanie 
wykonują do wszechprzenikającej, pozbawionej formy i bezosobowej cechy Boga jest 
również pozbawione czystej boskiej miłości dla transcendentalnej Najwyższej Osoby. 
Zatem gdzie ostatecznie leży różnica pomiędzy takim wielbieniem, a wielbieniem po-
wiedzmy kota, czy góry? Nasz pogląd Vaiṣṇava wyjaśnia, że przywiązanie i uczucie 
dla Najwyższego Pana – bez względu na metody – jest kluczowe dla ewentualnej reali-
zacji transcendentalnej Prawdy Absolutnej. Jeśli tacy mniej inteligentni poszukiwacze 
zostaną wyśmiani i odrzuceni, może to zamknąć przed nimi bramę do stopniowego 
wyniesienia.”

„Ci, którzy stali się sekciarscy uporczywie zamykając się w dogmatycznych 
kultach, wkrótce zostaną odciągnięci od wzniosłego idealizmu, szczodrości i wyrozu-
miałości. Szydzą i krytykują każdego, kto nie podąża za ich szczególną metodologią 
religijnej praktyki. Jest to poważnym błędem w ich postępowaniu.”

Mullah Sāhib: „Zatem sugerujesz, że wszystko jest Bogiem i wszystkie rodzaje 
wielbienia, jakiegokolwiek obiektu są równoznaczne z wielbieniem Jego Osoby?  Czy 
wielbienie czegoś grzesznego jest również wielbieniem Boga? Co więcej, czy szano-
wanie niemoralnych skłonności jest równe oddaniu dla Boga? Czy jest On na równi 
zadowolony z tego wszystkiego?”

Gorācānda Bābājī: „Nie mówimy, że wszystko jest Bogiem. Pewnym jest, że 
Najwyższa Osoba jest różny od wszystkich istniejących obiektów. Wszystko, co ist-
nieje zostało stworzone przez Niego i istnieje pod Jego nadzorem. Jako, że wszystko 
jest powiązane z Najwyższym Panem, naturalnym przywilejem jest dociekanie o Jego 
obecności w każdym aspekcie stworzenia. Nieustanne i szczere pytania odnośnie Jego 
istnienia we wszystkich obiektach stopniowo obdarzy wizją Najwyższej Transcenden-
talnej Osoby doprowadzający tym samym do osiągniecia ostatecznego sukcesu. Jak 
mówi wedyjski aforyzm: (…) jijñāsāsvādanāvadhi (…) – ‘Pytanie prowadzi do do-
świadczenia.’ Dlatego nawet pośrednie dociekania o Najwyższym Panu pewnego dnia 
doprowadzi do realizacji transcendencji.”

„Wszyscy jesteście uczonymi teologami. Jeśli łaskawie rozważycie te punkty z 
wielkodusznym i otwartym umysłem, wówczas będziecie w stanie je zrozumieć. Jeste-
śmy biednymi i prostymi Vaiṣṇavami bez zamiłowania do długich debat. Za waszym 
zezwoleniem powrócimy teraz do słuchania muzycznej narracji: Śrī Caitanya-maṅgala-
gīty, pieśni gloryfikujących wszechpomyślne rozrywki Śrī Caitanyi.”

Postawa Mullaha Sāhiba nie wyjawiała jego myśli odnośnie przeprowadzonej 
dyskusji. Przez krótki czas siedział spokojnie, po czym powiedział: „Jestem zadowolo-
ny mogąc usłyszeć waszą analizę i wyjaśnienia. Powrócę innym razem i zadam więcej 
pytań. Teraz jest już późno i muszę wracać do domu.”
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Mullah Sāhib wraz z małą grupą zwolenników odszedł do cierpliwie czekają-
cych koni, po czym odjechał do Sātsāika Paragany. Vaiṣṇavowie, intonując pełnym ra-
dości chórem kṛṣṇa-nāma przyłączyli się do reszty wielbicieli pogrążonych w kīrtanie 
Śrī Caitanya-maṅgala-gīty.

Tak kończy się jedenasty rozdział Jaiva-dharmy zatytułowany: Nitya-dharma i wielbie-
nie Bóstw.
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ROZDZIAŁ XII
Nitya-dharma: sādhana – środek realizacji oraz sādhya – ostateczny cel

Śrī Navadvīpa-mandala, składająca się z dziewięciu transcendentalnych wysp, 
jest najważniejszym miejscem pielgrzymek w całym wszechświecie. Podobnie do Śrī 
Vṛndāvana-dhāma, rozciąga się ona na obszarze trzydziestu dwóch mil kwadratowych. 
Maṇḍala porównywana jest do kwiatu lotosu o ośmiu płatkach, z których każdy re-
prezentuje jedną z transcendentalnych wysp. Dziewiąta wyspa, reprezentowana przez 
centralną część lotosu, to Antardvīpa, pośrodku której znajduje się Śrī Māyāpura. Na 
północ od Śrī Māyāpura znajduje się wyspa Sīmantadvīpa z imponująco wysoką świą-
tynią zadedykowaną Śrī Sīmantinī devī. Po północnej stronie świątyni rozciąga się je-
zioro Bilva-puṣkariṇī, zaś na południe od niej znajdziemy jezioro Brāhmaṇa-puṣkariṇī. 
Te znajdujące się na północnym krańcu Navadvīpa-maṇḍali jeziora znane są, wraz z 
przylegającymi do nich obszarami, jako Simuliyā. 

W czasach Śrī Caitanyi, wioska Simuliyā była siedzibą wielu erudytów. Jed-
nym z jej najznamienitszych mieszkańców był Śrī Nīlāmbara Cakravartī, ojciec Śrī 
Śacīmāty, zaś nieopodal jego starego domu mieszkał wedyjski bramin o imieniu Śrī 
Vrajanātha Bhaṭṭācārya. Vrajanātha uczęszczał do wioskowej tola, szkoły Sanskrytu, 
znajdującej się nad brzegiem jeziora Bilva-puṣkariṇī. W krótkim czasie opanował tajni-
ki nyāya – filozofii logiki i retoryki. Nawet niezwykle sławni i szanowani paṇḍici z ca-
łej okolicy i z tak odległych miejsc jak Māyāpura, Godruma, Madhyadvīpa, Āmraghāṭā, 
Samudragadh, Kuliyā i Pūrvasthalī obawiali się oryginalnych argumentów i retoryki 
Śrī Vrajanātha Bhaṭṭācāryi. W publicznych dyskusjach i na wielkich zgromadzeniach 
paṇḍitów, nowatorskie i ostre argumenty Śrī Vrajanātha Bhaṭṭācāryi Nyāya-pañcānany 
były niczym zapalające strzały obracające w popiół każdą z propozycji jego przeciw-
ników. Najbardziej złośliwym spośród nich był Naiyāyika Cūḍāmani. Zazdroszcząc 
Vrajanāthowi błyskotliwości, niegodziwiec ten postanowił go zamordować. Chcąc 
uczynić to za pomocą pewnych mrocznych rytuałów z tantra-śāstry, udał się do 
śmaśāna – krematorium, w Rudradvīpie. Tam, pośród popiołów, dniami i nocami into-
nował złowieszcze mantry, przywołując ciemne moce Śmierci.  

