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WPROWADZENIE 

Pomimo wielu książek na temat małżeństwa czy związku między mężczyzną i kobietą, na 

całym świecie widzimy coraz więcej problemów w tym względzie. Procent rozwodów rośnie, 

coraz więcej dzieci wychowuje się z jednym rodzicem, zdrady małżeńskie i samotne matki 

stają się zjawiskiem normalnym. Moraliści, przywócy religijni i socjologowie biją na alarm, a 

partie polityczne za jeden z głównych celi stawiają sobie poprawę sytuacji rodzinnej. Jednak 

problem wydaje się tylko powiększać. Z tego powodu wiele osób waha się, czy małżeństwo 

ma w ogóle sens. Czy można mieć szczęśliwą rodzinę? Czy nie lepiej spędzić życie samotnie 

unikając tym samym bolesnych rozczarowań? 

Gdy stanąłem przed tym dylematem, zacząłem zastanawiać się, czy ten problem istniał 

zawsze. Co sprawiało, że kiedyś małżeństwa funkcjonowały lepiej i jaka jest recepta na 

trwały i szczęśliwy związek? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podejście do małżeństwa było 

zupełnie inne. Zarówno mąż, jak i żona znali swe obowiązki, rodzina nie ograniczała się do 

dwojga dorosłych i dzieci, a zwiazek małżeński traktowano jako święty akt, a nie podpisanie 

papierków. Następne pytanie, jakie powstało w mojej głowie — czy gdzieś to jeszcze 

funkcjonuje? Czy można znaleźć społeczeństwo, w którym są szczęśliwe małżeństwa? 

Oczywiście dla Europejczyka poniżającym jest stwierdzenie, że komuś wyszło coś lepiej. Od 

lat przyzwyczailiśmy się myśleć o sobie jako cywilizowanej części świata, uczącej innych jak 

żyć i dającej wzorce, za którymi trzeba podążać. Na nieszczęście to tylko u nas małżeństwa 

nie działają jak powinny, a mimo to wyśmiewamy się z mniej „cywilizowanych” kultur za ich 

zacofane podejście do związku mężczyzny i kobiety. Gdy udamy się na Bliski Wschód, do 

Chin czy Indii, a nawet na nasze wioski, zobaczymy, że dużo mniej tam rozwodów, a 

małżeństwa żyją ze sobą dość szczęśliwie. Jaka jest ich tajemnica? Na to pytanie chciałbym 

odpowiedzieć w tej poblikacji. 

Wydaje się, że większość kultur podchodzi bardzo podobnie do kwestii małżeństwa, a 

zasady, o których tu piszemy nie są nowopowstałymi pomysłami dostosowanymi do 

zaistniałej sytuacji. Jest to wielka mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz próba 

szerszego rozwiązania problemu. Opisy zjawisk społecznych i relacji małżeńskich opieram 

głównie na tradycji wedyjskiej, lecz uważny czytelnik z pewnością zauważy uniwersalność 

wielu prawd i ich powszechne zastosowanie we wszystkich kulturach. Ci, którzy odwiedzili 

Indie, mogą zarzucić, że wiele tamtejszych małżeństw funkcjonuje nieco inaczej. W opisach 

zawartych w tej publikacji brałem pod uwagę dawną kulturę i zachowanie wyższych sfer, 

czyli braminów zainteresowanych wzniosłymi wartościami w życiu. Ich zrozumienie i kultura 



różni się od podejścia osób stawiających sobie za cel rozwój materialny lub przyjemności 

zmysłowe. 

Warto zacząć od swego związku, być rewolucjonistą i uwierzyć, że nie trzeba popełniać 

tych samych błędów, co społeczeństwo wokół. By zbudować most, nie wystarczy kilka 

cegieł, cement i entuzjazm. Potrzeba wielu lat nauki — od tabliczki mnożenia aż do 

skomplikowanych działań na ułamkach i pierwiastkach, poznaniu praw fizyki oraz zdobyciu 

praktycznej wiedzy od fachowców. Dopiero z takim przygotowaniem można zabrać się za 

budowanie. O ile bardziej potrzebujemy szczegółowej wiedzy na temat wzajemnego związku 

obu płci. Mężczyzna i kobieta znacznie różnią się pod względem psychicznym i fizycznym. 

Może to sprawiać wiele problemów, lecz także tworzyć harmonijny związek dwojga ludzi, 

którzy uzupełniają się i pomagają sobie nawzajem.  Z łyżki i talerza można zrobić dobry 

użytek przy jedzeniu posiłku. Są to różne przedmioty, ale doskonale do siebie pasują. Ciężko 

natomiast użyć do tego samego celu dwóch łyżek czy dwóch talerzy. Podobnie męska i 

żeńska natura pasuje do siebie doskonale. Filozofia chińska obrazuje to w opisie energii jin i 

jang, czyli pierwiastka żeńskiego i męskiego. Problem pojawia się, gdy nie wiemy, co 

wspólnego ma łyżka z talerzem i próbujemy użyć łyżki jako gwoździa, a talerza jako młotka. 

Rezultat z pewnością będzie opłakany. 

 

Publikacja ta składa się z kilku działów. W pierwszym omawiamy naturę kobiet i 

mężczyzn, podobieństwa i różnice między nimi, która z płci sprawdza się w jakiej roli i jak 

mogą się uzupełniać. Następnie opisujemy małżeństwo w kulturze wedyjskiej: cechy dobrego 

męża i dobrej żony, rola rodziców, kształcenie chłopców i dziewcząt, dobieranie małżeństw, 

ceremonia zaślubin, obowiązki w domu oraz wzajemna relacja. Trzecia część doradza, co 

można zrobić, gdy żyje się w kulturze pozbawionej rodzinnych tradycji opieki nad 

małżeństwami, gdy nie ma się odpowiednich męskich czy kobiecych cech, gdy nie można 

liczyć na pomoc i dobry przykład z otoczenia. Od czego zacząć i jak zastosować te ideały. W 

czwartym dziale znajdują się historie z ksiąg Indii o małżeństwach, ich problemach i 

idealnych zachowaniach. Na samym końcu umieściliśmy suplement, z którego czytelnik 

może dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu społeczeństwa w starożytnych Indiach oraz 

zapoznać się z ideą i podziałem Wed, świętych ksiąg Indii. Znalazła się tam również 

wypowiedź księdza Klimuszki o małżeństwie, która wydaje się pasować do nastroju książki. 

Nie warto zrażać się, jeśli wizja małżeństwa wedyjskiego wyda się daleka od 

rzeczywistości i odkładać od razu tę publikację z myślą, że jest niepraktyczna. Jej 

praktyczność zależy od własnej inwencji. Środkowe rozdziały zawierają opis idealnego 

związku, który faktycznie trudno zastosować w dzisiejszych czasach. Lektura tej części da 

czytelnikowi wiele idei i zrozumienie gdzie tkwi błąd. Następnie samemu można dostosować 

ten ideał do obecnych warunków, w czym pomoże przedostatnia część książki. 

Mam nadzieję, że lektura ta sprawi czytelnikowi dużo satysfakcji i pomoże stworzyć 

wspaniały związek. Wierzę też, że tym sposobem zbliżymy się do naturalnych relacji 

damsko-męskich w społeczeństwie, pozbawionych prób wzajemej rywalizacji czy 

wykorzystywania się nawzajem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA MĘŻCZYZN I KOBIET 

POCHODZENIE MĘŻCZYZNY I KOBIETY 

Na świecie zawsze istniały dwa rodzaje żywych istot: męskie i żeńskie. Nie tylko w ludzkim 

społeczeństwie, ale prawie we wszystkich gatunkach życie odbywa się w parach. Uważny 

obserwator dostrzega również wyraźny podział w parze: na słabszego i silniejszego, 

piękniejszego i brzydszego, dominującego i podążającego. 

 Skąd pochodzi męska i żeńska natura? Gdzie możemy doszukać się ich początku? 

Współczesne teorie na temat życia oscylują wokół tezy, że cała skomplikowana rzeczywistość 

powstała bez udziału stwórcy z kombinacji martwych elementów, które w pewnych 

warunkach połączyły się ze sobą tworząc pierwszą parę. Ale dlaczego parę? Czy nie lepiej 

byłoby, gdyby bezmyślna materia wpadła na prostszy sposób stworzenia życia? 

 Biblia posuwa się dalej. Mówi, że pierwsza para: Adam i Ewa zostali stworzeni przez 

Boga, pierwszą żywą istotę. Nie są więc jedynie zlepkiem protonów i neutronów, lecz 

pochodzą z ducha. Nie odpowiada to jednak na pytanie, dlaczego Bóg miał ideę stworzenia 

obu płci. 

 Wedy obszernie tłumaczą proces stworzenia oraz psychologiczne różnice między 

mężczyzną i kobietą. Chciałbym teraz wprowadzić dwa terminy: purusza i prakriti. Pierwszy 

odnosi się do męskiej dominującej natury pana, władcy i odbiorcy przyjemności; drugi do 

kobiecej natury, która jest przedmiotem przyjemności, energią podporządkowaną i 

pochodzącą od puruszy. Bóg jest puruszą, nazywanym sarwa karana karanam, czyli tym, od 

którego wszystko pochodzi. Jego stworzenie stanowi prakriti, energię służącą i sprawiającą 

Mu przyjemność. 

 Najwyższy purusza, czyli Bóg, ma rozliczne energie, które dla ułatwienia dzielimy na 

trzy kategorie. Moc wewnętrzna, na którą czas nie ma wpływu i opisywana jest jako sat cit 

ananda — wieczna, pełna wiedzy i szczęścia tworzy świat duchowy. Moc zewnętrzna 

przejawia materialny świat złożony z elementów ziemi, wody, ognia, powietrza, przestrzeni 

oraz czasu. Trzecia to energia graniczna, czyli duchowe istoty, których przeznaczeniem i 

jedynym szczęściem jest służenie najwyższemu puruszy w różnych miłosnych związkach, 

zwanych rasami.  

 Jako że w pewnym sensie nie ma różnicy między energią a jej źródłem, można 

powiedzieć, że Bóg łączy w sobie pierwiastek męski i żeński, a w swej energii wewnętrznej 

cieszy się wymianą miłości z podporządkowanymi i dlatego szczęśliwymi żywymi istotami.  

 Nie można wymusić miłości i chęci służenia, zatem każda indywidualna istota posiada 

niezależność, wolną wolę i możliwość podjęcia decyzji, czy chce działać jako prakriti i 

sprawiać przyjemność Bogu, co czyni ją szczęśliwą (jak rękę zadowala dostarczanie 

pożywienia żołądkowi), czy chce spróbować sama zostać Bogiem.  

 Niektóre cząstki Boga decydują się na ten krok: „chcę być w centrum działania, być 

panem i odbiorcą szczęścia, chcę być puruszą, nie mam zamiaru służyć, lecz zakosztować 

odrobiny niezależności”. Dla nich istnieje świat materialny, w którym każdy myśli, że 

znajduje się w centrum i ostatecznie panuje nad materialną naturą. Tu duchowa istota 

otrzymuje materialne ciało jak kierowca wsiadający do samochodu. W ten sposób wędruje z 

ciała do ciała próbując żyć niezależnie od Boga. Bóg, najwyższy mężczyzna, cieszy się 

swymi podporządkowanymi energiami. „Ja też chcę to robić” — myśli żywa istota. Aby cały 

obraz był zbliżony do świata duchowego niektóre ciała są męskie, dominujące, a inne żeńskie, 

podporządkowane. Sytuacja jest więc nieco skomplikowana — z natury jesteśmy prakriti, 

czyli energią żeńską, a przychodząc do tego świata próbujemy działać jak purusza, czyli 

odbiorca szczęścia i czynnik dominujący. Na dodatek niektórzy z nas mają ciało natury 

puruszy, a niektórzy prakriti, czyli mężczyzny lub kobiety. 



