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WSTĘP 

 

 Jestem bardzo szczęśliwy, że trzecie wydanie Jaiva Dharmy w języku hindi, 
publikowane przez Gaudija Vedanta Samiti, zostaje właśnie udostępnione 
czytelnikom. Publikacja niniejsza jest spełnieniem mojego gorącego 
pragnienia, ponieważ zawsze napawał mnie troską fakt, że książka ta nie 
była dotąd dostępna w hindi, narodowym języku Indii. 

 ‘Jaiva dharma’ w oryginale bengalskim jest bezcennym skarbem dla 
wszystkich Viṣnuitów posługujących się językiem bengali. Jej autor, Śrila 
Bhaktivinoda Thakura, jest poufnym towarzyszem Sri  Caitanyi Mahabrabhu i 
słynie jako Siódmy Goswami. Wprowadził On ponownie do społeczności 
współczesnych Viṣnuitów pełen mocy, jak święta rzeka Ganges, nurt 
niezmąconej bhakti, objawionej przez Svayam Bhagavana Śri Caitanyę 
Mahāprabhu. Thakura Bhaktivinoda napisał ponad sto książek na temat 
bhakti, w kilku językach, a Jaiva Dharma zapoczątkowała nową erę w 
świecie filozofii i religii. 

To wydanie w hindi powstało pod kierunkiem mojego przewielebnego 
świętego mistrza, śri-gurūpāda padma-om- viṣnupad 108 Śri Śrimad Bhakti 
Prajñāna Keśava Gosvami Maharaja. Jest on strażnikiem Śri-Brahma-
Madhva-Gaudiya Sampradaya. Spełnił najskrytsze pragnienie Śrila 
Bhaktivinoda Thakura, Śri Gaura Kiśora Dasa Bābājīego Maharadża i Śrila 
Bhaktisiddhanty Saraswatiego Maharaja. Jest acaryą w linii sukcesji uczniów 
pochodzącej od Śri  Caitanyi Mahāprabhu i założycielem Śri Gaudiya Vedanta 
Samiti oraz jej odgałęzień, działających w całych Indiach. Dzięki Jego 
bezprzyczynowej, nieograniczonej łasce, inspiracji i bezpośrednim 
wskazówkom, choć sam nie jestem osobą odpowiednią i kompetentną, 
byłem w stanie przetłumaczyć tę książkę, pełną wzniosłej filozofii oraz 
rozległej i poufnej prawdy dotyczącej wielbienia Bhagavana.  

Starałem się w niej, na tyle, na ile możliwe, zachować wzniosłą filozofię oraz 
wysoce misterny i subtelny nastrój towarzyszący analizie ras. Starałem się, 
w miarę moich możliwości, przedstawić te sprawy jasnym i łatwo 
zrozumiałym językiem. Czytelnicy sami ocenią, na ile mi się to udało. Jeśli 
efekty mojego wysiłku mają jakąkolwiek wartość, zawdzięczam to jedynie 
łasce lotosowych stóp Śri Guru. 

 Tłumaczenie ‘Jaiva dharmy’ w hindi po raz pierwszy opublikowano w 
czasopiśmie zatytułowanym ‘Śri Bhagavat-patrika’. Była to seria artykułów, 
które ukazywały się na łamach magazynu przez okres sześciu lat. Wierni 
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czytelnicy bardzo je docenili i wielokrotnie prosili mnie, abym wydał ‘Jaiva 
dharmę’ w postaci książki. Drugie wydanie ‘Jaiva dharmy’ ukazało się w 
formie książki dla korzyści wiernej publiczności, mówiącej w hindi oraz dla 
zadowolenia czystych wielbicieli. Nakład drugiego wydania bardzo szybko się 
wyczerpał, dlatego też pojawiło się trzecie wydanie, aby spełnić oczekiwania 
czytelników. 

 Mój wielce chwalebny święty mistrz, Śri Acaryadewa, opatrzył swój artykuł 
wstępny obszernym wprowadzeniem, podkreślając w nim unikalne cechy 
książki, jej autora oraz inne ważne tematy. Ja jednak nie mogę się 
powstrzymać od dodania kilku słów od siebie. Serdecznie proszę 
czytelników, aby uważnie przeczytali wprowadzenie, zanim zaczną czytać 
książkę. Jestem głęboko przekonany, że jeśli tak uczynią, otrzymają jasne 
wskazówki, które powiedzą im, jak wkroczyć w świat prawdy o najwyższej 
rzeczywistości. 

 Słowo ‘jaiva dharma’ odnosi się do dharmy jivy lub fundamentalnej funkcji 
żywej istoty. Patrząc z zewnętrznego punktu widzenia, ludzkie istoty mają 
różne religie zgodnie z podziałem na kraje, kasty, rasy i temu podobne. 
Wydaje się więc, że zasadnicza natura ludzi, zwierząt, ptaków, robaków, 
owadów oraz innych żywych istot także się różni. W rzeczywistości jednak, 
wszystkie żywe istoty w całym wszechświecie posiadają jedną wieczną, 
niezmienną dharmę. Jaiva-dharma daje nam ważny i szczegółowy opis owej 
dharmy, która jest wieczna i dotyczy wszystkich żywych istot, wszędzie, w 
każdym czasie. Książka ta przedstawia w bardzo zwięzłej formie samą 
esencję niezwykle głębokich i poufnych tematów zawartych w Vedach, 
Vedancie, Upaniṣadach, Śrimad Bhagavatam, Puranach, Brahma- Sutrze, 
Mahabharacie, Itihasach, Panczaratrze, Sat- sandarbhach, Śri Caitanya- 
caritamricie, Bhakti- rasamrita- sindhu, Ujjvala- nilamani oraz w innych 
wspaniałych śastrach. Poza tym, jest ona napisana w formie pięknej, 
zabawnej i łatwo zrozumiałej powieści.  

Jaiva- dharma oferuje nam niespotykaną i wzruszającą analizę wielu 
żywotnych tematów, takich jak: bhagavata- tattva (prawda dotyczącej Śri 
Bhagavana), jiva- tattva (prawda dotyczącej jivy- duszy, przyp.tłumacza), 
śakti- tattva (prawda dotyczącej mocy Śri Bhagavana), uwarunkowany i 
wyzwolony stan jivy, porównawcze studium natury karmy, jnany i bhakti ; 
pełna znaczenia i rozstrzygająca dyskusja na temat cech 
charakterystycznych uregulowanej i spontanicznej służby oddania (vaidhī i 
rāgānugā bhakti) oraz najwyższa doskonałość śri-nama-bhajana. Wszystkie 
wymienione tematy rozważane są w kontekście sambandha, abhideya i 
prayojana. 
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Wszystkie wcześniejsze wydania Jaiva-dharmy, opublikowane przed 
bengalską wersją , wydaną przez Gaudiya Vedanta Samiti, autorstwa Śrila 
Bhaktivinoda Thakura, Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego oraz kolejnych 
acaryów w sukcesji, zawierały fragment omawiający rasa-vicara. Jednakże, 
nasz najczcigodniejszy święty mistrz, Śrila Gurūpāda- padma, z pewnych 
względów opublikował jedynie dwie części książki, traktujące ,odpowiednio, 
o nitya-naimittika-dharmie oraz sambhandzie, abhidei i prayojanie. Nie 
wydał zaś części trzeciej, opisującej rasa-vicarę (szczegółowe rozważania na 
temat poufnych, transcendentalnych nastrojów bhakti). 

Póżniej jednak, kiedy Śri Keśava Gaudiya Math była w trakcie publikowania 
wersji w hindi, Śrila Gurūpāda- padma osobiście przejrzał całą książkę. W 
swoim wprowadzeniu do tego wydania bardzo jasno poinstruował 
czytelników, aby przed lekturą zastanowili się, czy mają odpowiednie 
przygotowanie i dopiero po takiej analizie zagłębili się, z całą ostrożnością, w 
lekturze trzeciej części, opisującej rasa-vicara. Z tego właśnie względu nie 
wydało mi się konieczne zamieszczenie jakichkolwiek dodatkowych 
wyjaśnień w drugiej edycji, zawierającej wszystkie trzy części książki. 

Kiedy Srila Kṛṣṇa das  Kaviraj Goswami pracował nad Śri Caitanya- 
caritamritą, zaczął zastanawiać się, czy powinien w niej przedstawić dyskusję 
dotyczącą rasa- vicary. Zadawał sobie pytanie, czy omówić ten temat w 
swojej książce, ponieważ obawiał się, że osoby nie posiadające kwalifikacji i 
doświadczenia doznają szkody, czytając o tych kwestiach. 

Ostatecznie zdecydował się umieścić w swojej książce fragmenty 
omawiające rasa-vicarę . Wyraził to w następujący sposób w Ćaitanya-
caritamricie, Adi-lila ( 4.231- 235) : 

e saba siddhānta gūdha, kahite nā yuyāya 
nā kahile, keha ihāra anta nāhi pāya 

‘Poufne i ezoteryczne kwestie, związane z miłosnymi rozrywkami Śri 
Rasaradży Kṛṣṇy i pasterek gopi , które są ucieleśnieniem mahabhavy, nie są 
odpowiednie dla zwykłego człowieka.’ 

ataeva kahi kichu karinā nigūdha 
bujhibe rasika bhakta, nā bujhibe mūdha 

‘Z drugiej jednak strony, jeśli nie będą one wyjawione, wówczas nikt ich nie 
pozna. Dlatego tez omówię te zagadnienia w zawoalowany sposób, tak, że 
tylko rasika- bhaktowi będą w stanie je zrozumieć, natomiast osoby 
nieuprawnione nie pojmą ich.’ 
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e saba siddhānta haya āmrera pallava 
bhakta-gaṇa kokilera sarvadā vallabha 

‘Cała ta doktryna jest tak słodka, jak świeżo wyrosłe pędy drzewa mango, a 
ich smakiem mogą rozkoszować się jedynie bhaktowie, porównani do 
kukułek. ‘ 

abhakta-usṭrera ithe nā haya praveśa 
tabe citte haya more ānanda viśesa 

‘Nie bhaktowie, będący jak wielbłądy, nie mogą wniknąć w owe tematy. I to 
napawa moje serce wielką radością.’ 

Zawsze niewłaściwym jest wyjawianie poufnych tematów związanych z 
vraja- rasa ogółowi ludzi. Jednak zawsze istnieje możliwość, że ta święta 
tajemnica zniknie, jeśli temat nie zostanie dokładnie omówiony. Chociaż 
drzewa neem i drzewa mango mogą razem rosnąć w tym samym ogrodzie, 
to jednak na drzewie neem usiądzie kruk, aby kosztować jego gorzkich 
owoców, zaś na drzewie mango pojawi się kukułka, mająca bardziej 
wybredny smak i zacznie rozkoszować się słodkimi pędami i kwiatami 
mango. Dlatego też, można prezentować tematy związane z rasa- vicara. 
 
Do dnia dzisiejszego brakowało literaturze w języku hindi tak niezwykle 
wyrafinowanej i obszernej pozycji, która zapoznaje czytelnika, poprzez 
analizę porównawczą, z najwznioślejszymi konkluzjami filozoficznymi oraz z 
najwspanialszymi metodami kultu w vaisznawa dharmie.  
‘Jaiva dharma’ zaspokaja te potrzeby. Rozpoczyna ona nową erę w świecie 
filozofii i religii, a szczególnie w świecie Viṣnuizmu. 
 
 

Śri Keśavaji Gaudija Math 
Mathura, U.P. , 1989 

 
Oczekujący odrobiny łaski Śri Śri Guru i Vaiṣnavów 

Tridandi_ Bikṣu Śri Bhaktivedanta Narayana 
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ROZDZIAŁ 13 

Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. 

Część pierwsza: Pramāṇa - Dowód, i Prameya - Prawda. 

 

Następnego wieczora Vrajanātha przyszedł do świątyni Śrivāsāṅgana i usiadł 
na platformie u stóp drzewa bakula. Starszy Raghunātha dāsa Bābājī, który 
rozwinął ku niemu ojcowskie uczucia, już tam czekał. Wiele razy myślami 
sięgał poza mury świątyni oczekując przyjścia Vrajanātha. Usłyszawszy jego 
kroki wyszedł szybko z aṅgana i powitał go serdecznym uściskiem. 
Raghunātha dāsa Bābājī poprowadził Vrajanātha do swego osobistego 
bhajana-kuṭīra, znajdującego się z boku porośniętego krzewami jaśminu 
świątynnego dziedzińca i ofiarował mu miejsce do siedzenia. Vrajanātha 
pochylił się i dotknął stóp Bābājīego. Wziął z nich nieco kurzu i umieścił go 
na swym czole. Vrajanātha był bardzo zaaferowany; pokornie odezwał się: 
‘Szanowny Bābājī, łaskawie poucz mnie w temacie doktryny Daśa-mūla, 
zawierającej w sobie esencję nauk Nimai Pandita, Śrī Caitanyi Mahāprabhu.’ 

Słowa młodzieńca ukazujące jego szczere pragnienie zdobywania wiedzy 
uradowały serce patriarchy. Odpowiedział: ‘Mój synu, przekażę ci teraz 
filozofię Daśa-mūla. Jesteś uczonym, przeanalizuj filozofię zawartą w tym 
wersecie prezentującym w skrócie całą doktrynę i ukazującym jej ważność: 

āmnāyaḥ prāha tattvaṁ harim iha paramaṁ sarva-śaktim rasābdhiṁ 
tad bhinnāṁsāṁś ca jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś ca bhāvāt 
bhedābedha-prakāśaṁ sakalam api hareḥ sādhanaṁ śuddha-bhaktiṁ 
sādhyaṁ tat-prītim evety upadiśati janān gaura-candraḥ svayaṁ saḥ 

 ‘Wiedza Vedyjska przekazywana w systemie guru-paramparā, sukcesji 
uczniów, znana jest jako āmnāya, najbardziej miarodajna i gruntowna. Vedy 
dzielą się na pisma śruti i smṛti. Śrīmad Bhāgavatam, na przykład, będące 
całkowicie w linii śruti, jest całkowicie transcendentalne i jako takie 
opisywane jako pramāṇa, dowód i świadectwo. Prawdy postrzegane 
bezpośrednio, oznajmiane i dowiedzione przez pramāṇa, nazywane są 
prameya. Jest ich w sumie dziewięć: (1) parama-tattva, Śrī Hari jest Prawdą 
Absolutną; (2) sarva-śaktimān, Śrī Hari jest wszechmocny; (3) akila-
rasāmṛta-sindhu, Śrī Hari jest niezmierzonym oceanem nektariańskich 
nastrojów; (4) vibhinnāṁśa-tattva, wszystkie wyzwolone i uwarunkowane 
jīvy są wiecznymi oddzielonymi cząstkami Śrī Hari składającymi się z Jego 
jīva-śakti; (5) baddha-jīva, uwarunkowana jīva jest zainfekowana przez 
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māyę; (6) mukta-jīva, wyzwolona dusza jest wolna od māyi; (7) acintya-
bhedābheda-tattva, całe stworzenie materialne i duchowe jest manifestacją 
niepojętej mocy Śrī Hari, będąc jednocześnie tożsamym z Panem i różnym 
od Niego (8) śuddha-bhakti, bhakti to jedyna sādhana; i (9) kṛṣṇa-prīti, 
jedyna najwyższa sādhya to kṛṣṇa-prema. Te dziewięć elementów prameya 
wraz z pramāṇa, Vedami, razem składają sie na Daśa-mūla, dziesięć 
podstawowych prawd, które objaśnił Śrī Kṛṣṇa Caitanya.’ 

“Najwyższa Osoba Boga, Śrī Gauracandra, osobiście przekazał oddanym 
sobie jīvom te dziesięć doktryn Daśa-mūla. Pierwszą z nich, wymienioną w 
przytoczonym wersecie, pramāṇa-tattva zaś pozostałe dziewięć to prameya-
tattva. Dlatego też, dziewięć elementów wiedzy udowodnionych poprzez 
prezentację pramāṇa nazywamy prameya. Dowody, za pomocą których 
ostatecznie udowodniona jest prameya znane są pod nazwą pramāṇa. 

“Powyższy werset jest wstępnym podsumowaniem doktryn Daśa-mūla. W 
wersecie następnym zaczyna się właściwa Daśa-mūla opisująca rozmaite 
rodzaje dowodów. Kolejne siedem wersetów, czyli wersety od drugiego do 
ósmego, opisuje sambandha-tattva, zasadę wiecznego związku Īśvary, 
różnorodnych energii Īśvary, i jīvy. Dziewiąty werset omawia abhidheya-
tattva, zasadę absolutnie obowiązkowych duchowych czynności i ich 
wykonywania na podstawie sambandha-tattva. Dziesiąty, ostatni werset, 
ustanawia prayojana-tattva, zasadę nieodzownej konieczności, będącej 
celem procesu duchowego, kṛṣṇa-prema.” 

Po uważnym wysłuchaniu tych objaśnień Vrajanātha powiedział, “Szanowny 
Bābājī, w tym temacie nie mam już więcej pytań. Gdy objaśnisz pierwszy z 
wersetów poproszę cię o wytłumaczenie ewentualnych niejasnych dla mnie 
kwestii.” 

Raghunātha dāsa Bābājī rzekł, “To dobry pomysł. Posłuchaj więc pierwszego 
wersetu, Daśa-mūla 1:  

svataḥ siddho vedo hari-dayita-vedhaḥ-prabhṛtitaḥ 
pramāṇaṁ sat prāptaḥ pramiti-viṣayāṁs tan-nava-vidhān 

tathā-pratyākṣādi-pramiti-sahitaṁ sādhayati no 
na yuktis tarkākhyā praviśati tathā-śakti-rahitā 

“‘Wiedza Vedyjska otrzymana przez Pana Brahmę i sukcesję uczniów dzięki 
łasce Najwyższego Pana, Śrī Hari, jest w oczywisty sposób doskonała. Ta 
absolutnie miarodajna i wyczerpująca nauka, z pomocą zawartej w sobie i 
bezpośrednio doświadczalnej wiedzy, ustanawia dziewięć zasad prameya-
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tattva. Za pomocą logicznych dysput i spekulacji w żaden sposób nie można 
właściwie zbadać nieograniczonych duchowych tematów.’ 

Vrajanātha, “Czy w Vedach jest jakikolwiek dowód na istnienie 
nieprzerwanej sukcesji uczniów zapoczątkowanej przez Pana Brahmę?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Tak, Muṇ`aka Upaniṣad, 1.1.1, oznajmia:  

brahmā devānāṁ prathamaḥ sambabhūva viśvasya kartā bhuvanasya goptā 
sa brahma-vidyāṁ sarva-vidyā-pratiṣṭhām atharvāya jyeṣṭha-putrāya prāha 

“‘Pan Brahmā, stwórca i obrońca tego wszechświata, pojawił się przed 
wszystkimi innymi stworzeniami z lotosu kiełkującego z pępka Najwyższego 
Pana. Pouczył on swego najstarszego syna o imieniu Atharvā w wiedzę o 
Prawdzie Absolutnej, znanej jako brahma-vidyā, składnica wszelkich gałęzi 
wiedzy.’ 

“W tym samym dziele, Muṇ`aka Upaniṣad, 1.2.13, znajdujemy:  

yenākṣaraṁ puruṣaṁ veda satyaṁ provāca tāṁ tattvato brahma-vidyām 

“‘Duchowa nauka brahma-vidyā, wiedza połączona z miłosnym oddaniem do 
Najwyższego Pana, ukazująca nieomylną Prawdę Absolutną jako 
bezpośrednio doświadczalną, przekazywana jest uczniowi przez 
autentycznego mistrza duchowego dobrze obeznanego z filozofią 
świadomości Kṛṣṇy.’ 

Vrajanātha, “Czy masz jakieś dowody na to, że ṛṣi zebrali całą esencję Ved i 
opracowali ja w pismach smṛti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Klejnot koronny wszelkich pism, Śrīmad 
Bhāgavatam, 11.14.3-4, mówi:  

kālena naṣṭā pralaye 
vāṇīyaṁ veda-saṁjṣitā 

mayādau brahmaṇe proktā 
dharmo yasyāṁ mad-ātmakaḥ 

“‘Bóg, Najwyższa Osoba powiedział:  

– Pod wpływem przemijania, w czasie unicestwienia kosmosu, 
transcendentalny dźwięk wiedzy Vedyjskiej został utracony. Podczas 
kolejnego stworzenia ponownie wyjaśniłem wiedzę Vedyjską Brahmie, gdyż 
to Ja Osobiście jestem zasadami Vedyjskimi zawartymi w Vedach.’ 
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tena proktā sva-putrāya 
manave pūrva-jāya sā 

tato bhṛgv-ādayo ’gṛhṇan 
sapta brahma-maharṣayaḥ 

“‘Następnie Pan Brahma przekazał wiedzę Vedyjską swojemu najstarszemu 
synowi Manu oraz siedmiu wielkim mędrcom, którym przewodził Bhṛgu.’” 

Vrajanātha, “W jakim celu została zapoczątkowana sukcesja uczniów?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wielu mieszkańców tej planety zwiodła 
wypaczona filozofia māyāvādī. Gdyby nie istniała sukcesja uczniów, a wraz z 
nią społeczność wielbicieli nieskażona plagą poglądów māyāvādī, sat-saṅga 
byłaby rzadkością. Wspomina o tym Padma Purāṇa:  

sampradāya-vihīnā ye mantrās te nisphalāḥ mataḥ 
śrī-brahma-rudra-sanaka vaiṣṇavāḥ kṣiti-pāvanāḥ 

“‘Mantry dīkśā otrzymane od ācāryów wywodzących się z autentycznych 
sukcesji uczniów mają pełną duchową moc; inne są bezwartościowe i nie są 
w stanie zapewnić żadnej duchowej korzyści. Istnieją cztery autoryzowane 
sampradāye: Śrī-sampradāya znana także jako Lakṣmī-sampradāya, jej 
główny ācārya to Śrī Rāmānuja; Brahma-sampradāya, jej główny ācārya to 
Śrī Mādhava; Rudra-sampradāya, jej główny ācārya to Śrī Viṣṇu Svāmī; oraz 
Catuḥsana-sampradāya, znana również jako Sanaka-sampradāya- główny 
ācārya to Śrī Nimbārka. Te cztery Vaiṣṇava sampradāye są wyzwolicielami 
tego świata.’ 

“Najstarszą z nich jest Brahma-sampradāya. Ten nieprzerwany łańcuch 
kolejnych duchowych nauczycieli istnieje do dnia dzisiejszego. Niezawodny 
system guru-paramparā sampradāya, duchowy system sukcesji uczniów, 
gwarantuje nam, że wiedza i słowa zawarte we wszystkich starożytnych 
pismach, takich jak Vedy, Vedāṅga, i Vedānta, pozostają nienaruszone w 
swej pierwotnej postaci, bez żadnych dodatków czy zmian. Dlatego też 
wszystkie mantry Vedyjskie zawarte w literaturze tych autoryzowanych 
sampradāyi są bez wątpienia autentyczne. Dlatego też konieczne jest 
istnienie systemu sampradāyi. Od niepamiętnych czasów pozostaje on 
najbardziej żywotnym i niezastąpionym elementem społeczności pobożnych 
osób.” 

Vrajanātha, “Czy łańcuch sampradāyi rzeczywiście jest nieprzerwaną linią 
ācāryów?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Imiona najznakomitszych ācāryów, pojawiających 
się co jakiś czas, zostały spisane na nie wzbudzającej żadnych zastrzeżeń 
liście.” 

Vrajanātha, “Bardzo chciałbym usłyszeć imiona ācāryów z sampradāyi 
wywodzącej się od Pana Brahmy.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Posłuchaj więc:  

para-vyomeśvarasyāsīc chiṣyo brahmā jagat-patiḥ 
tasya śiṣyo nārado ‘bhūd vyāsas tasyāpa śiṣyatām 

“‘Uczniem Pana duchowych planet, Vaikuṇṭha-loki, Najwyższego Pana, Śrī 
Nārāyaṇa, był Pan Brahmā, stwórca tego świata. Uczniem Pana Brahmy był 
Śrī Nārada, zaś Śrī Vyāsadeva przyjął inicjację i został uczniem Nārady.  

śuko vyāsasya śiṣyatvaṁ prāpto jṣānāvarodhatāt 
vyāsāl labdho-kṛṣṇa-dīkṣo madhvācāryo mahā-yaśaḥ 

“‘By zatrzymać szerzenie bezosobowej wiedzy, Śrī Śukadeva Gosvāmī został 
uczniem Śrī Vyāsadevy. Przesławny Śrī Madhvācārya jakiś czas później 
przyjął od Śrī Vyāsadevy inicjację w naukę świadomości Kṛṣṇy od Śrī 
Vyāsadevy. Śrī Narahari został dwakroć narodzonym uczniem Madhvācāryi. 

tasya śiṣyo naraharis tac-chiṣyo mādhavo dvijaḥ 
akṣobhyas tasya śiṣyo ‘bhut tac-chiṣyo jayatīrthakaḥ 

“‘Śrī Mādhava Vipra był uczniem Śrī Narahari. Śrī Akṣobhya został uczniem 
Mādhava Vipry. Uczniem Akṣobhyi był Śrī Jayatīrtha. 

tasya śiṣyo jñānasindhus tasya śiṣyo mahānidhiḥ 
vidyānidhis tasya śiṣyo rājendras tasya sevakaḥ 

“‘Uczniem Śrī Jayatīrthy był Śrī Jñānasindhu. Uczniem Jñānasindhu był Śrī 
Mahānidhi, a Śrī Vidyānidhi został uczniem Mahānidhiego. Śrī Rājendra był 
oddanym uczniem Śrī Vidyānidhiego.  

jayadharmo munis tasya śiṣyo yad gaṇa-madhyataḥ 
śrīmad-viṣṇupurī yas tu ‘bhakti-ratnāvalī-kṛtiḥ 

“‘Śrī Jayadharma Muni został uczniem Śrī Rājendry. Jeden spośród wielu 
uczniów i zwolenników Śrī Jayadharmy, Śrī Viṣṇu Purī został znakomitym 
ācāryą i napisał słynna książkę Bhakti-ratnāvalī.  

jayadharmasya śiṣyo ‘bhūd brāhmaṇaḥ puruṣottamaḥ 
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vyāsa-tīrthas tasya śiṣyo yaś cakre’viṣṇu-saṁhitaṁ 

“‘Uczniem Śrī Jayadharmy Muniego był Śrī Brahmaṇya Puruṣottama, którego 
uczniem został Śrī Vyāsa-tīrtha, autor rozprawy Viṣṇu-saṁhitāṁ.  

śrīmāl lakṣmīpatis tasya śiṣyo bhakti-rasāśrayaḥ 
tasya śiṣyo mādhavendro yad-dharmo ‘yaṁ pravartitaḥ 

“‘Uczniami Śrī Vyāsa-tīrthy był Śrī Lakṣmīpati i Śrī Mādhavendra Purī, 
ucieleśnienie nastroju oddania, został jego uczniem. Śrīla Mādhavendra Purī 
szerzył naukę czystej służby oddania.’” 

Vrajanātha, “W pierwszym wersecie Daśa-mūla Vedy zadeklarowano jako 
jedyne pramāṇa. Pratyakṣa-paramaṁ, dowód pochodzący z bezpośredniej 
obserwacji, zdegradowano do pozycji podrzędnego pramāṇa Ved. Jednakże 
w systemach filozoficznych nyāya and sāṅkhya, etc., istnieje większa liczba 
pramāṇa. Nawet zwolennicy Purāṇ wyliczają co najmniej osiem pramāṇa: 
pratyakṣa, bezpośrednia percepcja; anumāna, wnioskowanie; upamāna, 
analogia; śabda, wiedza objawiona poprzez dźwięk; aitihya, tradycyjna 
wiedza; anupalabdhe, wiedza wywnioskowana z niedostrzegalnego; 
arthapatti, wnioskowanie z okoliczności; i sambhāva, prawdopodobieństwo. 

“Dlaczego istnieją tu sprzeczne poglądy? Co więcej, jeśli pratyakṣa, 
bezpośrednia obserwacja, i anumāna, wnioskowanie, nie są uważane za 
główne pramāṇa, w jaki sposób wiedza może być postrzegana i 
przekazywana? Łaskawie pomóż mi zrozumieć tą kwestię..” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Pratyakṣa, anumāna, etc., są pramāṇa całkowicie 
polegającymi na percepcji zmysłowej. Jednakże zmysły jīvy są niedoskonale 
z powodu czterech wrodzonych ułomności: bhrama, skłonności do ulegania 
złudzeniu; pramāda, tendencji do popełniania błędów pod wpływem 
złudzenia bądź nieuwagi; vipralipsā, skłonności do oszukiwania; i 
karaṇāpāṭava, ograniczenia niedoskonałymi i nieodpowiednimi zmysłami.  

“W konsekwencji tego, w jakiż sposób wiedza czy informacja przekazywana 
poprzez te niedoskonałe zmysły sama może być dokładna i prawdziwa? 
Wielcy duchowi nauczyciele i mędrcy głęboko zaabsorbowani medytacją 
otrzymali całkowicie doskonała wiedzę w postaci Ved, objawioną im przez 
wszechmocnego i całkowicie niezależnego Najwyższego Pana, który 
osobiście pojawił się w ich sercach. Tak oto ta nieskazitelna wiedza została 
uzyskana od Pana, bez zakłóceń powodowanych ograniczeniami 
materialnych zmysłów.” 
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Vrajanātha, “Proszę, objaśnij dokładniej cztery ludzkie ułomności, o których 
przed chwilą wspomniałeś.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Niedoskonałe zmysły jīvy w kontakcie z materią 
mają czasami zwodnicze, iluzoryczne odczucia, znane jako bhrama. 
Przykładowo, oko przyjmuje pustynny miraż za obraz wody. Dalej, doczesna 
inteligencja jīvy jest z natury ograniczona. Dlatego, próbując badać 
nieograniczone moce Najwyższego Pana, wyciąga ona błędne wnioski. Na 
przykład, w kwestii najwyższej władzy Pana, jīva docieka używając 
inteligencji ograniczonej przyziemnymi koncepcjami czasu i przestrzeni, co 
powoduje wysuwanie niewłaściwych konkluzji. Te błędy powodowane 
nieuwagą zwane są pramāda. Wątpliwości, podejrzenia, niechęć do 
uwierzenia i oszukiwanie składają się na vipralipsā.  

“Na koniec, fizyczne zmysły są niedołężne i niedoskonałe. Złe decyzje 
podejmowane są na podstawie błędnych i ograniczonych informacji 
pozyskanych za ich pomocą w określonych okolicznościach. Nazywamy to 
karaṇāpāṭava.” 

Vrajanātha, “Czy znaczy to, że pratyakṣa i inne spokrewnione pramāṇa, jak 
anumāna, są nieistotne?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Czy zdobywanie materialnej, empirycznej wiedzy 
możliwe jest za pomocą środków innych, aniżeli pratyakṣa, etc? Jednakże 
przy próbach zrozumienia świata duchowego pratyakṣa jest bezsilna. Vedy 
są jedynym źródłem faktów odpowiednim do rozważania transcendentalnych 
tematów. Jeśli wiedza zdobyta za pomocą pratyakṣa, anumāna, etc., jest 
zgodna z doskonałymi naukami Ved, wtedy oczywiście zobowiązani jesteśmy 
zaakceptować takie świadectwa. Samodoskonałe Vedy wspierane 
podrzędnymi dowodami pratyakṣa dostarczają jedynych prawdziwych 
informacji.”  

Vrajanātha, “Czy pisma takie jak Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam, i inne, 
nie dostarczają prawdziwych informacji?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Bhagavad-gītā została wypowiedziana 
bezpośrednio przez Śrī Kṛṣṇę, stąd też uznawana jest za tak dobrą, jak same 
Vedy, i dlatego tez nazwano ją Gītopaniṣad. Podobnie, doktryny Daśa-mūla 
wypowiedział Najwyższy Pan Śrī Caitanya- dlatego i one są równorzędne z 
Vedami. Esencja obszernych Ved została zebrana i ułożona w Śrīmad-
Bhāgavatam, czyniąc z tej księgi streszczenie wszelkiej wiedzy. Dopóty, 
dopóki nauki innych pism smṛti zgodne są z doktrynami Ved, także i te pisma 
są uznawane za pramāṇa.  
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“Pisma tantryczne są podzielone na trzy kategorie: sattvika, w dobroci; 
rājasika, w pasji; i tāmasika, w ignorancji. Traktaty Pañcarātra są sattvika. 
Sanskrycki źródłosłów ‘tan’ znaczy ‘rozpowszechniać, rozpraszać’, stąd 
sattvika-tantry szerzące sekrety prawd Vedyjskich również akceptowane są 
jako pramāṇa.” 

Vrajanātha, “Vedy składają się z niezliczonych tekstów. Które z nich są 
autentyczne, a które nie? Proszę, opowiedz mi o tym.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Z biegiem czasu wiele pozbawionych skrupułów 
osób dla własnych celów dodało do Ved rozdziały, maṇ`ale, akapity i 
mantry. Gdzieniegdzie może zostać znaleziony tekst Vedyjski, lecz nie 
oznacza to, że wszystkie części książki są autentyczne. Vedami są teksty od 
wieków przyjmowane jako takie przez ācāryów i autentyczne sampradāye. 
Części ksiąg bądź całe księgi odrzucone przez te autorytety są dla nas nie do 
przyjęcia.” 

Vrajanātha, “Jakie pozycje z literatury Vedyjskiej zostały zaakceptowane 
przez ācāryów?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jedenaście Upaniṣadów jest w kategorii sattvika: 
Īśa, Kena, Kaṭha, Praśna, Muṇ`aka, Māṇ`ūkya, Taittirīya, Aitareya, 
Chāndogya, Bṛhad-āraṇyaka i Śvetāśvatara.  

“Za autentyczne uznawanych jest także kilka Tāpanī, niezmiernie pomocnych 
przy wielbieniu Bóstw. Są to między innymi Gopāla-tāpany-upaniṣad, 
Nṛsiṁha-tāpanīyopaniṣad, etc. 

“Również literatura wywodząca się czterech Ved - Ṛg, Sāma, Yajur, and 
Atharva – ma aprobatę ācāryów . Są to rozprawy na temat Ved, znane jako 
Brāhmaṇa, Maṇ`ala, etc. Wszystkie te pisma autoryzowali w poprzedni 
ācāryowie i stąd jako zaaprobowane przez wyzwolone dusze, mieszczą się 
one w kategorii pramāṇa.”  

Vrajanātha, “Co jest dowodem na to, że logika i retoryka są bezsilne 
dziedzinie duchowości?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Oto kilka cytatów z pism, na przykład Kaṭha 
Upaniṣad, 1.2.9:  

naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva su-jñānāya preṣṭha 

“‘O Naciketo! Osiągnąłeś transcendentalne objawienie wiedzy o jaźni. Nie 
zmarnuj go poprzez tarka, logikę, lub suche empiryczne dyskusje.’ 
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“Oto wspaniały cytat z Ved dostarczający kolejnych dowodów,  

Brahma-sūtra, 2.1.11: 

tarkāpratiṣṭhānāt 

“‘Kłótliwa retoryka i empiryczna logika nie są w stanie wydobyć z pism 
poprawnych konkluzji. Wnioski wyciągnięte za pomocą logiki i retoryki przez 
jakiegoś uczonego w dniu dzisiejszym, jutro z pewnością zostaną obalone i 
odrzucone przez kogoś innego. Dlatego też logika i retoryka zostały uznane 
za niewystarczające.’ 

“Ten przykład pochodził z Vedānta-sūtry. Dalej, w Mahābhāracie, Bhīṣma-
Parva, 5.22, czytamy: 

acintyāḥ khalu ye bhāvā 
na tāṁs tarkeṇa yojayet 

prakṛtibhyaḥ paraṁ yac ca 
tad acintyasya lakṣaṇam 

“‘Tym, co znajduje się poza materialną naturą, a w związku z tym poza 
granicami percepcji zmysłowej, jest niepojęta Prawda Absolutna. Dlaczegóż 
więc próbujemy dokonać niemożliwego usiłując zbliżyć się do niej za pomocą 
empirycznych wywodów?’ 

“Ten werset wykazuje krótki i ograniczony zasięg logiki. Arcymistrz nauki o 
oddaniu, Śrīla Rūpa Gosvāmī, biegły w osądzaniu duchowości, pisze w swej 
monumentalnej pracy Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Purva 1.45: 

svalpāpi rucir eva syād 
bhakti-tattvāvabodhikā 
yuktis tu kevalā naiva 
yad asyā apratiṣṭhatā 

 “‘Z śabda-pramāṇa Śrīmad-Bhāgavatam i innych pism dowiadujemy się, że 
ruci, atrakcja i upodobanie, do Najwyższego Pana rodzi się po wielu 
żywotach i pobożnych czynnościach. Nawet nieznaczna ilość takiego ruci 
dostarcza subtelnego zmysłu niezbędnego do odbierania transcendentalnej 
nauki oddania. Jednakże, w niewielkim stopniu angażując suchy 
spekulacyjny intelekt, filozofia bhakti pozostaje niezrównana, ponieważ 
wewnątrz bhakti logika nie ma locus standi, prawa bytu.’ 
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“Dzięki zwyczajnej logice nie można ustanowić ostatecznej, niezaprzeczalnej 
prawdy. Starożytne przysłowie wspiera ten punkt widzenia, cytuje je Bhakti-
rasāmṛta-sindhu, Purva 1.46:  

yatnenāpādito 'py arthaḥ 
kuśalair anumātṛbhiḥ 
abhiyuktatarair anyair 
anyathaivopapādyate 

“‘Biegły retoryk i logik dzięki retoryce i logice sprytnie formułują rozmaite 
teorie. Pomimo tego w niedługim czasie obala je inny logik. To może 
przytrafić się także i tobie. Dlatego tez logika i doczesne rozumowanie nie są 
godne zaufania.’” 

Vrajanātha, “Szanowny Bābājī Mahārāja, zrozumiałem już, że Vedy są samo 
doskonałym pramāṇa, którego autorytet filozoficzny bezskutecznie usiłują 
kwestionować logicy. Łaskawie objaśnij mi znaczenie drugiej śloki doktryny 
Daśa-mūla.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wysłuchaj więc drugiego wersetu Daśa Mūla: 

haris tv ekaṁ tattvaṁ vidhi-śiva-sureśa-praṇamito 
yad evedaṁ brahma prakṛti-rahitaṁ tat-tanu mahaḥ 

parātmā tasyāṁśo jagad anugato viśva-janakaḥ 
sa vai rādhā-kānto nava-jalada-kāntiś cid-udayaḥ 

“‘Najwyższy Pan, Śrī Hari, którego wielbią Pan Brahmā, Pan Śiva, Pan Indra i 
inne wzniosłe osobistości, jest Jedyną Prawdą Absolutną. Brahman jest 
pozbawionym mocy, bezosobowym blaskiem ciała Śrī Hari. Paramātmā, 
Naddusza, Powszechny Kontroler, obecny w całym materialnym stworzeniu, 
jest jedynie częściową ekspansją Śrī Hari. Najwyższa Osoba Śrī Hari jest 
naszym najdroższym Panem, najukochańszym Śrīmatī Rādhiki, 
ucieleśnieniem duchowej ekstazy o karnacji drwiącej z piękna świeżej 
monsunowej chmury.’” 

Vrajanātha, “Upaniṣady oznajmiają, iż Brahman jest transcendentalny w 
stosunku do natury materialnej i jest On najwyższą Prawdą Absolutną. 
Dlatego też wyjaśnij mi łaskawie, jakie argumenty Śrī Gaura-hari Caitanya 
wysuwa w celu potwierdzenia tego, że Brahman jest blaskiem ciała Śrī Hari.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Hari jest Najwyższą Osobą Boga. Cechy Jego 
boskości wylicza Viṣṇu Purāṇa, 6.5.47:  

aiśvaryasya samagrasya 
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vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ 
jñāna-vairāgyayoś caiva 
ṣaṇṇāṁ bhaga itīṅganā 

“‘Bhagavān, Najwyższa Osoba Boga, jest Tym, który w najwyższym stopniu 
posiada wszystkie sześć boskich i niepojętych bogactw znanych jako bhaga, 
a mianowicie bogactwo, siłę, sławę, piękno, wiedzę i wyrzeczenie.’ 

“Te sześć cech jest ze sobą nierozerwalnie złączonych, niczym ciało i 
kończyny. Jednakże, które z nich stanowią ciało, a które są kończynami? 
‘Ciało’ jest podstawą dla ‘kończyn.’ Na przykład pień drzewa jest jego ciałem, 
zaś gałęzie, gałązki i liście są kończynami drzewa. Podobnie w ludzkim ciele, 
gdzie tors jest ciałem, a ręce i nogi jego kończynami. Spośród cech Pana, 
piękno jest właściwą naturą transcendentalnej postaci Pana, a co za tym 
idzie, podstawową cechą kształtującą ciało, którego innymi kończynami są 
pozostałe cechy. W ten sposób bogactwo, siła i sława stają się trzema 
głównymi kończynami piękna Pana. Z cechy sławy, podległe jej cechy 
wiedzy i wyrzeczenia emanują jako blask Pana. Stąd tez Brahman jest 
lśnieniem całego stworzenia- i transcendentalnej postaci Najwyższego Pana. 
Postrzeganie tego promiennego nirvikāra-brahman, będącego Najwyższym 
Panem bez aktywności i przemian, obdarza brahma-jñāna, duchową wiedzą, 
oraz vairāgya, materialnym wyrzeczeniem, gdyż nirvikāra-brahman jest 
blaskiem nieskończenie pięknego ciała i transcendentalnej siedziby Pana. 
Stąd, nirvikāra-brahman, będąc niezmiennym, nieaktywnym, bezcielesnym i 
bezosobowym, sam nie jest doskonałym źródłem, lecz podrzędnym 
atrybutem Najwyższego Pana. Blask ognia nie jest samodoskonałym i 
dynamicznym głównym źródłem, lecz w swym istnieniu całkowicie zależy od 
ognia.”  

Vrajanātha, “W wielu przypadkach opisy bezosobowego Brahmana często 
poprzedzone są słowami, auṁ śāntiḥ, śāntiḥ, hariḥ, auṁ. Zwroty te 
oznajmiają, że Hari jest Najwyższym Panem. Powstaje wtedy pytanie, kim 
jest Hari, do którego odnoszą się te śloki?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Hari odnosi się do transcendentalnej pary, Śrī 
Rādhy i Śrī Kṛṣṇy, którzy są wiecznie zajęci swymi miłosnymi rozrywkami.” 

Vrajanātha, “Chciałbym porozmawiać szerzej na ten temat w późniejszym 
czasie. Teraz jednakże chciałbym, byś łaskawie wyjaśnił mi, w jaki sposób 
Paramātmā, Kosmiczny Protoplasta, jest cząstkową ekspansją Najwyższego 
Pana?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Najwyższy Pan spełnia akt stworzenia tego 
materialnego wszechświata poprzez dwie ze Swych mocy: bogactwo i siłę. 
Następnie wchodzi w stworzenie w postaci Swej częściowej ekspansji Śrī 
Viṣṇu, pomimo tego pod każdym względem pozostając kompletną całością, 
jak oznajmia Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 5.1:  

pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ 
pūrṇāt pūrṇam udacyate 
pūrṇasya pūrṇam ādāya 

pūrṇam evāvaśiṣyate 

“‘ Bóg, Najwyższa Osoba, jest doskonały i pełny sam w sobie. Jako że jest 
całkowicie doskonały, wszelkie Jego emanacje, takie jak ten zjawiskowy 
świat, są idealnie wyposażonymi, doskonałymi pełniami. Cokolwiek 
powstaje z Doskonalej Pełni, samo też jest pełne. Bóg jest Doskonałą 
Pełnią, dlatego – chociaż emanuje z Niego tyle doskonałych pełni – 
pozostaje On w doskonałej równowadze.’ 

“Dlatego też, Śrī Viṣṇu, przenikając materialny świat i kontrolując go, jest 
Paramātmą i Najwyższym Protoplastą. Objawia się w trzech postaciach: 
Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, i Garbhodakaśāyī Viṣṇu. 
Bezgraniczna toń wód oddzielająca świat materialny od duchowego zwana 
jest kāraṇa-samudra, Ocean Przyczyn lub Virajā. Viṣṇu usytuowanym 
wewnątrz tego oceanu jest Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Śrī Mahā Viṣṇu. Spoczywa 
wewnątrz kāraṇa-samudra i spogląda na Māyę, Swą energię, tym samym 
powołując do istnienia ten materialny świat. W pismach znajdujemy wiele 
odniesień do tego faktu:  

“ Bhagavad-gītā, 9.10: 

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram 

“‘ Ta materialna natura – będąc jedną z Moich energii – działa pod Moją 
kontrolą, o synu Kunti, i ona to stwarza wszelkie ruchome i nieruchome 
istnienie.’ 

“W Aitareya Upaniṣad, 3.11: 

sa aikṣata tat-tejo ’sṛjata: 

“‘On (Śrī Viṣṇu) spojrzał, a Jego moc zapoczątkowała stworzenie.’  

“Dalej, w Aitareya Upaniṣad, 1.1.2. 
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sa imān lokān asṛjata 

“‘Najwyższa Ātmā, Naddusza, spojrzał na Swą własną moc (Māyā) i stworzył 
wszystkie istoty ruchome i nieruchome.’ 

“Moc Śrī Mahā Viṣṇu objawia się w Jego spojrzeniu, zapładniającym 
przenikającym całą naturę materialną; jej uosobieniem Garbhodakaśāyī 
Viṣṇu. Rzesza uwarunkowanych jīv będących nieskończenie małymi 
częściami i cząstkami Śrī Mahā Viṣṇu, stwarzana jest przez Jego, 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu, transcendentalne spojrzenie. Nastepnie, 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu przyjmuje zmniejszoną postać, rozmiarów kciuka lub 
nawet mniejszej, i wchodzi w serce jīvy jako Paramātmā. W tej postaci 
znany jest jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu będący częściową ekspansją 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Obie jīva (dusza) i Paramātmā, znana później jako 
Hiraṇyagarbha, razem przebywaja w sercu materialnego ciała jīvy, niczym 
dwa ptaki siedzące na tej samej gałęzi drzewa. Ptak reprezentujący 
Paramātmę obdarza drugiego, jīvę, owocami jej pracy. W ten sposób jīva 
cieszy się rezultatami swych twórczych czynności materialnych. Potwierdzają 
to pisma:  

“Śvetāśvatara Upaniṣad, 4.6: 

dvā suparṇa-sayujā sakhāyā 
samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte 

“‘Najwyższy Pan i indywidualna dusza przebywają w ciele niczym dwa 
zaprzyjaźnione ptaki siedzące na drzewie.’ 

“Bhagavad-gītā, 10.41-42: 

yad yad vibhūtimat sattvaṁ 
śrīmad ūrjitam eva vā 

tat tad evāvagaccha tvāṁ 
mama tejo-’ṁśa-sambhāvam 

“‘Wiedz, że wszystkie te manifestacje, pełne przepychu, piękna i chwały – 
wypływają zaledwie z iskry Mojego splendoru.’  

atha vā bahunaitena 
kiṁ jṣātena tavārjuna 

viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam 
ekāṁśena sthito jagat 
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“‘ Ale jakiż jest pożytek, Arjuno, z całej tej drobiazgowej wiedzy? Jedną 
cząstką Siebie przenikam i utrzymuję cały ten wszechświat.’ 

“W ten sposób częściowa ekspansja Najwyższej Osoby, Paramātmā, pojawia 
się w materialnym wszechświecie jako uniwersalny ojciec i opiekun, z 
odrobiną Swych nieograniczonych energii.” 

Vrajanātha, “Dziękuję, teraz zrozumiałem, że Brahman jest blaskiem ciała Śrī 
Hari, a Paramātmā jest częściową ekspansją Śrī Hari. Teraz łaskawie wskaż 
mi fragmenty pism mówiące o tym, Śrī Hari to Śrī Kṛṣṇa.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Najwyższy Pan wiecznie jednocześnie przejawia 
swe dwa duchowe nastroje, aiśvarya, nieograniczony majestat i bogactwo, 
oraz mādhurya, transcendentalne piękno i miłosna słodycz. W Swej 
manifestacji aiśvarya jest On Śrī Nārāyaṇa, Panem planet Vaikuṇṭha, 
źródłem wszystkich ekspansji Viṣṇu. W Swej manifestacji mādhurya jest On 
Śrī Kṛṣṇą, ucieleśnieniem najwyższej doskonałości mādhurya. W 
rzeczywistości, siła mādhurya przejawiana poprzez Śrī Kṛṣṇę całkowicie 
okrywa jakiekolwiek ślady Jego nastroju aiśvarya. Z punktu widzenia filozofii, 
Śrī Nārāyaṇa i Śrī Kṛṣṇa nie są od Siebie różni. Jednakże, biorąc pod uwagę 
transcendentalne nastroje, Śrī Kṛṣṇa jest źródłem i skarbnicą wszelkich 
nastrojów i jako taki jest On najwyższą i najbardziej rozkoszną z wszystkich 
duchowych prawd. Pisma obfitują w wersety opisujące Jego atrakcyjność.  

“ Ṛg-Veda 1.22.164, sūkta 31, zawiera następujący werset: 

apaśyaṁ gopām anipadyamāna 
mā ca parā ca pathibhiś carantam 

sa sadhrīcīḥ sa viṣucīr vasāna 
avarīrvati bhuvaneṣv antaḥ 

“‘Ujrzałem młodego pastuszka, który nieomylnym będąc i niezniszczalnym, 
nigdy nie upada ze Swej pozycji. Przemieszcza się tajemniczo, czasami jest 
blisko, czasami daleko; w ten sposób porusza się na rozmaite sposoby. Za 
każdym razem odziany jest inne ze Swych jedwabnych szat o pięknych 
barwach. W ten sposób raz za razem pojawia się w tym wszechświecie i 
opuszcza go, podążając za Swymi transcendentalnymi rozrywkami.’ 

“W Chāndogya Upaniṣad, 8.13, napotykamy ten werset:  

śyāmāc chavalaṁ prapadye 
śavalāc chyāmaṁ prapadye 
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“‘Różnorodne energie Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy, znane są jako śabala. 
Poprzez proces podporządkowywania się Kṛṣṇie, znajduję schronienie w 
hlādinī-śakti, będącej kwintesencją wszystkich Jego energii. W boskim 
sanktuarium hlādinī-śakti, osiagam czyste miłosne oddanie do Śrī Kṛṣṇy, Śrī 
Śyāmasundara.’  

“Śabala znaczy także gaura, złoty. W tym znaczeniu śyāma, kṛṣṇa-bhajana, 
prowadzi do gaura-caitanya, świadomości Gaura, wiodącej następnie do 
gaura-bhajana, wielbienia Gaura, prowadzącego następnie do Śyāma, Śrī 
Kṛṣṇy. 

“Tak oto powyższe wersety opisują wieczne duchowe czynności 
wyzwolonych dusz. 

Śrīmad-Bhāgavatam, 1.3.28, oznajmia:  

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ 
kṛṣṇas tu bhagavān svayam 

“‘ Wszystkie z uprzednio wymienionych inkarnacji są albo pełnymi 
ekspansjami, albo też częściami pełnych ekspansji Pana, ale Pan Śrī Kṛṣṇa 
jest oryginalną Osobą Boga.’ 

“Bhagavad gītā, 7.7, objaśnia:  

mattaḥ parataraṁ nānyat 
kiṣcid asti dhanaṣjaya. 

“‘ O zdobywco bogactw, nie masz prawdy wyższej ode Mnie.’ 

“W Gopāla-tāpany-upaniṣad, Purva 21, czytamy:  

eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇa ī`yaḥ 
eko ‘pi san bahudhā yo ‘vabhāti 

“‘Śrī Kṛṣṇa jest jedyna Najwyższą Osobą mogącą zawładnąć każdym. On jest 
Absolutnym Brahmanem, wszechobecnym i bez wtórego, jedynym Boskim 
Obiektem wielbienia dla każdego. Choć jest On indywidualny, dzięki Swej 
niepojętej mocy przejawia się w niezliczonych postaciach i w ten sposób 
oddaje się różnorodnym rozrywkom.’ 

Vrajanātha, “Śrī Kṛṣṇa posiada madhya-makara, postać średnich rozmiarów. 
Jakże więc może być On sarvagaḥ, wszechprzenikający? Jeśli przyjmiemy 
jako fakt to, że posiada on formę, automatycznie zakłada to Jego 
ograniczenie do przebywania w konkretnym miejscu. Wynikają z tego pewne 
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filozoficzne rozbieżności. Po pierwsze, jeśli posiadając formę jest On 
ograniczony co do miejsca pobytu, ogranicza to Jego moc bycia 
wszechobecnym. Po drugie, mając ciało podlegałby n kontroli trzech sił 
natury materialnej, co kolidowałoby z Jego absolutną wolnością i władzą. Jak 
pogodzić ze sobą te sprzeczności?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Mój synu, pozwoliłeś, by usidłały cię doczesna 
logika i racjonalizm, więc wątpliwości zasnuły twój umysł. Jak długo 
inteligencja zniewolona jest przez trzy siły natury materialnej, tak długo nie 
jest w stanie właściwie postrzegać śuddha-sattva, czystej dobroci. Jednakże, 
w daremnych próbach uczynienia tego, zaledwie interpoluje wulgarne 
wymiary na duchowej platformie śuddha-sattva i ostatecznie tworzy 
materialne wyobrażenie. Onieśmielona tym pysznym i mylącym wymysłem 
umysłu, materialna inteligencja szuka drogi ucieczki w bezosobowej 
koncepcji monistycznego Brahmana. Niestety, jeśli ta reakcja utrwali się, 
zamyka ona drzwi do percepcji i zrozumienia Najwyższej Osoby Boga. 

“Jednakże, jeśli zrozumiemy, iż podobna ludzkiej postać Najwyższego Pana 
jest całkowicie duchowa, wtedy wymienione przez ciebie rozbieżności zostają 
wyjaśnione. Nirākāra, bezpostaciowość, nirvikāra, niezmienność, niṣkriya, 
bezczynność i tak dalej, w rzeczywistości wskazują na transcendentalną 
naturę postaci Kṛṣṇy, co składa się na duchowy status całkowicie odmienny 
od cech obserwowalnego stworzenia materialnego. Dlatego też określenia te 
mogą być uznane za wstecznie wskazujące na duchowe cechy poprzez 
negację. Połączone są one jednakże z pozytywnymi opisami doskonałości 
Kṛṣṇy, takimi jak jasna i promienna twarz, oczy podobne płatkom lotosu, 
kojące schronienie Jego lotosowych stóp, doskonałe i pełne gracji kończyny i 
tak dalej. Tak oto opisywana jest duchowa postać w czystej dobroci. 
Podobna ludzkiej, madhya-makara postać Kṛṣṇy jest ucieleśnieniem obu 
rodzajów cech – postaci i wszechprzenikalności – i jest nadzwyczaj piękna.  

“W Nārada-paṣcarātra znajdujemy następujące stwierdzenie:  

nirdoṣa pūrṇa guṇa grahātmā tantre 
niścetanātmāka-śarīra-guṇais ca hīnaḥ 

ānanda-mātra-kara-pāda-mukhodarādiḥ 
sarvatra ca svagata-bheda-vivarjitātmā 

“‘Najwyższa Osoba Boga posiada doskonałą, wszechwiedzącą, 
transcendentalną postać. Ciało Pana nie jest materialne- nieświadome i 
doświadczające trzech stadiów narodzin, utrzymania i destrukcji. W 
rzeczywistości, Jego ciało wypełnione jest przez boską świadomość, 
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pozbawione przyziemnych cech, nadzwyczajne, przepełnione boskim 
szczęściem- wszystkie części i kończyny Jego ciała są niebiańskie. Jego ciało 
wolne jest od dualizmu odróżniania ciała od jaźni, cech od osoby- jest w 
pełni duchowe, tożsame z Nim.’ 

“Znaczenie tego wersetu jest takie, że postać Śrī Kṛṣṇy jest wieczna, pełna 
wiedzy i szczęścia. Nie jest skażona żadnymi materialnymi cechami i nie ma 
nic wspólnego z materią, nawet w najmniejszym stopniu. Jest poza 
zasięgiem materialnego czasu, miejsca i okoliczności. Śrī Kṛṣṇa jest w pełni 
obecny wszędzie, w tym samym czasie. Jest niepodzielnym uosobieniem 
niedualnej wiedzy absolutnej. W transcendentalnym świecie wszystkie 
obecne cechy są nieograniczone, więc w ramach duchowej formy Śrī Kṛṣṇy 
madhya-makara cecha sarvagaḥ może spokojnie egzystować, choć w takich 
rozmiarów postaci w świecie materialnym cecha ta z pewnością nie może 
zaistnieć. Co więcej, w odróżnieniu od wszelkich innych materialnych form, 
duchowe ciało Śrī Kṛṣṇy jest wszechobecne, nawet na doczesnym, 
materialnym poziomie. Taka jest niepojęta mistyczna moc formy Pana sat-
cit-ānanda vigraha. 

“Czy taka sama niepojęta mistyczna moc przedstawiana jest w koncepcji 
wszechprzenikającego bezosobowego Brahmana? Natura materialna 
posłuszna jest ograniczeniom czasu, miejsca i okoliczności. Gdy byt- będący 
z natury poza zasięgiem czasu i miejsca- jest utożsamiany z 
wszechogarniającą, lecz ograniczoną przestrzenia materialną, czy mogą się 
w nim prawidłowo objawić niezwykłe transcendentalne cechy?  

“ Chāndogya Upaniṣad oznajmia, iż transcendentalna siedziba Śrī Kṛṣṇy, 
Vraja, znana jest pod nazwą Brahma-pura. Jest absolutna, całkowicie 
transcendentalna i obdarzona nieograniczoną duchową różnorodnością. 
Wszystko jest tam duchowe i dynamiczne, jak na przykład przedmioty, 
ziemia, woda, wszystkie żywioły, rzeki, drzewa, niebo, słońce, księżyc, 
gwiazdy i tak dalej. W Brahma-pura nieobecne są jakiekolwiek materialne 
zanieczyszczenia, Vraja jest w stu procentach nasycona niebiańskim 
szczęściem. 

“Mój synu! Miejsce, w którym mieszkasz, Māyāpura-Navadvīpa, także jest w 
pełni transcendentalne. Jednakże sieć māyi spowija twą percepcję i nie 
jesteś w stanie pojąć wrodzonej transcendencji tego miejsca. Gdy, dzięki 
łasce pobożnych dusz, zbudzi się twa duchowa wizja, będziesz mógł ujrzeć 
to święte miejsce takim, jakim jest w rzeczywistości. Zobaczysz, że 
Māyāpura i Navadvīpa sa miejscami transcendentalnymi; wtedy tylko twój 
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pobyt tutaj może być rozumiany jako doskonałość vraja-vāsa, mieszkania we 
Vrajy. 

“Któż nauczył cię, że osoba posiadająca postać madhya-makara 
automatycznie ograniczona jest materialnymi cechami? Jak długo twa 
świadomość zanieczyszczona jest takimi przyziemnymi koncepcjami, tak 
długo nie będziesz mógł zrozumieć czysto duchowej mocy transcendentalnej 
formy Pana, a wszystko to jedynie dlatego, że pozornie przypomina ona 
postać ludzką.” 

Vrajanātha, “Drogi Bābājī, forma Bóstwa, blask cielesny, rozrywki, 
towarzysze, domy, lasy, gaje i tak dalej, Śrī Rādhy i Śrī Kṛṣṇy wszystkie są 
duchowe i inteligentna osoba nie powinna mieć żadnych wątpliwości co do 
ich transcendencji. Jednakże powstaje pytanie: ‘W jaki sposób inkarnacje 
Najwyższego Pana manifestują Swe transcendentalne vigraha, postacie; 
dhāma, siedziby; i līlā, rozrywki, na ograniczonej, materialnej platformie?’” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Dla wszechmocnego Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy, 
nic nie jest niemożliwe i zawsze pochłonięty jest On wykonywaniem 
nadzwyczajnych czynności. Jest w pełni niezależny i wszechmocny. Jeśli 
zapragnie, z łatwością może zamanifestować Swe transcendentalne vigraha, 
dhāma, i līlā w tym materialnym wszechświecie. Jak ktokolwiek mógłby w to 
wątpić?” 

Vrajanātha, “Zaprawdę, jeśli Najwyższy Pan zechce ukazać Swe czysto 
duchowe, samo zamanifestowane vigraha, etc., w świecie materialnym, 
może to uczynić bez najmniejszego wysiłku. Jednakże ludzie w tym świecie 
spoglądając na te manifestacje generalnie widzą transcendentalne dhāma 
jako część materialnej topografii, Jego transcendentalną vigraha jako 
śmiertelne podlegające przemianom materialne ciało, a Jego ezoteryczne, 
niebiańskie līlā jako zwyczajne czynności. Dlaczego? Jeśli za pomocą tych 
manifestacji Kṛṣṇa obdarzył ten świat Swym błogosławieństwem, dlaczego 
nie dał ludziom transcendentalnej wizji niezbędnej do rozpoznania ich 
niebiańskiej, sac-cid-ānanda, natury?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Kṛṣṇa posiada wszelkie transcendentalne 
cechy. Bhakta-vatsala, miłosna opiekuńczość i przychylność dla Jego 
wielbicieli jest jedną z nich. Za pośrednictwem Swej hlādinī-sakti, Pan 
nagradza Swych czystych wielbicieli transcendentalną wizją, by mogli oni 
bezpośrednio oglądać Jego samo zamanifestowaną duchową vigraha. 
Podobnie, w sercach wielbicieli, Jego līlā postrzegane są jako całkowicie 
transcendentalne i chwalebne. Jednakże zmysły niewielbicieli są doczesne w 
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rezultacie ich obraźliwej i ateistycznej mentalności, stąd też nie są w stanie 
oni odróżnić niezwykłych līlā Najwyższego Pana od zwyczajnych, 
historycznych wydarzeń.” 

Vrajanātha, “Jednakże, czy Kṛṣṇa nie zstąpił do tego świata powodowany 
współczuciem dla całej ludzkości?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Z pewnością zstąpienie Pana do świata 
materialnego jest dobroczynne dla każdego. Czyści wielbiciele postrzegają 
līlā zstąpienia do świata materialnego jako czynność całkowicie 
transcendentalną, lecz niewielbiciele nie myślą w ten sposób. Sceptycy widzą 
te līlā pojawiania się jako kombinację mistyki z materialnym wydarzeniem. 
Jednakże pomimo swej niedoskonałej, zniekształconej wizji, wciąż w jakimś 
stopniu korzystają z wielce dobroczynnej sukṛti z pojawienia się Pana, tylko 
dzięki acintya-śakti, niepojętej mocy, czystego ducha w działaniu. Gdy ich 
sukṛti zaczyna rosnąć, te wątpiące osoby stopniowo śraddhā w proces 
nieskażonej służby oddania dla Kṛṣṇy. Dlatego też līlā zstąpienia 
Najwyższego Pana są także dobroczynnymi dla całej ludzkości.” 

Vrajanātha, “Dlaczego līlā Śrī Kṛṣṇy nie zostały przedstawione w Vedach 
wyraźniej?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Vedy w wielu hymnach opiewają rozrywki Śrī 
Kṛṣṇy. Jednakże w niektórych miejscach rozrywki te znajdują się w centrum 
uwagi, a w innych- nie. Poprzez abhidhā-vṛtti, główne znaczenie słów, opisy 
są bezpośrednie, zaś poprzez lakṣaṇā-vṛtti, drugorzędne znaczenie słów, 
opisy są pośrednie.  

“Przykład abhidhā-vṛtti znajdziemy w Chāndogya Upaniṣad: …śyāmāc 
chavalaṁ prapadye… ‘przyjmuję schronienie wielorakich energii Śrī Śyāma, 
Kṛṣṇy, znanych pod nazwą śabala.’ Podobnie, w zakończeniu Chāndogya 
Upaniṣad zostały użyte bezpośrednie znaczenia w opisach nabożnego 
podporządkowania, wieczności rasy i służby pełnionej dla Śrī Kṛṣṇy przez 
wyzwolone dusze, odpowiednio do ich indywidualnych ras. Przykłady 
lakṣaṇā-vṛtti znaleźć można w traktatach różnych mędrców, takich jak 
Yājñavalkya, Gārgī, i Maitreya, zaczynających się stonowanymi pośrednimi 
nawiązaniami do cech Śrī Kṛṣṇy. Jednakże, przy zakończeniach tych rozpraw, 
ich autorzy wyraźnie opisują cechy Śrī Kṛṣṇy i ustanawiają ich duchową 
wyższość, o której pośrednio wspominali we wcześniejszych częściach swych 
dzieł. 

 “W pewnych rozdziałach, Vedy do wychwalania wiecznych līlā Najwyższego 
Pana używają metody bezpośredniej, anvaya-paddhati, zaś w wielu innych 
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miejscach uciekają się do zastosowania metody vyatireka-paddhati, metody 
pośredniej czy też dedukcyjnej, gloryfikując w ten sposób Brahmana i 
Paramātmę. Tak czy inaczej, pisma Vedyjskie wypowiedziano jedynie w celu 
opisania Śrī Kṛṣṇy i Jego najwyższych doskonałości.” 

Vrajanātha, “Wielebny Bābājī! Nie wątpię już w to, że Śrī Hari jest Najwyższą 
Prawdą Absolutną. Niemniej jednak chciałbym dowiedzieć się, jaka jest 
pozycja innych godnych czci osobistości, takich jak Pan Brahmā, Pan Śiva, 
Indra, Sūrya, Gaṇeśa i inni półbogowie? Wielu braminów wierzy, iż Pan Śiva 
jest najwyższą koncepcją Brahmana. Ja sam, narodzony w takiej rodzinie 
kastowych braminów, od dzieciństwa słyszałem takie opinie i także je 
powtarzałem. Łaskawie objaśnij prawdę ukrytą w tych wzajemnie 
wykluczających się poglądach.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Słuchaj uważnie, gdy wyliczał będę rozmaite 
cechy zwyczajnych jīv, czcigodnych półbogów i bogiń i Samego Najwyższego 
Pana. Doskonałości Śrī Kṛṣṇy wyznaczają punkt odniesienia służący do 
oceniania pozycji innych osób. Następujące wersety z Bhakti-rasāmṛta-
sindhu, Pierwsza Fala, 11-12.14-18, wyraźnie ustanawiają wyższość Śrī 
Kṛṣṇy:  

ayaṁ netā su-ramyāṅgaḥ 
sarva-sal-lakṣaṇānvitaḥ 

ruciras tejasā yukto 
balīyān vayasānvitaḥ 

“‘ 'Kṛṣṇa, największy bohater, ma (1) najpiękniejsze transcendentalne ciało, 
(2) pełne wszelkich zalet. Jest ono (3) promienne i sprawia dużą 
przyjemność oczom. Jego ciało jest (4) mocne, (5) silne i (6) młode.’ 

vividhādbhuta-bhāṣā-vit 
satya-vākyaḥ priyaṁ-vadaḥ 

vāvadūkaḥ su-pāṇ`ityo 
buddhimān pratibhānvitaḥ 

“ 'Kṛṣṇa jest (7) znawcą wszystkich zdumiewających języków. Jest (8) 
prawdomówny, a Jego (9) mowa jest bardzo przyjemna. Jest (10) 
doskonałym oratorem i (11) bardzo mądrym, (12) wykształconym erudytą. 
Jest (13) geniuszem.’ 

vidagdhaś caturo dakṣaḥ 
kṛta-jṣaḥ su-dṛ`ha-vrataḥ 
deśa-kāla-supātra-jṣaḥ 
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śāstra-cakṣuḥ śucir vaśī 

“‘'Kṛṣṇa jest (14) wielkim ekspertem w artystycznych uciechach. Jest (15) 
bardzo przebiegły, jest (16) ekspertem, jest (17) wdzięczny i (18) bardzo 
stanowczy w Swych ślubach. (19) Wie, jak postępować odpowiednio do 
czasu, osoby i kraju oraz (20) patrzy oczyma pism świętych 
i autorytatywnych ksiąg. Jest (21) bardzo czysty i (22) samoopanowany.’ 

sthiro dāntaḥ kṣamā-śīlo 
gambhīro dhṛtimān samaḥ 
vadānyo dhārmikaḥ śūraḥ 
karuṇo mānya-māna-kṛt 

“‘' Śrī Kṛṣṇa jest (23) niezawodny, (24) ma opanowane zmysły i jest (25) 
wybaczający, (26) poważny oraz (27) spokojny. Jest (28) jednakowo 
ustosunkowany do wszystkich. Ponadto jest (29) wspaniałomyślny, (30) 
religijny, (31) rycerski i (32) łaskawy. Zawsze (33) darzy szacunkiem osoby 
godne poważania.’ 

dakṣiṇo vinayī hrīmān 
śaraṇāgata-pālakaḥ 

sukhī bhakta-suhṛt prema- 
vaśyaḥ sarva-śubhaṅ-karaḥ 

“‘Kṛṣṇa jest (34) bardzo prosty i tolerancyjny. Jest (35) pokorny i (36) 
nieśmiały i jest (37) obrońcą podporządkowanych dusz. Jest (38) bardzo 
szczęśliwy i (39) zawsze dobrze życzy Swym wielbicielom. Jest (40) uległy 
miłości i (41) wszechpomyślny.’ 

pratāpī kīrtimān rakta- 
lokaḥ sādhu-samāśrayaḥ 

nārī-gaṇa-manohārī 
sarvārādhyaḥ samṛddhimān 

“‘ Kṛṣṇa jest (42) bardzo wpływowy i (43) sławny i jest On (44) obiektem 
przywiązania dla wszystkich. Jest (45) schronieniem dobrych i prawych. Jest 
(46) atrakcyjny dla umysłów kobiet i (47) wielbi Go każdy. Jest (48) 
niesłychanie bogaty.’ 

varīyān īśvaraś ceti 
guṇās tasyānukīrtitāḥ 
samudrā iva paṣcāśad 
durvigāhā harer amī 
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“‘Kṛṣṇa jest (49) najwyższym i zawsze jest (50) wysławiany jako Najwyższy 
Pan oraz kontroler. Tak więc ma On wszystkie wymienione wcześniej 
pięćdziesiąt transcendentalnych cech. Głębię powyżej wymienionych 
pięćdziesięciu cech Najwyższego Osobowego Boga, Śrī Kṛṣṇy, porównuje się 
do oceanu. Innymi słowy, trudno je całkowicie pojąć.’ 

jīveṣv ete vasanto ’pi 
bindu-bindutayā kvacit 
paripūrṇatayā bhānti 
tatraiva puruṣottame 

“‘Żywe istoty przejawiają czasami krople tych cech, lecz jedynie Najwyższy 
Osobowy Bóg, Śrī Kṛṣṇa, posiada ich niezmierzony ocean.’  

atha paṣca-guṇā ye syur 
aṁśena giriśādiṣu 

“‘Oprócz tych pięćdziesięciu cech Najwyższy Osobowy Bóg posiada pięć 
innych, które częściowo obecne są w najwyższych spośród półbogów, takich 
jak Pan Brahmā i Pan Śiva, lecz nie w zwyczajnych jīvach.’ 

adā svarūpa-samprāptaḥ 
sarva-jṣo nitya-nūtanaḥ 

sac-cid-ānanda-sāndrāṅgaḥ 
sarva-siddhi-niṣevitaḥ 

“‘Oto te cechy: Pan jest (51) zawsze usytuowany na Swej oryginalnej 
pozycji, (52) jest wszechwiedzący, (53) zawsze świeży i młody, (54) jest 
skoncentrowaną formą wieczności, wiedzy i szczęścia oraz (55) ma wszelkie 
mistyczne doskonałości.’ 

athocyante guṇāḥ paṣca 
ye lakṣmīśādi-vartinaḥ 
avicintya-mahā-śaktiḥ 

koṭi-brahmāṇ`a-vigrahaḥ 
avatārāvalī-bījaṁ 

hatāri-gati-dāyakaḥ 
ātmārāma-gaṇākarṣīty 
amī kṛṣṇe kilādbhutāḥ 

“‘Jest następnych pięć cech, które występują na planetach Vaikuṇṭha u Śrī 
Nārāyaṇa, Pana Lakṣmī. Są one również obecne w Kṛṣṇie, lecz nie mają ich 
półbogowie, jak Pan Śiva czy inne żywe istoty. Zaliczają się do nich: (56) 
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niepojęta najwyższa moc, (57) stwarzanie z ciała niezliczonych 
wszechświatów, (58) bycie oryginalnym źródłem wszelkich inkarnacji, (59) 
obdarzanie wyzwoleniem zabitych wrogów oraz (60) zdolność urzekania 
wzniosłych osób, które są ātmārāma, zadowolone w sobie. Choć cechy te 
przejawia Śrī Nārāyaṇa, panujące Bóstwo planet Vaikuṇṭha, jeszcze 
wspanialej przejawia je Kṛṣṇa.’ 

sarvādbhuta-camatkāra- 
līlā-kallola-vāridhiḥ 

atulya-madhura-prema- 
maṇ`ita-priya-maṇ`alaḥ 
tri-jagan-mānasākarṣi- 

muralī-kala-kūjitaḥ 
asamānordhva-rūpa-śrī- 

vismāpita-carācaraḥ 

“‘ Prócz tych sześćdziesięciu transcendentalnych cech Śrī Kṛṣṇa ma 
dodatkowo cztery, które nie manifestują się nawet w osobie Nārāyaṇa. Są 
nimi: Kṛṣṇa (61) jest niczym ocean pełen fal rozrywek (līlā) budzących 
zdumienie każdego w trzech światach. (62) W Jego czynnościach miłości 
małżeńskiej zawsze otaczają Go drodzy bhaktowie, którzy czują do Niego 
niezrównaną miłość. (63) Melodyjną wibracją fletu przyciąga umysły 
wszystkich trzech światów. (64) Jego osobiste piękno i bogactwo jest 
niezrównane. Nikt nie jest Mu równy i nikt nie jest potężniejszy od Niego. 
Tak więc Osoba Boga zdumiewa wszelkie żywe stworzenia w trzech 
światach, zarówno ruchome, jak i nieruchome. Jest tak piękny, że nazywany 
jest Kṛṣṇą.’ 

līlā premṇā priyādhikyaṁ 
mādhuryaṁ veṇu-rūpayoḥ 
ity asādhāraṇaṁ proktaṁ 
govindasya catuṣṭayam 

evaṁ guṇāś catur-bhedāś 
catuḥ-ṣaṣṭir udāhṛtāḥ 

“‘Oprócz cech Nārāyaṇa, Kṛṣṇa ma cztery szczególne transcendentalne 
cechy: Swe zdumiewające rozrywki, znaczną ilość wspaniałych towarzyszy, 
którzy są Mu bardzo drodzy [jak gopi], zadziwiające piękno i cudowną 
wibrację fletu. Śrī Kṛṣṇa jest wznioślejszy od zwykłych żywych istot 
i półbogów, jak Pan Śiva. Jest nawet bardziej wzniosły niż Jego osobista 
ekspansja, Śrī Nārāyaṇa. Najwyższy Osobowy Bóg posiada ogółem w pełni 
sześćdziesiąt cztery transcendentalne cechy.’ 
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“Te sześćdziesiąt cztery boskie doskonałości całkowicie i wiecznie przynależą 
Śrī Kṛṣṇie, uosobieniu sac-cid-ānanda. Cztery ostatnie cechy należą 
bezwarunkowo i wyłącznie do Kṛṣṇy, nawet Jego vilāsa, inkarnacje līlā (līlā-
avatāra) nie są w stanie ich przejawiać. Pierwsze sześćdziesiąt cech, bez 
tych ostatnich czterech, posiada w pełni Śrī Nārāyaṇa. Pierwsze pięćdziesiąt 
pięć cech, bez ostatnich dziewięciu, ukazuje Pan Śiva, a inni półbogowie 
posiadają je częściowo. Zwykłe żywe istoty mogą posiadać, w różnym 
stopniu, pierwsze pięćdziesiąt doskonałości. 

“ Pan Śiva, Pan Brahmā, Sūrya, Gaṇeśa, i Indra są specjalnie 
upełnomocnieni przez Pana za pomoca cech umożliwiających im 
zarządzaniem materialnym wszechświatem; są oni upełnomocnionymi 
inkarnacjami Pana. Niemniej jednak ich oryginalną pozycją jest bycie 
wiecznymi sługami Śrī Kṛṣṇy. Dzięki ich łasce wiele osób osiągnęło czystą 
służbę oddania dla Śrī Kṛṣṇy; są oni bóstwami wielbionymi przez jīvy 
znajdujące się na rozmaitych poziomach rozwoju duchowego. Jednakże 
zalecane jest, by wielbić ich jako części i cząstki Najwyższego Pana. Jeśli ci 
upełnomocnieni półbogowie zapragną, mogą łaskawie obdarzyć żywą istotę 
czystym oddaniem dla Śrī Kṛṣṇy; dzięki posiadaniu mocy obdarzania czystym 
oddaniem staja się oni chwalebnymi i godnymi, by być wielbionym przez 
żywe istoty jako ich guru. 

“Wielki wielbiciel, największy z półbogów Pan Śiva ma unikalną pozycję i 
status czyniący go praktycznie nieróżnym od Samego Najwyższego Pana. To 
właśnie z tego powodu zwolennicy filozofii māyāvādī błędnie postrzegają 
Pana Śivę za Najwyższego Brahmana.” 

Tak kończy się Trzynasty Rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: Nitya-
dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana, Część Pierwsza: Pramāṇa, 
Dowód, i Prameya, Prawda. 
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ROZDZIAŁ 14 

Część Druga: Śakti-vicāra, Opis Energii Śrī Kṛṣṇy 

 

Niezwykle zadowolony, Vrajanātha spędził następny dzień bezustannie 
rozważając nauki starszego Bābājīego usłyszane poprzedniej nocy. 
Podziwiając niezwykłe instrukcje Śrī Caitanyi czuł, jak każde słowo zalewa 
jego serce niebiańskim nektarem. Im więcej słuchał Raghunātha dāsa 
Bābājīego, tym bardziej spragniony był większych ilości tego nektaru. 
Postrzegał przedstawianą przezeń filozofię jako bardzo spójną i logiczną, 
wydającą się całkowicie opierać na pismach Vedyjskich. Niepokoiły go myśli 
o społeczności bramińskiej znieważającej tak wzniosłe konkluzje. Obawiał 
się, iż filozoficzne błędy, które wkradły się w sposób rozumienia pism przez 
kastę bramińską, miały swe źródło z ich skłonności do ulegania ideom 
monistycznej filozofii māyāvādī. 

Takie oto myśli pojawijały się przez umysłem Vrajanātha w czasie, gdy 
zdążał na spotkanie z Raghunātha dāsa Bābājīm w jego kuṭīra. Pokłonił się 
uświęconemu miejscu zamieszkania tego niezwykle wzniosłego Vaiṣṇavy i 
wszedł do środka, składając pokorny pokłon u stóp Raghunātha dāsa 
Bābājīego. Raghunātha dāsa Bābājī, tryskając radością, objął go i serdecznie 
uściskał, po czym wskazał mu miejsce do siedzenia u swego boku. 
Vrajanātha niemal wychodził z siebie, niecierpliwie oczekując kolejnej 
rozmowy.  

Powiedział, “Drogi mistrzu, nie mogę się doczekać usłyszenia trzeciego 
wersetu z Daśa-mūla-śloka. Łaskawie wyjaw mi jego najgłębsze znaczenie.” 

Raghunātha dāsa Bābājī był niezwykle przejęty. Z ekstazą wypisaną na 
twarzy i włosami zjeżonymi na całym ciele zaczął recytować werset:  

parākhyāyāḥ śakter apṛthag api sa sve mahimani 
sthito jivākhyaṁ svam acid-abhihitaṁ taṁ tri-padikam 

svatantrecchaḥ śaktiṁ sakala-viṣaye preraṇa-paro 
vikārādyaiḥ śūnyaḥ parama-puruṣo 'sau vijayate 

“‘Najwyższy Pan jest nieróżny i nierozłączny ze Swymi niepojętymi, 
absolutnymi energiami, pozostając przy tym całkowicie niezależnym. 
Wiecznie uosabia nieograniczoną, majestatyczną wspaniałość. Zawsze 
pobudza Swe boskie energie, znane jako parā-śakti, składające się z jīva-
śakti, energii granicznej; cit-śakti, wewnętrznej energii duchowej; i māyā-
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śakti, zewnętrznej energii iluzorycznej, do angażowania się w wartościowe 
czynności. Jednakże On, Najwyższa Prawda Absolutna, wiecznie pełen 
boskości, Najwyższa Osoba Boga, pozostaje niezmiennym i nieporuszonym.’ 

Vrajanātha, “Bramini- pandici mówią, że gdy parama-tattva, najwyższa 
Prawda Absolutna, manifestuje się jako Brahman, Jego boskie energie 
pozostają niezamanifestowane, zaś gdy objawia się jako Īśvara, Najwyższy 
Kontroler, jego energie są zamanifestowane i aktywne. Jaka jest konkluzja 
Ved w tej kwestii?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Najwyższa Prawda Absolutna ukazuje Swe energie 
w każdych warunkach. Vedy, na przykład Śvetāśvatara Upaniṣad, 6.8, 
oznajmiają:  

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate 
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate 

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate 
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca 

“‘Najwyższy Pan nigdy nie potrzebuje pomocy materialnych zmysłów, by 
móc realizować swe zamiary. Nie posiada materialnego ciała ani 
materialnych zmysłów. Jego ciało jest całkowicie duchowe, dlatego też Jego 
postać nie jest ograniczana tak, jak ma to w przypadku osób posiadających 
ciało materialne. Jest wszechobecny, Jego piękna duchowa postać jest 
obecna w całym stworzeniu; jednocześnie znajduje się On w Swej osobistej 
siedzibie, Goloce Vṛndāvanie, Jego piękno rozkwita w pełni młodości, gdy 
spędza czas na wiecznych zabawach z gopī. Nikt i nic nie może się z Nim 
równać czy Go przewyższać; jest przepełniony acintya-śakti, niepojętą 
energią. Jego energia nazywana jest niepojętą, gdyż ludzki umysł nie jest w 
stanie jej zbadać. Para-śakti, Najwyższa Absolutna energia, jest innym 
określeniem na acintya-śakti. Choć Jego nierozłączna, wewnętrzna acintya-
śakti, para-śakti, jest jedna, pomimo tego przejawia się w rozlicznych 
doskonałościach jako jñāna, znana także jako cit i saṁvit, energia 
poznawcza; bala, nazywana sat i sandhinī, energia władzy i sily; i kriyā, 
znana też jako ānanda i hlādinī, energia służąca do spełniania rozmaitych 
dynamicznych aktów.’  

“Cit-śakti opisuje następujący werset z Śvetāśvatara Upaniṣad, 1.3:  

te dhyāna-yogānugatā apaśyan devātmā-śaktim sva-gunair nigū`ām 
yaḥ kāraṇāni nikhilāni tāni kālātmā-yuktāny adhi tiṣṭhaty ekaḥ 
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“‘Mędrcy, którzy zrozumieli Prawdę Absolutną, wstąpili w samādhi, głęboką 
medytację. W stanie tym rozważają transcendentalne cechy najwyższego 
Pana. Swymi czystymi umysłami bezpośrednio obserwują mistyczne i 
absolutne duchowe energie Pana, nieróżne od Niego Samego. Energie te 
przygotowują i rozpoczynają całe spektrum powszechnych przyczyn i 
skutków, kontrolują żywe istoty, zjawiska naturalne, czas i wydarzenia.’ 

“Opisując jīva-śakti, Śvetāśvatara Upaniṣad, 4.5, mówi:  

ajām ekāṁ lohita-śukla-kṛṣṇāṁ 
vahvīḥ prajāḥ sṛjamānāṁ svarūpāḥ 

ajo hy eko juṣamāno’ nuśete 
jahaty enāṁ bhukta-bhogām ajo’nyaḥ 

“‘Energia prakṛti ma wiele dzieci- trzy siły natury materialnej (sattva, biała; 
raja, czerwona; i tama, czarna), dwudziestu czterech elementów składowych 
natury materialnej. Jest ona svarūpāḥ, energią Najwyższego Pana, Jego 
niezrodzoną, wieczną towarzyszką, nieróżną od Niego. Służy Jej i wielbi Ją 
inna niezrodzona istota, uwarunkowana jīva, w swej ignorancji uważająca 
się za puruṣa, cieszącego się Nią, prakṛti, natura materialną. Inny zaś 
niezrodzony puruṣa, jīva usytuowana w wiedzy, odrzuca zdradliwe próby 
cieszenia się Nią i dzięki temu osiąga wyzwolenie.” 

“Następny werset również pochodzi ze Śvetāśvatara Upaniṣad, 4.9, i opisuje 
māyā-śakti:  

chandāṁsi yajṣāḥ kratavo vratāni 
bhūtaṁ bhavyaṁ yac ca vedā vadanti 

yasmān māyī sṛjate viśvam etat 
tasmiṁś cānyo māyayā sanniruddhaḥ 

“‘Najwyższy Pan, władca māyi, stworzył ten wszechświat wraz z całą jego 
różnorodnością, czyli Vedami, rytuałami ofiarnymi, zasadami religijnymi, 
przeszłością, przyszłością i teraźniejszością (czyli czasem), i tak dalej. Vedy 
opisują to niezwykle szczegółowo. Jīva umieszczona jest w tym 
wszechświecie, gdzie wchodzi w kontakt z māyą i w ten sposób zostaje przez 
Nią schwytana i uwięziona.’ 