O północy, gdy księżycowa ciemność amāvāsyi okryła śmāśana gęstym mro-
kiem, za pomocą potężnych mantr bramin przywołał czczoną przez siebie boginię, Kālī, 
zwracając się do niej następującymi słowami: „Droga Mā! W Kali-yudze jesteś jedy-
nym godnym czczenia bóstwem. Ludzie mówią, że łatwo zadowolić cię wypowiadając 
zaledwie kilka mantr, a ty spełniasz wtedy ich pragnienia. Czcigodna i najwspanialsza 
Bogini! Twój pokorny sługa intonując twe mantry znosił wyczerpujące niedole przez 
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wiele dni i nocy. Bądź mi przychylną i obdarz mnie swą łaską, tylko ten jeden raz. Och, 
Devī! Wiem, że jestem pełen wad, lecz ty jesteś mą matką – zatem proszę, nie zważaj 
na nie i wybacz mi. Teraz zaś, łaskawie ukaż mi się!”

Modląc się w ten sposób, Naiyāyika Cūḍāmani intonował inkantacje i składał 
oblacje w ofiarny ogień z intencją uśmiercenia Vrajanātha Nyāya-pañcānany. Wkrótce 
zaczęły objawiać się moce mantr: niebo zakryły posępne chmury, wył wicher i rozległ 
się rozdzierający uszy grzmot. W mgnieniu oka blask błyskawic przeszył niesamowity 
całun nocy oświetlając przerażające postacie duchów i demonów. Początkowo paṇḍita 
przeraził się śmiertelnie, lecz wkrótce, odważnie posiłkując się mocami swego umysłu 
zwiększonymi wypiciem ofiarnego wina, ochłonął, okiełznał nerwy i zaczął błagać: 
„Droga Mā! Proszę, nie zwlekaj dłużej!”

Wtedy to, nieziemski głos z niebios wypowiedział te słowa: „Porzuć swe troski. 
Vrajanātha wkrótce przestanie brać udział w debatach, porzuci tę ścieżkę i zamilknie. 
Nigdy więcej nie spotkasz go jako swego przeciwnika. Uspokój się i wracaj do domu.” 
Boska przepowiednia wstrząsnęła Cūḍāmanim. Raz za razem składał pokłony przed 
wizerunkiem Pana Śivy, mistrza tantrycznych rytuałów. Żwawym krokiem udał się w 
kierunku swego domu.

W wieku dwudziestu jeden lat, Vrajanātha Nyāya-pañcānana uznany został za 
niepokonanego mistrza debat i scholastyki. Zasłynął jako dig-vijayī-paṇḍita – ten, który 
pokonał wszystkie strony świata. Pochłonął wszystkie prace Śrī Gaṅgeśopādhayāyi, 
który zapoczątkował nowy system logiki zwany navya-nyāya. Dodatkowo, Vrajanātha 
wskazał wiele filozoficznych błędów w Dīdhiti autorstwa Raghunātha (Kāṇābhaṭṭa) 
Śiromaṇi, słynnego komentarza do Tattva-cintāmaṇi – rozprawy Gaṅgeśopādhyāyi na 
temat filozofii nyāya. Następnie Vrajanātha zaczął pisać swe własne, niezależne komen-
tarze i objaśnienia. Nie pociągało go materialne życie i nie rozmyślał o nim; zamiast 
tego świat jego wypełniały tematy filozofii nyāya – semantyka, retoryka, sofizmaty, ob-
myślanie nowych kontrargumentów i tym podobne. Używając logicznych argumentów 
ghaṭa – glinianego garnka, paṭa – kawałka materiału, avaccheda – rozróżniania cech 
obiektu oraz vyavaccheda – oddzielania jednego obiektu od drugiego, nieprzerwanie 
kontemplował naturę obiektów, czasu, właściwości cieczy i ciał stałych. Czynił to na-
wet jedząc, śpiąc i chodząc. Nigdy jednak nie dowiedział się niczego o paramārtha 
– najwyższym duchowym przeznaczeniu – czystym oddaniu dla Najwyższego Pana. 

Pewnego wieczora, siedząc nad brzegiem Gangesu, Vrajanātha głęboko rozmy-
ślał o szesnastu elementach nyāya wyliczonych przez mędrca Gautamę. Niespodzie-
wanie pojawił się przed nim młody student nyāya i zapytał: „Drogi Nyāya-pañcānana 
Mahāśaya, czy znasz aforyzmy Nimaī Paṇḍity obalające teorię paramāṇu – teorię stwo-
rzenia opartą na materialnym atomie?”

Natychmiastowa odpowiedź Vrajanātha zabrzmiała niczym ryk lwa: „Kimże jest 
ten Nimaī Paṇḍita? Czy mówisz o synu Jagannātha Miśry? Opowiedzże mi o Jego wy-
rafinowanych argumentach.”

Student odparł: „Nie tak dawno temu, tutaj, w Navadvīpie, niezwykła osobistość 
o imieniu Nimaī Paṇḍita ułożył niezliczone aforyzmy o nyāya. Zaniepokoiły one nawet 
słynnego Raghunātha Śiromaṇi. Od tego czasu Nimaī Paṇḍita stał się królem, niekwe-
stionowanym Mistrzem pośród wszystkich uczonych nyāya-śāstra. Pomimo Swego mi-
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strzostwa w nyāya, ostatecznie wzgardził nią, w rzeczywistości drwiąc z całej material-
nej egzystencji. Przyjął wyrzeczony porządek życia i stał się wędrownym sannyāsīnem, 
wszem i wobec propagując zbiorowe intonowanie harināma. Współcześni Vaiṣṇavowie 
czczą Go jako Najwyższego Brahmana, Absolutną Osobę Boga, i z tego powodu into-
nują Jego Śrī Gaurahari mantrę. Śrī Nyāya-pañcānana Mahāśaya, łaskawie zapoznaj się 
z Jego aforyzmami i powiedz, co o nich myślisz.”

Będąc pod wrażeniem kuszącej, szczerej gloryfikacji aforyzmów Nimaī Paṇḍity, 
Vrajanātha zaczął poszukiwać ich i w niedługim czasie zapoznał się z nimi, pozyskując 
je od rozmaitych uczonych. Zgodnie z naturą ludzką, mamy skłonność do oddawania 
czci wybitnym nauczycielom tematów, którymi sami jesteśmy głęboko zainteresowani. 
Co więcej, z rozmaitych powodów ludzie generalnie skłonni są darzyć wielkie osobi-
stości większym szacunkiem po ich śmierci i, dla kontrastu, lekceważyć osoby takie za 
ich życia. Dlatego też Vrajanātha, po zagłębieniu się w aforyzmy Nimaī Paṇḍity, poczuł 
do Niego wielki szacunek.

Odczuwając boleśnie nieobecność Nimaī Paṇḍity, Vrajanātha wyrażał swe uczu-
cia w modlitwie: „Nimaī Paṇḍito! Gdybym mógł towarzyszyć Ci, gdy stąpałeś po zie-
mi, mógłbym nauczyć się od Ciebie o wiele więcej. Drogi Nimaī Paṇḍito! Zasiądź 
łaskawie na tronie mego serca. Bez wątpienia musisz być Absolutnym Najwyższym 
Brahmanem, w innym przypadku jakże Twa inteligencja mogłaby ułożyć tak niezwykłe 
aforyzmy retoryczne? Naprawdę jesteś Złotym Avatārem, Śrī Gaurahari! Twa filozofia 
i dogłębne zrozumienie przywróciło wzrok osobom oślepionym niewiedzą. Ignorancja 
jest czarna i ciemna, rozproszył ją Twój złocisty blask Śrī Gaura Gaurāṅgi. Jesteś Naj-
wyższym Panem, Śrī Hari, gdyż potrafisz skraść serce każdemu. Zaprawdę, straciłem 
me serce dla Twych cudownych aforyzmów.”