 Ostatecznie celem ludzkiego życia jest wydostać się ze złudzenia materialnego świata 

i powrócić do oryginalnej szczęśliwej pozycji sługi Boga. Znając jednak swą uwarunkowaną 

pozycję i materialną naturę, możemy zrobić z niej doskonały użytek. Pisma święte Indii 

szczegółowo opisują, jak powinien działać mężczyzna i jakie są jego obowiązki oraz jak 

powinna działać kobieta i co do niej należy.  

 Osoby mające duchową wizję rzeczywistości postrzegają całe małżeństwo jako teatr, 

w którym każdy ma do odegrania jakąś rolę. Jesteśmy duchowymi istotami tej samej natury, 

lecz mamy różne ciała, a więc i różne role do spełnienia. Zagramy je dobrze wspólnie 

pomagając sobie osiągnąć pełne zrozumienie, że materialne plany i działania nie dadzą nam 

rzeczywistej satysfakcji. To, co naprawdę jest istotne to wymiana uczuć między duszami i ich 

szczególny związek z Bogiem. 

MÓZG LUDZKI A PŁEĆ  

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul: lewej i prawej. Upraszczając całą sprawę można 

stwierdzić, że pierwsza odpowiedzialna jest za liczbę, kolejność, analizę. Podchodzenie do 

sprawy z chłodną głową oznacza działanie lewej półkuli. To dzięki niej tworzymy racjonalne 

plany i sukcesywnie dążymy do ich wypełniania, jesteśmy w stanie działać w chłodny, 

filozoficzny sposób. Druga półkula odpowiada za kolory, estetykę, emocje i uczucia. Sprawia, 

że wpadamy w euforię lub załamanie nerwowe. Dzięki niej rozumiemy potrzeby i odczucia 

innych, kierujemy się intuicją.  

 Współczesna nauka odkryła, że te półkule działają zupełnie inaczej u obu płci. 

Powoduje to znaczne różnice w podejściu do świata oraz określa różne mocne i słabe strony 

charakteru. 

 Dla dalszych rozważań istotne będzie poznanie definicji inteligencji według Wed, 

które wyróżniają jej trzy kategorie:  

1. zdolność zapamiętywania i odtwarzania z pamięci faktów, liczb czy zdarzeń; 

2. mądrość czy wiedza, dzięki niej jesteśmy w stanie użyć zdobyte informacje i we właściwy 

sposób je analizować; 

3. umiejętność rozróżniania między dobrem i złem. 

Trzeci rodzaj inteligencji, uważany za najważniejszy, dzieli się na następujące dwie kategorie: 

a/ rozróżnianie w sferze materialnej: co jest lepsze dla mego rozwoju ekonomicznego, kto jest 

moim wrogiem, a kto przyjacielem, itp. 

b/ rozróżnianie, co jest duchem a co materią; jakie działania są korzystne z duchowego punktu 

widzenia, a jakie niekorzystne. 

 Teraz wróćmy do naszych półkul i ich działania. 

Otóż dla męskiego mózgu naturalnym jest, że pracuje tylko jedną połową. Nigdy obie półkule 

nie działają jednocześnie. Dzięki temu, gdy funkcjonuje lewa półkula, mężczyzna może 

myśleć analitycznie, chłodno, bez emocji, dostrzegać co jest dobre a co złe i w jednej chwili 

podjąć decyzję kierując się we właściwą stronę. Gdy zaś zaczyna działać prawa półkula staje 

się zupełnie bezradny i sentymentalny. Nie analizuje, nie myśli racjonalnie. Potrafi całkowicie 

się zapomnieć i poświęcić dla rodziny, kraju, narodu czy ludzkości działając zupełnie bez 

głowy. 

 W przypadku kobiecego mózgu nie ma chwili, żeby któraś z półkul nie 

funkcjonowała. Działają zawsze obie. Dzięki temu kobiety mogą analizować całą sytuację 

oraz rozumieć odczucia i emocje innych. Daje to im wielką siłę i zaradność w działaniach 

społecznych, np. wiedzą dokładnie jak ustawić stół na przyjęcie, rozłożyć zastawę, by 

wyglądała estetycznie i w odpowiednich odległościach, a jednocześnie biorą pod uwagę, kogo 

z kim posadzić, kto kogo lubi, czyli pamiętają o całej sferze uczuć. W takich sytuacjach 

najczęściej mężczyzna jest całkiem bezradny. Jeśli dostaje pod opiekę dziecko, wszystko jest 

dobrze dopóki ono się uśmiecha, gdy zacznie płakać, mężczyzna oznajmia: „O, twoje dziecko 



płacze” i wręcza je żonie — prawa półkula wszczyna panikę, że dziecko jest nieszczęśliwe, 

ale lewa nie podpowiada żadnego rozwiązania. Kiedy zaś funkcjonuje lewa, mężczyzna nie 

potrafi odnieść się do uczuć i zrozumieć, jakie dziecko ma potrzeby, czego chce, gdy grymasi 

i płacze. Z tego powodu kobiety znacznie przewyższają mężczyzn na polu domowym oraz w 

relacjach społecznych. Jednak działanie ich mózgu oznacza inne słabości. Ciężko im podjąć 

decyzję z chłodną głową, analitycznie. Zawsze działa druga półkula, uczuciowa, 

podpowiadająca: „Spójrz, nie możesz zrobić mu przykrości, będzie się czuł zawiedziony”.  

 Z tego powodu pisma święte Indii opisują czasem kobietę jako mniej inteligentną od 

mężczyzny. Nie odnosi się to do różnic w możliwości pamiętania informacji ani różnic w 

posiadaniu mądrości czy nawet umiejętności rozróżniania. Na tych polach kobiety dorównują, 

a często przewyższają mężczyzn. W innych miejscach Wedy oznajmiają, że kobieta jest 

lepszą połową mężczyzny i jego inteligencją, gdyż z materialnego punktu widzenia zna często 

lepiej stan rzeczy niż on. Mniejsza inteligencja nie odnosi się również do niemożności 

odróżnienia ducha od materii, lecz do problemu z podjęciem stanowczej decyzji. Kobieta jest 

zbyt delikatna, by kogoś urazić i zawsze bierze pod uwagę czyjeś uczucia. Męski mózg 

potrafi w jednej chwili określić: „To jest ścieżka duchowa, a to iluzja” i zwrócić się we 

właściwym kierunku, kobiecy zaś myśli: „To jest dobre, a to jest złe, powinnam więc zrobić 

tak, ale...” Dlatego Wedy radzą, by kobieta zawsze znajdowała się pod opieką mężczyzny, 

który ma pomagać jej podejmować właściwe działanie, wytyczać plan i jasno określać 

zasady. Żona natomiast pomaga mężowi, gdy jego lewa półkula przestaje funkcjonować. W 

takich sytuacjach mężczyzna jest bezradny, miotany siłą swych zmysłów i uczuć zaczyna 

robić głupoty. Kobieta, dzięki działaniu prawej półkuli, może go zrozumieć, a jednocześnie 

dzięki działaniu lewej może pomóc mu przenieść się na obszar półkuli analitycznej i 

racjonalnej. 

 Największym minusem w funkcjonowaniu męskiego mózgu jest popadanie w 

skrajności. Wielka determinacja i wyrzeczenie może natychmiast przemienić się w całkowity 

sentymentalizm i działanie bez przewidywania jego skutków. Mężczyzna jest bardzo słaby w 

sferze zadowalania zmysłów, a silny na polu wyrzeczeń i filozofii. Natomiast kobieta idealnie 

sprawdza się w funkcjach społecznych, lecz trudniej jej podejmować stanowcze decyzje i 

zdecydowane działanie, szczególnie gdy oznacza zerwanie z przywiązaniami.  

 Znając obie natury i pomagając sobie nawzajem można stworzyć wspaniały związek. 

W następnych rozdziałach opiszemy więcej takich różnic, które pomaga nam lepiej się 

zrozumieć. 

CO ZNACZY KOBIECA NATURA? 

Płeć piękna charakteryzuje się wieloma cechami, które fascynują mężczyzn. Te cechy i 

sposoby zachowania sprawiają, że kobiety osiągają swe cele i kontrolują cały świat. Kobieca 

natura to prawdziwa siła pań. 

 Skromna, wstydliwa, cicha, bezbronna, czysta i zdolna do codziennej rutynowej pracy 

w domu to coś co wydaje się niemożliwym i heroicznym dla mężczyzny. 

 Z natury kobieta lubi opiekować się domem, rodziną i dziećmi. Już od dzieciństwa 

aspiruje, by stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę, mieć czułego męża i wspaniałe dzieci. 

Kobieca natura to drobiazgowość, pedanteria i estetyka. Prawdziwa kobieta nie wytrzyma w 

brudnym nie posprzątanym domu jak osoba przywiązana do wiejskiego spokoju źle się czuje 

na przystanku autobusowym w zatłoczonym mieście. W jej naturze leży opiekowanie się 

cielesnym komfortem innych. Jest szczęśliwa, gdy gościom smakuje obiad i płaczem 

przyjmuje wszelkie formy przemocy i niesprawiedliwości. Nie potrafi być stanowcza, a jej 

wrażliwość powoduje, że łatwo wybacza.  

 Kobieta to matka: kochająca i troskliwa, nie mająca wielkich aspiracji w działaniu 

poza domem, w zdobywaniu, poszukiwaniu nowych wrażeń. Prawdziwą siłą kobiety jest jej 



cnotliwość i skromność. Tymi brońmi potrafi podbić cały świat. Purany opisują historię 

pewnej kobiety, która dzięki swej cnotliwości zdołała powstrzymać ruchy Słońca, by ratować 

niepobożnego męża. Cnotliwa kobieta w każdym towarzystwie budzi szacunek. Widziałem to 

osobiście na przykładzie mojej matki, która jest bardzo oddana mężowi i nigdy nie poniżała 

się do rozmów nieprzystojących kobiecie. Gdy przychodzili goście, nie wchodziła z nimi w 

zażyłe kontakty. To sprawiało, że wszyscy ją wielce szanowali, a kiedy coś mówiła, bardzo 

poważnie traktowali jej słowa.  

 Żona jest zawsze szczęśliwa z sukcesów swego męża. Jak mężczyzna ma aspiracje, by 

być zwycięzcą, zdobywcą i liczy się dla niego namacalny rezultat, tak kobieta woli stać w 

jego cieniu, a jej aspiracje dotyczą utrzymania udanego związku. Może wykonywać 

codzienne, monotonne czynności w bezpiecznym domowym zaciszu i być z tego w pełni 

zadowoloną. Często kieruje się w życiu uczuciami, emocjami czy intuicją. To sprawia, że 

doskonale radzi sobie w kwestiach rodzinnych, ale powoduje też popełnianie błędów (np. 

wybujała wyobraźnia potrafi wysnuć romantyczną historię z przelotnego incydentu).  

 Ze względu na inaczej funkcjonującą psychikę, inne są reakcje, np. gdy kobieta skarży 

się na jakąś sytuację, nie musi to oznaczać, że chce otrzymać rozwiązanie swego problemu, 

raczej demonstruje tak pragnienie bycia zauważoną i wysłuchaną . Często też zostawia wiele 

rzeczy w domyśle, uważając, że jak mężczyzna ją kocha, to sam powinien domyślić się, 

czego ona potrzebuje. Jeśli nie znamy swych natur, takie sytuacje mogą stać się zaczątkiem 

wielkich konfliktów, a nawet rozstań.  

 Od początku okresu dojrzewania dziewczęta poważnie myślą o małżeństwie, domu i 

dzieciach. Głównym oczekiwaniem wobec męża jest danie opieki: „Czy ta osoba zdoła 

udzielić mi schronienia, czy będzie czuła i zadba o moje potrzeby?” — te rzeczy decydują o 

wyborze męża. Wygląd fizyczny i inne aspekty istotne dla mężczyzny schodzą na drugi plan. 