“Termin parāsya-śaktiḥ wskazuje na to, że parama-tattva w Swej najwyższej 
manifestacji boskości zawsze przejawia Swe równie doskonałe energie. 
Żaden tekst nie opisuje parama-tattva jako pozbawionego mocy w 
jakikolwiek okolicznościach. Gdy parama-tattva ukazuje Swą 
transcendentalnie piękną postać, jest On Najwyższą Osobą Boga, zaś gdy 
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objawia Swój bezosobowy aspekt- jest Brahmanem. Opisywanie Najwyższej 
Prawdy Absolutnej jako pozbawionej energii byłoby sprzeczne z faktem 
posiadania przez Niego para-śakti. Dlatego też, śakti jest bez wątpienia 
obecna także w bezpostaciowym, pozbawionym cech Brahmanie.  

“Ta najwyższa energia opisywana jest w różnych miejscach za pomocą 
rozmaitych nazw, takich jak para-śakti, svarūpa-śakti, cit-śakti, antaraṅga-
śakti i tak dalej. ‘Bezsilny Brahman’ jest nieprawdziwym i zwodniczym 
określeniem sfabrykowanym przez zwolenników filozofii māyāvādī. Prawda 
jest taka, że ‘bezosobowy’ Brahman jest poza zasięgiem ich zrozumienia. 
Vedy, w Śvetāśvatara Upaniṣad, 4.1, definiują saviśeṣa, osobowego, and 
nirviśeṣa, bezosobowego, Brahmana w następujący sposób: 

ya eko ‘varno bahudha śakti-yogād 
varṇānekān nihitārtho dadhāti 

 “‘Najwyższy Pan jest jedną, niedualną Prawdą Absolutną obdarzoną 
ogromnymi, niezliczonymi energiami równymi tylko Jemu. Choć nie ma w 
Nim ani krzty materialnych cech, poprzez Swe rozmaite energie stwarza On 
cechy natury materialnej..’ 

“Dalej, w Śvetāśvatara Upaniṣad 3.1: 

ya eko jālavān īśata īśanībhiḥ 
sarvāl lokān īśata īśanībhiḥ 

“‘Najwyższy Pan, kontroler māyā-jāla, pajęczyny złudzenia, zarządza 
materialnym wszechświatem za pomocą Swych energii.’ 

“rozumiesz już, że Najwyższa Prawda Absolutna nigdy nie może zostać 
pozbawiona Swych energii? Są one zawsze samozamanifestowane, zawsze w 
pełni przejawione, co niezbicie wynika z następującego wersetu ze 
Śvetāśvatara Upaniṣad, 6.16:  

sa viṣvakṛd viśvavidātma-yoniḥ 
jṣah kālakālo guṇī sarva-vid yaḥ 

pradhāna-kṣetrajṣa-patir-guṇeśaḥ 
saṁsāra-mokṣa-sthiti-bandha-hetuḥ 

“‘Dusza Najwyższa jest stwórcą tego wszechświata. Jest On sarvajṣa, 
wszystkowiedzący; ātmā-yoni, źródłem Samego Siebie; kālakartā, 
niesamowitym uosobieniem czasu; guṇī, pełnym wszelkich 
transcendentalnych cech, sarvavid, znającym wszystkich; i kontrolerem of 
māyi, pradhāna. Jest On kṣetrajña-pati, władcą wszechświata; guṇeśa, 
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Panem cech materialnych nie podlegającym ich wpływowi. Jest najwyższym 
autorytetem w kwestii uwięzienia jīvy w kole saṁsāry, wyznaczania jej 
długości życia i nagradzania jej wyzwoleniem.’ 

“Dzięki temu wersetowi łatwo odróżnić trzy aspekty para-śakti: pradhāna 
wskazuje na māyā-śakti; kṣetrajṣa na jīva-śakti; zaś kṣetrajña-pati wskazuje 
na cit-śakti. Fałszywe rozróżnianie na Brahmana jako pozbawionego energii i 
Najwyższą Osobę, z energiami zamanifestowanymi, jest wymysłem filozofów 
māyāvādī nie mającym żadnego związku z Prawdą Absolutną. W 
rzeczywistości, parama-tattva zawsze jest sarva-śaktimān, wszechmocny. 
Najwyższa Osoba Boga jest majestatycznym uosobieniem i kontrolerem 
Swych boskich energii; zawsze pozostaje Najwyższym Autokratą, 
niezależnym, Według własnej woli aktywującym te energie. Ten stan 
Najwyższej Niezależności jest Jego szczególną chlubą.” 

Vrajanātha, “Jeśli Pan zawsze jest zjednoczony ze Swymi energiami i 
wszystko dzieje się dzięki nim, to musi On działać za ich pośrednictwem i 
pomocą. Jakże więc może być On określany jako niezależny i działający 
zawsze Według własnej woli?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Vedānta oznajmia:  

śakti-śaktimatayor abhedaḥ 

“Pisma śruti tłumaczą to oznajmienie w następujący sposób: ‘śaktimān-
puruṣa, Najwyższy Pan Energii, jest nieróżny od Swych śakti.’  

“Czynności Pana pokazują Jego śakti, lecz jest ona kontrolowana jego icchā, 
pragnieniem, co wskazuje na śaktimān, właściciela i kontrolera energii. 
Przykładowo, stwarzanie, utrzymywanie i destrukcja wszechświata 
materialnego są zadaniami māyā-śakti, jego zewnętrznej energii. Dalej, Jego 
jīva-śakti, energia graniczna, manifestuje jīvy. Jego cit-śakti, energia 
wewnętrzna, manifestuje świat duchowy. Polecając cit-śakti, māyā-śakti i 
jīva-śakti wypełnianie ich indywidualnych czynności, pozostaje On nirvikāra, 
w oddaleniu, nieuwikłany, wiecznie poza wpływami tych czynności.” 

Vrajanātha, “Jeśli Pan działa zgodnie z własnymi pragnieniami, jak może być 
On nirvikāra? Zaiste, czynności spełniane dzięki Jego sva-icchāmaya, własnej 
woli, implikują vikāra, transformacje, w Jego osobowości.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W związku z Najwyższym Panem, słowo nirvikāra 
oznacza, iż nie jest on dotknięty przez māyika-vikāra, złudne materialne 
transformacje. Māyā-śakti jest tylko cieniem svarūpa-śakti, wewnętrznej 
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duchowej energii. Czynności wykonywane przez māyā-śakti są prawdziwe, 
lecz tymczasowe, a nie wieczne. Te wady māyā-śakti są nieobecne w 
parama-tattva. Pragnienie cieszenia się līlā jest właściwe dla parama-tattva, 
Śrī Hari, zaś transformacje manifestujące się na tej podstawie są cid-
vaicitrya, duchową różnorodnością. Transformacje te są wzniosłymi 
transcendentalnymi manifestacjami prema— nie ma w nich najmniejszego 
śladu niedoskonałości. Wszystkie te przejawienia duchowej różnorodności są 
doskonale dopasowane wewnątrz advaya-jñāna-bhagavān, 
niezróżnicowanego, Absolutnego Bóstwa. 

“Dzięki Swym niepojętym energiom, Najwyższy Pan stwarza ten wszechświat 
za pomocą māyā-śakti , lecz Jego duchowa energia i tożsamość ciągle 
pozostają niepodzielne, nienaruszone i nietknięte. Cudowna różnorodność 
transcendentalnych līlā nie ma żadnego związku z māyā-śakti. Jednakże ci, 
których umysły okrywa māyā, błędnie interpretują opisy duchowej 
różnorodności podawane w śāstrach- podobnie tak, jak dotknięte żółtaczką 
oczy widzą świat w odcieniach żółci, czy też oczy chore na kataraktę w 
słoneczny dzień postrzegają słońce jako okryte przez chmury. 

“Znaczenie tej kwestii jest takie, że māyā-śakti jest tylko cieniem cit-śakti, 
stąd zróżnicowanie obecne w duchowych czynnościach jest w zniekształcony 
sposób odwzorowywane w materialne różnorodności. Powierzchownie 
wydają się być takie same, lecz wewnątrz są całkowicie sobie przeciwne. Na 
pierwszy rzut oka lustrzane odbicie postaci ludzkiej wydaje się być jej 
doskonałym odwzorowaniem, lecz po przyjrzeniu się widać, że kończyny 
znajdują się po przeciwnej stronie i tak dalej. Podobnie, różnorodność 
przejawiana w świecie duchowym na pierwszy rzut oka wydaje się być 
podobną do swego materialnego odpowiednika, lecz szczegółowe badania 
wyraźnie ukazują bezsprzeczne różnice. 

“Māyā-vaicitrya, materialna rozmaitość, jest zniekształconym i fałszywym 
odbiciem cit-vaicitrya, duchowej różnorodności. Dlatego też opisy tych 
dwóch postaci vaicitrya mogą wyglądać podobnie, ale w swej istocie mają 
przeciwne natury. Najwyższy Pan kierując się własnymi pragnieniami 
wolnym jest od māyā-vikāra, a będąc kontrolerem māyā-śakti kieruje Nią, by 
spełniała Jego czynności.” 

Vrajanātha, “Do której kategorii śakti Kṛṣṇy należy Śrīmatī Rādhikā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Kṛṣṇa jest pūrṇa śaktimān, najwyższym 
właścicielem energii w Jego najwyższej pierwotnej postaci, zaś Śrīmatī 
Rādhikā jest pūrṇa śakti, Jego najwyższą energią w Jej najwyższej 
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pierwotnej postaci. Śrīmatī Rādhikā może być również znana jako pūrṇa-
svarūpa-śakti, czyste uosobienie pierwotnej boskiej energii Pana i identyczna 
z Nim. Na przykład piżmo jest rozpoznawalne dzięki swemu zapachowi i 
nierozerwalnie z nim związane. Podobnie ogień znany jest z emitowanego 
ciepła i jest z nim nierozłączny. W ten sam sposób, Śrīmatī Rādhikā i Śrī 
Kṛṣṇa, rozkoszując się Swymi transcendentalnymi rozrywkami, są zawsze 
oddzielnymi osobami, lecz jednocześnie nieróżnymi i nierozłącznymi. Trzy 
aktywne energie- cit-śakti, jīva-śakti, i māyā-śakti- emanują ze svarūpa-
śakti. 

“Innym określeniem cit-śakti jest antaraṅgā-śakti, wewnętrzna duchowa 
energia, zaś inną nazwą jīva-śakti jest taṭasthā-śakti, energia graniczna. 
Synonimem māyā-śakti jest bahiraṅgā-śakti, energia zewnętrzna. Choć 
svarūpa-śakti jest jedna, działa poprzez Swe trzy rozwinięcia. Wszystkie 
wewnętrzne, nieodłączne cechy svarūpa-śakti są w pełni przejawione w cit-
śakti; w niewielkim stopniu obecne w jīva-śakti; w māyā-śakti obecne jest 
ich zniekształcone odbicie.  

“Svarūpa-śakti posiada trzy wewnętrzne cechy: hlādinī, energię 
przyjemności; sandhinī, energię utrzymującą i saṁvit, energię poznawczą. 
Opisuje je czwarty werset Daśa-mūla-śikṣā:  

sa vai hilādinyāś ca praṇaya-vikṛter hlādana-ratas 
tathā samvī-chakti-prakaṭita-raho-bhāva-rasitaḥ 
tayā śrī-sāndhinyā kṛta-viśada-tad-dhāma-nicaye 
rasāmbhodhau magno vraja-rasa-vilāsī vijayate 

“‘Svarūpa-śakti ma trzy właściwości: hlādinī, saṁvit i sandhinī. 
Transcendentalne miłosne wymiany kreowane przez hlādinī-śakti zniewalają 
Śrī Kṛṣṇę szczęściem. Wzniosłe miłosne pragnienia wypływające z saṁvit-
śakti podsycają erotyczne nastroje, rasa, Śrī Kṛṣṇy. Duchowe królestwo Śrī 
Vṛndāvana-dhāma, doskonałe i czyste, zostało zamanifestowane przez 
sandhinī-śakti, jako scena dla wiecznych miłosnych rozrywek. W Śrī 
Vṛndāvanie, Najwyższy Kochanek Vrajy, Śrī Kṛṣṇa, pozostaje zanurzony w 
niezmierzonym nektarze rasy, niebiańskich miłosnych smaków.’ 

“Natura znaczenia tego wersetu jest niezwykle ezoteryczna. Te trzy 
właściwości- hlādinī, saṁvit, i sandhinī- są przejawiane dynamicznie w 
każdym zakątku stworzenia. Hlādinī jest uosobiona w Śrīmatī Rādhice, córce 
Maharadży Vṛṣabhānu. Dostarcza Kṛṣṇie pełnego, absolutnego duchowego 
szczęścia. Jest najukochańszą Śrī Kṛṣṇy i uosabia mahābhāva, najwyższy 
ekstatyczny nastrój, który oczarowuje Śrī Kṛṣṇę. Jej ekspansjami, kāya-
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vyūha-svarūpa, są aṣṭa-sakhī, Jej osiem towarzyszek. Każda z nich jest 
ucieleśnieniem jednej z ośmiu podstawowych bhāva, miłosnych duchowych 
uczuć. Śrīmatī Rādhikā ekspanduje dalej jako cztery sevā-bhāva, nastroje 
niebiańskiej służby. Te cztery nastroje służby uosobione są przez cztery 
różne kategorie sakhī, przyjaciółek i towarzyszek. Są to priya-sakhī, bardzo 
drogie przyjaciółki; narma-sakhī, drogie dowcipne przyjaciółki; prāṇa-sakhī, 
przyjaciółki droższe ponad życie; i parama-preṣṭha-sakhī; najdroższe ze 
wszystkich przyjaciółek. Wszystkie te sakhī są nitya-siddha-sakhī, wiecznie 
doskonałymi towarzyszkami, stałymi mieszkankami Vrajy w świecie 
duchowym.  

“Saṁvit-śakti odpowiada za rozmaite relacje pomiędzy mieszkańcami Vrajy. 
Sandhinī-śakti manifestuje żywioły, ziemię, wodę, powietrze, etc.; wioski; 
lasy; wzgórze Govardhana i wszelkie inne miejsca będące arenami 
transcendentalnych rozrywek. Sandhinī-śakti dostarcza także różnych 
duchowych postaci Śrī Kṛṣṇy i Śrīmatī Rādhiki oraz Ich przyjaciół, 
towarzyszy, sług, krów, etc oraz wszelkich innych elementów Ich wiecznych 
rozrywek. 

“Hlādinī-śakti przeobraża się w miłosne rozrywki i w ten sposób utrzymuje 
Śrī Kṛṣṇę pogrążonym w stanie głębokiej ekstazy. Saṁvit-śakti przejawia 
mnóstwo mistycznych nastrojów i związków, dostarczając Śrī Kṛṣṇie 
nieprzerwanej ekscytacji. Śrī Kṛṣṇa grający na flecie by przyciągnąć gopī, 
prowadzący krowy na pastwisko, biorący udział w tańcu rāsa-līlā, etc., to 
przykładowe wydarzenia aranżowane przez saṁvit-śakti. Sandhinī-śakti 
utrzymuje duchową siedzibę, Śrī Vraja, w której Śrī Kṛṣṇa pozostaje 
zanurzony w wymianie duchowych smaków. Śrī Vraja jest najważniejszym i 
najbardziej ezoterycznym miejscem rozrywek Śrī Kṛṣṇy.” 

Vrajanātha, “Drogi mistrzu, objaśniłeś, że sandhinī, saṁvit, i hlādinī są 
trzema właściwościami svarūpa-śakti, w niewielkiej ilości obecnymi w jīva-
śakti i w zniekształconym odbiciu obecne w māyā-śakti. Ciekawi mnie 
niezmiernie, w jaki sposób te trzy właściwości obecne są w tych dwóch 
energiach.”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “Maleńka cząstka svarūpa-śakti obecna jest w jīvie, 
wiec i Jej trzy właściwości, także w mikroskopijnych ilościach, można znaleźć 
w jīvie. Hlādinī-śakti obecna jest w jīvie jako doskonałe brahmānanda, 
szczęście transcendencji Brahmana, gotowe do osiągnięcia w dowolnym 
czasie. Saṁvit-śakti przejawia się w żywej istocie jako brahma-jñāna, wiedza 
o jednorodnej Prawdzie Absolutnej, zaś sandhinī-śakti przejawia się pod 
postacią anu-caitanya, niewielkiej iskry najwyższej świadomości. Te same 
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właściwości ukazane w māyā-śakti na planie materialnym zachowują się 
zależnie od zaistniałych zanieczyszczeń. Hlādinī-śakti obecna jest jako 
wulgarna materialna przyjemność, saṁvit-śakti jako materialistyczna wiedza, 
a sandhinī-śakti jako czternaście systemów planetarnych wchodzących w 
skład stworzenia materialnego oraz fizyczne formy okrywające jīvę.” 

Vrajanātha, “Jak można powiedzieć o śakti, że jest niepojęta, acintya, jeśli 
każdy jej akt podlega niezwykle szczegółowej analizie porównawczej 
umysłu?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Pojedyncze kwestie dotyczące tematu śakti mogą 
być rozważane oddzielnie, lecz całościowo, biorąc pod uwagę ich 
ezoteryczne relacje i subtelne konfiguracje, śakti Śrī Kṛṣṇy jest całkowicie 
niepojęta dla ludzkiego intelektu. Na tym planie materialnym, sprzeczne i 
antagonistyczne natury nie mogą zaistnieć w jednym miejscu czy w jednej 
osobie, gdyż takie przeciwne sobie natury niszczą się wzajemnie. Jednakże 
śakti Śrī Kṛṣṇy jest tak niepojęta, że te pozornie przeciwne natury, uczucia i 
cechy świata duchowego istnieją wiecznie w harmonii i nieskazitelnym 
przepychu.  

“Śrī Kṛṣṇa jest jednocześnie osobą o pięknej postaci oraz jest Swym 
bezosobowym, budzącym respekt aspektem. Obie te formy są 
wszechprzenikające i ucieleśnione, bierne i dynamicznie twórcze, 
nienarodzone i zrodzone z Jego rodziców, Devakī i Vasudevy oraz Yaśody i 
Nandy. Jest On Najwyższym Bóstwem wielbionym przez wszystkich i 
pastuszkiem, wszechwiedzącym, lecz przyjmującym ciało przejawiające 
ludzkie emocje, z postacią i cechami, lecz także bezcielesnym i pozbawionym 
cech, poza percepcją zmysłową, ale także uosobieniem smaków, 
nieograniczonym, lecz równocześnie ograniczonym podczas rozmaitych 
rozrywek w Swych inkarnacjach, nieosiągalnym i dalekim, ale znajdującym 
się wewnątrz serca każdej istoty, niezmiennym i beztroskim, lecz 
zadziwionym gniewem gopī. Istnieją niezliczone przykłady na to, jak te 
pozornie sprzeczne emocje utrzymują i nadają pędu transcendentalnym 
rozrywkom Pana, biorąc pod uwagę osobowość Pana, Jego dhāma, 
towarzyszy i przedmioty. Wieczna harmonia panująca między tymi 
przeciwnymi aspektami ukazuje niepojęty status Jego śakti.” 

Vrajanātha, “Czy Vedy zgadzają się z tymi oznajmieniami?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Prawdy te są często potwierdzane przez Vedy, na 
przykład w Svetāśvatara Upaniṣad, 3.79:  

apāṇipādo javano grahītā paśyaty acakṣuḥ sa śṛnoty akarṇaḥ 



 

*  41  * 

sa vetti vedyaṁ na ca tasyāsti vettā tam āhur agryaṁ puruṣaṁ mahāntam 

“‘Choć Najwyższy Pan nie posiada rąk i nóg, zawsze pozostaje w ruchu i 
odbiera wszelkie ofiary, gdyż posiada On transcendentalne ciało z wszystkimi 
członkami. Może On widzieć bez oczu i słyszeć bez uszu, gdyż Jego zmysły i 
organy są całkowicie duchowe. Jest wyłącznym świadkiem wszystkich 
czynów i znawcą całej wiedzy, lecz nikt nie jest w stanie poznać Go lub 
ocenić. Ograniczony umysł ludzki nie jest w stanie pojąć faktu, iż jest On 
duchowym ciałem złożonym z boskich zmysłów. Brahma-jñānī, znający 
Prawdę Absolutną, wychwalają Go jako najłaskawszego i źródło wszelkich 
przyczyn.’ 

“Īśopaniṣad, werset 5, oznajmia:  

tad ejati tan naijati 
tad dūre tad vantike 

tad antarasya sarvasya 
tad u sarvasyāsya bahyataḥ 

“‘ Najwyższy Pan chodzi i nie chodzi. Jest daleko, ale i bardzo blisko. Jest we 
wszystkim, a zarazem z dala od wszystkiego.’ 

“Dalej, Īśopaniṣad, werset 8, mówi: 

sa paryagāc chukram akāyam avraṇam 
asnāviraṁ śuddham apāpa-viddham 
kavir manīṣī paribhūḥ svayambhūr 

yāthātathyato ’rthān vyadadhāc chāśvatībhyaḥ samābhyaḥ 

“‘Najwyższa Osoba jest wszechprzenikający, czysty, bez materialnego 
subtelnego czy wulgarnego ciała, niezmienny, bez żadnych żył i nerwów, 
pozbawiony cech materialnych , transcendentalny, przepiękny, 
wszechwiedzący, niedościgniony i samo zamanifestowany. Osobiście, za 
pośrednictwem Swej niepojętej energii, obdarza wszystkie wieczne istoty ich 
indywidualnymi naturami.’ 

Vrajanātha, “Czy Vedy wspominają cokolwiek o tym, że całkowicie 
niezależny Najwyższy Pan spontanicznie postanawia zstąpić do tego świata 
jako inkarnacja?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Tak, jest na to wiele przykładów. Talavakāra, 
Kena Upaniṣad, opisuje rozmowę między Umą a Panem Śivą. Indra i inni 
półbogowie, pokonawszy demony po straszliwej walce, stali się niezmiernie 
dumni i aroganccy, nawet względem siebie nawzajem. Nieoczekiwanie i dość 
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nagle, Najwyższy Pan zstąpił w niezwykle pięknej postaci i zapytał półbogów 
o powody ich dumy. Następnie wręczył im źdźbło trawy i poprosił, by 
unicestwili je za pomocą swych mocy. Jednakże, ku wielkiemu zdziwieniu 
wszystkich tam obecnych, Agni, bóg ognia, próbując z całych sił, nie był w 
stanie nawet nieco przypalić owego źdźbła. Wtedy Vāyu, bóg wiatru, poniósł 
porażkę próbując je zdmuchnąć. Nikt z półbogów nie potrafił spełnić prośby 
Pana. Wtedy zrozumieli i przyjęli boskie instrukcje Pana. Oślepiające piękno 
Pana i Jego cudowny spryt przepełniły ich zachwytem i podziwem.  

“Jak mówi Kena Upaniṣad, 3.6: 

tasmai tṛṇaṁ nidadhāv etad daheti 
tad upapreyāya sarva javena tan na 
śaśāka dagdhum sa tata eva nivavṛte 

naitad aśakaṁ vijṣātuṁ yad etad yakṣam iti 

“‘ Yakṣa , Najwyższy Pan, położył źdźbło trawy przed Agnim, bogiem ognia, i 
poprosił go: ‘Pokaz Mi, jak to spalasz.’ Agni próbował na wszystkie możliwe 
sposoby, używając wszelkich swych mocy, lecz nie potrafił tego dokonać. 
Zawstydzony wrócił do reszty półbogów i powiedział: ‘Nie mam pojęcia, kim 
w rzeczywistości jest ta wspaniała osoba.” 

“znaczenie tego zdarzenia jest takie, że Najwyższy Pan, opisywany wszędzie 
jako urzekająco piękny, z własnej woli zstępuje pod wpływem chwili, by 
cieszyć się rozrywkami wraz z jīvami.” 

Vrajanātha, “Słyszałem, że Najwyższy Pan jest nieskończonym źródłem 
smaków. W którym miejscu wspominają o tym Vedy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Oto jednoznaczny cytat z Taittirīya Upaniṣad, 
2.7.1: 

yadvaitat raso vai saḥ 
rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhāvati 

ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt 
yad eṣa ākāśa ānando na syāt 

eṣa hy evānandayati 

“‘Ten, którego opisano (w poprzednim wersecie Upaniṣadu) jako wzór 
pobożności i zalet jest w rzeczywistości parama-brahma, Najwyższą Osobą 
Boga, uosobieniem smaków (rasa). Jedynie wtedy, gdy jīva jest w stanie 
osiągnąć Go, rasa svarūpa, uosobienie duchowych smaków, może być ona 
naprawdę szczęśliwa. Któż może oddychać bez dającego oddech Pana? Kto 
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może cieszyć się szczęściem bez Pana, który nim obdarza? On jest Tym, 
który daje transcendentalną rozkosz.’” 

Vrajanātha, “Jeśli jest On rasa-svarūpa, dlaczego nie mogą ujrzeć Go 
materialiści?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Są dwa rodzaje māyā-baddha-jīva, 
uwarunkowanych dusz. Pierwszy rodzaj to parāk, duchowo obojętni, 
odwrócili się od Śrī Kṛṣṇy i pociąga ich materia. Inni to pratyak, przyciągani 
do duchowości; zwracają się ku Śrī Kṛṣṇie, pociąga ich wewnętrzna jaźń i Śrī 
Kṛṣṇa. Ekstrawertyczne parāk jīvy wypierają się Śrī Kṛṣṇy i odwracając się od 
Niego zostają pozbawione możliwości podziwiania cudownego piękna i 
splendoru Pana. Ich świadomość skierowana jest ku zjawiskom materialnym, 
stąd też widzą one tylko materię i jedynie o niej myślą. Z drugiej strony, 
introwertyczne pratyak jīvy niechętne są māyi i przyciągane są do Śrī Kṛṣṇy, 
co pozwala im bezpośrednio obserwować Go, ucieleśnienie 
wszechpomyślnych duchowych smaków.  

“Kaṭhopaniṣad, 2.1.1, oznajmia jak nastepuje:  

parāṣci khāni vyatṛṇat svayam-bhūs 
tasmāt parāṅ paśyati nāntar ātman 

kaścid dhīraḥ pratyag-ātmānam aikṣad 
āvṛtta-cakṣur amṛtatvam icchan 

“‘Svayambhū, Pan Brahmā, zaprojektował zmysły jīvy w taki sposób, by 
naturalnie były one przyciągane przez materię, stąd świadomość jīvy 
skierowana jest na zewnątrz. Ta skłonność nie pozwala im na ujrzenie 
Paramātmy, przejawienia Najwyższego Pana, w samych sobie. Jedynie 
niewielka ilość dhīrā, introspektywnych mędrców, ma silne pragnienie 
zdobycia nieśmiertelnego nektaru w postaci czystego oddania dla Śrī Śrī 
Rādhā Kṛṣṇy. Mędrcy ci oddalają swe zmysły od zewnętrznych obiektów 
zmysłowych i poprzez skierowanie ich wewnątrz siebie są w stanie ujrzeć 
przebywającego w nich Najwyższego Pana.’” 

Vrajanātha, “Proszę, opisz szczegółowo ucieleśnienie duchowych smaków, 
opisane w Vedach, Taittirīya Upaniṣad, 2.7.1, następującymi słowami:  

raso vai saḥ rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhāvati 

“‘On sam to rasa, smak czy też nastrój konkretnego związku. Bez wątpienia 
osoba osiągająca rasa staje się ānandī, przepełniona szczęściem.’” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W Gopala-tapani, Purva 13.1, znajdujemy:  
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gopa-veśaṁ abhrābhaṁ taruṇaṁ kalpa-drumāśritam 
sat-puṇ`arīka-nayanaṁ meghābhaṁ vaidyutāmbaram 

dvi-bhujaṁ mauna-mudrā`hyaṁ vana-mālinam īśvaram 

“‘Spójrz wiecznie młodego chłopca, Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇę, odzianego 
niczym pastuszek, z oczyma niczym płatki lotosu. Jego skora ma odcień 
świeżej monsunowej chmury; lśni On jaśniej niźli błyskawica. Ubrany jest w 
lśniące złotożółte dhoti. Jego dwuręka postać jest niezwykle piękna, jest On 
wszechwiedzący. Na Jego piersi spoczywa girlanda z dzikich kwiatów. Każdy, 
kto medytuje o tej pięknej postaci Pana natychmiast uwalniany jest z 
okowów saṁsāry.’ 

Vrajanātha, “Nareszcie zrozumiałem, że jedynie Śrī Kṛṣṇa jest absolutnym 
uosobieniem kompletnej doskonałości, wiecznie usytuowanym w królestwie 
duchowym, wszechmocnym ostatecznym schronieniem żywych istot, 
ucieleśnieniem i źródłem wszelkich transcendentalnych nastrojów i 
związków. Jest nieosiągalny dla monistów i jedynie częściowo objawiony 
jako Paramātmā joginom-mistykom podążających ścieżką aṣtanga-jogi. 

“Bezosobowy Brahman jest blaskiem Jego ciała. O jest najbardziej godnym 
czci Bóstwem, wieczną i duchową Najwyższą Osobą. Jednakże nie mogę 
łatwo zbliżyć się doń, gdyż jest On transcendentalny w stosunku do 
intelektualnych dociekań. Jednakże, czy może ktoś, nie ważne, czy to 
wysoko narodzony bramin czy tez niskiej klasy caṇ`āla, użyć w badaniu tych 
kwestii czegoś poza swym intelektem? Myślę, że pozyskanie Jego łaski jest 
niezwykle trudnym zadaniem.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W Kaṭhopaniṣad, 2.2.13, znajdziemy kolejny 
werset:  

tam ātma-sthaṁ ye ’nupaśyanti dhīrās 
teṣāṁ śāntiḥ śāśvatī netareṣām 

“‘Wieczne szczęście mogą osiągnąć jedynie mędrcy obserwujący w swych 
sercach Najwyższego Pana, Paramātmę.’ 

Vrajanātha, “Tak, wieczny spokój i szczęście osiąga się dzięki obserwowaniu 
Najwyższego Pana, Paramātmy, wewnątrz własnego serca. Pytanie tylko, w 
jaki sposób tego dokonać? Pozostaje to tajemnicą.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “ Kaṭhopaniṣad, 1.2.23, oznajmia:  

nāyam ātmā pravacanena labhyo 
na medhayā na bahudhā śrutena 
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yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas 
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām 

“‘Wiedzy o Prawdzie Absolutnej nie można posiąść dzięki niekończącym się 
dyskusjom, przenikliwości intelektu czy erudycji. Jednakże gdy żywa istota 
zwraca się ku Najwyższemu Panu w służebnym nastroju błaga Go o łaskę, 
Pan pozostający wewnątrz serca odwzajemnia się i objawia Się takiej 
szczerej duszy.’ 

“Dalej, Śrīmad-Bhāgavatam, 10.14.29, mówi:  

athāpi te deva padāmbuja-dvaya- 
prasāda-leśānugṛhīta eva hi 

jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno 
na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan 

“‘O, Panie! Osoba uprzywilejowana posiadaniem choćby odrobiny kṛpā-
prasāda, boskiej łaski , płynącej z Twych lotosowych stóp, ma kwalifikacje 
do poznania prawdy o Twej Najwyższej Osobie, ucieleśnienia wieczności, 
absolutnej wiedzy i szczęścia. Inni mogą w nieskończoność roztrząsać i 
interpretować pisma lub poszukiwać Ciebie poprzez intelektualną żonglerkę, 
lecz nigdy nie odniosą oni sukcesu.’ 

“Drogi synu, umiłowany Śrī Kṛṣṇa, Dusza wszystkich dusz, jest wielce 
miłosierny i niezwykle szlachetny. Nie można osiągnąć Go poprzez 
studiowanie pism czy wyszukane dyskusje filozoficzne. Nie gwarantuje 
sukcesu bycie uczonym o błyskotliwym intelekcie ani posiadanie wielu 
mistrzów duchowych. Pan obdarza swą łaską i ujawnia Swą cudowną postać 
transcendentalnego majestatu, wieczności, absolutnej wiedzy i szczęścia 
jedynie tym, którzy miłością przyjęli Go jako swego własnego Pana. Przyjęcie 
tego nastroju abhidheya-tattva zaprowadzi cie do domu, do Boga.” 

Vrajanātha, “Czy Vedy wspominają dhāma, siedzibę, Śrī Kṛṣṇy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W Vedach znajdziesz wiele odniesień do siedziby 
Kṛṣṇy. Opisywana jest ona rozmaitymi nazwami, jak na przykład Paravyoma, 
Samvyoma, Brahma-gopāla-purī, Gokula, i tak dalej. Przykładem niech 
posłuży ten werset z Svetāśvatara Upaniṣad, 4.8:  

ṛco akṣare parame vyoman 
yasmin deva adhi viśve niṣeduḥ 

yas taṁ na veda kim ṛcā kariṣyati 
ya iti tad vidus ta ime samāsate 
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“‘Najwyższa Istota, znany jako akṣara, jak zapewniają wersety Ṛg Vedy, 
przebywa w niebie duchowym nazywanym Paravyoma. Od tej Najwyższej 
Osoby Boga zależni są wszyscy półbogowie. Nie znające go żywe istoty 
bezowocnie oddają się studiom nad Vedami, jednakże ci, którzy pojęli Go 
dzięki służbie oddania, pobłogosławieni zostali najwyższą z nagród.’ 

“W Muṇ`aka Upaniṣad, 2.2.7, czytamy:  

divye brahma-pure hy eṣa vyomny ātmā pratiṣṭhitaḥ 

“‘Najwyższa Osoba, którego wspaniałomyślność i majestat znane są w całym 
stworzeniu, przebywa wiecznie w transcendentalnej krainie Paravyoma.’ 

“Puruṣa-bodhinī Upaniṣad mówi:  

gokulākhye māthura-maṇ`ale dve-parśve candrāvalī rādhikā ca 

 “‘W Gokuli, części dystryktu Mathury w niebie duchowym, Najwyższy Pan 
przebywa ze Śrīmatī Rādhiką u jednego boku i Śrī Candrāvalī u boku 
drugiego.’ 

“ Gopāla-tāpanī Upaniṣad, 2.36, oznajmia:  

tāsāṁ madhye sākṣād brahma gopāla-purī 

“‘Pomiędzy nimi [siedzibami], siedziba Śrī Gopāla, Brahma-gopāla-purī, jest 
bezpośrednio Najwyższą Prawdą Absolutną.’ 

 Vrajanātha, “Tantryczni bramini uważają śakti Pana Śivy za ādya-śakti. 
Dlaczego?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Energia Pana Śivy znana jest jako māyā-śakti. 
Māyādevī, uosobienie māyā-śakti, posiada trzy cechy materialne: sattva, rāja 
i tama. Māyādevī postrzegana jest zgodnie z konkretna cechą materialną 
przeważającą w uwarunkowanym czcicielu. Bramini w sile sattva, dobroci, 
wielbią Māyādevī jako władczynię tej cechy w nastroju prawości i 
pobożności. Bramini rājasika, których wiąże rāja-guṇa, wielbią Māyādevī jako 
Panią tej cechy. Bramini tāmasika, usytuowani w tama-guṇie, czczą 
Māyādevī jako królową tej cechy i boginię ciemności, znaną pod imieniem 
Vidyādevī. 

“W rzeczywistości, Māyādevī jest zaledwie przekształceniem i odbiciem 
svarūpa-śakti Najwyższego Pana, nie jest ona oddzielną i niezależną energią. 
Māyādevī jest przyczyną uwięzienia jīvy i przyczyną jej uwolnienia. Jeśli żywa 
istota odrzuca Kṛṣṇę, Māyādevī okrywa ją materialną egzystencją i karze. 
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Gdy jīva poświęca się służeniu Kṛṣṇie, Māyādevī ukazuje swą sattva-guṇę i 
nagradza ją wiedzą o Kṛṣṇie. Pod wpływem niższych cech māyā-śakti, rāja i 
tama, żywe istoty nie są w stanie dostrzec transcendentalnego absolutnego 
uosobienia svarūpa-śakti, Śrī Rādhiki, i stąd błędnie nazywają Māyādevī 
mianem ādya-śakti. Oszołomiona jīva, pozostajaca w okowach māyi, zdolna 
jest do wzniesienia swej świadomości do poziomu postrzegania rzeczywistej 
tattvy jedynie dzięki sukṛti; bez pełnienia sukṛti trwa ona w cechach rāja i 
tama utrzymując rozmaite fałszywe koncepcje.” 

Vrajanātha, “W Gokula-upāsanā Śrī Durgādevī wymieniana jest jako wieczna 
towarzyszka of Śrī Har. Kim jest ta Durgādevī z Gokuli?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Znana jest ona jako Yogamāyā, ekspansja cit-
śakti, i jest źródłem transformacji rozmaitych transcendentalnych energii. 
Przebywając w świecie duchowym znajduje się ona na pozycji identycznej ze 
svarūpa-śakti. Jednakże rozprzestrzeniając się do świata materialnego, staje 
się ona Māyādevī, uosobieniem māyā-śakti sfery doczesnej. Dlatego też 
māyā-śakti świata materialnego jest jedynie transformacją yogamāyā-śakti 
ze świata duchowego. Māyādevī, znana w sferze materialnej jako Durgā, jest 
rozszerzeniem Durgādevī, Yogamāyi z Gokuli.  

“W świecie duchowym, jako Yogamāyā, wspomaga ona i wzbogaca 
transcendentalne rozrywki Śrī Kṛṣṇy i dlatego nazywana jest kṛṣṇa-līlā-
poṣaṇa-śakti. W świecie duchowym, pārakiya-bhāva, nastrój kochanków, 
okazywany przez gopī w celu podsycania w Śrī Kṛṣṇie transcendentalnego 
pragnienia oddawania się miłosnym igraszkom, w rzeczywistości tworzy 
Yogamāyā. Niezwykle ważnym jest zrozumienie Śrīmad Bhāgavatam, 
10.29.1, opisujące rozrywki rāsa-līlā Śrī Kṛṣṇy: 

śrī-bādarāyaṇir uvāca 
kṛṣṇabhagavān api tā rātṛīḥ 

śāradotphulla-mallikāḥ 
vīkṣya rantuṁ manaś cakre 

yoga-māyām upāśritaḥ 

“‘Śrī Bādarāyaṇi rzekł, “Śrī Kṛṣṇa jest Najwyższą Osobą Boga, pełnym 
wszelkich bogactw, lecz w te jesienne noce nasycone aromatem kwitnących 
kwiatów jaśminu, zwraca On Swój umysł ku miłosnym romansom. By 
osiągnąć swe cele, używa Swej wewnętrznej energii, Yogamāyi.’ 

“Werset ten wskazuje na to, że Śrī Kṛṣṇa postanawia odgrywać rozrywki 
rasa-līlā pod nadzorem Swej energii, Yogamāyi. Svarūpa-śakti na rozmaite 
sposoby działa na arenie cid-vilāsa, transcendentalnych rozrywek, pozornie 
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odbywających się w nieświadomości i niewiedzy, ājñāna, lecz tylko pozornie. 
Yogamāyā inspiruje te pozornie niezamierzone działania, by ożywiać i 
napędzać rozrywki rasa-līlā.”  

Vrajanātha, “Nasuwa mi się inne pytanie dotyczące koncepcji dhāma. 
Wyjaśnij proszę, dlaczego Vaiṣṇavowie określają Navadvīpa mianem 
Śrīdhāma?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Navadvīpa-dhāma znajduje się na tym samym 
duchowym poziomie co Vṛndāvana-dhāma, zaś wewnątrz Śrī Navadvīpa-
dhāma miejscem najświętszym jest Śrī Māyāpura, gdyż Śrī Gokula z Vrajy 
manifestuje się pod postacią Śrī Māyāpura z Navadvīpa. Śrī Māyāpura jest 
mahā-yoga-pīṭha, wieczną siedzibą Śrī Rādhy i Śrī Kṛṣṇy, otoczonych Ich 
wiecznymi i najbliższymi towarzyszami, a wszystko to wewnątrz Śrī 
Navadvīpa-dhāma.  

“Śrīmad-Bhāgavatam, 7.9.38, mówi: …channaḥ kalau... ‘W wieku Kali-yuga 
Najwyższy Pan pojawia się w ukryciu.’ To samo odnosi się do Navadvīpa-
dhāma- w epoce Kali-yuga Navadvīpa jest ukrytym dhāma. W Kali-yudze nie 
istnieje tīrtha-yatra, pielgrzymka, lepsza od odwiedzania Māyāpura. Co 
więcej, we Vrajy mogą zamieszkać jedynie ci, którzy zrozumieli 
transcendentalne znaczenie Māyāpura. Materialiści nie będący w stanie pojąć 
pozycji i znaczenia dhāma, widzą takie miejsca jak Vraja i Navadvīpa jako 
zwyczajne i pozbawione jakichkolwiek mocy. Te najszczęśliwsze żywe istoty, 
które posiadły duchową wizję, widzą dhāma w całym jej przepychu.” 

Vrajanātha, “Mistrzu, chciałbym bardzo dowiedzieć się więcej o duchowym 
znaczeniu i tożsamości Navadvīpa-dhāma.”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “Goloka, Vṛndāvana i Śvetadvīpa stanowią 
sanktuarium paravyomy, całego świata duchowego. Na Goloce Śrī Kṛṣṇa 
angażuje się w Swe svakīya-līlā, miłosne rozrywki małżeńskie; we 
Vṛndāvanie Śrī Kṛṣṇa odgrywa pārakiya-līlā, Swe miłosne rozrywki w 
charakterze kochanka. Śvetadvīpa jest areną pozostałych rozrywek Śrī 
Kṛṣṇy. Z duchowego punktu widzenia, te trzy siedziby Pana są sobie równe, 
więc Navadvīpa, bezpośrednia manifestacja Śvetadvīpy, w dalszym ciągu 
pod każdym względem równa się Vṛndāvanie. Mieszkańcy Navadvīpy mają 
wielkie szczęście- są towarzyszami Śrī Caitanyi. Zamieszkać w Navadvīpie 
można jedynie dzięki spełnieniu niezliczonych pobożnych uczynków. Pewne 
aspekty rasy, nie wyrażane we Vṛndāvanie, znajdują swój wyraz w 
Navadvīpie. Jedynie osoba posiadająca kwalifikacje do zrozumienia tych 
konkretnych ras będzie w stanie ich doświadczać.”  
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Vrajanātha, “Jak duża jest Navadvīpa-dhāma?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Navadvīpa-dhāma ma kształt kwiatu lotosu o 
ośmiu płatkach, rozciąga się ona na obszarze trzydziestu dwóch mil 
kwadratowych. Każdy z płatków reprezentuje dvīpa, wyspę. Osiem wysp 
reprezentowanych przez płatki lotosu znane są jako: (1) Sīmantadvīpa, (2) 
Godrumadvīpa, (3) Madhyadvīpa, (4) Koladvīpa, (5) Ṛtudvīpa, (6) 
Jahnudvīpa, (7) Modadruma-dvīpa i (8) Rudradvīpa. W ich centrum znajduje 
się dziewiąta wyspa, kielich tego kwiatu lotosu, znana jako Antaradvīpa. Śrī 
Māyāpura znajduje się w centrum Antaradvīpy.  

“Navadvīpa-dhāma, a zwłaszcza Māyāpura mają tak wielką duchową moc, że 
każdy spełniający tam swą sādhanę w niedługim czasie odniesie największy 
sukces, osiągając kṛṣṇa-prema. Dom Śrī Jagannātha Miśry jest jądrem 
Māyāpura. Jest to yoga-pīṭha, w którym odgrywane są niebiańskie rozrywki 
Śrī Gaurāṅgi, czego świadkami mogą być najszczęśliwsze z dusz.”  

Vrajanātha, “Czy rozrywki Śrī Gaurāṅga odbywają się dzięki svarūpa-śakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Energią aktywującą līlā Śrī Gaurāṅgi jest ta sama 
śakti, która przygotowuje līlā of Śrī Kṛṣṇy; absolutnie nie ma żadnej różnicy 
między Śrī Kṛṣṇą a Śrī Gaurāṅgą. Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā 1.5, cytuje 
osobisty dziennik Śrīla Svarūpa Dāmodara: 

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād 
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau 

caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ 
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam 

“‘ Miłosne sprawy Śrī Rādhy i Kṛṣṇy są transcendentalnymi manifestacjami 
wewnętrznej, sprawiającej przyjemność mocy Pana. Chociaż Rādhā i Kṛṣṇa 
są jednym w Swojej tożsamości, rozdzielili się na wieki. Teraz te dwie 
transcendentalne osoby ponownie połączyły się w formie Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. 
Kłaniam się Jemu, który zamanifestował się z uczuciami i cerą Śrīmatī 
Rādhārāṇī, mimo iż jest Samym Kṛṣṇą.’ 

“Śrī Kṛṣṇa i Śrī Caitanya są wiecznie zamanifestowani i obecni. Niepoprawne 
jest myślenie, że któryś z Nich pojawia się jako pierwszy. Oznajmienie, ze Śrī 
Caitanya podzielił się by stać się Rādhą i Kṛṣṇą, a następnie zjednoczył by 
znów stać się Śrī Gaurāṅgą, wykazuje, że obie te manifestacje są wieczne i 
zawsze obecne; nie jest tak, że jedna z nich poprzedza drugą. Wszelkie 
czyny Najwyższej Prawdy Absolutnej są wieczne i nieziemskie. Każdy, kto 
uważa jedną z tych grup rozrywek za nadrzędną w stosunku do drugiej, w 
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rzeczywistości nie posiada żadnej wiedzy na ten temat i jest zupełnie 
pozbawiony zdolności postrzegania rasy.” 

Vrajanātha, “Śrī Gaurāṅga jest Samym Najwyższą Osobą Boga. Jak należy 
Go wielbić?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Czczenie Śrī Gaurāṅgi za pomocą gaura-mantry 
daje takie same rezultaty, jak wielbienie Śrī Kṛṣṇy poprzez kṛṣṇa-mantrę. 
Wielbienig Gaurāṅgi za pomocą kṛṣṇa-mantry i vice versa także daje te same 
rezultaty. Tylko pozbawiony wiedzy analfabeta i uczeń Kali-yugi będzie 
probował znaleźć w tym jakieś sprzeczności.”  

Vrajanātha, “W jaki sposób znaleźć prawdziwą mantrę do channaḥ avatāra, 
ukrytej inkarnacji, Najwyższego Pana?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Pisma Pañcarātra i Āgama jasno podały mantry do 
zapowiedzianych inkarnacji Pana i wspomniały te dla inkarnacji ukrytych, 
lecz w zaszyfrowany sposób. Osoby z czystą wiarą i otwartym umyśle mogą 
zrozumieć znaczenie tych słów.” 

Vrajanātha, “Czy Śrī Gaurāṅga ma towarzyszkę? Jeśli tak, to jaka jest 
metoda Ich wielbienia?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Gaurāṅga wielbiony jest na dwa sposoby, 
zależnie od Jego towarzyszki. Na etapie sādhana-bhakti procesu arcana-
mārga, Bóstwa Śrī Gaurāṅgi i Śrī Viṣṇupriyi wielbione są w nastroju 
zachwytu i szacunku. W rāgānuga-bhajana, spontanicznym etapie raga-
mārga, wielbieni są Śrī Gaurāṅga i Śrī Gadādhara.” 

Vrajanātha, “Do jakiej kategorii śakti należy Śrī Viṣṇupriyā Devī, towarzyszka 
Śrī Gaurāṅgi?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Generalnie wielbiciele opisują Ją jako Bhū-śakti. 
Jednakże, zgodnie z regułami teologicznymi, z jednej strony jest Ona 
esencją hlādinī-śakti, z drugiej strony zaś pełną manifestacją saṁvit-śakti. 
Jako taka, jest Ona bhakti-svarūpiṇī, uosobieniem energii czystej służby 
oddania, która pojawiła się by pomagać Śrī Gaurāṅdze w propagowaniu 
harināma. Dziewięć wysp Navadvīpy reprezentuje nava-vidhā bhakti, 
dziewięć rodzajów służby oddania; Śrī Viṣṇupriyā Devī uosabia te nava-vidhā 
bhakti będąc w ten sposób Panią procesu czystej służby oddania.” 

Vrajanātha, “Mistrzu, czy w takim razie Śrī Viṣṇupriyā może być określana 
jako svarūpa-śakti?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Tak, z pewnością. Jest Ona hlādinī-śakti 
połączonej z saṁvit-śakti. Czy nie wystarcza to, by uczynić Ją svarūpa-
śakti?” 

Vrajanātha, “Mistrzu, chciałbym poznać proces wielbienia Bóstw, a w 
szczególności wielbienie Śrī Gaurāṅgi. Jednakże najpierw chciałbym wyjaśnić 
pewną filozoficzną kwestię. Wyjaśniwszy wcześniej, że cit-śakti, jīva-śakti i 
māyā-śakti są emanacjami svarūpa-śakti, powiedziałeś, że hlādinī, saṁvit i 
sandhinī są trzema aspektami svarūpa-śakti. Wynika stąd, że wszelkie 
czynności tych trzech aspektów -hlādinī, saṁvit i sandhinī- oddziałujących na 
trzy emanacje- cit, jīva i māyā- są w rzeczywistości działaniami śakti. Świat 
duchowy, duchowe ciała, duchowe związki, duchowe rozrywki i tak dalej, 
także są przejawieniami śakti. W takim przypadku, jak może być 
zidentyfikowany Śrī Kṛṣṇa, śaktimān-puruṣa, źródło of śakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Tak, mój synu, to z pewnością ogromny problem. 
Wygląda na to, że ostrymi strzałami swej pokrętnej retoryki chcesz 
zakończyć cierpienia tego starego człowieka. Jednakże, na to proste pytanie 
istnieje równie prosta odpowiedź. Trudniejszym jest znalezienie kandydata 
odpowiedniego do jej zrozumienia. Słuchaj uważnie moich objaśnień.’  

“Z pewnością imię, postać, cechy i rozrywki Śrī Kṛṣṇy ukazują moc działania 
śakti w sposób bardzo przekonujący. Pomimo tego, niezależność i wolna 
wola nie są jej przywilejami- cechy te posiada wyłącznie Najwyższy Pan. Śrī 
Kṛṣṇa jest w pełni niezależny i zawsze działa podług własnej woli, jest 
Panem i schronieniem dla śakti. Śakti, żeński odpowiednik Śrī Kṛṣṇy, ma za 
zadanie dostarczać Mu szczęścia i służyć Mu, Najwyższemu Odbiorcy 
Przyjemności. Jako taka, jest ona zależna i podległa Mu, podczas gdy On 
jest Jej niezależnym Panem. Śakti otacza i całkowicie okrywa Pana, ale Jego 
obecność i ciągła aktywność zauważana jest przez wszystkie oddane dusze, 
ponieważ w każdej chwili Kṛṣṇa potwierdza, iż jest Najwyższą Osobą, Panem 
śakti. 

“Jedynie przyjmując schronienie śakti i respektując Jej pragnienia, żywa 
istota może oglądać Najwyższego i Niezależnego Pana. Stąd, uwarunkowana 
dusza nie może niezależnie penetrować okryw śakti i bezpośrednio spotkać 
Najwyższego Pana. Jednakże, gdy podporządkowana jīva zaangażowana jest 
w prema-bhakti, przenika okrywy śakti i widzi Kṛṣṇę twarzą w twarz. Bhakti 
przesycona śakti i dlatego ma żeńską postać; jej uosobieniem jest Bhakti 
devī. Bhakti devī jest oddana svarūpa-śakti Śrī Kṛṣṇy i w ten sposób 
potwierdza, iż Najwyższy Pan Śrī Kṛṣṇa to jedyny puruṣa. Tak oto, za 
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pośrednictwem śuddha-bhakti żywa istota może doświadczać męskich zabaw 
i dynamiki Niezależnego Śrī Kṛṣṇy.” 

Vrajanātha, “Oddzielny byt istniejący poza ograniczeniami śakti wskazuje na 
Brahmana, co wspominają Upaniṣady.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Brahman opisywany w Upaniṣadach jest bezwolny 
i pozbawiony pragnień, podczas gdy opisywany przez Upaniṣady Śrī Kṛṣṇa, 
Najwyższa Istota, zawsze posiada własną wolę i jest aktywny. Widać tu, że 
te dwie zasady różnią się wyraźnie. Brahman jest bezosobowy i 
bezpostaciowy, zaś Śrī Kṛṣṇa, choć oddzielony od Swych energii, mimo tego 
pozostaje osobą posiadającą transcendentalną postać. Ma On boską 
tożsamość i wyłączną wolność do cieszenia się Swymi energiami i używania 
Ich bez żadnych ograniczeń. 

“Śrī Kṛṣṇa i Jego śakti są jednocześnie tożsami i różni z Sobą. Śakti Śrī Kṛṣṇy 
objawiająca Go jest jednocześnie Nim Samym. Pomimo tego, Jego hlādinī-
śakti, Śrīmatī Rādhikā, ukazuje Siebie jako Jego towarzyszkę o oddzielnej 
tożsamości. Śrī Kṛṣṇa jest czcigodnym Panem dla wszystkich, a Śrīmatī 
Rādhikā, najwyższa śakti, jest Jego służką. Ich oddzielne tożsamości ukazują 
różnice w Ich indywidualnych naturach.” 

Vrajanātha, “Niezależna, wolna wola i pozycja Najwyższego Odbiorcy 
Przyjemności potwierdzają status Śrī Kṛṣṇy jako puruṣa, jakie więc są 
pragnienia Śrīmatī Rādhiki?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Pragnienie Śrīmatī Rādhiki jest zawsze podrzędne 
w stosunku do pragnienia Śrī Kṛṣṇy. Żadne z Jej pragnień czy czynów nie są 
niezależne od Śrī Kṛṣṇy. Jedynie Śrī Kṛṣṇa jest władcą Swej woli; pragnienie 
bycia Mu posłusznym i służenia Mu są pragnieniami Śrī Rādhiki. Jest Ona 
pełnym uosobieniem śakti, ādya-śakti. Śrī Kṛṣṇa jest puruṣa, Odbiorcą 
Przyjemności, Panem i Źródłem tej śakti.” 

Powiedziawszy to, Raghunātha dāsa Bābājī zamilkł zamyślony, Vrajanātha 
zaś był niezmiernie podekscytowany. Szybko powstał, pokłonił się, poprosił o 
pozwolenie na odejście i udał się do swego domu w wiosce Bilva-puṣkariṇī. 
W jego świadomości zapuściła korzenie stopniowa, lecz konkretna 
przemiana. Zauważyła to zwłaszcza jego babka i w związku z tym zaczęła 
pilnie poszukiwać mu życiowej partnerki.  

Ale Vrajanātha nie był nawet w najmniejszym stopniu zainteresowany takimi 
doczesnymi sprawami. Dzień i noc dogłębnie rozważał nauki, które przekazał 
mu Raghunātha dāsa Bābājī. Gdy odpowiednio przyswoi sobie wersety i 
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filozofię, z radością uda się do Raghunātha dāsa Bābājī w Śrīvāsāṅgana po 
kolejną dawkę ezoterycznego nektaru i rozkoszowanie się smakiem każdego 
słowa. 

Tak kończy się czternasty rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: Nitya-
dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Druga: Śakti-vicāra, 
Opis Energii Śrī Kṛṣṇy 
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ROZDZIAŁ 15 

Część Trzecia: Jīva, Wieczna Indywidualna Dusza 

 

Tego dnia Vrajanātha przyszedł do Śrīvāsāṅgana wcześniej niż zwykle. 
Tamtejsi Bābājī i wielbiciele Vaiṣṇava z Godrumy- Śrī Premadāsa 
Paramahaṁsa Bābājī, Vaiṣṇava dāsa, Advaita dāsa i inni- także postanowili 
przybyć do Śrīvāsāṅgana, by wziąć tam udział w sandhyā-ārati. Przybywszy 
o zachodzie słońca, teraz wszyscy siedzieli w sali świątynnej. Vrajanātha 
obserwował ich uważnie, przyciągany ich czystością i myślał: “Dzięki 
obcowaniu z nimi osiągnę cel życia.” Wielbiciele z Godrumy błogosławili 
serdecznie Vrajanātha, gdyż nie uszła ich uwadze jego pokora i rozświetlona 
pobożnością twarz. Po sandhyā-ārati, Vrajanātha opuścił Śrīvāsāṅgana i w 
towarzystwie Raghunātha dāsa Bābājīego pomaszerował na południe, do 
Godrumy. W czasie wędrówki starszy Bābājī zauważył łzy spływające po 
policzkach Vrajanātha. Poruszony uczuciem miłosnej opieki, jakie rozwinął w 
stosunku do młodego wielbiciela, Raghunātha dāsa Bābājī zapytał, “Mój 
synu, dlaczegóż płaczesz?”  

Vrajanātha popatrzył na swego nauczyciela i odpowiedział, “Mistrzu, twe 
wspaniałe towarzystwo i nauki zawładnęły mną. Egzystencja materialna i 
życie rodzinne wydają się być puste i bez znaczenia, teraz pragnę jedynie 
schronić się u lotosowych stóp Śrī Gaurāṅgi. Mój umysł rozpala jedno tylko 
pytanie: Kim naprawde jestem i dlaczego narodziłem się w tym świecie?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wspaniale! Twe pytanie oczyściło me serce! Gdy 
wielkie szczęście spotyka żywą istotę, to pytanie pada jako pierwsze. 
Posłuchaj zatem piątego wersetu Daśa-mūla-śikṣā i spróbuj zrozumieć jego 
znaczenie:  

sphuliṅgā ṛddhāgner iva cid-aṇavo jīva-nicayā 
hareḥ sūryasyevāpṛthag api tu tad-bheda-viśayāḥ 

vaśe māyā yasya prakṛti-patir eveśvara iha 
sa jīvo mukto 'pi prakṛti-vaśa-yogyaḥ sva-guṇataḥ 

“‘Płomienie gorejącego ognia tryskają niezliczonymi iskrami, podobnie, z 
promieni transcendentalnego słońca, Śrī Hari, emanują miliony maleńkich 
cząstek świadomości, nieskończenie małych dusz, jīv. Jīva nie jest różna od 
Najwyższego, Śrī Hari, lecz jednocześnie rożni się od Niego. Wieczna różnica 
między nimi jest taka, że Najwyższy Pan Śrī Hari zawsze jest panem i 
kontrolerem māyā-śakti, podczas gdy jīva, nawet w swym wyzwolonym 
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stanie, zgodnie ze swą konstytucjonalną naturą podatna jest na uleganie 
wpływom māyā-śakti’” 

Vrajanātha, “Ta filozoficzna konkluzja jest nadzwyczaj niezwykła. Chciałbym 
poznać dowody z Ved wspierające ją. Dla mnie osobiście, podane przez 
ciebie oznajmienie Najwyższego Pana jest całkowicie wystarczające, lecz jeśli 
poprzemy je cytatem, na przykład z Upaniṣadów, wtedy zwykli ludzie 
zmuszeni będą przyjąć prawdę słów Pana.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W pismach jest wiele potwierdzających tą kwestie 
wersetów. Zacytuje kilka z nich, słuchaj uważnie. W Bṛhad-āraṇyaka 
Upaniṣad, 2.2.20, znajdujemy: 

yathāgneḥ kṣudrā visphuliṅgā vyuccaranti evam 
evāsmād ātmanaḥ sarvāni bhūtāni vyuccaranti 

“‘Jak kaskady niezliczonych iskier wytryskują z płomienia, podobnie ze Śrī 
Kṛṣṇy, który jest Ātmą, Duszą Kosmiczną, emanują jīvy, żywe istoty będące 
Jego oddzielonymi częściami i cząstkami.’ 

“W innej części Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.3.9, czytamy: 

tasya vā etasya puruṣasya dve eva sthāne bhāvata 
idaṁ ca paraloka-sthānaṁ ca sandhyaṁ tṛtīyaṁ 

svapna-sthānam tasmin sandhye sthāne tiṣṭhan ete 
ubhe sthāne paśyati idaṁ ca paraloka-sthānaṁ ca 

“‘Żywa istota, jīva, ma dostęp do dwóch miejsc, do których może podążać: 
do świata materialnego i świata duchowego. Znajduje się ona w svapna-
sthānam, podobnym snu stanie, na pograniczu tych dwóch światów. Z tej 
pośredniej pozycji może oglądać tak świat materialny, jak i duchowy.’ 

“Nastepnie, poniższy fragment pochodzący z Bṛhad-āraṇyaka, 4.3.18, 
opisuje naturę granicznej pozycji jīvy: 

tad yathā mahā matsya ubhe kule’ 
nusaṣcarati pūrvaṁ ca paraṁ caivam 

evāyaṁ puruṣa etāv ubhāv antāv 
anusaṣcarati svapnāntaṁ ca buddhāntaṁ ca 

“‘Symptomy egzystencji granicznej podobne są sytuacji zwierzęcia wodnego, 
które z własnej woli wybiera, czy chce żyć po wschodniej, czy raczej 
zachodniej stronie rzeki. Podobnie dusza, jīva, znajdująca się pośród wód 
Oceanu Przyczyn, lezącego między światem materialnym a duchowym, może 
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przebywać w iluzorycznym świecie materialnym lub świecie duchowym, 
świecie niebiańskiego przebudzenia.’  

Vrajanātha, “Jak Vedy rozumieją te marginalne położenie, zwane taṭasthā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Granica między lądem a wodą zwana jest taṭa. 
Jednakże woda styka się z lądem, w którym dokładnie miejscu znajduje się 
ta granica, taṭa? Taṭa jest jedynie linią oddzielającą ląd od wody. Jest to 
niezwykle subtelny stan, niemożliwy do obserwowania poprzez zwyczajną 
wizję. W tej alegorii za wodę przyjmujemy świat duchowy, lądem zaś jest 
świat materialny. Cienka linia oddzielająca te dwa światy nazywana jest taṭa, 
subtelną granicą, na której znajduje się dusza, jīva. 

“Niezliczone mikroskopijne cząsteczki unoszące się promieniach słonecznych 
dają przybliżony obraz prawdziwej pozycji jīvy. Spoglądając w jednym 
kierunku widzi ona wszechświat duchowy, patrząc zaś w drugą stronę, 
ogląda świat materialny stworzony przez Pana Brahmę, świat māyi. Energia 
Najwyższego Pana, cit-śakti, jest nieograniczona, māyā-śakti zaś jest 
przeogromna. Niezliczone żywe istoty znajdują się dokładnie pomiędzy nimi. 
Pochodzą z taṭasthā-śakti Śrī Kṛṣṇy, stąd ich natura jest graniczna.” 

Vrajanātha, “Czym jest taṭasthā-svabhāva, natura graniczna?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jīva usytuowana jest pośrodku z dostępem do obu 
światów i zgodnie ze swą naturą jest ona podatna na bycie kontrolowaną 
przez którąś z śakti. Stan ten jest znamienny dla taṭasthā-svabhāva. Gdy 
prąd rzeki podmywa brzeg, zajmując ląd zmienia ona swe koryto. 
Alternatywnie, osad może gromadzić się na płyciznach, które stopniowo 
stają się lądem. Podobnie, jeśli jīva zwraca się w kierunku Śrī Kṛṣṇy, jej 
wiara w Niego wzrasta, a ona sama zdobywa silniejszy przyczółek w świecie 
duchowym. Jednakże jeśli odwraca się ona od Śrī Kṛṣṇy, zostaje oplątana 
siecią māyi. Ta możliwość wyboru jest naturalna charakterystyką taṭasthā-
svabhāva.”  

Vrajanātha, “Czy māyā-śakti jest w jakikolwiek sposób obecna w 
konstytucjonalnej strukturze jīvy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nie, jīva jest produktem natury duchowej. 
Jednakże, z powodu swych nieskończenie małych rozmiarów, brakuje jej 
odpowiedniej duchowej siły. Dlatego też jest wrażliwa i z łatwością może 
pokonać ją māyā, choć māyā jest w rzeczywistości całkowicie nieobecna w 
konstytucji jīvy.” 
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Vrajanātha, “Jeden z mych nauczycieli uczył mnie, iż Brahman, Najwyższy, 
został otoczony przez māyę i w ten sposób przeobraził się w jīvę, żywą 
istotę. Podał on przykład nieba, które nie ma granic, dopóki nie jest poddane 
jakimś ograniczeniom, jak na przykład kawałek nieba zamknięty wewnątrz 
garnka. Podobnie, mówił, jīva ze swej natury jest Brahmanem, lecz gdy 
natura Brahmana zostaje okryta przez māyę, Brahman staje się jīvą. Jakie 
jest właściwe zrozumienie tej kwestii?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “To jest pogląd māyāvādī. W jaki sposób māyā-
śakti mogłaby choć dotknąć Brahmana, który jest całkowicie 
transcendentalny? Co więcej, jeśli ktoś uważa Brahmana za ukrytą, 
zamanifestowaną energię pozbawioną śakti, jakże wtedy māyā-śakti 
mogłaby nawet istnieć, by móc zbliżyć się do Brahmana? Dalej, w jaki 
sposób māyā może być stanowcza, jeśli nie posiada ona własnej woli czy 
niezależnej energii? Brahman nigdy nie może zostać zwiedziony okrywą iluzji 
māyi. Dodatkowo, jeśli ktoś przyznaje, iż Brahman przepełniony jest cit-
śakti, jakże wtedy māyā-śakti, pomniejsza śakti w porównaniu do Brahmana 
i cit-śakti, pokonuje cit-śakti i z Brahmana tworzy jīvę? 

“Brahman jest niezmierzony i niepodzielny. Jakże wtedy mógłby on zostać 
podzielony i zamknięty w naczyniach niczym jakiś składnik materialny, na 
przykład gaz? Konkluzją całkowicie nie do przyjęcia jest ta mówiąca o 
możliwości māyi do wywierania wpływu na Brahmana. Māyā w żaden sposób 
nie uczestniczy w stwarzaniu duszy, jīvy. Pomimo swych niewielkich 
rozmiarów, jīva jest wyższej natury niż māyā.” 

Vrajanātha, “Inny z moich nauczycieli wyjaśniał, że jīva jest jedynie odbiciem 
Brahmana. Jak słońce odbija się na powierzchni wody, podobnie Brahman, 
odbity przez māyę, postrzegany jest jako indywidualna jīva. Czy to ma dla 
ciebie jakiś sens?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “To jest kolejna spekulacja māyāvādī. Brahman 
jest bezkresny i nieskończony. Jak bezkresne może być odbite w czymś 
zwyczajnym, materialnym, tym samym poddając się ograniczeniom? 
Mówienie, że Brahman może być zmierzony stoi w sprzeczności z 
oznajmieniami Ved. Ta filozofia jest nielogiczna i dziwaczna.” 

Vrajanātha, “Pewnego razu wędrowny sannyāsī odwiedzający Navadvīpę 
powiedział na publicznym wykładzie, że jīva jest nieistniejącym produktem 
złudzenia. Po usunięciu złudzenia pozostaje jedynie niepodzielny, 
jednorodny Brahman, nic poza nim. O co mu chodziło?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “To kolejny nielogiczny, typowy dla māyāvādī 
argument. Zgodnie z Vedyjskim stwierdzeniem Chāndogya Upaniṣad, 6.2.1: 

sad eva saumyedam agra āsīd ekam evādvitīyam 

“‘Na samym początku przed stworzeniem, gdy istniała tylko Jedna Wieczna 
Niedualna Prawda, istniało tam cokolwiek prócz Brahmana?’  

“Jeżeli istniał jedynie Brahman, skąd w takim razie wzięło się bhrama, 
złudzenie? Po drugie, kto jest pod wpływem złudzenia? Jeśli uważasz, że to 
Brahman ulega złudzeniu, redukujesz Jego pozycję z najwyższej, 
transcendentalnej do czegoś mało znaczącego i podrzędnego, a wtedy 
Brahman nie jest Brahmanem, Najwyższym. Co więcej, jeśli ktoś dowodzi, ze 
iluzja jest osobnym bytem, wtedy jego propozycja przeczy koncepcji 
niedualności, monizmu.” 

Vrajanātha, “Pamiętam jedną z dyskusji w Navadvīp. Bramin- paṇ`ita 
próbował dowieść, że jīva jest jedynym istniejącym bytem. W ten sposób, 
jīva stwarza wszystko we śnie, doświadczając szczęścia i nieszczęścia, 
dopóki nie zbudzi się i nie zrozumie, że jest Brahmanem. Czy mógłbyś to 
wyjaśnić?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “To także cuchnie nielogiczną filozofią māyāvādī i 
żonglerką słowną. Jeśli, jak mówią māyāvādī, Brahman jest 
niezróżnicowany, jak powstaje ten stan snu z rozróżnieniem na stany 
istnienia jako Brahman i jīva? Māyāvādī nigdy nie odniosą sukcesu w 
ustanowieniu koncepcji monizmu przedstawiając tego typu analogie: ‘Pod 
wpływem złudzenia ktoś myli macicę perłową ze srebrem, a ktoś inny linę z 
wężem.’ Ich argumenty są banalne i zwodnicze.” 

Vrajanātha, “Jak dotąd, zrozumiałem, że oryginalna tożsamość jīvy znajduje 
się poza zasięgiem wpływów māyi. Mimo tego, māyā może schwytać jīvę z 
powodu jej znikomości. Pytanie brzmi: czy cit-śakti stworzyła jīvę, 
obdarowując ją nieodłączną taṭasthā-svabhāva?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nie, cit-śakti jest kompletną i całkowicie duchową 
energią Śrī Kṛṣṇy i Jej dzieła są wiecznie doskonałe. Jīva nie jest nitya-
siddha, wiecznie doskonałą istotą. Jīva staje się doskonalą dzięki sādhanie- 
jeśli zostaje sādhana-siddha- i wtedy doświadcza takiego samego szczęścia 
cit-śakti-svarūpa, uosobieniem cit-śakti, zaś te nitya-siddha-sakhī są Jej 
kāya-vyuha, bezpośrednimi osobistymi ekspansjami. Zatem emanują one z 
cit-śakti- Samej Śrīmatī Rādhiki.  
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“Z drugiej strony, jīvy powstają z jīva-śakti Śrī Kṛṣṇy, taṭasthā-śakti. Cit-śakti 
jest pūrṇa-śakti, pełną i kompletną mocą Śrī Kṛṣṇy, podczas gdy jīva-śakti 
jest apūrṇa-śakti, niekompletna i częściową energią Śrī Kṛṣṇy. Kompletne i 
całkowite składniki są przekształceniami pūrṇa-śakti. W przeciwieństwie do 
nich, jīvy, maleńkie cząstki świadomości, są przekształceniami apūrṇa-śakti. 
Śrī Kṛṣṇa rozprzestrzenia Siebie, przyjmując rozmaite formy odpowiednie do 
zarządzania rozmaitymi manifestacjami Swych śakti. Odpowiednio, 
manifestuje On różne rodzaje istot, zgodnie z rodzajami energii używanymi 
do ich stwarzania. Zarządzając przejawieniem cit-śakti Śrī Kṛṣṇa pojawia się 
w Swej oryginalnej postaci, jako Śrī Kṛṣṇa we Vrajy lub jako Śrī Narayana, 
Pan planet Vaikuṇṭha. Zarządzając jīva-śakti pojawia się On jako Śrī 
Balarāma, Jego vilāsa-mūrti, będące ekspansją asystującą Śrī Kṛṣṇie w Jego 
rozrywkach. Zarządzając māyā-śakti manifestuje się On w potrójnej 
ekspansji Viṣṇu: Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī i Kṣīrodakaśāyī. 

“Jako Śrī Kṛṣṇa, we Vrajy, stwarza On wszystko to, co jest całkowicie i w 
pełni duchowe. We Vrajy, jako Śrī Balarāma, stwarza On nitya-siddha-
pārṣadā, wiecznie wyzwolonych towarzyszy i sługi, pełniących dla Niego jako 
Śrī Kṛṣṇy we Vrajy osiem rodzajów służby oddania. Na planetach Vaikuṇṭha, 
Śrī Balarāma ekspanduje jako Saṅkarṣaṇa, Ananta Śeṣa, w celu stworzenia 
nitya-siddha-pārṣadā Śrī Nārāyaṇa, którzy pełnią osiem rodzajów służby 
oddania dla Niego, Śrī Nārāyaṇa na Vaikuṇṭhach. Śrī Saṅkarṣaṇa 
rozprzestrzenia się następnie jako Mahā Viṣṇu, by zarządzać māyā-śakti. 
Mahā Viṣṇu stwarza taṭasthā-śakti-jīvy, dusze energii granicznej, podatne na 
wpływy māyi, i rozszerza się dalej, przyjmując postać Paramātmy, serca 
taṭasthā-śakti-jīv.  

“Tak długo, jak te taṭasthā-śakti-jīvy stworzone przez Mahā Viṣṇu nie 
otrzymają schronienia hlādinī-śakti, osiągalnego jedynie dzięki Jego łasce, 
zawsze podatne są ujarzmieniu przez māyę. Pochwycone przez māyę, 
posłuszne są rozkazom tri-guṇa, trzech sił natury materialnej. Stąd, 
konkluzja jest taka, że jīva-śakti rodzi jīva, cit-śakti nie stwarza żadnych jīv.”  

Vrajanātha, “Wcześniej wyjaśniłeś, że świat duchowy i jīvy są wieczne. Jak 
więc możliwym jest, by wieczne żywe istoty rodziły się, pojawiały czy były 
stwarzane? Jeśli pojawiają się w jakimś czasie, a przedtem nie istniały, w 
jaki sposób można mówić o ich wieczności?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Czas i przestrzeń doświadczane w świecie 
materialnym różnią się od czasu i przestrzeni świata duchowego. Czas 
materialny dzieli się na trzy etapy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 
jednakże w świecie duchowym zawsze trwa czas teraźniejszy, nie ma tego 
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podziału. Wszelkie duchowe czynności i wydarzenia w świecie duchowym są 
postrzegane w vartamāna, teraźniejszości, podczas gdy wszelkie tutejsze 
zdarzenia zakorzenione są w pojęciach doczesnego czasu i miejsca. Gdy 
omawiamy tematy duchowe i mówimy: ‘Następnie jīva okryta została przez 
māyę,’ ‘Świat duchowy został stworzony,’ ‘Māyā nie ma żadnego udziału w 
tworzeniu jīvy,’ i tak dalej, na nasze słowa wpływa koncepcja materialnego 
czasu. W naszym uwarunkowanym stanie ten wpływ jest naturalny i należy 
się go spodziewać. W wszelkich dyskusjach o jīvie i transcendencji, nasze 
myśli nie mogą wyzwolić się spod wpływu pojęcia doczesnego czasu, 
automatycznie wkradającego się w nasze wywody. Tak więc, w nieunikniony 
sposób, myślimy i mówimy w kategoriach przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości. 

 “Jeśli jednakże rozważasz wewnętrzne znaczenie tej kwestii, pamiętaj, że 
osoba poszukująca wyłącznie zrozumienia czystej esencji Prawdy Absolutnej 
będzie postrzegała i używała w swym zrozumieniu tych tematów jedynie 
koncepcji wiecznego, zawsze teraźniejszego czynnika czasu. Mój drogi 
młodzieńcze, musisz być niezmiernie ostrożnym zgłębiając te tematy, po 
prostu zagłęb się w duchowe koncepcje i odrzuć nieuniknione materialne 
śmieci niesione przez słowa.  

“‘Wieczna slużka Śrī Kṛṣṇy, jīva, zapomniawszy o swej prawdziwej 
tożsamości, została uwięziona przez złudzenie, māyę.’ Vaiṣṇavowie bardzo 
często powtarzają to zdanie. Jednakże, wszyscy Vaiṣṇavowie wiedzą, że jīva 
ma wieczną naturę jednego z dwóch rodzajów: nitya-baddha, wiecznie 
uwarunkowaną lub nitya-mukta wiecznie wyzwoloną. 

“Temat ten przedstawiony jest w taki sposób, gdyż zwyczajny ludzki intelekt 
znajduje się w kleszczach pramāda, iluzji, i dlatego nie może w pełni pojąć 
transcendentalnych tematów. Jednakże mędrcy zgłębiający własną jaźń 
obserwują prawdę w ciszy cit-samādhi, pobożnej medytacji. Wszelkie nasze 
rozmowy są doczesne i materialnie zanieczyszczone- do ciebie należy 
odnalezienie ukrytej w nich czystej prawdy. Jeśli chodzi o te tematy, nie ma 
w ich rozważaniu miejsca na dyskusje i debaty, gdyż daremnym wysiłkiem 
jest używanie logiki i retoryki do rozważania duchowych kwestii pełnych 
niepojętych materialnie pojęć. 

 “Świadom jestem faktu, iż nie możesz w jednej chwili pojąć głębi tego ciągu 
duchowych przemyśleń. Jednakże, wraz z duchową praktyką i wzrostem 
duchowego przywiązania, wyostrzy się twa zdolność odróżniania ducha od 
materii. Twe ciało i obecne czynności są doczesne, lecz w rzeczywistości 
wcale doczesnym nie jesteś- jesteś maleńką duchową istotą. Gdy dowiesz 
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się więcej o sobie, zrozumiesz wtedy, o ile wyższa i jak inna jest natura 
twego bytu od natury tego świata.  

“Jeśli będę opowiadał ci o twej prawdziwej tożsamości, lub jedynie będziesz 
o tym czytał lub słuchał, nie odniesiesz z tego wielkiej korzyści. Musisz 
zacząć proces poprzez szczere intonowanie harināma, a wtedy twa duchowa 
tożsamość stopniowo zacznie się ujawniać i twe postrzeganie świata 
duchowego stanie się wyraźniejsze. Umysł i słowa są produktami materii, 
więc nawet używając ich z wielkim wysiłkiem, nie będziesz w stanie pojąc 
transcendentalnych tematów. Jak oznajmiają Vedy w Taittirīya Upaniṣad, 
2.4.1: 

yato vāco nivartante aprāpya manasā saha 

“‘Oto Brahman. Jeśli poszukują Go umysł i słowa, powracają nie odniósłszy 
sukcesu.’  

“Moją rada jest, byś nie pytał nikogo o werdykt w sprawie tej filozofii. 
Spróbuj sam pojąć ją i poczuć w sobie. Jak dotąd, dałem ci już wskazówki i 
podpowiedzi.” 

Vrajanātha, “Powiedziałeś, że jīva jest niczym iskra pochodząca z ognia, jak 
maleńka cząsteczka promienia duchowego słońca. Jaką rolę w tych 
analogiach ma jīva-śakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Kṛṣṇa jest niczym wielki pożar, lśniące 
własnym blaskiem Duchowe Słońce. Wszystko wewnątrz płomieni tego 
Słońca jest w pełni duchowe. Płomienie emanują ze swego źródła, 
Duchowego Słońca, są one podwładnymi ekspansjami svarūpa-śakti. 
Paramāṇu, mikroskopijne cząsteczki, składające się na promienie tego 
Duchowego Słońca, to jīvy. Svarūpa-śakti zamanifestowała Słońce, jednakże 
działania mające miejsce poza globem słonecznym są działaniami jīva-śakti, 
częściowej ekspansji svarūpa-śakti. Dlatego też wszelkie działania odnoszące 
się w jakiś sposób do żywych istot są działaniami wyłącznie jīva-śakti. 

“Zgodnie z Vedyjskim stwierdzeniem, Svetāśvatara Upaniṣad 6.8:  

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate 

“‘Cit-śakti jest para-śakti, najwyższą absolutną energią.’ 

“Poza duchowym królestwem cit-śakti oraz pomiędzy nim a materialną 
krainą māyi znajduje się obszar taṭasthā-śakti, w którym cit-śakti 
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manifestuje Siebie w Swej częściowej ekspansji jako jīva-śakti, generując w 
ten sposób wieczne żywe istoty w taṭasthā, obszarze granicznym.” 

Vrajanātha, “Ogień, słońce i płomienne iskry są bezwolnymi, materialnymi 
obiektami. Dlaczego użyte są w analogiach opisujących duchowe tematy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Ostrzegałem cie wcześniej, że używanie 
przyziemnych słów do objaśniania transcendentalnych tematów stwarza 
sytuacje, w których należy zmierzyć się z nieuniknionymi niedoskonałościami 
pojęciowymi. Z braku innych możliwości zmuszeni jesteśmy używać 
przyziemnych analogii słońca, iskier i promieni. W rzeczywistości Kṛṣṇa jest 
miliony razy nadrzędny w stosunku do słońca, to samo odnosi się do Jego 
siedziby i blasku Jego ciała. Pomimo tego można posiłkować się tym 
analogiami, gdyż jest w nich zawarte pewne pomocne podobieństwo.  

“Przykłady te jednakże pomagają przekazać idee przy wyjaśnianiu jedynie 
ograniczonej liczby specyficznych cech- nie całościowo i we wszelkich 
aspektach. Piękno i rozjaśniająca światłość słońca i jego promieni służą za 
analogie dobre do ukazywania podobnych cech Prawdy Absolutnej. Jednakże 
wewnętrzne cechy słońca i jego promieni, a mianowicie ich zdolność do 
spalania i fakt, że są one całkowicie materialne, nie mają odpowiednika w 
obiektach duchowych. Gdy ktoś porównuje mleko do wody, może próbować 
ukazać pewne podobieństwa, mianowicie ich stan ciekły. Ukazane zostaje 
jedynie to konkretne podobieństwo, płynność- nie jest opowiedziane, że 
mleko i woda są takie same pod każdym względem. Dlatego tez, analogie 
pomagają podkreślić podobieństwo dwóch podmiotów w konkretnych 
miejscach, nawet jeżeli te dwa podmioty ostatecznie mają przeciwne 
natury.” 

Vrajanātha, “Z jednej strony mamy promienie transcendentalnego Słońca, 
Śrī Kṛṣṇy, a z drugiej maleńkie cząsteczki dryfujące w tych promieniach. 
Cząsteczki te nieróżne są od Słońca, lecz, jak sam powiedziałeś, są od niego 
zawsze rożne. Jak to możliwe?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jedną z cech natury materialnej jest to, że 
podmioty stwarzane przez inne podmioty pozostają w związku ze swym 
źródłem lub całkowicie się od niego oddzielają. Przykładowo, jajko zniesione 
przez ptaka jest od niego całkowicie oddzielone, podczas gdy paznokcie i 
włosy wyrastają z ludzkiego ciała, będąc w ten sposób scalonymi ze swym 
źródłem tak długo, aż nie zostaną ucięte. W świecie duchowym sprawy te 
mają się całkowicie inaczej.  
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“Wszystkie emanacje pochodzące z Duchowego Słońca, Śrī Kṛṣṇy, są 
jednocześnie tożsame z Nim i od Niego różne. Promienie słoneczne i ich 
najmniejsze cząstki są nierozłączne i tożsame. Podobnie, jīva-śakti 
porównywana jest do promieni słonecznych, a niezliczone jīvy porównuje się 
do maleńkich cząsteczek tych promieni. Jīva-śakti i wchodzące w jej skład 
jīvy generowane są przez Śrī Kṛṣṇę i pozostają nierozłącznie z Nim związane, 
tak jak nierozłączne są słońce, jego promienie i cząstki tych promieni. 
Ponadto, choć są one jednym, jednocześnie z powodu niewielkiej 
niezależności przysługującej indywidualnym jivom, są one wiecznie od Kṛṣṇy 
oddzielone. Dlatego też wieczną prawdą jest, iż Śrī Kṛṣṇa i jīva są 
jednocześnie tożsami i różni od siebie.  

“Pandici dają inny przykład prowadzący do tej samej konkluzji, choć będąc 
przyziemnym, jest on w naturalny sposób nieco prostacki. Sztuka złotej 
biżuterii wykonana jest z większej sztaby złota i ponieważ jest to złota 
bransoleta, nie różni się od owej sztaby. Jednakże, ponieważ jest to 
bransoleta, różni się ona od sztaby. Pomimo nieuniknionej niedoskonałości 
tego przykładu, bezsprzecznie ukazana została jedna idea: transcendentalne 
słońce, Śrī Kṛṣṇa, nie rożni się od Swych transcendentalnych energii- oboje 
są podmiotami duchowymi. Śrī Kṛṣṇa, jako pełen absolutnej boskości, źródło 
wszelkich energii, znacząco różni się wielkością i statusem od Swych 
nieskończenie małych dzieł. Stąd też, analogia ghaṭākāśa, nieba w naczyniu, 
i mahākāśa, nieograniczonego nieba, preferowane przez monistycznych 
māyāvādī nie są wyważone i odpowiednie w duchowym kontekście.” 

Vrajanātha, “Jeśli duch i materia mają zasadniczo różne natury, w jaki 
sposób może być odpowiednią jakakolwiek analogia?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W naturze materialnej występuje stopniowanie 
statusu, które naiyāyika, logicy, określają jako nitya. Jednakże między 
duchem a materią nie ma takiej całkowitej rozbieżności statusu. Dotychczas 
omówiliśmy i ustaliliśmy, iż cit, duch, jest rzeczywisty, a materia jest 
zaledwie vikāra, zniekształconym przekształceniem i odbiciem. 
Przekształcona materialna rzeczywistość na wiele sposobów rożni się od 
rzeczywistości duchowej choć mają wiele wspólnych cech.  

Przykładowo podczas opadów deszczu ze śniegiem, połowa opadu to śnieg, 
a druga połowa- zimna woda. Część śniegu przekształciła się w zimną wodę, 
przyjmując status odmienny od pierwotnego, czyli śniegu. Jednakże zarówno 
śnieg, jaki i powstała z niego woda mają wspólną cechę- są zimne. Podobnie 
jest w przypadku wody zimnej i gorącej- są tożsame, jeśli chodzi o ich cechę 
ciekłości, lecz różnią się temperaturą. Widzimy stąd, jak pewne cechy 
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obiektu oryginalnego widoczne są pomimo jego transformacji w obiekt 
wtórny. 