W ten sposób w sercu Vrajanātha wzbierały uczucia oddania. Cierpiąc czasami 
aż do szaleństwa z powodu rozdzierających emocji, krzyczał na cały głos: „O, Nimaī 
Paṇḍito! O Gaurahari! Bądź dla mnie łaskaw! Kiedyż będę w stanie układać aforyzmy 
mogące równać się z Twymi? Dzięki odrobinie Twej łaski z pewnością poczynię wiel-
kie postępy w mych studiach nad filozofią nyāya i zostanę wielkim uczonym!”

Pewnego dnia Vrajanātha dumał: „Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, 
wielbiciele czczący Śrī Gaurahari, podobnie jak i ja, musieli być przyciągnięci do 
Nimaī Paṇḍity przez Jego niezrównaną logikę i retorykę filozofii nyāya. Muszę poszu-
kać studiowanych przez nich książek Nimaī Paṇḍity.” W tym nastroju Vrajanātha zaczął 
poszukiwać towarzyszy Śrī Gaurahari. 

Nieustanne wymawianie „Nimaī Paṇḍita,” „Gaurāṅga” i innych transcendental-
nych imion Najwyższej Osoby Boga, jak również pragnienie towarzystwa zwolenni-
ków Śrī Gaurāṅgi okazały się być niezwykle owocnymi duchowo czynnościami, które 
dostarczyły Vrajanāthowi ogromnej sukṛti. Pewnego wieczora, zasiadając do posiłku 
w domu swej babki, Vrajanātha zadał jej pytanie: „Babciu, czy widziałaś kiedyś Śrī 
Gaurahari?” Babka natychmiast i w wielkiej radości wróciła pamięcią do wczesnego 
dzieciństwa i odrzekła: „Ach! Czy kiedykolwiek jeszcze ujrzę tą przypominającą nektar 
złotą osobę, ucieleśnienie doskonałego piękna? W jaki sposób ktoś może pozostać przy-
wiązanym do życia rodzinnego po ujrzeniu tej czarującej postaci? Gdy, pogrążony w 
ekstazie, wykonywał harināma-saṅkīrtana, nawet zwierzęta zamieszkujące Navadvīpę, 
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ptaki, rośliny i drzewa zastygały w bezruchu, owładnięte premą. Nawet teraz, wspomi-
nając tamte dni i uczucia, moje oczy wypełniają się łzami i kąpią me piersi.”

Vrajanātha zapytał: „Babciu, czy znasz jakieś historie o Nim?” Babka odparła: 
„Tak, gdy wraz ze Swą matką, Śrī Śacīdevī, odwiedzał mieszkającego niedaleko stąd 
jej ojca, starsze kobiety z naszych rodzin zwykły gotować dla Niego rozmaite potrawy 
z ryżu, szpinaku i tak dalej. Szczególnie smakowała Mu każda drobina szpinaku. Jedząc 
go wychwalał kucharki pod niebiosa.” Akurat w tej chwili na talerz Vrajanātha nałożo-
no szpinak. „Aha! Ulubiony szpinak doskonałego logika, Nimaī Paṇḍity!” – pomyślał 
Vrajanātha, po czym z radością zjadł wszystko.

Trudno opisać, jak bardzo Vrajanātha przywiązywał się do Nimaī Paṇḍity w 
kwestiach logiki i retoryki filozofii nyāya, choć wciąż nie zwracał uwagi na czystą 
duchowość. Pomimo tego, idee Nimaī Paṇḍity zawładnęły jego sercem. Radował się, 
gdy słyszał wypowiadane przez kogoś imię Nimaī, a każdy, kto przychodził do niego po 
jałmużnę intonując: „Jai Śacīnandana!’, otrzymywał hojne datki. Czasami Vrajanātha 
udawał się z wizytą do Bābājīch – wielbicieli z Māyāpura, by słuchać intonowania 
imienia Śrī Gaurāṅgi i pokornie pytać ich o rozrywki Pana, niezrównanego erudyty.

W ten sposób minęło wiele miesięcy i stopniowo w sercu Vrajanātha następowa-
ła pewna zmiana. Do tej pory czuł atrakcje do Nimaī Paṇḍity jako niezwykłego logika, 
lecz teraz interesowało go wszystko, co miało z Nim jakikolwiek związek. Coraz bar-
dziej nużyła go logika i retoryka, w krótkim czasie Nimaī – czysty wielbiciel, zajął w 
sercu Vrajanātha miejsce Nimāia – doskonałego logika. Serce Vrajanātha podskakiwało 
i tańczyło przy rytmicznych dźwiękach kohla i karatāli. Kiedykolwiek widział wielbi-
cieli, zawsze w umyśle składał im pokorne pokłony. Odczuwał również coraz większe 
oddanie dla Śrī Navadvīpa-dhāma jako miejsca narodzin Śrī Gaurāṅgi. Vrajanātha sta-
wał się osobą pobożną i zainteresowaną duchowością. Jego rywale, nauczyciele filozo-
fii nyāya, spostrzegli zmianę – Vrajanātha stał się cichy i zamyślony. Odetchnęli z ulga 
wiedząc, że oszczędzone im będą jego ostra logika i retoryka. Naiyāyika Cūḍāmani 
myślał, że to wielbione przezeń bóstwo skutecznie uciszyło Vrajanātha i cieszył się per-
spektywą stałego pozbycia się ostatniej przeszkody stojącej na jego drodze do chwały.

Pewnego dnia, Vrajanātha usiadł nad brzegiem Gangesu zastanawiając się: „Je-
śli tak wielki filozof nyāya jak Nimaī Paṇḍita odwrócił się od niej i przyjął bhakti, 
dlaczegóż ja nie mógłbym uczynić podobnie? Przez całe życie tkwiłem pochwycony 
przez wir nyāya, nie zważając na bhakti. W rezultacie, nie wiedziałem niczego o życiu 
duchowym i świętym imieniu Śrī Gaurāṅgi. Nyāya niepodzielnie zawładnęła mym ży-
ciem, nawet takimi czynnościami jak jedzenie, spanie i rozmyślanie. Niemniej jednak, 
doznałem teraz przemiany – zapomniałem o nyāya i pamiętam jedynie  Śrī Gaurāṅgę.”

„Widok tańczących Vaiṣṇavów oczarowuje mój umysł. Jakże jednak mógłbym 
zapomnieć o tym, że stoję na czele wpływowej, arystokratycznej i szanowanej rodziny 
wedyjskich braminów? Podziwiam postępowanie Vaiṣṇavów, lecz nie wydaje mi się, 
bym sam mógł przyjąć je otwarcie – lepszym będzie wielbienie Śrī Gaurāṅgi w głębi 
mego serca. Radują mnie twarze Vaiṣṇavów mieszkających w Vairāgī-ḍāṇgā i Khola-
bhāṅga-ḍāṇgā, miejscu, w którym Kāzī zniszczył mṛdaṅgę. Niczym magnes przyciąga 
mnie Śrī Raghunātha dāsa Bābājī. Chciałbym pozostać z nim i u jego boku studiować 
bhakti-śāstry.”
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„W Wedach, Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.5.6, oznajmia:

ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo nididhyāsitavyaḥ

‘O, Maitreyo! Zawsze słuchaj, myśl, medytuj i spoglądaj na wszelkie obiekty 
poprzez ich związek z Najwyższą Osobą Boga, Duszą Najwyższą, Śrī Hari.’”