Wiedząc o tym mężczyzna powinien roztoczyć nad kobietą opiekę na trzech poziomach: 

1. materialnym — codzienne potrzeby, dom, ubranie, wyżywienie, itd. 

2. psychicznym — kobiety chcą czuć się potrzebne, wiedzieć, że mąż darzy je uczuciem, 

otrzymywać prezenty świadczące o miłości męża (nie jest to kolejny przedmiot w domu, 

ale wyraz uczuć). Kobiety lubią być hołubione i pieszczone, dlatego obowiązkiem męża 

jest prawienie komplementów i przypominanie wspaniałych zalet żony. Żarty na temat 

rozwodu czy zdrad małżeńskich są zupełnie nie na miejscu. Kobieta chce być pewna, że 

mąż będzie jej wierny i zawsze ją kochał.  

3. duchowym — z natury kobiety są bardziej religijne i pobożne od mężczyzn. Oczekują 

więc, że mąż zadba o ich życie duchowe. Wyznaczy w małżeństwie pewne reguły 

związane z zasadami religijnymi i będzie ich konsekwentnie przestrzegał.  

Istotne jest, by najważniejszą częścią życia rodzinnego była praktyka duchowa. Wspólne 

czytanie pism świętych, ograniczenie w kontaktach cielesnych, obchodzenie świąt religijnych 

i spełnianie rytuałów. Ostatecznie taki jest cel małżeństwa — nie tylko dobrze się bawić, lecz 

pomagać sobie nawzajem w życiu duchowym, rozwoju cech charakteru i zdobywaniu wiedzy. 

Małżeństwa, które zapominają o tym, z góry skazane są na niepowodzenie, ponieważ to 

dharma, czyli obowiązkowość, odpowiedzialność i religijność pozwalają parom przetrwać 

próby czasu. 

 Potrzeby i oczekiwania kobiet doskonale obrazuje przyrzeczenie składane podczas 

wedyjskiego ślubu przez pana młodego. Obiecuje on, że: 

— będzie chronił żonę, 

— będzie zabierał ją ze sobą na pielgrzymki,  

— będzie miał ją u swego boku podczas festiwali i spełniania ofiar, 

— będzie wypełniał swe obowiązki religijne,  

— będzie dzielił z nią obowiązki domowe,  

— wtajemniczy ją w finanse domowe, 



— nie będzie upokarzał jej publicznie,  

— nie pójdzie na kompromis ze swymi zasadami i będzie zawsze uczciwy, 

— będzie traktował inne kobiety jak matki i kochał ją jedynie,  

— będzie chciał ją zadowolić odpowiednio do swych możliwości. 

 Są to rzeczy naturalne dla kobiety. Nie znaczy to jednak, że nie musimy pracować, by 

je rozwinąć. Drzewo z natury zawiera w sobie element ognia, ale by go wydobyć potrzeba 

zewnętrznej pracy i kontaktu z innym ogniem. Podobnie kobiece cechy nie rozwiną się same 

z siebie. Bez przykładu kobiecego zachowania, gdy kobieta nie czuje opieki i schronienia oraz 

musi sama zmagać się z brutalnym światem, walcząc o swe prawa, przejawia się jej druga 

natura. To, o czym pisaliśmy dotychczas możemy określić naturą matki, teraz powiemy o 

naturze tygrysicy.  

 Te same cechy, które wzbudzają u mężczyzn chęć udzielenia opieki i schronienia, 

mogą stać się groźną bronią, jeśli użyte zostaną w celu wzbudzenia pożądania i 

zaniepokojenia zmysłów mężczyzny. Jak energię elektryczną można wykorzystać do 

chłodzenia lub ogrzewania, tak kobiece cechy mogą wywoływać pobożny lub bezbożny efekt.  

 Kiedyś jedna z kobiet przeczytała książkę o psychologii obu płci. Następnego dnia 

weszła do sklepu i zaczęła wypróbowywać wszelkie sztuczki na spotkanych mężczyznach. 

„Oh, ja nie wiem jak to zrobić, może mi pan pomóc?”, do tego mruganie oczyma, słodkie 

słowa działające na męskie ego itd. Oczywiście rzuciło to wszystkich panów na kolana. Ale 

czy o to chodzi? Kobiety porywające czyjeś zmysły ani nie znajdą dobrego męża, ani same 

nie będą szczęśliwe. Lepiej wykorzystać kobiece cechy do przejawienia natury matki: 

prawdziwej opiekunki, nie niepokojącej umysłów mężczyzn, którzy mają z nią kontakt. 

 Z drugiej strony kobiety posiadają cechy, z którymi należy walczyć: łatwo się irytują, 

są kłótliwe, potrafią wykorzystywać innych z zimną krwią i słodkim uśmiechem. Śrimad 

Bhagawatam oznajmia, że ich twarze są piękne niczym świeży kwiat, a serce ostre jak 

brzytwa. Czanakja Pandit w swych aforyzmach pisze, że kobiecie nie należy wierzyć, 

podobnie jak politykom. Obejmując jednego, patrzy na drugiego, a myśli o trzecim. Znając te 

słabości należy zrobić wszystko, by nie pozwolić im się rozwinąć i pielęgnować tę piękną 

kobiecą stronę.  

 Wedy często opisują kobietę jako bardziej pożądliwą od mężczyzny. To stwierdzenie 

nie dotyczy seksu, lecz raczej słabości do materialnych przyjemności. Kobiety przywiązane są 

do pięknych strojów, ozdób, fryzur, wystawnych przyjęć. Ciężko im zrezygnować z takich 

wygód i uciech. Weźmy przykład wspaniale przyrządzonego obiadu. Gdy jesteśmy najedzeni, 

zapach, kolory i kształt nie wywrą na nas wielkiego wrażenia dopóki nie będzie to coś 

wyjątkowego. Gdy zaś jesteśmy głodni, ślina natychmiast napływa do ust i nie możemy 

pohamować się, by nie zjeść posiłku. Podobnie kobiety mają większą słabość do uciech 

materialnych. Z powodu tej słabej sentymentalnej natury pisma święte radzą, by kobiety 

przyjęły opiekę mężczyzny (który oczywiście musi posiadać cechy, jakie opiszemy w 

kolejnych rozdziałach) i czerpały szczęście asystując mu i wykonując ze spokojnym umysłem 

czynności matki.  

 Prawdziwymi cechami kobiety są czystość, skromność, cnotliwość i wrażliwość. Gdy 

czuje odpowiednią opiekę, manifestują się one samoistnie. Jak nie ma potrzeby uczyć ryby 

pływać, nawet jeśli długo pozostawała poza wodą, tak samo kobieta w spokojnym i ciepłym 

otoczeniu zaczyna działać jak prawdziwa matka.  

CO ZNACZY MĘSKA NATURA? 

Mężczyzna zawsze chce rządzić i kontrolować. Pragnie zajmować wyższą pozycję, ale 

jednocześnie uwielbia opiekować się tymi, którzy są mu posłuszni i przyjmują jego 

schronienie, jak dobry król dbający o poddanych. Ma entuzjazm, gdy czuje się potrzebny i 

podziwiany, szczególnie przez płeć piękną. Zdolny do wielkich czynów, ogromnego wysiłku i 



kontaktów z brutalnym światem, ciężko zaś przychodzi mu wykonywanie codziennych 

szarych obowiązków, zwłaszcza gdy nie są przez nikogo podziwiane.  

 Mężczyzna nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do estetyki. Wystarczy mu miejsce, by 

się położyć i ulokować swoje rzeczy. Dlatego kiedy w domu spotykają go problemy, ma 

tendencję do porzucania swych obowiązków i pojawia się tęsknota za wolnym życiem. 

Większą uwagę przykłada do rezultatów niż samej formy. Interesują go liczby i wyniki, a nie 

uczucia. 

 Wszystkie te cechy można wspaniale wykorzystać rozwijając naturę ojca: osoby 

opiekuńczej, pełnej troski, pomagającej i poświęcającej się dla innych. Jednocześnie pełnej 

mądrości i opanowania. Siła męskiej natury tkwi w wyrzeczeniu, racjonalnym chłodnym 

myśleniu oraz mądrości. Te cechy wzbudzają podziw kobiet i sprawiają, że czują się 

bezpiecznie w towarzystwie mężczyzny. Jeśli ten nie potrafi kontrolować swych zmysłów 

(zwłaszcza atrakcji do kobiet) ani podejmować stanowczych decyzji i każdy problem wytrąca 

go z równowagi, szybko traci wszelki szacunek ze strony żony. Jest słaby i staje się 

marionetką w rękach kobiety, pantoflarzem, który nie umie przeciwstawić się nawet 

najgłupszym pomysłom rozkapryszonej żony. 

 Dorastający chłopcy zupełnie niepoważnie podchodzą do kontaktów z płcią 

przeciwną. Szukają raczej nowych wrażeń i przygód niż trwałego związku. Dopiero około 25 

roku życia zaczynają poważniej traktować rodzinne obowiązki. Mężczyźni są bezradni w 

sferze zadowalania zmysłów. Gdy ich prawa półkula przejmuje ster, wyglądają śmiesznie, 

tracą głowę i robią najdziwniejsze głupoty powodowani sentymentem. Mężczyzna oglądający 

się za każdą kobietą jest śmieszny i niepoważny. Nie będzie ani dobrym mężem, ani 

opiekunem. Siła mężczyzny zatem płynie z jego kontroli zmysłów i opiekuńczości.  

 Poważny mężczyzna ma również listę oczekiwań wobec współmałżonki. Przede 

wszystkim chce, by była mu posłuszną i dbała o domowe obowiązki; pomagała w jego misji 

życiowej i codziennym życiu (gotowanie, pranie). Oczekuje, że będzie pieścić jego męskie 

ego, mówiąc mu, jaki jest silny, opiekuńczy i potrafi wszystko załatwić. Będzie traktowała go 

z szacunkiem jako pana domu, używała miłych słów i witała go z radością gdy wraca do 

domu po walce w brutalnym świecie. Doskonale obrazuje to przysięga panny młodej, o jaką 

prosi mąż w czasie ślubu wedyjskiego:  

„O ukochana! Jeśli obiecasz, że nie będziesz samotnie chodziła do ogrodów i domów innych, 

nie będziesz sama przebywać z innymi mężczyznami; jeśli obiecasz, że zawsze będziesz 

słodka, delikatna i opiekuńcza, nie złamiesz świętych przyrzeczeń małżeńskich i będziesz 

oddana mi, jak również starszym i Najwyższemu Panu oraz zaopiekujesz się domowymi 

obowiązkami, to przyjmę cię na prawowicie zaślubioną żonę”. 

 Gdy męskie cechy zostaną źle wykorzystane pojawia się brutal — egoista myślący 

tylko o swych zwierzęcych potrzebach. Poprzez fizyczną przewagę wywiera presję na 

osobach zależnych od siebie zamiast roztoczyć nad nimi opiekę. Brutal nie myśli o dobru 

innych. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, że nie jest najważniejszy na świecie, a żona nie 

została stworzona wyłącznie dla jego satysfakcji. Potrafi traktować innych zupełnie 

przedmiotowo i gdy przestają go bawić, zniszczyć ich fizycznie lub psychicznie.  