 “Świat materialny jest odbiciem i przekształceniem świata duchowego. 
Jednakże poprzez pewne jego cechy, wciąż podobne do pewnych cech 
świata duchowego, duchowe pojęcia objaśniane są przy użyciu analogii 
mających swe źródło w owych podobieństwach. Inna metoda to arundhatī-
darśana-nyāya, logiczna zasada poznawania obiektów ukrytych i subtelnych 
dzięki obserwacji obiektów dużych i łatwo dostrzegalnych, a w jakiś sposób 
pokrewnych tym pierwszym. Słaba gwiazda Arundhatī (Alkor w Wielkiej 
Niedźwiedzicy) może zostać zauważona dzięki odszukaniu i rozpoznaniu 
jasnych gwiazd znajdujących się w jej sąsiedztwie. Porównując wulgarne 
cechy materii do ich przeciwieństw, ducha, możemy domyślać się 
ezoterycznych prawd natury duchowej, gdyż pewne cechy właściwe naturze 
materialnej zbliżone są do prawd duchowych. 

“Rozrywki Śrī Kṛṣṇy są w pełni duchowe; nie ma w nich żadnego 
zanieczyszczenia doczesnymi cechami. Jednakże, gdy te niebiańskie tematy z 
Vrajy zawarte w Śrīmad-Bhāgavatam omawiane są podczas zgromadzeń, 
słuchacze osiągają rożne rezultaty, odpowiednie do poziomu ich duchowej 
świadomości. Zatwardziali materialiści uważają, że opowieści te podobne są 
fikcyjnym historiom o zwykłych bohaterach i bohaterkach. Madhyama-
adhikārī używa zasady arundhatī-darśana i postrzega duchową prawdę 
kryjącą się za opisami. Doświadcza on najwyższego rodzaju szczęścia dzięki 
swemu nastrojowi oddania i uczciwemu podejściu do tematu. Uttama-
adhikārī całkowicie pogrąża się w tych rozrywkach i rozkoszuje się czystą 
transcendentalną rasą.  

“Jakie inne metody, poza tymi z filozofii nyāya, mogą pomóc w nauczaniu 
żywych istot o Prawdzie Absolutnej? W jaki sposób może uwarunkowana 
dusza zrozumieć te niepojęte tematy- których nie mogą zgłębić materialny 
umysł i uczucia- i ogrzewać się w blasku ich chwały? Nie znajduję 
alternatywy dla analogii i metod takich jak arundhatī-darśana-nyāya. 
Wrodzoną naturą obiektów materialnych jest to, że podobne są one do 
jednych, a rożne od innych obiektów. Nie ma to miejsca w przypadku 
Najwyższego Pana i Jego energii, które jednocześnie są tożsame i rożne od 
siebie. Należy przyjąć fakt, iż Śrī Kṛṣṇa i Jego jīva-śakti wraz z jej 
wytworami, niezliczonymi jīvami, są w niewyobrażalny sposób tożsame, a 
zarazem różne od siebie.” 

Vrajanātha, “Czym różnią się Īśvara i jīva?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Najpierw wymienię podobne ich cechy, a 
następnie wyliczę różnice. Najwyższy Pan jest uosobieniem wiedzy, 
symbolem wszechwiedzy, najwyższym doradcą, samo zamanifestowaną 
najwyższą boskością, nauczającym innych, kṣetrajṣa, znawcą pól działania, 
samodzielnie podejmującym decyzje, odbiorcą przyjemności. Te same cechy 
przejawia jīva, lecz w znikomych ilościach. Pan posiada te cechy w pełni, 
gdyż jest on ostatecznym właścicielem kompletnych duchowych energii. Dla 
odmiany, jīva ze względu na swój niewielki rozmiar i maleńką moc posiada 
te same cechy, lecz w znikomym stopniu. Stąd też, mimo różnicy w ich 
rozmiarach i naturze, jeśli chodzi o cechy, Pan i jīva są sobie bardzo bliscy. 

“Wszechwiedzący najwyższy Pan jest kontrolerem i władcą svarūpa-śakti, 
jīva-śakti i māyā-śakti. Te rodzaje Jego śakti służą Mu, gotowe do 
bezwzględnego wypełniania Jego poleceń. Cechy Pana bez wątpienia obecne 
są w nieznacznym stopniu w jīvie, lecz mimo tego w dalszym ciągu jest ona 
zależna i podległa nakazom śakti Pana. 

“W piątym wersecie nauk Daśa-mūla, słowo māyā nie wskazuje jedynie na 
pospolitą ja`a-māyā; māyā bez wątpienia oznacza także svarūpa-śakti Pana, 
znaną także jako Yogamāyā. Zgodnie z etymologią …mīyate anayā iti māyā… 
‘To, za pomocą czego można dokonywać pomiarów, jest nazywane māyā.’ 
Śakti Pana łącząca Śrī Kṛṣṇę ze światem duchowym, jīvą i naturą materialną 
także nazywane jest māyā. Śrī Kṛṣṇa jest Panem māyi, a jīva jest jej 
więźniem i niewolnikiem. Svetāśvatara Upaniṣad, 4.9-10, objaśnia: 

yasmān māyī sṛjate viśvam etat 
tasmiṁś cānyo māyayā sannirū`haḥ 

māyāṁ tu prakṛtiṁ vidyān 
māyinaṁ tu maheśvaram 
tasyāvayava-bhūtais tu 

vyāptaṁ sarvam idaṁ jagat 

“‘Elementy, z których Najwyższy Pan, Pan māyi, stwarza ten wszechświat, w 
który wchodzi więzien māyi, jīva, znane są pod nazwą prakṛti lub māyā. 
Najwyższy Pan, kontroler māyi, w Swej Formie Kosmiczne przenika całe 
Stworzenie.’ 

“Zgodnie z tym cytatem z Ved, słowo māyī odnosi się do Pana māyi, Śrī 
Kṛṣṇy. Słowo prakṛti oznacza sampūrṇa-śakti, kompletną, pełną energię. Ta 
wyższość i kompletna natura są boskimi przywilejami Pana. Jīva nie posiada 
ich ani w obecnym uwarunkowanym stanie, ani w stanie wyzwolonym. 
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Wieczna różnica między jīvą i Bhagavānem podana jest w piśmie Brahma-
sūtra, 4.417: 

jagad-vyāpāra varjjaṁ prakaraṇād asamihitatvāt 

“‘Stwarzanie, utrzymywanie i zarządzanie wszystkimi duchowymi i 
materialnymi światami może być dziełem jedynie Najwyższego Brahmana, 
nikt inny nie jest w stanie wykonywać tych czynności. Wyzwolone żywe 
istoty mogą spełniać inne czyny, lecz nie te, które należą wyłącznie do 
Niego.’ 

“Taittirīya Upaniṣad objaśnia to następująco:  

yato va imāni bhūtāni jāyante 

“‘Najwyższy Brahman jest źródłem wszystkich żywych istot, utrzymującym 
wszystko i jednocześnie celem, do którego zmierza po unicestwieniu.’  

“Nawet naciągając znaczenie słów, jīva, wyzwolona czy też nie, nigdzie w 
tym wersecie nie jest wymieniona jako osoba dokonująca aktów stworzenia, 
utrzymywania i destrukcji. We wszelkich pismach Vedyjskich kategorii śruti i 
smṛti, jedynie Bhagavān ma przypisaną moc kontrolowania spraw 
wszechświata, nigdy jīva. Hipotetycznie, gdyby indywidualnym jīvom miałaby 
być nadana tak wielka moc stwarzania, utrzymywania i niszczenia, wtedy 
ludzkość stanęłaby w niepożądanym filozoficznie położeniu, bahv-īśvara-
doṣa, błędnej koncepcji wielu indywidualnych īśvarów, kontrolerów. Dlatego 
też istotnym jest zrozumienie faktu, iż nawet wyzwolone dusze nie mają 
mocy niezbędnej do stwarzania, utrzymywania i zniszczenia manifestacji 
kosmicznej. Ta wieczna różnica pomiędzy jīvą a Najwyższym Panem odnosi 
się do wszystkich żywych istot i jest nieunikniona. Dlatego należy zrozumieć, 
że stwierdzenie: ‘Jīva jest wiecznym sługą Śrī Kṛṣṇy’ jest prawdziwym mahā-
vākya, ważnym oznajmieniem.” 

Vrajanātha, “Jeśli ta wieczna różnica jest doskonale i ostatecznie 
udowodniona, kiedy i w jaki sposób idea tożsamości staje się realną? Co 
więcej, jeśli koncepcja tożsamości rzeczywiście stanie się prawdziwą, czy 
powinniśmy wtedy ostatecznie zaakceptować ideę nirvāṇy, wtopienia się jīvy 
w Brahmana?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nie, drogi synu, bez wątpienia nie ma takiej 
możliwości. Żywa istota nigdy nie staje się nieróżną od Najwyższego Pana.” 

Vrajanātha, “Ale czyż nie powiedziałeś, że są oni w niepojęty sposób tożsami 
i rożni od siebie?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Biorąc pod uwagę duchową naturę i cechy jīva 
nigdy niczym nie różni się od Śrī Kṛṣṇy, lecz jeśli chodzi o duchową 
tożsamość, jīva jest wiecznie różna od Kṛṣṇy. Ich jedność jest wieczna i ich 
odmienność także. Ta wieczna między nimi różnica jest istotna i wyraźna. 
Przykładowo, mógłbyś powiedzieć: ‘Ten dom należy do Devadatty.’ 
Jednocześnie ktoś może oznajmić: ‘Devadatty nie ma w domu.’ Z tych dwóch 
jednocześnie prawdziwych stwierdzeń, to potwierdzające fakt iż ‘Ten dom 
należy do Devadatty’ jest ważniejszym. Innym przykładem ze świata 
materialnego jest widzialne niebo- jest bezwładną materią i ma swe źródło, 
lecz pomimo bycia jednym z owym źródłem – przestrzenią kosmiczną – 
niebo jest wyraźnie odmienne od niego. W rzeczywistości jego tożsamość 
jest dostrzegana właśnie dzięki odmienności od jego źródła. Stąd też, 
wieczna różnica pomiędzy jīvą a Najwyższym Panem, pomimo jednoczesnej 
z Nim tożsamości, w rzeczywistości obdarza jīvę jej wieczną tożsamością, 
stając się najważniejszą częścią ich wiecznego związku.” 

Vrajanātha, “Proszę, opowiedz mi więcej o wiecznej naturze jīvy.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jīva to nieskończenie mała duchowa istota, z 
natury obdarzona świadomością, a więc i wiedzą. Ma poczucie tożsamości, 
chce się cieszyć, docieka, jest istotą inteligentną. Jīva posiada swą wieczną 
tożsamość, niezwykle tajemną i wyszukaną. Materialne ludzkie ciało składa 
się z kończyn, nosa, uszu i tak dalej. Podobnie, duchowe ciało jīvy 
upiększają jej doskonale duchowe cechy i jest to jej wieczna postać. Gdy 
żywa istota zostaje uwarunkowana, dwie upādhi, fałszywe tożsamości, 
okrywają jej mikroskopijną, duchową i wieczną postać. Pierwsza okrywa to 
liṇga-śarīra, ciało subtelne, druga okrywa jest sthūla-śarīra, wulgarne ciało 
fizyczne. 

“Nieuniknioną upādhi, okrywą, uwarunkowanej jīvy jest liṇga-śarīra, którą 
pozyskuje ona w momencie zniewolenia przez māyę; pozostaje ona wraz z 
nią aż do momentu wyzwolenia. W momencie śmierci jīva zmienia swe stare, 
wulgarne ciało fizyczne, lecz ciało subtelne pozostaje. W chwili śmierci 
przenosi ono jīvę, wraz z wszelkimi pragnieniami dotyczącymi materialnych 
czynności, z jednego wulgarnego siała materialnego do drugiego. Szczegóły i 
zasady dotyczące tej zmiany materialnych ciał opisują Chāndogya Upaniṣad i 
Brahma-sūtra. Nosi ono nazwę paṣcāgni-vidyā, pięć ognistych substancji, 
którymi są citāgni, vṛṣṭyāgni, bhojanāgni, retohavanāgni, etc. 

“Natura i skłonności uwarunkowanej jīvy w jej nowym życiu i ciele są 
określone przez pragnienia i saṁskāry, oczyszczające rytuały, z jej 
poprzedniego żywota. Zgodnie z nimi przyjmuje określoną pozycje i kastę. 
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Jej zajęcia i czynności w obecnym życiu wyznacza jej pozycja w systemie 
varṇāsrama, proces ten powtarza się po śmierci i kolejnych narodzinach. Tak 
wygląda kwestia dwóch okryć wiecznej duchowej tożsamości żywej istoty- 
sthūla-śarīra i liṇga-śarīra.” 

Vrajanātha, “Czym różnią się nitya-śarīra, wieczna postać jīvy, i jej liṇga-
śarīra?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nitya-śarīra jest całkowicie duchowa, pozbawiona 
jakichkolwiek wad i stanowi prawdziwą tożsamość jīvy, jej prawdziwe ‘ja’ i 
ego. Liṇga-śarīra pozyskiwana jest w momencie, gdy jīva wchodzi w kontakt 
z materią. Składa się z trzech wypaczonych transformacji energii duchowej: 
mana, umysł; buddhi, inteligencja; i ahaṅkāra, fałszywe ego.” 

Vrajanātha, “Czy mana, buddhi i ahaṅkāra są substancjami materialnymi? 
Jeśli tak, to kiedy obdarzane są jṣāną, wiedzą i świadomością, i kriyā, 
działaniem?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Bhagavad-gītā, 7.4-6, oznajmia: 

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ 
khaṁ mano buddhir eva ca 

ahaṅkāra itīyaṁ me 
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā 

“‘ Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego – 
wszystkie (w liczbie ośmiu) są Moimi oddzielonymi energiami materialnymi.’  

apareyam itas tv anyāṁ 
prakṛtiṁ viddhi me parām 
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho 
yayedaṁ dhāryate jagat 

“‘ Oprócz tych energii, o potężny Arjuno, istnieje Moja wyższa energia, którą 
są wszystkie żywe istoty wykorzystujące zasoby tej niższej, materialnej 
natury.’ 

etad-yonīni bhūtāni 
sarvāṇīty upadhāraya 

ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ 
prabhāvaḥ pralayas tathā 
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“‘ Wszystkie stworzone istoty mają swoje źródło w tych dwóch naturach. 
Wiedz, że Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne 
i duchowe w tym świecie.’ 

“Zgodnie z tym, co mówi nam Gītopaniṣad, sarva-śaktimān Bhagavān 
posiada dwie odmienne prakṛti, natury: para-prakṛti, wyższą duchową naturę 
i aparā-prakṛti, niższą naturę materialną. Jego para-prakṛti jest jīva-śakti, zaś 
Jego aparā-prakṛti jest ja`a-śakti, znana także jako māyā-śakti.  

Jīva-śakti jest częścią i cząstką Najwyższego Pana, dlatego też nazywana jest 
ona para-śakti, podczas gdy māyā-śakti jest zewnętrzną energią materialną, 
nazywaną aparā-śakti. Jīva jest odmienna od aparā-śakti. Niższa aparā-śakti 
składa się z ośmiu materialnych elementów, pięciu wulgarnych i trzech 
subtelnych. Te trzy subtelne elementy to mana, buddhi i ahaṅkāra. Są one 
subtelnymi, wewnętrznymi elementami składającymi się na liṇga-śarīra, 
jednakże i one są całkowicie materialne. Choć z powodu obecności jīvy w ich 
wnętrzu przejawiają one jakiś rodzaj świadomości i wiedzy, nie jest to 
świadomość transcendentalna, lecz ziemska świadomość zanieczyszczona 
przywiązaniem jīvy do niższej rangą māyā-śakti. 

“Wrażenia zmysłowe odbierane ze świata materialnego przez umysł są 
ubarwione koncepcjami i ideami przechowywanymi w liṇga-śarīra 
pochodzącymi z wielu poprzednich wcieleń jīvy. Dlatego też te ubarwienia 
materialnego umysłu są materialistyczne, a nie transcendentalne. Zwyczajna 
inteligencja analizuje te upiększone pokazy informacji przekazane jej przez 
materialny umysł w celu rozróżnienia, czy informacja ta ma być przyjęta, czy 
też nie. Ostatecznym elementem, od którego zależy przyjęcie bądź 
odrzucenie tej analizy, jest fałszywe ego.  

“Te trzy materialne elementy, mana, buddhi i ahaṅkāra, pobudzone 
obecnością jīvy wewnątrz nich, scalają się w celu utworzenia doczesnej, 
drugiej tożsamości nazywanej liṇga-śarīra, która staje się tak silna, że 
okrywa prawdziwe wieczne, duchowe ego jīvy. Jako że jīva jest wiecznie 
spokrewniona z transcendentalnym Słońcem, Śrī Kṛṣṇą, jako Jego integralna 
część i cząstka, także i jej oryginalne i duchowe ego jest w podobny sposób 
wieczne. Gdy dusza osiąga wyzwolenie, jej oryginalne duchowe ego zostaje 
odsłonięte i otwarcie przejawione. Jednakże tak długo, jak wieczne duchowe 
ego jīvy pozostaje zakryte przez jej liṇga-śarīra, jej utożsamianie się ze 
światem materialnym będzie bardziej zdecydowane, a jej duchowe ego 
bierne i praktycznie nieobecne. Liṇga-śarīra jīvy okryta jest przez jej sthūla-
śarīra, która spełnia kriyā, działania, uwarunkowanej żywej istoty. Sthūla-
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śarīra utożsamiana jest następnie z fałszywym tymczasowym ego w postaci 
pozycji w ramach systemu varṇāsrama.  

“Mana, buddhi i ahaṅkāra rzeczywiście są materialne, lecz ponieważ 
przedstawiają – w zniekształcony sposób - ātmā-vṛti, cechy prawdziwej 
jaźni, wcielonej duszy, fałszywie ukazują siebie jako źródła świadomości, 
wiedzy i działania.” 

Vrajanātha, “Szanowny mistrzu, zrozumiałem już, że wieczna postać jīvy jest 
mikroskopijną cit, a jej członki, cechy i natura są subtelne i piękne. W 
uwarunkowanym stanie liṇga-śarīra okrywa ta piękną postać. Wulgarne 
materialne okrycie całkowicie zanieczyszcza i zniekształca oryginalną i 
prawdziwą tożsamość jīvy. Czy w mukta-avasthā, wyzwolonym stanie, żywa 
istota jest całkowicie nieskazitelna i pozbawiona wad?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Będąc maleńką częścią i cząstką Śrī Kṛṣṇy, jīva w 
swej duchowej postaci bez wątpienia jest nieskazitelna, lecz niekompletna z 
powodu swej wrażliwości i niewielkich rozmiarów. Jedyna zauważalną 
słabością w jej pozbawionym wad stanie jest to, że przy bliższym kontakcie z 
potężną māyā-śakti jej duchowa natura może zostać przesłonięta i ukryta. 
Śrīmad Bhāgavatam, 10.2.32, opisuje to w następujący sposób: 

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas 
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ 

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ 
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ 

“‘ O lotosooki Panie, chociaż niewielbiciele, którzy mając na celu osiągnięcie 
najwyższej pozycji podjęli surowe pokuty i wyrzeczenia, mogą uważać się za 
wyzwolonych, to jednak ich inteligencja nie jest oczyszczona. Upadają oni ze 
swojej wyimaginowanej pozycje wyższości, gdyż nie okazują żadnego 
szacunku Twoim lotosowym stopom.’ 

“Możemy zauważyć, że jakkolwiek wzniosłą pozycję może osiągnąć 
wyzwolona dusza, zawsze pozostaje ona zależną. W rzeczywistości taka jest 
jīva-tattvy. Dlatego też Vedy wielokrotnie powtarzają, że Bhagavān jest 
Panem māyi, a jīva, będąc taṭasthā-śakti, jest w każdych okolicznościach 
podatną na podporządkowanie przez māyę.” 

Tak kończy się piętnasty eozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: Nitya-
dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Trzecia: Jīva, Wieczna 
Indywidualna Dusza 
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ROZDZIAŁ 16 

Część Czwarta: Jīva pochłonieta przez Māyę, Energię Iluzoryczną 

 

Vrajanātha powrócił do domu zastanawiając się nad prawdziwą naturą jīvy, 
o której właśnie dowiedział się z Daśa-mūla. Wieczorem, leżąc w łóżku, 
rozmyślał: “Otrzymałem już odpowiedź na nurtującą mnie kwestię ‘Kim 
jestem?’ i teraz wiem, że jestem maleńką iskrą z promienia emanującego z 
transcendentalnego Słońca, Śrī Kṛṣṇy. Choć niewielkich rozmiarów, jestem 
wieczną i obdarzoną wiedzą kroplą nieograniczonej transcendentalnej 
przyjemności. Pomimo mych mikroskopijnych rozmiarów posiadam duchową 
tożsamość i postać przypominającą duchową formę Śrī Kṛṣṇy. Z powodu 
niezamanifestowania mej duchowej formy, w chwili obecnej doświadczam 
nieszczęść życia materialnego. Me szczęście zbudzi się, gdy poczynię szczere 
wysiłki w procesie budzenia mej duchowej formy i tożsamości. Musze 
zrozumieć, dlaczego przykrył mnie ten całun nieszczęść, postaram się jutro 
wyjaśnić to z moim guru.”  

Sen cicho zakradł się niedaleko północy i w poprzedzających świt godzinach 
Vrajanātha śnił o porzuceniu życia materialnego i zostaniu Vaiṣṇavą. 
Przebudziwszy się, leżał w łóżku z nadzieją, że Pan w jakiś sposób pomoże 
mu wyrwać się z materialnej matni. Wyszedł na podwórko i usiadł na 
podwyższeniu używanym przy odprawianiu ceremonii religijnych. Pojawiła 
się wtedy  grupa jego uczniów; podeszli i z szacunkiem dotknęli jego stop, 
po czym jeden z nich przemówił: “W przeszłości nauczyłeś nas niezliczonych 
argumentów z dziedziny logiki. Teraz chcielibyśmy studiować pod twym 
okiem słynną księgę o logice, Nyāya Kusumāñjali.” 

Vrajanātha skromnie odparł, “Spakowałem na dobre wszystkie moje książki i 
tak, jak wspaniały Nimāi Paṇ`ita, zdecydowany jestem obrać nowy kierunek. 
Poszukajcie innego nauczyciela.” 

Gdy uczniowie odchodzili, pojawił się Śrī Caturbhuja Miśra, by spotkać się z 
babką Vrajanātha- przynosił dla niego propozycję małżeństwa. Wyjaśnił jej: 
“Śrī Vijaynātha Bhaṭṭācārya pochodzi z arystokratycznej rodziny, a jego 
córka jest niezwykle piękna. Byłaby wspaniałą partią dla twego wnuka. 
Bhaṭṭācārya jeszcze nie obiecał nikomu jej ręki. Vrajanātha może oświadczyć 
się jej natychmiast.”  

Podsłuchawszy tą rozmowę, Vrajanātha pomyślał: “Cóż za dylemat! 
Poważnie rozważam porzucenie rodziny i domu, a teraz, w najbardziej 
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nieodpowiedniej chwili, pojawia się przygotowana przez moją babkę 
propozycja małżeństwa!”  

Cała ta sytuacja stała się tematem rozmów całej rodziny. Matka, babka i 
inne starsze kobiety z rodziny dyskutowały zawzięcie, pozostawiwszy 
Vrajanātha samemu sobie. Cały dzień zmarnowano na wysuwaniu i obalaniu 
przeróżnych argumentów tak, że zachód słońca prawie umknął ich uwadze. 
Wkrótce niebo zasnuły burzowe chmury, oznajmiając swą obecność 
głębokim dudnieniem i rozbłyskami piorunów, co pomogło zagłuszyć 
ożywione dysputy. Po chwili zaczęła się rzęsista ulewa, więc Vrajanātha nie 
mógł tego dnia udać się do Māyāpura. Wczesnym rankiem następnego dnia 
kontynuowano rozmowy o ożenku Vrajanātha, co skutecznie zepsuło jego 
nastrój i pozbawiło go apetytu. Dopiero po zmroku mógł on opuścić dom- 
pośpieszył do małej chatki, kuṭīra, Raghunātha dāsa Bābājīego i w 
pokłonach padł przed nim na ziemię.  

Wielebny Raghunātha dāsa Bābājī powiedział, “Ostatniej nocy ulewa musiała 
uniemożliwić ci odwiedzenie mnie. Cieszę się, że dzisiaj przyszedłeś.” 

Vrajanātha odparł, “Drogi mistrzu, niespodziewanie stanąłem przed 
poważnym problemem, o którym opowiem ci później. Teraz chciałbym, byś 
objaśnił mi pewną kwestię: jīva jest całkowicie duchowa, dlaczego więc 
zstępuje do zdegradowanego świata materialnego?”  

Delikatny uśmiech pojawił się na ustach Raghunātha dāsa Bābājīego, który 
odpowiedział cytując szósty werset Daśa-mūla: 

svarūpārthair hīnān nija-sukha-parān kṛṣṇa-vimukhān 
harer māyā-dandyān guṇa-niga`a-jālaiḥ kalayati 

tathā sthūlair lingai dvi-vidhāvaraṇaiḥ kleśa-nikarair 
mahākarmālānair nayati patitān svarga nirayau 

“‘Zgodnie ze swą svarūpa, wieczną naturą, jīva jest podporządkowanym 
sługą Śrī Kṛṣṇy i jej przeznaczeniem jest wieczna służba dla Niego. 
Uwarunkowane dusze, które zapomniały o swej svarūpie, tarzają się w 
złudzeniu fałszywej dumy i materialnych przyjemności. Odrzuciły one Śrī 
Kṛṣṇę, więc karane są przez māyā-śakti, która pęta ich łańcuchami w postaci 
trzech sil natury materialnej, czyli sattva, rāja i tama. Co więcej, okrywa ona 
svarūpę jīvy ciałem subtelnym, a następnie ciałem wulgarnym, tym samym 
zniewalając jīvę w strasznym kole reakcji karmicznych, które czasami wynosi 
ją do niebios, a innym razem spycha w otchłanie piekieł.’ 
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“Na planecie Goloka Vṛndāvana, Śrī Balarāma przejawia nieograniczoną ilość 
nitya-pārṣadā, wiecznych towarzyszy, będących sługami Śrī Kṛṣṇy z kategorii 
jīva. Podobnie nma planetach Vaikuṇṭha, Pan Saṅkarṣaṇa przejawia 
niezliczonych nitya-pārṣadā, również z kategorii jīva, pełniących służbę dla 
Śrī Nārāyaṇa. Ci nitya-pārṣadā są wiecznie zaangażowani w służenie 
obiektowi swej czci, Najwyższemu Panu, zaabsorbowanemu rasą. Są oni 
wiecznie usytuowani w swej svarūpie i zawsze zaangażowań i są w 
dostarczanie przyjemności swemu ukochanemu Panu, zaś ich entuzjazm i 
oddanie dla Niego nigdy nie zmniejsza się. Zawsze są pełni duchowej mocy, 
gdyż nasyceni są cit-śakti Pana. Nie mają żadnego kontaktu z māyą- nawet 
nie pamiętają o jej istnieniu. Są stałymi mieszkańcami świata duchowego i 
znajdują się z dala od māyi. Całkowicie pochłania ich rozkoszowanie się 
służbą oddania dla ich umiłowanego Pana. Tym wiecznie wyzwolonym 
duszom całkowicie obce są egoistyczne przyjemności i smutki. Prema jest ich 
ciałem i duszą, nie wiedzą oni nawet, że istnieją żałoba, śmierć i strach. 

“Ponadto, niezliczone, maleńkie jīvy emanują z Kāraṇodakaśāyī Mahā Viṣṇu, 
leżącego w Oceanie Przyczyn, którego wzrok zapładnia māyā-śakti. 
Sąsiadując z māyą, jīvy te doświadczają jej różnorodności. Cechy większości 
jīv, o których mówiliśmy już wcześniej, obecne są również w tych jīvach. 
Jednakże z powodu ich znikomych rozmiarów i usytuowania na granicy, ich 
wrodzoną natura jest oglądanie zarówno świata duchowego, jak i 
materialnego. Ich graniczna pozycja jest powodem podatności na wpływy, 
gdyż - do tej pory- nie zostały one wzmocnione przez cit-bala, siłę duchowej 
energii, którą obdarza łaskawie Najwyższy Pan, obiekt ich czci. Te spośród 
nich, które pragną cieszyć się naturą materialną, pochłaniane są przez 
materię i w ten sposób na wieczność przez nią ujarzmiane, podczas gdy te 
pragnące służyć Najwyższemu Panu, otrzymawszy Jego łaskę, wznoszą się 
do świata duchowego. Stąd, mój synu, znajdujemy się w najbardziej 
żałosnym położeniu. Zapomniawszy o naszym oddaniu i służbie dla Śrī 
Kṛṣṇy, jesteśmy więźniami māyi i w ten sposób, miast naszej oryginalnej 
transcendentalnej pozycji, znajdujemy się w tej godnej pożałowania 
sytuacji.” 

Vrajanātha, “Drogi mistrzu! Pojąłem już, że jīva jest taṭasthā-śakti Pana i 
znajduje się na taṭa, pograniczu dwóch światów. Jednakże, dlaczego 
niektóre jīvy zostają pochłonięte przez materialną egzystencję, podczas gdy 
inne są wynoszone do świata duchowego?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Transcendentalne cechy Najwyższego Pana Śrī 
Kṛṣṇy posiada również jīva, lecz w znikomym stopniu. Cecha wolnej woli 
należąca do Śrī Kṛṣṇy jest więc także częścią natury jīvy, lecz w niewielkim 
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stopniu. Gdy jīva korzysta ze swej niezależności we właściwy sposób, 
pozostaje ona w związku ze Śrī Kṛṣṇą, jednakże niewłaściwie używając owej 
niezależności oddala się ona od Pana i przyciągana jest do korzystania z 
natury materialnej i cieszenia się nią. Rozwijając podłą cechę fałszywej 
dumy myśli ona: ‘Ja jestem tym, który będzie cieszył się wszystkim, co 
znajdzie.’ Tak oto, pięć poziomów niewiedzy- tāmisra, buntownicze 
odrzucenie służenia Panu; andha-tāmisra, uważanie śmierci za ostateczny 
koniec; tamas, ignorancja co do własnej pozycji jako jīvy; moha, iluzoryczna 
cielesna koncepcja życia; mahā-moha, przywiązanie do przyjemności 
materialnych- okrywają czystą duchową świadomość jīvy. Jedyna przyczyną 
tego, wyzwolenia lub uwarunkowania jīvy jest właściwe lub niewłaściwe 
użycie jej niewielkiej niezależności.” 

Vrajanātha, “Śrī Kṛṣṇa jest karuṇamaya, nieskończenie łaskawy, dlaczegóż 
więc stworzył On tak słabe jīvy? W rezultacie swej słabości kuszone są one 
w jarzmo māyi.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Prawdą jest to, co mówisz. Kṛṣṇa jest 
karuṇamaya, ale jest On także līlāmaya, dynamiczny i wiecznie 
zaangażowany w Swe rozrywki. Uważając, że jīva może stać się czynnym 
partnerem w Jego rozmaitych līlā, Najwyższy Pan uczynił ją wszechstronną i 
zdolną do podnoszenia się z pokornej pozycji jako istoty o naturze granicznej 
do mahā-bhāva, nieograniczonej i transcendentalnej najwyższej duchowej 
świadomości. By dodać jīvie mocnej determinacji i ułatwić jej wzniesienie się 
do tej wzniosłej pozycji, Pan stworzył także rozmaite poziomy materialnej 
energii, od wulgarnej materii aż do ahaṅkāra, sięgającego głębi jej błędnego 
utożsamienia się z materią. Gdy jīva wybiera ścieżkę postępu materialnego, 
bezwładna materia stwarza praktycznie niepokonane przeszkody na jej 
ścieżce poszukiwania najwyższego szczęścia. Jīvy schodzące w dół, ku temu 
materialnemu uwikłaniu, poszukując jedynie zadowolenia własnych zmysłów, 
oddzielone są od swej svarūpy i tym samym znacznie oddalają się od 
Najwyższego Pana. Stają się coraz bardziej zdeprawowane, lecz w Swym 
nieskończonym współczuciu Pan, ze Swą transcendentalną siedzibą i 
towarzyszami, zstępuje na ziemię i osobiście pojawia się przed nimi, by dać 
im sposobność do stopniowego wzniesienia się do najwyższego duchowego 
celu. Korzystające z tej okazji jīvy stopniowo wznoszą się do 
transcendentalnej krainy i osiągają pozycję równą nitya-pārṣadā. 

Vrajanātha, “Dlaczego indywidualna dusza musi cierpieć, by Pan mógł 
Cieszyc się tymi līlā?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Należy wziąć pod uwagę to, że możliwość 
posiadania i używania wolnej woli jest w rzeczywistości specjalna łaską Śrī 
Kṛṣṇy. Bezwładna materia nie ma wolnej woli, więc nie jest niezbędna ani 
istotna. Z drugiej strony, jīva, potwierdzając swą wolną wolę, osiąga pozycję 
władcy materialnego świata. Rozkosz i cierpienie są różnymi stanami 
umysłu. To, co dla nas jest cierpieniem, dla innej istoty przywiązanej do 
takiego stanu może jawić się jako przyjemność. Jednakże końcowym 
rezultatem wszelkich materialnych przyjemności jest cierpienie. Materialnie 
uwikłana osoba ostatecznie doświadcza jedynie bólu i zauważając stopniowe 
pogarszanie się swej sytuacji pragnie niezmąconego, nieskończonego 
szczęścia. Intensyfikacja tego pragnienia budzi jej świadomość i moc 
rozróżniania, prowadząc do dociekliwości i zglębiania wiedzy o najwyższej 
rzeczywistości. Nastrój szczerego zdobywania wiedzy prowadzi do sādhu-
saṅgi dającej śraddhā i sytuującej jīvę na ścieżce samorealizacji.  

“Dlatego też cierpienie jest w rzeczywistości błogosławieństwem. Złoto 
oczyszcza się poprzez przetapianie i wielokrotne kucie, podobnie gdy jīva 
zanieczyszczona atrakcją do ekstremalnego zadowalania własnych zmysłów 
– co oddala ją od Kṛṣṇy – potrzebuje oczyszczenia płomieniem i uderzeniami 
młota bolesnych materialnych doświadczeń. W tym sensie cierpienia 
zatwardziałych materialistów są pomyślne i są łaską Pana. Dlatego tez 
nieszczęścia, których doświadcza jīva w rozrywkach Śrī Kṛṣṇy uważane są 
przez dalekowzrocznych wizjonerów za dobre i korzystne, podczas gdy 
krótkowzroczni materialiści brzydzą się nimi niczym śmiertelnymi bólami.  

Vrajanātha, “Zgadzam się z tym, że cierpienia uwarunkowanych jīv 
ostatecznie są korzystne, lecz na chwilę obecną są one bardzo bolesne. Czy 
nie było w mocy wszechmocnego Najwyższego Pana Śrī Kṛṣṇy zmienienie tej 
pełnej udręk ścieżki materialnej egzystencji w łatwiejszą?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Llīlā Śrī Kṛṣṇy są nieograniczone i zróżnicowane, 
stąd też jest to kolejna z Jego unikalnych czynności. Gdy Najwyższy 
Autokrata umyślnie angażuje się w kalejdoskop rozrywek, dlaczegóż miałoby 
być czymś dlań niezwykłym odgrywanie tej konkretnej rozrywki? Jeśli 
zachowana ma być zasada różnorodności līlā, żadna z nich nie może być 
odrzucona. W jakiejkolwiek z nich, towarzysze Pana muszą być gotowi 
zaakceptować wiele trudności i cierpienia. Śrī Kṛṣṇa jest puruṣa, Najwyższym 
Odbiorcą Przyjemności i Mistrzem. Wszelkie upakaraṇa, uczestnicy i 
parafernalia, znajdują się całkowicie pod kontrolą puruṣa i są narzędziami 
pracy Najwyższego Stwórcy. W całkowitym podporządkowaniu się słodkiej 
woli Najwyższego Pana naturalnym jest to, że może zajść konieczność 
zaakceptowania jakichś przeciwności. Jeśli w końcu te materialne problemy 
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przeradzają się w daleki cierpieniu pomyślny stan, ostatecznie dlaczego 
miałyby być one nazywane problemami? Na poziomie transcendentalnym, 
udręki jīvy podczas prób zadowolenia Pana w Jego rozrywkach są ze 
wszelkich miar przyjemne. Jednakże, uwarunkowana dusza czyniąc zły 
użytek ze swej wolnej woli, odmawia sobie osobistego udziału i asystowania 
Śrī Kṛṣṇie w Jego transcendentalnych rozrywkach. Zamiast tego, bierze w 
swe objęcia māyę, dostarczającą jej jedynie bolesnych dokuczliwości. Jeśli 
ktokolwiek miałby być obwiniany za ten kłopot, to tylko jīva, z pewnością nie 
Kṛṣṇa.” 

Vrajanātha, “Gdyby jīva nie miała przyznanej wolnej woli, czy cokolwiek 
byłoby stracone? Śrī Kṛṣṇa jest wszechwiedzący, więc z pewnością wie, że 
jīva będzie zmuszona cierpieć, jeśli obdarzy ją wolną wolą. Biorąc to pod 
uwagę, czy Śrī Kṛṣṇa nie powinien być uznanym za odpowiedzialnego za 
cierpienia jīvy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Svatantratām, wolny wybór, jest najrzadszym z 
klejnotów. Gdyby nie posiadała go żadna z wielu istot zamieszkujących świat 
materialny, sugerowałoby to istnienie o wiele mniej znaczących istot, a 
ostatecznie, gdyby jīva nie została obdarzona wolną wolą, byłaby po prostu 
zredukowana do poziomu bezwładnej i nieistotnej materii. Jīva jest częścią i 
cząstką cid-vastu, absolutnej transcendencji, dlatego też posiada te same 
cechy jak Absolutna Całość, lecz w znikomym rozmiarze. Najwyższa 
niezależność jest nieodłączną cechą najwyższej duchowej substancji, Śrī 
Kṛṣṇy, a oddzielenie substancji od jej nieodłącznych cech jest w oczywisty 
sposób niemożliwe. Dlatego też, wolna wola jest bez wątpienia obecna w 
naturze jīvy, lecz w proporcjach odpowiednich do jej rozmiarów. Nieodłączna 
konstytucjonalna obecność wolnej woli wynosi jīvę na poziom znacznie 
wyższy od materii i czyni ją jej władcą w sensie materialnym. Daje jej to 
również przywilej stania się najdroższym sługą Najwyższego Pana. 

“Lecz gdy ta sama jīva nadużywa swego wolnego wyboru i zostaje 
zaabsorbowana spełnianiem materialnych czynności, łaskawy Śrī Kṛṣṇa 
przepełnia się współczuciem i troską o jej niedole. Lamentując, Pan podąża 
skrycie za jīvą, obmyślając plan ocalenia jej. Śrī Kṛṣṇa wie, że jego 
nieśmiertelne nektariańskie līlā pozostają niedostępnymi dla 
uwarunkowanych jīv, więc ze współczucia przejawia Swe acintya-līlā, 
niepojęte i cudowne rozrywki, wewnątrz natury materialnej, dla korzyści 
uwarunkowanej jīvy. Rozumiejąc jednakże, iż w swym uwarunkowanym 
stanie nie jest ona w stanie odpowiednio zrozumieć Jego transcendentalnych 
czynności, Śrī Kṛṣṇa zstąpił na ziemię w Navadvīpa, ukazując się jako 
najbardziej szczodra z inkarnacji, Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Działając 
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jako boski mistrz duchowy, Śrī Mahāprabhu inicjował jīvę w 
najskuteczniejszy proces prowadzący do jej wyzwolenia. Objaśnił 
ezoteryczną prawdę o transcendentalnym imieniu, postaci, cechach i 
rozrywkach Najwyższego Pana Śrī Kṛṣṇy, przyjmując jednocześnie pozycję 
czystego wielbiciela i własnym przykładem szerząc naukę czystej służby 
oddania. Drogi chłopcze! Czy ktokolwiek mógłby pomyśleć o obwinianiu tak 
wspaniałego Pana? Współczucie Śrī Kṛṣṇy jest niezmierzone, zaś położenie 
uwarunkowanej duszy najbardziej godne pożałowania.” 

Vrajanātha, “Czy māyā-śakti nie uosabia naszego złego losu, czy nie jest 
naszym wrogiem? Gdyby wszechmocny i wszechwiedzący Najwyższy Śrī 
Kṛṣṇa usunął māyę, nie złagodziłoby to cierpień jīvy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Māyā-śakti jest cieniem svarūpa-śakti 
Najwyższego Pana, zatem jest ona wypaczonym odbiciem tej czysto 
transcendentalnej energii. Pan używa jej jako narzędzia w celu oczyszczania 
zanieczyszczonych jīv i uczynienia ich kwalifikowanymi do uczynienia 
postępu. Māyādevī, uosobienie māyā-śakti, jest służką Śrī Kṛṣṇy karcącą i 
leczącą zbłądzone, odseparowane od Kṛṣṇy dusze. Gdy jīva, całkowicie 
duchowa istota, zapomina o swej wiecznej pozycji, jaką jest bycie sługą Śrī 
Kṛṣṇy, niepotrzebnie popełnia poważny błąd. W konsekwencji tego 
przewinienia jīva skazana jest na wielokrotne kary wymierzane przez 
Māyādevī, jawiącą się jīva niczym wiedźma. Świat materialny jest więzieniem 
dla zbłądzonych jīv. Tak jak król wznosi więzienia, by uchronić swych 
poddanych, podobnie hojny Śrī Kṛṣṇa dostarcza tego materialnego 
stworzenia jako domu poprawczego dla jīv, a Māyādevī przyjmuje rolę 
naczelnika więzienia.”  

Vrajanātha, “Jeśli ten świat materialny przypomina więzienie, czymże są jego 
kajdany?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Māyādevī uzbrojona jest w trojakiego rodzaju 
okowy, wykonane odpowiednio z sattva-guṇy, rāja-guṇy i tama-guṇy, nimi 
pętane są potępione jīvy. Czy wiąże je sattva, rāja lub tama, wszystkie 
uwarunkowane jīvy znajdują się w okowach. Kajdany mogą być wykonane 
ze złota, srebra czy żelaza- metal może się różnić, ale tak czy inaczej, 
pozostają one kajdanami.” 

Vrajanātha, “Jeśli zgodzimy się z twierdzeniem, że jīva jest duchowa, jakże 
wtedy może māyā związać ją swymi łańcuchami i utrzymać w zniewoleniu?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Natura duchowa znajduje się całkowicie poza 
zasięgiem wpływu natury materialnej. Jednakże tak długo, jak jīva fałszywie 
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uważa siebie za osobę cieszącą się māyą, pozostaje ona okryta przez liṇga-
śarīra na podstawie ahaṅkāra. Wtedy Māyādevī zakuwa jīvę w swe kajdany.” 

“Jīvy okryte przez ahaṅkāra w cesze dobroci są mieszkańcami wyższych 
materialnych planet niebiańskich; ci devatā spętani są złotymi łańcuchami 
sattva-guṇy. Jīvy okryte przez ahaṅkāra w cesze pasji mają zmieszane 
skłonności devatā i istot ludzkich; wiążą je srebrne łańcuchy raja-guṇy. Jīvy 
okryte przez ahaṅkāra w cesze ignorancji są beznadziejnie oszołomione 
wstrętnymi pragnieniami cielesnymi mającymi za zadanie dostarczyć 
wulgarnego materialnego szczęścia; spętane są one żelaznymi łańcuchami 
tama-guṇy. Zakute w kajdany dusze nie są w stanie wyrwać się z więzienia, 
są uwięzione przez nieskończone cierpienia.” 

Vrajanātha, “Jakie są czynności jīv aresztowanych w więzieniu Māyādevī?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Po pierwsze, ich czynności zorientowane są na 
zaspokajanie ich indywidualnych skłonności w materialistycznym 
zadowalaniu zmysłów. Po drugie, działają w celu ulżenia sobie od 
bezustannych cierpień towarzyszących więziennej egzystencji.”  

Vrajanātha, “Proszę, objaśnij dokładniej pierwszy rodzaj materialnych 
czynności jīvy- poszukiwanie przyjemności zmysłowych.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wulgarnym okryciem jīvy jest jej materialne ciało, 
które przechodzi sześć etapów: pierwszy- narodziny, drugi- dorastanie, 
trzeci- osiągnięcie dojrzałości, czwarty- stwarzanie produktów ubocznych, 
piąty- degeneracja i szósty- zniszczenie. Te sześć przemian jest 
nieuniknionych dla wulgarnego ciała materialnego; poza tym doświadcza 
ono głodu, pragnienia i innych niedogodności. Uwarunkowana jīva, teraz 
zamieszkująca wulgarne ciało, nakłaniana jest do ciągłej aktywności przez te 
niekończące się pragnienia zadowalania swych zmysłów i w ten sposób 
zniewolona potrzebami jedzenia, spania, łączenia się w pary, obrony i tak 
dalej. Wszystkie te czynności ostatecznie mają za zadanie pobudzić i 
zaspokoić jej zmysły.  

“By zdobyć takie obiekty pożądania, może ona przyjąć opcję materialnej 
pobożności i od narodzin aż do ostatniego tchu spełniać Vedyjskie puṇya 
saṁskāry, pobożne rytuały, w celu utrzymania się i osiągnięcia swych 
materialnych celów. Ponadto może ona spełniać osiemnaście obrzędów 
ofiarnych opisywanych przez Vedy, z zamiarem wykonania w obecnym życiu 
takiej ilości pobożnych uczynków, która zapewni jej po śmierci promocję na 
planety niebiańskie, gdzie czekają ją rajskie, choć wciąż materialne rozkosze. 
Powracając następnie na ziemię może ona być pewna narodzenia się w 
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rodzinie bramińskiej lub innej, równie arystokratycznej, i spędzenia życia w 
komforcie i zadowoleniu.  

“Inna opcja dla takiej uwarunkowanej duszy poszukującej zmysłowych 
uciech jest podążanie ścieżką grzechu, zbaczając ze ścieżki dharmy. Za 
pomocą tych dwóch rodzajów czynności- pobożnych lub grzesznych- jīva 
decyduje o swym kolejnym życiu. Na tej pierwszej ścieżce rodzi się ona w 
ludzkim ciele po pobycie na planetach niebiańskich, zaś na drugiej, po 
haniebnie grzesznym żywocie, zstępuje na planety piekielne, gdzie 
poddawana jest wymyślnym torturom, po których znów przyjmuje kolejne 
śmiertelne ciało, lecz niekoniecznie jako istota ludzka. Na każdej z tych 
ścieżek uwarunkowana jīva jest więźniem māyā-śakti. Tak oto, od czasów 
niepamiętnych, jīva uwiązana jest do gigantycznego koła karmy 
zmuszającego ją do ciągłego przemierzania tej natury materialnej w 
bezustannej pogoni za materialnymi celami mającymi zadowolić jej zmysły. 
Przemieszcza się tam i z powrotem od materialnie pomyślnych warunków 
uzyskanych dzięki pobożnym czynnościom, do tymczasowych cierpień 
powodowanych grzesznymi czynnościami.” 

Vrajanātha, “Opowiedz proszę o drugim rodzaju materialnego działania- 
próbach uśmierzenia materialnego nieszczęścia.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Dusza zamieszkująca materialne ciało na rożne 
sposoby próbuje pozbyć się niedoli i przezwyciężyć przeciwności. Buduje 
domy mające dostarczyć jej mieszkania, wygód i schronienia. Musi czynić 
odpowiednie aranżacje, by zaspokoić głód i pragnienie. W tym celu 
zmuszana jest do niestrudzonej pracy i gromadzenia bogactw w celu 
ogrzania domu i siebie podczas mroźnych zim. By zaspokoić pożądanie 
wstępuje w związek małżeński, a następnie kontynuuje ciężką pracę, by 
zapewnić odpowiednie utrzymanie swym dzieciom i krewnym, aby niczego 
im nie brakowało. Gdy ciało atakuje jakaś choroba, robi wszystko, by 
powrócić do zdrowia. Walczy w sądzie w obronie swych dóbr i interesów. 
Całkowicie kontroluje ją sześciu jej wrogów- kāma, pożądanie; krodha, 
gniew; lobha, chciwość; mada, odurzanie sie; moha, złudzenie; mātsarya, 
nienawiść i zazdrość- którzy pobudzają ja do walki, przemocy, nienawiści, 
nękania innych, kradzieży, okrucieństwa i innych podobnych niegodziwych 
czynów, a wszystko to w celu uniknięcia niedoli. W ten sposób upadła jīva 
trwoni dnie i noce wyłącznie na zadowalaniu zmysłów i próbach 
zapobieżenia ubóstwu.” 

Vrajanātha, “Czy nie byłoby wystarczającym dla osiągnięcia celów Māyādevī, 
gdyby okryła ona jīvę jedynie ciałem subtelnym?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Nie, praca nie może być wykonana jedynie za 
pomocą ciała subtelnego, dlatego tez posiadanie ciała wulgarnego jest 
koniecznością. Czyny ciała materialnego pobudzają pragnienia w ciele 
subtelnym; w celu spełnienia tych pragnień w następnym życiu przyznawane 
jest odpowiednie ciało wulgarne.” 

Vrajanātha, “W jaki sposób powiązane są ze sobą te czynności i ich 
rezultaty? Filozofowie mimāṁsā głoszą, iż Īśvara, Najwyższy Kontroler, który 
rzekomo nadzoruje rezultaty całej karmy, jest postacią fikcyjną. Zgodnie z 
ich twierdzeniami, karma początkuje mechanistyczną zasadę zwaną apūrva, 
nadzwyczajną, i to właśnie ona odpowiada za odmierzanie karmy i 
przyznawanie odpowiednich rezultatów. Czy ta koncepcja jest prawdziwa?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Filozofowie mimāṁsā, zbytnio zaangażowani w 
roztrząsanie prawa karmy, nie są obeznani z Vedyjskimi konkluzjami 
filozoficznymi. Obserwując nastrój, w jakim pisma zalecają spełnianie 
pewnych rytualistycznych czynności, tworzą oni kiepską filozofię podając 
ogólnikowe osądy i oznajmienia. W rzeczywistości Vedy nie podzielają ich 
poglądów. Na przykład w Śvetāśvatara Upaniṣad, 4.6, i Muṇ`aka Upaniṣad, 
3.1.1, znajdujemy: 

dvā suparṇā sayujā sakhāyā samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte 
tayor anyaḥ pippalaṁ svādv atty anaśnann anyo ‘bhicākaśīti 

“‘Dwa ptaki, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu (Paramātmā) i indywidualna jīva, niczym 
przyjaciele siedzą na jednej gałęzi drzewa pippala, które reprezentuje 
materialne ciało. Jeden z ich, jīva, zgodnie ze swą karmą żywi się owocami 
tego drzewa, podczas gdy drugi, Paramātmā, jest tego biernym, milczącym 
świadkiem.’ 

“Znaczenie tego wersetu jest takie, że jīva, zniewolona przez māyę, 
angażuje się w działania karmiczne i kosztuje owoców swych działań. 
Najwyższy Pan, kontroler māyi, przydziela rezultaty adekwatne do działań 
jīvy. Tak długo, jak nie jest ona w stanie doprowadzić do bezpośredniego 
spotkania z Panem, On kontynuuje rozrywki odpowiednio do jej sytuacji. 
Gdzie w tym kontekście znajdziemy mechanistyczną zasadę apūrva 
wyznawaną przez filozofów mimāṁsā? Ateistyczne poglądy nigdy nie są 
ostateczne ani doskonałe.” 

Vrajanātha, “Dlaczego określasz karmę jīvy mianem anādi, nie mającej 
początku?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Podstawowym powodem wszelkiej karmy jest 
pragnienie jej wykonywania. Avidyā, ignorancja, jest źródłem tego 
materialnego pragnienia i definiowana jest jako zapomnienie o podstawowej 
prawdzie: ‘Jestem wiecznym sługą Śrī Kṛṣṇy.’ Ta avidyā nie pojawiła się 
niespodziewanie w czasie istnienia stworzenia materialnego- nasienie 
korzenia karmy ma swój początek w macierzystej pozycji jīvy, taṭasthā, na 
styku światów materialnego i duchowego. Dlatego, że źródła karmy nie 
sposób odnaleźć w otchłaniach materialnego czasu, karma nazywana jest 
anādi.” 

Vrajanātha, “Czym różnią się māyā i avidyā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Māyā jest śakti Śrī Kṛṣṇy, za jej pomocą Kṛṣṇa 
stworzył materialny wszechświat. Z zamiarem wybawienia buntowniczych, 
kapryśnych jīv, Pan użył māyā-śakti i uczynił ją dynamiczną. Tak więc māyā 
ma dwa aspekty: avidyā, ignorancja, i pradhāna, materia.  

“Avidyā odnosi się do jīvy, podczas gdy pradhāna odnosi się do 
zewnętrznego świata materialnego. Bezwładna substancja świata 
materialnego stwarzana jest z pradhāny, zaś avidyā przywiązuje jīvę do 
karmicznych pragnień życia materialnego. Māyā ma również dwie inne 
cechy: vidyā i avidyā, obie związane z jīvą. Avidyā stawia jīvę w 
uwarunkowanym stanie uwięzienia, zaś vidyā wyzwala ją. Gdy zniewolona 
jīva próbuje odnowić swój związek z Kṛṣṇą, aktywowana jest vidyā, która 
obdarza ją duchowym zrozumieniem. Jednakże tak długo, jak jīva nie 
pamięta Kṛṣṇy, oczarowuje ją avidyā. Brahma-jñāna, poznanie Najwyższego, 
jest specyficzną gałęzią vidyi. Pojawiając się w przebudzonej duchowo 
świadomości jīvy, vidyā przechodzi dwa etapy. W pierwszym pobudza do 
spełniania pobożnych czynności i korzystnych duchowych dążeń, zaś w 
drugim, dojrzałym etapie, obdarza zrozumieniem Najwyższej Prawdy. Avidyā 
okrywa świadomość jīvy, vidyā zaś usuwa te okrywy.” 

Vrajanātha, “W jaki sposób funkcjonuje pradhāna?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Gdy pradhāna māyā-śakti pobudzana jest energią 
Śrī Kṛṣṇy w postaci kāla, wiecznego czasu, stwarzana jest mahā-tattva, całe 
stworzenie materialne. Tak więc, gdy pradhāna, aspekt māyi, wprawiana 
jest w ruch poprzez kāla, powstaje materia. Następnie z przeobrażenia 
mahā-tattvy powstaje ahaṅkāra, a gdy ahaṅkāra ulega transformacji pod 
wpływem tama-guṇa, powstaje ākāśa, eter. Ākāśa przekształcana jest w 
powietrze, z niego powstaje ogień, z ognia woda, z niej zaś ziemia- w ten 
sposób powoływanych do istnienia jest pięć wulgarnych elementów 
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materialnych, paṣca-mahābhūta. Posłuchaj teraz uważnie, w jaki sposób 
stwarzane jest paṣca-tanmātra, pięć obiektów zmysłowych, odpowiednio 
związanych z paṣca-mahābhūta, pięcioma wulgarnymi elementami 
materialnymi.  

“Kāla pobudza avidyā, aspekt materialnej natury prakṛti, by w mahā-tattva 
przejawić nastroje jñāna i karma. Wewnątrz mahā-tattvy, gdy karmę 
przekształca sattva-guṇa, powstaje jñāna, wiedza, zaś gdy na karmę wpływa 
rāja-guṇa, efektem tego jest kriyā, działanie.  

“Jak już powiedzieliśmy, mahā-tattva transformowana jest w celu stworzenia 
ahaṅkāra. Ahaṅkāra, zanieczyszczona rāja-guṇą, przekształca się w buddhi. 
Gdy przekształcana jest buddhi, w elemencie ākāśa pojawia się śabda, 
dźwięk. Śabda podlega przemianie w sparśa, dotyk, szczególną cechę 
powietrza. W ten sposób sparśa nasycona jest cechami zarówno eteru, jak i 
powietrza, czyli odpowiednio śabda i sparśa. Śabda i sparśa są osnowami 
życia jako prāṇa, siła, ojaḥ, żywotność, i bala, siła. Następnym 
przekształceniem sparśa jest rūpa, postać, będąca cechą element ognia, 
tejāḥ. Tak więc śabda i sparśa obecne są również w rūpie, będącej 
specyficzną cechą tejāḥ. Następnie, rūpa przekształca się w rasa, smak, 
szczególną cechę wody. W ten sposób rasa zawiera w sobie śabda, sparśa i 
rūpa. Dzięki kolejnej transformacji powstaje gandha, zapach, jako 
indywidualna cecha element ziemi, przejawiająca cechy śabda, sparśa, rūpa i 
rasa. Najwyższy Puruṣa poprzez Swą caitanya, świadomość, udziela 
niezbędnego wsparcia całemu temu procesowi materialnych transformacji. 

“Ahaṅkāra występuje w trzech odmianach: vaikārikā, w dobroci; taijasa, w 
pasji; i tāmasa, w ignorancji. Vaikārikā ahaṅkāra poprzez wytworzony 
przezeń mana, umysł, stawia materialne obiekty przed świadomością jīvy. 
Taijasa ahaṅkāra stwarza dwa rodzaje zmysłów, którymi są paṣca-
jñānendriya, pięć zmysłów służących do zdobywania wiedzy oraz pañca-
karmendriya, pięć czynnych organów zmysłowych. Pañca-jñānendriya to 
oczy, uszy, nos, język i skóra (zmysł dotyku), a pañca-karmendriya to usta, 
nogi, ręce, odbyt i narządy płciowe. 

“Tak oto stwarzane są wszelkie materialne rzeczy, zarówno wulgarne jak i 
subtelne, jednakże nie mogą być one użyte bez wejścia w kontakt z jīvą. 
Gdy jīva, dzięki spojrzeniu Najwyższego Pana, umieszczana jest w 
materialnym ciele zbudowanym z elementów wulgarnych i subtelnych, 
wtedy, dzięki jej obecności i nadzorowi Pana, wszystko zaczyna działać. W 
ten sposób zmysły przejawione dzięki cechom sattva i rāja napotykają 
obiekty zmysłowe, które pradhāna wytworzyła poprzez cechę tama. 
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Wszystkie te elementy stapiają się ze sobą i oddziałują na siebie nawzajem 
w celu stworzenia odpowiedniego materialnego pola działania dla jīvy. Tak 
działają avidyā i pradhāna.  

“Tak więc natura materialna zbudowana jest z dwudziestu czterech 
elementów: pañca-mahābhūta, pięciu wulgarnych elementów: ziemi, wody, 
powietrza, ognia i eteru; ich pañca-tanmātra, pięciu towarzyszących im 
obiektów zmysłowych: zapachu, smaku, formy, dotyku i dźwięku; oraz 
wymienionych przed chwilą dziesięciu organów zmysłowych- pañca-
jñānendriya, pięciu zmysłów poznawczych i pañca-karmendriya, pięciu 
zmysłów aktywnych; do tych dwudziestu dodać należy: mana, umysł; citta, 
serce (zanieczyszczoną świadomość); buddhi, inteligencję oraz ahaṅkāra, 
fałszywe ego- w ten sposób razem daje to dwadzieścia cztery elementy. 
Dwudziestym piątym składnikiem jest jīva, a dwudziestym szóstym- 
Paramātmā.” 

Vrajanātha, “Jak ułożone są subtelne i wulgarne elementy wchodzące w 
skład mierzącego trzy i pół łokcia ludzkiego ciała? W którym miejscu w tym 
ciele przebywa jīva?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Na wulgarne ciało składa się pięć wulgarnych 
elementów, pięć obiektów zmysłów i dziesięć narządów zmysłów. Umysł, 
zanieczyszczona świadomość, inteligencja i fałszywe ego wchodzą w skład 
ciała subtelnego. Istotą fałszywie utożsamiającą się z tym ciałem i roszczącą 
sobie prawo do kwestii z nim związanych, żyjącą tak pod wpływem fałszywej 
koncepcji ‘Ja’ i ‘Moje’ jest jīva, która w ten sposób pozbawiona zostaje 
własnej svarūpy. Jīva, choć maleńka, pozostaje transcendentalną w 
stosunku do materialnego czasu i trzech cech natury materialnej, jednakże 
pomimo swej znikomości, jej świadomość przenika całe ciało. Odrobina 
papki sandałowej nałożona na jakąkolwiek część ciała sprawia przyjemność 
całemu ciału, podobnie maleńka dusza, jīva jest kṣetra-jña, znawcą swego 
całego ciała nazywanego kṣetra, polem. Poprzez to kṣetra jīva doświadcza 
ziemskich radości i smutków.” 

Vrajanātha, “Jeżeli to jīva jest centralną postacią odpowiedzialną za 
wykonywanie karmy i w ten sposób doświadczającą owoców swych żądz 
oraz nieszczęść, to do jakiego momentu Īśvara rozciąga swą kontrolę?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jīva inicjuje swa karmę, podczas gdy Īśvara 
obdarza ją rezultatami adekwatnymi do jej działań. Īśvara aranżuje także 
jīvy przyszłe rezultaty jej karmy. Mówiąc prościej, Īśvara rozdziela owoce 
karmy, zaś jīva cieszy się nimi.” 
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Vrajanātha, “Jakie są rodzaje uwarunkowań doświadczanych przez 
zwiedzione dusze?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Dusza ulegająca urokowi māyi przechodzi przez 
pięć wyraźnych stanów: ācchādita-cetanā, okrytą świadomość; saṅkucita-
cetanā, zawężoną świadomość; mukulita-cetanā, kiełkującą świadomość; 
vikasita-cetanā, rozwiniętą świadomość ; oraz pūrṇa-vikasita-cetanā, 
świadomość w pełni rozkwitu.” 

Vrajanātha, “Które jīvy zaliczają się do kategorii ācchādita cetanā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Do tej kategorii należą jīvy w nieruchomych 
formach drzew, roślin i kamieni. Ich świadomość praktycznie nie istnieje. 
Zapomniawszy o tym, że są wiecznymi sługami Śrī Kṛṣṇy zaabsorbowały się 
materią tak, że w chwili obecnej nie są w stanie doświadczać swej duchowej 
jaźni. Dusze te zmuszone są do przechodzenia sześciu przemian, czyli 
narodzin, wzrostu, dojrzałości, wytwarzania produktów ubocznych, 
degeneracji i śmierci- poza nimi nie znają niczego. Są praktycznie bezwolne i 
nawet w najmniejszym stopniu nie pamiętają o swej oryginalnej tożsamości.  

“Ten stan pokazuje najbardziej zdegradowany stan świadomości, jakiego 
doświadcza jīva. Więcej światła na tą kwestię rzucają przytaczane w 
Purāṇach przykłady Ahalyi, drzew Yamalārjuna oraz saptatāla-vṛkṣa, siedmiu 
drzew tāla. Jīvy umieszczane są w takich nieszczęsnych warunkach w 
rezultacie popełnienia ohydnych czynów i jedynie łaska Śrī Kṛṣṇy może je z 
nich wybawić.” 

Vrajanātha, “Kto znajduje się w kategorii saṅkucita-cetanā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Do tej kategorii należą ptaki, zwierzęta, gady, 
płazy i insekty. W odróżnieniu od ācchādita-cetanā, które niemal zupełnie 
pozbawione są doświadczania własnej tożsamości, te jīvy są nieco 
świadome. Jedzą, śpią, łączą się w pary, bronią, przemieszczają zgodnie z 
własną wolą, walczą w przypadku zagrożenia życia czy własności i 
przejawiają gniew w przypadku doświadczania niesprawiedliwości. Nie mają 
one jednak żadnej wiedzy o transcendencji i życiu po śmierci.  

“Przykładowo, w umyśle małpy zauważyć możemy ślady prymitywnych 
logicznych reakcji. Do pewnego stopnia może ona analizować konsekwencje 
i posiada w niewielkim stopniu zdolność odczuwania wdzięczności. Jīvy te 
mogą do pewnego stopnia dostrzegać rozmaite właściwości materialnych 
przedmiotów, lecz nie będąc w stanie zagłębić się w kwestie dotyczące 
Bhagavāna, ich świadomość uważana jest za zawężoną. W pismach opisana 
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jest historia króla Bhāraty, który narodził się w ciele jelenia, lecz w dalszym 
ciągu pamiętał kṛṣṇa-nāma. Oczywiście jest to bardzo wyjątkowy przypadek, 
bardzo daleki tym pospolitym. Król Bhārata, oraz król Nṛga otrzymali ciała 
zwierząt w rezultacie popełnienia poważnych obraz, które następnie zostały 
im wybaczone dzięki łasce i błogosławieństwom Najwyższego Pana.”  

Vrajanātha, “Kim są istoty mukulita-cetanā?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Uwarunkowane dusze w ludzkich ciałach 
przechodzą przez trzy wyższe etapy istnienia, a mianowicie mukulita-cetanā, 
kiełkującą świadomość; vikasita-cetanā, rozwiniętą kwitnącą świadomość; i 
pūrṇa-vikasita-cetanā, świadomość w pełni rozkwitu.  

“Istoty ludzkie podzielić można na pięć kategorii: nīti-śūnya, samowolne, 
niemoralne; nirīśvara-naitika, ateistyczne, lecz przestrzegające prawa i 
moralne; seśvarā-naitika, teistyczne i moralne, sādhana-bhakta, wielbicieli 
Bhagavāna, których oddanie utrwalane jest za pomocą zasad i nakazów oraz 
bhāva-bhakta, czyści wielbiciele, których miłość i oddanie dla Pana są 
całkowicie spontaniczne. 

“Istoty ludzkie, które z powodu braku wiedzy lub posiadłszy wiedzę 
zniekształconą stają się ateistami, należą do kategorii nīti-śūnya lub 
nirīśvara-naitika. Moralność zmieszana z ograniczoną wiarą w Bhagavāna 
jest oznaką seśvarā-naitika jīva. Osoby ściśle stosujące się do zaleceń pism i 
przyciągane do służby oddania dla Najwyższego Pana, o rosnącej wierze, 
nazywane są sādhana-bhakta. Nieograniczona i spontaniczna atrakcja i 
przywiązanie do służenia Najwyższemu Panu są symptomami bhāva-bhakty.  

“Istoty ludzkie kategorii nīti-śūnya i nirīśvara-naitika mają mukulita-cetanā. 
Seśvarā-naitika i sādhana-bhakta posiedli vikasita-cetanā. Jedynie bhāva-
bhakta znajduje się na poziomie pūrṇa-vikasita-cetanā.”  

Vrajanātha, “Jak długo bhāva-bhakta musi pozostawać związanym przez 
māyā-śakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Ten temat przedyskutujemy omawiając siódmy 
werset Daśa-mūla. Jest już późno, skończmy na dzisiaj.” 

Przejęty Vrajanātha w drodze powrotnej do domu powtórzył sobie wszystkie 
usłyszane informacje. 

Tak kończy się szesnasty rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: Nitya-
dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Czwarta: Jīva 
pochłonieta przez Māyę, Energię Iluzoryczną  
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ROZDZIAŁ 17 

Część Piąta: Wyzwolenie Jīvy z więzienia Māyi 

 

Vrajanātha zupełnie obojętnie słuchał swej babki opowiadającej o 
końcowych przygotowaniach do jego małżeństwa. Po kolacji położył się na 
łóżku i leżał tak do późnej nocy, rozmyślając nad pozycją czystej jīvy. W tym 
samym czasie w innym pokoju zupełnie inne myśli nie dawały zasnąć jego 
starej babce: ‘W jaki sposób wzbudzić w nim zainteresowanie sprawami 
dotyczącymi małżeństwa? Kwestia ta wydaje się być mu zupełnie obojętną.’ 
Jej przemyślenia przerwało pojawienie się Vānimādhava , kuzyna Vrajanātha 
ze strony jego matki. Vijaya Vidyāratna, ojciec potencjalnej panny młodej, 
powierzył jego pieczy sfinalizowanie ugody małżeńskiej Vrajanātha z jego 
corką, będącą jednocześnie kuzynką Vānimādhavy pochodzącą z rodziny 
jego ojca. 

Vānimādhava, “Babciu, na cóż czekamy? Proszę, doprowadź do tego 
małżeństwa- przecież zależy to tylko od ciebie.”  

Babka wyraziła swe obawy co do całej sytuacji: ‘Drogi chłopcze, jesteś 
ekspertem w tej materii. Dlaczego nie zwrócisz się bezpośrednio do 
Vrajanātha i nie przekonasz go, że powinien się ożenić? Milknie za każdym 
razem, gdy tylko napomknę o tym temacie.’ 

Vānimādhava był niski, miał masywny kark, ciemną karnację i chytre, 
półprzymknięte oczy. Miał zwyczaj wtykania nosa w nie swoje sprawy, 
jednakże w jakiś sposób udało mu się uniknąć bezpośredniego 
zaangażowania lub przynajmniej to udawał. Szybko odparł: ‘Babciu, 
wszystko będzie dobrze. Czekam jedynie na twe pozwolenie i zaraz zabiorę 
się do roboty. Sama wiesz, co potrafię- mogę zarabiać nawet liczeniem 
morskich fal! Pozwól mi zamienić z nim parę słów. Ach, przypominasz sobie 
może, że obiecałaś nakarmić mnie do syta swymi smakołykami…?’  

Usłyszawszy, że tego dnia Vrajanātha wcześnie poszedł spać, Vānimādhava 
postanowił przyjść nazajutrz. Wczesnym rankiem pojawił się niosąc w ręku 
loṭā, mały dzbanek na wodę w kształcie czajniczka pomocny przy ablucjach. 
Vrajanātha wyszedł z domu wprost na podwórko, na którym czekał 
Vānimādhava, i zasiadł naprzeciw rodzinnego Bóstwa Devī, na podwyższeniu 
zwanym Chandi-maṇ`apa. Ujrzawszy Vānimādhavę, odezwał się nieco 
zaskoczony, “Drogi bracie, cóż sprowadza cię o tak wczesnej porze?” 
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Vānimādhava przeszedł od razu do sedna sprawy: ‘Drogi starszy bracie, 
spędziłeś wiele czasu studiując i nauczając pism nyāya. Twój ojciec, 
Haranātha Cū`āmaṇi, był uznanym uczonym, a teraz ty zasłynąłeś jako 
paṇ`ita. Jednakże, czy wziąłeś pod uwagę fakt, iż jesteś jedynym mężczyzną 
w swym domu? Kto odziedziczy wszelkie te posiadłości, jeśli nie zostawisz po 
sobie męskiego potomka? Bracie, wszyscy bardzo pragną twego ożenku.’  

Vrajanātha, “Drogi bracie, dlaczego przysparzasz mi niepotrzebnych 
kłopotów? Odkąd ostatnio przebywam ze zwolennikami Śrī Gaurāṅgi, nie 
mam zamiaru wchodzić w życie rodzinne. Zupełnie mnie to nie interesuje. 
Doświadczywszy radości przebywania z Vaiṣṇava sādhu w Māyāpura, 
przyjmę raczej wyrzeczony porządek życia, sannyāsę, odziewając się w szaty 
ascety, lub przynajmniej przyjmę całkowite schronienie u stóp Vaiṣṇavów. 
Mówię ci to jedynie dlatego, że uważam cię za bliskiego przyjaciela. Proszę, 
zachowaj to dla siebie.’ 

Biorąc pod uwagę nastrój Vrajanātha, Vānimādhava uznał, że proste, 
otwarte podejście nie będzie sprzyjało jego misji i postanowił obrać nieco 
okrężną drogę. Skrywając prawdziwe emocje, chytrze odparł: ‘Jestem tutaj, 
by pomóc ci w czymkolwiek zechcesz. Gdy uczyłeś się, nosiłem twe książki 
do szkoły i z powrotem, teraz zaś, gdy masz zamiar wstąpić w sannyāsa 
āśrama, będę nosił twój kij i dzbanek na wodę.’ 

Skrywając prawdziwe emocje, przebiegła osoba zyskuje podwójny język. 
Mówi komuś jedną rzecz, a innej osobie przekazuje to samo w sposób 
zniekształcony, powodując tym samym znaczny chaos i zamieszanie. Jego 
słowa są niczym pokryte słodyczą, lecz jego serce jest czarne od jadu. 
Słysząc miłe słowa płynące z ust Vānimādhavy i ufając mu, Vrajanātha 
powiedział: ‘Drogi bracie, zawsze wiedziałem, że jesteś dobrze mi życzącym, 
serdecznym przyjacielem. Widzisz, moja babka jest staroświecką kobietą; nie 
ma pojęcia o poważnych kwestiach życiowych, wyrzeczeniu i tak dalej. 
Znalazłszy osobę, będącą w jej mniemaniu znakomita kandydatką na mą 
żonę, niestrudzenie planowała wtrącenie mnie w piekło życia rodzinnego. 
Będę twym wiecznym dłużnikiem, jeśli będziesz w stanie skłonić ja do 
porzucenia tego planu.’ 

Vānimādhava odparł: ‘Tak długo, jak obecny jest Śarmarāma, najwyższy 
rozjemca, nikt nie może zmusić cię do działania wbrew twej własnej woli. 
Bracie, proszę, otwórz przede mną swe serce i szczerze wyjaw, skąd wzięła 
się u ciebie taka awersja do życia rodzinnego, bym mógł skutecznie cie 
obronić. Kto doradził ci przyjęcie ścieżki wyrzeczenia?’ 
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Vrajanātha szczerze powierzył Vānimādhavie historię szanowanego starca, 
mentora, do którego wymykał się każdego wieczora, niezwykle miłosiernego, 
eksperta w uśmierzaniu palących udręk materialnej egzystencji, Raghunātha 
dāsa Bābājīego.  

Będąc przebiegłym człowiekiem o niegodziwych zamiarach, Vānimādhava 
spiskował w myślach: ‘Teraz już wiem, znam jego słabość. Będę musiał 
wykonać kilka zwodniczych posunięć, by z powrotem zwrócić go na właściwą 
ścieżkę.’ Głośno zaś powiedział: ‘Bracie, przekonam stopniowo babkę, by 
porzuciła swe plany co do twego małżeństwa. Teraz jednak musze wracać 
do domu.’ 

Vānimādhava wyruszył w kierunku swego domu, lecz wkrótce obrał inny 
kierunek- wprost do Śrīvāsāṅgana, Māyāpura. Przybywszy tam usiadł pod 
aromatycznym drzewem bakula. Krytycznym tonem powiedział do samego 
siebie: ‘Ci bezużyteczni Vaiṣṇavowie w pełni cieszą się tym światem. Żyją w 
przyjemnej okolicy, w otoczeniu kwitnących kwiatów, w zielonych, cienistych 
altanach i czystych, szerokich podwórkach. Każdy z nich ma własny bhajana-
kuṭīra, by móc z dala od ciekawskich oczu intonować swe japa. Tylko to 
mają do roboty. Żyją niczym królowie, zaś bogobojni ludzie, a zwłaszcza 
pobożne kobiety, wracając z oczyszczających kąpieli w Gangesie przynoszą 
im owoce, mleko i tak dalej- cóż za łatwe życie! Niegdyś kasta braminów 
dzięki zinstytucjonalizowaniu rytuałów karma-kāṇ`a kierowała ten strumień 
dóbr do własnych spiżarni, lecz przechytrzyli ich Bābājī, którzy ostatnio stali 
się niezwykle modni.’  

“Kłaniam ci się, Kali-yugo! Chronisz swych zwolenników i pozwalasz im żywić 
się najlepszymi kąskami. Przyjście tutaj otworzyło mi oczy. Niestety! Na 
próżno narodziłem się w arystokratycznym bramińskim rodzie Kulīna, gdyż 
dziś nikt nie ofiaruje nam nawet szklanki wody, nie mówiąc już o owocach. 
Ci szarlatani Vaiṣṇavowie oskarżają uczonych logików o używanie żonglerki 
słownej jedynie w celu omawiania materialnych tematów i nazywają ich 
głupcami. Mimo tego, nawet po pobieżnych studiach nad logiką, mój starszy 
brat Vrajanātha zaczął przyjmować punkt widzenia tych Vaiṣṇavów. Wygląda 
na to, że jest on nieszczęsną ofiarą, która wpadła w ich niecne macki. 
Jakiem Vānimādhava, pomogę Vrajanāthowi powrócić na właściwą ścieżkę i 
dam nauczkę tym oszustom odzianym w przepaski na biodrach.” 

Vānimādhava przestał wypluwać jad wydobywający się z jego umysłu. 
Skierował się w stronę jednej z chatek i wszedł do niej. Zrządzeniem losu 
była to chatka starszego Raghunātha dāsa Bābājīego, który siedział w niej 
na utkanej ręcznie macie i zajęty był intonowaniem swego japa. Mówi się, że 
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twarz jest odbiciem umysłu- i w ten właśnie sposób Raghunātha dāsa Bābājī 
ujrzał uosobienie Kali-yugi w osobie młodego bramina, który właśnie 
przekroczył próg jego szałasu. Z natury pokorni, Vaiṣṇavowie uważają siebie 
za niższych od źdźbła trawy. Tolerują złośliwości swych przeciwników, 
jednocześnie życząc im jak najlepiej. Nie oczekując szacunku dla siebie 
zawsze szanują innych. Dlatego też Raghunātha dāsa Bābājī uprzejmie 
wskazał Vānimādhavie miejsce do siedzenia. 

Vānimādhava śmiertelnie nienawidził Vaiṣṇavow. Nie mając pojęcia co do ich 
prawdziwej pozycji, przepełniony dumą, uznał starszego Bābājīego za śūdrę i 
pobłogosławił go gestem otwartej dłoni. Raghunātha dāsa Bābājī zapytał, 
“Jak masz na imię, chłopcze? Cóż cię tu sprowadza?” Zwracając się do niego 
użył zwyczajnego i potocznego określenia tumi w miejsce pełnego szacunku 
āpni. Poirytowany tym Vānimādhava odparł szyderczo: “Ej, ty, Bābājī, czy 
myślisz, że ubierając się jedynie w kaupīny stajesz się równym braminowi? 
Prócz tego chciałbym dowidzieć się, czy znasz może osobę znaną jako 
Vrajanātha Nyāya-pañcānana?” Przez cały czas Vānimādhava używał 
poufałego tumi. 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Łaskawie wybacz mi popełnione obrazy i nie 
zważaj na niedoskonałości w wysławianiu się starca. Tak, Vrajanātha 
czasami obdarza nas błogosławieństwem swego towarzystwa.” 

Vānimādhava, “Ten człowiek nie jest tak prosty, jak ci się wydaje. Będzie 
odwiedzał cię by zdobyć twe zaufanie, a po przeanalizowaniu twych praktyk 
wcieli w życie swój plan. Społeczność bramińska Belapukuriyā jest wroga 
wam, Vaiṣṇavom, i wybrała Vrajanātha by przyszedł tu i dowiedział się 
czegoś więcej o waszej ścieżce. Jesteś starszym człowiekiem, powinieneś na 
niego uważać. Będę cię czasami odwiedzał by opowiedzieć ci o jego 
niecnych knowaniach przeciwko tobie i twym przyjaciołom. Dla własnego 
dobra zapamiętaj, że nie powinien się on dowiedzieć o mej wizycie u ciebie. 
Żegnaj.” Powiedziawszy to, Vānimādhava ukradkiem wyruszył w kierunku 
swego domu.  

Po obiedzie Vānimādhava odwiedził Vrajanātha i w czasie rozmowy 
napomknął: ‘Starszy bracie, poszedłem dzisiejszego ranka do Māyāpura by 
coś załatwić i po drodze nieoczekiwanie spotkałem bardzo starego Vaiṣṇavę, 
wydaje mi się, że ktoś nazwał go imieniem Raghunātha dāsa Bābājī. 
Wymieniliśmy kilka uprzejmych słów i w jakiś sposób zaczęliśmy rozmawiać 
na twój temat. Zaszokował mnie mówiąc o tobie w niegodziwy sposób- 
nigdy dotąd nie słyszałem, by ktoś mówił o braminie w tak obraźliwy sposób. 
Na koniec powiedział, że da ci do zjedzenia zanieczyszczone resztki 
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pożywienia osoby z niższej kasty i w ten sposób zdegraduje cię z twej 
bramińskiej pozycji. Cóż za wstyd! Jeśli ty, tak wielki pandita, po takich 
obelgach dalej będziesz go odwiedzał, z pewnością zniszczysz reputację 
całej społeczności bramińskiej.’ 

Vrajanātha był wstrząśnięty słysząc słowa Vānimādhavy. Miał silną wiarę w 
Vaiṣṇavów i ufał im, coraz bardziej też rosło jego oddanie dla Raghunātha 
dāsa Bābājīego. Nagle i bez widocznego powodu wszystkie te uczucia 
wzmogły się niezmiernie. Vrajanātha zwrócił się do Vānimādhavy mówiąc, 
“Bracie, dziś nie mam czasu. Jutro, w dogodnym czasie omówimy ten temat, 
teraz zaś lepiej będzie, jeśli pójdziesz do domu.” 

Vānimādhava oddalił się w milczeniu. Vrajanātha znał dobrze jego dwulicowy 
charakter i choć studiował kiedyś dogłębnie polemiczne metody logiki i 
retoryki, nie pochwalał nieuczciwości. Wyjawił Vānimādhavie swe osobiste 
zamiary podjęcia wyrzeczeń z powodu jego rzekomych chęci wspomożenia 
go w przyjęciu āśramu sannyāsy. Tak czy inaczej, teraz znał juz złośliwe 
motywy Vānimādhavy. Co więcej, wydawało mu się wysoce 
prawdopodobnym, iż te knowania mogły być powodowane jakimiś 
oczekiwaniami co do odniesienia osobistej korzyści wynikającej z 
zaaranżowania tego małżeństwa. Dodatkowo, wizyta w Māyāpura mogła 
mieć na celu posianie ziarna niezgody. Vrajanātha złożył dłonie i modlił się 
do Pana, “Mój Panie, pozwól umocnić się mej wierze w guru i Vaiṣṇavów, 
tak, by była niewzruszona i nie miały na nią wpływu podstępy materialistów i 
oszustów.” Rozważywszy rozmaite filozoficzne kwestie, późnym wieczorem 
Vrajanātha ochoczo wyruszył w kierunku Śrīvāsāṅgana. 

Po tym, jak Vānimādhava opuścił chatkę Raghunātha dāsa Bābājīego, 
starszy Bābājī myślał, że jego gościem był brahma-rākṣasa, niezwykle 
potężny demon: …rākṣasāḥ kalim-āśritya jāyante brahma-yoniṣu… “Osoby o 
demonicznej naturze przyjmą schronienie Kali-yugi; będą rozmnażać się i 
przyjmować narodziny w rodzinach bramińskich.” Ten opis doskonale pasuje 
do mojego gościa. Jest arogancki, dumny z przynależności do kasty 
bramińskiej, bezczelny, wrogi w stosunku do Vaiṣṇavów, hipokryta próbujący 
pokazać się jako osoba religijna. Wszystko to wypisane jest na jego twarzy. 
Jego wąskie ramiona, zmrużone i przebiegłe oczy i przebiegła mowa ukazują 
czerń jego serca. Jakże wielka jest różnica między tymi dwoma chłopcami! 
Vrajanātha ma bardzo przyjemny charakter, zaś ten drugi wydaje się być 
drugim po diable. Mój Śrī Kryszno! Śrī Gaurāṅgo, proszę, uchroń mnie od 
złego, bym nigdy nie musiał przebywać w towarzystwie takich osób. Muszę 
ostrzec Vrajanātha przed niecnymi knowaniami tego złośliwca.” 
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Gdy tego wieczora Vrajanātha znów przyszedł w odwiedziny, Raghunātha 
dāsa Bābājī z wielkim uczuciem objął go na powitanie. Wzruszony 
Vrajanātha ze łzami w oczach padł do jego stóp. Zawstydzony milczał, zaś 
Raghunātha dāsa Bābājī przemówił, “Tego ranka odwiedził mnie młody 
bramin o śniadej cerze i wyrażał się w niezwykle wyzywający sposób. Znasz 
może tego człowieka?” 

Vrajanātha, “Drogi mistrzu, jeśli mogę powtórzyć twe własne słowa- jest 
wiele rodzajów ludzkich istot, niektóre z nich mają wypaczoną naturę i 
lubują się w sprowadzaniu niepokoju na innych. Vānimādhava – waham się 
nazwać go mym bratem – jest doskonałym przykładem takiej właśnie osoby. 
Nie chciałbym już o nim mówić. Jego głównym zajęciem jest krytykowanie 
ciebie w mej obecności i oczernianie mnie przed tobą z nadzieją wbicia klina 
w naszą przyjaźń poprzez rozsiewanie wierutnych kłamstw. Mam nadzieję, 
że ten parweniusz nie obraził cię w żaden sposób.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Kryszno! Gaurāṅgo! Mam wielkie szczęście przez 
długi czas pozostawać w służbie dla Vaiṣṇavów i dzięki ich łasce potrafię 
odróżnić Vaiṣṇavę od niewielbiciela. Jako że już przemyślałem dokładnie 
dzisiejsze wydarzenia, możesz o tym wszystkim zapomnieć.” 