„Analizując na bazie filozofii nyāya pojawiające się w tym wersecie słowo man-
tavya, zauważyć można, że polecane jest dociekanie o realizacji Brahmana i zdążanie 
do jej osiągnięcia. Jednakże słowo śrotavyaḥ sugeruje dążenie do celu leżącego poza 
realizacją Brahmana poprzez słuchanie od samozrealizowanego nauczyciela. Wyraźnie 
wskazuje to na ograniczenia dotyczące stanu osiągnięcia Brahmana. Zbyt wiele czasu 
roztrwoniłem oddając się empirycznym spekulacjom. Teraz, zmęczony nimi, pragnę je-
dynie przyjąć schronienie u lotosowych stóp Śrī Gaurahari. Powinienem niezwłocznie 
udać się do Śrī Raghunātha dāsa Bābājī i poprosić go o darśana.”

Zachodzące słońce rozpalało zachodnie niebo zalewając okolicę swym pomarań-
czowym odcieniem, a południowa bryza targała zeschniętym listowiem. Stada ptaków 
powracały w kluczach do swych gniazd, a na wieczornym niebie stopniowo pojawiały 
się gwiazdy. W tym momencie, Vaiṣṇavowie ze świątyni Śrīvāsāṅgana w Māyāpura 
rozpoczęli sandhyā-āratī oraz kīrtana. Vrajanātha, przybywszy do świątyni, podążył 
od razu do jej części zwanej Khola-bhāṅga-ḍāṇgā i usiadł tam na cokole okalającym 
drzewo bakula i pozwolił wieczornemu kīrtanowi do Śrī Gaurahari koić swe serce.

Po kīrtanie i āratī Vaiṣṇavowie zgromadzili się pod drzewem bakula, siada-
jąc parami i trójkami. Wkrótce nadszedł starszy Raghunātha dāsa Bābājī. Powoli 
okrążył drzewo bakula intonując głośno: „Jaya Śacīnandana, Jaya Nityānanda, Jaya 
Rūpa-Sanātana, Jaya Dāsa Gosvāmī!” Podszedł do cokołu i usiadł na nim, a wszyscy 
Vaiṣṇavowie pokłonili mu się. Vrajanātha spontanicznie poczuł potrzebę oddania star-
szemu wielbicielowi pełnych pokłonów. Starszy Bābājī popatrzył w dół, na jego po-
ważną i szczerą twarz, objął go i posadził obok siebie. Następnie zapytał: „Kim jesteś, 
mój synu?”

Vrajanātha odparł: „Jestem poszukiwaczem prawdy, pragnę uczyć się od ciebie.”
Siedzący nieopodal Vaiṣṇava znał Vrajanātha i odezwał się: ‘To jest Vrajanātha 

Nyāya-pañcānana, najbardziej biegły w nyāya paṇḍita w całym Navadvīpa. Ostatnio w 
pewnym stopniu rozwinął wiarę w Śacīnandanę, Śrī Gaurahari.”

Raghunātha dāsa Bābājī odwrócił się do Vrajanātha i powiedział pokornie: „Je-
steś uczonym paṇḍitą, zaś my jesteśmy podłymi głupcami. Co więcej, jesteś miesz-
kańcem najświętszego ze świętych miejsc, gdzie narodził się nasz umiłowany Śrī 
Śacīnandana, wiec to my polegamy na twej lasce. Jakież instrukcje czy wiedzę mogli-
byśmy ci przekazać? Bądź dla nas łaskaw i opowiedz nam o rozrywkach Śrī Gaurāṅgi, 
pojąc w ten sposób nasze serca spragnione nektaru Śrī Gaurahari.”

Gdy Raghunātha dāsa Bābājī i Vrajanātha rozmawiali, wielbiciele zaczęli stop-
niowo rozchodzić się do swych szczególnych służb. Wkrótce tylko oni dwaj siedzieli 
pod drzewem bakula. Vrajanātha powiedział: „Wasza Świątobliwość, z racji narodzin 
jesteśmy braminami, dumnymi ze swej drobiazgowości. Arystokratyczne narodziny i 
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wykształcenie uczyniły nas butnymi, więc z góry spoglądamy na świat ze snobistyczną 
pogardą. Nie wiemy, jak powinno się traktować duchowych nauczycieli i świątobliwe 
osoby. Nie wiem, w jaki sposób i dzięki czemu nauczyłem się odpowiednio doceniać i 
szanować twą osobę i czynności. Łaskawie odpowiedz na kilka moich pytań. Nie przy-
szedłem tutaj by wdawać się z tobą w dyskusje, lecz by podporządkować się i zostać 
oświeconym.”

Następnie Vrajanātha zapytał z wielką szczerością: „Wytłumacz mi łaskawie, 
co jest największym sādhya – ostatecznym celem i sādhaną – środkiem służącym jīvie 
do osiągnięcia tego celu. Jako student filozofii nyāya przestudiowałem szczegółowo 
nyāya-śastry i doszedłem do wniosku, iż jīva jest z natury wiecznie różna i odrębna od 
Īśvary. Co więcej, łaska Īśvary jest dla jīvy jedynym środkiem do osiągnięcia mukti. 
Środkiem do uzyskania tej łaski jest sādhana, a najwyższy cel sādhany zwany jest 
sādhya. Wielokrotnie przeszukiwałem pisma nyāya w celu wyjaśnienia tych tematów 
i nie znalazłem niczego. Łaskawie wyjaw mi swe zrozumienie tych dwóch pojęć – 
sādhany oraz sādhyi.”

Śrī Raghunātha dāsa Bābājī był wielkodusznym i szlachetnym świętym. Przez 
długi czas mieszkał nad Rādhā-kuṇḍa we Vṛndāvanie, jako uczeń słynnego Śrīla 
Raghunātha dāsa Gosvāmīego, znanego także jako Dāsa Gosvāmī. Każdego wieczora 
wraz z kilkoma innymi osobami słuchał o transcendentalnych rozrywkach Śrī Gaurāṅgi, 
a opowiadał je sam Dāsa Gosvāmī. Wtedy, nad Rādhā-kuṇḍa, Raghunātha dāsa Bābājī 
regularnie omawiał rozmaite duchowe tematy w towarzystwie Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja 
Mahāśayi. Gdy mieli wątpliwości co do jakiegoś ezoterycznego elementu, po objaśnie-
nie udawali się do Dāsa Gosvāmīego. Obecnie największym uczonym w całej Gauḍa-
maṇḍali jest Raghunātha dāsa Bābājī, który przybył tu po odejściu Śrīla Raghunātha 
dāsa Gosvāmīego oraz Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Mahāśayi. Powszechnie znane byłe 
jego pełne nektaru rozmowy z Paramahaṁsa Premadāsa Bābājīm z Godrumy na tematy 
dotyczące kṛṣṇa-premy.