 Dominująca męska natura nie może stać się pretekstem do złego traktowania kobiet, 

poniżania ich czy robienia z nich niewolnic. Mąż zawsze powinien być wrażliwy na potrzeby 

żony, pytać ją o radę, informować o swych planach i udzielać wszelkiego schronienia. Jako że 

większość mężczyzn dzisiaj nie rozwija cech opiekuńczości i działa pod wpływem prawej 

sentymentalnej półkuli, są w stanie zrobić wszystko dla swych egoistycznych zachcianek. Bez 

szkolenia w kontroli umysłu i bez praktykowania wyrzeczenia, są słabi. Dlatego naturalną 

koleją rzeczy kobiety, nie znajdując schronienia w mężczyznach, czują się wykorzystywane i 

próbują zadbać o siebie same. Przez takich egoistycznych mężczyzn nikt nie wierzy, że 

małżeństwo może funkcjonować na innych zasadach niż całkowite równouprawnienie, a 



kobiety są bardzo ostrożne, by zaufać komukolwiek i uwierzyć w jego dobre intencje. Upadek 

instytucji małżeństwa zapoczątkowali mężczyźni niewłaściwie dbający o potrzeby kobiet. 

 Teraz poznawszy swe natury, ich plusy i minusy oraz z czego wynikają, spójrzmy na 

wedyjski sposób zawierania małżeństw. 
 

 

 

 

MAŁŻEŃSTWO W KULTURZE WEDYJSKIEJ 

WYCHOWANIE 

Rodzina wedyjska nie ogranicza się do męża i żony. Często całe wioski są ze sobą powiązane 

liniami pokrewieństwa. Życie w tak bliskiej sobie społeczności staje się dużo łatwiejsze, a 

kultura pozostaje żywą, gdyż starszyzna przekazuje ją młodszemu pokoleniu. Pomimo faktu, 

iż ze swej duchowej natury jesteśmy pełni wiedzy i zalet, rodząc się w świecie materialnym 

musimy stopniowo uczyć się systemu wartości i odróżniania co jest dobre a co złe. Edukacja 

przebiega na trzech polach:  

1. wiedza teoretyczna,  

2. umiejętności praktyczne, 

3. cechy charakteru i wartości. 

Zachodni system edukacji kładzie nacisk na pierwsze dwa punkty, pomijając moralność 

ucznia. Ważniejsze jest, by dziecko miało swe zdanie w sprawach politycznych niż było 

dobrym człowiekiem. Natomiast w kulturze wedyjskiej głównie podkreślano rozwój 

charakteru, gdyż tego najtrudniej nauczyć. Jak we wszystkich starszych cywilizowanych 

kulturach, tak i w Indiach istnieje wyraźny podział w życiu społecznym między kobietami i 

mężczyznami. Kobiety zajmują się domem, miedzy sobą rozwiązują swe problemy, pomagają 

sobie w wychowywaniu dzieci. Mężczyźni zapewniają rodzinie środki do życia, mają swoje 

interesy i spotykają się ze sobą, by je omówić.  

Jeśli chodzi o edukację: wiedzy teoretycznej uczymy się poprzez słuchanie, umiejętności 

przez praktyczny pokaz, a cechy charakteru i wartości kształtujemy przez przykład osób, z 

którymi obcujemy. Ważnymi elementami szkolenia są opowieści z morałem oraz muzyka. 

Opowieści pochodzące z pism świętych uczą, co jest dobre a co złe i jak postępuje człowiek 

uczciwy. Muzyka uwrażliwia i rozwija horyzonty. Dlatego zamiast wieczornych seansów 

telewizyjnych całe rodziny zbierają się, by wspólnie czytać piękne historie z puran, 

Mahabharaty czy Ramajany lub śpiewają przy akompaniamencie instrumentów pieśni 

mówiące o Bogu i Jego sługach. W edukacji największy nacisk kładzie się na przygotowanie 

do przyszłego życia, a szkolenie chłopców i dziewcząt przebiega w nieco inny sposób.  

Chłopcy — jako że przebywają najczęściej z mężczyznami, ojciec jest ścisły w stosunku do 

synów, szkoli ich w zasadach kultury, matka zaś obdarza ich uczuciem i ciepłem. W wieku lat 

pięciu zaczynają chodzić do gurukuli, czyli szkoły, w której nauczyciel kwalifikowany 

materialnie i duchowo, daje im wiedzę z pism świętych oraz szkoli ich charakter. Dwa 

elementy są niezmiernie istotne w edukacji chłopców: 

1. brahmaczarja — życie w celibacie, umiejętność kontrolowania zmysłów, praktykowanie 

wyrzeczeń, 

2. opiekuńczość i dbanie o potrzeby kobiet. 

W tym okresie chłopcy nie mają żadnych bliskich kontaktów z płcią przeciwną. Zachowują 

się jak dzieci, postrzegają wszystkie kobiety jako matki i oddają im szacunek. Uczą się 

poświęcać wszystko dla mistrza duchowego, zdobywają wiedzę, że ostatecznie powinni 

zrozumieć, iż nie jesteśmy materialnym ciałem, należy przerwać cykl reinkarnacji i wrócić do 

świata duchowego. Dowiadują się, że proces, który do tego prowadzi, opisują pisma święte i 



ich zaleceń należy przestrzegać. Poznają jak funkcjonuje system społeczny, jakie obowiązki i 

odpowiedzialności czekają ich w życiu rodzinnym. Od ojca lub specjalnie zatrudnionych 

braminów uczą się zawodu. Celem takiego szkolenia jest rozwinięcie pokory, tolerancji i 

pragnienia pomocy innym. Brahmaczarin uczy się czerpać szczęście z prostego życia, 

podróży, praktykowania wyrzeczeń, bez wielkich planów i ambicji; całkowicie pochłonąć się 

duchowymi czynnościami sadhany: studiowaniem, medytacją, służeniem guru. 

Tym sposobem chłopcy rozwijają silną duchową inteligencję i potrafią działać w obszarze 

naturalnym dla mężczyzny, kontrolując zmysły i utrzymując śluby. Tak dorastają do wieku lat 

20, kiedy to z pomocą rodziców i nauczycieli decydują, czy nadal chcą żyć w wyrzeczeniu, 

czy wejść w związki małżeńskie. 

Dziewczęta — zazwyczaj w towarzystwie mieszanym zachowujemy się inaczej niż w 

otoczeniu swojej płci. Wtedy wychodzi nasza prawdziwa natura. Dlatego matka jest ścisła w 

kontaktach z córką, a ojciec darzy ją wielkim ciepłem i opieką. Dziewczęta w domu 

otrzymują niezbędną edukację, jak zostać dobrą matką, żoną i opiekunką ogniska domowego. 

Te, które mają skłonności intelektualne, chodzą do szkoły dziennej, najczęściej prowadzonej 

przez ojca lub krewnego. Atmosfera takiej szkoły ma być podobna do domowej, by 

dziewczęta czuły się spokojne i nie musiały walczyć o swe potrzeby. Wiele kobiet Indii miało 

gruntowne wykształcenie w sferze filozofii, religii , a nawet polityki. Do częstej praktyki 

należało zatrudnianie guwernerów udzielających lekcji w domu. Kobiety znały języki, 

wszelkie zasady religijne, przebieg rytuałów i obyczajów społecznych, umiały zastosować 

wszelkie metody oczyszczania ciała i umysłu. Religia w domu była domeną kobiet, które 

przekazywały jej zasady swoim dzieciom. Ważną rolę w wychowywaniu dziewcząt 

odgrywała troskliwość ojca. Gdy ten nie opiekuje się córką, myśli ona, że sama musi o siebie 

zadbać, zaczyna działać niezależnie, a jej serce twardnieje. Dzięki ciepłu i opiece, natura 

matki manifestuje się automatycznie; dziewczynki chcą troszczyć się o rodzinę, maja wiarę w 

rytuały religijne, w to że mąż, a następnie syn całkowicie o nią zadbają. Chłopcy zaś, gdy nie 

czują miłości matki, co daje im poczucie bezpieczeństwa, przyjmują schronienie we własnych 

zmysłach. Sytuacja rodzinna ma ogromny wpływ na cechy charakteru i osobowość dzieci.  

Brak towarzystwa mężczyzn sprawia, że dziewczęta uczą się i wykonują swe obowiązki ze 

spokojnym umysłem i nie myślą: „On teraz na mnie patrzy, muszę grać, by mu się 

przypodobać”. Dwa istotne elementy w edukacji dziewcząt to: 

1. cnotliwość 

2. bycie zadowoloną z tego, co zapewnia opiekun. 

Cnotliwość to właściwa mentalność, wzór dobrego zachowania kobiety. Gdy dziewczynka 

zrobi coś niezgodnego z kulturą, matka natychmiast karci ją słowami: „Cnotliwa dziewczynka 

tak nie postępuje”. Od 7 roku życia dziewczynki nie dają się dotknąć żadnemu mężczyźnie. 

Cały czas pielęgnują nastrój matki i opiekunki, dbającej o potrzeby domu, estetykę i czystość. 

Aby łatwiej o tym pamiętać, nawet kilkunastoletnie dziewczęta zwracają się do siebie amba, 

co znaczy matka. Określa to wartości, jakie chcą rozwinąć. 

PRZYJMOWANIE AUTORYTETU 

Jednym z największych problemów dzisiejszej edukacji jest fakt, iż dzieci nie uznają 

autorytetu, a jak można kogoś nauczyć czegokolwiek, jeśli jest się traktowanym z 

przymrużeniem oka. Kiedyś ten problem nie istniał. Dlaczego? 

Dziecko po urodzeniu automatycznie uznaje za autorytet matkę, gdyż ona dostarcza mu 

potrzebnego do życia pożywienia. Stopniowo wraz ze wzrostem świadomości, zaczyna 

dostrzegać moc ciała i siłę fizyczną, a z tym swego ojca. Gdy widzi, że jego dotychczasowy 

zwierzchnik przyjmuje zwierzchnictwo ojca, naturalnie samo przyjmuje ten autorytet. W 

miarę dojrzewania dziecko widzi, że ojciec przyjmuje autorytet kapłanów, mędrców, 

starszyzny i Boga. Ponieważ każdy ma swego zwierzchnika, ono również chętnie akceptuje 



ten system. W rodzinie, w której istnieją kłótnie, dziecko rozumie, ze każdy kieruje się swoim 

zdaniem, więc ono też może to robić. To jeszcze raz podkreśla, jak ważna jest sytuacja 

rodzinna. 

Można zapytać, po co ta cała dyskusja w książce o małżeństwie. Aby związek odniósł sukces 

potrzebujemy kwalifikowanych mężczyzn i kobiet. Bez tej edukacji, zasad i rozwoju 

charakteru, nie unikniemy popełniania błędów w skomplikowanym obszarze życia 

małżeńskiego.  

MAŁŻEŃSTWO BEZ ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA — 4 

ELEMENTY EDUKACJI 

Gdy małżeństwo zawierają osoby zupełnie do niego nieprzygotowane, jego rezultat jest 

opłakany. Ostatecznie przynosi tylko rozczarowanie. Zamiast lepiej zrozumieć naturę 

związku i świata materialnego, zaczynamy myśleć, że to ta osoba lub ta sytuacja jest zła i 

przyczynia się do naszego cierpienia. Myślimy: „Tym razem źle trafiłem, następnym będzie 

lepiej” i tak próbujemy raz za razem napotykając nowe problemy i wierząc, że kolejnym 

razem się uda.  

Gdy mąż nie potrafi kontrolować zmysłów, nie zdoła prowadzić żony ścieżką życia 

duchowego. Przywiązany do przyjemności odbieranych dzięki żonie, boi się stanowczo 

wyrazić swą opinię, gdyż myśli, że wtedy skończy się cała przyjemność. Taki mężczyzna 

działa jedynie dla przyjemności, a jego analityczna półkula nie funkcjonuje, więc nie jest w 

stanie zapewnić duchowej opieki żonie.  