Vrajanātha, “Dobrze, drogi mistrzu, zapomnijmy o tym człowieku. Łaskawie 
wyjaw mi teraz, w jaki sposób uwarunkowana dusza może osiągnąć 
wyzwolenie.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Odpowiedź na to pytanie znaleźć możemy w 
siódmym wersecie Daśa-mūla-śikṣā: 

yadā bhrāmaṁ bhrāmaṁ hari-rasa-galad-vaiṣṇava-janaṁ 
kadācit sampaśyan tad-anugamane syād ruci-yutaḥ 

tadā kṛṣṇāvṛtyā tyajati śanakair māyika-daśāṁ 
svarūpaṁ bibhrāṇo vimala-rasa-bhogaṁ sa kurute 

“‘Uwarunkowana jīva podróżuje wzdłuż i wszerz materialnego wszechświata, 
od jednego gatunku życia do innego. Przebywając w towarzystwie świętego 
Vaiṣṇavy przepełnionego uczuciem oddania dla Śrī Hari, stopniowo rozwija 
ona ruci do służenia Panu i prowadzenia życia Vaiṣṇavy. Intonując kṛṣṇa-
nāma, jīva oczyszcza się z materialnych zanieczyszczeń. Jej svarūpa zaczyna 
manifestować się coraz wyraźniej i stopniowo osiąga ona kwalifikacje 
niezbędne do smakowania nektariańskiego uczucia śuddha-bhakti do Śrī 
Kṛṣṇy.’” 
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Vrajanātha, “Mistrzu, przytocz proszę kilka wersetów z Ved wspierających te 
stwierdzenia.”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “ Muṇ`aka Upaniṣad, 3.1.2, i Svetāśvatara 
Upaniṣad, 4.7, zawierają ten sam werset: 

samāne vṛkṣe puruṣo nimagno 
nīśāya śocati muhyamānaḥ 

juṣṭaṁ yadā paśyati anyam īśam 
asya mahimānam iti vīta-śokaḥ 

“‘Choć oba ptaki znajdują się na tym samym drzewie, ten odżywiający się 
jego owocami, jīva, przepełniony jest niepokojem i smutkiem. Jednakże, w 
ten czy inny sposób zwraca się on do swego przyjaciela, Pana, i poznając 
Jego chwały ten cierpiący ptak natychmiast uwalnia się od wszelkich 
niedoli.’” 

Vrajanātha, “Czy słowa, ‘Zwracając się do swego przyjaciela, Pana, i 
poznając Jego chwały, cierpiący ptak natychmiast uwalnia się od wszelkich 
niedoli,’ opisują wyzwolenie jīvy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Zakończenie zniewolenia jīvy wewnątrz māyi 
nazywane jest mukti, którego osiągnięcie jest pewnym dla osoby 
przebywającej w towarzystwie czystych wielbicieli. Jednakże, co 
najważniejsze, należy przemyśleć szczegóły położenia, w jakim znajduje się 
jīva po osiągnięciu mukti. Śrīmad-Bhāgavatam, 2.10.6, oznajmia:  

muktir hitvānyathā rūpaṁ 
sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ 

“‘Mukti oznacza sytuację, w której żywa istota na stałe osiąga swą svarūpę, 
konstytucjonalną transcendentalną postać, po porzuceniu zmiennych 
wulgarnych i subtelnych materialnych ciał.’ 

“Zgodnie z tym wersetem, jīva musi odrzucić okrycia, jakimi są te materialne 
ciała i stać się permanentnie usytuowaną w swej svarūpie. Gdy tylko pękną 
okowy zniewolenia, dla jīvy kończy się proces mukti. Wtedy rozpoczyna się 
prayojana, wieczne i nieskończone czynności jīvy w jej svarūpie. Mianem 
mukti może być nazwany także stan całkowitej eliminacji materialnych 
nieszczęść, lecz idealne, duchowe szczęście którego jīva doświadcza dzięki 
pełnieniu czynności w służbie oddania na płaszczyźnie duchowej daleko 
przewyższa ulgę przynoszoną przez wyrwanie się z materialnego uwikłania.”  

“Chāndogya Upaniṣad, 8.12.3, opisuje: 
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evam evaiṣa samprasādo’smāc charīrāt samutthāya 
paraṁ jyoti-rūpa-sampadya svena rūpenābhiniṣpadyate 

sa uttamaḥ puruṣaḥ sa tatra paryeti jakṣan krī`an ramamāṇaḥ 

“‘Wyzwolona jīva pokonuje ograniczenia narzucane przez jej wulgarne i 
subtelne ciała i przyjmuje duchową postać lśniącą transcendentalnym 
blaskiem. To jest jej wewnętrzna, transcendentalna tożsamość. Jest ona 
istotą doskonałą i przebywa w świecie duchowym bezustannie rozkoszując 
się wzniosłymi czynnościami i rajskim szczęściem.’” 

Vrajanātha, “Jakie są oznaki jīvan-mukta, wyzwolonej duszy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Chāndogya Upaniṣad, 8.7.1, wymienia osiem 
symptomów: 

ya ātmāpahatā-pāpmā vijaro vimṛtyur viśoko ‘vijighatso 
‘pipāsaḥ satya-kāmaḥ satya-saṅkalpaḥ so ‘nveṣṭavyaḥ 

“‘Należy poszukiwać osoby jīvan-mukta posiadającej osiem następujących 
cech: apahata-pāpa, wolność od grzesznych czynności i ignorancji 
wywołanej przez māyę; vijara, wolność od niedoli starości i obumierania; 
vimṛtyu, przezwyciężenie cyklu narodzin i śmierci; viśoka, niezważanie na 
materialne szczęście i nieszczęścia; vijighatsa, brak pragnienia czerpania 
materialnych przyjemności; apipātā, brak pragnień innych niż służeniem 
Panu; satya-kāma, posiadanie nieskazitelnych pragnień skierowanych ku 
Najwyższej Prawdzie, Kṛṣṇie; i satya-saṅkalpa, dzięki łasce Kṛṣṇy spełniane 
są jej wszystkie życzenia.’” 

Vrajanātha, “Siódmy werset Daśa-mūla wspomina, iż po wędrówce poprzez 
rozmaite gatunki życia szczęśliwa dusza spotyka czystego wielbiciela 
wypełnionego kṛṣṇa-prema i dzięki temu wydarzeniu spływają na nią 
najwyższe błogosławieństwa. Moim pierwszym pytaniem jest: Czy nie jest 
prawdą, że praktykowanie brahma-jñāna, aṣtanga-yogi i innych pomyślnych 
pobożnych czynności ostatecznie prowadzi do osiągnięcia oddania dla Śrī 
Hari?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Oto słowa Samego Najwyższego Pana zawarte w 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.12.1-2:  

śrī-bhagavān uvāca 
na rodhayati māṁ yogo 

na sāṅkhyaṁ dharma eva ca 
na svādhyāyas tapas tyāgo 
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neṣṭā-pūrtaṁ na dakṣiṇā 
vratāni yajṣaś chandāṁsi 
tīrthāni niyamā yamāḥ 

yathāvarundhe sat-saṅgaḥ 
sarva-saṅgāpaho hi mām 

“‘Bóg, Najwyższa Osoba powiedział: – O Uddhawo, dzięki obcowaniu z Moimi 
czystymi wielbicielami można zniszczyć przywiązanie do materialnych 
obiektów zadowalania zmysłów. Taki rodzaj towarzystwa powoduje, że 
oddaje się pod kontrolę Mojego wielbiciela. Nawet przez praktykowanie tak 
wzniosłych praktyk jak uprawianie ośmiostopniowego systemu jogi, 
filozoficzne dyskusje elementów natury materialnej, niestosowanie przemocy 
i inne zwykłe zasady pobożności, powtarzanie hymnów Vedyjskich, 
spełnianie pokut, przyjęcie wyrzeczonego stylu życia, spełnianie ofiar czy 
kopanie studni, sadzenie drzew i innych czynności dla korzyści 
społeczeństwa, rozdawanie jałmużny, dotrzymywanie srogich ślubów, 
wielbienie półbogów, intonowanie poufnych mantr, odwiedzanie świętych 
miejsc czy zaakceptowanie różnych wskazówek dyscyplinarnych nikt nie 
może dojść do pozycji kontrolowania Mnie.’  
“Znaczenie jest takie, że żadne z tych praktyk nie maja takiej duchowej 
mocy przyciągania łaski Najwyższego Pana jak sādhu-saṅga. Proces 
aṣtanga-yogi i inne tego typu wymienione powyżej praktyki zadowalają Pana 
jedynie powierzchownie, w odróżnieniu do sādhu-saṅgi, która zadowala go 
całkowicie. W innym tekście, Hari-bhakti-sudhodaya, 8.51, znajdujemy takie 
oto stwierdzenie: 

yasya yat-saṅgatiḥ puṁso 
maṇivat syāt sa tad-guṇaḥ 

sākula-dvaitato dhimān 
sva-yūthyān eva saṁśrayet 

“‘Osoba stopniowo rozwija cechy towarzystwa, w jakim się znajduje, niczym 
klejnot użyczający cząstki swej własnej barwy i lśnienia substancjom z 
którymi ma styczność. Podobnie, dzięki przebywaniu w świątobliwym 
towarzystwie czystych wielbicieli można stać się czystym wielbicielem.’ 

“Sadhu-saṅga jest błogosławieństwem dla wszystkich żywych istot. Pisma 
doradzają niḥsaṅga, życie w samotności. Oznacza to, iż powinno się porzucić 
towarzystwo osób materialistycznych i poszukiwać jedynie kontaktu z 
Vaiṣṇavami. Nawet przypadkowe spotkanie czystego wielbiciela, bez wiedzy 
o korzyściach z tego płynących, jest źródłem wielkiego szczęścia, co 
oznajmia Śrīmad Bhāgavatam, 3.23.55: 
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saṅgo yaḥ saṁsṛter hetur 
asatsu vihito ’dhiyā 
sa eva sādhuṣu kṛto 

niḥsaṅgatvāya kalpate 

“‘Połączenie się z kimś dla zadowalania zmysłów z pewnością jest ścieżką 
wiodącą do niewoli. Lecz ten sam rodzaj obcowania ze świętą osobą 
prowadzi do ścieżki wyzwolenia, nawet jeśli jest spełniany bez wiedzy.’ 

“Dalej, Śrīmad Bhāgavatam, 7.5.32: 

naisam matis tavad urukramanghrim 
sprsaty anarthapagamo yad-arthah 
mahiyasam pada-rajo “bhisekam 
niskincananam na vrnita yavat 

“‘Dopóki osoby mające bardzo wielkie skłonności do materialistycznego życia 
nie posmarują swoich ciał pyłem z lotosowych stóp, całkowicie wolnego od 
materialnego zanieczyszczenia Vaisnavy, dopóty nie mogą przywiązać się do 
lotosowych stóp Pana, który wysławiany jest za Swoje niezwykłe czynności. 
Jedynie stając się świadomym Kṛṣṇy i przyjmując w ten sposób schronienie 
lotosowych stóp Pana, można uwolnić się od materialnego zanieczyszczenia.’ 

“Dalej, Śrīmad Bhāgavatam, 10.48.31: 

na hy am-mayāni tīrthāni 
na devā mṛc-chilā-mayāḥ 

te punanty uru-kālena 
darśanād eva sādhavaḥ 

“‘Jedynie po długim wielbieniu Gaṅgā devī, świętych miejsc pielgrzymek i 
wykonanych z ziemi i marmuru postaci półbogów dusza takiego wielbiciela 
zostaje uświęcona, podczas gdy nieskazitelny wielbiciel Pana oczyszcza 
każdego dzięki zaledwie poświęceniu mu chwili swej obecności.’ 

“Dalej, Śrīmad Bhāgavatam, 10.51.53: 

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

parāvareśe tvayi jāyate matiḥ 

“‘Acyuto! Najwyższa Istoto! Ty, który wiecznie zachowujesz Swą oryginalną 
tożsamość! O, Nieomylny! Jīva pochwycona jest przez powtarzający się cykl 
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narodzin i śmierci. Gdy nadchodzi czas wyzwolenia z tego błędnego koła, 
najpierw osiąga ona towarzystwo świętych osób. Od tej chwili rozwija ona 
przywiązanie do Twych lotosowych stóp. Jesteś Panem światów duchowego i 
materialnego i schronieniem pobożnych dusz.’ 

“Vrajanātha, mój chłopcze, wiecznie uwarunkowana dusza od czasów 
niepamiętnych ukrzyżowana jest na karma-cakra, kole czynności spełnianych 
dla rezultatów. Błąka się po wszechświecie przyjmując narodziny w różnych 
gatunkach życia, raz jako półbóg, innym razem jako zwierzę. Jeśli jednakże - 
dzięki mocy poprzednich sukṛti, skumulowanych z wielu poprzednich żyć – 
spotyka ona czystego wielbiciela Pana, rozwija wtedy atrakcję do służenia 
Najwyższemu Panu Śrī Kṛṣṇie.” 

Vrajanātha, “Mistrzu, powiedziałeś, że spełniona sukṛti pomaga spotkać 
pobożne dusze. Czymże jest ta sukṛti? Jest ona częścią karmy czy też 
jñāny?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Zgodnie z oznajmieniami pism, pobożne i 
pomyślne czynności określane są mianem sukṛti. Są one dwojakiego rodzaju: 
bhakti-pravartaka, przywołujące służbę oddania dla Najwyższego Pana oraz 
avāntara-phala-pravartaka, nagradzające rozmaitymi materialnymi 
rezultatami. Czynności spełniane dla korzyści i poszukiwanie empirycznej 
wiedzy poprzez studiowanie filozofii sāṅkhya są przykładami sukṛti 
obdarzającej materialnymi błogosławieństwami. Towarzystwo świętych 
osób; dhāma-yatra, duchowo ożywiające pielgrzymki; przestrzeganie ślubów 
oddania i tym podobne, należą do kategorii bhakti-pravartaka i pomagają 
rozwinąć wieczne oddanie dla Śrī Kṛṣṇy. Z drugiej strony, avantara-phala-
pravartika sukṛti nagradza tymczasowymi materialnymi rezultatami, po czym 
jej efekty wyczerpują się. 

“Wszelkie chwalebne czyny - dawanie jałmużny, spełnianie wyrzeczeń i tak 
dalej – dają nagrodę w postaci zadowolenia zmysłów. Dodatkowo, dzięki 
osiągnięciu Brahmana za pomocą monistycznej wiedzy empirycznej, osiąga 
się sukṛti obdarzającą bezosobowym mukti. Jednakże żaden z tych rodzajów 
sukṛti nie może obudzić przywiązania do służby oddania. Z drugiej strony, 
poszukiwanie towarzystwa czystych wielbicieli, przestrzeganie ślubów 
wiodących do służby oddania, takich jak Ekādaśī, Janmāṣṭamī (dzień 
pojawienia się Śrī Kṛṣṇy) i Gaura-pūrṇimā (dzień pojawienia się Śrī Kṛṣṇy 
Caitanyi); służenie Tulasī devī; przyjmowanie mahā-prasāda, uświęconych 
resztek pożywienia ofiarowanego Śrī Kṛṣṇie; okrążanie świątyni Śrī Viṣṇu i 
wielbienie świętych dhāma- wszystkie te czynności zaliczamy do bhakti-
pravartaka sukṛti.” 
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Vrajanātha, “Czy nie zostanie nagrodzona bhakti osoba cierpiąca z powodu 
materialnych nieszczęść powodowanych jej ignorancją i pragnąca uwolnić się 
od nich, jeśli bezpośrednio i szczerze szukać będzie schronienia lotosowych 
stop Śrī Hari z zamiarem podporządkowania się Mu?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Dzięki byciu dociekliwą osoba taka jest w stanie 
uświadomić sobie nieszczęścia zsyłane na nią przez Māyādevī i zrozumieć 
fakt, iż życie materialne jest nierzeczywiste i zanieczyszczające. Natomiast 
jedynie dzięki zrozumieniu, że jej jedynym schronieniem są lotosowe stopy 
Najwyższego Pana i Jego czyści wielbiciele, a następnie dzięki stanowczym 
wysiłkom podejmowanym w celu podporządkowania się Panu za 
pośrednictwem Jego nieskalanych wielbicieli, szczera dusza właściwie 
zrozumie opiekuńcze towarzystwo sādhu pogrążonych w kṛṣṇa-prema. 
Następnie ta wzniosła sādhu-saṅga dostarczy najwyższej klasy sukṛti, 
nagradzając tym samym największym z błogosławieństw- przywiązaniem do 
lotosowych stóp Śrī Hari. 

“Początkowy stan wyrzeczenia i przebudzonej świadomości jīvy odgrywają 
pośrednią, drugorzędną rolę jako pierwsze kroki na drodze do jej 
ostatecznego celu. Natomiast sādhu-saṅga jest niezastąpiona i jako taka 
stanowi główny środek do osiągnięcia śuddha-bhakti u lotosowych stóp Śrī 
Kṛṣṇy.” 

Vrajanātha, “Jeśli uznamy, że karma, pobożne czyny; jñāna, empiryczna 
wiedza; vairāgya, wyrzeczenie i viveka, dociekliwość, są drugorzędnymi 
przyczynami bhakti, dlaczegóż nie nazwać ich bhakti-pravartaka sukṛti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Mamy silne zastrzeżenia co do przyjęcia tej opinii. 
Efekty tych drugorzędnych przyczyn są uboczne w stosunku do głównego 
celu, najczęściej stając się zbędnymi i nieefektywnymi wkrótce po ich 
osiągnięciu. Karma popycha jīvę w kierunku bagna materialnych 
przyjemności, osusza je i odchodzi. Vairāgya i viveka mogą wznieść jīvę 
jedynie do niedualistycznego zrozumienia Brahmana, lecz generalnie nie są 
wystarczające, by wznieść ją wyżej. Monistyczne doświadczenie 
niedualistycznego Brahmana, z samej swej bezosobowej natury zazwyczaj 
pozbawia jīvę możliwości uzyskania schronienia u lotosowych stóp 
Najwyższego Pana. Z tych powodów praktyki te stanowczo nie mogą być 
określane mianem bhakti-pravartaka sukṛti. Niezmiernie rzadko mogą one 
wznieść kogoś do bram bhakti- ale stanowi to wyjątek, nie zasadę. Sadhu-
saṅga jednakże nie posiada niepotrzebnych efektów ubocznych, dźwiga ona 
wielbiciela do najwyższego zrozumienia, prema, co potwierdza Śrīmad-
Bhāgavatam, 3.25.25: 



 

*  100  * 

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido 
bhāvanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ 
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani 
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati 

“‘Omawianie w towarzystwie wielbicieli czynów i rozrywek Najwyższego 
Osobowego Boga jest bardzo przyjemne i przynosi satysfakcję uszom 
i sercu. Kultywowanie tej wiedzy pozwoli na stopniowy postęp na ścieżce 
wyzwolenia. Kiedy ktoś osiąga wyzwolenie, jego upodobania umacniają się. 
I wtedy właśnie rozpoczyna się prawdziwe oddanie i prawdziwa służba 
oddania.’” 

Vrajanātha, “W ten sposób sādhu-saṅga uznana została jako jedyna bhakti-
pravartaka-sukṛti. Jak to wygląda? Czy słuchanie hari-kathā od sadhu 
poprzedza osiągnięcie bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Dobrze, objaśnię ten proces krok po kroku, 
słuchaj więc uważnie. Wędrując poprzez rozmaite gatunki życia, po 
narodzinach w ciele ludzkim jīva musi z tego czy innego powodu wykonywać 
bhakti-pravartaka-sukṛti w postaci któregoś z rodzajów służby oddania, jak 
na przykład poszczenie w Ekādaśī czy z okazji innych duchowo pomyślnych 
dni, odwiedzanie i wielbienie świętych miejsc rozrywek Najwyższego Pana, 
czy też słuchanie kīrtana z ust pokornego i wyrzeczonego Vaiṣṇavy. 
Jednakże osoby pragnące bhukti i mukti nie zdobędą rezultatów spełniania 
bhakti-pravartaka-sukṛti, nawet dzięki angażowaniu się w jakiekolwiek z tych 
czynności. Przeciwnie, jeśli niewinna osoba, nawet pozbawiona filozoficznego 
zrozumienia, wykonuje te czynności przypadkowo, zrządzeniem losu czy też 
jako społeczny obyczaj, bez pragnienia bhukti czy mukti, osiąga ona 
rezultaty bhakti-pravartaka-sukṛti.  

“Gdy w ciągu wielu żyć nazbiera się jakaś pewna ilość takiej sukṛti, stwarza 
ona siłę generującą śraddhā, która definiowana jest jako wiara w 
praktykowanie śuddha-bhakti. Śraddhā ta następnie staje się źródłem 
pragnienia obcowania z czystymi wielbicielami, którym jest sādhu-saṅga. Od 
tego czasu sādhu-saṅga pobudza stopniowy postęp w bhajana, początkowo 
będące kultywowaniem sādhana-bhakti, jak na przykład medytowanie i 
intonowanie. 

“Bhajana niszczy w sercu wszelkie materialne pragnienia, znane jako 
anartha. Gdy anartha zostają wykorzenione, śraddhā przekształca się w 
niṣṭhā, niezachwianą wiarę. Poprzez stopniowe oczyszczanie, niṣṭhā w coraz 
większym stopniu produkuje ruci, upodobanie do bhakti. Nastepnie ruci 
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odsłania wzniosłe piękno bhakti i przekształcane jest w āsakti, silne 
przywiązanie do bhakti. Gdy āsakti znajdzie się w pełni rozkwitu, serce 
zalewa bhāva (nazywana także rati), miłosne duchowe uczucie. Rozmaite 
bhāva wspólnie tworzą rasa, duchowy nastrój, prowadzący ostatecznie do 
kṛṣṇa-prema. 

“Chodzi o to, że jīva obdarzona wystarczającą bhakti-sukṛti spotykając sādhu 
rozwija skłonność do przebywania w towarzystwie takich śuddha-bhakta i 
podążania za ich przykładem. Podstawowy wniosek jest taki, że przy 
pierwszym kontakcie z sādhu w sercu powstaje śraddhā. Popycha ona jīvę 
do ujrzenia i zbliżania się do sādhu w nowym świetle, jīva widzi teraz sadhu 
jako swych guru. To jest drugi etap sādhu-saṅgi. Innym określeniem na tez 
zwiększony poziom śraddhā jest śaraṇāpatti, podporządkowanie. Pierwszy 
etap sādhu-saṅgi opisywany jest jako wchodzenie w przypadkowy kontakt ze 
świętymi miejscami Śrī Hari, obchodami świąt, rozmaitymi przedmiotami i 
czystymi wielbicielami, w ten sposób odbierając łaskę. Bhagavad-gītā, 18.66, 
opisuje śaraṇāpatti, rezultat pierwszego etapu sādhu-saṅgi, w następującym 
wersecie: 

sarva-dharmān parityajya 
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo 
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ 

“‘ Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja 
wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc.’ 

“Te ‘wszelkie rodzaje religii’ zawierają w sobie smarta, aṣtanga-yoga, 
sāṅkhya, jñāna, vairāgya, i tym podobne, które wszystkie są naimittika-
dharma. Porzucaniu ich musi towarzyszyć właściwe zrozumienie, iż dzięki 
podążaniu tymi ścieżkami nigdy nie osiągnie się prayojana, najwyższego celu 
ludzkiej egzystencji. Najwyższy Pan, Śrī Kṛṣṇa, Bohater z Vrajy, uosobienie 
wieczności, wiedzy absolutnej i szczęścia jest jedynym celem ludzkiej 
egzystencji. Wiedząc to, jīva musi wyrzec się pragnienia osiągnięcia bhukti i 
mukti pochodzących z naimittika-dharma i praktykować śaraṇāpatti, 
podporządkowanie się Śrī Kṛṣṇie. To jest prawdziwa śraddhā. Gdy kontroluje 
ona serce jīvy, roni ona łzy skruchy i postanawia podążać za czystym 
wielbicielem. W ten sposób na tym drugim etapie sādhu-saṅga wiedzie jīvę 
do momentu znalezienia schronienia guru.” 

Vrajanātha, “Jakie są rozmaite anartha uwarunkowanej jīvy?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Są cztery rodzaje anartha: sva-svarūpa aprāpti, 
nieznajomość własnej prawdziwej tożsamości; asat-tṛṣṇā, tęsknota za 
produktami iluzji; aparādha, obrazy; i hṛdaya-daurbalyaṁ, słabość i 
niezdecydowanie serca. 

“Gdy jīva zapomina o tym, że jest maleńką, czystą, transcendentalną częścią 
i cząstką Śrī Kṛṣṇy i Jego wiecznym sługą, zostaje materialnie uwikłana i 
niepomna swej prawdziwej, duchowej tożsamości. Takie jest pierwsze 
anartha, zwane sva-svarūpa aprāpti. Następnie, jīva, utożsamiając się z 
materialnym ciałem, zaczyna czuć atrakcję do obiektów materialnych, 
rozszerzając na nie swe ego pragnie cieszyć się nimi i używać ich w celu 
uzyskania złudnych, ulotnych przyjemności. W ten sposób jīva pławi się w 
drugiej anartha znanej jako asat-tṛṣṇā, pożądanie materialnych obiektów, 
dzielącej się na trzy kategorie: putra-īśānā, pragnienie posiadania synów; 
vitta-īśānā, żądza bogactw; oraz svarga-īśānā, pragnienie osiągnięcia raju. 
Istnieje łącznie dziesięć aparādha- szczegółowo omówimy je nieco później. 
Na koniec, rezultatami hṛdaya-daurbalyaṁ są żal i rozpacz oraz mnóstwo 
innych problemów.  

“Te cztery typy anartha towarzyszą ignorancji, którą okryta jest jīva. 
Stopniowo usuwane są one poprzez podążanie ścieżką służby oddania dla Śrī 
Kṛṣṇy w towarzystwie czystych wielbicieli. Ścieżka jogi – składająca się z 
czterech części: pratyāhāra, odcięcie się od przedmiotów zmysłów; yama, 
samokontrola; niyama, umiar; and vairāgya, wyrzeczenie – nie jest środkiem 
mogącym uwolnić kogoś od materialnych trosk, gdyż nie jest w stanie 
zaoferować osiągnięcia ostatecznej doskonałości i pełna jest problemów oraz 
niebezpieczeństw upadku i porażki. Jest niezwykle mała szansa, by oczyścić 
się całkowicie poprzez praktykowanie tych procesów. 

“Z drugiej strony, śuddha-bhakti w sādhu-saṅdze jest łatwa do 
praktykowania i całkowicie odporna na spustoszenia wywołane troskami. 
Materialne zaangażowanie jīvy maleje proporcjonalnie do zmniejszenia 
natężenia jej anartha, zaś jej materialne przywiązania i okrywy usuwane są 
w miarę jak przywracana jest jej svarūpa.” 

Vrajanātha, “Czy jīvy wolne od anartha można nazwać wyzwolonymi?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Przeanalizuj te wersety pochodzące ze Śrīmad-
Bhāgavatam, 6.14.3-5: 

rajobhiḥ sama-saṅkhyātāḥ 
pārthivair iha jantavaḥ 
teṣāṁ ye kecanehante 
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śreyo vai manujādayaḥ 

“‘ W tym materialnym świecie jest tak wiele żywych istot, jak wiele jest 
atomów. Pomiędzy tymi żywymi istotami bardzo niewiele jest istot ludzkich, 
a pomiędzy nimi jedynie kilka zainteresowanych jest przestrzeganiem 
religijnych zasad.’ 

rāyo mumukṣavas teṣāṁ 
kecanaiva dvijottama 

mumukṣūṇāṁ sahasreṣu 
kaścin mucyeta sidhyati 

“‘ O najlepszy z braminów, Śukadevo Goswami, spośród wielu osób, które 
przestrzegają religijnych zasad, jedynie niewiele pragnie wyzwolenia 
z materialnego świata. Spośród wielu tysięcy, które pragną wyzwolenia, 
jedna może rzeczywiście je osiągnąć, porzucając materialne przywiązanie do 
społeczeństwa, przyjaźni, miłości, kraju, domu, żony i dzieci. A spośród wielu 
tysięcy takich wyzwolonych osób, bardzo rzadko spotyka się osobę, która 
może zrozumieć prawdziwe znaczenie wyzwolenia.’ 

muktānām api siddhānāṁ 
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ 

sudurlabhaḥ praśāntātmā 
koṭiṣv api mahā-mune 

“‘O wielki mędrcze, pomiędzy wieloma milionami osób, które są wyzwolone 
i doskonałe w wiedzy o wyzwoleniu, jeden może być bhaktą Pana Narayana, 
czyli Kṛṣṇy. Takich bhaktów, którzy są całkowicie spokojni, spotyka się 
niezwykle rzadko.’ 

“Osoba wolna od anartha bez wątpienia jest śuddha-bhakta, są to niezwykle 
rzadko spotykane osoby. Niełatwo znaleźć śuddha-bhaktę Śrī Kṛṣṇy nawet 
pośród wielu milionów wyzwolonych dusz. Dlatego też nie ma w tym świecie 
niezwyklejszej sagi niż towarzystwo takiej osoby” 

Vrajanātha, “Czy termin Vaiṣṇava odnosi się wyłącznie do gṛha-tyāgī, 
wyrzeczonych Vaiṣṇavów?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śuddha-bhakta Śrī Kṛṣṇy jest Vaiṣṇavą. Nie ma 
znaczenia to, czy pozostaje on w życiu rodzinnym czy jest ascetą, braminem 
czy caṇ`ālą, bogaczem czy biedakiem. Miarą jego śuddha-bhakti dla Śrī 
Kṛṣṇy jest stopień jego zaawansowania w świadomości Kṛṣṇy i jego pozycja 
jako Vaiṣṇavy.”  
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Vrajanātha, “Powiedziałeś wcześniej, że uwarunkowane żywe istoty 
przebywające w tym świecie przejawiają pięć poziomów świadomości. 
Mówiłeś także, że bhaktowie, czy to na etapie sādhana-bhakti czy też bhāva-
bhakti, zaliczają się do osób pozostających pod wpływem māyi. Na jakim 
etapie rozwoju duchowego wielbiciel może być uważany za māyā-mukta, 
wolnego od māyi?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Gdy tylko jīva rozpoczyna praktykowanie śuddha-
bhakti, staje się ona māyā-mukta jīva, duszą wyzwoloną. Jednakże wolnym 
od wpływów māyi jest ona tylko wtedy, gdy osiągnęła pełną dojrzałość w 
sādhana-bhakti. Przed osiągnięciem tej dojrzałości jīva wyzwolona jest tylko 
do stopnia, w jakim osiągnęła svarūpa-gata-māyā-mukti, świadomość swej 
konstytucjonalnej duchowej natury i wolność od fałszywego ego. Vastu-
gata-māyā-mukti, całkowite wyzwolenie, ma miejsce, gdy jīva uwalnia się 
zupełnie od swych ciał, wulgarnego i subtelnego, i ugruntowana jest w swej 
svarūpie i transcendentalnej służbie. Szczere podążanie procesem sādhana-
bhakti w pewnym momencie rozpala iskrę bhāva-bhakti. Jeśli płomień 
bhāva-bhakti jest podsycany i w ten sposób jīva umacnia się na wzniosłym 
poziomie duchowej świadomości, wtedy w momencie opuszczania ciała 
wulgarnego jej ciało subtelne także zaniknie i osiągnie ona swą czysto 
transcendentalną skarpę i transcendentalną służbę.  

“Widzimy zatem, iż materialne uwarunkowanie duszy utrzymuje się w 
okresie sādhana-bhakti, a nawet w początkowym stadium bhāva-bhakti, 
choć są to jedynie pozostałości. Z tego powodu autorytety w naszej sukcesji 
uczniów zaliczają sādhana-bhakti i bhāva-bhakti do pięciu poziomów 
świadomości nazywanej māyā-kavalita, pod wpływem māyi. Materialiści 
poszukujący bhukti i jṣānī pragnący mukti także zaliczają się do tych pięciu 
poziomów- co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 

“Pomiędzy wyzwolonymi duszami całkowite wyzwolenie spod wpływu māyi 
jest osiągane ostatecznie przez jīvy pobłogosławione śuddha-bhakti dla Śrī 
Hari. Zniewolenie żywej istoty zaczyna się w chwili, w której zapomina ona o 
tym, że jest wiecznym sługą Śrī Kṛṣṇy. To zapomnienie jest pierwotnym 
przewinieniem jīvy i korzeniem, z którego wyrastają kolejne przewinienia. 
Mogą one zostać wybaczone jedynie dzięki łasce Śrī Kṛṣṇy, nie ma innego 
sposobu. Dlatego tez łaska ta jest nieodzownym instrumentem w całkowitym 
uwalnianiu żywej istoty z niewoli māyi. 

“Monistyczni filozofowie kultywujący empiryczną wiedzę hołdują fałszywemu 
przekonaniu, iż dzięki samemu jedynie zdobywaniu wiedzy można osiągnąć 
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mukti. Jednakże niemożliwym jest osiągnięcie mukti bez błogosławieństwa 
Śrī Kṛṣṇy. Kwestia ta objaśniona jest w Śrīmad-Bhāgavatam, 10.2.32-33: 

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas 
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ 

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ 
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ 

“‘O Lotosooki, zanieczyszczona musi być inteligencja tych, którzy uważają się 
za wyzwolonych w tym życiu, lecz nie pełnią dla Ciebie służby oddania. Choć 
praktykują surowe pokuty i wyrzeczenia i wznoszą się na duchową pozycję, 
aż do doświadczenia bezosobowego Brahmana, upadają oni z powrotem, 
gdyż lekceważą wielbienie Twych lotosowych stóp.’ 

tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid 
bhraśyanti mārgāt tvayi baddha-sauhṛdāḥ 

tvayābhiguptā vicaranti nirbhayā 
vināyakānīkapa-mūrdhasu prabhu 

“‘O Najwyższa Osobo Boga, Mādhavo! Twoi bliscy i podporządkowani Ci 
wielbiciele spętani są miłością do Twych lotosowych stóp. Dlatego też nie 
lękają się oni upadku ze ścieżki bhakti, w przeciwieństwie do osób dumnie 
nazywających siebie vimukta-mānina, wyzwolonymi. Panie, tak wspaniale 
chronisz Swych wielbicieli, że nieustraszenie tańczą oni na głowach osób 
próbujących im przeszkadzać.’” 

Vrajanātha, “Ile jest rodzajów dusz māyā-mukta?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Na początku rozróżniamy dwa rodzaje māyā-
mukta: nitya-mukta jīva, dusze wiecznie wyzwolone oraz baddha-mukta jīva, 
ci, którzy wyzwolili się z uwarunkowanej, materialnej egzystencji. Nitya-
mukta jīva nigdy nie byli zniewoleni przez māyę. Dzielą się oni na dwie 
grupy: nitya-mukta kategorii aiśvarya-gata, zaabsorbowani bogactwem Pana 
w nastroju szacunku oraz dusze przesycone mādhurya-gata, nektariańskimi 
nastrojami miłości małżeńskiej Śrī Śrī Rādhā Kṛṣṇy. 

“Aiśvarya-gata-nitya-mukta są nitya-pārṣadā wiecznymi towarzyszami, Śrī 
Nārāyaṇa, głównego Pana Vaikuṇṭhy. Są oni cząsteczkami duchowego 
blasku emanującego ze Śrī Mūla-Saṅkarṣaṇa, przebywającego na planecie 
Vaikuṇṭha.  
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“Mādhurya-gata-nitya-mukta są nitya-pārṣadā Śrī Kṛṣṇy, Pana Vraja-
vṛndāvany. Są oni cząsteczkami duchowego blasku emanującego z ciała Śrī 
Balarāmy, mieszkającego na planecie Goloka Vṛndāvana. 

“Żywe istoty z kategorii baddha-mukta, po osiągnięciu przez nie mukti, 
dzielimy na trzy rodzaje: aiśvarya-gata, przepełnione bogactwami Pana; 
mādhurya-gata, zaabsorbowane słodyczą Pana oraz brahma-jyotir-gata, 
medytujące o brahmajyoti, bezosobowym blasku Pana.  

“Te jīvy, które w swym okresie sādhana przyciągane były do pełnych 
szacunku nastrojów bhakti w aiśvaryi zostały wzniesione do planet Śrī 
Nārāyaṇa na Vaikuṇṭhach jako towarzysze Jego nitya-pārṣadā. Te dusze, 
które w okresie sādhana przyciągane były do intymnych nastrojów bhakti w 
mādhuryi, zostały wiecznymi mieszkańcami Goloka Vṛndāvany Śrī Kṛṣṇy i 
teraz rozkoszują się nektariańskimi smakami rasa jako towarzysze Śrī Kṛṣṇy i 
Jego nitya-pārṣadā. Jednakże ci, którzy pragnęli wtopić się w 
niedualistycznego Absolutnego Brahmana i w rezultacie tego po śmierci 
osiągnęli sāyujya-mukti, znajdują się w pozbawionym mocy położeniu 
brahma-sāyujya, wtopienia się w bezosobowe brahmajyoti.” 

Vrajanātha, “Jaki jest ostateczny cel osób wielbiących Śrī Gaurāṅgę?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrī Kṛṣṇa i Śrī Gaurāṅga są nieróżni w znaczeniu 
tattvy; są Oni ta samą Prawdą Absolutną i źródłami madhura-rasa, 
nektariańskich, słodkich niczym miód nastrojów. Jednakże są dwa sposoby, 
na które przejawia się madhura-rasa: mādhurya, transcendentalna słodycz 
małżeńska oraz audārya, transcendentalne wielkoduszność. Gdy przeważa 
mādhurya pojawia się Śrī Kṛṣṇa, zaś gdy przeważa audārya przejawia się Śrī 
Gaurāṅga. Na oryginalnej Vṛndāvanie, Goloce, istnieją dwie symetryczne 
połowy: kṛṣṇa-pīṭha, siedziba Śrī Kṛṣṇy oraz gaura-pīṭha, gdzie przebywa Śrī 
Gaurāṅga. W kṛṣṇa-pīṭha przebywają te jīvy, których nastrojem oddania jest 
głownie mādhurya, wzbogacona audāryą- są to wielbiciele Śrī Kṛṣṇy . W 
gaura-pīṭha mieszkają te jīvy, w których nastroju oddania przeważa audārya, 
wspierana przez mādhuryę- są to wieczni słudzy Śrī Gaurāṅgi. W pewnych 
przypadkach niektóre wiecznie wyzwolone dusze obecne są jednocześnie w 
obu pīṭha poprzez swe svarūpa-vyūha, osobiste ekspansje. W innych 
przypadkach, konkretni pārṣadā znajdują się w swej duchowej postaci w 
jednym z tych pīṭha, będąc nieobecnymi w drugim. 

“Wielbiciele, którzy w swym okresie sādhany wielbią jedynie Śrī Gaurāṅgę po 
osiągnięciu doskonałości i wyzwolenia udają się do gaura-pīṭha, podczas gdy 
wielbiciele wielbiący w swym okresie sādhany wyłącznie Śrī Kṛṣṇę, po 
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wyzwoleniu służą Mu w kṛṣṇa-pīṭha. Istnieją również wielbiciele, którzy w 
swym okresie sādhana wielbią jednocześnie Śrī Kṛṣṇę i Śrī Gaurāṅgę. Po 
osiągnięciu wyzwolenia przyjmuja oni dwie transcendentalne postacie. Służą 
oni jednocześnie Śrī Kṛṣṇie w kṛṣṇa-pīṭha oraz Śrī Gaurāṅdze w gaura-pīṭha. 
Jest to boska i niepojęta tajemnica niepojętej, jednoczesnej jedności i 
odmienności Śrī Kṛṣṇy i Śrī Gaurāṅgi.” 

Jednoznaczne i wyraźne nauki Raghunātha dāsa Bābājīego o wyzwolonych 
duszach spowodowały u Vrajanātha przebudzenie silnych duchowych uczuć. 
Padł on do stóp swego starszego guru. Raghunātha dāsa Bābājī, poruszony 
do łez, objął Vrajanātha i, przepełniony ojcowskimi uczuciami, uściskał go.  

Czas płynął nieubłaganie i zapadła już późna noc, gdy Vrajanātha opuścił 
chatkę Raghunātha dāsa Bābājīego i niespiesznie powrócił do domu, 
zupełnie pochłonięty naukami Bābājīego dotyczącymi ostatecznego 
przeznaczenia żywej istoty. Jedząc kolację odezwał się surowo do swej 
babki: ‘Babciu, jeśli chcesz mnie jeszcze kiedykolwiek zobaczyć, musisz 
odwołać wszystkie przygotowania do mego ożenku. Powiedz Vānimādhavie, 
by nigdy nie ważył się przestąpić progu tego domu. Nie powierzaj mu 
żadnych spraw naszej rodziny- stał się on moim wrogiem. Nigdy już nie 
odezwę się do niego i ty także nie powinnaś mieć z im nic wspólnego.’ 

Babka była bardzo inteligentną kobietą. Spokojnie przemyślała swą poranną 
konwersację Vānimādhavą i ta sprzed chwili, ze swym wnukiem 
Vrajanāthem. Szybko postanowiła odłożyć kwestię małżeństwa Vrajanātha 
na przyszłość, na bardziej sprzyjające czasy. ‘Dalsze naciski i przekonywanie 
zwiększą jedynie jego niezadowolenie. Przez to może opuścić dom i udać się 
do Vārāṇasī, Kāśi, czy Vṛndāvany. Dlatego też wszystko powierzę pieczy Śrī 
Parameśvara, niech się dzieje Jego wola,” podsumowała w umyśle. 

Tak kończy się siedemnasty rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: 
Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Piąta: Wyzwolenie 
Jīvy z więzienia Māyi 
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ROZDZIAŁ 18 

Część Szósta: Analiza Jednoczesnej Jedności i Odmienności 

 

Vānimādhava był występny i złośliwy. Chcąc zemścić się na Vrajanācie, 
postanowił dokuczyć mu i wszystkim Bābājīm. Zebrał podobnych sobie 
złoczyńców i zaplanował pobicie Vrajanātha w momencie, gdy będzie on w 
okolicach samotnego pagórka Lakṣmaṇa-ṭilā, w drodze powrotnej do domu z 
nocnego spotkania w Śrīvāsāṅgana. W jakiś sposób wiadomości o jego 
zamiarach rozeszły się i dotarły do uszu Vrajanātha. Porozmawiał on na ten 
temat z Raghunātha dāsa Bābājīm i wspólnie doszli do wniosku, iż powinien 
on ograniczyć swe wizyty i przychodzić jedynie w pilnych sprawach, za dnia i 
zawsze w towarzystwie silnej eskorty.  

Vrajanātha jako właściciel ziemski miał na swych włościach wielu lokatorów. 
Jednym z nich był Harīśa Dome, mistrz w walce na kije. Przywoławszy go, 
Vrajanātha powiedział, “Wyczuwam grożące mi niebezpieczeństwo. Czułbym 
się bezpieczniej, gdybyś zechciał mnie wspomóc.” 

Harīśa odparł z szacunkiem, “Panie, gotów jestem oddać za ciebie swe życie. 
Tylko wskaż swego wroga, a ja skończę z nim na dobre.” 

Vrajanātha, “Vānimādhava chce mnie skrzywdzić. Mam powody by sądzić, że 
planuje napaść na mnie z zasadzki gdy będę wracał ze Śrīvāsāṅgana, gdzie 
chodzę by spotykać się z Vaiṣṇavami. Z tego powodu boje się tam pójść.”  

Zaniepokojony tymi słowami, Harīśa oznajmił, “Panie, nie przejmuj się 
niczym, póki jestem u twego boku. Myślę, że mój gruby bambusowy kij nada 
się doskonale do użycia go na głowie Vānimādhavy. Kiedy tylko zechcesz 
udać się do Śrīvāsāṅgana, zabierz mnie ze sobą. Gdy tylko zobaczę, że ktoś 
chce cię skrzywdzić, zajmę się nim- w pojedynkę mogę zająć się nawet setką 
takich drani!” 

Vrajanātha chodził teraz do Śrīvāsāṅgana co drugi dzień, zawsze towarzyszył 
mu Harīśa. Wizyty te jednakże musiały być krótkie, więc niektóre z 
głębszych filozoficznych kwestii nie mogły być szczegółowo omówione, co w 
naturalny sposób powodowało u niego pewien niedosyt. Trwało to kilka 
tygodni, aż do czasu, gdy rozeszła się wiadomość o tym, że złośliwy 
Vānimādhava zmarł od ukąszenia węża.  

Vrajanātha zastanawiał się, “Czy przedwczesna i bolesna śmierć 
Vānimādhavy jest skutkiem jego obraz popełnionych wobec Vaiṣṇavów? 
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Może był ku temu jakiś inny powód, na przykład mógł skończyć się 
przeznaczony mu czas ziemskiego życia i dlatego musiał odejść. Jak 
oznajmia Śrīmad Bhāgavatam, 10.1.38: 

adya vābda-śatānte vā 

mṛtyur vai prāṇināṁ dhruvaḥ 

“‘ Można umrzeć dzisiaj albo za sto lat, ale każda żywa istota z pewnością 
umrze.’ 

“Teraz nie ma już przeszkód, bym mógł chodzić do Śrīvāsāṅgana jak 
dawniej- co wieczór,” pomyślał Vrajanātha. Tego samego wieczora udał się 
do Raghunātha dāsa Bābājīego, pokłonił mu się z szacunkiem i powiedział, 
“Znów mogę przychodzić regularnie, by oddawać szacunek twym 
czcigodnym stopom. Utrapiony Vānimādhava na zawsze odszedł z tego 
świata.” 

Miłosierny Raghunātha dāsa Bābājī zasmucił się, gdy usłyszał, że istota 
ludzka pogrążona w ignorancji umarła przed rozpoczęciem samorealizacji. Po 
chwili milczenia powiedział, cytując Śrī Caitanya Caritāmṛtę, Antya-līlā 2.163:  

…sva-karma-phala-bhuk pumān… 

“‘Każdy osiąga rezultaty swoich działań dla korzyści.’ 

“Bez wątpienia jīva jest własnością Śrī Kṛṣṇy i musi pójść tam, gdziekolwiek 
On ją pośle. Drogi chłopcze, czy dręczą cię jakieś inne problemy?” 

Vrajanātha, “Mym jedynym zmartwieniem jest to, że przez ostatnie dni 
pozbawiony byłem możliwości rozkoszowania się twymi nektariańskimi 
naukami. Stałem się przez to bardzo niespokojny i teraz niecierpliwie czekam 
na nauki o pozostałych częściach Daśa-mūla-śikṣā.”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “Jestem zawsze chętny do pomocy. Oczywiście, 
możesz także zadawać pytania dotyczące omówionych juz tematów.”  

Vrajanātha, “Pod jaką nazwą znane są nauki Śrī Caitanyi? Istnieje wiele 
znanych filozofii, które propagowali poprzedni ācāryowie, jak na przykład: 
advaita, monizm; dvaita, dualizm; śuddhādvaita, oczyszczony monizm; 
viśiṣṭādvaita, szczególny monizm i dvaitādvaita, połączony monizm i dualizm. 
Czy Śrī Gaurāṅga popierał któreś z nich, czy też nauczał czegoś zupełnie 
nowego? Wspomniałeś uprzednio, że Śrī Caitanya należy do Brahma-
sampradāyi, sukcesji uczniów zapoczątkowanej przez Pana Brahmę. Czy 
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znaczy to, że Śrī Caitanya jest ācāryą w linii filozofii dvaita Śrī Madhvācāryi, 
czy tez Jego nauki należą do innej linii?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Posłuchaj ósmego wersetu Daśa-mūla-śikṣā: 

hareḥ śakteḥ sarvaṁ cid-acid-akhilaṁ syāt pariṇatir 
vivartaṁ no satyaṁ śruti-mata-viruddhaṁ kali-malam 

harer bhedābhedau śruti-vihita-tattvaṁ suvimalaṁ 
tataḥ premṇaḥ siddhir bhāvati nitya-viṣaye 

“‘Światy duchowy i materialny są w całości przekształceniami energii Śrī 
Kṛṣṇy. Vivarta-vāda, bezosobowa teoria iluzorycznej transformacji 
Brahmana, jest fałszywa. Jest ona szkodliwym zanieczyszczeniem Kali-yugi, 
sprzecznym z oznajmieniami Ved. Filozofia acintya-bhedābheda tattva, 
niepojętej jednoczesnej jedności i odmienności, jest czystą esencją Prawdy 
Vedyjskiej. Osoba praktykująca tą filozofię wznosi się do poziomu 
doskonałości w rozwijaniu transcendentalnej niebiańskiej miłości do 
Wiecznej Prawdy Absolutnej, Śrī Kṛṣṇy.’ 

“Nauki Upaniṣadów znane są jako Vedānta. Śrīla Vedavyāsa, pragnąc 
właściwie omówić znaczenia Upaniṣadów, streścił je i uporządkował 
tematycznie, czego rezultatem jest traktat w czterech rozdziałach 
zatytułowany Brahma-sūtra, słynny także jako Vedānta-sūtra. Te 
kompendium wyklarowanych nauk Ved zawsze było gorąco doceniane w 
kręgach uczonych. Wszyscy ācāryowie pochodzący z rozmaitych szkół 
filozoficznych zapożyczali idee z Vedānta-sūtry, by uwiarygodniać swe 
własne poglądy.  

“Opierając się na tych sūtrach Śrī Śaṅkarācārya próbował ustanowić filozofię 
vivarta-vāda, Teorię Iluzorycznej Transformacji Brahmana. Nauczał on, iż 
parināma-vāda, Transformacja Brahmana, zastosowana do Brahmana w celu 
wytłumaczenia stworzenia, skutkowała utratą jego najwyższej i niezmiennej 
tożsamości. Dlatego też Śrī Śaṅkarācārya uważał, że vivarta-vāda, Teoria 
Iluzorycznej Transformacji Brahmana, była najwyższą z filozoficznych 
konkluzji. Teoria ta, vivarta-vāda , znana jest także jako māyāvāda, Teoria 
Iluzorycznej Natury Stworzenia. Usiłując ugruntować swe twierdzenia, Śrī 
Śaṅkarācārya wspierał się wyrwanymi z kontekstu wersetami z Ved. Swą 
doktryną próbował on pokonać teorię parināma-vāda, Transformacji 
Brahmana, powstałą dawno przed jego narodzinami. 

“Vivarta-vāda jest jedynie jedną z teorii usiłujących zdefiniować 
rzeczywistość. Niezadowolony z tej nowej ideologii māyāvāda, Śrī 
Madhvācārya sformułował dvaita-vāda, filozofię dualizmu. Przestudiował on 
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wnikliwie Vedy i zebrał wersety popierające dvaita-vāda. Po nim przyszedł 
Śrī Rāmānujācārya, który, również posiłkując się Vedami i Vedānta-sūtrą, 
zaprezentował filozofię viśiṣṭādvaita-vāda, kwalifikowanego monizmu. 
Następny był Śrī Nimbārkācārya, który zagłębił się w te same pisma, by 
objaśnić ideę dvaitādvaita-vāda, dualistycznego niedualizmu. Na koniec, 
także i Śrī Viṣṇusvāmī oparł na doktrynach Vedānta-sutry swą filozofię 
śuddhādvaita-vāda, czystego dualizmu. 

“Doktryna māyāvāda głoszona przez Śrī Śaṅkarācāryę jest sprzeczna z 
podstawowymi dogmatami bhakti. W odróżnieniu od niego, czterej 
ācāryowie Vaiṣṇava, oddani swym konkretnym sukcesjom uczniów, 
zaprezentowali swe filozofie zakorzenione w prawdzie o podporządkowaniu 
w oddaniu dla Bhagavāna. Później, Śrī Caitanya, z najwyższym szacunkiem 
odnosząc się do nauk Ved, zsyntetyzował w Swych naukach esencję całych 
Ved. Jego filozofia znana jest jako acintya-bhedābheda-tattva, niepojęta 
jednoczesna jedność i odmienność. Śrī Caitanya wywodzi się z sukcesji 
uczniów Śrī Madhvācāryi, lecz zebrał On tylko skondensowaną esencję jego 
nauk.” 

Vrajanātha, “Jakie jest znaczenie parināma-vāda?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Parināma-vāda może być podzielona na dwie 
koncepcje: brahma-parināma-vāda, transformację Brahmana, i tat-śakti-
parināma-vāda, transformację energii Brahmana. 

“Zgodnie ze zwolennikami brahma-pariṇāma-vāda, niepojęty, bezosobowy 
Brahman przekształca się, z jednej strony w żywe istoty, a z drugiej strony w 
materialny wszechświat. Cytują oni następujące oznajmienie z Chāndogya 
Upaniṣad, 6.2.1:  

…ekam evādvitīyam... 

“‘ Brahman jest jedynym i najwyższym’  

“Z tego Vedyjskiego oznajmienia wnioskują oni, że Brahman jest jedynym 
znanym bytem. Dlatego też ich teorię nazwać można advaita-vāda, 
monistycznego impersonalizmu. W tym kontekście vivarta i parināma są 
synonimami wskazującymi na iluzoryczną- czy też jakąś inną – transformację 
bezosobowego Brahmana. 

“Druga  grupa, tat-śakti-parināma-vāda, uważa iż tat, Brahman, nie podlega 
transformacjom, lecz Jego acintya-śakti przekształcana jest częściowo w 
jīva-śakti, która przejawia jīvy, a częściowo w māyā-śakti przejawiającą 
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materialny wszechświat. Zgodnie z tym poglądem , Brahman nie ulega 
przekształceniom. Tak więc, Sadānanda pisze w swym komentarzu, 
Vedānta-sāra, 59: 

...satattvato’nyathā buddhir vikāra ity udīrataḥ... 

“‘Jeśli źródło jest Absolutne, to wszystko powstałe z Absolutu jest także 
bytem o absolutnej naturze; jednakże inteligencja rozpoznaje stworzony byt 
jako różniący się od swego źródła. Określane jest to mianem vikāra- 
transformacji, przekształcenia.’ 

“Czym jest vikāra? Jest to oddzielny, odrębny byt manifestujący się z 
Absolutu, Źródła. Jogurt powstający z mleka zachowuje pewne do niego 
podobieństwo, jednakże inteligencja rozpoznaje jogurt jako twór różny od 
mleka- to jest vikāra. Dlatego też pogląd brahma-parināma-vāda, że 
materialny wszechświat i jīvy są transformacjami Brahmana, lecz w dalszym 
ciągu nie są od Niego różne – nie posiadają oddzielnej od Niego tożsamości 
– jest wypaczony i nieinteligentny. Co więcej, jeśli zgodnie ze zwolennikami 
tej szkoły myślenia bezosobowy Brahman jest Jedynym Indywidualnym 
Bytem, pozbawionym cech i różnic, w jaki sposób możliwa jest transformacja 
takiego pozbawionego cech bytu- iluzoryczna czy jakakolwiek inna? Jeśli 
przyjmiemy, że taka transformacja jest możliwa, wtedy Brahman 
pozbawiony zostaje absolutnego i oddzielnego statusu. Dlatego też teoria 
brahma-parināma-vāda jest bardzo nietrafna. 

“Jednakże teoria śakti-parināma-vāda pozbawiona jest tych logicznych 
braków. W niej Brahman jest bez wątpienia oddzielny, niezależny i 
niezmienny. W myśl tej idei, nieograniczenie potężna acintya-śakti Brahmana 
– mogąca uczynić niemożliwe możliwym – przekształca się częściowo w jīva-
śakti i częściowo w iluzoryczną māyā-śakti. Gdy Brahman zapragnie 
zamanifestowania jīv, natychmiast do akcji wkracza Jego jīva-śakti i stwarza 
niezliczone jīvy. Gdy Brahman zapragnie stworzenia świata materialnego, 
wtedy māyā-śakti, cień Jego para-śakti, natychmiast zajmuje się 
stworzeniem materialnego wszechświata. Jednakże podczas wszystkich tych 
czynności Sam Brahman wiecznie pozostaje niezmiennym i nieporuszonym. 

“Powiedzieć można, iż samo pragnienie Brahmana jest już Jego 
transformacją, jakże więc może ono zaistnieć w niezmiennym Brahmanie? 
Ta błędna teza opiera się na obserwacji działania pragnienia w jīvie, 
jednakże nie powinna być ona odnoszona do Brahmana. Pragnienie jīvy 
powoduje jej wejście w kontakt z kolejną energią Brahmana, co z kolei 
wpływa na maleńką jīvę i tym samym jej pragnienie. Skutkiem tego, 
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pragnienie jīvy jest vikāra, zmienne, co jest efektem jej kontaktu z 
potężnymi energiami Brahmana. Nie odnosi się to do Brahmana, którego 
nieskazitelne i niezależne pragnienie wypływa swobodnie z Jego samoistnej 
natury. Choć Jego pragnienia nie są różne od Jego śakti, jednocześnie różnią 
się od niej. Dlatego wnioskuje się, iż absolutnie niezależne pragnienie i wola 
Brahmana są Jego samoistną i nieoddzielną naturą, zaś zewnętrznie 
podyktowane zmiany i transformacje są obce Jego charakterowi.  

“Konkluzja jest taka, że posłuszna rozkazom Brahmana acintya-śakti zaczyna 
działać i ulega transformacji. Ograniczona inteligencja jīvy nie może 
samodzielnie odkryć tej subtelnej i ezoterycznej prawdy, którą pojąć można 
jedynie dzięki słuchaniu oświadczeń Ved.  

“Teraz należy przemyśleć naturę transformacji śakti Brahmana. Przykład 
mleka zmieniającego się w jogurt nie jest jedynym przykładem 
pomagającym objaśnić zdolność śakti do transformacji. Ponadto, zwyczajne 
analogie są niewystarczające dla właściwego i dokładnego opisania 
transcendentalnych teorii, choć niektóre aspekty owych zwyczajnych 
przykładów bywają użyteczne przy odkrywaniu transcendentalnej prawdy.  

“Caitanya Caritāmṛta, Ādi 7.123-127, opisuje kamień filozoficzny, znany jako 
cintāmaṇi, zdolny przekształcać metal w złoto i kamienie w klejnoty, 
samemu jednocześnie nie podlegając jakimkolwiek przemianom. Przykład 
ten może być użyty dla zobrazowania Najwyższego Pana i procesu 
stworzenia. Najwyższy Pan za pomocą swego pragnienia aktywizującego 
Jego acintya-śakti stwarza nieograniczony materialny wszechświat, 
kompletny, z czternastoma układami planetarnymi i zamieszkały przez 
niezliczone jīvy. Jednakże On Sam pozostaje vikāra-śūnya, niewzruszony, 
niezmieniony i poza wpływem tych działań. Dlatego też, termin vikāra-śūnya 
nie powinien być ograniczany jedynie do postulowanego bezosobowego 
Brahmana. Termin ten może być całkowicie poprawnie użyty w stosunku do 
Nieograniczonej Osoby Absolutu, Brahmana, sprawującego najwyższą 
władzę i posiadającego czysto duchową postać wiecznie i w sposób 
nieograniczony nasyconą sześcioma transcendentalnymi bogactwami. Słowo 
‘Brahman’ oznacza ‘bṛhat’, największy. Stąd słowo ‘Brahman’ bezpośrednio 
wskazuje na Najwyższą Osobę Boga, Śrī Bhagavāna. Definiowanie 
Najwyższego Brahmana jako wyłącznie bezosobowego i, jako takiego, 
pozbawionego Jego acintya-śakti, jest w sposób oczywisty sprzecznością. 

“W rzeczywistości, ze względu na Jego acintya-śakti, Najwyższy Pan jest 
jednocześnie osobą i pozostaje bezosobowym. Jeśli rozpatrywany jest 
jedynie Jego bezosobowy aspekt, pomniejszone zostają Jego najwyższa 
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pozycja i absolutna pełnia. Vedy opisują Najwyższą Prawdę Absolutną jako 
pierwotnego sprawcę; Jego czyny mają trzy aspekty: apadāna, źródło i 
dostarczyciel, w dopełniaczu – od którego; kāraṇa, przyczyna i narzędzie, w 
narzędniku- kim; i adhikaraṇa, ostoja i wspieranie, w miejscowniku- w kim. 

“W Taittirīya Upaniṣad, 3.1.1, w pierwszym rozdziale, Ṛṣi Bhṛgu mówi: 

yato vā imāni bhūtāni jāyante; 
yena jātāni jīvanti; 

yat prayanty abhisaṁviśanti; 
tad vijijṣāsasva; tad brahmeti 

“‘Bhṛgu, syn Varuṇy, zbliżył się do swego ojca i rzekł, “Panie, bądź tak 
łaskawy i opowiedz mi o Brahmanie.” Varuṇa odparł, “Ten, który jest 
źródłem wszystkich jīv, ten, który utrzymuje je i ten, w którego wszystkie 
one wejdą w czasie całkowitego unicestwienia, jest przedmiotem twego 
pytania. On jest Brahmanem.’ 

“Znaczenie tego wersetu jest takie, że słowa ‘źródło wszystkich żywych istot’ 
opisują Pana jako apadāna. Jako ‘Ten, który je utrzymuje’ jest On kāraṇa, 
zaś jako ‘Ten, w którego wszystkie one wejdą’ jest On adhikaraṇa. 
Najwyższa Prawda Absolutna został określony tymi trzema objawami 
osobowości, stąd zawsze jest On Śrī Bhagavānem. Analizując cechy 
charakterystyczne Najwyższej Istoty, Śrīla Jīva Gosvāmī pisze w swym 
traktacie zatytułowanym Bhāgavata Sandarbha: 

ekam eva tat parama-tattvaṁ svābhāvikācintya-śaktyā 
sarvadaiva svarūpa-tad-rūpa-vaibhāva-jīva-pradhāna-rūpeṇa 

caturdhāvatiṣṭhate sūryāntarmaṇ`alastha-teja iva 
maṇ`ala tad-bahir-gataraśmi-tat-prattichavi-rūpeṇa. 

durghaṭa-ghaṭa-katvaṁ hyacintyatvam 

“‘Istnieje jeden parama-tattva, Najwyższa Prawda Absolutna. Kontroluje On 
niepojęte moce przynależne Jego naturze. Moce te przejawiają Jego 
svarūpa, osobową postać; Jego tadrūpa vaibhāva, liczne bezpośrednie 
ekspansje; jīvy, żywe istoty; i pradhāna, całkowitą sumę materialnych 
elementów. Analogią odpowiednią do wyjaśnienia tych czterech aspektów 
Prawdy Absolutnej jest ich porównanie do wnętrza Słońca, jego powierzchni, 
promieni słonecznych i światła słonecznego odbitego od jakiejś odległej 
płaszczyzny.’  

“Jego svarūpa jest wieczna, pełna wiedzy i szczęścia. Jego transcendentalne 
imię, siedziba, towarzysze i wszelkie związane z Nim przedmioty są tadrūpa-
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vaibhāva. Jīvy, zarówno uwarunkowane jak i te wiecznie wyzwolone, są Jego 
nieskończenia małymi duchowymi iskrami. Jego energia iluzoryczna, māyā, 
oraz wulgarne i subtelne elementy przez nią stwarzane znane są jako 
pradhāna. Te cztery przejawienia są wieczne i takową jest też jedność i 
indywidualność Najwyższej Prawdy Absolutnej. W tym momencie istotnym 
pytaniem będzie: ‘W jaki sposób współistnieć mogą jednocześnie dwa 
najwyraźniej sprzeczne z sobą paradygmaty osobowości i bezosobowości?’. 
Odpowiedzią będzie: ‘Ze względu na ograniczenia inteligencji nie jest 
możliwym dla umysłu człowieka zaakceptowanie takiego założenia, jednakże 
takie pozorne sprzeczności mogą być zharmonizowane w paradygmacie 
acintya-śakti Najwyższego Pana.’” 

Vrajanātha, “Czy byłbyś łaskaw zdefiniować vivarta-vāda.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W Vedach jest opis vivarta, oszołomienia, 
jednakże opis ten nie jest w najmniejszym stopniu podobny do tego z 
twierdzeń monistycznych im personalistów, które to znane są powszechnie 
pod nazwą vivarta-vāda. Błędna interpretacja słowa vivarta , jakiej dokonał 
Śrī Śaṅkarācārya, bezceremonialnie prowadzi czytelnika do obozu māyāvāda, 
w którym vivarta-vāda i māyāvāda stają się synonimami. Właściwe naukowo 
i etymologicznie objaśnienie słowa vivarta znaleźć można w komentarzu 
mędrca Sadānandy, zatytułowanym Vedānta-sāra, w którego 49 wersecie 
znajdujemy:  

atattvato ’nyathā-buddhir vivarta ity udāhṛtaḥ 

“‘Błędne uważanie jakiegoś obiektu - innego niż właściwy, prawdziwego 
obiektu i przeciwnego mu – za obiekt prawdziwy zwane jest vivarta.’ 

“Jīva, maleńka duchowa cząstka Najwyższej Absolutnej Istoty, uwięziona jest 
w okowach ciała fizycznego i z powodu niewiedzy co do swej prawdziwej 
tożsamości błędnie utożsamia się z ciałami wulgarnym i subtelnym. Uważa 
owe ciała za samego siebie. To niezrozumienie i fałszywa konkluzja zwane 
są vivarta. Wyjaśnienie to jest całkowicie zgodne ze zrozumieniem Ved.  

“Przykładowo, ktoś może myśleć, ‘Jestem Raghunātha Bhaṭṭācārya, syn 
Sanātana Bhaṭṭācāryi, właściciel wielu tytułów i dóbr.’ Ktoś inny może 
myśleć, ‘Jestem Sādhu Caṇ`āla, syn Vijaya Caṇ`āli.’ Jednakże obaj oni mylą 
się poważnie. W rzeczywistości obaj są indywidualnymi jīvami, maleńkimi 
duchowymi cząsteczkami, jednakże z powodu identyfikowania się z 
materialnymi ciałami są oni zwiedzeni i omamieni. W podobny sposób lina 
może być pomylona z wężem a lśniąca skorūpā ostrygi ze srebrem. Jednakże 
obie te vivarta spowodowane są złudzeniem optycznym. Dlatego też Vedy, 
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odnosząc się do takich zwyczajnych analogii jak te podane powyżej, obfitują 
w instrukcje dotyczące rozwiania iluzji fałszywej materialnej tożsamości 
duszy, będącej vivarta, błędną percepcją, myleniem jednej rzeczy z drugą. 

“Niestety, filozofowie māyāvādī zignorowali Vedyjską definicję vivarta i nadali 
temu pojęciu niewłaściwe znaczenie, przyporządkowane ich dziwacznym 
ideom. Mówią oni, że prawdą jest stwierdzenie: ‘Jestem Brahmanem’, zaś z 
zaburzonej percepcji wynika oznajmienie ‘Jestem jīvą.’ Według nich, to 
niewłaściwe, wynikające z oszołomienia utożsamianie się nazywane jest 
vivarta. Ta niewłaściwa interpretacja Vedyjskiego zrozumienia stwarza 
zasłonę dymną wokół Prawdy. Prawdziwe zrozumienie vivarta-vāda jest 
zgodne z śakti-pariṇāma-vāda, koncepcją transformacji energii, podczas gdy 
vivarta-vāda prezentowana przez māyāvādī absurdalne i podzielone na wiele 
wersji, z których najważniejszymi są następujące trzy: (1) Brahman 
pozostający pod wpływem złudzenia uważa się za jīvę, w ten sposób 
stwarzane są jīvy; (2) jīvy są oszołomionymi odzwierciedleniami Brahmana; 
(3) Brahman jedynie śni o stwarzaniu jīv i tego niższego, materialnego 
wszechświata. Wszelkie takie niewłaściwe interpretacje są przeinaczeniami 
wersji Vedyjskiej.”  

Vrajanātha, “Mistrzu, nie potrafię w pełni zrozumieć tej filozofii māyāvāda?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Przemyśl spokojnie moje słowa; māyā-śakti jest 
jedynie cieniem absolutnej cit-śakti Pana, wiec krainy duchowe, do których 
nie ma Ona wstępu, nie podlegają Jej jurysdykcji. Władza Māyādevī rozciąga 
się jedynie do granic materialnego wszechświata. Jīva weszła w ten podobny 
więzieniu materialny świat pod wpływem złudzenia i niewiedzy. Najwyższa 
transcendentalna istota, Śrī Bhagavān, cieszy się absolutną wolnością i 
całkowitą, niezależną władzą nad Swymi różnorodnymi śakti, energiami. 
Filozofowie māyāvādī całkowicie odrzucają te prawdy.  

“Māyāvādī twierdzą, że w rzeczywistości jīva jest Brahmanem, lecz z powodu 
oszałamiającego wpływu māyi, mają oni oddzielne tożsamości. Tak długo, 
jak jīva pozostaje w kontakcie z māyą, pozostaje ona jīvą, lecz odcinając się 
od māyi natychmiast odzyskuje status i tożsamość Brahmana. Niestety, jīva 
nie istnieje bez māyi, będąc efektem działania māyi na Brahmana; dlatego 
też jedynym możliwym rodzajem wyzwolenia jest dla niej wtopienie się w 
Brahmana i utrata iluzorycznej tożsamości. W ten sposób māyāvādī 
odmawiają jīvie jej oryginalnej, wiecznej, duchowej i indywidualnej 
tożsamości, umieszczając ją w klatce iluzji i nadając jej fikcyjną rolę. 
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“Inny wymysł māyāvādī odnosi się do Najwyższego Pana. Jako że jest On 
transcendentalny w stosunku do natury materialnej, musi pozwolić Sobie na 
poddanie się wpływowi māyā-śakti i, po zstąpieniu do tego materialnego 
świata jako inkarnacja, przyjąć iluzoryczną i materialną postać- w innym 
razie nie może On wejść do tego świata. Przebywając tu, inkarnacje 
dokonują nadludzkich czynów i w odpowiednim czasie porzucają materialne 
ciała i odchodzą z tego świata do świata duchowego. Brahman jest 
bezpostaciowy, zaś by inkarnować musi on przyjąć materialną postać 
utworzoną przez māyę. 

“Jednakże, mimo wszelkich tych spekulacji māyāvādī, przynajmniej w jednej 
kwestii raczyli wspaniałomyślnie nadać Najwyższemu Panu pozycję 
nadrzędną w stosunku do jīvy. Jīva wbrew swej woli zmuszana jest przyjąć 
materialne ciało jako rezultat reakcji karmicznych, z czym wiążą się także 
starość, śmierć i narodziny. Najwyższy Pan, mówią oni, nie znajduje się w 
takim ryzykownym położeniu; przyjmuje On dobrowolnie iluzoryczną postać, 
ograniczenia, cechy, imię i tak dalej. Jeśli zechce On pozbyć się tych 
materialnych rzeczy, natychmiast wraca na platformę czystej dobroci i 
przekształca się w uosobienie nieskazitelnej duchowej świadomości. Działa 
On, lecz nigdy nie jest ograniczany reakcjami karmicznymi. Tak oto 
wyglądają niektóre z filozoficznych aberracji propagowanych przez rozmaite 
szkoły māyāvādī.” 

Vrajanātha, “Czy w Vedach można znaleźć jakieś z nauk māyāvādī?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Odpowiedź na to pytanie jest stanowczo 
negatywna. W żadnym miejscu w Vedach nie znajdziemy potwierdzenia tych 
teorii. W pewnym sensie filozofia māyāvāda jest taka sama, jak Buddyzm. 
Padma Purāṇa, Uttara-khaṇ`a, 43.6, oznajmia: 

māyāvādam asac chāstraṁ 
pracchannaṁ bauddham ucyate 

mayaiva kalpitaṁ devi 
kalau brāhmaṇa-rūpiṇā 

“‘Odpowiadając na pytanie Umā Devī, Pan Śiva rzekł, “O Devī, filozofia 
māyāvādī jest niesłychanie materialistyczna i wypaczona. Nihilistyczne 
poglądy Buddyzmu ukradkiem oblekły się w język Ved i wstąpiły na arenę 
cywilizowanej dharmy aryjskiej. Taka właśnie jest ta filozofia māyāvādī, 
którą muszę głosić w Kali-yudze, narodziwszy się uprzednio w rodzinie 
bramińskiej.’” 
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Vrajanātha, “Mistrzu! Pan Śiva, przywódca półbogów, jest oddanym 
wielbicielem, Vaiṣṇavą. Dlaczegóżby miał on podejmować się wypełnienia 
tak wstrętnej misji?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Pan Śiva jest guṇa-avatāra, jakościową inkarnacją 
Śrī Bhagavāna. By spełnić swe złowrogie zamiary, asurowie, demony, 
postanowili porzucić ścieżkę bhakti i egoistycznie wielbić Najwyższego Pana 
tak, by odnieść z tego wielkie korzyści i móc pokonać oddanych Panu 
półbogów. Miłosierny Pan, zawsze chroniący oddanych Mu wielbicieli, 
zatroskał się tą nową tendencją asurow i postanowił chronić czystość 
procesu bhakti. Przywołał Pana Śivę i rzekł: ‘Drogi Śambhu, nie będzie 
korzystnym nauczanie o zasadach śuddha-bhakti wśród tych zazdrosnych 
demonicznych drani, pogrążonych całkowicie w ignorancji. By ich zwieść, 
musisz stworzyć wypaczony komentarz do Ved i głosić impersonalistyczne 
nauki māyāvādī. W ten sposób zostanę przed nimi ukryty. Zwiedzeni zostaną 
oni ze ścieżki bhakti, zostawiając w spokoju miłych Mi wielbicieli, którzy w 
spokoju będą mogli rozkoszować się śuddha-bhakti.’ 

“Pan Śiva, niezwykle oddany wielbiciel, z początku okazał smutek z powodu 
zaangażowania w tak uciążliwe obowiązki, lecz jako posłuszny sługa bez 
wahania podjął się tej misji i wykonał rozkazy Swego Pana. Jakże ktokolwiek 
mógłby winić za to Pana Śivę? Wypełniając instrukcje Swego Najwyższego 
Pana nie popełnił On żadnego błędu, gdyż całe stworzenie znajduje się pod 
kontrolą Śrī Bhagavāna. By chronić wszelkie Swe jīvy dzierży On dysk 
Sudarśana-cakra. Jedynie On wie o ukrytych w Swych instrukcjach 
korzyściach dla uwarunkowanych dusz. Jedynym obowiązkiem oddanego Mu 
wielbiciela jest po prostu wykonywanie poleceń Pana. Z tego powodu czyści 
wielbiciele nigdy nie potępiają Śrī Śaṅkarācāryi, inkarnacji Pana Śivy 
nauczającej filozofii māyāvāda. 

“Zwróć uwagę na następujące dowody z pism, Padma Purāṇa, Uttara-
khaṇ`a, 42. 109-110: 

‘tvam ārādhya yathā śambho 
geahiṣyāmi varaṁ sadā 
dvāparādau yuge bhūtvā 

kalayā mānuṣādiṣu 
svāgamaiḥ kalpitais tvaṁ tu 
janān madvimukhān kuru 
maṁ ca gopaya yena syāt 

sṛṣṭir eṣottarottarā 
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“‘Śrī Viṣṇu rzekł, “O Śambhu, choć jestem Najwyższym Panem, wielbiłem 
rozmaitych półbogów po to tylko, by zwieść demony. Tak samo powinienem 
wielbić ciebie, by uzyskać twe błogosławieństwa. Zstąpisz na ziemię w swej 
częściowej ekspansji i będziesz jednym z ludzi urodzonych w wieku Kali-yugi. 
Poprzez przekręcanie nauk Ved ustanów szkolę myślenia i w ten sposób 
odwróć ode Mnie umysły ludzi. Upewnij się, by ta fikcyjna literatura 
należycie zamaskowała Mą prawdziwą duchową i najwyższą tożsamość i - 
kusząc ateistycznych materialistów - błyskawicznie rozsiewaj pośród nich 
ateizm.’ 

“ Varāha Purāṇa oznajmia: 

eṣa mohaṁ sṛjāmyāsu 
yo janān mohayiṣyati 

tvāṁ ca rudra mahābāho 
moha śāṣtrānī kāraya 
atatkyāni vitakhyāni 

darśayasva mahābhuja 
prakāśaṁ kuru cātmanam 
aprakāśaṁ ca mām kuru 

“‘O, Śivo! Zamierzam stworzyć iluzję, która oszołomi całą ludzkość. Przygotuj 
fałszywą i zwodniczą literaturę, która nazwie rzeczywistość złudzeniem, zaś 
złudzenie rzeczywistością. Ukaż swój straszliwy wizerunek Niszczyciela i 
ukryj przed ludźmi Mą transcendentalna postać..’” 

Vrajanātha, “Czy istnieją oznajmienia pism odrzucające nauki szkoły 
filozoficznej māyāvāda?”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wszelkie pisma Vedyjskie zawierają oznajmienia 
demaskujące tą filozofię. Przestudiowawszy Vedy, pionierzy szkoły 
māyāvāda wystąpili z zaledwie czterema pozornie merytorycznymi 
oznajmieniami, które zmyślnie nazwali mahā-vākya, wielkimi sentencjami: 

“Pierwsze, z Chāndogya Upaniṣad, 3.14.1: 

sarvaṁ khalv idaṁ brahma 

“‘Świat zjawiskowy jest zewnętrznym przejawieniem Brahmana i nie jest od 
Niego różny.’ 

“Również w Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.4.19, oraz w Kaṭha Upaniṣad, 
2.1.11: 
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neha nānāsti kiñcana 

“‘Brahman jest wolny od wszelkich materialnych różnic.’ 

“Drugie, z Aitareya Upaniṣad, 1.5.3: 

prajñānaṁ brahmā 

“‘Prajnā, czysta wiedza, jest transcendentalna i jest tej samej natury, co 
Brahman.’ 

“Trzecie, z Chāndogya Upaniṣad, 6.8.7: 

tat tvam asi śvetaketo 

“‘O Śvetaketo, tyś jest Brahmanem.’ 

“Czwarte, z Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 1.4.10: 

ahaṁ brahmāsmi 

“‘Ja, dusza (jīva), jestem tej samej natury, co Brahman.’ 

“Zgodnie z pierwszą mahā-vākya, cały ten materialny świat i jīvy są 
Brahmanem- nie istnieje nic poza Brahmanem. Naturę Brahmana opisuje 
Svetāśvatara Upaniṣad, 6.8: 

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate 
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate 

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate 
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca 

“‘Najwyższy Pan do osiągnięcia Swych celów nigdy nie potrzebuje pomocy 
materialnych zmysłów, gdyż nie posiada On ani materialnego ciała, ani 
zmysłów. Jego ciało jest w pełni duchowe. Dlatego też Jego fizyczna 
obecność nie jest ograniczona tak, jak ograniczone jest materialne ciało- w 
Swej pięknej, duchowej postaci jest On obecny jednocześnie we wszystkich 
miejscach. Jest On we Vṛndāvanie, Jego piękno kwitnie świeżą młodością, 
spędza czas oddając się Swym wiecznym rozrywkom, jednocześnie w tej 
samej chwili obecny jest w każdym zakątku Swego stworzenia. Nikt nie jest 
Mu równym czy większym od Niego, gdyż jest On pełen acintya-śakti. Jego 
moc opisywana jest mianem acintya, gdyż rozum ludzki nie jest w stanie jej 
pojąć. Jej inną nazwą jest parā-śakti, najwyższa absolutna energia. Choć 
acintya-śakti jest jedna, przejawia się Ona w postaci wielu różnorodnych 
bogactw, znanych jako jñāna, wiedza; bala, siła; i kriyā, działanie.’ 
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“Jak oznajmia ten werset, Brahman i Jego energie są jednym. Śakti nazwana 
jest tu svābhāvikī, nie wymagającą wysiłku i nieodłączną częścią 
Najwyższego Pana. Jednakże jest Ona także vividha, różnorodna. Stąd też 
śaktimān, właściciel energii, czyli Brahman, i śakti, energia Brahmana, 
opisywani są jako tożsami, co prowadzi do konkluzji, że wszystko jest 
jednym z Brahmanem. Jednakże po dogłębnym zbadaniu materialnego 
świata okazuje się, że Brahman i Jego śakti mają oddzielne tożsamości, tak 
więc uwidacznia się różnorodność. Komentują to Kaṭhopaniṣad, 2.13, i 
Svetāśvatara Upaniṣad, 6.10: 

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām 
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān 

“‘Najwyższy Pan i żywe istoty są wieczni i świadomi. Różnią się tym, że to 
Najwyższy Pan dostarcza żywym istotom wszelkich elementów niezbędnych 
dla ich egzystencji.’ 

“Ten werset z literatury śruti, z Ved, potwierdza wieczną odrębność 
Brahmana i Jego niezliczonych wiecznych ekspansji. 

“Przeanalizujmy teraz drugie z oznajmień nazywanych mahā-vākya, 
pochodzące z literatury śruti, z Aitareya Upaniṣad, 1.5.3:  

…prajñānaṁ brahman… 

“‘ Prajnā, czysta wiedza, jest transcendentalna i jest tej samej natury, co 
Brahman.’ 

“Werset ten zrównuje Brahmana i prajñānaṁ choć inne pismo kategorii 
śruti, Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 4.4.21, objaśnia to opisując prajñānaṁ jako 
prema-bhakti, co widać w poniższym wersecie:  

tam eva dhīro vijṣāya prajṣāṁ kurvīta brāhmaṇaḥ 

“‘Inteligentna i zrównoważona osoba, która zrozumiała Brahmana, musi 
czynić wysiłki w celu poznania Najwyższej Prawdy Absolutnej, Osoby Boga, i 
podporządkować się Mu z miłosnym oddaniem.’ 

“Teraz trzecia mahā-vākya, z Chāndogya Upaniṣad, 6.8.7:  

...tat tvam asi śvetaketo… 

“‘O Śvetaketo, tyś jest Brahmanem.’ 
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“Stwierdzenie to mówi, iż Brahman i Jego śakti są sobie równi. Dogłębniej 
objaśnia to Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 3.8.10: 

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

“‘Podwójnie narodzony bramin, który po otrzymaniu świętej nici nie 
poświęca się studiowaniu Ved, lecz zajmuje się mniej istotnymi tekstami i 
tematami, w ciągu tego samego życia, wraz z całą swą rodziną, posiądzie 
niskie cechy śūdry.’ 

“Osoba osiągająca prawidłowe zrozumienie tat tvam asi ostatecznie osiąga 
służbę oddania dla Najwyższego Pana i staje się prawdziwym braminem. 

“Teraz czwarta mahā vākya, pochodząca z Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 
1.4.10:  

…aham brahmāsmi… 

“‘ Ja, dusza (jīva), jestem tej samej natury, co Brahman.’  

“Niewłaściwe użycie i niezaangażowanie wiedzy pochodzącej z tego wersetu 
w celu poszukiwania Najwyższego Pana i podporządkowanie się Mu jest 
surowo krytykowane w 12 wersecie Īśopaniṣad: 

andhaṁ tamaḥ praviśanti 
ye ’sambhūtim upāsate 
tato bhūya iva te tamo 
ya u sambhūtyāṁ ratāḥ 

“‘Osoby zaangażowane w czynności pozbawione prawdziwej wiedzy zdążają 
w najciemniejsze rejony ignorancji. Gorszymi zaś od nich są zaś zwolennicy 
tak zwanej kultury wiedzy, māyāvāda.’ 

“Znaczenie tego wersetu jest takie, że osoba pogrążona w niewiedzy co do 
swej duchowej tożsamości, skutkiem angażowania się w niewłaściwe 
czynności materialistyczne i pogoń za uciechami zmysłowymi, strącana jest 
w otchłań ignorancji. Jednakże inni, którzy przezwyciężyli te niewiedzę, lecz 
nie pojęli, że dusza jest służebną częścią i cząstką Najwyższego Pana i 
bezrozumnie uważają się za Brahmana, zdążają do jeszcze straszniejszego i 
mroczniejszego piekła. 

“Vedy są niezmiernie obszerne. Ich esencję można wydobyć jedynie poprzez 
dogłębną analizę każdego wersetu Upaniṣadów, Purāṇ i tak dalej. 
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Pojedyncze i wyrwane z kontekstu oznajmienia nie mogą dać klarownej 
wizji, lecz raczej zniekształcą prawdziwe znaczenie. Dlatego też Śrī Caitanya 
przeczesał całą literaturę Vedyjską i ułożył Swe niezwykle wyszukane 
transcendentalne nauki, przedstawiając najwznioślejszą filozofię acintya-
bhedābheda, mówiącą iż jīva i materia są jednocześnie rożne i tożsame z 
Najwyższym Panem, Śrī Hari.” 

Vrajanātha, “Mistrzu, przedstaw łaskawie dowody na to, że ta filozofia 
acintya-bhedābheda ma autentyczny Vedyjski rodowód.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Po pierwsze, w Vedach jest wiele wersetów 
opisujących abheda, wrodzone podobieństwo, pomiędzy Najwyższym Panem 
a Jego śakti, na przykład w Chāndogya Upaniṣad, 3.14.1: 

sarvaṁ khalv idaṁ brahma 

“Wszystko, zarówno duch jak i materia, jest tożsame z Najwyższą Osobą 
Boga, który jest Najwyższym Brahmanem.’  

“Dalej, w Chāndogya Upaniṣad, 7.25.2: 

ātmaivedaṁ sarvam iti 

“‘Cały ten stworzony wszechświat to ātmā, Naddusza.’ 

“Ponownie w Chāndogya Upaniṣad, 6.2.1: 

sad eva saumyedam agra āsīd ekam evādvitīyam 

“‘Uddalaka powiedział do swego syna Śvetaketu, “Przed powstaniem tego 
materialnego wszechświata istniał jedynie pozbawiony dualizmów Wieczny 
Byt.’ 

“Następnie, Svetāśvatara Upaniṣad, 5.4: 

evaṁ sa devo bhagavān vareṇyo yoni-svabhāvān adhitiṣṭhaty ekaḥ 

“‘Słońce rozprasza ciemności i rozświetla wszystkie strony świata, samo 
znajdując się w jednym miejscu. Podobnie Najwyższy Pan, który choć jest 
przyczyną wszelkich przyczyn, pozostaje nieskalany i niezmieniony, przeto 
jest On obiektem wszelkiej czci i oddania.’ 

“Dalej mamy zbiór wersetów z pism, ukazujących różnice natur Īśvary i Jego 
śakti: 

“W Taittirīya Upaniṣad, 2.1: 
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auṁ brahma-vid āpnoti param 

‘Osoba uczona w wiedzy o Brahmanie osiąga Najwyższego Brahmana, Osobę 
Boga.’ 