Raghunātha dāsa Bābājī natychmiast i z wielką przyjemnością odpowiedział na 
pytanie Vrajanātha: „Mój drogi Nyāya-pañcānana Mahāśaya, każdy, kto po przestudio-
waniu traktatów o filozofii nyāya pyta o sādhanę i sādhyę, powinien być uważany za 
wielkiego szczęśliwca. Pierwotnym celem nyāya-śāstra jest przygotowanie poszukiwa-
cza prawdy do obiektywnej i pozbawionej uprzedzeń analizy oraz kompilacji wiedzy o 
sādhanie i sādhyi. Z drugiej strony, osoby studiujące nyāya w celu stania się mistrzami 
w dyskutowaniu przegapiły w jakiś sposób sedno całej sprawy i przez to nie osiągnęły 
pożądanych rezultatów. Ich wysiłki zostały źle ukierunkowane, a ich życia mijają na 
praktykowaniu ignorancji.”

„Sādhya to tattva osiągnięta dzięki praktyce sādhany, stąd tez sposobem na osią-
gnięcie sādhyi jest sādhana. Każda jīva usidlona przez māyę widzi cel sādhyi na swój 
sposób – odpowiednio do swych pragnień i stopnia zrozumienia. W rzeczywistości 
sādhya jest jedna, lecz z powodu rozmaitych skłonności i adhikāra uwarunkowanych 
żywych istot, sādhya podzielona została na trzy rodzaje: bhukti – zadowalanie zmy-
słów, mukti – wyzwolenie oraz bhakti – służba oddania.”

„Osoby pochłonięte spełnianiem czynności materialnych, pragnący jedynie 
zmysłowych przyjemności, za sādhya – cel życia, przyjmują bhukti. Śāstry wedyjskie 
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porównywane są do kāma-dhenu – spełniającej pragnienia krowy, gdyż stosując się do 
ich instrukcji dusza może zdobyć przedmioty swych pragnień. Co więcej, pragnienia 
ludzi podążających za tymi wskazówkami spełniane są niezależnie od ich motywacji. 
Dla osób materialistycznych, część Wed zwana karma-kāṇḍa przedstawia bhukti jako 
sādhya. W pismach karma-kāṇḍa opisano szeroki zestaw możliwych do wyobrażenia 
przyjemności materialnych. Zdezorientowane jīvy uwięzione w celach materialnych 
ciał pragną zwłaszcza przyjemności cielesnych, a materialny świat stworzony został by 
umożliwić im ten rodzaj odbierania przyjemności.”

„Przyjemności zmysłowe odczuwane przez człowieka od narodzin do chwili 
śmierci znane są jako aihika-sukha – ziemskie przyjemności obecnego życia. Gdy od-
nosimy się do przyjemności zaznawanych w życiu następnym, po śmierci, mówimy o 
āmutrika-sukha, których jest wiele rodzajów: w niebiańskich siedzibach Pana Indry ktoś 
ogląda tańczące apsāry; pije nektar nieśmiertelności; wącha aromat niebiańskich kwia-
tów z ogrodów Nandana-kānana; podziwia splendor pałaców i krajobrazów Indrapurī; 
słucha czarujących śpiewów i muzyki gandharvów; zabawia się w towarzystwie panien 
vidyādharī i tak dalej. To są rajskie rozkosze Indraloki.”

„Ponad Indraloką znajdują się wyższe systemy planetarne znane jako Maharloka, 
Janaloka, Tapoloka oraz Brahmaloka. Odpowiednio do tego wznoszenia się, opisy śāstr 
dotyczące przyjemności zmysłowych doznawanych w tych systemach planetarnych, 
podobnych do tych z Indraloki, stają się coraz bardziej ograniczone. W odróżnieniu od 
tych planet niebiańskich, tutaj, na Ziemi znanej jako Bhūrloka, zadowalanie zmysłów 
odbywa się na niezwykle wulgarnym poziomie. Im wyżej udajemy się w niebiańskich 
krainach, tym subtelniejsze stają się zmysły i ich obiekty, przyjemności zmysłowe. To 
jedyne, czym różnią się te krainy, jednakże we wszystkich tych systemach planetarnych 
rozmaite przyjemności ostatecznie są tylko materialną zmysłowością. Żadne z tych 
miejsc nie może dać prawdziwego cit-sukha – transcendentalnego szczęścia, lecz tylko 
materialne przyjemności doświadczane mentalnie jako krótkotrwałe uniesienia poprzez 
ciało subtelne składające się z umysłu, inteligencji i fałszywego ego. Bhukti składa się 
z tych mentalnych i fizycznych podniet.”

„Czynności zmysłowej osoby zagubionej w skomplikowanym labiryncie reakcji 
karmicznych są jej sādhaną służącą do osiągnięcia upragnionego celu – bhukti. Yajur 
Veda, 2.5.5. oznajmia:

svarga-kāmo ‘śvamedhaṁ yajeta

‘Osoby pragnące cieszyć się zmysłowymi przyjemnościami na planetach nie-
biańskich muszą spełnić aśvamedha-yajñę – ofiarę z konia.’”

„Dział Wed zwany karma-kāṇḍa poleca wiele rozmaitych sādhan zaspokajają-
cych potrzeby osób dążących do bhukti; na przykład: agniṣṭoma, oblacje przeznaczone 
dla devatów znanych jako viñvadeva-bali; iṣṭāpūrta – drążenie studni, budowanie świą-
tyń i działanie w podobny sposób dla dobra społeczeństwa; darśa-paurṇamāsī – rytuały 
spełniane w czasie przybywającego księżyca i pełni. Wszystkie te obrzędy i ceremonie 
zorientowane są na uzyskanie błogosławieństwa devów dla sādhyi zmysłowych przy-
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jemności w życiu obecnym lub następnym.”
„Dla osoby z silnymi impulsami zmysłowymi sādhyą jest zadowolenie zmy-

słów. Jednakże istnieje niewielka grupa osób uważających się za karane i nękane nie-
szczęściami materialnej egzystencji. Uważają one czternaście systemów planetarnych 
składających się na stworzenie materialne za arenę krótkotrwałych przyjemności zmy-
słowych. Dusze te pragną wyrwać się z więzów karmy. Ich zdaniem, sama mukti jest 
sādhyą. Co więcej, osoby te pojmują bhukti jako niepożądane zauroczenie materią, zaś 
bhukti-sādhanę za proces przeznaczony dla tych, którzy nie będąc w stanie porzucić 
spełniania swych kaprysów, błędnie poszukują pocieszenia i aprobaty dla swych mate-
rialistycznych pragnień w dziale pism wedyjskich nazywanym karma-kāṇḍa.”

„Zgadzają się z tym główne pisma objawiona, jak na przykład Bhagavad-gītā, 
9.21:

te taṁ bhuktvā svarga-lokaḥ viśālaṁ
kṣīṇe puñye martya-lokaḥ viśanti

‘Kiedy już doświadczą ogromu niebiańskich radości zmysłowych, wówczas po-
nownie powracają na tę śmiertelną planetę.’”

„Z tego wersetu wynika jednoznacznie, że bhukti nie jest wieczna i stała, lecz 
przemijająca. Owoce bhukti-sādhany z góry skazane są na wyczerpanie i stąd też są 
materialne, nie duchowe. Oczywiście prawdziwa sādhana człowieka, jego prawdzi-
wy obowiązek, to dążenie do trwałości. Mukti jest wieczna, stąd też osoba pragnąca 
wyzwolenia widzi mukti jako bezsprzecznie prawdziwą sādhanę. By osiągnąć mukti, 
osoby takie uważają cztery sādhany wymienione w pismach dla tej sādhyi jako jedyne 
i pożądane. Znane są one jako sādhana-catuṣṭaya. Należą do nich: nitya-anitya-vastu 
viveka – rozróżnianie obiektów tymczasowych i wiecznych; ha-amutra-phala-bhoga 
virāga – odrzucanie cieszenia się rezultatami tego i następnego świata; śama-damādi 
ṣaṭ-guṇa – rozwijanie sześciu zalet, takich jak kontrolowanie umysłu i zmysłów; 
mumukṣa – pielęgnowanie pragnienia osiągnięcia wyzwolenia.”