Jeśli żona nie nauczyła się być zadowoloną z tego, co pojawia się naturalnie dzięki opiece 

męża, sytuacja również jest nie do zniesienia. Kobieta nazywana jest stri, czyli ta, która 

zwiększa (oczywiście przedmioty użytku domowego i posiadłości męża). Zazwyczaj 

mężczyźni sami z siebie są zbyt leniwi, by ciężko pracować. To kobiety napędzają cały 

rozwój ekonomiczny na świecie i dają motywacje mężczyznom. Niestety każdy już w 

momencie narodzin ma ustalony limit odczuwanego cierpienia, wypowiedzianych słów czy 

wykonanych oddechów. Także zdobytego bogactwa i standardu życia. Mąż pracuje, by 

utrzymać dom, a żona mówi: „Popatrz, sąsiedzi już się dorobili, a my? Wciąż jeszcze nie 

wyremontowaliśmy łazienki, nie mamy tego i tamtego!”. Układają więc plan, mężczyzna 

decyduje się pracować dwa razy więcej. Wdrażają plan, lecz na skutek wcześniej 

wspomnianych limitów, rezultat wcale nie jest dwa razy większy. Kobieta rozczarowuje się, 

ponieważ nie osiągnęła celu, a mężczyzna czuję się nieszczęśliwy, gdyż w nawale pracy życie 

osobiste legło w gruzach. 

Bez rozwinięcia cnotliwości kobieta nie zdoła rozwinąć natury matki. Będzie raczej poruszać 

zmysły męża i innych mężczyzn wokół, nie znajdując w niczym satysfakcji i rozbijając 

małżeństwa. 

Gdy mąż nie nauczył się troszczyć o potrzeby żony, innymi słowy nie stara się ich poznać 

albo działa zbyt egoistycznie, wtedy również małżeństwo okaże się niewypałem. 

Współmałżonkowie zaczną rywalizować ze sobą o dominację i żyć nie ze sobą, ale obok 

siebie.  

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA 

Bardzo nieliczne osoby są w stanie samotnie przeżyć życie będąc szczęśliwymi emocjonalnie 

i uczuciowo. Dlatego namawia się wszystkich, by wkroczyli na ścieżkę odpowiedzialnego 

życia w małżeństwie.  

Są dwie kategorie brahmaczarinów: upakurwana i naisztika. Pierwszy traktuje okres 

brahmaczarji jako szkolenie przed wejściem w kolejny etap życia, drugi natomiast decyduje 

się pozostać w celibacie całe życie. 



Gdy chłopiec osiąga wiek 16-18 lat wraz z nauczycielem i rodzicami określa swe plany na 

przyszłość. Może pozostać jeszcze jakiś czas w szkole, by lepiej przygotować się do 

przyszłych obowiązków. Dobrym mężem i grihasthą (głową rodziny)  zostaje dobry 

brahmaczarin. Pozostali najczęściej są zbyt przywiązani do rodziny, nie potrafią panować nad 

zmysłami, traktują obowiązki domowe jako najważniejszy cel życia lub w najgorszym 

przypadku zupełnie zapominają o życiu duchowym.  

Kto może pokusić się o życie w celibacie? Otóż wyróżniamy następujące etapy zdobywania 

wiedzy: 

1. słuchanie, 

2. zapamiętanie, 

3. zrozumienie,  

4. zastosowanie w życiu, tzn. realizacja. 

Dobry brahmaczarin słucha, zapamiętuje, jest w stanie stosować tę wiedzę przez jakiś czas 

(przestrzega celibatu, pełni wyrzeczenia, bierze codziennie zimne kąpiele, przestrzega postów 

itd.), ale nie zdobywa głębokiego przekonania, że materialny świat i przyjemności zmysłowe 

dają tylko tymczasowe szczęście, choć filozoficznie potrafi to zrozumieć. Takiej osobie radzi 

się wejść w związek małżeński, daje się jej całą wiedzę, jak zrobić to w najbardziej 

bezbolesny sposób, by z czasem zrozumieć, co ma prawdziwą wartość w życiu.  

Naisztika brahmaczarin słucha instrukcji duchowych, zapamiętuje je, rozumie i zdobywa 

pełne przekonanie co do ich słuszności. Ma pewność, że materialny świat nie zaoferuje mu 

trwałych wartości i potrafi całe życie spędzić na praktykowaniu wyrzeczeń i studiowaniu 

pism świętych. Wie, że jest naisztika brahmaczarinem. Jeśli ktoś nie jest tego pewien, to 

znaczy, że lepiej, by się ożenił.  

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO SIĘ OŻENIĆ  

1. W okresie brahmaczarji poznajemy swą uwarunkowaną naturę. Z filozoficzną wiedzą na 

temat życia materialnego oraz związku mężczyzny i kobiety można zostać grihasthą i 

stopniowo samemu doświadczyć wszelkich problemów, o jakich uczyliśmy się wcześniej. 

Dzięki wiedzy zdołamy wyciągnąć odpowiednie wnioski z odbieranych lekcji i 

bezpiecznie przez nie przejść, prowadząc także żonę ku mądrości i doświadczeniu.  

2. Dopóki ktoś nie stał się całkowicie podporządkowanym pokornym uczniem lub nie 

otrzymał właściwego szkolenia, z pewnością przegra walkę ze zmysłami i nie zdoła 

utrzymać celibatu. Zamiast być przyczyną niepokoju w społeczeństwie, lepiej się ożenić. 

Religijna żona jest niczym dowódca fortu. Chroni zmysły męża przed rabusiami 

materialnych pragnień. Dzięki niej mąż jest w stanie zachować spokój w kontaktach z 

innymi kobietami i traktować je jak matki lub córki. 

3. Małżeństwo można potraktować jako spłatę długu wdzięczności wobec rodziców lub 

spełnienie prośby zwierzchników. Symptomem zaawansowania duchowego jest podjęcie 

życia rodzinnego z poczucia obowiązku i w celu wypełnienia zasad religijnych.  

4. Po okresie edukacji zarówno mąż, jak i żona uczą się, jak zadedykować życie wyższym 

wartościom, przyjąć odpowiedzialność i porzucić egoizm. Brahmaczarin myśli o własnym 

życiu duchowym, natomiast grihastha dba o dobro nie tylko swoje, ale i członków rodziny. 

Ta wizja obdarzania szczęściem innych powinna ostatecznie rozciągnąć się na wszystkie 

żywe istoty. 

5. Związek małżeński jest koniecznością dla leniwych, którzy  nie mają inspiracji do 

działania. Kobieta oraz wizja utrzymania domu i rodziny zmusza do efektywnego 

działania. Mąż stara się wywiązywać ze swych obowiązków nie tylko dla dobra rodziny, 

ale w celu wypełniania zasad religijnych i zadowolenia Boga, a żona uczy się, jak za nim 

podążać i sprawiać, by był szczęśliwy w życiu rodzinnym.  



6. Ważnym bodźcem do zawarcia małżeństwa jest zrozumienie własnych uwarunkowań i 

ukrytych pragnień. Nie można porzucić chęci cieszenia się bez osobistego doświadczenia 

złych stron życia materialnego. Kto mimo posiadania materialnych pragnień decyduje się 

na samotność, ten po pewnym czasie wykazuje symptomy starego kawalera — 

zgorzkniałego, nieżyciowego, bez celu w życiu. Jeśli wtedy zdecyduje się ożenić, może już 

być za późno. By zapobiec problemom wynikającym z niezaspokojonych pragnień 

młodości, lepiej się ożenić.  

7. Jest to sposób na bardziej naturalne (dla większości) życie. Małżeństwo ma na celu 

uspokojenie umysłu i usytuowanie się w wygodnych warunkach, tak by nasza siła i 

entuzjazm nie malały. 

DZIEWCZĘTA PRZED ŚLUBEM 

Dziewczęta od samego początku przygotowywane są do pełnienia roli matki. Mieszkają 

razem z innymi kobietami, poznają zasady czystości, uczą się gotować, sprzątać, szyć, 

prowadzić finanse i wykonywać inne domowe obowiązki. Matka cały czas podkreśla ich 

kobiecą naturę i udziela następujących instrukcji:  

„Droga córko, kiedy mąż wraca do domu, powstań, by go przywitać. Ofiaruj mu wodę, 

słodkie słowa i nigdy nie siedź, gdy wchodzi.” 

„Droga córko, twe spojrzenie nie powinno błądzić tu i tam, lecz z miłością i szacunkiem 

skupić się na lotosowych stopach męża, który jest twym godnym czci panem. Przygotuj dla 

niego wygodne siedzenie i zaproś do odpoczynku, gdyż twym obowiązkiem jest doglądać, by 

było mu dobrze. Potem osobiście podaj mu posiłek, a gdy będzie jadł, masuj go i wachluj.” 

„Moja droga córko, możesz położyć się spać dopiero gdy mąż zaśnie i powinnaś wstać zanim 

się obudzi. Nigdy nie bądź leniwa i nie lekceważ tych instrukcji, ponieważ to co mówię 

znajduje się w księgach wedyjskich i podążają za tym wszyscy mędrcy, zwłaszcza ci z 

kulturalnych rodzin.”Dziewczęta dużo szybciej dojrzewają emocjonalnie i poważniej 

podchodzą do związku małżeńskiego niż ich rówieśnicy. Kiedy osiągają wiek 12-14 lat, 

ojciec zaczyna myśleć o wydaniu ich za mąż. Darząc córkę wielkim uczuciem, chce znaleźć 

dla niej najlepszego kandydata i jednocześnie spełnić jej pragnienia. Najczęściej to płeć 

piękna decyduje o przyszłym partnerze. Jest powiedziane, że jeśli kobieta za pierwszym 

razem obdarzy kogoś swym uczuciem, nie zapomni swego ukochanego i nigdy jej serce nie 

zapała tym samym uczuciem do kogoś innego. Gdy więc wyjdzie za mąż za swą pierwszą 

miłość, będzie zawsze wierna mężowi i darzyć go uczuciem. Dlatego dziewczęta wychowuje 

się w wielkiej czystości i szybko wydaje za mąż, by ich umysł był spokojny i by mogły 

ulokować wszystkie pierwsze emocje w swym wybranku.  

Zadanie ojca polega na dowiedzeniu się, kto jest szczęśliwym wybrankiem córki. Oczywiście 

dziewczęta są zbyt wstydliwe, by bezpośrednio mu o tym powiedzieć. Ze stanu swego serca 

nie zwierzają się również matce, która jest z nimi bardzo ścisła i dba o wyszkolenie ich w 

zakresie kultury i czynności praktycznych. Najczęściej znajdują powiernicę w babce, która 

ma zawsze wiele ciepła i rozpieszcza swe wnuczki. Ojciec udaje się do niej, by poznać 

pragnienia córki i czyni dalsze kroki. Najpierw rozważa dokładnie, czy kandydat nadaje się na 

męża. Bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. pochodzenie, wykształcenie, wiek, cechy 

charakteru, horoskop. Następnie wynajmuje swata lub sam udaje się do domu przyszłego 

pana młodego, by z jego rodzicami ustalić warunki ślubu i posag. 

WKŁAD RODZICÓW 

Można zadać pytanie, czemu to rodzice decydują o rzeczy tak ważnej jak wybór życiowego 

partnera. Dzieje się tak, ponieważ chłopcom i dziewczętom w wieku dojrzewania trudno 

dokonać właściwego wyboru. Najczęściej dają się ponieść fali emocji, a ich niedoświadczenie 

i silna w tym wieku burza hormonalna powoduje, że nie zauważają wielu przeciwwskazań, 



które ostatecznie przyczynią się do rozpadu małżeństwa. W Indiach wychodzi się z takiego 

założenia: „Kochaj osobę, z którą się ożeniłeś, a nie żeń się z osobą, którą kochasz”. Miłość 

od pierwszego wejrzenia to pożądanie, reakcje chemiczne, które szybko przeminą, a to co 

pozostanie, to osoba, która charakterem i wartościami może być nam zupełnie obca. 