“ Kathā Upaniṣad, 1.222: 

mahāntaṁ vibhum ātmānaṁ matvā dhīro na śocati 

“‘Uczeni mędrcy - wiedząc, że ātmā przebywa w rozmaitych żywych istotach 
i nie jest ograniczona czasem i przestrzenią, lecz jest potężna i 
wszechprzenikająca - nie ulegają rozpaczy.’ 

“ Taittirīya Upaniṣad, 2.1.2: 

satyaṁ jñānam anantaṁ brahma 
yo veda nihitaṁ guhāyāṁ parame vyoman 

so ’śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaściteti 

“‘Najwyższy Absolutny Brahman jest uosobieniem wieczności i duchowości. 
Jest On transcendentalny w stosunku do materialnego czasu, miejsca i 
zmysłów. Ten, kto pojął prawdę, iż Najwyższy Brahman jednocześnie 
przebywa w niebie duchowym i w sercu jīvy, jest subtelnie połączony z 
naduszą w miłosnym związku spełniającym wszelkie pragnienia jīvy.’ 

“ Svetāśvatara Upaniṣad, 3.9: 

yasmāt paraṁ nāparam asti kiṣcid 
yasmān nānīyo na jyāyo sti kiṣcit 

vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas 
tenedaṁ pūrṇaṁ puruṣeṇa sarvam 

“‘Nie istnieje nic ani nikt większy od Niego. On jest większy od największego 
i mniejszy od najmniejszego. Zawsze pozostaje na swej pozycji, niczym 
niebosiężne drzewo. Dzięki swej niepojętej mocy przebywa On w 
olśniewającej siedzibie transcendencji, jednocześnie będąc obecnym w 
centrum tego wszechświata jako Paramātmā.’ 

“ Svetāśvatara Upaniṣad, 6.16: 

pradhāna-kṣetrajṣa-patir guṇeśaḥ 

“‘On jest kontrolerem māyi, władcą wszechświata, Panem sił materialnych, 
pozostaje On poza ich wpływem...’ 
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“ Kathā Upaniṣad, 2.23: 

tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām 

“‘Najwyższego Pana osiągają jedynie wybrani przez Niego. Dla nich pojawia 
się On w Swej własnej postaci.’ 

“ Svetāśvatara Upaniṣad, 3.19: 

tam āhur āgryaṁ puruṣaṁ mahantam 

“‘Uczeni transcendentaliści wyjaśnili, że Najwyższy Pan jest największą, 
Pierwotną Osobą.’ 

“ Īśopaniṣad, werset 8: 

yāthātathyato ’rthān vyadadhāc chāśvatībhyaḥ samābhyaḥ 

“‘On, który od niepamiętnych czasów zapomoga Swej acintya-śakti spełnia 
pragnienia wszelkich istot.’ 

“ Kena Upaniṣad, 3.6: 

naitad aśakaṁ vijṣātuṁ yad etad yakṣam iti 

“‘Agni Deva rzekł, “Nie mogłem pojąć, kim jest ta wielka osobistość.’ 

“ Taittirīya Upaniṣad, 2.7: 

asad vā idam agra' asset 
tato vai sadā 'jāyata 

tad ātmānaṁ svayam 'akuruta 
tasmāt tat sukṛtam ucya'ta iti 

“‘Przed stworzeniem tego wszechświata istniał jedynie Brahman w swej 
niezamanifestowanej postaci. Wszechświat został stworzony i 
zamanifestował się z niezamanifestowanego Brahmana poprzez 
transformację zewnętrznej energii Brahmana. Ten Najwyższy Brahman 
objawił siebie jako Najwyższa Osoba; Jego osobista postać znana jest jako 
sukṛti.’ 

“Kathā Upaniṣad, 2.13 i Svetāśvatara Upaniṣad, 6.13: 

…nityo nityānām… 

“‘On, Najwyższy Brahman, jest pierwszą spośród wszelkich wiecznych istot.’ 
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“Muṇ`aka Upaniṣad, mantra 2: 

sarvaṁ hy etad brahmāyam ātmā brahma so’ yam ātmā catuṣpāt 

“‘Wszystko to, emanując z energii Brahmana, jest Jego niższej natury. 
Najwyższy Brahman jest nikim innym jak Samym Śrī Kṛṣṇą, Osobą Boga i 
Duszą Najwyższą. Choć jednym jest, dzięki Swej niepojętej energii 
rozprzestrzenia Siebie na cztery Osoby, wszystkie będące ucieleśnieniem 
rasy, boskiego duchowego smaku.’ 

“ Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 2.5.14: 

ayam ātmā sarveṣāṁ bhūtānām madhu 

“‘Naddusza jest wiecznym źródłem wspaniałego nektaru nieśmiertelności.’ 

“Tak oto bogata i niezgłębiona kopalnia literatury Vedyjskiej zawiera 
niezliczone cytaty wspierające zasadę bheda, zasadę wiecznej odmienności. 
Każda część Ved jest całkowicie doskonała- nawet najmniejszy element nie 
może być odrzucony jako nieistotny. Wieczna ‘jedność’ jest tak samo 
ponadczasową i wieczną zasadą jak wrodzona ‘odmienność’. Te dwuwieczne 
zasady współistnieją jednocześnie i są jednogłośnie wspierane 
oznajmieniami pism- nawet pomimo tego, iż zasada ta jest niepojęta z 
materialnego punktu widzenia i jako taka znajduje się poza zasięgiem 
możliwości umysłowych człowieka. Każda dogłębna debata na ten temat z 
pewnością doprowadzi w końcu do dezorientacji i niepewności. Cokolwiek 
mówią Vedy, jest to Prawdą Absolutną. Jako że ludzka inteligencja jest 
ograniczona, nie powinniśmy kapryśnie odrzucać oznajmień Ved. Dlatego też 
pisma Vedyjskie ostrzegają nas w Kathā Upaniṣad, 1.2.9: 

naiṣa tarkeṇa matir apaneyā 

“‘O, Naciketo! Gdy osiągnąłeś już transcendentalną świadomość 
samopoznania, nie zmarnuj jej w jałowych empirycznych dyskusjach.’ 

“ Kena Upaniṣad, 2.2: 

nāhaṁ manye suvedeti no na vedeti veda ca 

“‘Nie twierdzę, że doskonale znam Brahmana, nie jest też prawdą, że nie 
znam Go wcale. Ci z nas, którzy poznali Brahmana, znają Go takiego, jakim 
jest.’ 



 

*  127  * 

“Wersety te wyraźnie wskazują na fakt, że energie Najwyższego Pana są 
niepojęte i nie mogą być zbadane poprzez logikę i spekulatywne 
teoretyzowanie. Mahābhārata uczy nas: 

purāṇaṁ manavo dharmaḥ 
saṅgo vedaś cikitsitam 
ajṣa-siddhāni catvāri 

na hantavyāni hetubhiḥ 

“‘Sattvika-vaiṣṇava-purāṇy, zasady religijne Manu, sześć szkół filozofii 
Vedyjskiej oraz cała błogosławiona literatura Ved są czterema doskonałymi 
tematami wypowiedzianymi bezpośrednio przez Najwyższego Pana. Nie 
należy kwestionować tych tematów bądź dyskutować o nich w celu 
wypaczenia ich jasnego i pierwotnego znaczenia.’ 

“Stąd też, zasada acintya-bhedābheda jest nieskazitelnie doskonała i 
bezwarunkowo popierana przez Vedy. Gdy jīva poszukuje prayojana, 
najwyższej doskonałości i największej potrzeby ludzkiej egzystencji, zasada 
acintya-bhedābheda jest jedyną prawdziwą filozofią o Prawdzie Absolutnej 
dotyczącą najwyższych ludzkich aspiracji.  

“Gdy dusza pozna i zrozumie tą najwyższą zasadę, bez wątpienia pojmie iż 
dualizm ten ukazuje wieczny aspekt w związku pomiędzy Śrī Kṛṣṇą i Jego 
różnymi śakti. Bez tego zrozumienia jīva nie może osiągnąć prayojana 
ludzkiej egzystencji, jakim jest kṛṣṇa-prema.” 

Vrajanātha, “Jaki jest konkretny dowód na to, że prema jest najważniejszą 
ludzką potrzebą?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Vedy oznajmiają w Muṇ`aka Upaniṣad, 3.1.4: 

prāṇo hy eṣa sarva-bhūtair vibhāti 
vijānan vidvān bhāvate nāti-vādī 
ātma-krī`a ātma-ratiḥ kriyāvān 
eṣa brahma-vidāṁ variṣṭhaḥ 

“‘Najwyższy pośród wszystkich żywych istot i obecny w każdej z nich, 
poznawany jest przez mędrców za pomocą nauki miłosnej służby oddania 
jako Najwyższa Osoba Boga. Mędrcy tacy osiągają wyzwolenie w obecnym 
życiu i całkowicie angażują się w gloryfikowanie wspaniałych cech 
Najwyższego Pana wiedząc, że poznawania wszelkich innych tematów ma 
mniejszą wartość. Spędzają oni czas pogrążeni w miłosnych wymianach 
oddania z Panem i bezustannie rozkoszują się Jego miłosnymi rozrywkami. 
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Mędrcy ci są najwznioślejszymi z wszelkich dusz, które zrozumiały już 
Brahmana.’ 

“W Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad, 2.4.5, mędrzec Yājñavalkya poucza swą żonę, 
Maitreyi: 

na vā are sarvasya kāmāya sarvaṁ priyaṁ bhāvaty 
ātmanas tu kāmāya sarvaṁ priyaṁ bhāvati 

“‘Yājñavalkya rzekł, “Maitreyi, nikt nie pragnie kochać lub być kochanym ze 
względu na czyjeś szczęście. Każdy próbuje kochać i być kochanym, by 
spełnić swe pragnienie bycia szczęśliwym.’ 

“Ten werset z Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad objaśnia, iż kochanie i bycie 
kochanym jest pierwszą z potrzeb indywidualnej duszy..  

“Wiele fragmentów Ved i Śrīmad-Bhāgavatam opisuje miłość do 
Najwyższego Pana. Taittirīya Upaniṣad, 2.7, wyraźnie mówi, że prema jest 
największą z ludzkich potrzeb, pod każdym względem:  

raso vai saḥ 
ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt 

yad eṣa ākāśa ānando na syāt 
eṣa hy evānandayāti 

“‘Śrī Kṛṣṇa jest uosobieniem ekstatycznego szczęścia i źródłem wszelkiej 
przyjemności. Żywa istota osiąga pełnię szczęścia po zakosztowaniu 
pochodzącej od Niego ekstazy. Któż mógłby oddychać, któż żyłby, gdyby 
cudowny Pan nie był obecny w sercach wszystkich żywych istot? On jedynie 
jest tym, który obdarza ekstazą.’ 

“Ānanda, niebiańskie szczęście, jest synonimem premy. Każda żywa istota 
pragnie ānanda. Mumukṣu, pragnący wyzwolenia, uważają mukti za 
najwyższe ānanda i szaleńczo doń dążą. Bubhukṣu, osoby pragnące uciech 
zmysłowych, znajdują ānanda w cielesnych przyjemnościach i bez wahania 
angażują się w te czynności, które wydają się obiecywać im upragnionego 
ānanda. Wielbiciele pełnią służbę oddania dla Śrī Kṛṣṇy, znajdując w Nim 
swe podstawowe źródło ānanda. Tak oto, każdy poszukuje ānanda, często 
nawet pragnienie to jest tak silne, że ktoś może być gotowym poświęcić w 
tym celu własne ciało i życie. Poszukują tego szczęścia wszyscy- ateiści, 
teiści, jṣānī, karmi, a nawet osoby wyrzeczone. Jednakże nie ma żadnej 
gwarancji, że poszukiwania te uwieńczone zostaną sukcesem. Karma-vādī, 
osoby praktykujące działania dla rezultatów, przekonani są, iż niebiańskie 
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ānanda jest najwspanialszym, póki nie odkryją innego. Po pobycie na 
planetach niebiańskich, trwającym proporcjonalnie do ich zgromadzonych 
rezultatów pobożnych czynności, upadają oni z tego raju, co potwierdza 
Bhagavad-gītā, 9.21:  

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ 
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti 

“‘ Kiedy już doświadczą ogromu niebiańskich radości zmysłowych, a rezultaty 
ich pobożnych czynności zostaną wyczerpane, wówczas ponownie powracają 
na tę śmiertelną planetę.’  

“Werset ten wyjaśnia, iż takie osoby praktykujące działania dla rezultatów 
ostatecznie muszą upaść, nawet ze Svargaloki, materialnego raju. W ten 
sposób udaremnione zostają ich plany nieograniczonego cieszenia się. 
Ludzie poszukują niebiańskiego szczęścia, gdy ich starania zdobycia 
bogactwa, zdrowych dzieci sławy i władzy na tej planecie nie są w stanie 
dostarczyć im pełnego szczęścia. Tak motywowani mogą oni dostać się do 
raju, lecz w czasie nieuniknionej degradacji rozumieją, że przyjemności 
doświadczane na wyższych systemach planetarnych są tymczasowe i tym 
samym nie mają prawdziwej wartości. Dlatego też stopniowo osiągają oni 
zrozumienie, iż życie i szczęście są stanami przejściowymi w całym 
materialnym wszechświecie - tak samo na ziemi, planetach niebiańskich, a 
nawet na Brahmaloce, najwyższym materialnym systemie planetarnym. 
Następnie, niczym tonący chwytają źdźbło w postaci nirvāṇy, bezosobowego 
kultu Brahmana, i stają się obojętnymi wobec świata. Po osiągnięciu 
Brahmana ponownie rozczarowują się, gdyż poszukiwane przez nich 
szczęście znów okazuje się być nieosiągalnym. Zrozumiawszy, że nie da się 
go zdobyć również poprzez nirvāṇę, powracają oni do stanu granicznego i z 
nadzieją poszukują innej ścieżki. Jakże może jīva oczekiwać premy i ānandy 
w związku z bezosobowym Brahmanem? Któż może doświadczać ānandy, 
jeśli nieobecna jest indywidualna tożsamość? W sytuacji, gdy wszystko staje 
się bezkształtną jednią, jak może zostać znaleziona ānanda i w jakiż sposób 
można by się nią cieszyć? Jeśli jaźń, jīva, wtopi się w Brahmana, to kto 
pozostanie, by doświadczać ānanda? Przy całkowicie usuniętej tożsamości, 
kto będzie odczuwał i oddziaływał z Brahmanem? Brahman jest ānanda, lecz 
gdy nie ma nikogo, kto mógłby cieszyć się brahman-ānanda, jaki jest dowód 
na to, że w Brahmanie w ogóle istnieje ānanda? Tak oto, skazawszy swą 
tożsamość na zapomnienie, jīva zostaje z niczym. Kto pozostaje, by 
przejmować się osiągnięciem najwyższego celu w życiu? Jeśli ‘ja’ przestaje 
istnieć, wtedy zanika również wszystko związane z owym ‘ja’. 



 

*  130  * 

“Ktoś może argumentować, że ‘ja’ pozostanie, gdyż ‘ja’ to brahma-rūpa, 
postać Brahmana. Taka logika nie jest pełnowartościowa, gdyż gdyby ktoś 
rzeczywiście był Absolutnym Brahmanem, byłby takowym wiecznie - jaka 
byłaby wtedy dlań sādhya, którą miałby osiągnąć? Jaka jest konieczność 
sādhany, jeśli ktoś już jest wiecznym Brahmanem? Jaka doskonałość 
pozostaje do osiągnięcia, gdy ktoś znajduje się już w stanie doskonałości? 
Jaki jest sens takiego działania? 

“Dążenie do brahma-nirvāṇa nie jest tym samym, co osiągnięcie prema- jest 
to jedynie złudny cel. W rzeczywistości bezosobowe wyzwolenie nie istnieje, 
jest ono obecne niczym kwiat na niebie -nie ma go - i jest jedynie 
oszukiwaniem żywej istoty. Jedynym sposobem na osiągnięcie prayojana 
jest bhakti. Zwieńczeniem bhakti jest prema, która jest wieczną. Jīva jest 
wieczna, Kṛṣṇa jest wieczny, wieczna jest też różnica między jīvą a Kṛṣṇą. 
Dlatego, by docenić zasadę acintya-bhedābheda, należy przyjąć, że prema 
jest wieczna. W innym przypadku prayojana żywej istoty skażona będzie 
tymczasowością, niszcząc ją u samych podstaw. Stąd też pisma stanowczo 
popierają zasadę acintya-bhedābheda. Wszelkie inne filozofie są pochodnymi 
tej prawdy bądź dewiacjami od niej.” 

Tej nocy, w drodze do domu, Vrajanātha był zupełnie pochłonięty opisami 
premy, jakie przedstawił mu Bābājī. Czuł, jak jego serce zalewa 
niewypowiedziana radość. 

Tak kończy się osiemnasty rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: 
Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Szósta: Analiza 
Jednoczesnej Jedności i Odmienności  
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ROZDZIAŁ 19 

Część Siódma: Analiza Abhidheya, Metody Osiągania Premy 

 

Gdy Vrajanātha położył się, by odpocząć po kolacji, rozmaite aspekty filozofii 
acintya-bhedābheda przebiegały przez jego umysł niczym fale na oceanie 
myśli. Jednakże rytm fal tego oceanu zakłócały czasami wiry wątpliwości. 
Czy nie może być tak, że filozofia acintya-bhedābheda nie jest niczym innym, 
jak kolejną błędną interpretacją, kolejną dewiacją od Prawdy Absolutnej? 
Opanowane i rozsądne przemyślenia rozwiewały te niepokojące myśli. ‘W 
pismach nie ma żadnych argumentów sprzeciwiających sie tej filozofii. W 
rzeczywistości sceptycyzm odżywiany nieskładnymi wątpliwościami szybko 
rozwiewany jest przez spójne i przekonywujące oznajmienia śāstr. Poza tym, 
Śrī Gaurāṅga jest Najwyższą Osobą Boga, jakże w Jego naukach mogłaby 
znaleźć się jakaś nieścisłość? Mam nadzieję, że nigdy nie opuszczę 
schronienia Jego lotosowych stóp!  

“Wszystkie te rozmyślania są niezmiernie inspirujące, lecz cóż w 
rzeczywistości osiągnąłem poza zrozumieniem, iż filozofia acintya-
bhedābheda jest najdoskonalszą charakterystyką Prawdy Absolutnej? Cóż 
dała mi ta wiedza? Świątobliwy Bābājī Mahārāja powiedział, że prema jest 
najwyższym celem ludzkiego życia. Karmi i jṣānī również poszukują tego 
boskiego klejnotu nazywanego prema, lecz nie mają oni pojęcia czym 
naprawdę jest nieskazitelnie czysty stan prema. Wniosek jest jeden: mym 
celem musi być osiągnięcie czystego stanu prema. Muszę zapytać o to Bābājī 
Mahārāja i spróbować zrozumieć oznajmienia pism dotyczące tego tematu.”  

Było już późno i Vrajanātha powoli zasypiał. Następnego ranka, zbudziwszy 
się później niż zazwyczaj, szybko wypełnił swe poranne obowiązki. Vijaya-
kumāra Bhaṭṭācārya, brat jego matki, przybył, by się z im zobaczyć. 
Vrajanātha pokłonił mu się, szczęśliwy z odwiedzin wuja, którego już dawno 
nie miał okazji spotkać.  

Vijaya-kumāra doskonale znał Śrīmad Bhāgavatam. Miał wielkie szczęście i 
otrzymał bezpośrednią łaskę Śrīmatī Nārāyaṇī devī, która zaszczepiła w nim 
inspiracje do zgłębiana nauk Śrī Caitanyi. Niestrudzenie podróżował 
nauczając wzniosłych tematów Śrīmad Bhāgavatam. 

Ostatnimi czasy Vijaya-kumāra zawędrował do Denu`a-grāma, gdzie Śrīla 
Vṛndāvana dāsa Ṭhākura polecił mu odwiedzenie Yoga-pīṭha, 
transcendentalnego miejsca pojawienia się Śrī Caitanyi. Śrīla Vṛndāvana dāsa 
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Ṭhākura przepowiedział, że niebawem zapomniane zostaną wszelkie miejsca 
rozrywek Śrī Caitanyi i będą ponownie odkryte po upływie niemal czterystu 
lat. Wyjaśnił następnie, iż miejsca te pod każdym względem mogą równać 
się z Vraja-dhāma Vṛndāvana i te wzniosłe dusze, które mają dość szczęścia 
by odwiedzać transcendentalne miejsca w Māyāpura i jej okolicach, w 
rzeczywistości kwalifikowane są do oglądania duchowej Vṛndāvan. 

Usłyszawszy wszystko to bezpośrednio z ust Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, 
inkarnacji Śrīla Vyāsadevy, Vijaya-kumāra zapragnął ujrzeć Māyāpura-
dhāma. Postanowił złożyć wizytę w Bilva Puṣkariṇī, gdzie mieszkali jego 
siostra i siostrzeniec, następnie udać się do pobliskiej Māyāpura-dhāma. W 
tamtych dniach wioska Bilva Puṣkariṇī położona była w bliskim sąsiedztwie 
wsi Brāhmaṇa Puṣkariṇī, nie tak jak dziś, gdy dzieli je spora odległość. Yoga-
pīṭha, miejsce narodzin Śrī Gaurāṅgi w Māyāpura, znajdowało się wówczas 
nie dalej niż milę od oryginalnej wioski Bilva Puṣkariṇī, która teraz jest 
opuszczonym i zaniedbanym miejscem nazywanym Ṭoṭā i Tāraṇavāsa. 

Vijaya-kumāra szybko objął siostrzeńca i rzekł, “Synu, jestem w drodze do 
Śrī Māyāpura-dhāma. Powiedz swej matce, że w drodze powrotnej wstąpię 
do was na obiad.” Zaciekawiony Vrajanātha zapytał, “Wuju, dlaczego chcesz 
odwiedzić Māyāpura-dhāma?”  

Vijaya-kumāra nie miał pojęcia o rozwoju, jaki ostatnio nastąpił w życiu 
duchowym Vrajanātha. Wiedział tylko, iż porzucił on studiowanie filozofii 
nyāya i poważnie zajął się Vedāntą, dlatego też uznał, że lepiej będzie nie 
wyjawiać swych osobistych duchowych spraw. Powiedział tylko, “Umówiłem 
się z kimś w Māyāpura.” 

Vrajanātha wiedział, że jego wuj był wielbicielem Śrī Gaurāṅgi i 
propagatorem Śrīmad Bhāgavatam. Domyślał się, że ma się on spotkać z 
kimś w celach duchowych. Powiedział więc, “Wuju, jako że idziesz do 
Māyāpura, proszę, znajdź wolną chwilę i odwiedź Śrīla Raghunātha dāsa 
Bābājīego Mahārāja, wzniosłego i szanowanego Vaiṣṇavę.” 

Nieco zaskoczony Vijaya-kumāra zapytał, “Synu, widzę, że rozwinąłeś wiarę 
w Vaiṣṇavów i szacunek dla nich. Słyszałem, że porzuciłeś nyāyę i zwróciłeś 
się ku Vedāncie. Jako że w sposób oczywisty wkroczyłeś na ścieżkę bhakti, 
nie musze już ukrywać przed Toba sekretów mej duchowości. Śrīla 
Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nakazał mi odwiedzić Yoga-pīṭha w Māyāpura-
dhāma. Postanowiłem najpierw zanurzyć się w nurcie świętej rzeki Gaṅgā w 
Māyāpura, a później odwiedzić Yoga-pīṭha i okrążyć je. Stamtąd udam się do 
Śrīvāsāṅgana, by pokryć me ciało kurzem z lotosowych stóp Vaiṣṇavów.” 
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Vrajanātha nieśmiało poprosił, “Wuju, proszę, pozwól mi dotrzymać ci 
towarzystwa. Pójdźmy najpierw do mej matki, a później udajmy się do 
Māyāpura.”  

Po dotarciu do Māyāpura, Vijaya i Vrajanātha wzięli odświeżającą kąpiel w 
Gangesie. Uszczęśliwiony tym i ogarnięty głębokimi duchowymi emocjami, 
Vijaya-kumāra odezwał się, “Jakże wielkie mamy szczęście! Przez 
dwadzieścia cztery lata Nimāi obdarzał Gaṅgā devī nieograniczonymi 
błogosławieństwami pluskając się w jej łagodnych falach. Dziś możemy 
radować się wielkim szczęściem, gdyż uświęciliśmy swe dusze w tych 
samych wodach.” 

Duchowy żar ogarnął także Vrajanātha, z jego ust wypłynęły radosne słowa, 
“Drogi wuju, zaszczytem jest dla mnie przebywanie w twym czcigodnym 
towarzystwie. Kłaniam się u twych stóp.” 

Po wykapaniu się poszli w kierunku domu Śrī Jagannātha Miśry, Yoga-pīṭha. 
Nie byli w stanie powstrzymać wzrastających duchowych uczuć; łzy spływały 
z ich oczu perlistymi kroplami, zdobiąc ich z głębi serca płynące modlitwy do 
Pana. 

Vijaya-kumāra, “Każdy, kto urodził się w prowincji Gau`a, lecz nie ozdobił 
swej głowy świętym pyłem z boskiego Yoga-pīṭha, winien uważać swe 
narodziny jako daremne. To nie przesada. Spójrz tylko na to miejsce, 
wygląda zwyczajnie, upstrzone prostymi chatkami z trawy. Mimo tego, dzięki 
łasce Śrī Gaurāṅgi, nagle możemy oglądać prawdziwe boskie bogactwa- 
okazałe pałace o ścianach inkrustowanych klejnotami, otoczone pięknymi 
ogrodami pełnymi aromatycznych kwiatów, z ozdobnymi łukami przy wejściu 
do nich. Rozejrzyj się tylko, przyjrzyj się tym wszystkim cudownym 
widokom! Tam, tam! Wewnątrz domu! Śrī Gaurāṅga i Śrīmatī Viṣṇupriyā 
Devī stoją obok siebie. Jakże piękni są, lśniąc delikatnym blaskiem!” 

Oszołomieni i zauroczeni swą niebiańska wizją, wuj i siostrzeniec nie byli w 
stanie się poruszyć i powoli opadli na ziemię, jakby nieprzytomni. Po 
dłuższym czasie pojawili się tam jacyś wielbiciele i widząc dwóch leżących na 
ziemi mężczyzn, pośpieszyli im z pomocą. Gdy nieco doszli do siebie, ze 
łzami w oczach podążyli w kierunku Śrīvāsāṅgana. Dotarlszy tam padli na 
ziemię i tarzając się w kurzu krzyczeli: “ Śrīvāso! Advaita Prabhu! Mój drogi 
Śrī Nityānanda! Umiłowani Gadādharo i Gaurāṅgo! Prosimy o Waszą łaskę! 
Oczyśćcie nas z fałszywego ego i arogancji, udzielcie nam schronienia Swych 
lotosowych stóp!” 
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Tak żarliwe okazanie uczuć w wykonaniu dwóch braminów zaskoczyło i 
zadziwiło mieszkających tam wielbicieli. Natychmiast zaczęli oni radośnie 
tańczyć i intonować: “Wszelka chwała dla Śrī Gaurāṅgi! Wszelka chwała dla 
księżyca Māyāpura! Wszelka chwała Śrī Nityānandzie!” 

Vrajanātha udał się do kuṭīra swego guru i złożył mu pokłony. Objąwszy 
chłopca, Raghunātha dāsa Bābājī i łagodnie zapytał, “Cóż stało się, że 
przybywasz o tej porze dnia? Kim jest twój towarzysz, nie wygląda on na 
zwyczajną osobę?” Podczas gdy Vrajanātha rozmawiał ze swym guru, inni 
wielbiciele przygotowali na dziedzińcu miejsca dla siedzenia dla wszystkich 
tam obecnych. Dla Raghunātha dāsa Bābājīego przeznaczono miejsce pod 
drzewem bakula, po czym podeszli do jego chatki i zaprosili wszystkich na 
dziedziniec.  

Vijaya-kumāra, siedzący wraz ze swym siostrzeńcem tuż obok Raghunātha 
dāsa Bābājīego, pokornie zapytał: “Mahārāja, w jaki sposób mogę osiągnąć 
prayojana?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wszyscy jesteście doświadczonymi i 
zaawansowanymi wielbicielami. Jednakże skoro zapytaliście mnie o to, 
postaram się opowiedzieć wam najlepiej jak potrafię. Czysta bhakti, wolna 
od zanieczyszczeń jṣāny czy karmy jest zarazem prayojana i abhidheya, 
sposobem osiągnięcia prayojana. Abhidheya może być podzielona na dwa 
etapy: sādhana-bhakti, uregulowaną służbę oddania, gdy adept jest na 
etapie sādhana, treningu; oraz prema-bhakti, służby oddania przesyconej 
boską miłością, na wzniosłym poziomie doskonałej duchowej świadomości.” 

Vijaya, “Szanowny Bābājī, jakie są nieodłączne symptomy bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrīla Rūpa Gosvāmī na polecenie Śrī Caitanyi 
napisał wielki traktat zatytułowany Bhakti-rasāmṛta-sindhu. W wersecie 
1.1.11 szczegółowo opisał on bhakti-svarūpa-lakṣaṇa, nieodłączne 
symptomy bhakti: 

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ 
jñāna-karmādy-anāvṛtam 

ānukūlyena kṛṣṇānu- 
 śīlanaṁ bhaktir uttamā 

“‘Transcendentalną służbę miłości dla Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy, należy 
pełnić z pełną życzliwością, bez pragnienia korzyści materialnej i roszczenia 
sobie prawa do owoców swojej pracy (karma) oraz bez filozoficznych 
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spekulacji (jñāna). Taką służbę nazywa się śuddha-bhakti, czystą służbą 
oddania.’ 

“Aforyzm ten mówi o svarūpa-lakṣaṇa, nieodłącznych symptomach, oraz 
taṭasthā-lakṣaṇa, drugorzędnych symptomach śuddha-bhakti. Słowa bhaktir 
uttama są jednoznaczne z śuddha-bhakti. Bhakti z domieszką jñāny i karmy 
nie jest śuddha-bhakti. Zanieczyszczona jñāną, bhakti dąży do mukti, zaś 
zanieczyszczona karmą- do bhukti. Stąd też, bhakti wolna od pragnień 
zdobycia bhukti i mukti jest uttama bhakti, która praktykowana w 
odpowiedni sposób obdarza premą. 

“Czym właściwie jest uttama-bhakti? Czystą bhakti jest pełnienie służby 
oddania za pomocą ciała, umysłu i słów, utrzymując miłosny nastrój i 
nieograniczone pragnienie zadowalania Śrī Kṛṣṇy. To jest svarūpa-lakṣaṇa 
czystej bhakti. Jīva obdarzona jest indywidualnymi możliwościami i 
pragnieniami. Gdy są one wzmacniane poprzez błogosławieństwa Śrī Kṛṣṇy i 
czystych wielbicieli, jej możliwości w wykonywaniu bhakti zwiększają się. 
Wtedy też wewnętrzna energia Najwyższego Pana, svarūpa-śakti, dekoruje 
jīvę klejnotem bhāva, transcendentalnych uczuć. Bhāva przyśpiesza rozwój 
svarūpa-lakṣaṇa.  

“Umysł, słowa i ciało uwarunkowanej duszy są zwyczajne, przyziemne. Gdy 
próbuje ona używać ich samodzielnie i odpowiednio do poziomu własnej 
świadomości, rezultatem tego są materialistyczna wiedza i suche, fałszywe 
wyrzeczenie. Wysiłki takie nie są w stanie zbudzić symptomów śuddha-
bhakti. Jednakże gdy wkracza svarūpa-śakti Najwyższego Pana i obdarza 
duszę choć odrobiną bhāvy, wtedy zaczynają pojawiać się symptomy czystej 
śuddha-bhakti. Śrī Kṛṣṇa jest najwyższym Bóstwem, dlatego też najwyższą 
postacią bhakti jest oddanie Śrī Kṛṣṇy. Czczenie Brahmana i Paramātmā są 
ścieżkami jṣāny i karmy, nie bhakti.  

“Działania mogą być dwóch rodzajów: ānukūlya, pożądane; i prātikūlya, 
niekorzystne. W obrębie prawdziwej bhakti leżą jedynie działania korzystne. 
Słowo ānukūlya odnosi się do wzniosłych i radosnych uczuć rozwijanych w 
kierunku Śrī Kṛṣṇy we wszelkich czynnościach w bhakti. Na etapie sādhana-
bhakti uczucia te są lekko zmieszane z pragnieniami materialnymi, lecz na 
doskonałym poziomie prema-bhakti uczucia te oczyszczone są ze wszelkich 
materialnych zanieczyszczeń. Na obu tych etapach symptomy bhakti są 
jednakowe, dlatego też życzliwa służba oddania dla Śrī Kṛṣṇy jest svarūpa-
lakṣaṇa bhakti.  
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“Jednakże zrozumienie svarūpa-lakṣaṇa bhakti nie jest kompletne bez 
poznania taṭasthā-lakṣaṇa bhakti. Śrīla Rūpa Gosvāmī rozróżnia dwa 
elementy taṭasthā-lakṣaṇa: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ, wolność od pragnień 
niezwiązanych z pełnieniem służby oddania; oraz jñāna-karmādy-anāvṛtam, 
uwolnienie się z pęt jñāny i karmy. 

“Pragnienie czynienia postępu w śuddha-bhakti winno być jedynym 
pragnieniem w sercu, wszelkie inne pragnienia są w konflikcie z zasadami 
czystej bhakti. Gdy zwiększa się przywiązanie do rzeczy takich jak jñāna, 
karma, yoga, tyāga, etc, serce i świadomość ulegają stopniowemu okryciu i 
oddala się żar czystej służby oddania. Stąd też w praktyce bhakti unikać 
należy tych dwóch przeszkód, karmy i jñāny. Tylko wtedy można w 
odpowiedni sposób pełnić śuddha-bhakti, służbę oddania dla Śrī Kṛṣṇy.” 

Vijaya, “Jak rozpoznać prawdziwą śuddha-bhakti, jakie są jej cechy 
szczególne?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrīla Rūpa Gosvāmī wymienił sześć cech śuddha-
bhakti w Bhakti-rasāmṛtā-sindhu, Pūrva, 1.12: 

kleśa-ghnī śubha-dā mokṣa-laghutā-kṛt su-durlabhā 
sāndrānanda-viśeṣātmā śrī-kṛṣṇākarṣiṇī ca sā 

“‘Śuddha-bhakti usuwa kleśaghnī, nieszczęście; śubha-dā, obdarza 
pomyślnością; mokṣa-laghutākṛt, obnaża bezsens wyzwolenia; su-durlabhā, 
czyni się rzadko osiągalną; sāndrānanda-viśeṣātmā, wypełnia serce 
nieopisanym szczęściem; i śrī-kṛṣṇākarṣiṇī, przyciąga Śrī Kṛṣṇę.’” 

Vijaya, “W jaki sposób bhakti usuwa nieszczęście?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Kleśa, nieszczęście, jest trojakiego rodzaju: papa, 
grzech; papa-bījam, nasienie grzechu; i avidyā, niewiedza. 

“Papa dzieli się na trzy kategorie: pātaka, grzeszne; mahā-pātaka, bardzo 
grzeszne; i atipātaka, skrajnie grzeszne. Gdy śuddha-bhakti pojawia się w 
czyimś sercu, osoba taka w naturalny sposób unika wszystkich tych 
rodzajów grzesznych czynności. Papa-bījam znajdujące się w sercu kusi do 
grzechu, jednakże takie szkodliwe skłonności usuwane są z serca bijącego 
uczuciami śuddha-bhakti. Stan, w którym jīva zapomina o swej svarūpie 
nazywany jest avidyā. Pierwsze przebłyski śuddha-bhakti oświecają duszę 
zrozumieniem, iż jest ona wiecznym sługą Kṛṣṇy, usuwając tym samym 
svarūpa-bhrama, błędne utożsamianie się, będące korzeniem avidyi. Tak oto 
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usuwane są te trzy postacie nieszczęścia - papa, papa-bījam, i avidyā. Stąd 
też, kleśaghnī jest cechą charakterystyczną bhakti.” 

Vijaya, “Dlaczego bhakti nazywana jest jako śubha-dā, obdarzająca 
pomyślnością?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Słowo śubha, szczęście i pomyślność, oznacza 
przyjęcie pozycji, w której w naturalny sposób jest się przez wszystkich 
obdarzanym miłością i szacunkiem, posiada się możliwość cieszenia się 
wszelkimi przyjemnościami i wygodami oraz jest się udekorowanym 
wszelkimi zaletami. Gdy serce nasycone zostaje śuddha-bhakti, jīva 
przystrojona zostaje czterema cechami: pokorą, współczuciem, brakiem 
dumy i ogromnym szacunkiem. W rezultacie tego, jīva taka jest kochana i 
szanowana przez cały świat. W osobie wielbiciela automatycznie przejawiają 
się wszelkie sad-guṇa, zalety. Bhakti jest w stanie obdarzyć wielbiciela 
wszelkimi przyjemnościami i udogodnieniami, także materialnymi, 
przyjemnością płynącą z osiągnięcia bezosobowego Brahmana oraz 
wszelkimi yoga-siddhi, mocami mistycznymi. Wielbiciele jednakże nie są 
pociągani przez żadne z tych rzeczy, więc śuddha-bhakti obdarza czystych 
wielbicieli najrzadszym i największym szczęściem- wieczną i nieograniczoną 
ekstazą w służbie dla Bhagavāna.” 

Vijaya, “W jaki sposób bhakti powoduje mokṣa-laghutākṛt, lekceważenie 
wyzwolenia?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nawet odrobina ekstazy płynącej z bhagavad-rati, 
spontanicznego miłosnego przywiązania do Najwyższego Pana, powoduje u 
jīvy utratę zainteresowania rzeczami takimi, jak dharma, artha, kāma, a 
nawet mokṣa.” 

Vijaya, “Z jakiego powodu bhakti opisywana jest jako su-durlabhā, rzadko 
osiągany cel?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Ta kwestia wymaga szczególnej uwagi. Ktoś może 
przez niezliczone lata praktykować wiele rozmaitych procesów sādhana, 
najlepiej jak tylko potrafi, lecz nigdy nie osiągnie śuddha-bhakti, dopóki jego 
bhakti-bhajana nie będzie wolny od błędów. Najwyższy Pan zadowala 
większość adeptów procesów duchowych ofiarowując im bhukti bądź mukti. 
Nie obdarza On wielbiciela śuddha-bhakti, dopóki wielbiciel ów nie jest 
wystarczająco kwalifikowany.  

“Kultywując bezosobową brahma-jñāna można być pewnym osiągnięcia 
mokṣa. Podobnie, spełnianie ofiar, działalność dobroczynna i pobożne 
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czynności bez wątpienia prowadzą do przyjemności na ziemi i planetach 
niebiańskich. Te dwie pokusy czynią śuddha-bhakti trudną do zdobycia. 
Wyrzekając się ich należy przyjąć naukę świadomości Kṛṣṇy, gdyż żaden inny 
sposób nie zagwarantuje ostatecznego sukcesu.  

Vijaya, “Z jakiego powodu bhakti nazywana jest sāndrānanda-viśeṣātmā, 
źródłem nieopisanej ekstazy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Bhakti jest źródłem transcendentalnej ekstazy, 
oceanem nieograniczonej ānanda. Materialne zmysłowe przyjemności lub 
ānanda pochodząca z osiągnięcia bezosobowego Brahmana, nawet 
zwiększone milionkrotnie, równe są zaledwie kropli ekstazy z 
nieograniczonego oceanu bhakti. Wulgarne materialne przyjemności są 
przeraźliwie nieznaczne, zaś szczęście Brahmana płynące z mukti po 
odrzuceniu takich materialnych uciech jest jałowe i pozbawione smaku. Obie 
te tak zwane przyjemności są całkowicie przeciwne transcendentalnej 
niebiańskiej rozkoszy śuddha-bhakti - nigdy nie powinno się porównywać tak 
dalece różnych pojęć. Szczęście śuddha-bhakti jest tak intensywne i 
zniewalające, że każdy inny rodzaj szczęścia, włączając to pochodzące z 
osiągnięcia Brahmana, zdaje się być pustym i nieznacznym - tak, jakby 
porównywać małą kałużę do bezkresnych głębin oceanu. Rozkosze te zna 
jedynie czysty wielbiciel przeżywający takie uniesienia, inni mogą jedynie 
spekulować na ten temat.”  

Vijaya, “W jaki sposób bhakti działa jako śrī-kṛṣṇākarṣiṇī, w jaki sposób 
przyciąga Śrī Kṛṣṇę?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wielbiciel, którego serce przepełnia śuddha-bhakti 
przyciąga uwagę Kṛṣṇy - oraz wszystkich Jego bliskich towarzyszy - mocą 
swej miłości. Miłość jest jedyną drogą do zdobycia Śrī Kṛṣṇy, nie ma innych 
sposobów.” 

Vijaya, “Biorąc pod uwagę fakt, iż bhakti jest tak wspaniałym i użytecznym 
środkiem do osiągnięcia duchowego sukcesu, dlaczego nie wszyscy uczeni 
zgłębiający pisma objawione zadają sobie trud wypróbowania tej ścieżki?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Prawda jest taka, że ludzka inteligencja jest 
ograniczona. Każda czysto intelektualna próba zrozumienia śuddha-bhakti i 
świadomości Kṛṣṇy - należących do sfery czystej transcendencji, i 
znajdujących się poza zasięgiem materialnego rozumu - zaprowadzi na 
manowce. Jeśli jednak szczery poszukiwacz rozwinie odrobinę wiary i 
upodobanie do bhakti dzięki swym uprzednim sukṛti, szybko pojmie 
ezoteryczne znaczenie tej transcendentalnej nauki. Ścieżka śuddha-bhakti 
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dostępna jest wyłącznie dla najszczęśliwszych pobożnych dusz i nikogo 
innego.” 

Vijaya, “Dlaczego retoryka, logika i intelekt nie mają znaczenia w próbach 
zrozumienia śuddha-bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Intelekt i logika tracą grunt pod nogami usiłując 
zagłębić się w sferę śuddha-bhakti. Dlatego też Vedy ostrzegają nas słowami 
wersetu z Kathā Upaniṣad, 1.2.9: 

naiṣa tarkena matir āpaneyā 
proktānyenaiva su-jṣānāya preṣṭha 

“‘Drogi Naciketo, “Mój drogi chłopcze, to zrozumienie nie może być uzyskane 
dzięki logice. Musi być ono przekazane pojętnemu uczniowi przez wyjątkowo 
wykwalifikowanego mistrza duchowego.’ 

“Dalej, Vedānta-sūtra, 2.1.11 oznajmia: -…tarkāpratiṣṭhānāt 

“‘Transcendentalnych tematów nie sposób zrozumieć za pomocą dociekania 
lub logiki. Dlatego tez retoryka jest nieskuteczna w pojmowaniu kwestii 
duchowych.’ 

“Te oznajmienia Ved i Vedānty ustanawiają nieznaczną pozycje logiki i 
rozumowania w odkrywaniu Prawdy Absolutnej.” 

Vrajanātha, “Czy istnieje ścieżka bhakti biegnąca pomiędzy sādhana-bhakti a 
prema-bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Tak, istnieje bhāva-bhakti, co oznacza, że istnieją 
trzy etapy bhakti: sādhana-bhakti, bhāva-bhakti i prema-bhakti.”  

Vrajanātha, “Jakie są cechy charakterystyczne sādhana-bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “W rzeczywistości bhakti jest jedna. Najwyższym, 
ostatecznym celem jest prema-bhakti, przepojona czystą świadomością 
miłosnej służby oddania dla Śrī Kṛṣṇy. Jednakże tak długo, jak 
uwarunkowana dusza angażuje się w bhakti pozostając pod wpływem 
materialnego umysłu i zmysłów, jej wysiłki nazywane są sādhana-bhakti.” 

Vrajanātha, “Nie powiedziałeś jeszcze, że prema-bhakti jest nitya-siddha-
bhāva, wiecznie doskonałym nastrojem, wrodzonym stanem duszy. Dlaczego 
więc jīva musi pełnić sādhanę by ten stan osiągnąć?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Nitya-siddha-bhāva znajduje się w sercu i nie 
pochodzi z żadnego zewnętrznego źródła- nie jest to sādhya obca 
prawdziwej naturze jīvy. Sādhana jest nazwą nadaną procesowi 
przebudzenia tej nitya-siddha-bhāva z wnętrza serca. Prema-bhakti nie 
pojawia się w sercu żywej istoty tak długo, jak pozostaje ona w stanie 
uwarunkowanym, tak więc nitya-siddha-bhāva jest tymczasowo uśpiona i 
musi zostać obudzona. Tak naprawdę prema-bhakti jest nitya-siddha, 
wiecznie doskonała i obecna w sercu.”  

Vrajanātha, “Proszę, objaśnij tą kwestię dokładniej.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Prema-bhakti przejawia się dzięki specjalnej łasce 
svarūpa-śakti Śrī Kṛṣṇy, stąd rzeczywiście jest ona nitya-siddha. Jednakże, 
bez podjęcia świadomych starań, prema-bhakti nie jest objawiana w sercu 
uwarunkowanej duszy. Starania i metody używane przez duszę do 
ujawnienia obecności prema-bhakti w jej sercu poprzez użycie umysłu, słów 
i ciała nazywane są sādhana-bhakti. W okresie sādhana-bhakti, pozycja 
prema-bhakti jako nitya-siddha może wydawać się podrzędną w stosunku do 
praktyk nakazów i zakazów w sādhana-bhakti; jednakże gdy tylko prema-
bhakti zaczyna się łaskawie pojawiać, jej status jako nitya-siddha staje się 
oczywisty.” 

Vrajanātha, “Jakie są cechy charakterystyczne sādhany?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Cechą sādhana-bhakti jest koncentrowanie 
umysłu na Śrī Kṛṣṇie za pomocą wszelkich dostępnych środków.” 

Vrajanātha, “Ile jest rodzajów sādhana-bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Istnieją dwa rodzaje: vaidhī-bhakti i rāgānuga-
bhakti.” 

Vrajanātha, “Objaśnij łaskawie vaidhī-bhakti.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Wewnętrzna atrakcja jīvy do prema-bhakti jest 
rozwijana na dwa sposoby. Jedną metodą rozwoju jest vidhi, dyscyplina, i 
stąd znana jest ona jako vaidhī-bhakti. Przez vidhi rozumiane jest 
stosowanie się do zakazów i nakazów śāstr. Stąd też, vidhi i śāstra są 
synonimami, gdyż śāstry zawierają wszelkie zakazy i nakazy ścieżki vidhi. 
Dlatego też bhakti inspirowana wymogami śāstr nazywana jest vaidhī-
bhakti.”  

Vrajanātha, “Później poproszę cię o wyjaśnienie rāgānuga-bhakti, lecz teraz 
chciałbym posłuchać jeszcze o vaidhī-bhakti.” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Wymogi śāstr dotyczące przestrzegania 
określonych obowiązków zwane są vidhi, zaś czynności których śāstry 
zabraniają nazywamy niṣedha. Vaidhī-dharmą dla duszy jest wykonywanie 
vidhi i powstrzymywanie się od niṣedha.” 

Vrajanātha, “Z twych nauk wywnioskowałem, iż wszelkie śāstry zalecają 
ludzkości przestrzeganie vaidhī-dharmy. Jednakże problemem jīvy, zwłaszcza 
w Kali-yudze z powodu zmniejszonej długości życia, jest to, że po prostu nie 
ma ona wystarczająco dużo czasu na wertowanie gór śāstr i stosowanie się 
do wszystkich zawartych w nich vidhi i niṣedha. Czy gdzieś w pismach 
zawarty jest aforyzm zwięźle podsumowujący najważniejsze vidhi i niṣedha?”  

Raghunātha dāsa Bābājī, “ Padma Purāṇa, Uttara, 42.103, i Nārada-
paṣcarātra, 4.2.23, radzą: 

smartavyaḥ satataṁ viṣṇur 
vismartavyo na jātucit 

sarve vidhi-niṣedhāḥ syur 
etayor eva kiṅkarāḥ 

“‘Należy zawsze pamiętać Najwyższego Pana, Śrī Viṣṇu- to jest vidhi, 
zalecenie, i nigdy Go nie zapominać- oto niṣedha, zakaz. Wszelkie inne vidhi 
i niṣedha wspominane w pismach muszą być uważane za podrzędne w 
stosunku do tych dwóch.’ 

“Ukryte znaczenie tego wersetu jest takie, iż to pamiętanie Najwyższego 
Pana jest źródłem wszystkich vidhi. Wyszukany i skomplikowany system 
varṇāśrama, spoleczno-religijnej wspólnoty stanowczo rekomendowany w 
pismach, jest podrzędny w stosunku do tej podstawowej vidhi. Analogicznie, 
zapominanie o Śrī Viṣṇu jest główną niṣedha. Nauki zakazujące popełniania 
grzesznych czynności, ograniczania zewnętrznych projekcji świadomości i 
wykonywanie odpowiednich pokut w celu przeciwdziałania reakcjom za 
grzeszne czyny są pochodnymi głównych vidhi i niṣedha, którymi są 
pamiętanie i niezapominanie o Śrī Viṣṇu. Dlatego też rozumieć należy, iż 
pośród wszelkich zaleceń, włączając w to te dotyczące systemu społecznego 
varṇāśrama, pamiętanie o Najwyższym Panu jest wiecznym vidhi. Potwierdza 
to Śrīmad Bhāgavatam, 11.5.2-3: 

śrī-camasa uvāca 
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ 

puruṣasyāśramaiḥ saha 
catvāro jajṣire varṇā 

guṇair viprādayaḥ pṛthak 
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ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād 
ātma-prabhāvam īśvaram 
na bhajanty avajānanti 

sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ 

“‘Śrī Camasa powiedział, “ Każda z czterech grup społecznych na czele z 
braminami zrodziła się poprzez różne kombinacje sił natury, z twarzy, 
ramion, bioder i stóp kosmicznej formy Najwyższego Pana. W ten sam 
sposób powstały cztery podziały duchowe w społeczeństwie ludzkim. 
Ktokolwiek z grup varna lub aśrama zaniedba wielbienie lub intencjonalnie 
nie odda szacunku Bogu, Najwyższej Osobie, który jest ich twórcą, wtedy 
upada ze swojej pozycji w piekielne warunki życia.’” 

Vrajanātha, “Dlaczegoż osoby stosujące się do reguł systemu varṇāśrama 
nie miałyby pełnić służby oddania dla Kṛṣṇy?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Śrīla Rūpa Gosvāmī powiedział, iż spośród osób 
stosujących się do zaleceń systemu varṇāśrama, jedynie ci, którzy rozwinęli 
wiarę w bhakti uważani są za kwalifikowanych do rozpoczęcia podążania 
ścieżką śuddha-bhakti. Osoby takie nie są nadmiernie przywiązane do zasad 
vaidhī-dharmy ani nie są skrajnie wyrzeczone. W swej podróży poprzez życie 
przestrzegają one etykiety społecznej i standardów moralnych w celu 
utrzymania ciała i duszy razem, lecz, co najważniejsze, stosują się do bhakti-
sādhany przyjmując i odrzucając przedmioty tego świata w świetle swego 
dążenia do śuddha-bhakti. Takie kwalifikacje do bhakti osiągane są po wielu 
żywotach gromadzenia bhakti-sukṛti poprzez życie w vaidhī-dharmie. Istnieją 
trzy kategorie takich osób kwalifikujących się do bhakti: uttama-adhikārī, 
madhyama-adhikārī, i kanisṭha-adhikārī.” 

Vrajanātha, “Zgodnie z Bhagavad-gītą, istnieją cztery rodzaje pobożnych 
osób mogących praktykować bhakti: ārtaḥ, strapieni; jijṣāsū, dociekliwi; 
arthārthī, pragnący materialnych bogactw; i jṣānī, poszukujący wiedzy o 
Absolucie. Do jakiego poziomu praktyki bhakti posiedli oni kwalifikacje?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Gdy te cztery rodzaje osób czynią postęp na 
duchowej ścieżce dzięki procesowi sādhu-saṅgi, rozwijają wstępną wiarę w 
czystą bhakti. W tym momencie sādhu-saṅgi zdobywają oni adhikāra do 
wykonywania bhakti. Pisma pełne są wspaniałych przykładów wielbicieli, 
którzy stopniowo wznieśli się na najwyższe poziomy bhakti: Gajendra, 
Śaunaka Ṛṣi, Dhruva, czterej Kumārowie i tak dalej.” 

Vrajanātha, “Czy wielbiciele osiągają mukti?” 
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Raghunātha dāsa Bābājī, “Jest pięć rodzajów mukti: sālokya, zamieszkanie 
na planecie Śrī Nārāyaṇa; sārṣṭi, posiadanie bogactw takich, jak Śrī 
Nārāyaṇa; sāmīpya, osiągnięcie towarzystwa Śri Nārāyaṇa; sārūpya, 
przyjęcie postaci identycznej z postacią Śri Nārāyaṇa; i sāyujya, wtopienie 
się w Brahmana, blask Śri Nārāyaṇa.  

“Sāyujya-mukti jest nie do pogodzenia z naukami bhakti, więc wielbiciele Śrī 
Kṛṣṇy nie przyjmują jej. Choć pozostałe cztery rodzaje mukti nie są zbytnio 
przeciwne z naukami śuddha-bhakti, to do pewnego stopnia zawierają one 
przymioty niezgodne z jej praktykami. Dlatego też oddani Kṛṣṇie wielbiciele 
nigdy nie pragną żadnego z tych rodzajów mukti, które to mogą 
doprowadzić ich co najwyżej do planety Vaikuṇṭha, siedziby Śri Nārāyaṇa.  

“Próby osiągnięcia tych czterech odmian mukti zdominowane są czasami 
przez chęć odniesienia korzyści własnej oraz pragnienie sukhāiśvarya, 
bogatego wielbienia Pana w nastroju szacunku i uwielbienia. Jednakże, 
próby te mogą być również naznaczone prema-sevā, nastrojem miłosnego 
oddania. Nastrój sukhāiśvarya, nie mówiąc już o samym mukti, jest 
stanowczo odrzucany przez wielbicieli Śrī Kṛṣṇy. Czując zdecydowaną 
atrakcję do Śrī Kṛṣṇy, wielbiciele w najmniejszym stopniu nie są 
zainteresowani przyjmowaniem prasādam od Śrī Nārāyaṇa. Dlaczego? Choć 
w zasadzie Śrī Nārāyaṇa i Śrī Kṛṣṇa są sobie równi, to właśnie Śrī Kṛṣṇa jest 
uosobieniem wyższej duchowej bhāvy i rasy.” 

Vrajanātha, “Czy tylko āryowie, osoby narodzone w systemie varṇāśrama, 
mają kwalifikacje niezbędne do wkroczenia na ścieżkę bhakti?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Ścieżką bhakti może podążać każda istota ludzka.” 

Vrajanātha, “Wydaje się, iż osoby przestrzegające reguł systemu varṇāśrama 
winny spełniać dwa religijne obowiązki: stosować się do zasad i reguł 
varṇāśrama-dharmy i praktykować śuddha-bhakti. Z drugiej strony jednak, 
dusze nie żyjące zgodnie z varṇāśrama-dharmą, znajdujące się poza tym 
systemem, muszą przestrzegać jedynie zasad śuddha-bhakti. Wygląda to 
dziwnie, gdyż zwolennicy systemu varṇāśrama muszą spełniać czynności 
karma-kāṇ`a oraz bhakti-kāṇ`a, co czyni ich życie wyraźnie trudniejszym. 
Jakie jest właściwe zrozumienie tej kwestii?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Osoby kwalifikowane do podjęcia procesu bhakti i 
żyjące w systemie varṇāśrama muszą pełnić jedynie czynności z gatunku 
bhakti-kāṇ`a, ponieważ bhakti zawiera w sobie czynności karma-yogi 
zalecane przez varṇāśrama-dharmę. Gdy czynności karma-kāṇ`a są 
sprzeczne z czynnościami bhakti-kāṇ`a, karma-kāṇ`a powinna być 
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odrzucona bez żadnych obaw co do negatywnych następstw takiego kroku. 
W zasadzie osoba praktykująca bhakti w naturalny sposób pozbawiona jest 
pragnień angażowania się w akty z kategorii vikarma, niemoralnych 
grzesznych czynności, czy też akarma, lekceważenia swych materialnych 
obowiązków. Jeśli przez swój kaprys bądź zrządzenie losu osoba taka działa 
w sposób niedozwolony, nie musi ona spełniać pokut by odkupić swe 
przewinienia. Gdy bhakti zadomowi się w sercu, niespodziewane i 
przypadkowe grzechy nie mogą zapuścić w nim swych korzeni, są one 
automatycznie i bez trudu usuwane. Dlatego tez wielbiciele nie muszą pełnić 
prāyaścitta, pokut zalecanych przez karma-kāṇ`ę.” 

Vrajanātha, “W jakiż więc sposób bhakti-adhikārī, kwalifikowani adepci 
bhakti, spłacają swe długi wobec półbogów i innych istot?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Przyjrzyjmy się znaczeniu wersetu ze Śrīmad 
Bhāgavatam, 11.5.41: 

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṛṇāṁ  
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan 

sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ 
gato mukundaṁ parihṛtya kartam 

“‘O królu, jeśli ktoś porzuca wszystkie materialne obowiązki i przyjmuje w 
pełni schronienie lotosowych stóp Mukundy, który daje schronienie 
wszystkim, to nie pozostaje już więcej zadłużony wobec półbogów, wielkich 
mędrców, innych ludzi, członków rodziny, przyjaciół, ogółu ludzkości czy 
nawet swoich zmarłych przodków. Wszystkie te rodzaje żywych istot są 
cząstkami Najwyższego Pana, jednak jeśli ktoś pełni służbę dla Boga, to nie 
potrzebuje służyć im oddzielnie.’  
“Najważniejszą z nauk Bhagavad-gīty zawiera w sobie sześćdziesiąty szósty 
werset jej osiemnastego rozdziału: 

sarva-dharmān parityajya 
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo 
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ 

“‘Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja 
wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc.’ 

“Należy po prostu podporządkować się Najwyższemu Panu, Śrī Kṛṣṇie, który 
uwolni podporządkowaną duszę od wszelkich grzesznych reakcji. Esencją 
Bhagavad-gīty jest to, że osoba godna wykonywania śuddha-bhakti nie musi 
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już stosować się do zasad i reguł jñāna-śāstra i karma-śāstra. Osiąga ona 
całkowitą doskonałość dzięki samemu podążaniu ścieżką śuddha-bhakti. 
Dlatego też za najważniejsze należy uważać oznajmienie Śrī Kṛṣṇy z 
Bhagavad-gīty, 9.31: …na me bhaktaḥ praṇaśyati…‘Moi wielbiciele nigdy nie 
giną.’ - “Wielbiciel powinien uważać tą obietnicę Śrī Kṛṣṇy za niezawodną.”  

Raghunātha dāsa Bābājī zamilkł i rozmyślał nad tematem rozmowy. 
Rozmawiając cicho Vrajanātha i Vijaya doszli do wniosku, że jñāna i karma 
mają bardzo małe znaczenie. Wszelkie ich wątpliwości dotyczące bhakti 
zostały rozwiane. Pojęli, że jedynym prawdziwym dobrodziejstwem dla 
ludzkości jest łaska Bhakti devī, bogini śuddha-bhakti. Nie ma innej 
alternatywy. 

Vrajanātha szeptem zapytał Raghunātha dāsa Bābājīego, “Drogi Gurujī, 
prosimy, opowiedz nam coś o różnych aṅga, gałęziach, śuddha-bhakti.” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Mój drogi Vrajanātha, usłyszałeś już objaśnienia 
do Daśa-mūla-śikṣā, aż do ósmego wersetu. Znajdź czas, by omówić je ze 
swym wujem. Jestem bardzo szczęśliwy ze spotkania z nim. Teraz zaś 
przejdźmy do dziewiątego wersetu nauk Dāsa-mūla. Proszę, słuchajcie 
uważnie: 

śrutiḥ kṛṣṇākhyānaṁ smaraṇa-nati-pūjāvidhi-gaṇas 
tathā dāsyaṁ sākhyaṁ paricaraṇam apy ātma-dadanam 

navāṅgāny etanīha vidhi-gata-bhakter anudinaṁ 
bhajan śraddhā-yuktaḥ suvimala-ratiṁ vai sa labhate 

“‘Czystą miłość i przywiązanie do Najwyższego Pana, Śrī Kṛṣṇy, osiągnąć 
można poprzez codzienne i sumienne podążanie procesem uregulowanej 
służby oddania, która składa się z dziewięciu następujących gałęzi: słuchanie 
chwał Pana, intonowanie chwał Pana, pamiętanie o Panu, służenie Jego 
lotosowym stopom, wielbienie Pana, ofiarowywanie Panu modlitw, stanie się 
sługą Pana, bycie przyjacielem Pana i całkowite podporządkowanie się 
Panu.’ 

“Używanie uszu do opowieści o imieniu, pięknie, cechach i rozrywkach Śrī 
Kṛṣṇy nazywane jest śravaṇam, słuchaniem. Śravaṇam składa się z dwóch 
etapów. Na pierwszym z nich, ktoś może przypadkowo usłyszeć opisy imion, 
postaci, cech i rozrywek Śrī Kṛṣṇy od jakiegoś sādhu, bez żadnej śraddhā, 
wiary w nie. Jednakże słuchanie takowe, jeśli kontynuowane, stopniowo 
budzi śraddhā w sercu słuchacza, tworząc w ten sposób pragnienie do 
dalszego słuchania o Śrī Kṛṣṇie. Na drugim etapie taka oddana dusza rozwija 
głębokie pragnienie do słuchania jedynie o Śrī Kṛṣṇie z ust Vaiṣṇava guru i 
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sādhu. To regularne słuchanie z pogłębiającą się wiarą dojrzewa do stanu 
doskonałego zrozumienia. Śravaṇam jest pierwszą gałęzią śuddha-bhakti. 

“Używanie języka do wychwalania imienia, piękna, cech i rozrywek Śrī Kṛṣṇy 
jest najprostszą definicją kīrtana, intonowania. Niektórymi z wielu postaci 
kīrtana są omawianie zagadnień świadomości Kṛṣṇy, intonowanie kṛṣṇa-
nāma; głośne czytanie innym pism związanych ze świadomością Kṛṣṇy, 
śpiewanie Pieśni, przemawianie w celu przyciągnięcia umysłów słuchaczy do 
Śrī Kṛṣṇy, pokorne opowiadanie o Panu, vijñapti - otwieranie umysłu przed 
Panem, intonowanie bhajanów gloryfikujących Pana, ofiarowywanie Panu 
modlitw. Kīrtana określono jako najważniejszą z dziewięciu gałęzi bhakti. 
Odnosi się to szczególnie do Kali-yugi. W pismach znaleźć można wiele 
fragmentów potwierdzających fakt, iż kīrtana jest wielkim dobrodziejstwem 
dla ludzkości. Padma Purāṇa, Uttara-khaṇ`a, 42.25, oznajmia: 

dhyāyan kṛte yajan yajñais 
tretāyāṁ dvāpare ’rcayan 

yad āpnoti tad āpnoti 
kalau saṅkīrtya keśavam 

“‘W wieku Satya-yuga najwyższy cel ludzkiego życia osiągano poprzez 
medytację, w epoce Tretā-yuga poprzez składanie ofiar, zaś w okresie 
nazywanym Dvāpara-yuga poprzez wymyślne czczenie Bóstw w świątyni. W 
wieku Kali-yuga najwyższy cel osiągnąć można po prostu czysto intonując 
kṛṣṇa-nāma.’ 

“ Intonowanie kṛṣṇa-nāma jest najskuteczniejszą metodą oczyszczania serca 
i świadomości. Żaden inny proces nie jest równie skuteczny. Słowo 
saṅkīrtana oznacza ‘wspólne intonowanie kṛṣṇa-nāma.’ 

“Wielokrotne medytowanie o imieniu, pięknie, cechach i rozrywkach Śrī 
Kṛṣṇy nazywane jest smaraṇam, pamiętaniem. Istnieje pięć jego rodzajów: 
smaraṇam, krótkie, sporadyczne wspominanie; dhāraṇa, celowe odciąganie 
umysłu od innych obiektów i rozmyślanie o konkretnym temacie, ale nieco 
ogólnikowo; dhyāna, skłanianie całego umysłu do kontemplowania 
konkretnych postaci lub cech Śrī Kṛṣṇy; dhruvānusmṛti, ciągła dhyāna, 
niczym łagodnie płynący nektar; oraz samādhi, długoterminowe 
zaabsorbowanie bez żadnych innych obiektów pozostających w sercu. 

“Śravaṇam, kīrtanam i smaraṇam są podstawą bhakti; wszelkie inne gałęzie 
bhakti zawierają się w tych trzech. Pośród tych trzech procesów, kīrtanam 
jest najskuteczniejszym, gdyż śravaṇam i smaraṇam mogą być 
praktykowane jako część kīrtanam. 



 

*  148  * 

“Zgodnie ze Śrīmad Bhāgavatam, 7.5.23: 

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ 
smaraṇaṁ pāda-sevanam 

arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ 
sakhyam ātma-nivedanam 

“‘Słuchanie i intonowanie o transcendentalnym świętym imieniu, formie, 
cechach, parafernaliach i rozrywkach Śrī Viṣṇu, pamiętanie o Nim, służenie 
lotosowym stopom Pana, pełne szacunku czczenie Pana szesnastoma 
rodzajami parafernaliów, ofiarowywanie modlitw Panu, zostanie Jego sługą, 
uważanie Pana za swego najlepszego przyjaciela i podporządkowanie Mu 
wszystkiego [ innymi słowy, służenie Mu ciałem, umysłem i słowami ] – tych 
9 procesów przyjmuje się za czystą służbę oddania.’ 

“Pādasevanam, pełnienie mniej znaczącej służby, jest czwartą gałęzią 
bhakti. Musi być ono wykonywane ze wsparciem śravaṇam, kīrtanam i 
smaraṇam. Koniecznym jest zrozumienie, iż jest się beznadziejnie ułomnym i 
niewartym tej służby. Jednocześnie należy pamiętać, że najwyższy obiekt 
służby jest uosobieniem wieczności, pełnej wiedzy i nieograniczonego 
szczęścia. Śrīla Rūpa Gosvāmī opisał to szczegółowo przedstawiając 
sześćdziesiąt cztery gałęzie bhakti w swej pracy zatytułowanej Bhakti-
rasāmṛta-sindhu. Pādasevanam zawiera w sobie darśana, oglądanie 
transcendentalnej postaci Pana; dotykanie ciała Bóstwa; okrążanie Bóstwa, 
świątyni i dhāma; codzienne wykonywanie swych obowiązków w służbie 
oddania oraz odwiedzanie świątyni Pana, świętych rzek, takich jak Gaṅgā i 
uświęconych miejsc pielgrzymek, jak Purī, Dvārakā, Mathurā i Navadvīpa. 
Wielbienie Tulasī devī i służenie sādhu także należą do pādasevanam. 

“Piątą z dziewięciu gałęzi bhakti jest arcana, wielbienie Bóstw. Jest wiele 
aspektów tyczących się procedur i kwalifikacji do pełnienia tego rodzaju 
bhakti. Jeśli wielbiciel praktykujący już śravaṇam, kīrtanam i smaraṇam 
rozwija silną wiarę w Pana pod postacią Bóstwa i pragnie zaangażować się w 
arcana, powinien on zwrócić się do swego guru po nauki i niezbędną 
mantra-inicjację. Po tym może on pełnić arcana.” 

Vrajanātha, “Mahārāja, czym różnią się nāma, święte imiona, i mantra?” 

Raghunātha dāsa Bābājī, “Nāma jest sednem mantry. Wielcy mędrcy dodali 
do świętych imion przedrostki i przyrostki takie jak na przykład namaḥ. W 
ten sposób podarowali nam oni mantry budzące specjalne moce harināma i 
ustanawiające konkretne relacje z Najwyższym Panem.  



 

*  149  * 

“W rzeczywistości, harināma jest całkowicie transcendentalne i bezstronne, 
wiec może być Ono intonowane przez każdego. Jednakże dusza uwięziona 
jest przez māyę poprzez fałszywe utożsamianie się z ciałem i materią. By 
uwolnić jej świadomość z pęt materii i skierować ją na duchową ścieżkę, 
mędrcy zaprezentowali w śāstrach proces wielbienia Bóstw w połączeniu z 
intonowaniem specjalnych, potężnych mantr. Stąd też mantra-dīkśā jest 
koniecznością dla osób materialistycznych pragnących zaangażować się w 
arcana.  

“Inicjacja w kṛṣṇa-mantra jest największym błogosławieństwem dla 
ludzkości; spośród wszelkich istniejących mantr, kṛṣṇa-mantra jest 
najpotężniejsza i najbardziej efektywna. Do jej intonowania nie jest 
potrzebne poddanie się rozmaitym oczyszczającym procesom takim jak 
siddha, sādhya, susiddha i ari. Gdy jīva otrzymuje inicjację kṛṣṇa-mantra z 
rąk prawdziwego, wzniosłego guru, natychmiast staje się odbiorcą boskiej 
mocy Śrī Kṛṣṇy. Dociekliwy adept otrzymuje wtedy od swego guru instrukcje 
dotyczące arcana. W tym momencie naszej rozmowy nie jest niezbędne 
opisywanie wszelkich detali arcana. W skrócie powiedzieć można, że 
świętowanie Śrī Kṛṣṇa-janmāṣṭamī, przestrzeganie Kārttika-vrata, Ekādaśī-
vrata, Māgha-snāna i innych ślubów, są elementami procesu arcana. Prócz 
służenia Śrī Kṛṣṇie i wielbienia Go, nieodzowna jest jeszcze jedna rzecz: 
służenie Jego wielbicielom i oddawanie im czci. 

“Vandana jest szóstą z dziewięciu gałęzi bhakti. Choć może zawierać się w 
innych procesach, jak na przykład kīrtanam czy pādasevanam, ma swój 
oddzielny status. Vandana oznacza ofiarowywanie namaskāra, pokłonów z 
płynącymi z głębi serca modlitwami. Istnieją dwa rodzaje namaskāra: 
ekaṇga-namaskāra, ofiarowywanie pokłonów ze złożonymi dłońmi, czyli 
jedną częścią ciała, stojąc przed Panem, oraz aṣtanga-namaskāra, 
ofiarowywanie pełnych pokłonów w pozycji leżącej, czyli wszystkimi 
ośmioma częściami ciała. 

“Podczas ofiarowywania namaskāra należy wystrzegać się popełniania 
pewnych obraz, jak na przykład pozdrawianie jedną dłonią, pełne pokłony 
składane z zakrytą górną częścią ciała, kłanianie się na wprost Pana i na linii 
Jego wzroku, składanie pokłonów za Panem, kłanianie się Panu zwracając 
się do Niego prawym ramieniem i składanie pełnych pokłonów w pokoju 
Bóstw. 

“Dāsyam, uważanie siebie za sługę Pana, jest siódmą gałęzią bhakti. 
Najlepsza medytacja ma miejsce, gdy jest się przepełnionym uczuciem bycia 
wiecznym sługą Śrī Kṛṣṇy. Ofiarowywanie modlitw, pokłonów i owoców swej 
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pracy, pomniejsza służba, właściwe postępowanie w służbie oddania, 
pamiętanie o Panu, słuchanie o Jego chwałach i rozrywkach i tym podobne 
czynności w nastroju pełnienia wiecznej służby są elementami dāsyam. 

“Sākhyam, przyjaźń z Panem, jest ósmą z gałęzi bhakti. Jako przyjaciel 
Pana, wielbiciel zawsze troszczy się o zaspokojenie Jego potrzeb. Sākhyam 
dzieli się na dwie kategorie: vaidhaṇga-sākhyam, przyjaźń regulowana 
dyscypliną i szacunkiem; oraz rāgāṇga-sākhyam, spontaniczne uczucie 
przyjaźni i szacunku. W tym przypadku sākhyam odnosi się jedynie do 
vaidhaṇga-sākhyam, składającej się z przyjaźni i przywiązania, jakie 
wielbiciel rozwija do Pana dzięki procesowi wielbienia Bóstw. 

“Ātmā-nivedana jest dziewiątą gałęzią bhakti. Jest to całkowite 
podporządkowanie Śrī Kṛṣṇie swego czystego umysłu, ciała i słów. Cechą 
charakterystyczną tego procesu jest to, że wielbiciel porzuca wszelkie własne 
aspiracje i w pełni poświęca się dla dobra Śrī Kṛṣṇy. Tak jak krowa mogąca 
być bez trudu kupiona czy sprzedana na targu, całkowicie zależna od woli 
swego pana w kwestiach czynności i utrzymania, podobnie 
podporządkowany wielbiciel w pełni zależny jest od woli Śrī Kṛṣṇy i pragnie 
jedynie tego, czego pragnie Kṛṣṇa. Temat ten odnajdujemy w słowach 
Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.18-20: 

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor 
vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane 
karau harer mandira-mārjanādiṣu 
śrutiṁ cakārācyuta-sat-kathodaye 
mukunda-liṅgālaya-darśane dṛśau 

tad-bhṛtya-gātra-sparśe ’ṅga-saṅgamam 
ghrāṇaṁ ca tat-pāda-saroja-saurabhe 

śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite 
pādau hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe 

śiro hṛṣīkeśa-padābhivandane 
kāmaṁ ca dāsye na tu kāma-kāmyayā 

yathottamaśloka-janāśrayā ratiḥ 

“‘Mahārāja Ambarīṣa zawsze angażował swój umysł w medytację o 
lotosowych stopach Kṛṣṇy, słowa w opisywanie chwał Pana, ręce w 
czyszczenie Jego świątyni, a uszy w słuchanie słów wypowiedzianych przez 
Kṛṣṇę lub o Kṛṣṇie. Oczy angażował w oglądanie Bóstwa Kṛṣṇy, świątyń 
Kṛṣṇy i siedzib Kṛṣṇy, takich jak Mathura i Vrindavana, swój zmysł dotyku 
angażował w dotykanie ciał bhaktów Pana, węch w wąchanie zapachu tulasi 
ofiarowanej Panu, a język w smakowanie prasada Pana. Nogi angażował w 
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chodzenie do świętych miejsc i świątyń Pana, głowę w składanie Mu 
pokłonów, a wszystkie swoje pragnienia – w służenie Panu dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. W rzeczywistości Mahārāja Ambarīṣa nigdy nie 
pragnął niczego dla swojej własnej przyjemności zmysłowej. Wszystkie 
swoje zmysły angażował w służbę oddania, w różnorodne zajęcia mające 
związek z Panem. Taki jest sposób na zwiększenie przywiązania do Pana i 
całkowite uwolnienie się od wszelkich materialnych pragnień’” 

Vrajanātha i Vijaya-kumāra byli niezmiernie szczęśliwi usłyszawszy 
objaśnienia Śrī Raghunātha dāsa Bābājīego. Wdzięczni, pokłonili mu się z 
wielkim szacunkiem.  

Vrajanātha rzekł, “Gurudeva, jesteś prawdziwym bhāgavata-pārṣada, 
wiecznym i bliskim towarzyszem Pana. Twe cudowne nauki są dla nas 
źródłem niezmiernego szczęścia. Dotąd trwoniliśmy swe życia oddając się 
daremnym akademickim dyskusjom i pławiąc się w fałszywym prestiżu 
pochodzącym z narodzin w szanowanych rodzinach. Bez wątpienia 
schronienie twych lotosowych stóp uzyskaliśmy dzięki pobożnym 
czynnościom spełnionym w wielu poprzednich żywotach.”  

Vijaya-kumāra powiedział, “O Gurudeva, jesteś niezłomnym czystym 
wielbicielem Pana. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura osobiście polecił mi udać 
się do Śrī Dhāma Māyāpura i odwiedzić miejsce uświęcone narodzinami 
Pana. Jego błogosławieństwa pozwoliły mi ujrzeć transcendentalną siedzibę 
Pana i cieszyć się obecnością bliskiego Mu towarzysza. Za twym łaskawym 
pozwoleniem, Mahārāja, chcielibyśmy jutro znów cię odwiedzić.”  

Starszy Bābājī zerwał się z miejsca na dźwięk imienia Śrīla Vṛndāvana dāsa 
Ṭhākura. Powoli siadając, rzekł, “Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura jest 
czcigodnym autorem biografii mego ukochanego Pana i bezpośrednią 
inkarnacją Śrīla Vyāsadevy przejawioną w tym konkretnym celu. Ofiarowuję 
mu pełne szacunku pokłony.” 

Wuj i jego siostrzeniec całkowicie zapomnieli o upływie czasu; nagle 
zauważyli, że było już dobrze po południu. Opuściwszy chatkę Śrī 
Raghunātha dāsa Bābājīego, Vrajanātha w towarzystwie Vijaya-kumāra udał 
się do swego domu.  

Tak kończy się Dziewetnasty Rozdział księgi Jaiva-dharma, zatytułowany: 
Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana. Część Siódma: Analiza 
Abhidheya, Metody Osiągania Premy 
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ROZDZIAŁ 20 

Część ósma - Prameya: Abhidheya - Vaidhī Sādhana Bhakti, 
Praktyka Uregulowanej Służby Oddania. 

 

Vrajanātha i Vijaya-kumāra pojawili się w domu o drugiej po południu. 
Matka Vrajanātha przygotowała szczególny obiad dla swojego brata, podając 
mu osobiście potrawy. Po obiedzie, wujek i bratanek poszli do cichego 
miejsca, gdzie mogli wymienić swoje poglądy na temat pism świętych oraz 
instrukcji, które otrzymali od zaawansowanych Vaiṣnavów. Czuli do siebie 
nawzajem niezwykłą, ciepłą sympatię. Słysząc wcześniejsze instrukcje, które 
Vrajanātha otrzymał od Raghunatha dasa Bābājī, Vijaya-kumāra zauważył, „ 
Jesteś szczęśliwcem, ponieważ usłyszałeś tak wspaniałą filozofię od tak 
wybitnej duszy. Faktycznie, słuchanie o Śri Kṛṣṇie i o tematach służby 
oddania zawsze powoduje szczęście, ale jeżeli tego samego słucha się z ust 
czystego wielbiciela, dobroczynne rezultaty są natychmiastowe. Mój synu, 
jesteś największym ekspertem w pismach świętych, szczególnie w nyayi 
(logice). Z narodzin, należysz do wyższego stopnia braminów. Jesteś bogaty 
– popatrz na posiadłości, które odziedziczyłeś. Mimo to, najważniejsze, że 
przyjąłeś teraz schronienie czystego wielbiciela Vaiṣnavy i rozwinąłeś smak 
do Kṛṣṇa-katha; dlatego wszystkie te materialne udogodnienia stały się teraz 
dodatkowym upiększeniem. 

Kiedy tak rozmawiali, matka Vrajanātha cicho wśliznęła sie do drugiego 
pokoju, nie będąc widzianą przez Vrajanātha, pochwyciła uwagę swego 
brata, sygnalizując jemu, aby porozmawiał z nią prywatnie. 

Kiedy Vijaya-kumāra podszedł do niej, powiedziała, „Mój bracie, nie 
widziałam Cię od tak długiego czasu. Czy mogę prosić Cię o przysługę? 
Musisz przekonać Vrajanātha, aby się ożenił. Obserwowałam go ostatnio i 
mrozi mi serce, kiedy widzę, że jego zachowanie wskazuje na brak 
zainteresowania małżeństwem. Swat rodzinny przygotował kilka propozycji, 
ale on jest niezachwiany jak wzgórze. Moja teściowa z całych sił próbowała, 
ale na próżno.” 

Po wysłuchaniu cierpliwie swojej siostry, Vijaya-kumāra odpowiedział, „ 
Zamierzam tu zostać przez następne dwa tygodnie, więc ocenię sytuację i 
wtedy doradzę Ci, co powinno zostać zrobione. Na teraz, pozostawmy rzeczy 
takimi jakimi są, niechaj wszystko toczy się swym normalnym biegiem.” 
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Kiedy jego siostra odeszła, Vijaya udał się z powrotem do Vrajanātha, aby 
kontynuować ich duchową dyskusję, która zabrała im resztę dnia. 
Rozprawiali bez przerwy do obiadu następnego dnia. Jedynym czasem kiedy 
przerwali był posiłek, kąpiel i sen.  

Po obiedzie, Vijaya-kumāra powiedział, „Tego wieczora udamy się do 
Śrivasa-aṅgana, aby słuchać od szanownego Śri Raghunatha dasa Bābājī 
Maharaja szczegółowego omówienia sześćdziesięciu czterech części bhakti, 
tak jak jest ona opisana przez Śrila Rūpā Goswami. Vrajanātha, jestem tak 
zachwycony Twoim towarzystwem, modlę się, aby mieć Twoje towarzystwo, 
życie po życiu. Bez Twojej pomocy, nigdybym nie był w stanie otrzymać tak 
nektariańskich, duchowych instrukcji. 

„Bābājī Maharaja powiedział, że są dwie ścieżki sādhana-bhakti: vaidhī-
marga i raga-marga. Wszystko wskazuje, że jesteśmy na ścieżce vaidhī-
marga. Zanim zaczniemy podążać dalej w kierunku raga-margi, zdobądźmy 
poprawne zrozumienie vaidhī-margi. Dowiedzmy się jak zastosować tę 
dyscyplinę w prawdziwym życiu. Wczoraj Bābājī Maharaja wyjaśnił dziewięć 
części bhakti, ale nadal nie jestem pewien, jak przemienić te instrukcje w 
działanie. Dzisiaj, chcę konkretnie zrozumieć ten temat.” 

Duchowe tematy nie mają końca, szczególnie wtedy, kiedy dwaj 
entuzjastyczni wielbiciele, szczerze je dyskutują.  

Słońce stopniowo stało się czerwonawe i nużące, gotowe do zachodu. Dwaj 
wielbiciele, wujek i siostrzeniec, wzięli to za znak, że nadszedł czas by 
ponownie udać się do Śrivasa-aṅgana. Głośno intonując harinama przez całą 
drogę, ostatecznie przybyli do Śrivasa-aṅgana. Po ofiarowaniu swoich 
pokłonów do wszystkich rezydujących tam Vaiṣnavów, weszli do skromnego 
miejsca zamieszkania Śri Raghunatha dasa Bābājī – małego, czystego kutira. 

Śrila Raghunatha dasa Bābājī zawsze czuł się pełen radości, kiedy widział 
szczerych wielbicieli z poważnymi pytaniami. Powstał, aby przywitać dwóch 
poszukiwaczy wiedzy. Objął ich serdecznie i wskazał dwie maty zrobione z 
trawy, na których mogliby usiąść.  

Vrajanātha i Vijaya-kumāra nabożnie padli na twarz przed Raghunatha dasa 
Bābājī, a potem cicho zasiedli i zamienilisię w słuch. Po wstępnej wymianie 
uwag na temat praktyki duchowego życia, Vijaya-kumāra, szczery 
poszukiwacz odpowiedzi na pytania, z szacunkiem zwrócił się do Raghunatha 
dasa Bābājī „Śrila Gurudeva, proszę wybacz nam, że kłopoczemy cię tak 
wieloma pytaniami. Jesteś dla nas jak ojciec, więc toleruj te udręki. 
Jesteśmy chętni zrozumieć sześćdziesiąt cztery odgałęzienia oddania tak jak 
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są one wymienione przez Śrila Rūpā Goswami. Podejrzewam, że niektóre z 
tych sześćdziesięciu czterech już nam wyjaśniłeś. 

Raghunatha dasa Bābājī radośnie i z lekkim uśmiechem na ustach zaczął 
mówić, „ Pierwsze dziesięć z sześćdziesięciu czterech gałęzi formuje grupę, 
która może być nazywana ‘początkowymi czynnościami w bhakti-yodze, 

Oto one:  

1. zaakceptowanie schronienia autoryzowanego mistrza duchowego; 

2. otrzymanie inicjacji i instrukcji o świadomości Kṛṣṇy od niego; 

3. przestrzeganie poleceń mistrza duchowego z wiarą i oddaniem; 

4. podążanie w ślady poprzednich acaryów; 

5. dociekanie o służbie oddania od mistrza duchowego; 

6. porzucenie zadowalania zmysłów dla zadowolenia Śri Kṛṣṇy i służby; 

7. życie w dhama, świętym miejscu rozrywek Kṛṣṇy, np. Navadvipa lub 
jakiekolwiek inne miejsce na brzegu Yamuny lub Gangi; 

8. angażowanie się w nakazane obowiązki, po to aby utrzymać ciało i duszę 
razem, akceptując tylko to, co jest nieodzowne. 

9. przestrzeganie ślubów w czasie religijnych wydarzeń połączonych z Kṛṣṇą 
(Ekadaśi, Janmasztami); 

10. wielbienie świętych drzew (tulasi, dhatri, banyan), krów, Vaiṣnavów i 
braminów. 

„Następne dziesięć to działanie, którego zdecydowanie musimy unikać: 

11. towarzystwo tych, którzy są materialistyczni i nieprzychylni wobec Kṛṣṇy 
i Jego wielbicieli; 

12. otwarte wysiłki, aby zdobyć uczniów; brak instruowania ich, inicjowanie 
bezwartościowych uczniów; 

13. ostentacyjne pokazy z wielką pompą i celebracją, przesadne wysiłki w 
konstruowaniu świątyń i aśramów; 
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14. kolekcjonowanie wielkiej ilości książek nie powiązanych ze służbą 
oddania, obszerne cytowanie i analizowanie z wielu różnych i 
nieautoryzowanych pism; 

15. bycie skąpcem, niedbałym i kapryśnym w zwykłych materialnych 
związkach; 

16. poddawanie się smutkowi, frustracji itd.; 

17. ukazywanie braku szacunku wobec devów i devi. 

18. straszenie i powodowanie niepokoju wśród innych żywych istot; 

19. popełnianie seva-aparādha, obraz w służbie oddania oraz namaparādha, 
obraz wobec harinama; 

20. tolerowanie bluźnierstwa wobec Śri Kṛṣṇy i Jego wielbicieli. 