„Wedy, niczym spełniająca pragnienia krowa kāmadhenu, dostarczają jīvom roz-
maitych i odpowiednich argumentów do wykonywania czynności stosownych dla ich 
pragnień i konkretnego poziomu świadomości. Stąd tez część Wed zwana jñāna-kāṇḍa 
ukazuje teorię sādhya-sādhany w sposób atrakcyjny dla osób dążących do wyzwole-
nia. Według jñānīch, jeśli po wyzwoleniu jīva w dalszym ciągu zachowuje tożsamość i 
oddzielny byt, wówczas nie uważają tego rodzaju mukti jako najwyższą sādhyę, którą 
według nich jest wieczne wtopienie się w Brahmana. Jednakże prawda jest taka, że jīvy 
są wiecznie oddzielnymi bytami, więc opcje takie jak nirvāṇa są dla nich całkowicie 
niemożliwe do osiągnięcia.”

„Svetāśvatara Upaniṣad, 6.13, mówi:

nityo nityānām cetanaś cetanānām

‘On, Najwyższy Brahman, jest Najwyższym Ojcem spośród wszystkich wiecz-
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nych istot. Jest również Najwyższą Świadomą Istotą pośród wszelkich świadomych 
istot.’”

„Wersety wedyjskie podobne powyższemu, stanowczo potwierdzają wieczność 
indywidualnej tożsamości niezliczonej ilości jīv. Wieczny byt nie może ani zapomnieć 
swej tożsamości, ani jej zakończyć, jak proponuje to koncepcja nirvāṇy. Jīvy wierzące 
w to, że nawet po mukti z pewnością zachowują swe indywidualne byty i tożsamości 
odrzucają twierdzenie, że bhukti czy też przedstawiona powyżej koncepcja mukti są 
najwyższą sādhyą. Widzą one obie te sādhye jako niedoskonale i obce prawdziwej na-
turze jīvy.”

„Każda czynność ludzka zawiera w sobie sādhyę, sādhanę jak również inne ele-
menty. Jakikolwiek cel jīva przyjmuje, staje się on jej sādhyą, zaś środki służące do 
jego osiągnięcia znane są jako sādhana. Krótkie rozważana nad tym tematem wykażą, 
że koncepcje sādhany i sādhyi są ze sobą powiązane niczym kolejne ogniwa łańcucha. 
Co teraz jest sādhyą, później staje się sādhaną służącą do osiągnięcia następnego celu. 
Końcowym ogniwem tego łańcucha jest ostateczna sādhya, która nigdy już nie staje się 
kolejną sādhaną. Poza tą konstrukcją wstępnych ogniw sādhyi i sādhany leży najwyż-
sze ogniwo – bhakti.”

„Najwyższą, ostateczną i czystą sādhyą jest bhakti, gdyż bhakti jest nitya-
siddha-bhāvą – wiecznym stanem doskonałości jīvy. Każda czynność człowieka jest 
ogniwem w łańcuchu paradygmatu sādhyi oraz sādhany. Wiele ogniw tego łańcucha 
tworzy rozdział znany jako karma, za którym znajdują się ogniwa składające się na 
rozdział jñāny, po którym to zaczyna się rozdział bhakti.”

„Rozdział karmy oznajmia, że najwyższym celem życia jest bhukti, rozdział 
jñāny twierdzi, że najważniejsze jest mukti, zaś bhakti proponuje prema-bhakti. Nie-
mniej jednak, gruntowne zbadanie doskonałego, wiecznego stanu jīvy ukazuje nieza-
przeczalną konkluzję – bhakti to najwyższa sādhya i sādhana. W systemach karmy i 
jñāny, sādhya oraz sādhana są tymczasowe, nie ostateczne. Dlatego też, w końcowej 
analizie, karma i jñāna uznane są za nieistotne i mają status pośredniego etapu na ścież-
ce wiodącej ostatecznie ku wieczności bhakti.”

Vrajanātha: „Dlaczego nie każde z pism wedyjskich przyznaje bhakti najwyż-
szą pozycję w nauce o duchowości? Na przykład, Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.5.15 i 
2.4.24 mówi:

kena kaṁ paśyet

‘Kto, i za pomocą czego, będzie postrzegał kogo?’”

„Także Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 1.4.10 oświadcza:

ahaṁ brahmāsmi

‘Ja, jīva, jestem tej samej natury, co Brahman.’”
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„W Aitareya Upaniṣad,3.1.3 znajdujemy:

prajñānaṁ brahma

‘Prajñā – świadomość, jest transcendentalna, przesiąknięta boską naturą Brah-
mana.’”

„Dalej, Chāndogya Upaniṣad, 6.8.7 mówi:

tat tvam asi śvetaketo

‘O Śvetaketu, tyś jest tym Brahmanem.’”

„Dlaczego zatem uważanie mukti za najwyższą sādhyę jest błędem?”
Raghunātha dāsa Bābājī: „Wyjaśniłem już, że Wedy proponują rożne sādhye, 

odpowiednio do rozmaitych ludzkich predyspozycji. Tak długo, jak ktoś pragnie bhukti, 
nie uzna on nawet istnienia mukti. Dla tak zmysłowo ukierunkowanych osób istnieją w 
pismach wystarczające oznajmienia wspierające ich ideologię. Na przykład Āpastamba 
Śrauta-sūtra, 2.1.1 oznajmia:

akṣayaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ

‘Ci, którzy przestrzegają ślubów cāturmāsya, zostaną wiecznymi mieszkańcami 
niebios.’”

„Zatem czy wynika z tego, że pragnienie mukti jest czymś nagannym? Czy dla-
tego, że opętani bhukti karmi nie są w stanie znaleźć w Wedach nic na jej temat, należy 
uznać, że Wedy nic o mukti nie mówią? W rzeczywistości faktem jest to, że niektórzy 
ṛṣi w temacie karmy doradzają owładniętym bhukti praktykowanie wedyjskiej karma-
kāṇḍy, gdyż widzą oni, że takie zmysłowo zorientowane osoby nie są zainteresowane 
ani zdolne do kultywowania vairāgyi niezbędnej do osiągnięcia mukti. Odpowiednio do 
tego niskiego poziomu świadomości ułożono instrukcje mające pomóc tym neofitom 
na ścieżce życia duchowego w rozwinięciu wiary w zalecenia wedyjskie i tym samym 
same Wedy.”

„Bez wątpienia niekorzystnym jest dla jīvy, jeśli upada ze swego poziomu świa-
domości. Wypełniając zalecenia Wed i działając zgodnie z tym, na jakim poziomie się 
znajduje, stopniowo i wygodnie wznosi się ona do wyższego stanu świadomości. Dla-
tego tez Wedy nie odrzucają nauk motywujących do poświęcania się nawet bhukti czy 
mukti, gdyż krytyka taka wyrażona o osiągnięciu tych niższych celów mogłaby zdezo-
rientować i zniechęcić  osoby czyniące wysiłek i w ten sposób narazić je na degradację. 
Każdy, kto osiągnął doskonałość ma za sobą ćwiczenia w tym stopniowym procesie 
wznoszenia się poprzez podążanie za konkretnymi zaleceniami Wed, odpowiednimi dla 
jego kwalifikacji.”