Chińczycy mówią: „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez kwadrans, zjedz posiłek. Jeśli chcesz 

być szczęśliwy przez pół roku, ożeń się. Jeśli chcesz być szczęśliwy całe życie, uprawiaj 

ogród”. Sześć miesięcy to okres burzy hormonalnej i zachłystywanie się małżeństwem. To co 

potem następuje jest właściwym związkiem. Wiele par po tym okresie odwiedza 

psychologów pytając co stało się z ich miłością i jak ratować małżeństwo. Nie wiedzą, że to 

właśnie jest małżeństwo — wspólna walka z problemami, obowiązkowość i 

odpowiedzialność. W kulturze wedyjskiej chłopcy i dziewczęta uczą się tego od wczesnych 

lat. Może początkowa euforia i emocje są nieco słabsze, ale późniejsze uczucie jest dużo 

silniejsze, a rozczarowania i cierpienie mniejsze. Prawdziwa miłość oparta na zaufaniu i 

wzajemnej pomocy potrzebuje czasu, by się rozwinąć i nie ma nic wspólnego z pierwszymi 

reakcjami chemicznymi. Z tych powodów rodzice z chłodną głową i w rozsądny sposób 

planują przyszły związek swych dzieci. Wiedzą, że małżeństwo to nie tylko młodzieńcze 

emocje, ale również kilkadziesiąt lat spędzonych razem.  

Tym sposobem unika się niepokojów i „polowań” na chłopców. Pisaliśmy wcześniej o 

kobiecych cechach. Panie potrafią je różnie wykorzystywać. Gdy skromność i wstydliwość 

zostają odrzucone, kobiecość może być przyczyną chaosu i niepokoju. Mrużenie oczu, 

uśmiechy, odpowiednie gesty i słowa potrafią kontrolować cały świat, a co tu mówić o 

oszołomieniu jednego mężczyzny. Dziewczęta pozbawione właściwej ochrony ojca, same 

postanawiają zadbać o siebie, wybierają ofiarę i stopniowo zaciskają pętlę na wybranku. 

Takie polowanie nie da im jednak dobrego męża. Cały związek zaczyna się od zmysłowości, 

u jego podstaw leży pożądanie, dalej więc będzie przebiegał w podobny sposób. Mąż 

kontrolowany przez triki swej żony będzie słaby i nie zdoła rozwinąć stanowczej męskiej 

natury. Może być dobry w zarabianiu pieniędzy i być posłuszny żonie, lecz będzie 

bezużyteczny w kwestii dawania opieki, ścisłego przestrzegania zasad i prowadzenia żony na 

ścieżce postępu duchowego. W takim związku pozycja autorytetu zostaje odwrócona i obie 

strony są nieszczęśliwe. Schwytać można słabego męża, który nie zapewni dobrego 

schronienia. 

W jaki sposób dziewczęta dokonywały wyboru? Same prawie nie opuszczały domu i nie 

miały kontaktów z płcią przeciwną. Jednak życie społeczne było daleko bardziej rozwinięte 

niż dziś, poznawały zatem różne osoby z opowieści o ich działaniach i cechach. Mieszkańcy 

wiosek łatwiej to zrozumieją, gdyż tam do dziś wszyscy się znają, a informacje krążą z ust do 

ust z szybkością wiatru. W ten sposób dokonywano wyboru na podstawie cech charakteru, a 

nie wyglądu fizycznego, który i tak szybko się zmienia.  

Inną sprawdzoną metodą na znalezienie dobrego męża lub żony jest modlenie się do Boga. W 

pewnym okresie roku dziewczęta w Indiach pełnią wyrzeczenia i składają ofiary bogini Umie 

lub Brahmie, którzy odpowiedzialni są za małżeństwa (Brahma do dziś ma swoje stałe 

miejsce na kartkach zaproszeniowych na ślub). Wyznawcy wisznuizmu modlą się 

bezpośrednio do Najwyższego Pana Kryszny, prosząc o partnera, który spełni ich 

oczekiwania i będzie asystować im w życiu duchowym i materialnym. Wszystko na świecie 

dzieje się zgodnie z wolą Boga, dlaczego zatem w tak ważnej decyzji nie zwrócić się do 

Niego o pomoc i błogosławieństwa. Nie warto polegać jedynie na własnej inteligencji i 

materialnych kalkulacjach. 

Oficjalnie całą sprawą zajmują się od początku do końca rodzice.  

1. Sprawdzają, z jakiej rodziny pochodzi partner, do jakiej klasy społecznej należy, jaki 

poziom kultury reprezentuje rodzina i jaka jest jej sytuacja społeczna, czy cieszą się dobrą 

reputacją i nienagannie zachowują. 



2. W jakim wieku jest osoba i jaki ma charakter. Nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się 

czarne owce, a czasem w brudnym miejscu można znaleźć klejnot. Dlatego rodzice 

starannie analizują cechy kandydata. Czanakja Pandit pisze: „Weź dobrą radę od głupca, 

złoto z nieczystego miejsca, a kwalifikowaną żonę z rodziny zjadaczy psów (czandala)”. 

Rodzice doprowadzają do oficjalnego spotkania młodych. Najczęściej rodzina chłopca udaje 

się na obiad do rodziny przyszłej żony. Narzeczona serwuje posiłek, a cały kontakt jest 

bardzo oficjalny. W niektórych arystokratycznych rodzinach przyszłego partnera pokazuje się 

z daleka bez możliwości kontaktu wzrokowego. W każdym razie kontakt młodych i ich 

ocena, czy są zadowoleni, jest jednym z ostatnich elementów aranżacji. 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED ŚLUBEM 

O udanym małżeństwie decyduje zgodność pary. Pomocny w jej określeniu jest 

kwalifikowany astrolog. Musi on być prawdziwym znawcą tej sztuki, umieć na podstawie 

układu gwiazd i planet ustalić przyszłość i charakter osoby, jej umiejętności i predyspozycje. 

Dlatego rodzice wraz z nim, porównując horoskopy obu stron, sprawdzali następujące 

elementy:  

1. Wiek — najlepiej, by kobieta była 6-7 lat młodsza od mężczyzny. Dziewczęta w 11-12 

roku życia bardzo poważnie myślą już o małżeństwie, rozważają, czy ta osoba zaopiekuje 

się nimi, jak będą wychowywać dzieci. Chłopcy w tym samym wieku są 

nieodpowiedzialni i szukają jedynie emocjonalnych wymian. Podobny etap dojrzałości 

osiągają w wieku 16-19 lat. Związek rówieśników najczęściej nie usatysfakcjonuje 

pragnień. Dziewczęta zawiodą się brakiem powagi i odpowiedzialności partnera, a chłopcy 

nie spełniwszy oczekiwań również będą cierpieć. Wedy oznajmiają, że ojciec ma 

obowiązek wydać córkę za mąż przed jej pierwszą menstruacją. 

2. Charakter, wychowanie i pochodzenie społeczne — na ogół małżeństwa dobiera się tak by 

pod tym względem było jak najwięcej podobieństw, chociaż dopuszczalny jest związek 

kobiety z niższej warstwy społecznej z mężczyzną z wyższej. Sytuacja odwrotna nie jest 

polecana. Kiedy kobieta góruje nad mężczyzną, zdrowe zasady małżeństwa mogą być 

zachwiane, szczególnie jeśli wpada w dumę z tego powodu i zaczyna dominować w 

związku. Z drugiej strony, kobieta nie powinna intelektem czy wychowaniem stać dużo 

niżej od mężczyzny, gdyż ich wizja świata może różnić się na tyle, że zabraknie 

wzajemnego zrozumienia. 

3. Temperament — również musi być podobny. Kobieta o impulsywnej naturze nie powinna 

wychodzić za mąż za potulnego mężczyznę, gdyż to ona zdominuje związek.  

Jeżeli dziewczyna pragnie wyjść za mąż za wybranego chłopca i oddać mu swe serce, jeśli ich 

cechy i wiek są zgodne, a sytuacja materialna (bogactwo) i poziom kulturowy rodzin jest 

podobny, układ wydaje się być dobry i po konsultacji z  astrologiem ustala się pomyślną datę 

ślubu.  

CEL MAŁŻEŃSTWA 

Małżeństwo nie jest sankcją na nieograniczone przyjemności zmysłowe ani metodą na 

wygodne, beztroskie życie. To święty akt, zobowiązanie religijne, którego nie wolno 

kapryśnie przerwać. Związek męża i żony powinien być przede wszystkim na płaszczyźnie 

duchowej i moralnej, a dopiero potem fizycznej.  

Pierwsze emocje i burze hormonów nie mają nic wspólnego z prawdziwym małżeństwem. 

Wiążą się raczej z naszym oryginalnym związkiem z Bogiem. Najwyższy Pan jest wiecznie 

młody i każdy kontakt z Nim jest pełen świeżości. My natomiast starzejemy się, po krótkim 

czasie emocje opadają i zaczyna się rzeczywiste małżeństwo. Zamiast więc imitować 

duchową wymianę uczuć w związkach cielesnych, od samego początku podejdźmy do 

małżeństwa w duchu religijności i z poczucia obowiązku. Właściwym celem związku jest 



pomaganie sobie w życiu duchowym, w zrozumieniu Boga i otaczającego nas świata. Osoby 

tak przygotowane nie są owładnięte zmysłowością, lecz doskonale zdają sobie sprawę z wagi 

kultury i chcą ją przekazywać następnym pokoleniom. 

POMYŚLNY CZAS PRZEPROWADZENIA CEREMONII ŚLUBNEJ 

Właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie ceremonii ślubnej ma istotne znaczenie. Nawet 

gdy brak zgodności w horoskopie pary, można jej przeciwdziałać wybierając odpowiednią 

datę przeprowadzenia ceremonii. Jak data narodzin decyduje o horoskopie danej osoby, tak 

data rozpoczęcia małżeństwa może wpłynąć na jego pomyślny lub niepomyślny przebieg. W 

sanskrycie ceremonia ślubu nazywa się wiwaha samskara, wiwaha znaczy wznieść, a 

samskara to rytuał oczyszczający, zatem małżeństwo ma nas wznieść na wyższe szczeble 

religijności.  

W celu ustalenia daty ślubu najlepiej skonsultować się z astrologiem. Poniżej podajemy 

przykłady pomyślnych i niepomyślnych dni do zawarcia związku. 

Pomyślny czas: 

— kiedy Słońce znajduje się po północnej stronie, czyli od przesilenia zimowego do 

przesilenia letniego (21 grudnia do 21 czerwca), 

— wiosna, 

— dzień pojawienia się inkarnacji Boga (choć unika się dni, kiedy Słońce jest po południowej 

stronie), 

— od połowy stycznia do połowy lutego. 

Niepomyślny czas: 

— w Indiach nie przeprowadza się żadnych ślubów, kiedy Słońce jest po południowej stronie, 

tzn. pomiędzy 21 czerwca a 21 grudnia, 

— poniedziałek, w który wypada pierwszy dzień księżycowy, 

— niedziela, w którą wypada siódmy dzień księżycowy, 

— ostatnie pięć dni miesiąca księżycowego, tuż przed nowiem, 

— czwarty, ósmy i czternasty dzień księżycowy, 

— wtorek (wyjątki do sprawdzenia z astrologiem), 

— sobota (wyjątki do sprawdzenia z astrologiem). 

CEREMONIA 

Często ceremonie ślubne w Indiach trwają kilka dni, a ich przebieg i rytuały są bardzo 

skomplikowane. Tutaj przedstawimy podstawowe elementy, których nie powinno zabraknąć i 

które mają wywołać duchowy efekt.  

Całą ceremonię należy tak przeprowadzić, by państwo młodzi (a zwłaszcza panna młoda) nie 

zapomnieli jej do końca życia i w trudnych sytuacjach wspominali te pierwsze radosne 

chwile.  