Te dwadzieścia członów bhakti porównane jest do portali prowadzących do 
śuddha-bhakti. Jakkolwiek, pierwsze trzy – przyjęcie schronienia, 
inicjowanie, bycie instruowanym i posłusznym wobec autoryzowanego guru 
(mistrza duchowego) z wiarą i oddaniem – są najważniejsze. 

„Pozostałe czterdzieści cztery są postrzegane jako powiększenie czyjejś 
bhakti. 

Są to: 

21. dekorowanie ciała znakami Vaiṣnava: tilakiem i koralami tulasi; 

22. pisanie Kṛṣṇa-nama na ciele; 

23. noszenie girland z kwiatów i innych obiektów, które zostały ofiarowane 
Panu, znane jak nirmala (nieskazitelnie czyste); 

24. tańczenie przed Bóstwami Pana; 

25. padanie na twarz przed Bóstwami Pana; 

26. powstanie i przywitanie Bóstw i swojego guru na znak szacunku; 

27. podążanie w procesji za Bóstwami i guru; 

28. odwiedzanie świątyni Śri Kṛṣṇy i Jego świętych dhama (miejsc); 

29. okrążanie świątyni, Bóstwa i dhama, itd.; 
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30. arcana, ofiarowywanie wielbienia Bóstwu; 

31. wykonywanie dobrowolnej , pokornej służby wobec Bóstwa, Vaiṣnavów, 
itd.; 

32. śpiewanie bhajanów i kirtanów w gloryfikacji Pana; 

33. uczestniczenie w sankirtana; 

34. intonowanie japa, np. w gayatri-mantrze po wykonaniu oczyszczenia 
(acamana); 

35. podporządkowanie się Panu z modlitwami, uczuciem pokory oraz 
uchylności; 

36. recytowanie wybranych, autoryzowanych i godnych uwagi modlitw z 
pism świętych takich jak Śrimad Bhagavatam; 

37. honorowanie i smakowanie prasadam, pożywienia ofiarowanego Panu 
Kṛṣṇie; 

38. picie caranamrity, wody używanej do kąpieli Pana; 

39. powinno się wąchać kadzidła, kwiaty, itd., ofiarowane Panu; 

40. dotykanie lotosowych stóp Pana (przez tych, którzy są odpowiednio 
inicjowani); 

41. darśana, widzenie Bóstwa, przyjmowanie widoku Bóstwa; 

42. uczestniczenie w arati, ceremonii wielbienia oraz innych uroczystości 
Bóstwa; 

43. słuchanie o imieniu, pięknie, cechach i rozrywkach Pana; 

44. czekanie cierpliwie na Pana i Jego łaskę; 

45. praktykowanie pamiętania Pana i Jego rozrywek; 

46. medytacja o służbie, formach, cechach i rozrywkach Pana; 

47. przyjęcie nastroju nieustannej służby wobec Pana; 

48. wykonywanie służby w przyjaźni; 

49. całkowite podporządkowanie się Panu; 
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50. ofiarowywanie Bóstwu jako prezent, tych rzeczy, które są nam drogie; 

51. robienie wszelkich wysiłków dla zadowolenia Kṛṣṇy, podejmowanie 
nawet wielkiego ryzyka w służbie dla Kṛṣṇy; 

52. w każdych warunkach, bycie podporządkowaną duszą, przyjmując 
kompletne schronienie w Kṛṣṇie; 

53. służenie świętym drzewom, szczególnie drzewku tulasi, która jest 
najbardziej droga Kṛṣṇie; 

54. okazywanie szacunku Bhagavatam i innym objawionym pismom świętym 
– Itihasa, Purana, Upaniṣady, itd., wiedząc, że reprezentują one słowa 
Kṛṣṇy; 

55. wielbienie Mathury, miejsca narodzin Kṛṣṇy i innych dhama, z powodu 
ich związku z rozrywkami Kṛṣṇy; 

56. służenie Vaiṣnavom, ponieważ są oni najbardziej drodzy Kṛṣṇie; 

57. zdolnie z czyjąś umiejętnością, powinno się wykonywać służbę i 
obchodzić festiwale w towarzystwie świętych dusz; 

58. podejmowanie ślubów takich jak Karttika-vrata i innych ślubów w służbie 
oddania; 

59. celebrowanie z pełną radością narodzin Pana (Janmasztami, 
Ramanavami, itd.) i innych festiwali; 

60. służenie i wielbienie Bóstwa z wiarą; 

61. studiowanie i smakowanie rozpraw na temat Bhagavatam i innych pism 
świętych, otrzymanych od wzniosłych rasika wielbicieli, którzy są 
przesiąknięci transcendentalnymi rozrywkami Śri Kṛṣṇy; 

62. przebywanie w towarzystwie spokojnych i wzniosłych Vaiṣnavów, którzy 
są bardziej zaawansowani niż my oraz którzy posiadają taki sam duchowy 
smak jak my; 

63. intonowanie Kṛṣṇa-nama z miłością; 

64. rezydowanie w świętej dhama Mathura i innych miejscach, gdzie Kṛṣṇa 
objawia swe rozrywki, tylko w celu Kṛṣṇa-bhakti; 

„ Te ostatnie pięć zostały opisane wewnątrz innych członów, ale z powodu 
wysokiej pozycji jaką posiadają zostały powtórzone oddzielnie. Wszystkie te 
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części bhakti muszą zostać wprowadzone kompletnie w czyjąś służbę 
oddania za pomocą ciała, zmysłów i wewnętrznej świadomości. Od 
dwudziestej pierwszej do czterdziestej dziewiątej części znajdujemy 
instrukcje odnoszące się do Kṛṣṇa-mantra dikṣa, inicjacji do wielbienia Śri 
Kṛṣṇy.” 

Vijaya, „Bābājī Maharaja, łaskawie opisz szczegóły pierwszej zasady: 
przyjęcie schronienia autoryzowanego guru.” 

Raghunatha dasa Bābājī. „Warunkiem wstępnym aspirowania do śuddha-
bhakti jest spełnianie odpowiednich warunków. 

Aby osiągnąć kwalifikacje, ktoś powinien szukać, dociekać i słuchać pokornie 
od Vaiṣnavy, który jest dobrze zorientowanym w nauce czystego oddania, 
świadomości Kṛṣṇy. Jakakolwiek jiva (dusza), obdarzona (wiarą) śraddhą, 
która rodzi się dzięki takiemu towarzystwu, zdolna jest do śuddha-bhakti. 
Sukriti (pobożne czynności) nagromadzone w wielu żywotach, prowadzą 
osobę do towarzystwa świętych dusz, i ich rozmów o duchowych tematach. 
Słuchanie tych tematów od czystych Vaiṣnavów oczyści i stworzy śraddhę w 
sercu aspirującej jivy. Wraz jak śraddha się powiększa, jiva rozwija 
śaranapatti, duch podporządkowania się Śri Kṛṣṇie. Wiara i duch 
podporządkowania są praktycznie takimi samymi pojęciami. 

 „Oddanie dla Kṛṣṇy jest największą duchową ścieżką o największej wartości. 
Kwalifikacja do śuddha-bhakti powstaje ze szczerej i mocnej wiary w Pana, 
która wywołuje następujące sześć symptomów podporządkowania:            
1. zaakceptowanie obowiązków i czynności sprzyjających służbie oddania 
(bhakti); 2. odrzucenie czynności krzywdzących służbę oddania (bhakti);    
3. przekonanie, że Kṛṣṇa jest jedynym obrońcą; 4. zaakceptowanie Kṛṣṇy 
jako jedynego utrzymującego; 5. bycie skromnym, pokornym i polegającym 
na Kṛṣṇie; 6. nie posiadanie pragnienia, które jest oddzielne lub niezależne 
od pragnienia Kṛṣṇy i w ten sposób chęć wykonywania czegokolwiek co 
pragnie Śri Kṛṣṇa. Osoba, która myśli w ten sposób ma mocną wiarę. 

„ Kiedy jiva nabiera kwalifikacji, wtedy staję się bardziej chętna, aby uczyć 
się i praktykować śuddha-bhakti. W ten sposób akceptuje aśraya, 
schronienie autoryzowanego guru. W Vedach jest oznajmione,  

Mundaka Upaniṣad, 1.2.12: 

tad-vijnānārthaṁ sa gurum evābhigacchet 
samit-pāniḥ śrotriyaṁ brahma-nisṭham 
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‘”On, szczery praktykant, musi związać się z procesem nauki oddania. Musi 
pokornie zbliżyć się, wraz z podarunkiem na ofiarę do autoryzowanego 
mistrza duchowego, który jest dobrze zaznajomiony z konkluzjami Ved i 
który zrealizował naukę świadomości Kṛṣṇy.’ 

Chandogya Upaniṣad, 6.14.2, oznajmia: 

ācāryavān puruso veda 

‘” Tylko ta osoba, która otrzyma odpowiednią inicjację od acaryi, 
doskonałego mistrza duchowego, jest zrealizowana w Brahmanie.’ 

„Hari-bhakti-vilasa obszernie zagłębia się w temat, kto jest autoryzowanym 
guru, a kto jest śiṣya, szczerym uczniem. Głównymi symptomami idealnego 
śiṣya są: musi mieć szlachetny charakter, być wiernym i szczerym. 
Wzorcowy guru musi być przedstawicielem i praktykującym śuddha-bhakti, 
dobrze oznajmionym w bhakti-tattva. Musi posiadać nieskazitelny i 
świątobliwy charakter, musi być prostolinijny, pozbawiony chciwości, prosty, 
niezanieczyszczony filozofią mayavada i expertem we wszystkich duchowych 
obowiązkach. Jeżeli bramin, dobrze szanowany w społeczeństwie, 
ukoronowany jest takimi cudownymi cechami, automatycznie staje się guru 
dla wszyskich innych varn (kast). Jeżeli nie ma takiego guru, uczniowi zaleca 
się znaleść guru z wyższej kasty niż on sam i od niego przyjąć inicjację. 

Jednakże, prawdziwym czynnikiem – poza taką etykietą kastową – jest to, że 
jeżeli ktoś zna Kṛṣṇę prawdziwie, będąc zrealizowanym w świadomości 
Kṛṣṇy, powinien być zaakceptowanym przez szczerego ucznia jako 
autoryzowany guru. Uczeń powinien podporządkować się guru na tej 
zasadniczej kwalifikacji. 

Bramini, którzy są dumni z ich wysokiego statusu, w tej kastowej 
świadomości z materialnego świata, mogą preferować mistrza duchowego, 
który również jest braminem, w ten sposób łatwo wnioskując i akceptując 
guru z takiej wysokiej kasty jako lepszego. 

Jednakże, faktyczną prawdą jest, że jakikolwiek odpowiedni, kwalifikowany 
wielbiciel Śri Kṛṣṇy jest autoryzowanym guru. 

„Pisma święte, również opisują wstępny czas wzajemnego testowania 
pomiędzy guru a uczniem. Guru powinien zobaczyć, że uczeń stał się zdolny 
wkroczyć na ścieżkę śuddha-bhakti poprzez szczerość, wiarę i szacunek. 
Dodatkowo, uczeń dzięki swej analizie powinien rozwinąć wiarę w swoim 
sercu, że guru jest prawdziwie kwalifikowanym, czystym wielbicielem Pana. 
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Widząc wiarę i zachowanie szczerego ucznia, które jest pełne szacunku, 
autoryzowany mistrz duchowy obdarza go swoją łaską. 

Są dwie kategorie guru: dikṣa-guru, inicjujący guru oraz śikṣa-guru, 
instruujący guru. Uczeń akceptuje dikṣa (inicjację) od dikṣa-guru i od niego 
uczy się procesu arcana (wielbienia). Dikṣa-guru jest jeden i tylko jeden, ale 
może być wielu śikṣa-guru. Dikṣa-guru może również dawać śikṣa 
(instrukcje) swemu uczniowi, tak jak śikṣa-guru.” 

Vijaya, „ Pisma święte zabraniają porzucenia dikṣa-guru. Jakkolwiek, jeżeli 
jest on niezdolny do przekazania odpowiedniej wiedzy o oddaniu i Vaiṣnava 
etykiety, w jaki sposób może być na pozycji, aby nauczać?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Zanim osoba zaakceptuje formalną inicjację od 
guru, musi przetestować guru, czy jest on dobrze obeznanym z Vedami i 
nauce o Najwyższej Absolutnej Prawdzie. 

Tylko taki autoryzowany guru jest rzeczywiście w stanie instruować swego 
ucznia we wszystkich kwestiach. Jest prawdą, że dikṣa-guru nie powinien 
zostać odrzucony, ale są dwie autoryzowane przyczyny, dla których można 
go porzucić. 

„Po pierwsze, jeżeli z jakiś powodów, w czasie inicjacji uczeń nie był w 
stanie rozpoznać pozycji oddania swego guru, później rozumiejąc, że guru 
nie był ani obeznany z konkluzjami śastr, ani nie był Vaiṣnavą, i że z tego 
powodu nie był w stanie zrobić jakiegokolwiek postępu duchowego, wtedy 
uczeń powinien odrzucić niekwalifikowanego guru. Wiele pism świętych 
popiera tego typu działanie, dla przykładu: 

Narada-pańciaratra cytuje z Hari-bhakti-vilasa, 1.62, oznajmiając: 

yo vyaktir nyāya-rahitam anyāyena śṛṇoti yaḥ 
tāv ubhau narakaṁ ghoraṁ vrajataḥ kālam aksayam 

‘” Jakakolwiek osoba pozująca na acaryę, ale wypowiadająca 
nieautoryzowaną filozofię, która sprzeczna jest z naukami śastr i ktokolwiek 
twierdzi, że jest jego uczniem, słuchając takich nauk, powodując 
wiarygodność w takie nonsensy, oboje wiążą się z piekłem.’ 

„ Mahabharata, Udyoga-parva, 179.25, wyjaśnia historię Amby: 

guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ 
utpatha-pratipannasya parityāgo vidhīyate 
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‘ „Osoba, która pławi się w przyjemnościach zmysłowych i materianych 
wygodach, która jest zdezorientowana w celu ludzkiego życia oraz 
pozbawiona bhakti, pozująca jako guru, taki niemoralny szarlatan musi 
zostać odrzucony.’ 

„ Inny cytat z Hari-bhakti-vilasa, 4.144: 

avaiṣṇavopadiṣṭena mantreṇa nirayaṁ vrajet 
punaś ca vidhinā samyag grāhayed vaiṣṇavād guroḥ 

‘” Jeżeli ktoś otrzymuje mantra-dikṣa od niewielbiciela, który biega za 
kobietami i który pozbawiony jest oddania dla Śri Kṛṣṇy, taka osoba skazana 
jest na piekło. Dlatego natychmiast musi działać zgodnie ze wskazówkami 
pism świętych i przyjąć reinicjację od prawdziwego, odpowiednio 
kwalifikowanego, Vaiṣnava guru.’ 

„ Drugim powodem jest, kiedy guru, który był Vaiṣnavą i znającym się na 
świadomości Kṛṣṇy podczas inicjacji staje się mayavadi i osobą, która 
nienawidzi Vaiṣnavów, co jest rezultatem złego towarzystwa lub innej 
przyczyny; albo zachowuje się niemoralnie lub grzesznie, wtedy uczeń musi 
go porzucić. 

„ Jakkolwiek, jeżeli guru nie jest ani nieprzyjazny wobec Vaiṣnavów, ani nie 
staje się mayavadi, ani nie jest uzależniony od grzesznych czynności, ale 
brakuje mu wiedzy z pism świętych, wtedy jego niedostateczne zrozumienie 
pism święych nie powinno być powodem do odrzucenia. W tym przypadku, 
uczeń może zbliżyć się z szacunkiem i wystarać się o pozwolenie, aby 
otrzymać duchową wiedzę i instrukcje od zaawansowanego, czystego 
Vaiṣnavy, w ten sposób powinien zangażować się w służenie i uczenie się od 
wnikliwego Vaiṣnavy.” 

Vijaya, „ Jakie są typowe procedury dla drugiej zasady w służbie oddania, 
którą jest otrzymanie dikṣa w Kṛṣṇa-mantrze i śikṣa w nauce świadomości 
Kṛṣṇy od guru.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „ Ktoś musi przyjąć śikṣa od swojego guru w 
zakresie arcana i śuddha-bhakti, tak jak jest to przedstawione w Śrimad 
Bhagavatam. W ten sposób, powinien być wykształcony, aby wykonywać 
Kṛṣṇa-seva przychylnie i regularnie; z szczerą prostolijnością powinno się 
kultywować Kṛṣṇa-prema. Stopniowe kroki w arcana będziemy dyskutować 
w późniejszych prezentacjach. Na pewno niezbędnym jest otrzymywanie 
śikṣa od guru w takich pojęciach bhakti jak: sambandha, abhidheya i 
prayojana.” 
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Vijaya, „ Łaskawie wyjaśnij trzecią zasadę, jak służyć guru z wiarą i 
oddaniem?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „ Nie powinno się postrzegać guru jako zwykłego 
śmiertelnika, ludzką istotę, ale jako reprezentanta Śri Kṛṣṇy i ucieleśnienie 
najlepszych pośród wszystkich devów. Nigdy nie powinno się być 
nieposłusznym wobec poleceń guru, ani nie okazywać w jakikolwiek sposób 
mu braku szcunku. Wiedz to, że jest on guru-tattva, ekspansją 
transcendentalnje zasady Vaikuntha, rezydentem świata duchowego.” 

Vijaya, „Jakie jest znaczenie czwartej zasady, czyli podążanie w ślady 
poprzednich acaryów?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Zgodnie z nakazami sādhana-bhakti, wielbiciel 
powinien użyć wszelkich sposobów, aby przywiązać swój umysł do Śri Kṛṣṇy. 
Jednakże, powinno się podążać ścieżką zatwierdzoną przez poprzednich 
acaryów. Taka ścieżka pozbawiona jest zmartwień; jest ona źródłem pokoju 
i błogosławieństwa, jest prostą drogą do zaawansowania. 

„Dowiadujemy się ze Skanda Purany: 

sa mṛgyaḥ śreyasāṁ hetuḥ panthaḥ santāpa-varjitaḥ 
anavāpta-śramaṁ pūrve yena santaḥ pratasthire 

„Ścieżka, którą kroczą z determinacją poprzedni acaryowie i oddani 
duchowni, muszą podążać wszyscy, ponieważ sama ta droga obdarzy 
duchowym błogosławieństwem i spokojem od trudności egzystencji 
materialnej.’ 

„Poprawna droga nie może być odpowiednio odkryta i prowadzona w 
praktyce przez pojedyńczą osobę. Dlatego, sukcesja acaryów wyjaśniła 
obszary trudności, które mogą zakryć ścieżkę śuddha-bhakti. W ten sposób, 
ścieżka bhakti jest starannie sprecyzowana i gotowa do tego by wszyscy 
mogli ją podążać. 

„Brahma-yamala opisuje: 

śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā 
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate 

“Nawet zdeterminowana służba oddania dla Pana, która ignoruje zasady 
autoryzowanej literatury Vedyjskiej, takiej jak: Upaniṣady, Purany, Narada-
pañcaratra, itd., po prostu stwarza niepotrzebne zakłócenia w 
społeczeństwie.’” 
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Vijaya, „ Szanowny Guruji, łaskawie wyjaśnij nam jak zdeterminowana 
służba oddania dla Najwyższego Pana może być źródłem niepokoju?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Prawdziwe, zdeterminowane, faktyczne oddanie 
możliwe jest tylko wtedy, kiedy przemierza się ścieżką śuddha-bhakti, tak jak 
jest to sformułowane przez poprzednich acaryów. Jakakolwiek inna metoda 
lub nowa wymyślona droga, po prostu prowadzi do ślepego zaułka. 
Niedoświadczeni i krótkowzroczni nauczający, tacy jak Dattatreya, Buddha i 
inni niedawni spekulujący myśliciele nie byli w stanie odpowiednio zrozumieć 
nauki śuddha-bhakti. Mimo to, śmiale odbiegli od autoryzowanej ścieżki, w 
ten sposób wypaczając ją, wybierając kapryśnie i przypadkowo, trochę tutaj 
i tam z oryginalnych ustanowionych idei. Jedna  grupa dodała impersonalne 
myśli mayavada, podczas gdy inni praktycznie zniszczyli ją ateisyczną 
pustką. Tacy nauczyciele wyobrażają sobie, że takie okropne i obrzydliwe, 
fałszywo ustanowione filozofie będą popierać zdeterminowane oddanie do 
Najwyższego Pana. Jednakże, jest to nieprawdą i pomyłką; takie wypaczenia 
nie mogą wywołać śuddha-bhakti, ale tylko chaos i niepokój. 

„Kultywacja raga-bhakti, spontanicznej służby oddania, nie zależy od 
przestrzegania regulacji i zastrzeżeń, tak jak są one przedstawione w 
pismach świętych śruti, smriti, puranach i pańciaratra, które są szczególnie 
przeznaczone do praktykowania vaidhī-bhakti. Wzniośli wielbiciele 
wykonujący raga-bhakti potrzebują podążać za wiecznie wyzwolonymi 
rezydentami Vraja-dhama w świecie duchowym. Jednakże, dla wielbicieli na 
poziomie vaidhī-bhakti, koniecznym jest podążanie za przykładami wielkich 
duchowych zwolenników takich jak Dhruva, Prahlada, Narada, Vyasadeva, 
Śukadeva Goswami itd. Więc, szczególnie dla wielbicieli podążających vaidhī-
bhakti, jedyną autoryzowaną metodą jest podążanie w ślady poprzednich 
acaryów.” 

Vijava, „Czym jest piąta zasada, sad dharma-jijñasa, dociekanie od mistrza 
duchowego o tym jak robić postęp w służbie oddania?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Osoby, które są bardzo chętne do zrozumienia i 
praktykowania duchowego życia, mogą szybko osiągnąć wszystkie ich 
duchowe pragnienia. Zapał oznacza, że wielbiciel w vaidhī-bhakti 
entuzjastycznie pyta guru o wyjaśnienie obowiązków i praktyk duchowego 
życia, które są zgodne ze wskazówkami poprzednich acaryów.” 

Vijaya, „Jakie jest znaczenie szóstej zasady, wyrzeczenie się zadowalania 
zmysłów i materialnych komfortów dla korzyści Śri Kṛṣṇy?” 
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Raghunatha dasa Bābājī, „ Bhoga, zadowalanie zmysłów oznacza 
zaspokajanie żądań zmysłów w duchu cieszenia się, taki stan to potężna 
przeszkoda w duchowym postępie. Jeżeli ktoś porzuca bhoga, aby 
postępować w duchowej dyscyplinie dla osiągnięcia Śri Kṛṣṇy, czyniąc 
ścieżkę zaawansowania spokojną, z pewnością jest to najbardziej 
korzystnym. Ta tendencja do bhoga jest uzależnieniem, które ciągle 
zwiększa uścisk na uzależnionym i w ten sposób jest wielką przeszkodą w 
wykonywaniu śuddha-bhakti. Dlatego, wielbiciel musi ograniczyć swój 
posiłek tylko do spożywania Kṛṣṇa-prasadam, w ilościach, które są 
odpowiednie do zdrowego utrzymania ciała, w ten sposób pozwalając na 
praktykę śuddha-bhakti w sposób entuzjastyczny. Podczas duchowych 
festiwali i Ekadaśi, musi pościć i porzucić wszelkie zadowalanie zmysłów. W 
ten sposób, musi wyćwiczyć się, aby wyeliminować pragnienie do 
zmysłowych przyjemności.” 

Vijaya, „Siódma zasada. Jakie jest znaczenie rezydowania w dhama, dla 
przykładu Dvaraka lub Vrindavana, albo życie na brzegach rzek Gangi lub 
Yamuny?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Dhama to miejsca, gdzie Najwyższy Pan pojawia 
się i przejawia Swoje transcendentalne rozrywki. Tereny leżące na brzegach 
świętych rzek są również duchowo ożywiające. Dlatego, rezydowanie w tych 
uświęconych miejscach naturalnie wpływa na wyższy poziom duchowej 
czynności i oddania.” 

Vijaya, „Mieszkanie w Navadvipa jest duchowo korzystne, ponieważ jest 
usytuowane nad Gangą, czy również z innej przyczyny? 

Raghunatha dasa Bābājī, „O tak! Podjęcie rezydencji gdziekolwiek w 
obszarze trzydziestu dwóch mil kwadratowych Navadvipy jest równowarte 
mieszkaniu w najświętszej z ziem, Śri Vrindavana. Wewnątrz Navadvipy, 
szczególnie korzystne jest mieszkanie w Mayapur. Jest tam siedem święych 
miejsc, które obdarzają wyzwoleniem: Ayodhya, Mathura, Mayapura, Kaśi, 
Kanci, Avanti i Dvaraka. Spośród nich, Mayapura jest najważniejszą siedzibą. 

Kiedy Śri Caitanya Mahāprabhu zstąpił do tego materialnego świata, wraz z 
Nim sprowadził Swoją własną oryginalna siedzibę Śvetadvipę, którą jest 
Mayapura. Przez wieki po pojawieniu się Śri Caitanyi, ta Śvetadvipa, uzyska 
wysoką pozycję wobec wszystkich innych miejsc pielgrzymek w świecie. 
Korzyścią rezydowania w Navadvipie jest to, że wszystkie obrazy są 
unieważnione, a rezydent ukoronowany jest śuddha-bhakti. Śrila 
Prabhodhananda Sarasvati przyznał Navadvipie taki sam status jak 
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Vrindavanie, ale w rzeczywistości podał wiele przykładów, by pokazać, że 
Navadvipa może być uważana za bardziej wzniosłą w kilku względach.” 

Vijaya, „Jak możemy zrozumieć ósmą zasadę: angażowanie się w zawodowe 
obowiązki, po to tylko, aby utrzymać ciało i duszę razem, akceptując tylko 
to, co jest niezbędne?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Naradiya Purana oznajmia: 

yāvatā syāt sva-nirvāhaḥ svīkuryāt tāvad artha-vit 
ādhikye nyūnatāyāṁ ca cyavate paramārthataḥ 

“Osoba, która rozumie rzeczywisty cel ludzkiego życia, zaakceptuje 
materialne posiadłości zgodnie ze swoimi potrzebami; jakiekolwiek więcej 
lub mniej materialnego bogactwa odwróci go od jego ostatecznego 
przeznaczenia.’ 

„Pdczas angażowania się w bhakti-bhajana sādhaka kwalifikujący się do 
vaidhī-bhakti musi dążyć do uczciwej profesji, która jest w zgodzie z jego 
obowiązkami varnaśrama. Powinno się posiadać materialne bogactwa i 
zasoby, które sa tylko zgodne z czyjąś potrzebą. Gromadzenie w nadmiarze 
albo ochotnicze dążenia do zdobywania materialnych posiadłości, po prostu 
zwiększa elementy przywiązania i chciwości. Później czyjaś sympatia do 
materii rośnie i neutralizuje postęp w bhajanie. Podobnie, jeżeli ktoś 
akceptuje mniej niż powinien do dogodnego wykonywania bhajanu, rezultat 
będzie ten sam, mianowicie opóźnienie świadomości Kṛṣṇy. Dlatego w 
pościgu za śuddha-bhakti, dopóki ktoś nie jest kwalifikowany do całkowitej 
obojętności, musi prowadzić zbalansowane życie i akceptować majątek i 
posiadłości tylko, aby utrzymać ciało i duszę razem.” 

Vijaya, „Dziewiąta zasada. Jak wielbiciel powinien obchodzić hari-vāsara?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Czyste dni Ekadaśi znane są jako hari-vāsara. 
Nieczyste dni viddha-ekadaśi nie powinny być obchodzone. (In cases 
where Dvādaśī is Mahā-dvādaśī, Dvādaśī should be observed instead of 
Ekādaśī).  Proces obchodzenia ślubu Ekadaśi jest następujący: powinno 
przestrzegać się celibatu, zaczynając od dnia poprzedzającego Ekadaśi, aż 
do dnia po Ekadaśi, to jest trzy dni; w Ekadaśi, powinno się pościć 
kompletnie, nawet od wody; również w noc Ekadaśi, powinno się słuchać i 
intonować; a rano po Ekadaśi, powino przerwać się post podczas 
określonego przedziału czasowego. 
„Poszczenie w Ekadaśi oznacza, że nie przyjmuje się nawet maha-prasadam. 
Jeżeli ktoś jest chory, jest anukalpa (ustępstwo), skromny i lekki posiłek 
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może być przyjęty zgodnie z opisaną metodą przedstawioną w Hari-bhakti-
vilasa, w fragmencie zaczynającym się od 9.27:  

naktaṁ haviṣyānna-manodanam vā 
phalaṁ tilāḥ kṣīram athāmbu cājyāṁ 
yat pańca-gavyaṁ yadi vāpi vāyuḥ 
praśastam atrottaram uttaran ca 

‘Po zachodzie słońca owoce, warzywa, mleko, orzechy itd., moga być 
przyjęte w skromnej ilości, ale nie ziarno.’” 

Vijaya, „Dlaczego dhatri (śliwa wiśniowa) i drzewo peepul (figowiec) itd., 
mają szczególny status wielbienia, jako dziesiąta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Skanda Purana oznajmia: 

aśvattha-tulasī-dhātrī-go-bhūmi-sura-vaiṣṇavāḥ 
pūjitāḥ praṇatā dhyātāḥ kṣapayanti nṛnām agham 

‘”Jeżeli ktoś ofiarowywując pokłony wielbi i medytuje o świętych drzewach 
peepul, figowcu, tulasi i dhatri, krowach, braminach i Vaiṣnavach, wszystkie 
grzechy takiej osoby  są odpuszczone.’ 

„Jako część utrzymania rodzinnego życia wewnątrz systemu społecznego 
varnaśramy, wielbiciel vaidhī-bhakti musi wielbić, szanować i medytować o 
figowcu, peepul i innych dających cień drzewach; o dhatri (śliwie wiśniowej) 
i innych owocowych drzewach; o tulasi i innych roślinach inspirujących do 
oddania;o krowach i innych powszechnie dobroczynnych zwierzętach; o 
braminach, którzy nauczają religii i utrzymują zasady religijne; i Vaiṣnavach, 
wielbicielach Pana, którzy oczyszczają cały świat.” 

Vijaya, „Jedenasta zasada. Wyjaśnij łaskawie, co oznacza unikanie 
towarzystwa tych, którzy są materialistyczni lub nieprzyjaźni wobec Śri Kṛṣṇy 
i Jego wielbicieli?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Wzrost bhavy wzmaga czyjeś czyste oddanie dla 
Pana. Jak długo wielbiciel nie osiągnął jeszcze stanu bhavy, powinien unikać 
towarzystwa ateistów i niewielbicieli. Sanga powoduje przywiązanie. 
Rozmaite wymiany, które mają miejsce podczas niezbędnych stosunków z 
innymi, to nie jest sanga. Sanga oznacza atrakcję i przywiązanie do 
towarzystwa określonej osoby. W ten sposób, towarzystwo tych osób, które 
są nieprzyjazne wobec Najwyższego Pana musi być odrzucone (takie 
odrzucenie zachodzi przede wszystkim w sercu i dotyczy koncepcji 
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myślowych takich osób – przp.tłumacza). Wielbiciele upiększeni bhavą nigdy 
nie czują pragnienia wiązania się z agnostykami i ateistami. 

Jednakże, szczególnie dla neofitów w vaidhī-bhakti takie towarzystwo jest 
bardzo niebezpieczne. Tak jak burza piaskowa lub fala ciepła mogą wysuszyć 
roślinę, podobnie roślinka bhakti niszczona jest w towarzystwie 
niewierzących.” 

Vijaya, „Jakie osoby uważane są za nieprzyjazne wobec Kṛṣṇy?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Są cztery typy nieprzyjaznych niewierzących: 
osoby, które nie mają oddania dla Kṛṣṇy; osoby rażąco materialistyczne, 
otwarcie przywiązane do kobiet i wina; osoby, których serca zatrute są 
ateizmem i impersonalistycznymi myślami mayavada; osoby, których 
pochłania czynność dla korzyści. Ich towarzystwo powinno się odrzucić.” 

Vijaya, „Dwunasta zasada. W jaki sposób wielbiciel może ograniczyć 
pragnienie, aby mieć wielu uczniów i zwolenników jak również inicjować 
niegodnych uczniów?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nienasycona chciwośc do pieniędzy kieruje 
niektóre osoby do gromadzenia wielów uczniów. To jest poważna wada. 
Wzrastanie ilości uczniów zmusza osobę do inicjowania wielu niegodnych i 
wiarołomnych kandydatów, w ten sposób popełniając ogromną obrazę. 
Tylko szczere osoby z faktyczną śraddhą są godne do inicjacji.” 

Vijaya-kumāra, „Trzynasta zasada. Jakie jest znaczenie zewnętrznych 
pokazów z ostentacyjną pompą i celebracji, czym są przesadne wysiłki w 
konstruowaniu kosztownych świątyń i klasztorów?” 

Bābājī, „Powinno żyć się prosto i angażować w służbę oddania dla Pana. Nie 
powinno się przywiązywać do wielkiej pompy albo czynności, które 
wymagają niepotrzebnych wysiłków. Takie wysiłki rozproszą serca neofitów 
od wielbienia Pana.” 

Vijaya, „Czym jest porzucenie gromadzenia wielu książek, cytowanie ich, i 
obszernege analizowanie źródeł koncepcji myślowych niewiebicieli, jest o 
tym mowa w czternastej zasadzie?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Pisma święte są jak niewyczerpane, bezgraniczne 
przestworza. Jednakże, powinno się skupić na studiach tych duchowych 
tematów, które kogoś interesują. Gromadzenie istotnych książek i 
przeanalizowanie ich dokładnie. Normalnie nikt nie może zrozumieć tematu, 
jeżeli czyta kawałek albo skrawek przypadkowo znaleziony pośród 
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niezliczonej literatury, jednak w studiowaniu bhakti, jest to szczególnie 
użyteczne Niepodzielna uwaga podczas czytania literatury bhakti, sama w 
sobie może stworzyć obszerne zrozumienie sambandhy, która jest niezbędna 
do czyjegoś postępu duchowego. Ponadto, powinno się zrozumieć i wyjaśnić 
jasne, bezpośrednie znaczenie tekstu – przesadne analizy i wnioskowanie 
prowadzą tylko do błędnych przekonań.” 

Vijaya, „Co oznacza, aby nie być skąpcem, zaniedbującym swoje obowiązki 
oraz być kapryśnym w zwykłych materialnych stosunkach, to piętnasta 
zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Aby utrzymać ciało, konieczne jest staranie się o 
odpowiednie pożywienie, schronienie i odzież. Jeżeli te rzeczy są 
nieosiągalne, ktoś cierpi. Dodatkowo, jeżeli ktoś wszedł w posiadanie ich, a 
potem je stracił, również cierpi. Kiedy wielbiciel znosi takie odwrotności to 
musi tolerować je będąc nie zaniepokojonym, i nie ulegając rozpaczy, raczej 
powinien spokojnie modlić się do Najwyższego Pana i pamiętać Go ze 
stałością w sercu.” 

Vijaya, „Jak można pokonać otępiały uścisk smutku, frustracji i cierpienia, 
szesnasta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Jak umysł zdominowany przez lament, strach, 
złość, chciwość, zazdrość itd., medytuje o Śri Kṛṣṇie? Wielbiciel może być 
dotknięty przez lament i iluzję, z powodu śmierci członka rodziny albo 
pożądanego pragnienia, które pozostaje nie spełnione, ale nie powinien 
pozwolić sobie, aby takie uczucia sparaliżowały lub przygniotły go. Jest 
naturalnym, aby opłakiwać zgon syna, ale ktoś musi szybko pokonać takie 
nieszczęście przez przyjęcie schronienia Śri Kṛṣṇy oraz przez modlitwę do 
Niego o pocieszenię i siłę. W ten sposób, wielbiciel musi wytrenować siebie, 
aby zawsze pamiętać lotosowe stopy Pana we wszystkich warunkach.” 

Vijaya, „Siedemnastą zasadą jest to, aby nie okazywać braku szacunku 
wobec devów i devi. Czy to sugeruje, że powinni być wielbieni?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kultywacja zdeterminowanej służby oddania do 
Śri Kṛṣṇy jest najbardziej esencjonalną dla wielbiciela. Nikt nie musi wielbić 
devów uważając ich za oddzielnych i niezależnych od najwyższej mocy 
Najwyższego Pana. Pomimo to, w obecności osób wielbiących devów, Kṛṣṇa-
bhakta nie powinien uwłaczać devom (półbogom). Każdy deva musi być 
uważany za wzniosłego wielbiciela Kṛṣṇy i obiekt czyjegoś szacunku, ale w 
tym samym czasie, powinno się pamiętać, że tylko Śri Kṛṣṇa godny jest 
wielbienia przez wszystkich devów. W ten sposób, dla Kṛṣṇa-bhakty, Śri 
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Kṛṣṇa jest głównym celem we wszyskich bhajanach (uwielbieniach) i 
medytacjach, we wszystkich warunkach. 

„Jak długo czysta służba oddania nie zakwitła, serce i świadomość 
urwarunkowanej jivy (duszy) nie jest wolna od wpływu materialnych sił. 
Ponadto, tylko osoby kontrolowane przez trzy materiale siły będą uważać 
wielbienie devów jako równorzędne wobec wielbienia Śri Kṛṣṇy. W ten 
sposób, wielbienie różnych devów zgodnie z indywidualną preferncją, która 
dyktowana jest zgodnie z określonym wpływem materilanych sił na ich 
świadomość, może być rekomendowane tym osobom, których świadomość 
jest obezwładniona przez trzy siły materialne. Przez te materialnie 
uwarunkowane preferencje, są oni w stanie wielbić tylko devów. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w tak zastałej sytuacji, takie wielbienie jest z pewnością 
dobre dla nich, w ten sposób powinni rozwijać odpowiednią wiarę i wysiłki 
by wznosić się w szczególnym uwielbieniu. Dzięki łasce deva, tacy wielbiący 
w końcu zostaną oczyszczeni ze skażenia spowodowanego infekcją 
materialnych sił.” 

Vijaya, „W jaki sposób ktoś może przestać być przyczyną niepokoju i 
zakłóceń wobec innych żywych istot, osiemnasta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Śri Kṛṣṇa jest szybko zadowolony z osób, które 
przestają być przyczyną bólu i niepokoju wobec innych żywych istot, z 
powodu współczucia do nich. Daya, współczucie, jest szczególna cechą 
Vaiṣnava.” 

Vijaya, „W jaki sposób zaprzestać popełniania sevā-aparādha i nāma-
aparādha, dziewiętnasta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Seva-aparādha jest powiązana z wielbieniem 
Bóstw, podczas namaparādha związana jest z śuddha-bhakti i życiem 
duchowym w ogólności. Należy bardzo ostrożnie unikać obydwu rodzajów 
obraz. Są trzydzieści dwie seva- aparādhy, poczynając od wjezdźania do 
świątyni Pana na palankinie i noszenie butów w świątyni Pana; oraz dziesięć 
namaparādha, poczynając od znieważania wielbicieli, którzy zadedykowali 
swoje życia nauczając chwał Pana.”’ 

Vijaya, „Dwudziesta zasada. Wielbiciel nie powinien tego tolerewać, kiedy 
Kṛṣṇa albo Vaiṣnava są krytykowani. Czy ta instrukcja daje do zrozumienia, 
że wielbiciel musi natychmiast przeciwdziałać?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Ci, którzy bluźnią na Kṛṣṇę i Vaiṣnavów są 
niewierzącymi i nieprzyjaznymi wobec Kṛṣṇy. Ten obraźliwy nastrój nie może 
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być tolerowany bez wyjątku; wielbiciel powinien ściśle wyrzekać się takiego 
towarzystwa.” 

Vijaya, „Czy jest jakiś szczególny związek pomiędzy pierwszymi 
dwudziestoma zasadami bhakti, a pozostałymi czterdziestoma czteroma 
zasadami?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Te drugie czterdzieści cztery zasady zawarte są 
wewnątrz pierwszych dwudziestu zasad. Wymienione są niezależnie, aby 
podkreślić ich znaczenie i pomóc zrozumieć je lepiej. 

Trzydzieści zasad od dwudziestej pierwszej do pięćdziesiątej włącznie może 
być zaklasyfikowanych pod hasłem arcana-marga, procesem wielbienia 
Bóstw. 

„Dwudziestą pierwszą zasadą jest umieszczanie na ciele symboli Vaiṣnavy. 
Symbole składają się z trzech rzędów korali tulasi na szyi oraz znaków tilaka 
na dwunastu miejscach na ciele. 

Dwudziesta druga zasada instruuje wielbiciela, aby pisać imiona 
Najwyższego Pana lub imiona Śrī Śrī Pañca-tattva. na górnej części ciała albo 
na czole, robiąc to papką sandałową lub tilakiem. 

„Dwudziesta trzecia zasada odsyła nas do Śrimad Bhagavatam, 11.6.46: 

tvayopabhukta-srag-gandha-vāso-’laṣkāra-carcitāḥ 
ucchiṣṭa-bhojino dāsās tava māyāṁ jayema hi 

„Uddhava powiedział, „Mój drogi Kryszno, po prostu przez dekorowanie się 
girlandami, aromatycznymi olejkami, ubraniami i ornamentami, którymi Ty 
się wcześniej cieszyłeś oraz przez jedzenie pozostałości Twoich posiłków, 
my, Twoi słudzy, pokonamy Twoją iluzoryczną energię. Nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości.’ 

W tej śloce z Śrimad Bhagavatam, Śri Uddhava jasno wyjaśnia skuteczność 
pozostałości po Panu. 

„Następne zasady służby oddania są jak następuje: dwudziesta czwarta, ktoś 
powinien nauczyć się tańczyć z oddaniem przed Bóstwami Pana. Dwudziesta 
piąta, kiedy widząc Bóstwo lub mistrza duchowego, powinno natychmiast 
paść się na twarz z wielkim szacunkiem. Dwudziesta szósta, powinno się 
wstać i powitać Bóstwa i swojego guru na znak respektu i dwudziesta 
siódma, powinno podążać się w procesji za Bóstwem i guru. Dwudziesta 
ósma, powinno się regularnie odwiedzać świątynię Śri Kṛṣṇy i Jego dhama. 
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Dwudziesta dziewiąta, powinno się okrążać świątynię , Bóstwo i dhama, itd., 
zaleconą ilość razy. Trzydziesta, arcana, powinno ofiarować się wielbienie 
Bóstwa z zaleconymi artykułami. Te siedem zasad od dwudziestej czwartej 
do trzydziestej włącznie nie wymagają wyjaśnienia. 

„Trzydziesta pierwsza zasada, ofiarowanie dobrowolnej, pokornej służby dla 
Bóstwa i Vaiṣnavów, jest najlepiej wyjaśniona słowami z następującej śloki z 
Bhakti-rasamrita-sindhu, Purva 2.61: 

paricaryā tu sevopakaraṇādi-pariṣkriyā 
tathā prakīrṇaka-cchatra-vāditrādyair upāsanā 

„Ktokolwiek, kto czyni aranżacje do służenia Panu w ten sam sposób jak 
słudzy służą swemu królu – z parasolem, camarą, muzycznymi 
instrumentami i innymi takimi parafernaliami – z pewnością wyniesiony jest 
po śmierci do siedziby Śri Kṛṣṇy .’ 

„Ta śloka wyjaśnia znaczenie pokornej służby wobec Bóstwa i Vaiṣnavów. 

„Następne piętanaście zasad, od trzydziestej drugiej do czterdziestej szóstej 
włącznie, mają bezpośrednie, jasne znaczenie. Trzydziesta druga, powinno 
śpiewać się bhajany i kirtany gloryfikujące Pana dla Jego przyjemności. 
Trzydziesta trzecia, powinno brać się udział w sankirtana wraz z innymi 
wielbicielami. Trzydzista czwarta, powinno praktykować się japa medytację, 
np. intonować cicho maha-mantrę, tylko dla swojego słuchania, licząc na 
koralach lub palcach. Trzydziesta piąta, powinno ofiarowywać się modlitwy z 
wielkim uczuciem pokory i łagodności, w ten sposób ofiarowywując siebie 
Panu w kompletnej uległości. Trzydziesta szósta, z oddaniem powinno 
recytować się autoryzowane, wybitne i wybrane modlitwy z pism świętych, 
takich jak Bhagavad-gita i Śrimad Bhagavatam. Trzydziesta siódma, powinno 
się honorować i delektować Kṛṣṇa-prasadam. Trzydziesta ósma, powinno się 
pić caranamritę, wodę używaną do kąpieli Bóstwa. Trzydziesta dziewiąta, 
powinno się wąchać kadzidła, olejki, kwiaty, itd., które wcześniej zostały 
ofiarowane Panu. Czterdziesta, powinno się dotykać lotowowych stóp 
Bóstwa – ta zasada jest dla tych wielbicieli, którzy zostali odpowiednio 
inicjowani. Czterdziesta pierwsza, powinno się przedstawić siebie i w ten 
sposób wziąść darśana Bóstwa. Czterdziesta druga, powinno się z radością 
brać udział w arati i innych ceremoniach Bóstwa. Czterdziesta trzecia, 
powinno się słuchać uważnie o imieniu, pięknie, cechach i nieograniczonych 
rozrywkach Pana. Czterdziesta czwarta, podczas regularnego wykonywania 
czynności w oddaniu powinno się czekać cierpliwie, aż Pan obdarzy nas 
Swoją łaską,. Czterdziesta piąta, powinno się praktykować kontemplację o 
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imieniu, formach, cechach i rozrywkach Pana. Czterdziesta szósta, powinno 
się praktykować medytację na służbie, imieniu, formie, cechach i rozrywkach 
Pana, włączając wykonywanie manasi-seva, służby w umyśle. 

„Czterdziesta siódma zasada, dasya, służba oddania w natroju służenia, jest 
dwóch rodzajów: kāmarpan, ofiarowywanie rezultatów swoich czynności dla 
korzyści; i kainkarnya, bycie nieustannie zaangażowanym w służbę dla 
Bóstwa ciałem, umysłem i słowami. Czterdziesta ósma zasada, sakhya, 
służba oddania w przyjaźni, jest w dwóch nastrojach: viśvasa, jako poufny 
sługa; i mitra-vritti, jako dobrze życzący przyjaciel. Czterdziesta dziewiąta 
zasada, ātma-nivedana wskazuje na nastrój oddania w kompletnym 
podporządkowaniu. Ātma określa ‘jaźń’, ale nie tylko duszę jiva, ale ātma 
również wskazuje na obie deha- nisṭha ahaṁtā, koncepcję, żę ‘Jestem tym 
materialnym ciałem’, i deha-nisṭha mamata, koncepcję, że ‘to ciało i jego 
posiadłości są moje’. Te dwie koncepcje powinny być nivedana, 
podporządkowane, lotosowym stopom Śri Kṛṣṇy.” 

Vijaya, „Gurudeva, wyjaśnij łaskawie więcej o deha-nisṭha ahamta, ‘Jestem 
tym ciałem; i deha-nisṭha mamata, ‘to ciało i jego posiadłości są moje’.” 

Raghunatah dasa Bābājī, „Zajmujący deha, materialne ciało, jest nazywany 
dehi. Jest on jivą, wskazującą przez aham, Ja, które jest poczuciem jaźni – 
to własne ja. Kiedy jiva niepoprawnie utożsamia swoją jaźń jako materialne 
ciało, jest to znane jako deha-nisṭha ahamta. Taki stan prowadzi do drugiej 
iluzorycznej koncepcji, pod wpływem której ktoś uważa jako prawowite 
własności to materialne ciało i wszystko związane z materialnym ciałem. Ta 
iluzoryczna koncepcja jest znana jako deha-nisṭha mamata. Jaźń, materialne 
ciało i jego własności muszą zostać oczyszczone przez ofiarowanie ich Śri 
Kṛṣṇie. Powinno się porzucić fałszywą, materialną tożsamość i iluzoryczne 
koncepcje, ‘Ja’ i ‘Moje’. W ten sposób, w oddanym życiu, ktoś powinien 
zachowywać się zgodnie z rzeczywistym ‘Ja’, czyli tożsamością 
(świadomością) bycia sługą Śri Kṛṣṇy, utrzymującym się dzięki miłosierdziu 
Kryszny (Kṛṣṇa-prasadam). Dodatkowo, ciało, umysł, słowa i posiadłości 
powinny zostać podporządkowane Śri Kṛṣṇie, będąc wykorzystane jako 
narzędzia w Jego służbie, w ten sposób oczyszczając siebie z iluzorycznej 
koncepcji ‘Moje’. Wielbiciel, którego świadomość jest w ten sposób 
zaabsorbowana, znajduje się na poziomie ātma-nivedana.” 

Vijaya, „W jaki sposób ofiarować Kṛṣṇie nasze najbardziej piękne i ulubione 
przedmioty, pięćdziesiąta zasada?” 
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Raghunatha dasa Bābājī, „W tym świecie, jakikolwiek szczególny przedmiot 
przyciągnął naszą uwagę i przywiązanie powinien zostać ofiarowany Śri 
Kṛṣṇie i traktowany jako Jego własność. To jest znane jako ofiarowanie 
ulubionej rzeczy Panu.” 

Vijaya, „W jaki sposób osoba całym sercem czyni wysiłek dla Kṛṣṇy, 
pięćdziesiąta pierwsza zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Czy Vedyjskie, czy zwykłe obowiązki tego 
materialnego świata, czyjejś czynności powinny być wykonywane w taki 
sposób, aby były sprzyjające świadomości Kṛṣṇy. W ten sposób, nawet 
podejmując ryzyko, dla dobra Śri Kṛṣṇy, czynności zadowalające Śri Kṛṣṇę są 
znane jako czynności wszelkich wysiłków.” 

Vijaya, „Jakie jest znaczenie tego, że w każdych warunkach powinniśmy być 
podporządkowaną duszą, pięćdziesiąta druga zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kiedy ktoś jest zaabosrbowany myśląc, ‘O Panie, 
jestem Twój pod każdym względem,’ i ‘O Panie, podporządkowuję się Tobie 
kompletnie,’ ta postawa rezygnacji nazywana jest byciem podporządkowaną 
duszą.” 

Vijaya, „W jaki sposób służy się Tulasi devi, pięćdziesiąta trzecia zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Tulasi devi można służyć na dziewięć sposobów: 
oglądanie Tulasi, dotykanie Tulasi, medytowanie o Tulasi, gloryfikowanie 
Tulasi, składanie pokłonów Tulasi, słuchanie chwał Tulasi, sadzenie Tulasi, 
smakowanie Tulasi i codzienne wielbienie Tulasi. Wszystkie te służby dla 
Tulasi devi są ostatecznie przeznaczone dla przyjemności Najwyższego Pana, 
w ten sposób chwały Tulasi devi są nieskończone.” 

Vijaya, „W jaki sposób można oddać odpowiedni szacunek pismom świętym, 
pięćdziesiąta czwarta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Te teksty, które określają, analizują i ustanawiają 
czyste oddanie do Najwyższego Pana to śastra. Spośród wielu śastr, Śrimad 
Bhagavatam jest najlepsze, ponieważ jest wyrafinowaną koncepcją Vedanty. 
Ci wzniośli święci, którzy są przesiąknięci nieśmiertelną ambrozją Bhagavata 
Purana, (Śrimad Bhagavatam), nie są przyciągani przez inne pisma święte.” 

Vijaya, „W jaki sposób powinna być gloryfikowana Mathura, miejsce 
narodzin Śri Kṛṣṇy, pięćdziesiąta piąta zasada?” 
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Raghunatha dasa Bābājī, „Słuchaj, pamiętaj, gloryfikuj transcendentalne 
cechy Mathury, miej pragnienie, aby udać się na pielgrzymkę do Mathury, 
posmaruj swoje ciało kurzem z Mathury, mieszkaj w Mathurze i służ tej 
świętej ziemi. Wszystkie te czynności spełniają najbardziej upragnione 
życzenia. Tak samo ważne duchowo jest Śri Mayapur-dhama.” 

Vijaya, „Co oznacza służenie Vaiṣnavom, pięćdziesiąta szósta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Vaiṣnavowie są bardzo drodzy Śri Kṛṣṇie. Przez 
służenie im, osoba osiąga bhakti do Najwyższego Pana. Śastra oznajmiają, 
że wielbienie Śri Viṣnu jest najwyższe spośród wszystkich rodzajów 
wielbienia, ale nawet wyższe niż wielbienie Śri Viṣnu jest wielbienie sług 
Viṣnu, Vaiṣnavów.” 

Vijaya, „W jaki sposób ktoś wykonuje ceremonie w gloryfikacji Pana zgodnie 
ze swoją pozycją finansową, pięćdziesiąta siódma zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kupowanie składników do ofiarowania Panu 
zgodnie ze swoimi możliwościami. Po wielbieniu Pana i ofiarowaniu Mu 
przysmaków, Jego czyści wielbiciele, święci Vaiṣnavowie, muszą zostać 
obsłużeni prasadam, do ich pełnej satysfakcji. To jest znane jako 
mahotsava, wielka celebracja - najlepsza forma celebracji w świecie.” 

Vijaya, „W jaki sposób powinno się uhonorować miesiąc Karttika, 
pięćdziesiąta ósma zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Innym imieniem Karttika jest Urja. Wielbiciele 
podejmują szczególne śluby wyrzeczenia i zwiększają swoje czynności 
oddania słuchając, intonując, pamiętając, okrążając, itd., po to, aby uczcić 
rozrywki Śri Damodara, Śri Kṛṣṇy. Ta praktyka jest również znana jako 
Urjadara, wielbienie w miesiącu Karttika.” 

Vijaya, „W jaki sposób powinno się świętować dni pojawienia się Pana, 
pięćdziesiąta dziewiąta zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Dla podporządkowanych wielbicieli, dni pojawienia 
się Najwyższego Pana – takie jak Kṛṣṇa-janmaṣthami, ósmy dzień 
ubywającego księżyca w miesiącu Bhadra i Gaura-purnima, pełnia księżyca 
w miesiącu Phalguna – są bardzo szczególne i duchowo znaczące.             
Są starannie obchodzone z duchową powagą i ferworem oddania przez tych, 
którzy są zadedykowani i są również znani jako Śri Janma-yatra.” 

Vijaya, „W jaki sposób powinno się z odpowiednią wiarą, wielbić Bóstwa, 
sześćedziąta zasada?” 
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Raghunatha dasa Bābājī, „Kiedy wykonuje się służbę wielbienia Bóstwa, 
wielbiciel musi pozostawać zawsze entuzjastycznym i utrzymywać miłosny 
nastrój wobec Pana. Szczera dusza nie otrzymuje godnego pożałowania i 
bezużytecznego prezentu impersonalnego wyzwolenia przez wielbienie 
Bóstwa, ale jest nagrodzona bezcennym transcendentalnym klejnotem 
bhakti do Najwyższego Pana.” 

Vijaya, „Maharaja, łaskawie wyjaśnij, jak możemy smakować nektar Śrimad 
Bhagavatam w egzaltowanym towarzystwie tych rasika wielbiceli, którzy są 
wewnątrz na zawsze przesiąknięci jej boską rasą, sześćdziesiąta pierwsza 
zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Vedy są spełniającym pragnienia drzewem, a 
Śrimad Bhagavatam jest znakomicie dojrzałym owocem tego drzewa 
pragnień. Zasmakowanie tego nektaru jest niemożliwe w towarzystwie tych, 
którzy nie posiadają faktycznego smaku do niego. Tak naprawdę, ktoś staje 
się winowajcą, jeżeli próbuje w ten sposób „lizać zewnętrzną stronę słoika”. 
Szczery aspirant musi znaleść czystego wielbiciela – tego, który jest 
przepojony rasą , spragniony słuchania wzniosłych rozrywek Kṛṣṇy – i w jego 
towarzystwie smakować soczystej słodyczy Śrimad Bhagavatam. W 
zgromadzeniach niewielbicieli oraz przyziemnych spotkaniach społecznych, 
dyskusja nad i czytanie Śrimad Bhagavatam będzie miało negatywny wpływ, 
albo co najwyżej nie przyniesie żadnego efektu w duchowym postępie. 

Vijaya, „Co oznacza obcowanie z wielbicielami, którzy są spokojni, wzniośli i 
mają podobne duchowe uczucie do naszego, sześćdziesiąta druga zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nie można zrobić postępu duchowego jeżeli masz 
towarzystwo niewielbicieli, nawet jeżeli oznaczy się ich jako wielbicieli. 
Szczery wielbiciel zawsze pragnie wejść i zaangażować się w 
transcendentalną służbę w wiecznych, duchowych rozrywkach Śri Kṛṣṇy. To 
jest cecha charakterystyczna prawdziwego bhakty, wielbiciela. Spośród 
bhaktów, ci którzy są bardziej zaawansowani od nas powinni zostać 
odszukani, ponieważ dzięki ich towarzystwu zwiększamy jakośc naszej 
bhakti. Inaczej, wzrost bhakti będzie zatrzymany i ktoś będzie ściągnięty do 
tego samego poziomu jaki posiadają osoby z którymi wchodzimy w kontakt. 
Zostaliśmy ostrzeżeni o tym niebezpieczeństwie w Hari-bhakti-sudhodaya, 
8.51: 

yasya yat-saṣgatiḥ puṁso maṇivat syāt sa tad-guṇaḥ 
sva-kularddhye tato dhīmān sva-yuthāny eva saṁśrayet 
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‘”Osoba stopniowo nabiera tych cech, jakie posiada jej towarzystwo. Tak jak 
klejnot użycza swojego koloru i błyskotliwości innym substancjom z którymi 
wchodzi w kontakt. Dlatego osoba może stać się czystym wielbicielem w 
świętym towarzystwie wielbicieli.”’ 

Vijaya, „Jak określa się nama-kirtana, sześćdziesiąta trzecia zasada?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nama jest transcendentalną, duchową isotą bez 
nawet najmniejszego śladu materializmu. Nama dobrowolnie pojawia się na 
języku entuzjastycznego wielbiciela, którego zmysły zostały oczyszczone 
dzięki oddaniu. Z pewnością nama nie może zostać zrealizowane przez 
materialnie zanieczyszczone zmysły. Z całym sercem i oddaną postawą, 
wielbicel powinien intonować harinama, indywidualnie i w zgromadzeniu.” 

Vijaya, „Śrila Gurudeva, dzięki Twojej łasce, tylko dla celu Kṛṣṇa-bhakti 
zrozumieliśmy już cel mieszkania w Mathurze, miejscu narodzin Kṛṣṇy, 
miejscu gdzie Śri Kṛṣṇa wyjawia swe rozrywki, sześćdziesiąta czwarta 
zasada. Teraz chcielibyśmy poznać esencję wszystkich tych sześćdziesięciu 
czterech zasad, które tak łaskawie wyjaśniłeś.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Ostatnie pięć zasad spośród sześćdziesięciu 
czterech, które właśnie omawialiśmy stanowią najwyższe czynności bhakti. 
Jeżeli jakikolwiek wielbiciel wykona nawet niewiele tych czynności nie 
popełniając obraz, z powodu siły i duchowej mocy, bardzo szybko zostanie 
wyniesiony na poziom bhāva-bhakti.” 

Vijaya, „Szanowny Guruji, łaskawie poinstruuj nas w tym, cokolwiek więcej 
powinniśmy wiedzieć o sādhana-bhakti.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Zasady służby oddania opisane tutaj dają pewne 
zbędne, dodatkowe pozbawione oddania rezultaty,które wymienione są w 
pismach świętych. W zasadzie te rezultaty są przedłożone tylko, aby 
przyciągnąć i motywować osoby przyziemne do angażowania się w bhakti. 
Poprzez kontakt z transcendentalną czystością bhakti, materialistyczne 
upodobanie przyziemnych osób będzie stopniowo zmienione w rzeczywiste i 
główne znaczenie bhakti – przywiązane do lotosowych stóp Śri Kṛṣṇy. 
Poważni studenci i wnikliwi propagatorzy śuddha-bhakti czują, że wieczne 
rezultaty oddania powinny być celem, podczas gdy przemijające aspekty dla 
tymczasowej korzyści są do odrzucenia. 

„Osoba osiąga pewien stopień zdolności, aby kroczyć ścieżką bhakti z 
powodu swojej jñāna (wiedzy) i vairāgya (wyrzeczenia), ale to nie może być 
wzięte za coś oczywistego, że ta jñāna i vairāgya zmieni się w rzeczywistą 
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praktykę zasad śuddha-bhakti. Jñāna i vairāgya przejawiają tendencję do 
utwardzania i wysuszania serca, podczas gdy efekt bhakti jest miękki i 
gładki, topiący serce. Jakkolwiek, jñāna i vairāgya osiągana z praktyki bhakti 
jest bezprzecznie akceptowana jako część śuddha-bhakti. 

„Same z siebie, jñāna i vairāgya są niewystarczające, aby ukoronować kogoś 
smakowitym owocem śuddha-bhakti – i nigdy nie mogą być przyczyną 
śuddha-bhakti. Ponadto, to czego nie są w stanie ofiarować jest łatwo dane 
przez bhakti. Dzięki odpowiedniemu wykonywaniu śuddha-bhakti, 
wytwarzany jest unikalny smak do służenia i wielbienia Śri Kṛṣṇy, do takiego 
stopnia, że nawet najsilniejsze materialne przywiązania są kompletnie 
zgaszone. 

„Sādhaka musi starannie praktykować yukta-vairāgyę i jednocześnie unikać 
phalgu-vairāgyi, fałszywego, suchego wyrzeczenia. Wszystkie odpowiednie 
obiekty materialne mogą być użyte w służbie dla Śri Kṛṣṇy, ponieważ należą 
do Niego. Jednakże, w tym samym czasie, ktoś musi być wolny od 
przyziemnego przywiązania do tych materialnych obiektów. Obchodzenie się 
z materią w taki zbalansowany sposób znane jest jako yukta-vairāgya. 
Wszystko jest częścią Śri Kṛṣṇy i ma swój związek z Nim. Po prostu 
wyrzekając się materii, ponieważ ponoć jest nieduchowa i przyziemna, w 
tym samym czasie podsycając palące pragnienie do monistycznego 
wyzwolenia – to jest nazywane phalgu-vairāgya. Dlatego, przyziemna wiedza 
i fałszywe wyrzeczenie prowadzone bez związku z Śri Kṛṣṇą muszą zostać 
porzucone. 

„Fałszywe publiczne pokazy ekstatycznych symptomów bhakti 
materialistycznych pseudo-wielbicieli z ukrytymi motywacjami do 
gromadzenia bogactwa, zwolenników i uczniów są daleko, daleko odsunięte 
od śuddha-bhakti i z pewnością nie są częścią bhakti. Prawy charakter i 
cechy takie jak viveka, inteligentne rozeznanie są ozdobą dla tych, którzy 
wkraczają i praktykują ścieżkę bhakti, ale nie powinny być uważane za 
niezbędne kwalifikacje do angażowania się w bhakti. 

„Wielbiciele praktykujący bhakti często są obdarzeni takimi cechami jak 
kontrola zmysłów, dyscyplina, czystość, itd., które pojawiają się naturalnie i 
bez szczególnego wysiłku. Jednakże, to nie są części bhakti. Te 
charakterystyki i więcej, takie jak wewnętrzna i zewnętrzna czystość, 
wyrzeczenie, zrównoważenie, itd. automatycznie rozwijają sie w osobowości 
wielbiciela Kṛṣṇy. Nie musi czynić osobnych wysiłków, aby je kultywować. 
Jakakolwiek osoba, która szczerze próbuje praktykować którąkolwiek z nich 
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lub więcej niż jedną z zasad bhakti, które właśnie wyjaśniłem, z pewnością 
osiągnie doskonałość w życiu duchowym, świadomości Kṛṣṇy. 

„W ten sposób opowiedziałem wszystko o vaidhī-sādhana-bhakti w skrócie. 
Możesz spróbować wprowadzić te instrukcje tak bardzo jak potrafisz.” 

Vrajanātha i Vijaya-kumāra padli na twarz przed lotosowymi stopami Śri 
Raghunatha dasa Bābājī Maharaja i powiedzieli pokornie, „O Gurudeva! Bądź 
łaskawy dla nas i ocal nas z głębokiej studni fałszywej dumy, w której 
toniemy.” 

Raghunatha dasa Bābājī odpowiedział, „Śri Kṛṣṇa z pewnością obdarzy was 
Swoimi błogosławieństwami.” 

Idąc przez uspokajającą ciszę późnej nocy, wujek i bratanek wrócili do 
domu. Ich serca nuciły z radości, a umysły medytowały o instrukcjach, które 
dopiero co otrzymali od Śri Raghunatha dasa Bābājī Maharaja. 

W ten sposób kończy się dwudziesty rozdział Jaiva-dharma, zatytułowany: 
Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana, Część Ósma: Abhidheya: 
Vaidhī Sādhana Bhakti, Praktyka Uregulowanej Służby Oddania. 
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ROZDZIAŁ 21 

Część Dziewiąta: Abhidheya: Rāgānugā-sādhana-bhakti, 

Kultywacja Spontanicznej Służby Oddania 

 

Vijaya-kumāra i Vrajanātha poczuli, że instrukcje Śri Raghunatha dasa Bābājī 
Maharaja emanowały niezrównanym spokojem i łagodziły jakiekolwiek 
wątpliwości w ich umysłach. Dlatego doszli do wniosku, aby natychmiast 
wziąść od niego inicjację. Vijaya-kumāra otrzymał tradycyjną inicjację od 
kapłana rodzinnego, a Vrajanātha otrzymał już gayatri dikṣa, inicjację do 
gayatri mantry, ale nie mantra-dikṣa. Dowiedzieli się od Raghunatha dasa 
Bābājī, że jeżeli ktoś otrzymuje i intonuje mantrę od nie-Vaiṣnavy, z 
pewnością jest na ścieżce wiodącej do piekła. Rozumiejąc ten błąd, ktoś 
musi natychmiast otrzymać inicjację od Vaiṣnava guru. Ponadto, aby 
osiągnąć szybką doskonałość w swoim intonowaniu, niezbędnym jest, aby 
dikṣa-guru był transcendentalną, samozrealizowaną duszą. 

Dlatego też, następneg ranka wcześnie rano, udali się do Śrivasa-aṅgana, z 
determinacją, aby przyjąć inicjację od Raghunatha dasa Bābājī. Po 
uświęceniu się, kąpieli w świętych wodach Gangi i udekorowaniu w 
dwunastu miejscach swoich ciał tilakiem, z odpowiednimi mantrami, przybyli 
do Mayapura Śrivasa-aṅgana, gdzie padli na twarz przed Śri Raghunatha 
dasa Bābājī. Ten amozrealizowany i wyzwolony wielbiciel, choć wyczuł ich 
intencje, pomimo tego zapytał, „Co was tu sprowadza tak wcześnie rano?” 

Odpowiedzieli, „O szanowny Gurudeva, jesteśmy bezradni i duchowo 
ubodzy, prosimy, bądź tak łaskawy i przyjmij nas pod swoje schronienie!” 

Wtedy Raghunatha dasa Bābājī zaprosił ich do swojej chatki, jeden po 
drugim, gdzie inicjował ich w osiemnastosylabowej Kṛṣṇa-mantrze. Kiedy 
zaczęli intonować tą wielką mantrę, stali się zaintoksykowani i radośnie, 
głośno wykrzykiwali, „Wszelka chwała Śri Gaurāṅdze! Wszelka chwała Śri 
Gaurāṅdze!” Wznosząc swe ramiona, zaczęli tańczyć, poruszając sie z gracją. 
Wyglądali wzniośle z koralami tulasi na swych szyjach, białymi świętymi 
nićmi zawieszonymi luźno w poprzek ich klatek piersiowych, od lewego 
ramienia, znaczące znaki tilaka lśniły w dwunastu miejscach umieszczonych 
na ich ciałach, a ich jasne twarze poczerwieniały od duchowych emocji. 
Wstępne przypływy ekstatycznych symptomów stały się oczywiste, kiedy 
niepowstrzymane łzy popłynęły z ich oczu. 
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Raghunatha dasa Bābājī był bardzo poruszony i objął ich z osobna, mówiąc, 
„Dzisiaj uświęciliście mnie.” Vrajanātha i Vijaya-kumāra upadli do jego stóp i 
posmarowali swoje głowy i ciała kurzem z jego stóp. W międzyczasie, dwaj 
słudzy Vrajanātha pojawili się w Śrivasa-aṅgana obładowani żywnością. 
Zanim Vrajanātha udał się do Mayapura tego poranka, zaaranżował wielką 
ilość pożywienia, które zostało przyniesione w celu ofiarowania go Śri 
Mahāprabhu i Vaiṣnavom. Pokornie zbliżając się ze złożonymi dłońmi do 
pobliskich Vaiṣnavów, Vrajanātha i Vijaya-kumāra pokornie poprosili ich o 
zaakceptowanie bhoga do ofiraowania Panu. Główny kapłan ze świątyni 
Śrivasa-aṅgana uprzejmie przyjął bhoga, wysyłając je do kuchni, tak aby 
zostało ugotowane i ofiarowane Bóstwom Śrī Śrī Pañca-tattva. na ołtarzu 
świątynnym. 

Krótko potem, została przeprowadzona ceremonia bhoga-arati wraz z 
dźwiękim konch i dwonieniem dzwonów. Vaiṣnavowie zebrali się w 
świątynnym pomieszczeniu przed Bóstwami Śrī Śrī Pañca-tattva. i teraz 
podnieśli swoje głosy w melodyjnej harmonii, śpiewając szczególną pieśń do 
arati z towarzyszącymi mridangami i kartalami. Stopniowo wzrastająca liczba 
Vaiṣnavów wyraziła swe upojenie w słodkim chórze wychwalającym Śri 
Caitanyę. W końcu wielbienie arati zakończyło się radosnym crescendo. 

Było czymś zwyczajnym dla uroczystości, kiedy świątynia została 
wysprzątana do służenia jako prasadam hol dla dużego spotkania. Podczas 
gdy dziękczynne modlitwy do prasadam zostały głośno intonowane do Pana, 
Vaiṣnavowie siedli w rzędach, każdy z prostym naczyniem na wodę,. Z 
powodu ich wielkiego szacunku Vrajanātha i Vijaya odmówili za pierwszym 
razem, aby usiąść z Vaiṣnavami. Jednakże, widząc to starsi Bābājī 
praktycznie zanieśli ich na miejsca w zgromadzeniu. 

Jeden ze starszych Bābājīch rzekł, „Jesteście Vaiṣnavami, jesteście naszą 
rodziną, więc będzie naszym wielkim szczęściem ofiarować wam nasze 
dandavaty.” 

Jednak Vrajanātha i Vijaya-kumāra odpowiedzieli, „Szanowny Bābājī, jesteś 
świętym nauczycielem, wyrzeczonym i zaawansowanym – będziemy uważali 
to za błogosławieństwo, kiedy pozwolisz nam przyjąć twoje święte 
pozostałości. Będziemy uważali za poważną obrazę siedzienie i jedzenie z 
tobą. 

Inny starszy Vaiṣnava odpowiedział, „Kiedy ktoś ocenia zaawansowanego 
Waisznawę, status społeczny, czy ktoś jest grihasta-vaisznava albo tyagi-
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vaisznava nie jest kryterium. Vaiṣnava jest osądzany ze względu na głębię 
swego oddania i stosownie jest szanowany.” 

Podczas tej dyskusji, preparacje do rozdawania zostały zakończone i wszyscy 
zajęli siedzenia w odpowiednich miejscach. Jednakże, Vrajanātha i Vijaya-
kumāra nadal nie przyjmowali, ponieważ chcieli poczekać i zasmakować 
resztek z talerza swojego guru. Obserwując to, starsi Vaiṣnavowie poprosili 
Raghunatha dasa Bābājī, który był najbardziej szanowany spośród nich, aby 
łaskawie ofiarował odrobinę z jego talerza do swych dwóch oczekujących 
uczniów, w innym wypadku nie będą honorować prasadam. W ten sposób, 
Raghunatha dasa Bābājī upuścił garść prasadam ze swojego talerza na ich 
wyciągnięte dłonie. Dotykając prasadam do ich czoła w geście szacunku, 
zaintonowali, „Śri gurave namah,” a następnie zasmakowali prasadam z 
wiedzą, że było to czysto transcendentalne pożywienie. Następnie przyłączyli 
się do innych Vaiṣnavów w radosnym smakowaniu prasadam. 

Vaiṣnavowie honorowali prasadam w cichej medytacji, cisza była przerywana 
w odstępach przez pożyteczne słowa gloryfikujące prasadam. Śrivasa-
aṅgana po raz kolejny stała się miejscem cudownego festiwalu. Pamiętając 
werset z książki „Prema-vivarta” Jagagananda Pandita, która trafnie opisuje 
ich obecne doświadczenia, wielbiciele wyobrazili sobie Śrimati Śacidevi, 
Śrimati Sitadevi i Śrimati Malinidevi serwujące prasadam Śri Caitanyi 
Mahāprabhu otoczonego przez Swoich towarzyszy: 

„Śri Caitanya wiecznie odgrywa Swoje transcendentalne rozrywki w świętym 
dhama Mayapura, ale tylko ci, którzy – dzięki ich niezliczonym, pobożnym 
uczynkom – mają czyste serca, są w stanie je ujrzeć.” 

Wtedy, jednocześnie, wszyscy Vaiṣnavowie przestali jeść i siedzieli w 
absolutnej ciszy, będąc zauroczonym widząc jak Pan osobiście manifestuje 
swoje rozrywki przed ich oczyma. Zachwycone zgromadzenie zobaczyło Śri 
Caitanyę i Jego towarzyszy siedzących razem, podczas rozdawania wielkiej 
różnorodności prasadam przez Śacidevi, Sitadevi i Malinidevi. Mimo to, widok 
zniknął tak nagle jak się pojawił, pozostawiając wielbicieli patrzących na 
siebie nawzajem w kompletnym oszołomieniu. Jak realizacja tego, co 
właśnie zobaczyli zaświtała, łzy ekstazy napłynęły im do oczu. Teraz 
prasadam smakowało poza opisem słów. Vaiṣnavowie powiedzieli delikatnie 
do siebie nawzajem, że ci dwaj młodzi bramini byli definitywnie odbiorcami 
szczególnej łaski Śri Caitanyi, ponieważ Najwyższy Pan, Śri Caitanya 
Mahāprabhu zamanifestował Swoje wieczne rozrywki przy tym mahotsava 
(festiwalu), zaaranżowanym przez nich. Tak czy inaczej, Vrajanātha i Vijaya-
kumāra poczuli się niezdolni, aby zaakceptować taką pochwałę. Łzy 
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popłynęły im z oczu, kiedy powiedzieli, „ Jesteśmy żałośni, ubodzy i 
nieświadomi życia duchowego. Cudowny widok był możliwy do obejrzenia 
wyłącznie dzięki łasce naszego Gurudeva i świętych obecnych Vaiṣnavów.” 
Po skończeniu prasadam, Vrajanātha i Vijaya-kumāra poprosili o pozwolenie 
od ich guru i Vaiṣnavów o opuszczenie i powrót do ich rezydencji. 

Od tego dnia, Vrajanātha i Vijaya rozpoczęli nową codzienną rutynę. Brali 
wczesno-poranną kąpiel w Gangesie, ofiarowywali pokłony do lotosowych 
stóp Śrila Gurudeva, oglądali Bóstwa w świątyni, okrążali je, ofiarowywali 
wielbienie i wodę do Tulasi devi, itd. Poczynili wysiłki, aby nauczyć się i 
ćwiczyć nowe praktyki w służbie oddania każdego dnia, pomagające zrobić 
im szybki duchowy postęp. 

Tydzień później odwiedzili wieczorem Śrivasa-aṅgana po ukończeniu ich 
codziennych braminicznych obowiązków gayatri-mantra, japa, itd. Po 
uczestniczeniu w wieczornym arati w świątyni, udali się, aby ujrzeć ich 
Gurudeva w jego bhajana-kutira. Ofiarowując pokłony, usiedli i zapytali, 
„Drogi Guruji, dzięki twojej łasce, mamy jasne pojęcie o vaidhī-bhakti-
sādhana. Chociaż jesteśmy najbardziej zdegradowani, naszym żarliwym 
pragnieniem jest abyś łaskawie wyjaśnił nam zasady rāgānugā-bhakti.” 

Raghunatha dasa Bābājī był niezmiernie uradowany z powodu ich prośby i 
rzekł, „Moi synowie, nasz ukochany Pan, Śri Caitanya zatwierdził waszą 
inicjację, odtąd nie ma niczego, czego nie możnaby było wyjawić wam. 
Posłuchajcie bardzo uważnie jak będę wyjaśniał zasady rāgānugā-bhakti. 
Rozpocznę moją rozprawę od ofiarowania wielokrotnych wyrazów szacunku 
do lotosowych stóp Śrila Rūpā Goswami, który został ocalony od 
wyniszczającego towarzystwa yavanów przez naszego Pana, Śri Caitanyę, a 
ten objaśnił jemu mądrośći rasa-tattvy, prawdy o transcendentalnych 
smakach. Ofiarowuję również moje najgłębsze oddanie do Śrila Raghunatha 
dasa Goswami, który również został ocalony przez najbardziej hojną osobę, 
Śri Caitanyę. Pan wyswobodził go od uwikłania w tymczasowe przywiązania i 
umieścił go pod bezpieczną duchową opieką Śrila Svarūpā Goswami, w ten 
sposób obdarzając go wszelką doskonałością. Jako wstęp do tematu 
rāgānugā-bhakti, chcę sformułować symptomy rāgātmikā-bhakti, 
spontaniczną transcendentalną miłosną służbę nitya-siddhas, wiecznych 
rezydentów duchowego królestwa.” 

Vrajanātha, „Gurudeva, zanim będziemy kontynuować, wyjaśnij nam 
łaskawie znaczenie słowa raga.” 
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Raghunatha dasa Bābājī, „Podczas codziennych interakcji z zewnętrznym 
światem, uwarunkowana dusza rozwija silną miłość i atrakcję do 
materialnego świata; ta zmysłowa atrakcja znana jest jako viñaya-raga. Jak 
oczy bezustannie przechodzą od jednego pięknego materialnego obiektu do 
drugiego, ta zewnętrzna różnorodność trzyma obserwatora oczarowanego 
bardzo śmiesznymi barwami; jednocześnie, jego wewnętrzne serce czuje 
głaskanie przyziemnej ragi, atrakcji. Jednakże, kiedy raga czyni Śri Kṛṣṇę 
jedynym celem, ta świadomość nazywana jest raga-bhakti.” 

„Śrila Rūpā Goswami definiuje raga w Bhakti-rasamrita-sindhu 1.2.272: 

iṣṭe svārasikī rāgaḥ paramāviṣṭatā bhavet 
tan-mayī yā bhaved bhaktiḥ sātra rāgātmikoditā 

‘”Raga jest całkowitym zaabsorbowaniem na czyimś najbardziej uwielbionym 
obiekcie, nastrojona z emocjami, które są sva-rasiki, to jest zgodna z 
wrodzonym nastrojem transcendentalnej miłości. Kiedy oddanie do Śri Kṛṣṇy 
jest w pełni dopełnione ragą, jest opisane jako rāgātmikā-bhakti.’ 

Opisując to pokrótce, rāgātmikā-bhakti to nienasycone pragnienie, aby 
kochać Śri Kṛṣṇę. Ci wielbciele, którzy do tej pory nie doświadczyli 
duchowych emocji w tej dziedzinie ragamayi-bhakti, oddania przepojonego 
ragą, muszą poszukiwać nakazów pism świętych, aby zwiększyć ich oddanie, 
w ten sposób podążając za vaidhī-sādhana-bhakti. Respekt, szacunek i wiara 
są aktywnymi zasadami vaidhī-bhakti, podczas zawsze wzrastająca duchowa 
chciwość, aby smakować rozrywki Śri Kṛṣṇy jest cechą charakterystyczną 
rāgātmikā-bhakti.” 

Vrajanātha, „Kto może być uważany za dobrego kandydata do ragamayi-
bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Jest powiedziane, że vaidhī-śraddha, bezgraniczna 
wiara w nakazy pism świętych stwarza zdolność do praktykowania vaidhī-
bhakti. Podobnie, lobhamayi-śraddha, bezgraniczna wiara w Śri Kṛṣṇę, 
kierowana przez lobha, intensywną duchową chciwość – daje komuś 
zdolność do wejścia w sferę ragamayi-bhakti. Vrajavāsī, wieczni rezydenci 
najwyższego duchowego królestwa, pogrążeni są w duchowych smakach, 
które są pełne raga. Wielbiciele, którzy są chętni osiągnąć bhāva, 
ekstatyczne emocje, które Vrajavāsī posiadają wobec Śri Kṛṣṇy, mają prawo 
do wejścia w rāgānugā-bhakti, to jest bhakti, która przyjmuje schronienie i 
podąża za raga i bhāva wiecznych rezydentów duchowego królestwa.” 

Vrajanātha, „W tym kontekście, jakie są określone symptomy lobha?” 



 

*  185  * 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kiedy ktoś słucha o miłosnych sentymentach 
oddania i intymnych stosunkach Vrajavāsīch z ich ukochanym Śri Kṛṣṇą i to 
budzi pragnienie, aby w pełni wziąść udział w tych rozrywkach, to jest 
nazywane lobha. Kiedy praktykujący vaidhī-bhakti słucha o rozrywkach Śri 
Kṛṣṇy, patrzy na wskazówki i instrukcje zasadniczych pism świętych i używa 
racjonalnego podejścia, aby zrozumieć te rozrywki, ale w rāgānugā-bhakti 
intelekt nie potrzebuje pism świętych albo logiki, ponieważ jest w pełni 
przeciążony lobha, które posiadają bhāva Vrajavāsīch.” 

Vrajanātha, „Jaki jest proces rāgānugā-bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Sādhaka, wielbiciel na poziomie sādhana, musi 
zawsze pamiętać i podążać w ślady wiecznych towarzyszy Pana, Vrajavāsīch, 
u których wieczna służba do Śri Kṛṣṇy znajduje głęboką atrakcję. W ten 
sposób, sādhaka rozwija lobha, aby osiągnąć służbę podobną do tej jakiego 
wybrał Vrajavāsī. Sādhaka będzie żył we Vrajy, osobiście albo w duchu i 
kontemplował o miłosnych wymianach i konwersacjach Vrajavāsīch z 
ukochanym Śri Kṛṣṇą. Rozwijając i zwiększając intensywną chciwość, aby 
posiąść podobną bhāvę, wytrwale naśladuje tego Vrajavāsī, którego wybrał 
wykonując dwa rodzaje służby oddania pod jej lub jego ciągłymi 
wskazówkami. Zewnętrznie służy Panu jako sādhaka, a wewnętrznie 
przybiera swoją duchową formę – siddha-deha , która na pewno któregoś 
dnia zamanifestuje się na stałe – i służy Panu w tej roli.” 

Vrajanātha, „Jakie są podobieństwa pomiędzy rāgānugā-bhakti, a zasadami 
vaidhī-bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Wszystkie zasady vaidhī-bhakti, takie jak 
śravaṇam, kīrtanam, itd., są bardzo obecne w czynnościach oddania 
rāgānugā-sadhaki. Kiedy sādhaka smakuje wieczną służbę dla Śri Kṛṣṇy 
wewnątrz siebie pod kierownictwem wybranego Vrajavāsī, zewnętrznie 
zasady vaidhī-bhakti wykonywane są jednocześnie.” 

Vrajanātha, „Jaka jest wyższość bhakti oparta na raga, a bhakti opartej na 
vaidhī?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Praktyka vaidhī-bhakti przez długi czas, nawet z 
największą szczerością, stwarza zaledwie rezultat, który jest osiągany z o 
wiele mniejszym wysiłkiem przez rāgānugā-bhakti.Vaidhī-bhakti otoczona 
jest przez wielką ilość śastrycznych zakazów i zaleceń, które czynią ją słąbą, 
podczas gdy rāgānugā-bhakti jest nieazależna i oparta na naturalnej atrakcji, 
czyniąc ją mocną i niezachwianą. Rāgānugā-sādhaka, aspirujący sługa 
Vrajavāsīego, stymuluje wzrastającą ragę przez wewnętrzne podążanie w 
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ślady wybranego Vrajavāsī oraz przez jednoczesne zastosowanie dziewięciu 
procesów: śravaṇam, kīrtanam, itd., oraz wszystkich innych odpowiednich 
zasad bhakti wraz z zewnętrznym ciałem. 

„Kiedy świadomość zostaje oczyszczona ze skażenia materialnymi siłami – 
dobrocią, pasją i ignorancją – ktoś naturalnie czuje wzrastającą inspirację do 
podążania za określonym wiecznym towarzyszem Pana. W ten sposób, lobha 
i ruci do rāgānugā-bhakti w rzeczywistości inspiruje do podążania ścieżką 
czyjejś prawdziwej nitya-dharmy. Rāgānugā-bhakti i rāgātmikā-bhakti mają 
tę samą liczbę podziałów.” 

Vrajanātha, „Jak wiele jest podziałów rāgātmikā-bhakti? 

Raghunatha dasa Bābājī, „Są dwa rodzaje rāgātmikā-bhakti: kāma-rūpā, 
oddanie zrodzone z pragnienia oraz sambandha-rūpā, oddanie zrodzone z 
pokrewieństwa.” 