„Jñāna jest nadrzędna w stosunku do karmy, gdyż obdarza mukti. Pomimo tego, 
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karma-kāṇḍa wychwala wykonywanie karmy i wystrzega się od przyznawania wyższo-
ści jñānie oraz wyższości mukti nad bhukti. W części jñāna-kāṇḍa, jak już wykazano 
w przytaczanych wersetach, wychwalana jest wiedza o mukti. Dlatego też tutaj jñāna 
wygląda na ważniejszą od karmy. Podobnie, w odpowiednich częściach Wed, bhakti 
wyraźnie przedstawiana jest jako przewyższająca jñānę i karmę.”

„Oznajmienia takie jak ’tattvam asi’ oraz ’ahaṁ brahmāsmi’ gloryfikują 
brahma-nirvāṇę, w ten sposób motywując osoby pragnące wyzwolenia do pełnego po-
święcenia się dążeniu do niej. Nie jest to niczym złym, a wręcz przeciwnie, godnym 
pochwały. Nie czyni to jednak brahma-nirvāṇy najwyższą doskonałością. Ostateczna 
wedyjska konkluzja oznajmia, iż bhakti jest najczystszą sādhaną, a prema-bhakti naj-
wyższą sādhyą.”

Vrajanātha: „Czy możliwym jest, że mahā-vākya – czołowe aforyzmy Wed, któ-
re niedawno cytowałem, ostatecznie prezentują fałszywy koncept sādhyi i sādhany?”

Raghunātha dāsa Bābājī: „Czy wedyjskie aforyzmy nazywane przez ciebie jako 
mahā-vākya są rzeczywiście tak wspaniałe? Czy naprawdę są one nadrzędne w stosun-
ku do oznajmień Wed? Nie. Gdzie można znaleźć taką opinię? Z pewnością w samych 
Wedach aforyzmy te nie są nazywane mahā-vākya. Z pewnością ācāryowie podążający 
ścieżką jñāny twórczo nazwali je mianem mahā-vākya w celu nadania wagi głoszonej 
przez siebie filozofii. W rzeczywistości praṇava – pierwotna wibracja auṁ, jest jedyną 
i prawdziwą mahā-vākyą, z którą związane są wszystkie pozostałe oznajmienia Wed.”

„Nie jest jednak przesadą twierdzenie, że każde oznajmienie Wed to mahā-vākya. 
Rozróżnianie i określanie jednych wedyjskich aforyzmów jako mahā-vākya, a innych 
jako sāmānya-vākya – zwykłe powiedzenia, jest po prostu spekulacją umysłową. Ta 
zajadła prowincjonalność bez wątpienia stanowi obrazę wobec Wed. W rzeczywistości, 
w odpowiednich khaṇḍach Wedy wychwalają karmę na równi z mukti, podając wersje 
praktyki sādhyi i sādhany stosowne do indywidualnego osiągania obu tych celów. Gdy 
przedstawiana jest ostateczna analiza, wszelkie osądy są zgodne w konkluzji, że jedynie 
bhakti jest jedyną sādhyą i sādhaną.”

„O Wedach mówi się, że są niczym krowa, zaś Śrī Nanda-nandana, syn Nandy 
Mahārāja jest tym, który je doi. Ostateczną konkluzją jest oznajmienie Śrī Kṛṣṇy, które 
można znaleźć w Bhagavad-gīcie, 6.46-47:

tapasvibhyo ‘dhiko yogī
jñānibhyo ‘pi mato ‘dhikaḥ
karmibhyaś cādhiko yogī
tasmād yogī bhavārjuna

‘Yogi przewyższa ascetę, większy jest od empiryka i tego, co pracuje dla zysków. 
Dlatego też, o Arjuno, bez względu na okoliczności, bądź yoginem.’

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā

śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
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‘Zaś spośród wszystkich yoginów, ten, kto zawsze trwa przy Mnie z wielką wia-
rą, myśli o Mnie wewnątrz siebie – wielbiąc Mnie w transcendentalnej służbie miłości 
– jest najbardziej zjednoczony ze Mną w yodze i jest najwyższym ze wszystkich. Takie 
jest Moje zdanie.’”

„Svetāśvatara Upaniṣad, 6.23, oznajmia:

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau

tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

’Tylko tym wielkim duszom, które mają mocną wiarę w Pana i mistrza ducho-
wego, zostaje automatycznie wyjawione znaczenie całej literatury wedyjskiej.’”

„W Gopāla-tāpanī Upaniṣad, Pūrva-vibhāga 15 znajdujemy:

bhaktir asya bhajanaṁ tad ihāmutropādhi
nairasyenaivāmuṣmin manasaḥ kalpanam

etad eva ca naiṣkarmyam

‘Bhakti dla Najwyższego Pana, Śrī Govindy, jest prawdziwym bhajanem. Ogra-
niczanie pragnień cieszenia się rozkoszami ziemskimi czy niebiańskimi, całkowite 
skupianie z miłością swej świadomości na Śrī Kṛṣṇie, Najwyższym Brahmanie, jest 
niemotywowaną bhakti i znane jest jako całkowite podporządkowanie.’”

„Dalej, w Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 1.4.8 znajdujemy:

ātmānam eva priyam upāsīta

‘Należy wielbić Ātmę, Najwyższą Osobę Boga, wiedząc, że jest On niezwykle 
ważnym i bardzo bliskim.’”

„W Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.5.6 powiedziane jest:

ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo
mantavyo nididhyṣsitavyaḥ

‘O, Maitreyo! Zawsze słuchaj, myśl, medytuj i spoglądaj na wszelkie obiekty 
poprzez ich związek z Najwyższą Osobą Boga, Nadduszą, Śrī Hari.’”

„Każdy, kto uważnie przestudiuje te oznajmienia Wed automatycznie wyciągnie 
oczywisty wniosek: ścieżka bhakti jest prawdziwą sādhaną.”

Vrajanātha: „Karma-kāṇḍa zaleca swym zwolennikom angażowanie się w bhak-
ti z wiarą w Īśvarę, który przyznaje rezultaty za wszelkie czyny. W jñāna-kāṇḍa istnieją 
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sādhana-catuṣṭaya, z których jedną jest bhakti zdążająca do hari-toṣaṇa, zadowolenia 
Śrī Hari. Jeśli, jak widzimy, bhakti zaangażowana jest w osiąganie bhukti i mukti, w jaki 
sposób można twierdzić, iż jest ona ostatecznym wiecznym celem, najwyższą sādhyą? 
W naturalnym toku rozumowania okazuje się, że bhakti jako sādhana najpierw obdarza 
bhukti i mukti, po czym porzucana jest jako coś bezużytecznego. Proszę, rzuć nieco 
światła na tą kwestię.”