Większość ceremonii odbywa się w domu ojca narzeczonej. Panna młoda bierze kąpiel, 

pięknie dekoruje swe ciało i zakłada nowe sari, które wcześniej nie było noszone ani nawet 

prane (można odświeżyć je wywieszając na słońcu lub wietrze). Najlepiej, by miało kolor 

czerwony lub złoty. Perfumuje ciało i włosy, nakłada kolorowy makijaż na oczy, policzki i 

usta, maluje paznokcie i rysuje pomyślne wzory na dłoniach i stopach. Włosy układa w 

atrakcyjny sposób wplatając w nie kwiaty. Na koniec dokładnie ogląda się w lustrze, by 

sprawdzić, czy wszystko jej się podoba.  

Pomieszczenie, w którym ma się odbyć ceremonia, przystraja się pięknie ozdobami, liśćmi, 

kwiatami, girlandami i kolorowymi flagami. Cały czas pali się kadzidła i lampki. 

Całość jest z góry dobrze zaplanowana. Zaproszeni muzycy śpiewają pieśni dla przyjemności 

Kryszny lub opisujące ślub Boskiej Pary Lakszmi i Narajana, inspirując tym samym 

kapłanów i nowożeńców.  



Gdy pojawia się pan młody, rodzice przyszłej żony witają go, zakładają girlandę z kwiatów i 

nakładają papkę sandałową na czoło. Ojciec daje mu madhuparkę (pomyślny eliksir 

składający się z ghi, czyli sklarowanego masła, miodu i jogurtu w proporcjach 1:2:4; ghi 

symbolizuje długie życie, miód słodycz, a jogurt czystość). Pan młody składa pokłon 

mistrzowi duchowemu i siada przy arenie ofiarnej, gdzie odbędzie się ceremonia. Wtedy w 

towarzystwie przyjaciółek i przy akompaniamencie muzyki wchodzi panna młoda. Dostaje 

girlandę od jednej z obecnych mężatek i siada obok przyszłego męża, tak by mógł podziwiać 

jej urodę. Następnie ktoś spośród starszych wygłasza przemowę oficjalnie rozpoczynając 

uroczystość i podkreślając wagę życia duchowego w małżeństwie. Para młoda wykonuje 

rytuał oczyszczający wodą ze świętych rzek, a kapłani intonują mantry usuwające 

przeszkody, które mogłyby zakłócić ceremonię oraz opisujące Najwyższego Pana, Jego 

cechy, siedzibę, supremację.  

Ojciec panny młodej kładzie prawą rękę córki na prawą rękę zięcia, a na nich swoją rękę na 

znak darowizny. Członek rodziny zięcia kładzie swoją rękę pod nimi w geście przywitania 

żony i przyjęcia jej do nowej rodziny. Kapłan polewa ręce świętą wodą. Mężatka obwiązuje 

ręce pary girlandą z kwiatów na znak ich połączenia, a nowożeńcy składają przyrzeczenie. 

Kapłan pyta pana młodego: „Śriman (imię) dasa, czy przyjmujesz Śrimati ... devi dasi jako 

swą żonę i obiecujesz chronić ją w jej materialnym i duchowym życiu oraz pozostać jej 

wiernym bez rozwodu?”, pan młody odpowiada: „Tak, przyjmuję.”. Następnie kapłan pyta 

pannę młodą: „Śrimati (imię) devi dasi, czy przyjmujesz jako swego męża Śriman .... dasa i 

obiecujesz pomagać mu w jego materialnym i duchowym życiu oraz być czystą i wierną bez 

rozwodu?”, panna młoda odpowiada: „Tak, przyjmuję.” Mężatka rozwiązuje ich ręce, a nowo 

zaślubieni wymieniają się girlandami. Na znak szacunku panna młoda okrąża swego 

wybranka siedem razy. Następnie razem składają pokłon Bóstwom prosząc o 

pobłogosławienie ich związku i zamieniają się miejscami, tak by żona zajęła należne jej 

miejsce u lewego boku męża. Mężatka związuje ubrania młodej pary, których nie należy 

rozwiązywać przez siedem dni. Pan młody maluje czerwoną kurkumą przedziałek na środku 

głowy panny młodej i przykrywa jej głowę sari. Kapłan przeprowadza skomplikowaną ofiarę 

ogniową. Jej celem jest przywołanie obecności wszechprzenikającego Boga Śri Kryszny, 

który w postaci ognia przyjmuje ofiarę złożoną z ziarna i ghi. Na koniec para młoda okrąża 

ogień siedem razy, a goście obrzucają ich płatkami kwiatów i ryżem. Para prosi o 

błogosławieństwa starszyznę, wajsznawów i członków rodzin, a potem rozdaje dary 

kapłanom i otrzymuje ich błogosławieństwa. Całą ceremonię kończy wielka uczta. Tuż przed 

ucztą mąż ofiarowuje słodycze swej nowo poślubionej żonie karmiąc ją własną ręką i to samo 

robi żona.  

Kochający ojciec daje córce posag. Syn dziedziczy zawód i posiadłości rodziców, córka zaś 

otrzymuje posag, na jaki ich stać. Ojciec pragnie, by córka żyła dostatnio, lecz jeśli jest 

biedny, wystarczy by ofiarował liść lub owoc. Gdy zostaną ofiarowane z miłością, powinny 

zadowolić pana młodego. Posag jest formą zabezpieczenia przyszłości — można go 

spieniężyć na utrzymanie kobiety w wypadku przedwczesnej śmierci jej męża.  

Po zakończeniu uroczystości młoda para zostaje odwieziona przez brata panny młodej do jej 

nowego domu, gdzie wita się z całą rodziną i zaczyna pełnić swe obowiązki jako prawowita 

żona. 

JEDNO CIAŁO 

Małżeństwo oznacza ofiarę i poświęcenie. Nie wiedząc o tym, rozczarujemy się i 

doświadczymy poważnych kłopotów. Poświęca się połowę swego ciała drugiej osobie. Żadne 

z małżonków nie myśli jedynie, co będzie dobre dla niego samego, ale dostrzega potrzeby 

obojga, a szczególnie dzieci. Połowa ciała oznacza również wspólne przeznaczenie. 



Jakikolwiek rezultat osiąga mąż dzięki swemu pobożnemu działaniu, dzieli go ze swą wierną 

żoną.  

Z tego powodu żaden rytuał religijny nie był kompletny bez obecności obojga. We 

wszystkich czynnościach religijnych żona towarzyszy mężowi jako jego lepsza połowa. 

Lepsza, ponieważ to ona inspiruje go do pobożnego działania i chroni jego zmysły, tak by 

mógł spokojnie wypełniać religijne obowiązki. I tak małżonkowie zawsze dzielą się 

korzyściami. By osiągnąć najwyższy cel, mąż powinien być świadomy Boga i w chwili 

śmierci mieć umysł wolny od pragnienia materialnych przyjemności, żona natomiast może 

myśleć o Bogu lub swym świadomym Boga mężu i osiągnie to samo przeznaczenie co on.  

Obie połowy muszą być kwalifikowane, by cały organizm dobrze funkcjonował. Jeśli jedna 

nie stara się lub nie posiada odpowiedniego przygotowania, niełatwo będzie osiągnąć udany 

związek. 

RODZINY WIELOPOKOLENIOWE 

Trudno oczekiwać, że małżeństwo będzie właściwie funkcjonować, gdy zabraknie starszego 

pokolenia. W Indiach całe rodziny mieszkają wspólnie, co sprawia, że życie staje się dużo 

łatwiejsze. Kiedy kobieta chce zostawić dziecko pod czyjąś opieką, zawsze znajdzie się 

babcia czy ciocia, która się nim zajmie. Nie musi też wszystkich swych problemów 

rozwiązywać z mężem, gdyż w bliskim otoczeniu znajdzie starsze panie, które przeszły już 

przez podobne kłopoty i mogą służyć dobrą radą. Mężczyźni podają jedynie zalecenia pism 

świętych, natomiast wpajaniem zasad kultury i kształceniem dziewcząt zajmują się same 

kobiety. Jedna potrafi odebrać dziecko w czasie porodu, inna wie jak pomóc w chorobach 

kobiecych itd.  

Poszanowanie starszych sprawia, że dzieci od najmłodszych lat wychowywane są ze 

zrozumieniem, że ich spojrzenie na świat i potrzeby będą się zmieniać. Obecnie żyjemy w 

społeczeństwie młodych, gdzie często starsi odsuwani są na bok. Zapominamy o nich, bo 

wydają się niepotrzebni, gdyż liczy się piękne ciało, siła, sprawność. Nie myślimy, że 

przyjdzie starość, a przecież to takie pewne. Gdy nieprzygotowany młody człowiek, który 

całe życie spędził na czerpaniu przyjemności zmysłowych, zaczyna się starzeć, jest 

zawiedziony i zgorzkniały. Wtedy starość staje się odpychająca, natomiast jej pięknem jest 

mądrość życiowa. 

Dorastając w społeczeństwie, w którym każdy ma swoje miejsce, dzieci rozumieją, że założą 

rodzinę i będą wychowywać potomstwo, zdobędą doświadczenie życiowe, aż zostaną 

mędrcami, którzy dzięki swej wiedzy będą pomagać innym. 

Kobiety mają swoje kobiece sprawy, a mężczyźni męskie, ale podział ten nie jest sztuczny. 

Nie brak miejsca na wzajemne docenienie się i szacunek. Mężczyźni patrzą na wszystkie 

kobiety oprócz swej żony jak na matki lub córki. Naturalnym jest, że ktoś okazuje szacunek 

matce i opiekuje się córką. Podobnie kobiety patrzą na mężczyzn jak na synów lub ojców. 

Cała atmosfera jest spokojna bez zbytniego jątrzenia i rozdmuchiwania pożądania, lecz  nie 

oznacza to, że życie seksualne jest tematem tabu. Po prostu na wszystko jest miejsce i pora. 

Osoby kulturalne z wyższych sfer, które potrafią panować nad zmysłami, współczują tym, 

którzy rozmawiają jedynie o płci przeciwnej, a za cel życia stawiają sobie znalezienie wielu 

partnerów. Takie osoby należą do grupy niedotykalnych i wolno im mieć kontakt z 

prostytutkami. Jednocześnie każdy rozumie, że takie zachowanie nie przystoi. 

Rodziny wielopokoleniowe są skarbem, który warto odkryć, jeśli chcemy mieć dobre 

małżeństwo. Młodość jest impulsywna, to dziadkowie i babcie wychowują wnuki w 

kulturowej tradycji. Są dla nich słodcy, znają tysiące opowieści moralnych z pism świętych i 

mają dużo czasu, który mogą poświęcić wnukom.  

Kiedy żona trafia do swej nowej rodziny, matka męża uczy ją jak o niego zadbać, co lubi, a 

czego nie, jak mu serwować posiłek.  



Wszyscy mają swoje miejsce i otaczani są uczuciem i szacunkiem należnym swej pozycji. 

Rozumieją, że nie są sobie równi, lecz potrzebni sobie nawzajem, by społeczność mogła 

dobrze funkcjonować. Nie występuje sztuczna dominacja męża nad żoną czy starszego nad 

młodszym. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki wiedzy i mądrości pochodzącej z pism 

świętych, zawierających wiele instrukcji moralnych.  