Vrajanātha, „Wyjaśnij łaskawie różnicę pomiędzy tymi dwoma formami 
oddania?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Śrimad Bhagavatam, 7.1.30-31, oznajmia: 

kāmād dveṣād bhayāt snehād yathā bhaktyeśvare manaḥ 
āveśya tad-aghaṁ hitvā bahavas tad-gatiṁ gatāḥ 

‘”Wiele, wiele osób osiągneło wyzwolenie po prostu myśląc o Kṛṣṇie z wielką 
uwagą i porzuceniu grzesznych czynności. Ta wielka uwaga może mieć 
swoją przyczynę w pożądliwych pragnieniach, nieprzyjaznych uczuciach, 
strachu, uczuciu lub w służbie oddania. Wyjaśnię teraz jak ktoś otrzymuje 
łaskę Kṛṣṇy po prostu przez skoncentrowanie swojego umysłu na Nim.’ 

gopyaḥ kāmād bhayāt kaṁso dveṣāc caidyādayo nṛpāḥ 
sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho 

„Mój drogi Królu Yudhisthiro, gopi przez ich pożądliwe pragnienia, Kaṁsa 
przez strach, Śiśupala i inni królowie prze zazdrość, Yadawowie przez ich 
związek rodzinny z Kṛṣṇą, wy Pandawowie dzięki waszemu uczuciu do Kṛṣṇy 
i my, wielbiciele w ogólności, dzięki naszej służbie oddania osiągneliśmy 
łaskę Kṛṣṇy.’ 

„W tym wersecie wymienionych jest sześć związków z Kṛṣṇą: kāma, 
pożądanie; bhayā, strach; dvesza, zazdrość; sambandha, związki rodzinne; 
Sneha, uczucie; i bhakti, oddanie. Spośród tych bhayā i dvesza, będąc 
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niepomyślnymi uczuciami w umyśle są niewłaściwe w prema-bhakti; dlatego, 
są odrzucone prze wielbicieli Pana i nie biorą udziału w ragamayi-bhakti. 

Sneha wymieniona wcześniej wskazuje na sprzyjające uczucie przyjaznej 
sympatii wobec Pana. Zgodnie z tym, powinna zostać umieszczona wewnątrz 
vaidha-sādhana-bhakti i również nie jest częścią ragamayi-bhakti. W innych 
czysto transcendentalnych związkach słowo sneha wskazuje na uczucie 
splecione z miłosnymi sentymentami prema-bhāva i nie jest dlatego częścią 
rāgānugā-sādhana-bhakti, ponieważ ten poziom duchowej miłości należy do 
znakomitej prema-bhakti. 

„Ponadto, Śrila Rūpā Goswami wyjaśnia w Bhakti-rasamrita-sindhu, Purva 
2.135, że vaidhī-bhakti jest określona słowami w powyższym wersecie ... 
bhaktya vayam vibhu... ‘My dzięki bhakti osiągneliśmy ten sam cel.’ W ten 
sposób, ta śloka wyjaśnia, że wielbiciele w ogólności osiągneli najwyższy cel 
służby oddania do Najwyższego Pana przez vaidhī-bhakti. Dlatego, kategoria 
bhakti wskazana przez powyższe słowa ...bhaktya vayam vibhu... również 
nie jest ragamayi-bhakti. 

„W innych sytuacjach, słowo bhakti wymienione w powyższej śloce może 
być zinterpretowane jako wskazujące na jñāna-miśra-bhakti, to jest bhakti 
zmieszane z jnaną, w ten sposób wskazując na silną sympatię do wiedzy z 
pism świętych i tendencję do monistycznego wyzwolenia po stronie sadhaki. 
Więc, to również nie może być wzięte jako część ragamayi-bhakti. Jñānī, 
podążając za ich monistycznym pociągiem umysłu, zinterpretują słowa 
...tad-gatim gatah... ‘Osiągneliśmy najwyższy cel,’ jako znaczenie, że ktoś 
wtopił się w brahmajyoti i tym samym zrównał się z Brahmanem, cielesnym 
blaskiem Śri Kṛṣṇy. Używają argumentu, że słońce i jego promienie są takie 
same. Ale powinni zauważyć, że wrogowie Śri Kṛṣṇy również wtapiają się w 
brahmajyoti. Spośród tych wyzwolonych dusz wtopionych w blask Pana, 
niektórzy mogą osiągnąć sarupya-abhasa-mukti, posiadając pozornie taką 
samą formę co Pan. Podczas gdy inne dusze mogą zostać pogrążone w 
monistycznym szczęściu Brahmana. Zgodnie z Brahmanda Purana, zostali 
wzniesieni do siddha-loka, która jest usytuowana na peryferiach maya-jagat, 
iluzorycznego świata.  

„W zasadzie, nie ma różnicy pomiędzy Śri Kṛṣṇą, a Jego fizycznym blaskiem, 
Brahmanem, tak jak słońce i jego promienie są takie same. 

Dlatego, w powyższej śloce słowo tad-gatim oznacza osiągnięcie Kṛṣṇy – czy 
to będzie Jñānī i asura będąc wzniesionym do wyzwolenia sayujya albo 
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ewentualnie błogosławieni wielbiciele znajdujący wieczne zaangażowanie w 
służbie u lotosowych stóp Śri Kṛṣṇy. 

„Dlatego z tych analiz widzimy, że te cztery nastroje – bhayā, strach; dvesa, 
zazdrośc; Sneha, uczucie; i bhakti wskazująca zarówno na vaidhī-bhakti jaki 
i na jñāna-miśra-bhakti – powinny zostać odjęte od sześciu nastrojów 
wymienionych w powyższej śloce; tym samym pozostawiając tylko dwa – 
kāma, duchowe pożądanie i sambandha, pokrewieństwo jako asertywne, 
transcendentalnie niezależne od regulacji pism świętych i właściwe wobec 
raga-marga, ścieżki miłosnej transcendentalnej atrakcji. W ten sposób, kāma 
i sambandha są dwoma typami ragamayi-bhakti.” 

Vrajanātha, „Jaka jest natura kāma-rūpā bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Słowo kāma może sugerować pragnienie cieszenia 
się egoistycznie i materialnie. Jednakże, kiedy ten nastrój manifestuje się w 
rāgātmikā-bhakti, to faktycznie jest to bezprzyczynowa transcendentalna 
miłość do Kṛṣṇy, kompletnie wolna od materialnego zanieczyszczenia i 
egoizmu. Transcendentalna kāma jest bezinteresowną miłością, w której 
każdy pojedyńczy wysiłek ukochanej, wielbiciela, jest ukierunkowany, aby 
zadowolić ukochanego, Śri Kṛṣṇę. Wszystkie czynności samowywyższania się 
i samozadowolenia są nieobecne. Nawet jeżeli są tam elementy pragnienia 
do osobistego szczęścia, to są one ostatecznie zatrudnione w przyjemność 
Kṛṣṇy. 

„Ta znakomita miłość jest doskonale przedstawiona przez gopi Vrajy, 
dziewczyny pasterki i przyjaciółki Śri Kṛṣṇy. Niezrównana miłość vraja-gopi 
przyjmuje słodką wspaniałość, która zapoczątkowywuje stosowne rozrywki. 
Święci nauczyciele określili tą miłość słowem kāma. Jednakże, miłość vraja-
gopi jest naprawdę transcendentalna, nieskazitelna i nieczuła na przyziemne 
zanieczyszczenie. Nigdy nie może być porównana do pożądania wcielonych, 
materialnie uwarunkowanych żywych istot, które są egocentryczne, 
motywowane i ordynarne. Ta błyskotliwa miłość vraja-gopi jest tak wyniosła, 
że inspiruje najczystszych i najbardziej duchowo rozwiniętych wielbicieli 
Kṛṣṇy – takich jak Uddhava – aby dążyć do niej. Kāma vraja-gopi nie ma 
nigdzie porównania. Jest najwyższym i absolutnym szczytem boskiej miłości. 

„Kāma-rūpā bhakti kwitnie tylko we Vrajy, nigdzie indziej. Pragnienie 
ukazane przez Kubję w Mathurze względem Kṛṣṇy jest w samej rzeczy 
miłością, ale nie jest czystą kāma w transcendencji. W najlepszym 
przypadku jest to prawie kāma, znana jako kāma-praya. Jest ona odrębna 
od kāma nitya-siddha gopi, którą już opisaliśmy.” 
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Vrajanātha, „Jakie są charakterystyki sambandha-rūpā bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Sambandha-rūpā bhakti pojawia się z nastroju, 
‘Jestem ojcem Kṛṣṇy’ albo ‘Jestem matką Kṛṣṇy’ albo innego serdecznego 
związku z Kṛṣṇą. W dynastii Vriszni, rodzice Kṛṣṇy – Devaki i Vasudeva oraz 
inni – wykazują te serdeczne uczucia. Jednakże, oryginalnym przejawem 
tego nastroju jest Vraja, tak jak to jest ukazane przez Yaśodę, Nandę oraz 
innych wielbicieli z Vrajy. 

„Powinno się zrozumieć, że rāgātmikā-bhakti jest wyłączną domeną nitya-
siddha we Vrajy i ich niezmącona transcendentalna miłość znajduje swoje 
naturalne wyrażenie w kāma-rūpā bhakti i sambandha-rūpā bhakti. Kiedy 
mówimy o rāgātmikā-bhakti, esencjonalne jest, aby zrozumieć te dwa 
rodzaje. Teraz zwróćmy się do kāmanuga-bhakti i sambandha-bhakti, tych 
dwóch rodzajów rāgānugā sādhana-bhakti, które podążają w ślady tych 
dwóch rodzajów rāgātmikā-bhakti.” 

Vrajanātha, „Maharaja, omów łaskawie te dwie formy rāgānugā sādhana-
bhakti.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kāmanuga jest formą duchowej aspiracji, która 
podąża w ślady kāma-rūpā rāgātmikā-bhakti i również jest dwóch rodzajów: 
Sambhoga-icchāmayī i tat-tad bhaveccha-mayi.” 

Vrajanātha, „Co to jest Sambhoga-icchāmayī?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Sambhoga-icchāmayī jest pragnieniem, aby 
wkroczyć w transcendentalne miłosne rozrywki vraja-gopi z Kṛṣṇą i tym 
samym zadowolić Kṛṣṇę. Te rozrywki są niezwykłe i są określane jako 
sambhoga, przyjemność. Pragnienie, aby wejść w takie przyjemne związki to 
Sambhoga-icchāmayī.” 

Vrajanātha, „Co to jest tat-tad bhaveccha-mayi?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Tat-tad bhaveccha-mayi jest pragnieniem, aby 
rozwinąć głęboką transcendentalną miłość, pełną słodyczy i miłosnych uczuć 
wobec Śri Kṛṣṇy, naśladując vraja-yutheśvaris, różne żeńskie liderki grup 
niezliczonych vraja-gopi.” 

Vrajanātha, „Jak te dwa rodzaje rāgānugā-sādhana bhakti, to jest kāmanuga 
i sambandhanuga rozpalają się w sercu?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Przez widzenie przepięknej formy Bóstwa Śri 
Kṛṣṇy i przez słuchanie o Jego wspaniałych rozrywkach, wielbiciel doznaje 
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pragnienia doświadczenia bhav, które są rzeczywiste w tych rozrywkach. Z 
wielkim dobrym szczęściem zaczyna praktykować albo kāmanuga rāgānugā-
bhakti albo sambandhanuga rāgānugā-bhakti.” 

Vrajanātha, „Śri Kṛṣṇa jest purusza, męską istotą, a vraja-gopi, wszystkie są 
prakriti, żeńskimi istotami. Dlatego, wygląda na to, że tylko kobiety zdolne 
są uczystniczyć w tym nastroju kāmanuga rāgānugā-bhakti. Jak meżczyzna 
jest w stanie rozwinąć taką bhāvę?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Chociaż rezydują w tym materialnym świecie, 
żywe istoty posiadają pięć różnych duchowych związków, zgodnych z ich 
skłonnościami. Spośród tych, cztery – dasya, służenie; sakhya, przyjaźń; 
vatsalya, miłość rodzicielska i madhurya, miłość małżeńska – spotykane są u 
Vrajavāsīch. Z tych czterech są trzy rodzaje w których wielbiciele Kṛṣṇy służą 
w męskiej formie – dasya, sakhya i vatsalya – każda zgodnie z 
indywidualnym smakiem, natomiast ci w żeńskich formach służą Kṛṣṇie jako 
matki w vatsalya-bhāva albo gopi w madhurya-bhāva, zgodnie z ich 
własnym smakiem. 

„Ponieważ nitya-siddha są albo męskie lub żeńskie, sādhakas przyjmuja 
nastrój i rodzaj odpowiadający temu nitya-siddha, w którym przyjęli 
schronienie.” 

Vrajanātha, „Jak ci wielbiciele, którzy w tym świecie posiadają męskie ciało, 
mogą służyć Śri Kṛṣṇie z nastrojem vraja-gopi?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Ci czyści wielbiciele, którzy wkroczyli w rāgānugā 
sādhana-bhakti w madhurya-rasa, miłości małżeńskiej, mogą posiadać 
męskie ciało tu na ziemi, jednakże, wewnętrznie posiadają duchowo żeńską 
fomę w transcendentalnej sferze. Przyjmują schronienie określonej vraja-
gopi z ich wyboru i zgodnie z ich indywidualną predyspozycją podążają i 
służą Śri Kṛṣṇie w ich wrodzonych duchowych tożsamościach jako żeńskie 
służące. Padma Purana opowiada o wydarzeniu potwierdzając tą koncepcję. 
Przyciągnięci do Jego wyjątkowego piękna, wielcy święci Lasu Dandakaranya 
zapragnęli mieć Śri Ramę jako ich męża i powzięli tą aspirację jako ich 
wewnętrzną medytację. Później, kiedy Śri Kṛṣṇa zamanifestował Swoje 
rozrywki w Gokuli, ci mędrcy narodzili się w żeńskich ciałach i wkroczyli w 
rozrywki jako gopi, pogrążone w madhurya-bhāva, miłości małżeńskiej.” 

Vrajanātha, „Pisma święte mówią nam, że gopi z Gokuli w świecie 
duchowym są nitya-siddha manifestując się we Vraja-dhama na ziemi, aby 
rozszerzyć transendentalne rozrywki Śri Kṛṣṇy. Jeżeli tak jest, jak 
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oznajmienie Padma Purany odnośnie mędrców z Dandakaranya może być 
zharmonizowane z tym opisem gopi z Gokuli?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nitya-siddha gopi manifestują się w materialnym 
świecie, aby towarzyszyć w tańcu rasa-lila Śri Kṛṣṇy w Gokuli. Jednakże, 
oprócz nich jest również inna kategoria gopi, które są sādhana-siddha. 
Osiągając doskonałość przez kāmarūpā-sādhana bhakti, wznoszone są do 
rozrywek w Gokuli. Zgodnie ze Śrimad Bhagavatam, 10.29.8, gdzie jest 
powiedziane ...ta varyamanah patibhih... ‘Przez służenie Kṛṣṇie w medytacji, 
kiedy powstrzymane przez ich matki, ojców, mężów i braci od spotkania z 
Govindą, one [sādhana-siddha gopi] porzuciły swoje zewnętrzne materialne 
ciała i osiągneły swoje oryginalne czysto duchowe formy i w tych formach 
osiągnęły towarzystwo Śri Kṛṣṇy w rozrywce rasa-lila.’ Wiele z tych sādhana-
siddha gopi było wcześniej mędrcami z Dandakaranya, którzy wykonywali 
rāgānugā sādhana-bhakti z nastrojem małżeńskim w swoich sercach wobec 
Kṛṣṇy. W ten sposób, poźniej osiągnęli transcendentalne formy gopi we 
Vrajy.” 

Vrajanātha, „Bābājī, kim są nitya-siddha, a kim są sādhana-sidha?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Kompletnym ucieleśnieniem svarūpā-śakti Śri 
Kṛṣṇy jest Śrimati Radharani. Jej bezpośrednie osobiste ekspansje to aszta-
sakhi, osiem głównych gopi, które dalej ekspandują jako nitya-siddha gopi, 
które w ten sposób są kaya-vyuha, cielesnymi ekspansjami Śrimati 
Radharani. Wszystkie one są nitya-siddha, wiecznie doskonałe i nie znajdują 
się w kategorii Jiva-śakti; są same w sobie jedyną klasą, będąc ekspansjami 
Śrimati Radharani, svarūpā-śakti Kṛṣṇy. 

„Generalne sakhi Vrajy osiągnęły doskonałość przez ich intensywne 
zaangażowanie w rāgānugā sādhana-bhakti, a poźniej zostały wzniesione do 
towarzystwa nitya-siddha ekspansji Śrimati Radhiki; są one doskonałymi 
przykładami sādhana-siddha Jivas. Będąc przepełnione hladini-śakti poprzez 
łaskę Śrimati Radhiki, osiągnęly salokya, aby służyć wraz z nitya-siddha 
vraja-gopi. 

„Ci wielbiciele, którzy są zaangażowani w rāgānugā-bhakti w madhurya-rasa, 
kiedy osiągną doskonałość wznoszeni są do pozycji sakhi, to jest przyjaciółek 
gopi Śrimati Radhiki. Inni sādhaka mogą robić wysiłki wyłącznie na ścieżce 
vaidhī-bhakti – odkładając na bok wewnętrzne praktyki rāgānugā-bhakti – 
aby zadowolić riramsa, miłosne pragnienia Śri Kṛṣṇy wraz z szacunkiem do 
śastrycznego znaczenia. Poźniej, kiedy będą opuszczać swoje ciała ci 
praktykującywyłącznie vaidhī-bhakti mogą służyć Kṛṣṇie w Dvarace jako 
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Jego poślubione królowe. Praktyka przyjęcia schronienia Śri Radhy, Bogini 
Vrajy i Jej vraja-gopi jest poza programem nauczania vaidhī-bhakti-marga, 
ścieżką uregulowanego oddania. W ten sposób, tylko ci którzy wewnętrznie 
pielęgnują rāgānugā-bhakti i praktykują dyscyplinę vaidhī-bhakti zewnętrznie 
osiągną doskonałość służby we Vrajy.” 

Vrajanātha, „W jaki sposób czyjeś transcendentalne riramsa, miłosne 
pragnienia, zadowolone są w małżeńskim smaku (nastroju)?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Sadhakowie, którzy czują atrakcję do Śri Kṛṣṇy w 
nastroju królowych Dvaraki nie przyjumują sztuczek i kaprysów vraja-gopi. 
Nie będąc w stanie podjąć usposobienia vraja-gopi, kultywują natomiast 
mahiṣi-bhāva, nastrój służby zadedykowanych żon swoich mężów.” 

Vrajanātha, „Proszę, opisz dalej ten temat.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nastrój królowych Dvaraki opisany jest jako 
svakiya, więzi miłości pomiędzy prawnie poślubioną żoną i jej mężem. W 
przeciwieństwie nastrój służby vraja-gopi wobec Kṛṣṇy nazywany jest 
parakiya, kochanki wobec jej sekretnego kochanka. W ten sposób, jedynym 
sposobem aby zasmakować tej najbardziej intymnej vraja-rasy jest 
praktykowanie rāgānugā-bhakti podążając za parakiya-bhāva tych vraja-
gopi.” 

Vrajanātha, „Guruji, dzięki twojej łasce i przejrzystym wyjaśnieniom 
zrozumiałem wszystko co do tej pory powiedziałeś. Jednakże, czy jest 
jakakolwiek różnica pomiędzy kāma i prema? Jeżeli są one takie same, czy 
nie jest wystarczające użycie słowa prema? Słowo kāma dodaje nieznacznie 
irytującej nuty.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Tak, są różnice. Słowo prema jest użyteczne w 
sambandha-rūpā rāgātmikā-bhakti, która nie bierze udziału w kāma, 
ponieważ smak w związku pomiędzy Kṛṣṇą a wielbicielem w sambandha-
rūpā rāgātmikā-bhakti jest jako członka rodziny. Ten smak rodzinnego 
związku z Kṛṣṇą pozbawiony jest sambhoga-iccha, pragnienia miłosnej 
samosatysfakcji, więc użycie słowa kāma w tym kontekście byłoby wielką 
pomyłką. Sambandha-rūpā raga-bhakti to z pewnością prema, ale bez 
aspektu keli, miłosnych propozycji i namiętności. Kiedy element sambhoga-
iccha jest zmieszany z prostą premą, te dwie emocje łącząc się stwarzają 
kāma-rūpā raga-bhakti, która obecna jest tylko w madhurya-rasa, a nie w 
innych związkach. Vraja-gopi są jedynymi spadkobiercami i posiadaczami tej 
kāma-rūpā-bhakti. 
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„Na materilnym poziomie, przyziemna kāma zainteresowana jest satysfakcją 
materialnego ciała i zmysłów i w ten sposób jest całkowicie odmienna od 
duchowej kāma. Materialne pożądanie jest wypaczoną formą duchowej 
miłości. Pożądanie, które czuła Kubja do Kṛṣṇy w Mathurze, pomimo 
zwrócenia jej w stronę Kṛṣṇy, nie może być opisana jako transcendentalna 
kāma. Materialne pożądanie jest samolubnie zwrócone aby zadowolić swoje 
własne zmysły, więc jest niskie i nikczemne. Natomiast kāma, kiedy jest 
aspektem premy jest transcendentalnie rozkoszna, boska i bezinteresowna. 
Dlatego nie powinniśmy wahać się używania terminu aprakrita kāma, 
transcendentalne pożądanie.” 

Vrajanātha, „Wyjaśnij łaskawie sambandha-rūpā rāgānugā-bhakti?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Wewnętznie medytując o, i zaadoptowanie 
duchowego związku bycia ojcem, matką lub w innym rodzinnym związku z 
Kṛṣṇą znane jest jako sambandha-rāgānugā-bhakti. W tym nastroju bhakti, 
występują trzy rasy (smaki): dasya, sakhya i vatsalya. Vrajavāsī ucieleśniają 
nieskazitelny nastrój takich związków przez zapewnienie, ‘Jestem sługą 
Kṛṣṇy,’ ‘Jestem przyjacielem Kṛṣṇy,’ ‘Jestem ojcem lub matką Kṛṣṇy,’ i tak 
dalej.” 

Vrajanātha, „W jaki sposób wielbiciel wykonuje rāgānugā-bhakti wewnątrz 
smaków dasya, sakhya i vatsalya?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Ci wielbiciele, którzy smakują dasya-rasę 
naśladują wewnętrznie wzniosłą służbę znaczących sług takich jak Raktaka, 
Patraka i innych nitya-siddha z tego związku. Ci w sakhya-rasa podążają 
wewnętrznie za bhāva-cestita-mudra – nastrojem, aspiracjami i 
specyficznymi czynnościami – Subala, Śridama i innych nitya-siddha z tego 
związku. Podobnie w vatsalya-rasa wielbiciele podążają wewnętrznie za 
bhāva-cestita-mudra Nandy Maharaja, Matki Yaśody i innych z tego związku 
w służbie dla Kṛṣṇy.” 

Vrajanātha, „Co oznacza podążanie za bhāva-cestita-mudra?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Nieodłacznie z trwałą bhavą nitya-siddha, mają 
miejsce cestita, specyficne aspiracje, które tym samym manifestują pewne 
czynności służby oddania znane jako mudra i vyavahara. Widząc te 
czynności, sādhaka aspiruje do wykonywania tych samych czynności w 
swojej służbie dla Kṛṣṇy. Dla przykładu, wielbiciel podążający za Nanda 
Maharajem w vatsalya rasa, pokonany przez bhāva, aspiruje do 
wykonywania tych samych czynności jak te Nandy Maharaja w służbie dla 
Kṛṣṇy. Jednakże, wielbiciel nigdy nie bierze siebie za Nanda Maharaja, 
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Subala czy Raktaka, ale musi pozostać uległym wobec nitya-siddha, którego 
naśladuje i o którym medytuje i w ten sposób wpaja sobie tą bhāvę w 
swojej własnej służbie dla Kṛṣṇy. Aspirujący wielbiciel popełnia poważną 
obrazę, jeżeli wyobraża sobie, że jest tym nitya-siddha, którego naśladuje.” 

Vrajanātha, „Jaki rodzaj rāgānugā-bhakti jesteśmy w stanie praktykować?” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Mój synu, musisz przeanalizować swoją 
tendencyjność. Twój duchowy temperament odzwierciedli twoją ruci, a ta 
ruci poprowadzi cię do twojej ulubionej transcendentalnej rasy. 
Podporządkuj się temu oddanemu nitya-siddha w określonej rasie, którego 
wybrałeś, próbuj chłonąć jego lub jej bhāva i w ten sposób praktykuj 
rāgānugā-bhakti. Jeżeli rozwinąłeś smak do raga-bhakti, podążaj za nią z 
czynnościami, które są odpowiednie i wspomagające. Jeżeli nie rozwinąłeś 
mocnego i stałego przywiązania do raga-bhakti, szczerze podążaj za 
uregulowaną ścieżką vaidhī-bhakti z pełnym przekonaniem w jej ewentualne 
ziszczenie się.” 

Vijaya, „Gurudeva, studiowałem Śrimad Bhagavatam przez długi czas i 
jestem zawsze chętny do sposobności słuchania o rozrywkach Śri Kṛṣṇy. 
Kiedykolwiek medytuję o cudownych czynnościach i igraszkach Pana, pewne 
emocje budzą się we mnie. Mocno czuję pragnienie służenia Boskiej Parze w 
natroju Śri Lalita devi.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Tak, rozumiem twój nastrój; jesteś manjari pod 
przewodnictwem Lalita devi. Do jakiej służby aspirujesz?” 

Vijaya, „Czuję, że Lalita devi chce abym robił girlandy z kwiatów. Chciałbym 
zrywać piękne kwiaty, robić girlandy i kłądąc je w boskich dłoniach Lalita 
devi. Po otrzymaniu ich ona ukaże mi olśniewający i miłosierny uśmiech, 
łagodnie zakładając je wokół przepięknych twarzy Śrimati Radhiki i Śri 
Kṛṣṇy.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Błogosławię cię, mój chłopcze! Niech twoje wysiłki 
do takiej służby oddania będą spełnione w duchowej doskonałości.” 

Będąc obsypanym takim błogosławieństwem, Vijaya-kumāra został 
poruszony i upadł do stóp Raghunatha dasa Bābājī, płacząc obficie. Bardzo 
zadowolony ze szczerego nastroju oddania Vijaya-kumāra, Raghunatha dasa 
Bābājī powiedział mu, „Mój synu, kontynuuj w ten sposób swoją praktykę 
rāgānugā-bhakti: Zawsze wykonuj zasady vaidhī-bhakti zewnętrznie, ale 
udoskonalaj intensywną raga-bhakti wewnątrz.” 
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Vrajanātha zainspirował się widząc szczęście Vijaya-kumāra i ukazanie 
współczucia przez Raghunatha dasa Bābājī, więc rzekł do Raghunatha dasa 
Bābājī, „Maharaja, kiedykolwiek medytuję o rozrywkach Kṛṣṇy, mocno 
wzbudza się we mnie pragnienie służenia Kṛṣṇie pod kierownictwem 
Subala.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Jaka służba oddania przyciąga cię najbardziej?” 

Vrajanātha, „Razem z Subalem, wyobrażam siebie biegnącego za 
zabłakanymi cielakami ze stada Kṛṣṇy i zabierając je z powrotem. Kṛṣṇa 
siedzi tam grając na flecie, a Subala obok Niego pyta mnie, aby zabrać 
cielęta na pastwisko i dać im wody, później zabierając je z powrotem do 
Kṛṣṇy.” 

Raghunatha dasa Bābājī, „Błogosławię cię abyś służył Kṛṣṇie pod kierunkiem 
Subala. Jesteś zdolny do sakhya-rasa.” 

Wtedy zdażył się cud, od tego momentu serce Vijaya pulsowało w 
oczekiwaniu, czekając na najmniejszą oznakę do wykonania jakiejkolwiek 
służby dla Lalita devi. Spojrzał na Raghunatha dasa Bābājī z nowym 
zrozumieniem – jako osobistą manifestację Lalita devi. 

Vijaya zapytał, „Czy są jakiekolwiek dalsze instrukcje odnośnie rāgānugā 
bhajana?” 

Raghunatha dasa Bābājī odpowiedział, „Otrzymaliście większość informacji. 
Niemniej jednak, są inne detale, które musicie wiedzieć, odnoszące się do 
waszej duchowej tożsamości – wasze imiona, formy, ubiór, itd. Spotkajcie ze 
mną pojedyńczo, a ja je wam wyjawię.” Wtedy Vijaya-kumāra padł na twarz 
przed swoim guru w wielkiej wdzięczności. 

Z innej strony, od tego momentu Vrajanātha ujrzał swego guru, Raghunatha 
dasa Bābājī, jako przejaw Subala. Raghunatha dasa Bābājī powiedział mu, 
aby później przyszedł do niego samemu, tak aby mógł podać detale 
odnoszące sie do jego duchowej tożsamości – jego imię, postać, ubiór, itd. 
Podobnie, Vrajanātha padł na twarz przed swoim guru i ofiarował szczere 
modlitwy u jego lotosowych stóp. 

Tego wieczora, będąc zaabsorbowanym w świadomości rāgānugā-bhakti, 
Vrajanātha i Vijaya-kumāra poczuli się nieopisanie uszczęśliwieni. 
Zewnętrznie, jak zwykle kontynuowali swoje życie, nie było widać 
dostrzegalnych zmian. Jednakże, w ich sercach Vijaya-kumāra rozwinął 
transcendentalne żeńskie uczucia vraja-gopi, a Vrajanātha żywił duchowy 
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temperament vraja-gopa, młodego chłopca pasterza Vrajy. Jak cud, 
wszystkie te wewnętrzne przystosowania miały miejsce po prostu w ciągu 
chwil, przez otrzymanie mistycznego dotyku czystego wielbiciela. To jest 
oczywiście prawdą, że wszystko już było tam w ukrytej formie. 

Późno, tego wieczora, Vijaya-kumāra i Vrajanātha poprosili o opuszczenie od 
Śri Raghunatha dasa Bābājī Maharaja i poszli wolno w kierunku Jeziora Bilva 
Puszkarini intonując maha-mantrę na koralach tulasi: 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare 

Promienie księżyca zalały krajobraz, odsłaniając różowe cienie w pejzażu. 
Powietrze było nieruchome i ciepłe. Zbliżając się do wzgórza Lakszmana Tila, 
ujrzeli milczący cień drzewa amalaki i usiedli. Vijaya-kumāra zapytał 
łagodnie, „Cóż, Vrajanātha, nasze pragnienia zostały spełnione. Z pewnością 
osiągniesz łaskę Śri Kṛṣṇy dzięki łasce takiego czystego wielbiciela. Tutaj i 
teraz najlepiej będzie zdecydować o twoim przyszłym przebiegu zdarzeń. 
Powiedz mi szczerze, czego chcesz, małżeństwa czy życia jako żebrak? Nie 
pragnę wpływać w jakikolwiek sposób na twoja decyzję; ja jedynie chcę 
wiedzieć po to, abym mógł wyjaśnić fakty twojej matce.” 

Vrajanātha, „Wójku, szanuje cię i kocham, ponadto jesteś uczonym i 
Vaiṣnavą. Podczas nieobecności mojego ojca, jesteś moim opiekunem. 
Gotów jestem zaakceptować cokolwiek powiesz. Przyczyną dla której unikam 
małżeństwa jest to, żę boję stać się materialnie przywiązanym i zapomnieć o 
duchowym celu. Jaka jest twoja opinia? 

Vijaya, „Musisz rozważyć wszystkie aspekty i dojść do konkluzji, ale bez 
mojej ingerencji.” 

Vrajanātha, „Czuję bardzo mocno, że muszę przedyskutować ten temat z Śri 
Gurudeva i wtedy zadziałać.” 

Vijaya, „To jest najlepszy pomysł. Otrzymamy instrukcje na ten temat jutro, 
od Śri Gurudeva.” 

Vrajanātha, „Wójku, na co ty się zdecydowałeś? Czy planujesz pozostać przy 
swojej rodzinie, czy podróżować?” 

Vijaya, „Synu, ja również jestem w obliczu dylematu. Czasami myślę, że 
muszę uwolnić się płomieni życia rodzinnego i udać się na nieskończoną 
pielgrzymkę, ale w następnym momencie myślę, że to może przygotować 
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moje serce. Dlatego, ja również zdecydowałem się, że odnajdę prawdę jutro, 
u naszego Gurudeva j i wtedy będziemy podążać za jego poleceniami.” 

Z tą stanowczą decyzją powstali i szeptając miękko maha-mantrę poszli 
powolnie z powrotem do domu, gdzie uhonorowali prasadam, a później 
położyli się na noc, aby odpocząć. 

W ten sposób kończy się dwudziesty pierwszy rozdział Jaiva-dharma, 
zatytułowany: Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya i Prayojana, Część 
Dziewiąta: Abhidheya: Rāgānugā-sādhana-bhakti, Praktyka Spontanicznej 
Służby Oddania 
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ROZDZIAŁ 22 

Prameya: Rozpoczęcie Prayojana-tattva 

 

Było Ekadaśi, a Vaiṣnavowie wykonywali kirtana na dużym podeście pod 
drzewem Bakula w Śrīvāsaaṅgana. Niektórzy wzdychając ciężko, mówili: „Ha 
Gaurāṅga! Ha Nityānanda!”. Żaden z nich nie był w stanie zrozumieć, w 
jakie bhᾱva został pochłonięty czczony przez nich starszy Bābājī. Na ich 
oczach stanął oszołomiony. Następnie po pewnym czasie wybuchnął 
płaczem wołając "Biada mi! Niestety! Gdzie jest moja Rūpā? Gdzie jest ma 
Sanatana? Gdzie jest moja Dasa Goswami? Gdzie jest mój Kṛṣṇadāsa 
Kavirajy, najdroższy memu sercu brat? Gdzież się podziali, pozostawiając 
mnie tu samego? Wstyd mi, że nadal żyję tolerując ból ich rozłąki! Przez nią 
jestem zgubiony. Nawet pamiętanie o Radha-kunda jest dla mnie nieznośne. 
Moje siły życiowe wiją się w agonii. Tylko wizja Rūpā Sanatana uratuje moje 
opustoszałe życie. Nie zrezygnowałem z mojego bytu, nawet będąc 
oddzielony od nich! Po prostu jestem skazany, w każdy sposób!". Tak 
mówiąc, zaczął taczać się w pyle pokrywającym dziedziniec. 

Wszyscy Vaiṣnavowie rzekli: "Bābājī, uzbrój się w cierpliwość. Rūpā i 
Raghunatha są w twoim sercu. Popatrz tutaj, Śri Caitanya Mahāprabhu i 
Nityanandy tańczą przed tobą.” 

"Och! Och, gdzie? "Bābājī nagle zerwał się i zobaczył przed sobą Śri Caitanya 
Mahāprabhu, Śri Nityananda Prabhu, Śri Advaita Prabhu, Śri Gadadhara, 
Śrīvāsa i wszystkich wyznawców wykonujących kirtana. Tańczyli, pochłonięci 
całkowicie w Mahabhᾱva. Widząc tę scenę, powiedział: "Błogosławiony niech 
będzie Mayapur! Jedynie Śri Mayapur może usunąć smutek rozłąki z Vrają." 
Gdy scena zniknęła, począł tańczyć przez długi czas.  

Później uspokajając się, siedział w swoim domu. Właśnie wtedy przyszli 
Vijaya Kumāra i Vrajanātha składając hołd u jego lotosowych stóp. Widząc 
ich Maharadża Bābājī bardzo się rozradował i rzekł: "Co z waszą bhadźana? 
„Obaj pokornie złożyli ręce i powiedzieli: "Potrzebujemy twojego 
miłosierdzia, jest ono dla nas wszystkim. Jedynie poprzez dużą ilość sukṛti 
(pobożne uczynki) skumulowanych w ciągu wielu wcieleń możemy tak łatwo 
osiągnąć schronienie u twoich lotosowych stóp. Ponieważ dziś przypada 
Ekadaśi, z twą zgodą będziemy przestrzegać post nirjala. Przyszliśmy 
odebrać twoje darśana". 

Bābājī: Jesteście błogosławieni. Bardzo szybko uzyskacie stan bhᾱva. 
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Vijaya: Prabhu, czym jest stan bhᾱva? Jak dotąd nie powiedziałeś nam nic o 
tym. Obdarz nas uprzejmie swą łaską poprzez wyjaśnienie tego tematu. 

Bābājī: Do tej pory dałem wam jedynie instrukcje dotyczące stosowania 
sādhana. Poprzez ciągłe ćwiczenie sādhana stopniowo dochodzi się do etapu 
perfekcji. Bhᾱva jest wstępnym stanem, który zwiastuje etap doskonałości 
(siddha-avastha). Śri Daśa-Mula daje następujący opis tego stanu: 

svarūpāvasthāne madhura-rasa-bhāvodaya iha 
vraje rādhā-kṛṣṇa-svajana-jana bhāvaṁ hṛdi vahan 
parānande prītiṁ jagad-atula-sampat-sukham aho 
vilāsākhye tattve parama-paricaryāṁ sa labhate 

Daśa-mūla (10a) 

W dojrzałym stadium Sādhana-bhakti, gdy Jiva zostaje ułożona w swoim 
svarūpā, następnie przez wpływ oddziaływania mocy hlādinī powstaje w nim 
stan bhᾱva w madhura-rasa. Innymi słowy, pojawia się w jego sercu stan 
ducha by podążać śladami najdroższych towarzyszy Śri Śri Radha Kṛṣṇy we 
Vraji. Stopniowo osiąga szczęście i dobrobyt, niedoścignione na tym świecie, 
w formie najwyższej służby paramānandatattva, znanej jako vilasa. Nie 
istnieje większy zysk dla Jiva. 

Ta śloka opisuje prayojana-tattva etap prema. Pierwszym szczeblem prema 
jest bhᾱva. 

prabhuḥ kaḥ ko jīvaḥ katham idam acid-viśvam iti vā 
vicāryaitān ārthān hari-bhajana-kṛc chāstra-caturaḥ 
abhedāśāṁ dharmān sakalam aparādhaṁ pariharan 

harer nāmānandaṁ pibati hari-dāso hari janaiḥ 
Daśa-mūla (10b) 

Kim jest Kṛṣṇa? Kim jestem ja, Jiva? Czym są światy – tymczasowy, 
materialny (acit) oraz wieczny duchowy (cit)? Ta osoba, która całkowicie 
poświęciła się bhajana Śri Hari oraz wykonała rozumną analizę Vaiṣnava-
śāstr pod przewodnictwem śuddha-bhaktów, która porzuciła wszystkie 
przewinienia, a także przywiązanie do dharmy i adharmy i może rozważać, 
pozbyć się wszelkich pytań, taki sługa Śri Hari pije niezrównany napój śrī-
hari-nāma w towarzystwie innych hari-janaów. 

Ten zapis Daśa-Mula jest kompilacją niezrównanego piękna, w którym 
zostały zwięźle wyrażone wszystkie instrukcje Śrīman Mahāprabhu. 

Vijaya: Chciałbym usłyszeć, w skrócie, pełną uniesienia pozycję Daśa-mūla. 

Bābājī: Zatem słuchaj. 
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saṁsevya daśa-mūlaṁ vai hitvā ‘vidyām ayaṁ janaḥ 
bhāva-puńtiṁ tathā tuṣtiṁ labhate sādhu-saṅgataḥ 

Daśa-mūla-mahātmya 

Kiedy Jiva bada i dokładnie podąża wedle tego Daśa-mūla, odrzuca 
materialną chorobę w postaci ignorancji. Następnie, za pośrednictwem 
związku z sādhu uzyskuje pokarm bhāva i staje się w pełni 
usatysfakcjonowaną. 

Vijaya: Prabhu, niech każdy z nas nosi naszyjnik z tego nieporównywalnego 
Daśa-mūla na naszych szyjach. Będziemy odmawiać Daśa-mūla każdego 
dnia i składać pełne szacunku pokłony Śrīman Mahāprabhu. Teraz omów 
szczegółowo temat bhᾱva (bhᾱva-tattva). 

Bābājī: Charakterystyczną cechą bhᾱva jest to, że znajduje się w 
niezmąconej dobroci (śuddha-sattva-viśeṣa-rūpa-tattva). Mogę ją porównać 
do małego promyczka słońca prema. 

Organiczną cechą (svarūpa-lakṣaṇa) bhavy jest to, że znajduje się w czystej 
dobroci (viśuddha-sattva). Bhᾱva znana jest również pod nazwą rati i bywa 
nazywana latoroślą premy (premāṅkura). Skłonność do boskiej wiedzy 
(saṁvit-vṛtti) jest aspektem rozświetlającej wszystko wewnętrznej mocy 
(svarūpa-śakti) będąc stanem czystej dobroci (śuddha-sattva), nie mając 
połączenia z māyā. Gdy saṁvit-vṛtti ulega połączeniu ze skłonnością do 
czystej rozkoszy (hlādinī), wtedy zasadniczy aspekt tej kombinacji jest 
nazywany bhᾱva.  

Otrzymujemy poznanie obiektu (vastu) za pomocą skłonności do 
świadomości (saṁvit-vṛtti) i smakujemy go poprzez skłonność do czystej 
rozkoszy (hlādinī-vṛtti). Kṛṣṇa jest najwyższą istotą, a Jego svarūpa może 
zostać poznane poprzez rozświetlającą wszystko skłonność svarūpa-śakti, a 
nie przez psychiczne zdolności pobocznych jiv. Kiedy svarūpa-śakti objawia 
się w sercu jiva dzięki łasce Kṛṣṇy lub Jego bhaktów, wówczas zdolność 
poznawcza (saṁvit-vṛtti) svarūpa-śakti zaczyna działać w sercu. Gdy się tak 
dzieje, znajomość sfery duchowej (cid-jagat) zostaje objawiona. 

Świat duchowy jest utworzony z śuddha-sattva, natomiast świat materialny 
składa się z kombinacji trzech materialnych sił sattva, rajah i tamah. 
Niezbędne połączenie hlādinī z wiedzą o świecie duchowym pozwala 
smakować słodycz tej sfery, a gdy smak osiąga pełnię, jest nazywany 
prema. 
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Jeśli prema może być przyrównana słońcu, to bhᾱva będzie jego promieniem 
(kirana). Organicznym charakterem (svarūpa) bhavy jest to, że jest ona 
promieniem słońca prema, a jej unikalną cechą (viśeṣatā) jest fakt, że 
oczyszcza serce Jiva, a tym samym powoduje jego złagodnienie lub 
stopienie (masrna).Słowo ruci oznacza trzy pragnienia. Są to: (1) pragnienie 
uzyskania nabożeństwa Radhy i Kṛṣṇy (prāpty-abhilāsa), (2) pragnienie, by 
zrobić to co jest korzystne dla przyjemności Kṛṣṇy (anukūlya-abhilāṣa) oraz 
(3) pragnienie służenia Kṛṣṇie z miłością i oddaniem (sauhārda-abhilāṣa). 

Bhᾱva można opisać jako pierwszą zapowiedź prema. Słowo masrna oznacza 
„topnienie i miękkość serca”. Bhᾱva w tantrze jest określana jako wstępny 
stan prema i kiedy się pojawia, dreszcze oraz inne przemiany ekstazy 
(sāttvika-vikāra) objawiają się nieznacznie. Jednak stan bhᾱva jest samo 
ustanowiony (svatah-siddha) w nitya-siddhabhakta, co oznacza, że śuddha-
sattva jest w nich wiecznie obecna, zatem nie ma wątpliwości, że będzie się 
ona w nich przejawiać.  

U baddha-jiva stan bhᾱva na początku objawia się w zdolnościach 
umysłowych (mano-vrtti), a następnie zostaje rozpoznany wraz z nimi 
(svarūpatā). Dlatego, choć bhᾱva jest samo objawiony (svayam-prakāśa), to 
wydaje się, że wcześniej nie istniał i że jego obecność została spowodowana 
przez coś innego (prakāśya).Naturalną funkcją bhᾱva jest ujawnienie 
wewnętrznej tożsamości (svarūpā) Kṛṣṇy i Jego słodkich rozrywek.  

Bhᾱva ujawnia się w zdolnościach umysłowych (mano-vrtti), lecz wydaje się 
być przejawiona za pośrednictwem innej zdolności wiedzy. W rzeczywistości, 
naturą (svarūpā) rati jest samo-smakowanie (svayam-āśvādana-svarupie); 
innymi słowy, jest ona sama w sobie przedmiotem smaku i przyjemności dla 
bhaktów, a jednocześnie staje się przyczyną, dla której baddha-jiva kosztuje 
Kṛṣṇę i Jego lilā.  

Vrajanātha: Ile istnieje rodzajów bhᾱv? 

Bābājī: Istnieją dwa rodzaje bhᾱv, wynikające z dwóch różnych przyczyn. 
Pierwszą jest bhᾱva powstała w wyniku gorącej praktyki duchowej 
(sādhana-abhiniveśa-ja-bhᾱva); drugą jest bhᾱva, która pojawiła się dzięki 
łasce Kṛṣṇy lub miłosierdziu bhaktów Kṛṣṇy (prasada-ja-bhᾱva). Najczęściej 
obserwowaną jest bhᾱva powstająca na skutek praktyki sādhana; bhᾱva 
wynikająca ze szczególnej łaski jest bardzo rzadka.  

Vrajanātha: Czym jest bhᾱva wynikająca z praktyki (sādhanaabhiniveśa- ja-
bhᾱva)? 
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Bābājī: Istnieją dwa rodzaje bhᾱva wynikające z praktyki, jeden to vaidhī-
marga, a drugi rāgānugā-marga. Ruci pojawia się pierwsza, przed bhᾱva, po 
niej następuje przywiązanie (asakti) do Kṛṣṇy i wreszcie rati. Uważam, że 
bhᾱva i rati są tym samym, jest to jest opinia Puran i śāstr dotycząca 
realizacji sztuk dramatycznych (natya-śāstra).  

W przypadku bhᾱvy wynikającej z vaidhī-sādhana, śraddhā jest pierwszym 
krokiem, a następnie prowadzi do niṣṭhā, co z kolei rozwija się do ruci. 
Jednakże, w przypadku bhᾱvy będącej wynikiem rāgānugāsādhana, ruci 
powstaje natychmiast. 

Vrajanātha: Czym jest bhᾱva wynikająca z łaski Kṛṣṇy lub Jego bhakta 
(prasada-ja-bhᾱva)? 

Bābājī: Bhᾱva wynikająca z łaski Kṛṣṇy lub Jego bhaktów (prasada-ja-bhᾱva) 
występuje spontanicznie, bez wykonania jakichkolwiek sādhany. 

Vrajanātha: Proszę, wyjaśnij to dalej. 

Bābājī: Łaska Kṛṣṇy jest przekazywana na trzy sposoby: (1) za pomocą słów 
(vācika), (2) poprzez wizję (āloka-dāna) i (3) dzięki łasce objawionej w sercu 
(harda). Załóżmy, że Kṛṣṇa obdarza Swoją łaską pewnego bramina, mówiąc: 
"O najlepszy z podwójnie urodzonych, wyjątkowa pomyślna, błoga i 
nieprzerwana bhakti pojawi się w tobie". Po prostu dzięki takim słowom 
vācika-prasada-ja-bhᾱva powstaje w sercu.  

Rsis mieszkający w lesie, nigdy wcześniej nie widzieli Kṛṣṇy, lecz kiedy 
osiągnęli Jego darśana, bhᾱva zrodziła się w zakamarku ich serc. Taka jest 
moc łaski Kṛṣṇy. Jest to przykład bhᾱvy wynikającej z przyznania przez 
Kṛṣṇę Jego wizji (āloka-dāna).  

Bhᾱva, która powstaje w sercu z powodu miłosierdzia nazywa się hārda-
bhāva, można ją zaobserwować w historii życia Śukadeva Gosvami i innych 
bhaktów. Kiedy Śri Kṛṣṇa zstąpił jako Śri Caitanya Mahāprabhu, nastąpiło 
wiele przypadków wystąpienia tych trzech rodzajów bhᾱv wynikających z 
Jego miłosierdzia. Nie ma możliwości zliczyć osób, które zostały napełnione 
bhᾱvą ujrzawszy Śrīman Mahāprabhu. Jagai i Madhai to przykłady tych, 
którzy uzyskali bhᾱva dzięki słowu Bożemu, a Jiva Gosvami zdobył bhᾱva z 
głębi swojego serca (hārda-bhāva) poprzez miłosierdzie Śri Gaurangi. 

Vrajanātha: Czym jest bhᾱva wynikające z łaski bhakty? 
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Bābājī: Dhruva i Prahlada otrzymali bhᾱva dla Bhagavana przez łaskę 
Narada Muni, a bhᾱva-bhakti powstały w sercach niezliczonych osób dzięki 
łasce Śri Rupy, Sanatany i innych towarzyszy (pārsada) Kṛṣṇy. 

Vijaya: Jakie są objawy pojawienia się bhᾱva? 

Bābājī: Następujące cechy ukazują się w sādhaka gdy pojawia się bhᾱva: 

(1) kṣānti - tolerancja; 

(2) avyartha-kālatva - troska, że  czas nie powinien być marnowany; 

(3) virakti – oderwanie się; 

(4) mana-śūnyatā - wolność od dumy; 

(5) asa-bandha – związanie z nadzieją; 

(6) utkaṇṭhā - głęboka tęsknota; 

(7) nama-gane sada-ruci – pragnienie by zawsze intonować śri hari-nama; 

(8) āsaktis tad-guṇākhyāne – chęć by słuchać o transcendentalnych cechach 
Śri Hari; 

(9) tad-vasati-sthale priti - uczucie do miejsc rozrywek Kṛṣṇy. 

Vijaya: Czym jest kṣānti (tolerancja)? 

Bābājī: Kṣānti oznacza pozostawanie spokojnym, nawet gdy występuje 
powód do gniewu lub wzburzenie psychiczne. Kṣānti może być również 
zwane kṣamā. 

Vijaya: Czym jest avyartha-kālatva (troska, że  czas nie powinien być 
marnowany)? 

Bābājī: avyartha-kālatva oznacza, że nawet jedna chwila nie powinna być 
zmarnowana, a tym samym jest nieustannie zaangażowana w hari-bhajana. 

Vijaya: Proszę wyjaśnić znaczenie virakti (oderwanie się). 

Bābājī: Virakti jest brakiem zainteresowania zadowalaniem zmysłów. 

Vijaya: Czy ci, którzy powzięli veśa (zrzeczenie się, sannyāsa-veśa lub 
bābājī-veśa) znaczy się, że są oderwani? 
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Bābājī: Veśa jest kwestią etykiety społecznej. Kiedy bhᾱva pojawia się w 
sercu, ruci do świata duchowego staje się bardzo silne i upodobanie dla 
świata materialnego stopniowo maleje. Wreszcie, gdy bhᾱva objawia się 
pełni, inklinacja świata doczesnego staje się praktycznie zerowa (śunya-
praya). Tym nazywamy oderwanie (virakti). Oderwany Vaiṣnava jest tym, 
który osiągnął virakti później biorąc vaisṇava-veśa by zmniejszyć swoje 
potrzeby. 

Jednak śāstry nie polecają veśa przed pojawieniem się bhᾱva – nie jest to w 
ogóle prawdziwe veśa. Śrīman Mahāprabhu udzielał tej lekcji całemu światu, 
kiedy ukarał Chota Haridasa. 

Vijaya: Czym jest mana-śūnyatā (wolność od dumy)? 

Bābājī: Duma (abhimana) powstaje, gdy utożsamiasz się ze swoim 
bogactwem, siłą, urodą, wysoką pozycją, wysoką kastą, dobrą rodziną, 
rodem, itp. Mana-śūnyatā oznacza wolność od dumy pomimo posiadania 
takich możliwości materialnych. Padma Purāṇa daje doskonały przykład 
mana-śūnyatā. Żył mądry Cesarz, który rządził wszystkimi znacznymi 
królami. Jednakże, gdy przez szczęście Kṛṣṇa-bhakti powstała w jego sercu, 
wyzbył się swych bogactw i dumy z bycia cesarzem. Utrzymywał się od tego 
czasu żebrząc w miastach wrogów. Ofiarował szacunek wszystkim, 
niezależnie od tego, czy byli oni bramini czy wrogami. 

Vijaya: Czym jest asa-bandha (związanie z nadzieją)? 

Bābājī: Asa-bandha oznacza zaangażowanie umysłu w związek z bhajaną 
poprzez niezachwianą wiarę, że "Kṛṣṇa z pewnością obdarzy mnie Swoim 
miłosierdziem". 

Vijaya: Co to jest utkaṇṭhā (głęboka tęsknota)? 

Bābājī: Utkaṇṭhā jest uczuciem ekstremalnej chciwości by uzyskać 
pragnienie swojego serca. 

Vijaya: Co to jest nama-kirtana-ruci (upodobanie do intonowania śri-hari-
nama)? 

Bābājī: Ruci w nama-kirtana oznacza nieustanne zaangażowanie w hari-
nama z wiarą (viśvāsa), że śri-nama-bhajana jest najwyższą ze wszystkich 
typów bhajanu. Ruci dla nama-kirtana jest kluczem do osiągnięcia 
najwyższej pomyślności. Innego dnia wyjaśnię prawdy o Śri-hari-nama. 



 

*  205  * 

Vijaya: Czym jest āsaktis tad-guṇākhyāne (chęć by słuchać o 
transcendentalnych cechach Kṛṣṇy)? 

Bābājī: Jest to powiedziane w Śri Kṛṣṇa-karṇāmṛta: 

mādhuryād api madhuraṁ manmathatā tasya kim api kaiśoram 
cāpalyād api capalaṁ, ceto bata harati hanta kiṁ kurmaḥ 

Śri Kṛṣṇa, jako transcendentalny Kupidyn (Manmatha), jest słodszy niż 
największa słodycz, a Jego dojrzewanie jest bardziej niespokojne niż 
najbardziej niespokojna rzecz. Walory tego transcendentalnego Kupidyna, 
które przeczą opisowi, kradną mój umysł. Niestety! Co mam teraz zrobić? 

Bez względu na to, jak wiele słucha się o cechach Śri Kṛṣṇy nigdy nie jest się 
nasyconym. Przywiązanie do słuchania nieustannie wzrasta i nigdy nie 
przestaje się pragnąć usłyszeć więcej i więcej. 

Vijaya: Co oznacza tad-vasati-sthale priti (uczucie do miejsc rozrywki Kṛṣṇy)? 

Bābājī: Kiedy bhakta wykonuje parikrama Śri Navadvīpadhāma, pyta, jak 
następuje: „Mieszkańcy dhama, gdzie znajduje się miejsce narodzin 
najdroższego Mistrza naszego życia? W którym kierunku przeszła  grupa 
kirtanu Mahāprabhu? Proszę, powiedzcie mi, gdzie nasz Mistrz wykonywał 
swoje przedpołudniowe rozrywki z gopa". Mieszkańcy dhama odpowiedzieli: 
„Miejsce, w którym stoimy to Śri Mayapur. Podwyższone miejsce, które 
widzisz bezpośrednio przed nami, w otoczeniu gaju roślin tulasi, jest tym 
miejscem, w którym wydarzyło się najcenniejsze objawienie Śrīman 
Mahāprabhu. Pójdź śladem wsi Gaṅgā-nagara, Simuliyā, Gādigāchā, Majidā, i 
innych. Pierwsza  grupa sankirtana Śrīman Mahāprabhu przeszła dokładnie 
przez te wioski”. Słysząc tak słodkie rozmowy nasycone przez prema z ust 
mieszkańców Gauda, jego ciało porwały dreszcze, jego serce stało się 
przytłoczone szczęściem, a łzy popłynęły z jego oczu. W ten sposób, 
wykonuje parikrama we wszystkich miejscach rozrywek Mahāprabhu. To 
nosi miano przywiązania do miejsc, w których Pan przeprowadzał Swoje 
rozrywki (tad-vasati-sthale priti). 

Vrajanātha: Czy mamy rozumieć, że rati do Kṛṣṇy powstało w każdej osobie, 
u której obserwujemy tego rodzaju emocje? 

Bābājī: Nie Rati to emocje (bhᾱva), które powstają spontanicznie wobec 
Kṛṣṇy. Podobne emocje mogą być zauważalne w odniesieniu do innych 
obiektów, ale nie można ich nazwać rati. 
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Vrajanātha: Czy byłbyś tak uprzejmy i przekazał nam jeden lub dwa 
przykłady, aby wyjaśnić ten temat? 

Bābājī: Załóżmy, że człowiek pragnie wyzwolenia, ale suchy i trudny kult 
nirviśesa-brahma wydaje się dla niego kłopotliwy. Następnie słyszy gdzieś, 
że można bardzo łatwo osiągnąć mukti po prostu wymawiając imiona 
Bhagavana. Na przykład, Ajamili uzyskał mukti łatwo, wypowiadając imię 
Narajana. Gdy człowiek słyszy to, staje się szczęśliwy. Wspomina dzięki 
temu moc śri-nama, która daje wyzwolenie, zostaje poruszony w ekstazie 
myśląc, że łatwo otrzyma wyzwolenie. Intonuje śri-hari-nama, ciągle płacze i 
upada nieprzytomny. W tym przypadku imieniem wypowiedzianym przez 
sādhaka, który pragnie wyzwolenia nie jest śuddha-nama, a okazywana 
bhᾱva nie jest Kṛṣṇa-rati (śuddha-bhᾱva), ponieważ jego spontaniczne 
uczucie jest nie skierowane do Kṛṣṇy. Jego głównym celem jest uzyskanie 
mukti, lecz nie Kṛṣṇa-prema. Imię, które wypowiada brzmi nāmaābhāsa, a 
jego emocjonalna istota (bhᾱva) nazywa się bhᾱva-abhasa.  

Innym przykładem jest osoba, która wielbi Durga-devi w celu uzyskania dóbr 
materialnych. Modli się: „Proszę, obdarz mnie błogosławieństwami! Proszę, 
daj mi bogactwo”. Potem, myśląc, że Durga-devi spełni pragnienia jego 
serca, gdy tylko otrzyma przyjemność, woła: „O, Durga!” i płacząc pada 
przed nią na ziemię. Bhᾱva tej osoby kiedy płacze i pada na ziemię nie jest 
śuddha-bhᾱva. Jest to czasem określane jako bhāvaābhāsa, a czasami jako 
fałszywe, lub zanieczyszczone emocje (kubhāva). Bhᾱva nie może powstać, 
chyba że osoba wykonuje niezafałszowany kult Kṛṣṇy (śuddha-Kṛṣṇa-
bhadźana). Bhᾱva jest znana jako kubhāva lub bhᾱva-abhasa jeśli wynika z 
pragnienia przyjemności materialnej (bhoga) lub wyzwolenia (moksa), nawet 
jeśli jest to związane Kṛṣṇą.  

Słowo kubhāva odnosi się do każdego rodzaju bhᾱva, która może pojawić 
się w sercu zanieczyszczonego filozofią Mayavada. Nawet jeśli taka osoba 
leży nieprzytomna przez siedem praharas, to ten widok nie może być 
nazywany bhᾱva. Accho! Nawet najbardziej wzniosłe, wyzwolone dusze, 
które zostały uwolnione od wszelkich pragnień, bez przerwy wyszukują 
bhagavad-rati. Jest to najwyższa tajemnicą i Kṛṣṇa nie obdarza nią łatwo, 
nawet zupełnie szczerych bhaktów, którzy w pełni realizują praktykę 
bhajanu. Jak więc może powstać w sercach tych, którzy nie mają śuddha-
bhakti i są zanieczyszczeni pragnieniami materialnych przyjemności oraz 
wyzwolenia? 

Vrajanātha: Prabhu, często można zaobserwować gdy ci, którzy pragną 
przyjemności materialnych i wyzwolenia wykonują hari-nāmasaṅkīrtana, 



 

*  207  * 

przejawiają cielesne symptomy bhᾱva, które nam opisałeś. Jak należy to 
rozumieć? 

Bābājī: Tylko głupi ludzie ulegają zdumieniu przez zewnętrzne objawy bhᾱva 
w takich osobach; ci którzy rozumieją bhᾱva-tattva potrafią prawidłowo 
nazwać ten rodzaj bhᾱva „pozorna rati (raty-abhasa)” i trzymają się z dala 
od niego. 

Vijaya: Ile istnieje rodzajów raty-abhasa? 

Bābājī: Istnieją dwa rodzaje raty-abhasa: odbicie raty-abhasa (pratibimba 
raty-abhasa) i cień raty-abhasa (chaya raty-abhasa). 

Vijaya: Czym jest pratibimba raty-abhasa? 

Bābājī: Ludzie, którzy pragną wyzwolenia myślą, że uzyskanie mukti jest 
możliwe poprzez brahma-jñāna, lecz dyscyplina duchowa brahma-jñāna jest 
trudna i kłopotliwa. Niektórzy z nich zrozumieli, że mukti można osiągnąć, po 
prostu, przez wykonywanie hari-nama, i że można uzyskać brahma-jñāna 
bardzo łatwo w taki sposób, bez ciężkiej pracy. Kiedy tak myślą ogarnia ich 
radość gdyż spodziewają się otrzymać mukti bez poddania się wielkim 
trudnościom. Wtedy te pozory (abhasa) przemian cielesnych, takie jak łzy, 
dreszcze, itp. pojawiają się w ich ciałach. Takie przekształcenia są znane 
jako pratibimba-abhasa. 

Vrajanātha: Dlaczego są nazywane „odbiciami (pratibimba)”? 

Bābājī: Gdy ci, którzy pragną przyjemności materialnych lub poczucia 
wyzwolenia mają szczęście obcowania z zaawansowanymi bhaktami, również 
poczynają przyjmować procesy hari-nama-kirtana i tak dalej. W tym czasie 
niektóre odbicia księżyca-bhᾱva na niebie serca śuddha-bhakta także 
pojawiają się w sercach tych, którzy są spragnieni wyzwolenia. Tą refleksję 
nazywamy pratibimba. Śuddha-bhᾱva nigdy nie pojawia się w sercach tych, 
którzy pragną materialnego spełnienia zmysłów lub wyzwolenia, lecz bhᾱva-
abhasa powstaje w nich, gdy widzą bhᾱva z śuddha-bhaktów. Ta 
bhᾱvaābhāsa jest znana jako pratibimba-abhasa, i na ogół nie jest 
przyczynkiem do uzyskania trwałych korzyści. Obdarza jedynie materialnymi 
przyjemnościami oraz wyzwoleniem, a następnie znika. Takie bhᾱva-abhasa 
może być rozumiane jako rodzaj nama-aparādha. 

Vrajanātha: Proszę wyjaśnić naturę chaya- bhᾱva -abhasa. 

Bābājī: Kiedy kaniṣṭha-bhakta, który nie jest zapoznany z wiedzą jaźni 
(ātma-tattva) wiąże się z działaniami, czasem, miejscami, bhaktami drogimi 
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Hari – może pojawić się cień (chaya) rati. W porównaniu do samej rati, jest 
to cień z natury pozbawiony znaczenia i niepewny, lecz tworzy ciekawość 
(tak jak doświadczenie śuddha-bhaktów do rati), a to niszczy smutki. Nosi 
miano chaya-raty-abhasa. Bhaktowie tych bhaktów mogą być czyści do 
pewnej granicy, ale nie jest to zdecydowane i dlatego budzi tym samym 
raty-abhasa. W każdym razie, chaya-bhāva-ābhāsa powstaje tylko pod 
wpływem wielu pobożnych uczynków. Poprzez związek Vaiṣnavów (sat-
sanga), chaya-bhāva-abhasa staje się czysta, a następnie prowadzi do 
śuddha-bhāva. Niemniej jednak, należy pamiętać, że bez względu na to, jak 
rozwinięta może być bhāva-abhasa, stopniowo zanika jak Księżyc w połowie 
miesiąca, jeśli popełnia się pewne przestępstwo w  kierunku czystej 
Vaiṣnavy. Co by nie mówić o bhāva-abhasa, nawet śuddha-bhāva będzie 
stopniowo znikać jeśli ktoś popełnia wykroczenie wobec bhaktów Kṛṣṇy. 

Jeśli ktoś wielokrotnie stowarzysza się z tymi, którzy pragną wyzwolenia, 
jego bhᾱva stanie się również bhᾱva-abhasa, albo może on paść ofiarą 
dumnego uważania się za Iśvara. To dlatego czasami widać podczas tańca 
nowych bhaktów, rozwijają oni zarazem pragnienie wyzwolenia. Nowi 
bhaktowie nie myślą dokładnie oraz nie biorą pod rozwagę swojej sytuacji, a 
zatem stowarzyszają się z tymi, którzy poszukują wyzwolenia, co powoduje 
zakłócenia. Nowi bhaktowie powinni zatem starannie unikać towarzystwa 
osób, które dążą do wyzwolenia.  

Czasami stan bhᾱva pojawia się w kimś nagle, bez widocznej przyczyny. 
Wyjaśnieniem tego jest fakt, że praktykował w znacznym stopniu sādhana w 
poprzednim życiu, ale nie mogło to zaowocować do tej chwili ze względu na 
różne rodzaje przeszkód i utrudnień. Jednak śuddha-bhᾱva nagle pojawiła 
się w jego sercu, gdy te przeszkody zostały usunięte. Czasami taki idealny 
stan bhᾱva może również wyniknąć nagle z powodu bezprzyczynowej łaski 
Kṛṣṇy. Ten rodzaj bhᾱva jest znany jako śri-Kṛṣṇa-prasada-ja-bhᾱva. 

Nie należy krytykować osoby w których objawiła się prawdziwa bhᾱva, 
chociaż można zauważyć nieznaczne błędy w jej zachowaniu, gdyż od kiedy 
powstała bhᾱva, sādhaka staje się całkowicie spełniony we wszystkich 
swoich przedsięwzięciach. W takich okolicznościach, nie ma możliwości by 
zachowywał się on nieprzyzwoicie, ale jeśli czasem zaobserwujemy grzeszne 
zachowanie, to powinno być zrozumiane, na jeden z dwóch sposobów. 
Maha-puruṣa-bhakta mógł wykonać niektórych grzeszne działania ze 
względu na okoliczności, ale nie może pozostawać w tym stanie na stałe. 
Alternatywnie, pozory grzechu (papa-abhasa) z jego poprzedniego życia, nie 
zostały całkowicie zniszczone i są nadal obecne nawet po powstaniu w nim 
bhᾱva, choć ulegną zniszczeniu bardzo szybko. Powinno się myśleć w ten 
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sposób i nie zwracać uwagi na powszechne błędy, które można zobaczyć u 
bhaktów, gdyż jest to zadanie nama-aparādha. Nṛsimha Purāna zabrania 
nam skupiać uwagę na takich błędach. 

bhagavati ca harāv ananya-cetā 
bhṛśa-malino’pi virājate manuńyaḥ 
na hi śaśa-kaluńa-cchavīḥ kadācit 

timira-paro bhāvatām upaiti candraḥ 

Tak jak księżyc nigdy nie jest zasłonięty przez ciemności, choć pokryty 
czarnymi plamami, podobnie, osoba przeznaczona wyłącznie Śri Hari 
pozostaje chwalebną, choć z pozoru może wydawać się zła i zdeprawowana. 

Nie powinno się wnioskować z tej porady, że bhakta wielokrotnie angażują 
się w grzeszne czynności. Gdy bhakta wypracuje niṣṭhā w bhakti, nie będzie 
miał dalszych skłonności do grzechu. Jednakże, tak długo jak istnieje ciało 
materialne, istnieje też możliwość wystąpienia niespodziewanego grzesznego 
zachowania. Jeśli bhakta jest wyłącznie poświęcony, wpływ jego bhajana 
natychmiast spala na popiół wszystkie rodzaje grzechów, podobnie jak 
płonący ogień łatwo spopiela niewielką stertę bawełny, a on sam staje się 
ostrożny, aby ponownie nie paść ofiarą jakiegokolwiek grzesznego uczynku. 

Wszystkie rodzaje grzesznych aktywności są rozproszone w stałej, 
nieprzerwanej fazie ananya-bhakti, więc możemy jasno zrozumieć że ci, 
którzy wielokrotnie angażują się w grzeszne czynności jeszcze nie 
wypracowali tego typu bhakti. Wielokrotne i świadome zaangażowanie w 
grzeszne działania podczas uprawiania bhakti-yogi nazywamy nama-
aparādha – wykorzenia ona bhakti całkowicie i odrzuca ją na bok. Bhaktowie 
utrzymują się zatem daleko od takich przewin. 

Rati jest z natury niespokojna (aśānti), ciepła, energiczna i radosna, dlatego, 
że jest wiecznie pełna rosnącej duchowej tęsknoty (abhilāsa). Mimo, że 
wytwarza ciepło w postaci sañcārībhāva, to chłodzi bardziej niż miliony 
księżyców i smakuje słodko jak nektar.  

Kiedy Vrajanātha i Vijaya Kumāra usłyszeli to wyjaśnienie bhᾱva-tattvy, byli 
osłupiali ze zdumienia i siedzieli w milczeniu pogrążeni w myślach o bhᾱva. 
Po pewnym czasie rzekli „Prabhu, silny deszcz twych nektariańskich nauczań 
utworzył powódź prema w naszych spalonych sercach. Co teraz powinniśmy 
uczynić? Gdzie mamy iść? Nie jesteśmy w stanie zrozumieć czegokolwiek. 
Trudnym jest dla nas osiągnięcie bhᾱva ponieważ nasze serca są 
pozbawione pokory. Jesteśmy napełnieni dumą z powodu naszego 
bramińskiego narodzenia, a jedyną rzeczą, która może nas uratować są 
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twoja obfita miłość i miłosierdzie. Jeśli obdarzysz nas kroplą prema z 
pewnością osiągniemy nasz cel. Naszą jedyną nadzieją jest fakt, że byliśmy 
w stanie nawiązać duchową więź z tobą. Jesteśmy bardzo biedni, nędzni i 
pozbawieni środków do życia, a ty jesteś niezwykle miłosiernym, drogim 
towarzyszem Kṛṣṇy. Prosimy, miej litość i poinstruuj nas co do naszego 
obowiązku”. 

Vijaya Kumāra skorzystał z okazji i powiedział: „W tej chwili, Prabhu, 
powstaje we mnie pragnienie by wyrzec się życia rodzinnego i zamieszkać 
wraz z tobą jako sługa twych lotosowych stóp. Vrajanātha jest tylko 
chłopcem, a jego matka chce by stał się grhastha, lecz to nie jest jego 
pragnieniem. Proszę daj nam wskazówkę, co powinien zrobić w tej kwestii". 

Bābājī: Obydwaj uzyskaliście łaskę Kṛṣṇy. Służ Kṛṣṇie poprzez 
przekształcenie swojego gospodarstwa w domostwo Kṛṣṇy. Każdy powinien 
postępować zgodnie z instrukcjami, które Caitanya Mahāprabhu dał światu. 
Nauczał, że istnieją dwa sposoby, za pomocą których mogą czcić Bhagawan 
na tym świecie: można żyć jako gospodarz lub zrzec się tego. Dopóki ktoś 
nie jest przygotowany do podjęcia zrzeczenia, powinien pozostać 
gospodarzem i zaangażować się w służbie Kṛṣṇy.  

W pierwszych dwudziestu czterech latach Swoich objawionych rozrywek 
Caitanya Mahāprabhu ukazywał ideał dla grhastha, a podczas Jego ostatnich 
dwudziestu czterech lat przekazał ideał dla zrzeczonego Vaiṣnavy. Przykład 
jaki Mahāprabhu dał jako grhastha ustalił cel życia rodzinego. Moim zdaniem 
powinieneś zrobić to samo. Nie myśl, że nie można uzyskać celu Kṛṣṇa-
prema poprzez życie rodzinne. Większość z uprzywilejowanych wyznawców 
Mahāprabhu stanowili grhasthas, a nawet Vaiṣnavowie w życiu w porządku 
wyrzeczenia modlą się o proch z lotosowych stóp tych gṛhastha-bhaktów.  

Noc była już późna. Vijaya Kumāra i Vrajanātha spędzili ją całą w Śriāsa-
aṅgana, intonując chwałę Śri Hari w towarzystwie innych Vaiṣnavów. O 
świcie następnego dnia skończyli swoje ablucje, wykąpali się w Gangesie, a 
następnie ofiarowali dandavat-pranama u stóp ich Gurudevy i Vaiṣnavów. 
Potem ponownie wykonali sankirtana, wzięli maha-prasada, i wrócili do 
domu przed południem. Vijaya Kumāra wezwał swoją siostrę i powiedział: 
„Teraz Vrajanātha zostanie poślubiony, więc należy poczynić niezbędne 
przygotowania. Wybieram się do Modadruma na kilka dni. Możesz wysyłać 
do mnie wiadomość gdy ustalisz datę ślubu. Przyjdę wraz z członkami 
rodziny w celu uświetnienia ceremonii małżeńskiej. Poślę tu jutro mojego 
młodszego brata Harinātha. Pozostanie tu i zorganizuje wszystko”. 
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Matka i babcia Vrajanātha poczuły się tak, jakby uzyskały zwierzchnictwo 
nad ziemią. Przepełnione szczęściem, ofiarowały Vijaya Kumāra nowe 
ubranie i inne prezenty nim go pożegnały. 

Tak kończy się dwudziesty drugi rozdział Jaiva Dharmy zatytułowany 
„Prameya: rozpoczęcie Prayojana Tattva.”  
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ROZDZIAŁ 23 

Prameya: Nāma-tattva 

 

Bilva-puskarini to urocze miasteczko, w którym Bhagavati Bhāgirathi płynie 
zarówno w północnym jak i zachodnim kierunku. W jednym rogu wsi 
znajduje się piękne jezioro otoczone drzewami bael. Na brzegu jeziora 
umiejscowiona jest świątynia Bilva-paksa Mahadeva, a Bhāvatārana jest 
wspaniale położona nieco dalej od niej. Wieś Simuliyā znajduje się między 
Bilva-puskarini i Bramina-puskarini, a wszystkie trzy wsie wchodzą w skład 
miasta Navadvipa. Szeroka droga prowadzi przez centrum Bilva-puskarini, a 
dom Vrajanathy stoi przy drodze w kierunku północnym.  

Vijaya Kumāra pożegnał siostrę po czym przeszedł pewną odległość, lecz po 
drodze zaczął myśleć, że stosownym byłoby nauczyć się śri-nama-tattvy od 
Bābājīego przed podróżą do domu. Myśląc w ten sposób wrócił do Bilva-
puskarini i rzekł do swojej siostry: „Zostanę tu na jeden lub dwa dni, a 
potem podążę do domu. " 

Vrajanātha był bardzo szczęśliwy widząc powrót swojego wuja Vijaya 
Kumāra. Siedli razem w Candi-mandapa i zaczęli dyskutować na temat 
wskazówek Dasa-mula. W tym momencie Sūryadeva przygotowywał się do 
zajścia nad zachodnim horyzontem, a ptaki szybko frunęły do swoich gniazd. 
Właśnie w tym czasie przybyło dwóch sadhu Vaiṣnavów od Śri Ramanuja 
sampradaya. 

Złożyli swoje asana pod drzewem bochenkowym przed domem Vrajanathy, 
zebrali kilka kijków i rozpalili ogień. Czoła ich były pięknie ozdobione przez 
tilaki ze Sri sampradaji , a wzniosły pokój emanował z ich twarzy.  

Matka Vrajanathy była bardzo życzliwa dla gości. Wiedząc, że muszą być 
głodni, zebrała różnego rodzaju jadalne składniki, umieściła przed sadhu, 
nakazując im je ugotować i zjeść. Byli zadowoleni i zaczęli przygotowywać 
swe rotis. Kiedy Vrajanātha i Vijaya Kumāra zobaczyli spokojne twarze 
owych Vaiṣnavów, przyszli i usiedli wraz z nimi. Obaj Vaiṣnavowie byli 
bardzo zadowoleni gdy spostrzegli tulasi-malas na szyjach Vrajanathy i 
Vijaya Kumāra oraz dwanaście znaków tilaka na ich ciałach. Rozszerzyli koc 
by z szacunkiem dać im usiąść.  

W celu zapoznania się z nimi Vrajanātha zapytał, "Maharadża, skąd 
przybywacie?" Jeden z bābājich odpowiedział: „Przybyliśmy z Ajodhji. Przez 
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wiele dni, chcieliśmy zdobyć darśan z Śri Navadvipadhāma, miejsca rozrywek 
Śri Caitanyi Mahāprabhu. Mamy to szczęście, że dzięki łasce Bhagavana 
doszliśmy w Śri Navadvipy-dhama dziś. Chcielibyśmy zatrzymać się tu na 
kilka dni i wziąć darśana z miejsc rozrywki Śriman Mahāprabhu” 

"Z pewnością przybyliście do Śri Navadvipy" rzekł Vrajanātha „Odpoczniecie 
tu dzisiaj i weźmiecie darśana z miejsca urodzenia Śrimana Mahāprabhu i 
Śrivāsa-aṅgana. "Gdy Vaiṣnavowie usłyszeli słowa Vrajanātha ogarnęła ich 
błogość i odmówili ślokę z Gity (15,6). 

yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama 

Kiedy wchodzi się do mojej siedziby, nie ma powrotu do tego świata. 

"Dziś nasze życia stają się błogosławionymi. Zostaliśmy pobłogosławieni 
poprzez otrzymanie darśana ze Śri Māyātirtha, które jest najważniejszym 
świętym miejscem siedmiu Puris ". 

Następnie obaj Vaiṣnavowie poczęli zastanawiać się nad artha-pañcaka po 
czym przedstawili poglądy Śri Ramanuja na te 5 tematów: sva-svarūpā, 
para-svarūpā, upaya-svarūpā, purusārtha-svarūpā i virodhi-svarūpa. Słysząc 
o tych zagadnieniach Vijaya Kumāra z kolei wyjaśnił tattva-traya, to znaczy, 
mówił o Iśvara, Jiva, prakrti i ich wzajemnych powiązaniach. Po pewnym 
czasie powiedział, "Czym jest siddhanta w waszej sampradaji dotyczącej śri-
nāmatattva?" Jednak na Vrajanathie i Vijaya Kumāra odpowiedzi Vaiṣnavów 
nie zrobiły wielkiego wrażenia, ani nie byli oni pełni wdzięczności za nie.  

Następnie Vrajanātha rzekł do Vijaya Kumāra, "Māmādżi, po dłuższym 
rozważaniu uznałem, że jiva może znaleźć swój dobrostan jedynie poprzez 
przyjęcie Kṛṣṇa-namy; nie ma innej drogi. Pan naszego życia, Śri Caitanya 
Mahāprabhu zstąpił na tą Māyātirtha by uczyć śuddha-Kṛṣṇa-namy w 
świecie. Kiedy Śri Gurudeva ostatnio nas pouczał, powiedział, że Śri-nama 
jest najważniejszą z wszystkich sang bhaktów, oraz że musimy podjąć 
oddzielna próbę zrozumienia nama-tattva. Więc chodźmy właśnie dziś i 
spróbujmy zrozumieć śri-nama-tattvę ostatecznie ". Następnie, po zadbaniu 
o potrzeby gości, odeszli. 

Sandhja przybył, a ciemność się rozprzestrzeniała. W Śrivāsa-aṅgana 
rozpoczęła się sandhja-arati Śri Bhagavana , a Vaiṣnavowie siedzieli na 
platformie drzewa bakula. Starszy Raghunatha dasa Bābājī również zasiadł 
tam pośród nich, śpiewając nama na swoim tulasi mala i licząc (saṅkhyā-
pūrvaka).Vrajanātha i Vijaya Kumāra ofiarowali sāsṭāṅga-pranama u jego 
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stóp, a Bābājī Mahāśaya objął ich, mówiąc: "Czy rozkosz waszych bhadźana 
rośnie?" 

Vijaya Kumāra złożył ręce i powiedział: "Prabhu, przez twe miłosierdzie, 
wiedzie się nam dobrze pod każdym względem. Teraz miłościwie obdarz nas 
swoją łaską tego wieczoru i nauczaj o nama-tattvie".  

Będąc bardzo zadowolonym Maharadża Bābājī odrzekł: "Śri Bhagavana ma 
dwa rodzaje imion: Jego pierwotne (mukhya-nama) i wtórne imiona (gauna-
nama). Miana takie jak Srsti-karta (Kreator), Jagat-pata (Obrońca 
wszechświata), Viśva-niyantā (Kontroler wszechświata), Viśva-palaka 
(Opiekun wszechświata) i Paramātma (Super-dusza) są związane z 
tworzeniem w schronisku sił materialnych. Są to tak zwane gauna (wtórne), 
ponieważ są one związane z gunas (siły natury materialnej). Istnieje wiele 
takich imion gauna, w tym nazwy takie jak brahma. Mimo, że ich owoce są 
wielkie, to niełatwo wydają transcendentalny wynik (cit-phala).  

Nazwy, które zawsze są obecne zarówno w świecie duchowym i materialnym 
są duchowymi oraz pierwotnymi. Na przykład, imiona takie jak Narajana, 
Vasudeva, Janardana, Hṛsikeśa, Hari, Acyuta, Govinda, Gopala i Rama – 
wszystkie są pierwotnymi. Są one obecne w mieszkaniu Bhagavana 
(bhagavad-dhama) i są jednością z Jego postacią (bhagavat-svarūpā). W 
świecie materialnym te imiona, do których bhaktowie są przyciągani, tańczą 
jedynie na językch ludzi bardzo szczęśliwych. Śri bhagawana-nama w ogóle 
nie posiada połączenia ze światem materialnym, a wszystkie śaktis formy 
Bhagavana (bhagavat-svarūpā) są obecne w śri nama. Dlatego imiona 
również posiadają wszystkie te śaktis. Zstąpiły do świata materialnego i są 
zaangażowane w niszczenie iluzji (Maya). Jivy  nie mają przyjaciół w 
materialnym świecie z wyjątkiem hari-nama. W Brhannāradiya Purāna, hari-
nama jest przedstawiona jako jedyna droga: 

harer nāmaiva nāmaiva nāmaiva mama jivanam 
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā 

Bṛhan-nāradiya Purāna (38.126) 

Medytacja jest dominującym procesem prowadzącym do doskonałości w 
Satya-yudze, yajia (ofiara) w Treta-yudze i arcana (kult Bóstwa) w Dvapara-
yudze. Jednak w Kali-yudze hari-nama jest moim jedynym życiem, hari-
nama jest moim jedynym życiem, hari-nama jest moim jedynym życiem. W 
Kali-yudze, prócz śri-hari-namy, nie ma innej drogi, nie ma innego sposób, 
nie ma innego wyjścia.  
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Hari-nama ma nieograniczenie wielkie i wspaniałe śakti które może zniszczyć 
wszystkie rodzaje grzechów w krótkiej chwili: 

aveśenāpi yan-nāmni kirttite sarva-pātakaiḥ 
pumān vimucyate sadyaḥ siṁha-trastair mṛgair iva 

Garu`a Purāna (232.12) 

Osoba, która wykonuje kirtana Śri Narajana z absorpcją staje się 
jednocześnie wolną od wszystkich grzechów. Uciekają od niego tak jak 
przerażone jelenie, które słyszą ryk lwa.  

Gdy ktoś przyjmuje schronienie śri hari-namy, wszystkie trapiące go niedole 
oraz wszelkiego rodzaju choroby znikają: 

ādhayo vyādhayo yasya smaranān nāma-kirttanāt 
tadaiva vilayaṁ yānti tam anantaṁ namāmy aham 

Skanda-Purāna 

Oferuję pokłony Najwyższemu Panu, który jest znany jako Anantadeva. 
Pamięć o Nim i wyśpiewywanie Jego imienia natychmiast rozwiewa 
całkowicie wszelkie rodzaje chorób i nieszczęść. 

Ten, kto wykonuje hari-namę oczyszcza swą rodzinę, społeczność i cały 
świat: 

mahāpātaka-yukto’pi kirttayann aniśaṁ harim 
śuddhāntaḥ karano bhūtvā jāyate paṅkti-pāvanaḥ 

Brahmān`a Purāna 

Nawet jeśli ktoś jest bardzo grzeszny, to jeżeli stale wykonuje hari-namę 
jego serce staje się czyste, osiąga stan podwójnie urodzonego i oczyszcza 
cały świat. 

Ten, który jest przeznaczony do śri hari-namy zostaje uwolniony z 
wszystkich nieszczęść, zaburzeń i wszelkiego rodzaju chorób:  

sarva-rogopaśamaṁ sarvopadrava-nāśanam 
śānti-daṁ sarva-risṭānāṁ harer nāmānukirttanam 

Bṛhad-viṣnu Purāna 

Gdy ktoś przeprowadza śri-hari-nama-kirtana, wszelkiego rodzaju choroby 
opuszczają go, wszystkie rodzaje zaburzeń zostają zaspokojone, wszelkie 
przeszkody ulegają zniszczeniu, a on osiąga najwyższy spokój. 

Niszczące cechy Kali nie mają wpływu na tego, kto śpiewa śri hari-namę: 
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hare keśava govinda vāsudeva jaganmaya 
itirayanti ye nityaṁ na hi tān bādhate kaliḥ 

Bṛhan-nāradiya Purāna 

Kali nie może powodować żadnych przeszkód, nawet na moment, przeciw 
tym, którzy stale wykonują kirtana, skandując „O Hare! O Govinda! O 
Keśava! O vasudeva! O Jaganmaya!”  

Ten, kto wysłuchuje śri hari-namy zostaje wyzwolony z piekła: 

yathā yathā harer nāma kirttayanti sma nārakāḥ 
tathā tathā harau bhaktim udvahanto divaṁ yayuḥ 

Nṛsiṁha-tāpani 

Jeśli nawet mieszkańcy piekła intonują hari-namę, to osiągają hari-bhakti i 
wchodzą do boskiej siedziby. 