Raghunātha dāsa Bābājī: „Prawdą jest, że w rozdziale karma-kāṇḍa, bhakti uży-
wana jest do osiągnięcia bhukti, a w rozdziale jñāna-kāṇḍa używana jest w celu uzy-
skania mukti. By pojąć te zastosowania bhakti należy dokładnie zrozumieć następującą 
kwestię: Żadne cele czy rezultaty nie mogą być osiągnięte, jeśli nie zostanie usatysfak-
cjonowany Najwyższy Pan, źródło wszelkich energii. Jakąkolwiek ilość energii zawiera 
w sobie jīva czy materia, jest to jedynie nieznaczną cząstką mocy Najwyższego Pana. 
Zasadniczo, karma czy jñāna nie są w stanie właściwie zadowolić Najwyższego Pana 
i przyciągnąć Jego łaski – może to uczynić jedynie bhakti. W związku z tym, tylko 
wtedy, gdy bhakti używana jest jako część procesu karmy czy jñāny, te ostatecznie za-
leżne od bhakti ścieżki mogą ofiarować swe własne rezultaty. Dlatego też ścieżki karmy 
i jñāny kryją w sobie jedynie bhakty-ābhāsa – pozornie wyglądającą na bhakti, a nie 
samą śuddha-bhakti.”

„W rzeczywistości istnieją dwa rodzaje bhakty-ābhāsa: śuddha-bhakty-ābhāsa 
– pozorna czysta bhakti oraz viddha-bhakty-ābhāsa – pozorna zmieszana bhakti. Opis 
śuddha-bhakty-ābhāsa przedstawię później, teraz zaś zapamiętaj, że viddha-bhakty-
ābhāsa dzieli się na trzy odmiany: (1) karma-viddha-bhakty-ābhāsa – pozorną bhak-
ti zmieszaną z działaniem dla rezultatów, (2) jñāna-viddha-bhakty-ābhāsa – pozorną 
bhakti zmieszaną z wiedzą monistyczną oraz (3) karma-jñāna-ubhaya-viddha-bhakty-
ābhāsa – pozorną bhakti zmieszaną jednocześnie z działaniem dla rezultatów i wiedzą 
monistyczną.”

„Yajña, podczas której intonowane są takie inwokacje, jak: ‘O, Panie Indro! 
Pūṣano, władco Słońca! Łaskawie obdarz mnie owocami tej yajñi,’ jest czynnością 
bhakty-ābhāsa składającej się z karma-viddha-bhakty-ābhāsa. Niektóre duchowe au-
torytety określają ten typ zanieczyszczonej bhakti mianem karma-miśra-bhakti, inni 
zaś nazywają ją āropa-siddha-bhakti – dążeniem do sukcesu poprzez sztuczne dodanie 
bhakti.”

„Takie wybuchy w stanach emocjonalnych, jak na przykład wykrzykiwanie: 
‘Yadunandana, Kṛṣṇo! Zwracam się do Ciebie, przepełniony strachem przed okrutną 
materialną egzystencją! Bezustannie intonuję Twe święte imiona, Hare Kṛṣṇa. Łaska-
wie obdarz mnie wyzwoleniem! Podaruj mi mukti!’, lub: ‘Najwyższy Kontrolerze, Ty 
jesteś Brahmanem! Upadłem w tą głęboką studnię iluzji, proszę, podnieś mnie i pozwól 
połączyć się z Tobą!’ są przykładami jñāna-viddha-bhakty-ābhāsa. Ponownie, niektóre 
autorytety nazywają ten rodzaj zniekształconej bhakti mianem jñāna-miśra-bhakti – 
oddaniem zmieszanym z wiedzą empiryczną, lub āropa-siddha-bhakti – dążeniem do 
celu poprzez sztuczne dodanie bhakti.”

„Wszystkie takie czynności wyglądające na wykonywane z oddaniem różnią się 
znacznie od śuddha-bhakti. Bhakti, jaką opisuje Najwyższy Pan w cytowanym już wer-
secie z Bhagavad-gīty, 6.47, jest śuddha-bhakti:
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yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā

śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

‘Zaś spośród wszystkich yoginów, ten, kto zawsze trwa przy Mnie z wielką wia-
rą, myśli o Mnie wewnątrz siebie – wielbiąc Mnie w transcendentalnej służbie miłości 
– jest najbardziej zjednoczony ze Mną w yodze i jest najwyższym ze wszystkich. Takie 
jest Moje zdanie.’”

„Ta śuddha-bhakti jest naszą sādhaną, która na doskonałym etapie przekształca 
się w premę. Te dwie ścieżki: karma i jñāna, są związane odpowiednio z bhukti i mukti. 
Nie stanowią dróg mogących poprowadzić jīvę ku jej najwyższej wiecznej doskonało-
ści, prema-bhakti.”

Na tym etapie rozmowy Vrajanātha wydawał się wyczerpać wszystkie pytania. 
Pomyślał wówczas: „Sumiennie zbadanie i rozważenie tych głębokich i subtelnych te-
matów jest lepsze, niż poddanie ich zdradliwej analizie retorycznej dialektyki nyāya. 
Ponadto, Bābājī Mahārāja jest w oczywisty sposób biegle zaznajomiony z tą materią i 
jestem pewien, że dzięki dalszym dociekaniom, moja duchowa wiedza zostanie stop-
niowo zaspokojona. Jako że zapadła już głęboka noc, powinienem wrócić do domu.”

Następnie powiedział na głos: „Szanowny Bābājī Mahārāja, dzięki tobie, pozna-
łem dziś wiele wspaniałych prawd. Bardzo chciałbym móc odwiedzać cię czasami, by 
korzystać z twych wskazówek. Twa wiedza jest niezwykle obszerna, proszę, miej dla 
mnie współczucie. Zanim odejdę, łaskawie odpowiedz mi na jeszcze jedno pytanie: czy 
Śrī Gaurāṅga zawarł Swe nauki w jakiejś książce? Chciałbym zdobyć jej kopię.”

Raghunātha dāsa Bābājī: „Śrī Caitanyia Mahāprabhu własnoręcznie nie spisał 
żadnej ze swych nauk. Jednakże Jego zwolennicy na Jego polecenie napisali wiele 
książek. Pan osobiście dał nam osiem wersetów, znanych jako Śikṣāṣṭaka. Wielbiciele 
kochają je niczym naszyjnik z drogocennych klejnotów. Zawierają one wszelkie Jego 
instrukcje w skondensowanej formie. Zaawansowani wielbiciele zbadali dogłębnie te 
ezoteryczne sentencje, wydobywając z nich dziesięć podstawowych wiecznych prawd, 
znanych jako Daśa-mūla. Prawdy te, w postaci aforyzmów, wspaniale obejmują i obja-
śniają filozofię sādhya oraz sādhanę w trzech następujących działach: (1) sambandha – 
filozofii wiecznego związku pomiędzy Najwyższym Stwórcą i Jego różnymi energiami, 
(2) abhidheya – środkiem do osiągnięcia wiecznego celu oraz (3) prayojana – naturą 
samego wiecznego celu. Najlepiej będzie, jeśli zaczniesz od zrozumienia tych prawd.”

Vrajanātha odparł: „Jak sobie życzysz. Przyjdę jutro wieczorem, by uczyć się od 
ciebie o Daśa-mūla. Jesteś mym śikṣā-guru, ofiarowuję ci daṇḍavat-praṇāma.”

Raghunātha dāsa Bābājī mocno uściskał Vrajanātha i powiedział: „Mój drogi 
synu, uświęciłeś klasę braminów. Przyjdź jutro i daj radość memu sercu.”

Tak kończy się Dwunasty Rozdział Jaiva-dharmy, zatytułowany Nitya-dharma: sādhana 
– środek realizacji oraz sādhya – ostateczny cel.