Śpiew hari-namy niszczy prarabdha-karma (efekty nabożnych lub 
bezbożnych działań, które teraz przynoszą owoce): 

yan nāmadheyaṁ mṛiyamāna āturaḥ 
patan skhalan vā vivaśo gṛnan pumān 
vimukta-karmārgala uttamāṁ gatiṁ 

prāpnoti yaksyanti na taṁ kalau janāḥ 
Śrimad-Bhāgavatam (12.3.44) 

Jeśli człowiek będąc bezradnym wyśpiewuje tylko jedno imię Śri Bhagavana 
w chwili śmierci, w dokuczliwej sytuacji, w czasie upadku lub poślizgnięcia, 
wszystkie więzy jego karmy zostają zniszczone i może uzyskać najwyższy 
cel. Ale niestety! Poprzez wpływ Kali-yugi ludzie nie oddają Mu czcci. 

Hari-nama-kirtana jest bardziej chwalebnym i korzystnym niż studiowanie 
Vedy: 

mā ṛco mā yajus tāta mā sāma paṭha kiṣcana 
govindeti harer nāma geyaṁ gāyasva nityaśaḥ 

Skanda Purāna 

Nie ma potrzeby by uczyć się oraz nauczać Rg, Sama i Yajur Ved i tak dalej. 
Wystarczy wykonywać nieustanną sankirtanę w imię Śri Hari - Govindy. 

Wykonywanie hari-namy jest lepsze niż odwiedzenie wszystkich tirthas 
(świętych miejsc): 

tirtha-koṭi-sahasrāni tirtha-koṭi-śatāni ca 
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tāni sarvāny avāpnoti viṣnor nāmāni kirttanāt 
Skanda Purāna 

Kirtana imion Śri Viṣnu daje wszystkie rezultaty uzyskiwane przez odwiedziny 
milionów tirthas. 

Nawet słabe światełko hari-namy (hari-nāmābhāsa) daje nieograniczenie 
więcej wyników niż wszystkie rodzaje sat-karmy (pobożnych czynności 
karmicznych): 

go-koṭi-dānaṁ grahane khagasya 
prayāga-gaṅgodaka kalpa-vāsaḥ 
yajṣāyutaṁ meru-suvarna-dānaṁ 

govinda-kirter na samaṁ śatāṁśaiḥ 

Ktoś może z miłością rozdawać krowy w dniu zaćmienia słońca, może 
zamieszkać w Prayaga na brzegach Gangesu przez całą kalpę; lub wykonać 
tysiące yajñas i oddać dobroczynnie góry złota wielkości Góry Sumeru. Mimo 
wszystko nie można tego porównać z jedną setną cząstki śri-govinda-kirtana. 

Hari-nama może przynieść różnego rodzaju korzyści (artha): 

etat sa`-varga-haranaṁ ripu-nigrahanaṁ param 
adhyātma-mūlam etad dhi viṣnor nāmānukirttanam 

Skanda Purāna 

Sankirtana imion Śri Viṣnu podbija sześć zmysłów i sześciu wrogów 
(począwszy od kāma i krodha) oraz jest źródłem wiedzy o Jaźni Najwyższej.  

Hari-nama jest obdarzona we wszystkie śakti: 

dāna-vrata-tapas-tirtha-ksetrādinaṣ ca yāh sthitāḥ 
śaktayo deva mahatāṁ sarva-pāpaharāḥ śubhāḥ 
rājasūyāśvamedhānāṣ jṣana-sādhyātma-vastunaḥ 

ākṛsya harinā sarvāḥ sthāpitā svenu nāmasu 
Skanda Purāna 

Jest tak wiele pomyślnych cech w miłosierdziu (dana), ślubach (vrata), 
ofiarach (tapa), świętych miejscach (tirtha-ksetras), devatas w ramach 
wszystkich rodzajów usuwających grzech prawych działaniach, w sumie 
wszystkich sił (śaktis), w Rajasuya i ofiarach Aśvamedha oraz w celu 
poznania tożsamość jaźni (jñāna-sadhya atmy-vastu). Jednak Śri Hari zebrał 
wszystkie te moce i odział w nie Swoje własne imiona. 
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Śri-hari-nāma daje szczęście światu: 

sthāne hṛsikeśa tava prakirttyā / jagat prahṛṣyaty anurajyate ca 
Bhagavad-gitā (11.36) 

O Hṛsikeśa, świat zachwyca się słysząc kirtanę o Twoim imieniu i sławie, a 
tym samym każdy przywiązuje się do Ciebie.  

Ten, kto intonuje śri hari-namę jest wielbiony na świecie: 

nārāyana jagannātha vāsudeva janārdana 
itirayanti ye nityaṁ te vai sarvatra vanditāḥ 

Bṛhan-nāradiya Purāna 

Ci, którzy zawsze wykonują kirtanę, skandując: „O Narajana! O Jagannatho! 
O Vasudeva! O Janardana!” są czczeni wszędzie, na całym świecie. 

Śri hari-nama jest jedyną metodą dla tych, którym brak jest drogi: 

ananya-gatayo marttyā bhogino’ pi parantapāḥ 
jñāna-vairāgya-rahitā brahmacaryādi-varjitāḥ 

sarva-dharmojjhitāḥ viṣnor nāma-mātraika-jalpakāḥ 
sukhena yāṁ gatiṁ yānti na taṁ sarve’ pi dhārmikaḥ 

Padma Purāna 

Ci, którzy po prostu wykonują kirtanę w imieniu Śri Viṣnu mogą tak czynić, 
gdyż nie posiadają innych środków utrzymania i mogą one być wchłaniane w 
przyjemności zmysłowej. Może to być kłopotliwe dla innych pozbawionych 
celibatu oraz innych cnót, znajdujących się poza dharmą. Mimo to miejsce, 
w które docierają nie może zostać osiągnięte poprzez wszystkie połączone 
wysiłki religijnych ludzi. 

Śri hari-nama może być przeprowadzana w każdym czasie i we wszystkich 
okolicznościach: 

na deśa-niyamas tasmin na kāla-niyamas tathā 
nocchińṭādau niṣedho’sti śri-harer nāmni lubdhaka 

Viṣnu-dharmottara 

O wy, chciwi śri hari-namy - nie ma reguły czasu i miejsca dla kirtany śri 
hari-namy. Można wykonać hari-namę-kirtanę w każdym stanie, bez względu 
czy jest się oczyszczonym lub zanieczyszczonym, na przykład, jeśli usta nie 
są czyste po jedzeniu. 

Hari-nama z pewnością daje bardzo łatwo mukti temu, kto go pragnie: 
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nārāyanācyutānanta-vāsudeveti yo naraḥ 
satataṁ kirttayed bhuvi yāti mal-layatāṁ sa hi 

Varāha Purāna 

Osoba, która błąka się po ziemi, zawsze śpiewając imiona Narajana, Ananta, 
Acyuta i Vasudevy podąży wraz ze Mną na Moją planetę. 

kiṁ karińyati sāṅkhyena kiṁ yogair nara-nāyaka 
muktim icchasi rājendra kuru govinda-kirttanam 

Garu`a Purāna 

O najlepszy z ludzi, jakież korzyści można czerpać z nauki filozofii sāṅkhya 
lub uprawiania asṭāṅga-jogi? O Królu, jeśli pragniesz wyzwolenia, po prostu 
wykonaj kirtanę Śri Govindy. 

Hari-nama umożliwia jiv osiągnięcie Vaikuntha: 

sarvatra sarva-kāleṣu ye’pi kurvanti pātakam 
nāma-sankirttanaṁ kṛtvā yānti viṣnoḥ paraṁ padam 

Nandi Purāna 

Nawet ten, który wykonywał grzeszne czyny zawsze i wszędzie osiągnie 
najwyższą siedzibę Viṣnu, jeżeli wykonuje nama-sankirtanę. 

Intonacja hari-namy jest najwyższym środkiem sprawiania przyjemności Śri 
Bhagawanowi: 

nāma-saṅkirttanaṁ viṣnoḥ kṣut-tṛṭ-prapi`itādisu 
karoti satataṁ viprās tasya prito hy adhoksajaḥ 

Bṛhan-nāradiya Purāna 

O bramini! Adhoksaja Viṣnu pozostaje bardzo zadowolony z tych, którzy 
nieustannie wykonują sankirtanę w imię Viṣnu, nawet gdy niepokoi ich głód i 
pragnienie. 

Hari-nama posiada śakti by kontrolować Śri Bhagavana: 

ṛnam etat pravṛddhaṁ me hṛdayāṅ nāsarpati 
yad-govindeti cukrośa kṛṣnā māṁ dūra-vāsinam 

Mahābhārata 

Gdy byłem daleko od Draupadi zawołała do mnie, „Ha Govinda!” Jestem 
bardzo jej zobowiązany za wezwanie pomocy, nie jestem w stanie usunąć 
tego długu z Mojego serca nawet dziś. 
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Hari-nama jest puruṣārthą (najwyższym celem życia) dla jiv: 

idam eva hi māṅgalyam etad eva dhanārjanam 
jīvitasya phalaṣ caitad yad dāmodara-kīrttanam 

Skanda i Padma Purāna 

Kirtana Damodary, jest z pewnością przyczyną wszelkiej pomyślności i 
źródłem prawdziwego bogactwa. Jedyną korzyścią z posiadania życia jest 
możliwość wykonywania takiej kirtany. 

Hari-nama-kirtana jest najlepszą z wszystkich rodzajów różnych bhakti-
sādhana. 

agha-cchit-smaranaṁ viṣnor bahv-āyāsena sādhyate 
oṣṭha-spandana-mātrena kīrttanaṁ tu tato varam 

Vaiṣnava-cintāmani 

Śri-Viṣnu-smaranam niszczy wszystkie grzechy, ale jest osiągalny dopiero po 
wielkim wysiłku. Viṣnu-kirtana jest jednak lepsza, ponieważ te same korzyści 
uzyskuje się po prostu poprzez wibrację śri-namy na ustach człowieka. 

yad-abhyarcya hariṁ bhaktyā kṛte kratu-śatair api 
phalaṁ prāpnoty avikalaṁ kalau govinda-kīrttanam 

Te same korzyści uzyskane poprzez wykonanie setek yajnas w Satya-yudze, 
mogą zostać osiągnięte w Kali-yudze przez wykonanie kirtany imion Śri 
Govindy. 

kṛte yad dhyāyato viṣnuṁ tretāyāṁ yajato makhaiḥ 
dvāpare paricaryāyāṁ kalau tad dhari-kīrttanāt 

Śrīmad-Bhāgavatam (12.3.52) 

Samo wykonywanie kirtany Śri Hari Namy w Kali-yudze daje takie same 
wyniki jak te, które są osiągane poprzez medytację o Bhagawanie w Satya-
yudze, przez wielbienie Go z poprzez wielkie yajna w Treta-yudze i 
dokonując formalnego czczenia Bóstwa w Dvapara-yudze. 

Vijaya: Prabhu, mam pełną wiarę, że hari-nama jest całkowicie duchowa, ale 
nadal, by pozostać wolnym od wątpliwości w odniesieniu do nama-tattvy, 
konieczne jest, aby zrozumieć, jak śri hari-nama może być duchową podczas 
gdy składa się z sylab (które są najwyraźniej materialne). Czy możesz 
wyjaśnić tę kwestię? 
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Bābājī: Svarūpā (natura i forma) śri namy została wyjaśniona w Padma 
Purāna. 

nāma cintāmaniḥ kṛsnaś caitanya-rasa-vigrahaḥ 
pūrnaḥ śuddho nitya-mukto ’bhinnatvān nāma-nāminoḥ 

Śri Kṛṣṇa-nama jest cintāmani-svarupą. Oznacza to, że przyznaje nadrzędny 
cel życia i całą transcendentalną dobrą fortunę. To dlatego, że Śri Hari-nama 
nie różni się od Tego, który posiada śri namę. Z tego samego powodu śri 
divya-nama jest istotą złagodzenia (caitanya-rasa-svarūpā) i jest kompletna, 
czysta oraz wiecznie wyzwolona od kontaktu z maya. 

Śri nama i śri nami (Ten, który posiada śri namę) nie różnią się w tattvie. 
Dlatego Śri Kṛṣṇa-nama ma wszystkie duchowe cechy obecne w samym 
Kṛṣṇie, posiadaczu Śri namy. Śri nama jest zawsze pełnią prawdy i nie ma 
kontaktu z matową materią. Jest On jest wiecznie wyzwolony, ponieważ 
nigdy nie jest powiązany przez siły materialne. Śri Kṛṣṇa-nama jest Kṛṣṇą we 
własnej osobie i dlatego jest On uosobieniem formy zbiorczego bogactwa 
transcendentalnych smaków. Śri hari-nama jest niczym klejnot spełniający 
życzenia (cintāmani) a tym samym może przyznawać to, czego się od Niego 
pragnie. 

Vijaya: Jak sylaby śri hari-namy mogą się znajdować poza sferą 
iluzorycznych, materialnych słów? 

Bābājī: Hari-nama nie narodziła się w świecie materialnym. Świadoma, 
będąca niczym iskra jiva jest uprawniona do wypowiedzenia hari-namy gdy 
znajduje się w swojej czystej, duchowej formie. Jednak nie może wykonać 
czystej hari-namy zmysłami materialnymi – pogrążonymi w iluzji (w mayi). 
Kiedy jiva uzyska łaskę hlādini-sakti, wtedy rozpoczyna się uzmysławianie 
przez niego swego svarūpā, a śuddha-nama powstaje w tym czasie. Gdy 
śuddha-nama pojawia się, łaskawie zstępuje w sferze umysłowej i tańczy na 
języku, który został oczyszczony przez praktyki bhaktiego. Śri hari-nama nie 
przyjmuje formy liter, lecz kiedy tańczy na materialnym języku objawia się w 
formie liter, to jest tajemnica Kṛṣṇy-namy. 

Vijaya: Które imię ze wszystkich pierwotnych świętych nazw jest najsłodsze? 

Bābājī: Cata-nama-stotra mówi, 

viṣnor ekaikaṁ nāmāpi sarva-vedādhikaṁ matam 
tādṛk-nāma sahasrena rāma-nāma-samaṁ smṛtam 
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Śpiewanie jednego imienia Viṣnu daje więcej korzyści niż studiowanie 
wszystkich Ved, a jedno imię Ramy jest równe tysiącowi imion (sahasra-
nama) Viṣnu. 

Ponownie, jest to określane w Brahmānda Purāna, 

sahasra-nāmnāṁ punyānāṁ trir āvṛttyā tu yat phalam 
ekāvṛttyā tu kṛsnasya nāmaikaṁ tat prayacchati 

Jeśli ktoś wypowiada śri Kṛṣṇa-namę raz, otrzymuje taki sam rezultat, który 
przynosi wyśpiewanie czystego Viṣnu-sahasra-nama trzy razy.  

Znaczenie tego jest takie, że tysiąc imion Viṣnu jest równe jednemu imieniu 
Ramy, a trzech tysięcy imion Viṣnu - trzem Ramy, co równa się jednemu 
Kṛṣṇy. Wyśpiewanie imienia Kṛṣṇy raz daje taki sam wynik jak zaintonowanie 
imienia Ramy trzy razy.  

Śri Kṛṣṇa-nama jest na pewno najwyższym imieniem. W związku z tym, 
powinniśmy postępować zgodnie ze wskazówkami Pana naszego życia - Śri 
Gaurangi Sundara i zawsze brać śri namę tak jak On ją przekazał: Hare 
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, 
Rama, Hare Hare. 

Vijaya: Czym jest proces hari-nama-sādhana? 

Bābājī: Należy stale wykonywać hari-namę wyliczając imiona odpowiednio 
na tulasi-mala lub w przypadku jej braku, na palcach. Należy zawsze 
pozostawać z dala od występków. Owoc śri-hari-namy - Kṛṣṇa-prema – jest 
osiągalny poprzez intonację śuddha-namy. Celem odliczania dla sadhaki jest 
możliwość sprawdzenia i zrozumienia, czy jego praktyki śri hari-namy 
wzrastają lub maleją. Tulasi-devi jest bardzo drogi Hari, tak więc dotykając 
jej przy praktykowaniu hari-namy oznacza, że  hari-nama obdarza nas 
większą ilością korzyści. Kiedy ktoś praktykuje namę musi zrozumieć, że Śri 
Kṛṣṇa-nama nie różni się od Jego svarupy (wiecznej, wewnętrznej formy). 

Vijaya: Prabhu, istnieje dziewięć lub sześćdziesiąt cztery ang z różnych 
sādhana, lecz śpiewanie śri hari-namy jest tylko jedną z form. Jeśli ktoś 
zawsze praktykuje namę, jak można mieć czas na inne formy sādhana? 

Bābājī: To nie jest trudne. Sześćdziesiąt cztery różne ang bhaktów są 
zawarte w dziewięciokrotnym procesie bhakti. Dziewięć ang bhaktów, 
zarówno w kulcie (tajemnym) śri murti (Bóstwa) lub w nirjana-sādhana, 
może być wykonywane w dowolnym miejscu. 
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Po prostu poprzez czyste wsłuchiwanie się, intonowanie, pamiętanie śri 
Krysna-nāmy przed obliczem śri murti, dokonuje się namy-sādhana. Tam 
gdzie nie ma murti, po prostu zapamiętaj murti i wykonuj sadhanę do tego 
murti z kończynami navadhā (dziewięć razy) bhakti, w postaci słuchania i 
śpiewania śri namy, itd. Ten, kto jest wystarczająco szczęśliwy by mieć 
specjalną ruci do namy zawsze wykonuje nama-kirtanę. W ten sposób, 
automatycznie kieruje się wszystkimi ang bhaktów. Śri nama-kirtana jest 
najpotężniejszym ze wszystkich dziewięciu procesów sadhany: śravaṇam, 
kīrtanam itp. Podczas kirtany, występują też wszystkie inne ang, chociaż 
mogą nie być widoczne.  

Vijaya: Jak jest możliwe ciągłe wykonywanie nama-sankirtana? 

Bābājī: Nieprzerwana nama-kirtana oznacza wykonywanie kirtany z śri hari-
namy w każdym czasie, gdy siedzisz, wstajesz, jesz, lub pracujesz, z 
wyjątkiem gdy śpisz. W nama-sādhana nie występują zakazy dotyczące 
czasu, miejsca, sytuacji lub czystości. Oznacza to, że można być w stanie 
czystym lub zanieczyszczonym. 

Vijaya: Oh, miłosierdzie namy-Bhagawana jest nieograniczone, ale nie mamy 
nadziei by zostać Vaiṣnavami, dopóki nie dasz nam swojego miłosierdzia i 
obdarzyć siłą do wykonywania namy nieprzerwanie. 

Bābājī: Wyjaśniłem już, że istnieją trzy rodzaje Vaiṣnavy: kanisṭha, 
madhyama i uttama. Śri Caitanya Mahāprabhu powiedział Satyaraji Khan, że 
każdy kto wzywa Kṛṣṇa-namę jest Vaiṣnavą. Ten, który stale wzywa Kṛṣṇa-
namę jest Vaiṣnavą madhyama, a Vaiṣnavą uttama jest ten, którego sam 
widok sprawia, że Kṛṣṇa-nama pojawia się spontanicznie w czyichś ustach. 
Ponieważ nieraz wzywasz Kṛṣṇę-namę z wiarą, posiadasz już pozycję 
Vaiṣnavy. 

Vijaya: Proszę nam powiedzieć, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o śuddha-
Kṛṣṇa-namie. 

Bābājī: śuddha-Kṛṣṇa-nama jest Kṛṣṇa-namą, która powstała przez 
niepodzielonego bhakta wynikając z pełni wiary. Poza tym, intonowanie śri-
namy jest doświadczane jako nāmābhāsa lub nama-aparādha. 

Vijaya: Prabhu, czy powinniśmy rozumieć, że hari-nama jest sadhyą (celem i 
przyczyną) lub sadhaną (środkiem)? 

Bābājī: Gdy ktoś wzywa hari-namę w trakcie sādhana-bhakti, to taką namę 
możemy nazwać sādhana. Jednakże, gdy bhakta wzywa hari-namę w trakcie 
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bhāva-bhakti lub prema-bhakti, to objawieniem śri hari-namy jest sadhya-
vastu lub cel i obiekt praktyki. Realizacja skurczenia, albo rozszerzenia śri 
hari-namy przez sadhakę zależy od jego poziomu bhakti. 

Vijaya: Czy jest różnica w doświadczeniu Kṛṣṇa-namy i Kṛṣṇa-svarupy? 

Bābājī: Nie, nie ma żadnej różnicy w doświadczeniach, ale powinno się 
zrozumieć tajemnicę, że Kṛṣṇa-nama jest bardziej miłosierna niż Kṛṣṇa-
svarūpā. Svarūpā Kṛṣṇy (forma) nie wybaczy żadnego przewinienia wobec 
Niego, ale Kṛṣṇa-nama przebacza zarówno występki popełnione przeciw 
svarupie i wykroczenia popełnione wobec Niego. Jeśli wzywasz namę, 
musisz zrozumieć nama-aparadh bardzo jasno i starać się ich unikać, 
ponieważ nie można śpiewać śuddha-namy do momentu zaprzestania 
popełniania przewinień. Gdy przyjdziecie następnym razem będziemy 
dyskutować o nama-aparādha.  

Kiedy Vrajanātha i Vijaya Kumāra dowiedzieli się o chwalę namy i nama-
svarūpā-tattvy, zebrali pył spod stóp Śri Gurudewy i powoli powrócili do 
Bilva-puskarini. 

Tak kończy się dwudziesty trzeci rozdział Jaiva-dharmy, zatytułowany 
"Prameya: nama-tattva" 
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ROZDZIAŁ 24 

Prameya: Namaparadha 

Vrajanātha i Vijaya Kumāra byli nadzwyczaj szczęśliwi, mogąc poznać chwały 
śri nama i nama-swarūpā-tattwa. Kiedy przybyli do domu , intonowali bez 
obraz pięćdziesiąt tysięcy Imion na swoich tulasi-mala /koralach 
medytacyjnych wykonanych z drewna świętego krzewu tulasi- przyp.tłum./ i 
dzieki temu intonowaniu śuddha- nama bezpośrednio doświadczyli łaski 
Kṛṣṇy. Była już póżna noc, kiedy wreszcie udali się na spoczynek.  

Następnego ranka, kiedy wstali, omawiali wydarzenia poprzedniej nocy i, 
gdy podzielili się swoimi refleksjami, przepełniło ich wielkie szczęście. 
Spędzili dzień kąpiac się w Gangesie, wielbiąc Kṛṣṇę, , uczestniczą w hari- 
namie i kirtanie, studiując Daśa- mulę, recytując Śrimad- Bhagawatam oraz 
pełnieniąc Vaiṣnava-sewa i bhagawat-prasada-sewa. Wieczorem przybyli do 
kutiru czcigodnego Mahaśaji Bābājīego w Śriwasa-angana. Kiedy złożyli swe 
sastanga-pranama, Vijaya Kumāra nawiązał do tematu nama-aparādha-
tattwa, rozpoczętego poprzedniego wieczoru. 

Widząc zapał, z jakim Vijaya Kumāra pragnął poznać tę tattwę, zadowolony 
Bābājī Mahaśaja czule powiedział: ‘ Tak jak nama jest najwyższą prawdą, 
podobnie nama-aparādha /zniewaga wobec śri-nama/ jest najbardziej 
przerażającym rodzajem grzechu i zniewagi. Wszystkie inne grzechy i 
zniewagi znikają automatycznie, gdy wypowiada się śri nama, ale nama-
aparādha nie odchodzi tak łatwo. W Padma Puranie, Swarga- Khanda ( 48, 
49) we fragmencie opisującym chwały śri- nama, znajduje się następujące 
stwierdzenie:  

nāma-aparādha-yuktānāṁ nāmāny eva haranty agham 
aviśrānta-prayuktāni tāny evārtha-karāṇi ca 

Osobom skażonym nama- aparādha, śri nama z pewnością usunie grzech, 
pod warunkiem, że sādhakas będą intonować niestrudzenie i nieustannie. Śri 
nama Osobiście wpłynie na ich zbawienie. 

Widzicie więc, jak trudno zniszczyć nama- aparādha. Dlatego też, intonując 
śri- nama , należy unikać nama- aparādha. Jeśli będziemy się bardzo starać, 
aby przestać popełniać nama- aparādha, bardzo szybko pojawi się śuddha- 
nama. 

Można stale intonować śri- nama, mogą się nam jeżyć włosy na ciele i łzy 
mogą płynąc nam z oczu, ale nadal możemy nie wypowiadać śudha- nama, 
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właśnie z powodu nama- aparādha. Sadhakowie / sādhakas/ muszą więc 
zwracać na to baczną uwagę, w innym wypadku nie będą w stanie 
intonować śudha- nama.  

Vijaya: Prabhu, co to jest śudha- nama /czyste święte Imię/? 

Bābājī: Śudha- nama to hari- nama wolne od trzech rodzajów zniewag.  

Kwestia czystości lub jej braku w odniesieniu do wymawiania sylab śri- namy 
(świętego imienia- przyp.tłumacza) nie ma znaczenia. 

nāmaikaṁ yasya vāci smaraṇa-patha-gataṁ śrotra-mūlaṁ gataṁ vā 
śuddhaṁ vāśuddha-varṇa-vyavahita-rahitaṁ tārayaty eva satyam 

tac ced deha-dravina-janatā lobha-pāṣāṇa-madhye 
nikṣiptaṁ syānn aphala-janakaṁ śighram evātra vipra 

Padma Purana, Svarga- khanda (48.60- 61) 

O najlepszy z braminów, jeśli na języku pojawi się nawet jedno święte Imię, 
przeniknie do uszu lub też wkroczy na ścieżkę pamięci, z pewnością wyzwoli 
intonującego. Czystość lub jej brak podczas intonowania sylab śri- namy 
(nama- akṣana) nie jest tak istotna. Oznacza to, że śri nama nie czyni 
takiego rozróżnienia. Tym, co rzeczywiście ma znaczenie, to fakt, że 
prawdziwy owoc intonowania nie pojawi się szybko, jeśli to wszechpotężne 
imię wymawiamy chcąc osiągnąć korzyść dla ciała, domu, synów czy 
rodziny, pragnąc bogactwa, rozwoju materialnego lub też pożądając złota, 
kobiet i prestiżu. 

Istnieją dwa rodzaje przeszkód czy też zniewag: pospolite oraz wielkie. Jeśli 
intonujemy śri- nama dopuszczając się pospolitych zniewag, wówczas nama- 
abhasa obdarza swoją łaską i mocą jakiś czas póżniej. Nama zakłócone 
wielkimi obrazami to nama- aparādha. Tego rodzaju aparādha nie zanika, 
chyba że nieustannie intonujemy śri nama .  

Vijaya: Wydaje mi się, że sādhaka powinien wiedzieć o nama- aparādha. 
Proszę, okaż nam łaskę i opowiedz nam o tym szczegółowo. 

Bābājī: W Padma Puranie znajduje się dogłębna i zasadnicza analiza 
dziesięciu rodzajów nama- aparādha: 

satāṁ nindā nāmnaḥ param aparādhaṁ vitanute 

yataḥ khyātiṁ yātaṁ katham u sahate tu tad-vigarhām 
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(1)Krytykowanie bądź znieważanie świętych oraz wielkich bhaktów 
zwiększają straszliwe zniewagi wobec śri nama. Jak Kṛṣṇa może znosić 
obrazę wielkich dusz, które są oddane śri nama i które głoszą chwały śri 
Kṛṣṇa- nama w tym świecie?  

Dlatego pierwszą zniewagą, o jakiej mówimy, jest obrażanie bhaktów. 

śivasya śrī-viṣṇor ya iha guṇa-nāmādi-sakalaṁ 
dhiyā bhinnaṁ paśyet sa khalu hari-nāmāhita-karaḥ 

(2) Imię Śri Viṣnu, Jego postać, cechy, czyny i tak dalej są wszechpomyślne 
dla wszystkich istot w tym świecie. Jeśli uznaje się je za zjawiska materialne 
i odrębne od Samego Śri Viṣnu, ma to negatywny wpływ na intonowanie śri- 
krśna- nama. Zniewagą jest również , jeśli uważa się Śiwę oraz innych 
półbogów za niezależnych i równych Śri Viṣnu. 

Pozostałe zniewagi to:  

guror avajna 

(3) okazywanie braku szacunku śri guru , który zna nama- tattva , uważając 
go za zwykłą i śmiertelną ludzką istotę, posiadającą ciało zbudowane z pięciu 
materialnych elementów.  

śruti- śastra- nindaram 

(4)obrażanie Ved, Satwatów, Puran oraz innych śastr. 

artha- vadah 

(5) myślenie, że chwały śri- nama, głoszone w śastrach, to przesada 

hari- namni kalpa nam 

(6) interpretowanie śri- nama (w pospolity sposób) lub uważanie, że Samo 
śri- nama jest wytworem wyobrażni. 

nāmno balād yasya hi pāpa-buddhir 
na vidyate tasya yamair hi śuddhiḥ 

(7) jest rzeczą bezsporną, że osoba, która angażuje się w grzeszne 
czynności na mocy śri nama nie może oczyścić się ani poprzez sztuczne 
praktyki jogi takie jak yama, niyama, dhyana i dharana. 

dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva 
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śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ 

(8) Zniewagą jest myśleć, że rytuały i pobożne materialne czynności takie 
jak dharma, vrata, tyaga i homa są równoważne czy nawet porównywalne 
ze śri- divya nama (transcendentalnym imieniem) Bhagavana. 

aśraddadhāne vimukhe’py aśṛṇvati 
yaś copadeśaḥ śiva-nāma-aparādhaḥ 

(9) Zniewagą ( nama- aparādha)jest udzielanie instrukcji na temat 
pomyślnego śri nama osobom pozbawionym wiary bądź żywiącym awersję 
do śri nama.  

śrute ‘pi nāma-māhātmye yaḥ prīti-rahito naraḥ 
ahaṁ-mamādi-paramo nāmni so’py aparādha-kṛt 

(10) Nama- aparadhi jest również ten, który ,nawet jeśli usłyszał o 
wspaniałych chwałach śri nama, 

nie okazuje miłości czy entuzjazmu dla intonowania śri nama i uparcie trwa 
przy materialnej koncepcji ‘ja’ i ‘moje’ ,a więc myśli: ‘Jestem tym ciałem, 
złożonym z krwi, mięsa i skóry, a rzeczy związane z tym ciałem są moje.’  

Vijaya: Proszę, pomóż nam zrozumieć wszystkie te zniewagi i wyjaśnij każdą 
ślokę w pełni. 

Bābājī: Pierwsza śloka opisuje dwie zniewagi. Jest wielką obrazą znieważać, 
potępiać lub nie szanować bhaktów, którzy całkowicie porzucili materialnie 
motywowane praktyki takie jak karma, dharma, jñāna, yoga i tapasya i 
którzy, w nastroju pełnego oddania, przyjęli schronienie śri nama 
Bhagavana. Śri Hari- Nama Prabhu nie może tolerować znieważania tych, 
którzy nauczają w tym świecie o prawdziwych chwałach śri- nama. Nie 
powinno się obrażać tych bhaktów, którzy całkowicie zadedykowani są śri- 
nama. Przeciwnie, powinno się uważać ich za najlepszych wśród świętych 
osób. 

Powinno się również przebywać w ich towarzystwie i razem z nimi 
praktykować nama- kirtana.  

Czyniąc tak, z całą pewnością szybko zdobędzie się łaskę śri- nama. 

Vijaya: Zatem teraz rozumiemy jasno znaczenie pierwszej zniewagi. Proszę, 
łaskawie wyjaśnij nam znaczenie drugiej. 
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Bābājī:Druga zniewaga wyjaśniona jest w drugiej części pierwszej śloki, a 
jest ona wyjaśniona na dwa sposoby. 

Pierwsze wyjaśnienie wskazuje na to, że obrazą w stosunku do śri- nama 
jest uważanie Sadaśiwy oraz innych przywódców półbogów za osoby 
niezależne od Śri Viṣnu. Zgodnie z bahv- iśvara- vada ( doktryną wielu 
kontrolujących), Sadaśiwa jest w pełni potężnym przywódcą, kontrolującym, 
niezależnym i oddzielnym od Bhagavana Śri Viṣnu. Jednakże , taka 
interpretacja stoi w sprzeczności z założeniami hari- bhakti. W 
rzeczywistości, to Śri Kṛṣṇa kontroluje wszystko i wszystkich, Śiwa oraz inni 
devów jedynie dzięki Jego łasce osiągnęli swoje pozycje kontrolerów. Ci 
devów nie posiadają swojej własnej mocy i jest to nama- aparādha , jeśli 
wykonując hari- nama myślimy, że maja oni niezależną moc. 

 Następnie, zniewagą wobec śri- nama jest również uważanie 
wszechpomyślnej, wewnętrznej swarupy imion, postaci, cech i czynów Śri 
Bhagavana jest różna od wiecznej, doskonałej formy (vigraha) Samego 
Bhagavana. Wewnętrzna natura Kṛṣṇy, Jego imię, cechy, i czyny są 
wszystkie transcendentalne oraz nie różnią się od siebie nawzajem. Powinno 
się praktykować Kṛṣṇa- nama- sankirtana mając taką wiedzę, w innym 
wypadku pojawi się aparādha ( zniewaga wobec śri- nama). Tak właśnie, po 
wstępnym zrozumieniu sambandha- jñāna , powinno się praktykować Kṛṣṇa- 
nama; na tym polega proces. 

Vijaya: Rozumiem bardzo dobrze pierwszą i drugą nama- aparādha, 
ponieważ łaskawie wyjaśniłeś mi zależność jednoczesnej jedności i 
odmienności pomiędzy transcendentalną , duchową postacią Śri Kṛṣṇy a 
Samym Śri Kṛṣṇą, Tym, Który posiada tę formę; pomiędzy Jego 
transcendentalnymi cechami a Tym, który posiada te cechy; pomiędzy Jego 
imionami a Tym, do Którego należą te imiona; pomiędzy cząstkami a 
całością. 

 Osoba, przyjmuje schronienie śri- nama musi także dowiedzieć się od 
Gurudewa o istocie cit (świadomych) i acit ( nieświadomych)tattv  oraz o 
związku miedzy nimi.  

Teraz, proszę, omów trzecią zniewagę. 

Bābājī: Śri nama-guru to osoba, która udziela wskazówek dotyczących 
wyższości nama- tattva  
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i należy pielęgnować skupione i niezachwiane oddanie (bhakti) dla niego. 
Jest nama- aparādha umniejszać pozycję nama-guru, myśląc, że zna on 
jedynie nama-śastra, podczas gdy uczeni w filozofii Vedanty oraz innych 
śastr naprawdę znają sens śastr. W rzeczywistości, żaden guru nie 
przewyższa nama- tattva- vid guru i jest obrazą myśleć, że jest on mniej 
znaczący. 

Vijaya: Prabhu, jestem przekonany o korzyściach płynących z czystego 
oddania (bhakti) dla Ciebie. 

Proszę, wyjaśnij teraz czwartą zniewagę. 

Bābājī: Istnieje w śruti szczególna wskazówka dotycząca ostatecznego celu 
życia. Chwały śri nama są tam uznane za najważniejsze ze wszystkich 
duchowych procesów.  

oṁ āsya jānanto nāma-cid-viviktanas 
mahas te vińṇo sumatiṁ bhajāmahe 

oṁ tat sat 

O, Śri Viṣnu, osoba która intonuje śri- nama właściwie i z uwagą, nie będzie 
zwiedziona i zaniepokojona podczas swego bhajanu oraz innych regularnych 
praktyk. Innymi słowy, jeśli przyjmie się śri nama, wówczas znika kwestia 
tego, czy miejsce i czas są sprzyjające, a osoba przychylna lub nie, ponieważ 
śri nama jest wszech- oświecającą, uosobioną formą wiedzy oraz 
najwyższym jej przedmiotem. Dlatego też, ofiarowujemy śri nama nasze 
modlitwy. 

oṁ padaṁ devasya namasā vyantaḥ 
śravasya vaśrava ānnamṛktam 
nāmāni cid dadhire yajniyāni 

bhadrāyante raṇayantaḥ sandṛńṭau 

O najczciodniejszy Panie, bezustannie ofiarowuję pokłony Twoim lotosowym 
stopom. Słuchanie o chwałach Twoich lotosowych stóp może przynieść 
bhaktom sławę i wyzwolenie , ale jaką ma to wartość? Bardziej chwalebni są 
ci bhaktowie, którzy uczestniczą w dyskusjach i debatach, mających na celu 
uczynić Twoje lotosowe stopy ostateczną siedzibą, oraz wspólnie kultywują 
swój związek służby dla Ciebie poprzez praktykę sanki rtana. Kiedy w ich 
sercach pojawi się asakti, przyjmują oni pełne schronienie Twojej caitanya-
svarūpā-nama (w pełni świadome imienia), aby osiągnąć darśana Twoich 
lotosowych stóp. 

oṁ tam u stotāraḥ pūrvaṁ yathāvida 
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ṛtasya garvabhaṁ januńā piparttana 
āsya jānanto nāma cid-viviktana 

mahas te vińṇo sumatiṁ bhajāmahe 

Hari- bhakti- vilasa (11.274- 276) oraz Rg Veda (1.156.3) 

‘ Litera ‘u’ wskazuje na pełne zaskoczenie faktem, że nie możemy odnieść 
sukcesu w naszym życiu przez praktykowanie kirtana Śri Kṛṣṇy tak jak ty to 
czynisz, wychwalając tę sławną, pierwotną i pełną Rzeczywistość tat i sat ( 
padartha). Przyczyną jest to, że nie wiemy, jak recytować Jego modlitwy 
(stava) i jak wykonywać Jego kirtana. Dlatego też naszym wiecznym 
obowiązkiem jest wypełniać cel naszego ludzkiego życia, angażując się 
bezustannie w Hari- nama-kir tana.’ 

Wszystkie Vedy i Upaniṣady głoszą chwały śri-nama i zniewagą (nama-
aparādha)jest bluźnić przeciw mantrom, które objawiają chwały śri-nama. 
Niestety, niektórzy lekceważą mantry śruti, które zawierają takie instrukcje, i 
okazują więcej szacunku innym wskazówkom śruti. To również jest nama- 
aparādha, a jej skutkiem będzie to, że ten, kto się jej dopuszcza, nie będzie 
miał żadnego smaku dla nama. Powinieneś praktykować hari- nama ze 
przeświadczeniem, że owe główne śruti- mantras są życiem i duszą śruti.  

Vijaya: Prabhu, wydaje się, że nektar płynie z Twoich ust. A teraz bardzo 
chciałbym zrozumieć piątą zniewagę. 

Bābājī: Piątą zniewagą jest interpretowanie śri nama w zwykły, pospolity 
sposób. Jaimini- sanhita wyjaśnia ją w następujący sposób:  

śruti-smṛti-purāṇeṣu nāma-māhātmya-vācisu 
ye’rthavāda iti brūyur na teṣāṁ niraya-kṣayaḥ 

Ci, którzy sądzą, ze mantry Ved, Puran, Upaniṣadów oraz innej literatury 
Vedyjskiej przesadnie wychwalają nama Bhagavana pójdą do niekończącego 
się piekła i nigdy stamtąd nie powrócą. 

W Brahma- samhicie Śri Bhagawan powiedział do Śri Brahmy: 

yan-nāma-kīrtana-phalaṁ vividhaṁ niśamya 
na śraddhadhāti manute yad utārthavādam 
yo mānuńas tam iha duḥkha-caye kṣipāmi 

saṁsāra-ghora-vividhārtti-nipīditāṣgam 
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‘ Ludzką istotę, która nie stanie się pełna wiary po usłyszeniu chwał hari- 
nama, ale uzna je za wyolbrzymione, umieszczę w straszliwym cyklu 
narodzin i śmierci, pełnym wszelkiego rodzaju cierpień.’ 

W śastrach powiedziane jest, że imiona Bhagavana zawierają wszystkie Jego 
śaktis. Śri nama jest w pełni duchowe, dlatego jest zdolne zniweczyć iluzję 
materialnego świata.  

kṛṣṇeti mangalaṁ nāma yasya vāci pravarttate 
bhasmī-bhavanti rājendra mahāpātaka-koṭayaḥ 

Viṣnu- dharma Purana 

‘ O, królu, kiedy najbardziej pomyślna forma Kṛṣṇa nama rezyduje w czyichś 
ustach, wówczas miliony grzechów spalone są na popiół.’ 

nānyat paśyāmi jantūnāṁ vihāya hari-kīrttanam 
sarva-pāpa-praśamanaṁ prāyascittaṁ dvijottama 

Brhan- naradiya Purana 

‘ O, najlepszy wśród brahmanas, śri hari- nama jest pokutą, która niszczy 
wszystkie rodzaje grzechów, a ja uważam osobę, która porzuca śri nama, za 
nie lepszą od zwierzęcia.’ 

nāmno hi yāvatī śaktiḥ pāpa-nirharaṇe hareḥ 
tāvat kartuṁ na śaknoti pātakaṁ pātakī naraḥ 

Brhad- viṣnu Purana 

‘ Moc śri hari-nama może usunąć więcej grzechów niż grzesznik jest w stanie 
popełnić.’  

Wszystkie chwały śri nama są najwyższą absolutna prawdą, ale kiedy słyszą 
o nich ludzie, działający według karmy i jnany, wówczas , po to, by chronić 
swój sposób bycia, wymyślają własną interpretację. Mówią oni, że chwały śri 
nama, o których wspominają śastra, nie są prawdą, a jedynie przesadzonym 
opisem, który ma wytworzyć smak dla śri nama. 

 Nama- aparādha powoduje, że ci, którzy ją popełniają, nie mogą rozwinąc 
w sobie smaku so hari- nama. Powinnieneś praktykować hari- nama w pełną 
wiarą w słowa śastr i nigdy nie przebywać w towarzystwie osób, które 
nadają im pospolite znaczenie. To nie wszystko- jeśli niespodziewanie 
spotkasz takie osoby, powinieneś wykąpać się w ubraniu, które masz na 
sobie. Tak brzmi instrukcja Śri  Caitanyi Mahāprabhu.  
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Vijaya: Prabhu, intonowanie śuddha- hari- nama wydaje się trudne dla nas- 
osób posiadających rodzinę, ponieważ zawsze jesteśmy otoczeni przez ludzi 
popełniających obrazy, całkowicie pozbawionych oddania. Bardzo trudno o 
sat- sangę dla brahmana- panditas takich jak my. Prabhu, prosimy obdarz 
nas mocą, dzięki której porzucimy złe towarzystwo. Im bardziej słucham 
ćiebie, tym bardziej wzrasta moje pragnienie słuchania.  

A teraz, proszę, wyjaśnij nam szóstą zniewagę.  

Bābājī: Szóstą zniewagą jest uważanie śri bhagavan- nama za wymysł czy 
wyobrażenie. Mayawadi i materialiści działający dla zysku uważają za 
Prawdę Absolutną nirviśeśa- Brahma. Ci, którzy twierdzą, że rsis wymyślili śri 
bhagavan- nama takie jak Rama lub Kṛṣṇa jako sposób na osiągnięcie 
doskonałości, są nama- aparadhis. Hari- nama nie jest wymysłem. Jest On 
wiecznym, duchowym vastu. Śri sad- guru i Vedyjskie śastry instruują nas, 
że kiedy angażujemy się w proces bhakti, hari- nama pojawia się w naszych 
duchowych zmysłach. Dlatego trzeba przyjąć hari- nama za Prawdę 
Absolutną, a jeśli ktoś uważa Go za wymysł, nigdy nie zdobędzie Jego łaski.  

Vijaya: Prabhu, zanim przyjęliśmy schronienie u Twoich nieustraszonych 
lotosowych stóp, z powodu złego towarzystwa, również myśleliśmy w ten 
sposób. Teraz, dzięki Twojej łasce, takie zrozumienie zostało zniweczone.  

Proszę, wyjaśnij teraz siódmą zniewagę. 

Bābājī: Osoba, która działa w grzeszny sposób na mocy śri nama, jest nama- 
aparadhi. Jeśłi ktoś angażuje się w grzeszne czynności , wierząc, że śri-nama 
oczyści go, nie może zniwelować tych pokładów grzechów. Przestrzeganie 
zasad i przepisów systemu Vaiśnava nie może uwolnić od grzechów, 
ponieważ te grzeszne czynności przyjmą formę kolejnych grzechów, 
będących w kategorii nama- aparādha. Dlatego tylko proces usunięcia nama-
aparādha może je zniszczyć. 

Vijaya: Prabhu, jeśli hari-nama może zniszczyć wszystkie grzechy bez 
wyjątku, dlaczego nie usuwa grzechów tego, który intonuje śri-nama i 
dlaczego taka osoba uważana jest za winowajcę? 

Bābājī: W dniu, w którym jiva przyjmuje śuddha-nama, jedno nama (imię) , 
które wymawia, niewątpliwie niszyczy w całości wszelką prarabdha i 
aprarabdha-karmę, a dzięki drugiemu imieniu pojawia się prema. Ci, którzy 
intonują śuddha- hari- nama nie pragną nawet pobożnych czynności, co 
dopiero mówić utrzymywaniu papa-buddhi, a więc mentalności polegającej 
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na mysleniu: ‘ Popełnię grzech, a potem będę intonować nama , aby się z 
niego oczyścić.’ Ten, kto przyjął schronienie śri nama nigdy nie popełni 
grzechu. Jednakże, może zdarzyć się tak, że saddhaka wykorzystuje jedynie 
nama-abhasa, a nie śuddha-nama z powodu pewnych pozostałości nama-
aparādha. Grzechy, które popełnił zanim zaczął intonować nama-abhasa 
zanikają ; zanika też chęć popełniania nowych. Nama-abhasa bardzo powoli 
niszczy też jakąkolwiek grzeszną karmę, będąca rezultatem przeszłych 
działań. 

Czasami nieoczekiwanie popełnia ona nowe grzechy, ale one również znikają 
ze względu na nama-abhasa.  

Ale niewątpliwie jest to nama-aparādha, jeśli przyjmiemy schronienie śri- 
nama, a potem zaangażujemy się w grzeszne czynności, myśląc: ‘ Ponieważ 
wpływ śri-nama niweczy wszystkie moje grzechy, z pewnością zniszczy i te, 
które popełniam teraz.’ 

Vijaya: Teraz łaskawie powiedz nam o ósmej zniewadze. 

Bābājī: Sat- karma odnosi się do wszelkiego rodzaju dharmy (w sensie 
ogólnym), a więc varnasramy, dobroczynności oraz innych pobożnych 
działań, wypełniania ślubów (vrata)i innych pomyślnych czynności, 
wyrzeczenia się rezultatów wszelkich działań (sannyasa-dharma),wszelkiego 
typu yajnas, astanga-yogi oraz wszystkiego, co śastry definiują jako 
pomyślne czynności. Wszystko to zalicza się do materialnej dharmy (jada-
dharma), podczas gdy śri- nama Bhagavana jest transcendentalne do 
materialnej natury. Wszystkie rodzaje sat-karmy są jedynie pomocniczymi 
środkami osiągnięcia transcendentalnego, pełnego niezmąconego szczęścia 
celu; nie są celem samym w sobie. Natomiast hari-nama jest środkiem 
podczas praktyki sadhany, są sadhya, celem, w chwili osiągnięcia rezultatu. 
Dlatego też sat-karma nie może być w żadnym wypadku porównywana z 
hari-nama, a ci, którzy uważają sat-karmę za równą hari-nama są nama-
aparadhis. Osoba, która modli się do śri hari-nama o niewiele znaczące 
rezultaty praktykowania sat- karmy jest również nama-aparadhi, gdyż 
dowodzi to, iż sądzi ona, że różne formy sat-karmy są równe śri-nama. 
Powinniście przyjąć schronienie hari-nama na poziomie inteligencji 
duchowej, wiedząc, że rezultaty osiągane dzięki sat-karmie są bardzo 
znikome. Na tym właśnie polega zrozumienie procesu sadhany (abhideya-
jñāna). 

Vijaya: Prabhu, pojęliśmy bardzo dobrze, iż nie ma nic równego hari-nama. 
Teraz łaskawie oświeć nas w kwestii dziewiątej zniewagi. 
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Bābājī: Instrukcje dotyczące hari-nama są najważniejsze spośród wszystkich 
instrukcji Ved i jedynie ci, którzy mają wiarę wyłącznie w bhakti, są 
uprawnieni, aby słuchać chwał śri-nama. Zniewagą jest udzielanie instrukcji 
na temat śri-nama wszystkim tym, którzy nie mają wiary, są niechętni 
transcendentalnej służbie dla Pana Hari lub też nie czują smaku do słuchania 
śri-nama. 

Zbawiennym jest przekaz mówiący, ze hari-nama jest najwyższą formą 
duchowej praktyki i że ci, którzy przyjmą hari-nama osiągną najwyższą 
korzyść i szczęście, ale nie powinno się instruować o hari-nama tych, którzy 
nie są kwalifikowani. Kiedy staniesz się parama-bhagavata, wówczas ty 
również będziesz w stanie rozprzestrzeniać śakti . Taki wspaniały Vaiṣnava 
może najpierw wytworzyć wiarę w śri-nama dzięki obdarzeniu jiv duchową 
śakti, a następnie udzielić im instrukcji na temat hari-nama. Dopóki zaś 
pozostajesz madhyama Vaisnavą, nie możesz zwracać uwagi na tych, którzy 
nie mają wiary, wykazują brak zainteresowania lub są zawistni. 

Vijaya: Prabhu, jak mamy rozumieć zachowanie tych, którzy , z powodu 
pragnienia zdobycia bogactwa, reputacji i sławy, przekazują hari-nama 
osobom, które nie są kwalifikowane? 

Bābājī: Są oni nama-aparadhi. 

Vijaya: Proszę, wyjaśnij dziesiątą zniewagę. 

Bābājī: Ludzie w świecie materialnym myślą:’ Jestem taką a taką osobą. To 
całe bogactwo, wszyscy synowie i krewni należą do mnie.’ Są oni szaleńczo 
pochłonięci taką materialną świadomością. Jeśli przypadkowo usłyszą od 
mędrców o chwałach śri-nama, może wówczas pojawić się przez moment 
wyrzeczenie bądź wiedza, ale jeśli nie utrzymują oni świadomie przywiązania 
do śri-nama, również są nama-aparadhis. Dlatego druga śloka Śikṣaṣtaki 
mówi: 

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis 
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ 
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi 
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ 

‘O Bhagawanie, przejawiłeś Siebie w różnych imionach, takich jak Kṛṣṇa, 
Govinda, Gopala, Wanamali i innych. Umieściłeś w nich wszystkie Swoje 
śakti. Jeśli chodzi o pamiętanie śri nama, nie ma znaczenia czas lub miejsce, 
w jakim to robimy. Jesteś w tak bezprzyczynowy sposób miłosierny, ale na 
nieszczęście, z powodu moich aparādhas, nie odczuwam smaku dla śri 
nama, Które uczyniłeś tak łatwo dostępnym. 
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 Należy być wolnym od dziesięciu rodzajów nama-aparādha i angażować się 
w hari-nama. Jeśli tak się czyni, śri nama niezwłocznie obdarzy nas Swoją 
łaską w formie prema i przemieni nas w parama-bhagavata.  

Vijaya: Prabhu, teraz rozumiem, że Mayavadis, karmis i yogis wszyscy 
znieważają śri-nama. Skoro tak, czy właściwym jest dla czystych Vaiṣnavów 
uczestniczyć w zgromadzeniach, podczas których wielu ludzi praktykuje 
nama-kirtana?  

Bābājī: Jeśli Vaiṣnavowie są częścią grup sankirtanowych, w których 
przeważają nama-aparadhis i prowadzący intonowanie jest również nama-
aparadhi, to jest to postępowanie właściwe. Ale nie ma nic złego w 
przyłączeniu się do grup sankirtanowych, w których większość stanowią 
czyści Vaiṣnavowie lub zwykli bhaktowie, będący nama-abhasis. Wręcz 
przeciwnie- tego rodzaju sanga /towarzystwo-przyp.tłum./ sprawi, że w 
nama-sankirtanie pojawi się ananda./szczęście- przyp.tłum./ 

Jest już póżno. Jutro powiem wam o namabhasa. 

Vijaya i Vrajanātha, pod wpływem nama-prema, doświadczyli stanu ekstazy.  

Kiedy ofiarowali modlitwy Bābājīemu Maharadży, posypali swe głowy 
drogocennym pyłem z jego stóp i udali się do domu, śpiewając kirtana: 

hari haraye namah kṛṣṇa yadavaya namah! 

W ten sposób kończy się dwudziesty czwarty rozdział ‘Jaiva-dharmy’, 
zatytułowany ‘Prameya: Namaparādha’ 

 ` 
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ROZDZIAŁ 25 

Prameya: Nāmābhāsa 

 

Następnego dnia, zaraz po sandhya, Vijaya oraz Vrajanātha przybyli przed 
oblicze szanowanego Bābājīego i po ofiarowaniu sāstānga-dandavat, wzięli 
swe asana. Wykorzystując okazję Vijaya pokornie zapytał: „Prabhu, okaż 
nam swą łaskę i opowiedz nam wszystko o nāmābhāsa-tattvie. Bardzo 
pragniemy poznać tajemnicę nama-tattvy”.  

Bābājī odpowiedział: „Masz wielkie szczęście. Jeśli chcesz zrozumieć nama-
tattvę, musisz pojąć bardzo dobrze trzy następujące zagadnienia: nama, 
nāmābhāsa i nāmāparādha. Wyjaśniłem już tak wiele o nama i 
nāmāparādha, a teraz opiszę o nāmābhāsa, czyli pozory śri-namy”. 

Vijaya: „Czym jest nāmābhāsa i ile rodzajów abhasa występuje?” 

Bābājī: – Abhasa to słowo oznaczające blask, cień lub odbicie. Tak jak 
promieniowanie, które emanuje z obiektu o naturalnym połysku ma kanti 
(blask) lub chaya (cień), tak Imię podobne słońcu posiada dwa rodzaje 
abhasa: jednym jest cień (nama-chaya), drugim jest odbicie (nama-
pratibimba). Uczeni, którzy są obeznani z bhakty-abhasa, bhāva-abhasa, 
nāmābhāsa, i vaiṣnava-abhasa twierdzą, że wszystkie rodzaje abhasa mają 
dwa podziały: pratibimba (odbicie) i chaya (cień). 

Vijaya: - Jaki jest związek między bhakty-abhasa, bhāva-abhasa, nāmābhāsa 
i vaiṣnava-abhasa? 

Viṣnuici praktykują hari-namę, a gdy ich praktyka znajduje się na poziomie 
bhakty-abhasa, to czynności namy są nazywane nāmābhāsa. Oni sami są 
również vaiṣnava-abhasa, a nie czystymi bhaktami. Bhāva i bhakti to jedno i 
to samo, a jedynym powodem takiego nazewnictwa jest fakt, że znajdują się 
na różnych poziomach – opowiedział Bābājī 

Vijaya - Na jakim poziomie jest Jīva nazywana vaiṣnava-abhasa? 

Bābājī - Śrimad-Bhagavatam (11.2.47) mówi: 

arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate 
na tad-bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ 
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Człowiek jest materialistycznym wyznawcą (kanisṭha) jeśli zaakceptuje arca-
murti Bhagavana jako Śri Hari i oddaje Mu hołd z wiarą, lecz nie czci wiernie 
bhakty Kṛṣṇy lub innych jiv.  

W tej śloce wspomina się słowo śraddhā. Jednakże, jego prawdziwym 
znaczeniem jest śraddhābhāsa, a nie czysta śraddhā, ponieważ jeśli ktoś 
wielbi Krsnę, lecz nie Jego bhaktów, to jego śraddhā będzie albo chaya 
(cień), lub pratibimba (odbicie). Jest to wiara „tego świata”, a nie wiara 
duchowa (aprakata-śraddhā). Dlatego powinniśmy zrozumieć, że każdy, w 
kim widzimy ten rodzaj wiary jest czcicielem materialistycznym (prakata-
bhakta) lub pozornym Viṣnuitą (vaiṣnava-abhasa). Śriman Mahāprabhu 
powiedział że ojciec i wujek Śri Raghunatha dasa Goswamiego-Hiranya i 
Govardhana, byli vaiṣnava-praya. Oznacza to, że przyjęli oznaczenia i stroje 
Viṣnuizmu oraz skandowali nāmābhāsa, jak gdyby byli śuddha-bhaktami, 
lecz w rzeczywistości nie byli oni czystymi Viṣnuitami. 

Czy Māyāvādich można też nazwać vaiṣnava-abhasa jeśli akceptują symbole 
Viṣnuizmu i intonują śri namę? – zwrócił się z kolejnym pytaniem Vijaya 

Nie, nie można ich nawet nazwać mianem vaiṣnava-abhasa. To po prostu 
grzesznicy, więc mówimy o nich-vaiṣnava-āparādhi. W jednym sensie mogą 
być nazywani vaiṣnava-abhasa, a to ponieważ przyjęli schronienie 
pratibimba-nāmābhāsa i pratibimba-bhāvaābhāsa, lecz są tak wielkimi 
grzesznikami, że zostali rozdzieleni nawet z mianem Viṣnuitów. – rzekł w 
odpowiedzi Bābājī 

Prabhu, wyjaśnij przejawy śuddha-namy wyraźniej, tak abyśmy mogli je 
łatwo zrozumieć. – poprosił Vijaya 

Bābājī odrzekł - Śuddha-nama oznacza podejmowanie namy z przychylnym 
nastawieniem, pozostając jedocześnie wolnym od wszelkich materialnych 
pragnień (anyābhilāsa) i pod ochroną jnāny, karmy itp. Pragnienie 
najwyższej błogości, które przychodzi, gdy transcendentalna natura namy 
przejawia się wyraźnie to nie anyābhilāsa. Wszystkie rodzaje pragnień prócz 
tego – jakim jest pragnienie, aby być wolnym od grzechów i zyskać 
wyzwolenie-są z pewnością anyābhilāsa. Nie uzyskasz śuddha-nāmy tak 
długo, jak pozostanie anyābhilāsa, gdyż nie można otrzymać śuddha-namy 
tak długo, jak występuje pragnienie otrzymania owoców wynikających z 
wykonywania jnāny, karmy, jogi, itd.  

Śuddha-nama pochodzi z zaakceptowania namy jedynie z korzystnymi 
skłonnościami i odrzucenie wszelkich niekorzystnych emocji z serca. Jeśli 
ktoś zachowuje te cechy bhakti w umyśle i starannie rozmyśla, to staje się 
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jasnym, że śuddha-nama jest ponad wszelką wątpliwość tą namą, która jest 
wolna od nama-aparadhy i nāmābhāsy. Dlatego Śri Gauracandra, miłosierny 
avatar Kali-yuga, stwierdził - Śikṣāṣtaka (3): 

tṛnād api sunicena taror api sahiṣnunā 
amāninā mānadena kirtaniyaḥ sadā hariḥ 

Trzeba myśleć o sobie w taki sposób, że jest się mniej znaczącym i niższym 
niż słoma na drodze, a być bardziej tolerancyjnym niż drzewo. Powinno się 
oddawać cały szacunek innym, nie pragnąc żadnego wobec siebie. Wtedy 
jest się uprawnionym by intonować stale śri hari-nama. 

Prabhu, jaka jest rzeczywista różnica między nāmābhāsa i nāmāparādha? – 
zaciekawił się Vijaya 

Gdy brak jest śuddha-namy, to śri namę nazywamy nāmābhāsa. Owa 
nāmābhāsa zwana jest nāmābhāsa w jednym z etapów, a nāmāparādha na 
innym z nich. Nazwa nāmābhāsa jest używana gdy skandowane imię jest 
nieczyste, gdyż ktoś znajduje się w stanie niewiedzy, to znaczy, jest pod 
kontrolą złudy i nieuwagi. Jednak, gdy imię jest skandowane w sposób 
nieczysty z pragnienia przyjemności zmysłowej (bhoga) lub wyzwolenia 
(moksa) i opiera się na koncepcji Mayavada, to jest znane jako 
nāmaaparādha. Jeśli inne rodzaje aparādha, o których wspominałem wam 
wcześniej, występują z powodu prostej niewiedzy, to aśuddha-nāma 
(nieczyste imię) użyte w tej sytuacji nie jest nāmāparādha, lecz nāmābhāsa. 
Należy pamiętać, że tak długo, jak nie popełnia się nāmāparādha gdy 
śpiewane jest nāmābhāsa, istnieje nadzieja, że nāmābhāsa odejdzie i pojawi 
się śuddha-nāma. Jednakże, jeśli występuje nāmāparādha, powstanie namy 
w sercu może nastąpić tylko przy ogromnym trudzie. Nie ma sposobu, aby 
uzyskać korzyści w sposób inny niż poprzez metodę, którą już wyjaśniłem-
uwalniając się od grzechów przeciw śri namie. – stwierdził Bābājī 

Vijaya: - Jeśli ktoś wykonuje nāmābhāsa, co musi zrobić by jego nāmābhāsa 
stała się śuddha-namą? 

Odpowiednim działaniem jest przyjęcie związku z śuddha-bhaktami. Jeśli 
przebywa się w ich towarzystwie i intonuje namę według kolejności i 
wskazówek, to nabywa się smak śuddha-bhakti. Imię wymawiane w tym 
czasie będzie śuddha-namą. Jednocześnie należy pilnie zrezygnować z 
towarzystwa nama-aparādhich, ponieważ śuddha-nama nie będzie widoczna, 
jeśli ktoś pozostaje w ich obecności. Sat-sanga jest jedyną przyczyną 
szczęścia dla Jīvy. Dlatego Pan naszego życia, Śri Gaurānga-Deva, 
poinstruował Sanatana Goswamiego, że sat-sanga jest z pewnością 
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korzeniem bhakti. Zawsze powinno się wyrzec obcowania z kobietami i nie-
wyznawcami oraz praktykować Kṛṣṇa-namę w towarzystwie bhaktów. – 
odparł Bābājī 

Vijaya - Prabhu, czy sādhaka może wykonać śuddha-namę nie porzucając 
swojej żony? 

Bābājī odrzekł - Na pewno koniecznym jest, aby zrezygnować z towarzystwa 
kobiet. Grhastha-vaiṣnava, który pozostaje w nastroju oddzielenia ze swoją 
małżonką działa poprawnie w świecie Viṣnuitów i nie nazywa się to 
„towarzystwem kobiet”. Przywiązanie mężczyzn do kobiet oraz kobiet do 
mężczyzn nazywa się yosit sanga. Jeśli gospodarz przyjmuje Kṛṣṇa-namę i 
rezygnuje z posiadania, wtedy na pewno osiągnie najwyższy cel życia. 

Ile rodzajów nāmābhāsa istnieje? – spytał Vijaya 

Bābājī - Śrimad-Bhagavatam (6.2.14) wymienia cztery rodzaje nāmābhāsa: 

sāṅketyaṁ pārihāsyaṁ vā stobhaṁ helanam eva vā 
vaikuntha-nāma-grahanam aśeṣāgha-haraṁ viduḥ 

Można wypowiadać śri Kṛṣṇa-namę, aby wskazać na coś innego (sanketa), 
żartobliwie (parihāsa), antagonistycznie (stobha) lub nawet lekceważąco 
(hela). Uczeni ludzie wiedzą, że te cztery typy cieni nāmābhāsa niszczą 
nieograniczone grzechy.  

Ci, którzy nie mają pojęcia o nama-tattvie i sambandha-tattvie wykonują te 
cztery rodzaje nāmābhāsa. 

Vijaya: - Co to jest sanketya-nāmābhāsa ? 

Sānketya-nāmābhāsa to wymawianie imienia Bhagavana nawiązując do 
czegoś innego. Na przykład, Ajamila wzywał swego syna Narayana w 
momencie śmierci, ale imię Bhagavana Śri Kṛṣṇy brzmi również Narayana, 
więc zachowanie Ajamila było przykładem sanketya-nāmābhāsa. Gdy 
muzułmanin widzi świnię, głosem pełnym nienawiści woła, „Hārāma! 
Hārāma!” Wykrzyknik „hārāma” zawiera dwa słowa „Ha „Oraz „rama”, więc 
człowiek wypowiadając słowa „hārāma” uzyskuje również wybawienie od 
cyklu narodzin i śmierci w wyniku użycia tej sanketya-namy. 

Wszystkie śāstry akceptują fakt, że nāmābhāsa daje mukti. Poprzez śri 
namę, powstaje silny związek z Mukundą (dawcą wyzwolenia). Dlatego 
wymawiając śri namę dotyka się niejako Bhagavana Mukundy i przez ten 
kontakt łatwo jest uzyskać, mukti (wyzwolenie). To samo wyzwolenia, które 



 

*  242  * 

otrzymywane jest z wielkim trudem poprzez brahma-jnānę dostępne jest bez 
ciężkiej pracy dla wszystkich przez nāmābhāsę. – odpowiedział Bābājī 

Vijaya - Prabhu, możemy przeczytać w różnych miejscach w śāstrach że ci, 
którzy wypowiadają imię Kṛṣṇy żartobliwie uzyskują wyzwolenie. Dotyczy to 
tych, którzy pragną wyzwolenia (mumuksu), próżno dumnych z przyswajania 
wiedzy, mlecchów pozbawionych tattva-jṣāny oraz tych, którzy są asurika i 
faktycznie sprzeciwili się ostatecznemu celowi. Teraz proszę, opowiedz nam 
o stobha-nāmābhāsa. 

Stobha oznacza wypowiadanie śri namy antagonistycznie w celu utrudnienia 
innym intonowania imienia Kṛṣṇy. Na przykład, gdy czysty bhakta śpiewa 
hari-namę, grzesznik może go zobaczyć i wykrzywiając swą twarz mówić: 
„Twój ‘Hari – Kest’ zrobi wszystko!”. Jest to przykładem stobha a ta stobha-
nama może obdarować wyzwoleniem nawet taką osobę, jak ów hipokryta. 
Imiona posiadają taką naturalną siłę – odpowiedział Bābājī 

Co to jest hela-nāmābhāsa ? – spytał Vijaya 

Bābājī odrzekł - Hela-nāmābhāsa oznacza wypowiadanie śri namy w sposób 
lekceważący. W Prabhasa-khanda zostało powiedziane, że wzywanie śri 
namy bez szacunku powoduje także wyzwolenie z tego materialnego świata.  

madhura-madhuram etan maṅgalaṁ maṅgalānāṁ 
sakala-nigama-valli sat-phalaṁ cit-svarūpam 

sakṛd api parigitaṁ śraddhayā helayā vā 
bhṛguvara nara-mātraṁ tārayet kṛṣṇa-nāma 

O najlepszy z Bhrgus, ta nama-brahma jest bardziej słodka niźli jakakolwiek 
najsłodsza z rzeczy i bardziej pomyślna niż którakolwiek pomyślna rzecz. On 
jest przemiłym, czystym owocem kwitnącego pnącza pragnienia śruti i 
pojawia się w uosobieniu wiedzy, obdarzając każdego człowieka, który choć 
raz intonuje śri Kṛṣṇa-namę z szacunkiem, lub jego brakiem.  

W tej śloce, słowo śraddhayā oznacza "z szacunkiem", a helayā określa 
"brak szacunku". Znaczeniem wyrażenia nara-mātram tārayet jest 
zapowiedź, że imię Kṛṣṇy przynosi wyzwolenie nawet Muzułmanom. 

Vijaya: - Ale czyż nie jest grzesznym uczynkiem intonowanie hari-namy w 
sposób antagonistyczny lub bez szacunku?  

Bābājī - Jest nim, jeśli brak szacunku okazywany jest świadomie, ze złym 
zamiarem, lecz jeśli ktoś wyraża lekceważenie w sposób nieświadomy-jest to 
nāmābhāsa. 
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Vijaya - Czym skutkuje nāmābhāsa, a czym nie? 

Bābājī - Nāmābhāsa ofiarowuje wszelkiego rodzaju przyjemności, szczęście, 
wyzwolenie oraz osiem rodzajów doskonałości (siddhi), ale dzięki nim nie 
można uzyskać Kṛṣṇa-prema-najwyższego celu ludzkiego życia. Jednak, 
rezygnując ze złego towarzystwa oraz przyjmując stale towarzystwo śuddha-
bhaktów słuchając ich wskazówek, można szybko stać się Viṣnuitą 
madhyama. Następnie nawet w ciągu kilku dni można uzyskać śuddha-
bhakti i Kṛṣṇa-prema. 

Vijaya - Prabhu, wielu vaiṣnava-abhasa nosi zewnętrzne oznaki Viṣnuitów i 
stale wykonuje nāmābhāsę. Jednak, pomimo zangażowania się w ten sposób 
przez dłuższy czas, nadal nie otrzymują premy. Co jest tego powodem? 

Bābājī stwierdził - Tkwi tutaj jeden z sekretów. Vaiṣnava-abhasa-sadhaka 
jest wykwalifikowany do otrzymania czystego oddania, ale nie posiada 
czystego, jednopunktowego bhakti. Może się zdarzać, że obcuje on z osobą, 
którą uważa za sadhu, ale okazuje się ona w rzeczywistości Māyāvādi, a nie 
śuddha-bhaktą. W związku z tym sadhaka będzie podążać za instrukcjami 
apasiddhāntika płynącymi z ust Māyāvādi, w wyniku czego, jakiekolwiek 
bhakti-abhasa, które posiadał-zniknie, a on będzie stopniowo spadać do 
kategorii vaiṣnava-aparādhi. W tym stanie jest bardzo trudnym – w 
rzeczywistości praktycznie niemożliwym-dla niego, by odnieść sukces w 
swojej praktyce. Jednak, jeśli jego poprzednie sukrti jest silne, to usunie go 
ze złego towarzystwa i umieści wśród świętych osób; i przez to sat-sanga 
może ponownie uzyskać czysty Viṣnuizm. 

Prabhu, co jest wynikiem nāmāparādhy? – zapytał Vijaya 

Bābājī odrzekł - Nagromadzenie grzechów od nāmāparādhy jest nawet 
straszniejsze niż w wyniku popełnienia pięciu maha-papa miliony razy: Tak 
więc możemy łatwo oszacować tragiczny wynik nāmāparādhy. 

Vijaya - Prabhu, rozumiem, że konsekwencje nāmāparādhy są bardzo 
niebezpieczne, ale czy isnieje jakiś dobry rezultat z wymawiania imion, które 
są wypowiedziane obraźliwie? 

Śri nama intonowana przez nama-aparādhi przyniesie upragniony rezultat, 
jakikolwiek upragniony rezultat, ale nie przyzna Kṛṣṇa-premy. W tym samym 
czasie, taka osoba musi cierpieć za grzechy popełnione przeciw śri namie. 
Ten, kto popełnia grzech wobec śri namy i kto wymawia imię z niegodziwą 
mentalnością otrzyma następujące wyniki: Na początku nāmaaparādhi 
intonuje śri namę z niegodziwej mentalności, ale po pewnym czasie 
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wymawia namę wolną od nieprawości. To intonowanie imienia bez 
skrzywionej mentalności powoduje, że gromadzi on sukrti. Powoli, powoli, 
wpływ wzrastającego sukrti pozwala mu zdobywać towarzystwo świętych 
ludzi, którzy śpiewają śuddha-namę. Wpływ sat-sanga indukuje nama-
aparādhi by intonować śri namę stale, co z kolei uwalnia go od 
nāmāparādha. Nawet ludzie, którzy odznaczali się wielkim pragnieniem 
wyzwolenia, stopniowo stawali się hari-bhaktami poprzez przyjęcie 
schronienia w tym procesie. – odparł Bābājī 

Jeśli po prostu śpiewanie jednego imienia możne skutecznie usunąć 
wszystkie grzechy, dlaczego koniecznym jest by intonować śri namę stale 
niczym nieprzerwany strumień wonnego oleju? – dociekał Vijaya 

Bābājī - Wewnętrzne ja i relacje z nama-aparādhi są zawsze kręte w każdym 
calu. Taka osoba jest przeciwna Krsnie (bahirmukha) poprzez naturę, a 
zatem nie posiada zamiłowania wobec świętych ludzi lub pomyślnych 
rekwizytów oraz czasów związanych z Bhagawanem. Jego naturalna 
skłonność przyciąga go do niegodnych ludzi, rzeczy, wniosków i działania. 
Jeśli jednak zawsze intonuje śri namę, to nie będzie miał czasu na 
niechciane towarzystwo oraz nie odpowiednie działania, dlatego, a fakt, że 
nie będzie przebywał w złym towarzystwie, sprawi że jego intonowanie śri 
namy stopniowo stanie się czyste i da mu chęć obcowania z pomyślnymi 
przymiotami. 

Prabhu, prąd nektaru śri nama-tattvy płynie z twych ust i wpada w nasze 
serca za pośrednictwem uszu, przez co jesteśmy coraz bardziej odurzeni śri 
nama-prema-rasą. Dziś udało się nam się zrozumieć różne tematy jak-nama, 
nāmābhāsa i nāmāparādha. Teraz obdarz nas końcową nauką najbardziej 
dla nas odpowiednią. – poprosił Vijaya 

Bābājī odrzekł - Pandita Jagadananda dał bardzo piękne wskazówki w swym 
Prema-vivarta (rozdział 7). Słuchajcie uważnie: 

asādhu-saṅge bhāi, kṛṣṇa -nāma nāhi haya 
nāmākṣara bahirāya bate, tabu nāma kabhu naya 

Zapamiętaj Bhai (mój kochany bracie), Kṛṣṇa-nama nie może obudzić się w 
towarzystwie niewielbicieli. Jedynie sylaby śri namy wyjdą z ich ust, lecz 
sama nama pozostanie oddalona. 

kabhu nāmābhāsa haya, sadā nāma-aparādha 
e saba jānibe bhāi, kṛṣṇa-bhaktir bādha 
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Oczywiście tylko nāmāparādha istnieje w ich towarzystwie. Niekiedy, poprzez 
wielkie szczęście, wystąpi nāmābhāsa, ale należy wiedzieć, że zarówno 
nāmābhāsa jak i nāmāparādha stanowią przeszkodę dla Kṛṣṇa-bhakti. 

yadi karibe kṛṣṇa-nāma, sādhu-saṅga kara 
bhukti-mukti-siddhi-vāṣchā dūre pārihāra 

Jeśli chcesz śpiewać czystą Kṛṣṇa-namę, weź sadhu-sangę i jednocześnie w 
pełni zrezygnuj ze wszystkich pragnień przyjemności, wyzwolenia i 
doskonałości mistycznej. 

daśa-aparādha tyaja māna apamāna 
anāsaktye visaya bhuṣja, āra laha kṛṣṇa-nāma 

Pozostań wolny od dziesięciu przestępstw wobec śri namy i od sztucznej 
dumy, pogardy dla innych itd. Akceptuj obiekty zmysłowe tylko w miarę 
potrzeby, w duchu oderwania i nieustannie podejmuj Kṛṣṇa-namę. 

kṛṣṇa-bhaktir anukūla saba karaha svikāra 
kṛṣṇa-bhaktir pratikūla saba kara parihāra 

Akceptuj wszystko, co jest korzystne dla Kṛṣṇa-bhakti jako twojego życia, a 
całkowicie porzucić wszystko, co może utrudniać twe praktyki Kṛṣṇa-bhakti. 

jñāna-yoga-ceńtā chā`a āra karma-saṅga 
markata-vairāgya tyaja yāte deha-raṅga 

Porzuć wszelkie starania dla karmy, jnāny i jogi, pozostań z dala od 
przywiązania do zewnętrznych objawów wyrzeczenia (markata-vairāgya). 

kṛṣṇa āmāya pāle, rakse – jāna sarva-kāla 
ātma-nivedana-dainye ghucāo jaṣjāla 

Przez cały czas bądź pełen wiary: „Kṛṣṇa z pewnością utrzyma mnie i 
ochroni”. Przyjmij cechy śaranāgati na czele z dainya (pokorą) oraz ātma-
nivedana (pełna poddanie siebie u lotosowych stóp Kṛṣṇy), albowiem 
uprawianie tych sześciu rodzajów miłosnego samo-poddania niszczy sieć 
iluzji -mayi. 

sādhu pābā kaṣṭa ba`a jīvera jāniyā 
sādhu-bhakta-rūpe kṛṣṇa āilā nadiyā 

Rzadko zdarza się, że Jīva może otrzymać sadhu-sanga. Wiedząc to, Sam 
Bhagawan Śri Kṛṣṇa zstąpił w postaci sadhu i bhakty w Nadiya (Navadvipa)  
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gorā-pada āśraya karaha buddhimān 
gorā bāī sādhu guru kebā āche ān 

Dlatego, o inteligentni ludzie, przyjmijcie schronienie u stóp Śri Gaury. Któż 
jest bowiem większym sadhu lub guru od Niego? On jest samym Kṛṣṇą.  

vairāgī bhāī grāmya-kāthā nā sunibe kāne 
grāmya-vārttā nā kahibe, jabe milibe āna 

Mój porzucony bracie, jeśli czasem spotykasz się z innymi, nie rozmawiaj na 
temat, ani nie słuchaj o przyziemnych tematach. 

svapne o nā kara bhāī strī-sambhāṣaṇa 
gṛhe strī-chā`iyā bhāī āsiyācha bana 

O Bhai, nie rozmawiaj z kobietami, nawet w snach. Pamiętaj, że 
pozostawiłeś swoją żonę w domu i udałeś się do lasu (Śri Vrindavana) by 
tam pozostać zaangażowanym całym sercem w bhajan. 

yadi cāha praṇaya rākhite gaurāṅgera sane 
choṭa-haridāsera kathā thāke yena mane 

Jeśli pragniesz by twoja miłość spoczęła u lotosowych stóp Śri Gauracandry, 
zawsze miej na uwadze surowe postępowanie Śrimana Mahāprabhu z Chota 
Haridasa w związku z tym.  

bhāla nā khāibe, āra bhāla nā paribe 
hṛdayete rādhā-kṛṣṇa sarvadā sevibe 

Nie spożywaj wykwintnej żywności i nie noś delikatnych ubrań, ale zawsze 
świadcz seva Śri Radha-Krsnie w swoim sercu serc.  

ba`a-haridāsera nyāya kṛṣṇa-nāma balibe badane 
ańṭa-kāla rādhā-kṛṣṇa sevibe kuṣja-bane 

Przez cały czas, zarówno w dzień, jak i w nocy, wypełniaj swe usta hari-
namą w taki sam sposób jak Bada Haridas, a w swoim sercu wykonuj seva 
Radha-Kṛṣṇy w kunja z Vrindavany podczas ośmiu okresów dnia i nocy. 

gṛhastha, vairāgī dūṅhe bale gorā-rāya 
dekha bhāī nāma binā jena dina nāhi jāya 

Spójrz Bhai! Gaura-Raya podał niniejsze wskazówki. Nie ma względu na to 
czy ktoś jest w gṛhastha-āśrama lub vairāgi-āśrama. W obu przypadkach nie 
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powinieneś pozwolić na to by upłynął dzień, godzina, a nawet moment bez 
wezwania namy.  

bahu aṅga sādhane bhāī nāhi prayojana 
kṛṣṇa-nāmāśraye śuddha karaha jīvana 

On Bhai! Nie ma potrzeby wykonywania wielu rodzajów sadhany. Przez 
samo przyjęcie schronienia Kṛṣṇa-namy twoje życie zostanie oczyszczone i 
napełnione znaczeniem.  

baddha-jīve kṛpā kari kṛṣṇa haila nāma 
kali-jīve dayā kari kṛṣṇa haila gauradhāma 

Będąc miłosiernym wobec jiv, które są upadłe, w tym czasie kłótni Śri Kṛṣṇa 
stał się nama-rūpā, a następnie czując jeszcze większe współczucie stał się 
także Gaura i Śri Gaura-dhama (Navadvipa). 

ekānta-sarala-bhāve bhaja gaura-jana 
tabe ta pāibe bhāī śrī-kṛṣṇa-caraṇa 

Więc z upartą determinacją i świadomością fałszu, uwielbiaj Śri 
Gauracandrę. Bhai, dzięki tej pomocy, z pewnością osiągniesz schronienie u 
lotosowych stóp Śri Kṛsnacandry.  

gaura-jana-saṅga kara gaurāṅga baliyā 
hare kṛṣṇa nāma bala nāciyā naciyā 

Wykonaj nama-kirtanę Hare Kṛṣṇy w towarzystwie Gaura bhaktów oraz 
ciągle tańcz i wołaj „Ha Gaurānga! Ha Gaurānga!”  

acire pāibe bhāī nāma-prema-dhana 
yāhā vilāite prabhur ‘nade’ e āgamana 

O Bhai! Będąc w ten sposób zaangażowany, wkrótce otrzymasz bezcenne 
bogactwo nama-premy, największy klejnot, który Śri Caitanya Mahāprabhu 
zesłał do Nadiya w celu rozpowszechnienia."  

Kiedy Vijaya i Vrajanātha usłyszeli ten fragment prema-vivarta Śri 
Jagadanandy z ust Śrila Maharadży Bābājī, ich serca uległy pobudzeniu, w 
wyniku przejęcia weszli w nastrój maha-premy wyrażony poprzez Śri 
Jagadananda Panditę. Bābājī był prawie nieprzytomny przez długi czas, a 
potem objął ich i płacząc, śpiewał następującą kirtanę: 

kṛṣṇa-nāma dhare kata bala 
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Jaką moc posiada imię Kṛṣṇy? (refren) 

visaya-vāsanānale mora citta sadā jvale, 
ravi-tapta maru-bhūmi sama 

kaṛna-randhra-patha diyā, hṛdi mājhe praveśiya, 
bariṣaya sudhā anupama 

Moje serce płonęło nieustannie w ogniu doczesnych pragnień, tak jak 
pustynia wypalona przez promienie słońca, lecz śri nama, wchodząc w sam 
rdzeń mojego serca poprzez uszy, skąpała mą duszę w strumieniach 
niezrównanego nektaru.  

hṛdaya haite bale, jihvāra agrete cale 
śabda-rūpe nāce anukṣaṇa 

kaṅṭhe mora bhaṅge svara, aṅga kāṁpe thara thara, 
sthira haite nā pāre caraṇa 

Śri nama przemawia z wnętrza mojego serca, porusza się na końcu mojego 
języka i ciągle tańczy na nim w formie transcendentalnych dźwięków. Moje 
gardło krztusi się, moje ciało wciąż i wciąż drży, a moje stopy nie mogą 
pozostać w bezruchu.  

cakse dhārā, dehe gharma, pulakita saba carma, 
vivarṇa haila kalevara 

mūrcchita haila mana, pralayera āgamana 
bhāve sarva-deha jara-jara 

Rzeki łez płyną z moich oczu, pot przesiąka moje ciało, cała ma skóra drży z 
zachwytu, włosy stają dęba, a cera blednie i traci kolor. Mój umysł staje się 
słaby, odczuwam dewastację, a całe moje ciało zostaje rozbite przez powódź 
ekstatycznych emocji.  

kari eta upadrava, citte varṣe śudhā-drava 
more `āre premera sāgare 

kichu nā bujhite dila, more ta bātula kaila, 
mora citta-vitta saba hare 

Powodując takie ekstatyczne zaburzenia śri nama obmywa ciekłym nektarem 
me serce i topi mnie w oceanie boskiej premy. On nie pozwala mi zrozumieć, 
lecz robi ze mnie głupca, kradnąc mój umysł i wszystko co posiadam. 

lainu āśraya jāṅ’ra hena vyavahāra tāṅ’ra 
varṇite nā pāri e sakala 

kṛṣṇa-nāma icchāmaya jāhe jāhe sukhī haya, 
sei mora sukhera sambala 
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Takie jest zachowanie Tego, u stóp którego się schronieniłem. Nie jestem w 
stanie Go w pełni opisać. Śri Kṛṣṇa-nāma jest niezależna i działa tak jak 
nakazuje Jego wola. Jeśli w jakikolwiek sposób zostanie On uszczęśliwiony, 
jest to także ostoją mojej radości. 

premera kalikā nāma, adbhuta-rasera dhāma 
hena bala karaye prakāśa 

īńat vikaśi’ punaḥ, dekhāya nija-rūpa-guna 
citta hari laya kṛṣṇa pāsa 

Śri nama jest niczym pączek lotosu premy i siedziba zadziwiającej rasy. Moc, 
którą okazuje, jest tak wielka, że kiedy zaczyna On nieśmiało rozkwitać, 
objawia się Jego boska forma i cechy. Tak więc, moje serce zostaje porwane 
i dostarczone przed oblicze Kṛṣṇy.  

pūrṇa-vikaśita haṣā, braje more jāya laṣā 
dekhāya more svarūpa-vilāsa 

more siddha-deha diyā, kṛṣṇa-pāse rākhe giyā 
e dehera kare sarba-nāśa 

W pełni rozkwitły, kwiat prema śri namy zabiera mnie do Vrajy i objawia mi 
rozrywki Jego miłosnych igraszek. Nama daje mi moje własne siddha-deha, 
trzyma mnie u boku Kṛṣṇy, a wtedy On całkowicie niszczy wszystko co 
związane z moją śmiertelną powłoką. 

kṛṣṇa-nāma cintāmaṇi akhila-rasera khani 
nitya-mukta śuddha-rasamaya 

namera bālāī yata, saba la’ye hai hata 
tabe mora sukhera udaya 

Imię Kṛṣṇy jest klejnotem, który spełnia wszystkie boskie aspiracje 
(cintāmani) i kopalnią wszelkiej bhakti-rasy. On jest wiecznie wyzwolony, 
jest uosobieniem śuddha-rasy. Gdy wszystkie przeszkody w intonowaniu 
śuddha-namy przepadną, to moje szczęście zauważy swoje prawdziwe 
przebudzenie.  

Pół nocy minęło gdy wciąż i wciąż śpiewali tę nama-kirtanę. Kiedy kirtana się 
zakończyła, Vijaya i Vrajanātha dostając pozwolenie od guru, wrócili do 
domu pochłonięci nama-rasą. 

W ten sposób kończy się dwudziesty piąty rozdział Jaiva Dharmy 
zatytułowany “Prameya: Namabhasa” 
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