Rodziny razem spełniają swe obowiązki religijne. Rano udają się do pobliskiej świątyni 

chwalić Najwyższego Pana i dyskutować nad pismami świętymi. Mężczyźni w domu czczą 

Bóstwa, praktykują medytację czy spełniają proste ofiary ogniowe. Goszczą święte osoby lub 

dają datki wędrownym mnichom. Wieczorem wszyscy zbierają się, by wspólnie czytać 

opowieści o doskonałych wielbicielach Boga lub Jego inkarnacjach. Czytają purany, 

Mahabharatę, czy Ramajanę. Resztę dnia każdy przeznacza na swe zawodowe zajęcia, 

wykonywane jako ofiara dla Boga, bez przywiązania, lecz bardzo starannie. W takich 

rodzinach sytuacja jest jasna, młodzi po ślubie nie zastanawiają się, jak utrzymać rodzinę, jaki 

ma być ich związek, jakie są ich indywidualne obowiązki. Wiedzą to dzięki tradycji i 

kulturze. Tym sposobem są spokojni, przyjmują cokolwiek przychodzi naturalną koleją 

rzeczy przez wypełnianie obowiązków i są z tego zadowoleni jak ich rodzice i dziadkowie.  

INTYMNE ŻYCIE RODZINNE 

Związek męża i żony jest bardzo słodki, oparty na wzajemnym szacunku i odpowiedzialności. 

Małżonkowie uczą się tego od samego początku. Małżeństwo jest związkiem religijnym, 

mającym na celu spokojne życie i rozwój duchowy. To swoista ofiara. Zarówno mężczyźni, 

jak i kobiety mają tendencję do szukania wielu partnerek czy partnerów, dlatego pisma święte 

polecają podjęcie wyrzeczenia, jakim jest małżeństwo z jednym mężem czy jedną żoną. 

Zadowalanie zmysłów, czyli próby wykorzystywania wszystkich i wszystkiego do 

zaspokojenia własnych egoistycznych zachcianek, stanowi czynnik, który oddala nas od 

Boga. Życie seksualne jest kulminacją wszelkich przyjemności zmysłowych i samo w sobie 

jest aktem egoizmu. W społeczeństwie wedyjskim unika się zbędnego poruszania umysłu. Nie 

ma wielkich reklam z nagimi postaciami czy filmów rozpalających pożądanie w sercu. 

Kulturę i pozycję człowieka określa się na podstawie tego, na ile uwolnił się od pożądliwych 

pragnień. Nie oznacza to wcale, że związek męża i żony jest suchy i pozbawiony uczuć. 

Wręcz przeciwnie, opiera się na uczuciach i głębokiej relacji osób rozumiejących swe 

pragnienia i potrzeby. Uczucia okazywane są pocałunkami, objęciami czy fizyczną bliskością. 

Tak dalece jak jest to możliwe, unika się zaś samego aktu seksualnego, który niewiele ma 

wspólnego z okazaniem uczuć i nie jest esencjonalny dla dobrego rozwoju małżeństwa, gdy 

istnieje głęboka więź uczuciowa między współmałżonkami.  

Seks zgodnie z naukami Bhagawadgity można zanalizować na dwa sposoby. W jednym z 

wersetów Kryszna, Najwyższy Pan oznajmia, że to On jest życiem seksualnym zgodnym z 

dharmą, czyli zasadami religijnymi. Co to znaczy? Pasja i pożądanie zmniejszone są do 

minimum, a dominującą rolę przejmują odpowiedzialność i obowiązkowość. Seks ma na celu 

spłodzenie zdrowego i duchowo wzniosłego potomstwa. Takim pragnieniem kierują się 

rodzice.  Wedy polecają, by małżonkowie, którzy zdecydują się na posiadanie dzieci, siedli 

razem i zastanowili się, jaką osobę chcą mieć w rodzinie. W ten sposó razem koncentrują się 

na charakterze i osobowości dziecka. Również dobrze planują sam akt. Przed poczęciem 

praktykują wyrzeczenia, niektórzy udają się na pielgrzymkę, inni podejmują posty. Dla 

zachowania dobrej świadomości w danym dniu więcej czasu poświęcają na medytację i 

modlą się o przyjście do ich rodziny żywej istoty, będącej wysłannikiem Boga lub takiej, 

której mogliby pomóc w życiu duchowym. To, że pasja ograniczona zostaje do minimum nie 

oznacza, że sam stosunek ma być szybki i zimny. Stan świadomości rodziców w czasie 

zapłodnienia decyduje o tym, jaka osoba się pojawi, dlatego powinni być zdrowi, zadowoleni 

i szczęśliwi. Gdy małżonkowie decydują się na powiększenie rodziny, wybierają pomyślny ku 



temu dzień. Żona zjada rano lekki posiłek bez zbóż, a wieczorem pije mleko z miodem i 

szafranem. Nie powinna być głodna ani przejedzona. Mąż natomiast powinien zjeść syty 

posiłek gotowany na ghi i ze słodyczami. Oboje biorą kąpiel, ubierają się odpowiednio i 

perfumują swe ciała. Powinni czuć wzajemną atrakcję. Na miejsce spotkania najlepiej wybrać 

własny dom, który powinien być czysty i mieć wygodne łóżko. Pokój można przystroić 

zgodnie ze wskazówkami Kama-sutry. Najlepszy czas to noc. Przed stosunkiem żona może 

masować stopy męża. Ajurweda radzi, by po stosunku żona leżała na plecach przez pół 

godziny w celu ułatwienia zapłodnienia. Później oboje mogą wziąć kąpiel i zjeść odżywczy 

słodki ryż z dodatkiem orzechów laskowych.  

Istnieją pewne przeciwwskazania dotyczące czasu i miejsca spłodzenia dziecka. Nie należy 

tego robić w świętym miejscu czy w cudzym domu, w lesie czy w wodzie. Nieodpowiednią 

porą jest wschód i zachód słońca oraz południe. Gdy kobieta jest zaniepokojona, głodna, 

smutna, wystraszona, zła lub pragnie innego mężczyzny, lepiej powstrzymać się od aktu.  

Według Ajurwedy, jeśli mężczyzna jest bardziej pobudzony, zaowocuje to męskim 

potomkiem, jeśli kobieta — żeńskim. Nieparzyste dni są korzystne dla spłodzenia 

dziewczynki, a parzyste — chłopca. Pisma oznajmiają również, że kto z pożądliwymi i 

egoistycznymi pragnieniami płodzi dziecko, przyciągnie duszę o takich cechach. Jeśli 

brahmaczarin, który powinien żyć w celibacie płodzi dziecko, przyciąga osobę, która w 

poprzednim życiu była duchem.  

Inny werset Bhagawadgity mówi, że Kryszna jest Kupidynem, przyczyną prokreacji. Odnosi 

się to do nielegalnego aktu, w którym mężczyzna i kobieta chcą eksploatować swe ciała. 

Tutaj Bóg oznajmia, że On jest przyczyną atrakcji, gdyż wszystko co atrakcyjne istnieje w 

Nim, zaś sam akt jest zły i w rezultacie przynosi cierpienie.  

Małżeństwo pozwala więc panować nad pożądaniem przez uregulowany kontakt. Mężczyzna 

wchodzący w związek małżeński używa inteligencji i rozwija pragnienie opiekowania się i 

dawania schronienia żonie. Myśli o utrzymaniu i dobrym zaplanowaniu rodziny. Kontakt z 

religijną żoną w pełni satysfakcjonuje jego umysł i to co wywołuje pożądanie u innych, nie 

wywiera na niego żadnego wpływu, np. gdy całe rodziny kąpią się i chlapią wodą, dobrze się 

bawią, natomiast umysł osoby pożądliwej obserwującej tę sytuację z boku może zostać 

poruszony. 

Istnieją trzy rodzaje związków kobiety i mężczyzny: gdy dominuje kobieta — związek matki 

i syna, gdy dominuje mężczyzna — związek ojca i córki oraz równy — męża i żony. Tylko w 

tym ostatnim występuje życie seksualne. Drobne różnice między mężem i żoną, dotyczące 

wieku, możliwości intelektualnych czy pozycji w domu sprawiają, że związek staje się nieco 

bardziej oficjalny, a skłonność do życia seksualnego zostaje zmniejszona. 

DHARMA-PATNI 

Ten tytuł odnosi się do prawdziwej wedyjskiej żony postępującej ściśle według zasad dharmy, 

czyli obowiązków religijnych. Pisaliśmy już wcześniej o dwóch typach kobiet. Jedne 

rozumieją znaczenie dharmy i postępują jak matki. Przede wszystkim pragną dawać. Inne nie 

zrozumiały zasad pism, kierują się egoistycznymi pobudkami i bawią się porywaniem 

umysłów i zmysłów mężczyzn. Takie kobiety nie sprawdzają się jako żony. By osiągnąć 

szczęście w małżeństwie i obdarzyć nim całą rodzinę, kobieta powinna rozwinąć naturę matki 

i opiekunki.  

Zasada rządząca życiem czystej żony oznajmia, że jej miłość do męża nie zna granic. 

Wszystkie inne jej działania są ograniczone. Dzięki temu uczuciu i uległości jest w stanie 

całkowicie kontrolować męża. To kobieta jest panią domu, często zajmuje się domową 

księgowością, daje rady mężowi, a dobry mąż przyjmuje miłosne rady swej lepszej połowy. 

Jednak żona zawsze pamięta, że służy mężowi, dlatego działa z pełnym szacunkiem i z 

wyczuciem.  



Czysta żona oddana kulturze wedyjskiej nigdy nie wychodzi sama z domu, tzn. nie kontaktuje 

się ze światem zewnętrznym jak równy z równym. Jest pokorna, cicha, w kontakcie z innymi 

mężczyznami nie patrzy im w oczy. Według Wed Kupidyn mieszka w oczach pożądliwych 

osób, można więc łatwo dać się zauroczyć i dostać pod jego wpływ. Powodowane 

skromnością i wstydliwością kobiety zawsze zakrywają głowę sari, a żeby pokazać, że są pod 

opieką męża malują na czerwono kropkę między brwiami i przedziałek na środku głowy. Sari 

opada poniżej kostek tak, by stopy były zawsze przykryte. Makijaż jest stosowany, ale raczej 

docenia się naturalne piękno bez sztucznego podkreślania. Poleca się natomiast noszenie 

kolczyków w uszach i nosie — według Ajurwedy uspokaja to umysł.  

Dharma-patni nie okazuje swych wdzięków nikomu prócz męża. Innych traktuje jak synów 

otaczając ich matczyną opieką. Jej głos jest zawsze słodki i nie dochodzi dalej niż uszy męża. 

Szczególnie śmiech nie powinien docierać do innych. Może często mieć roześmiane oczy i 

usta, ale jedynie na osobności i dla przyjemności swego męża. Jej umysł powinien być 

pochłonięty myślami o nim, jego cechach i chwilach spędzonych razem. Czysta żona, nawet 

gdy gniewa się na męża, nie porzuca służby dla niego ani domowych obowiązków. Przyjmuje 

za to ślub milczenia. Jeżeli chce go o czymś poinformować, wysyła dzieci. Tym sposobem 

karze męża, ale nadal mu służy. 

Dbanie o dom należy do obowiązków żony. Sama jest zawsze czysta i zadbana, i w takim 

stanie utrzymuje cały dom. Jej zajęcia to gotowanie, sprzątanie, pranie, dekorowanie 

mieszkania, podawanie posiłków oraz dbanie o wygody wszystkich, a zwłaszcza męża.  

Religijna żona doskonale zna temperament męża, postępuje tak, by nie urazić jego męskiego 

ego i sprawić, by czuł się stroną dominującą. Zawsze używa słodkich słów, wychodzi go 

przywitać i znajduje dla niego czas. Jeśli chce o coś prosić, robi to w nastroju małej córeczki, 

co zupełnie roztapia serce małżonka. Całkowicie dba też o jego zmysły. Opiekuje się nim, 

zaspokajając wszelkie emocjonalne potrzeby, a jednocześnie nie zachowuje się wyzywająco. 

Z powodu wstydliwości kontakty intymne (objęcia, pocałunki, czy nawet uczuciowe 

spojrzenia) odbywają się zawsze na osobności, nigdy w miejscach publicznych, w których 

cały związek przybiera formę oficjalną.  

Żona nigdy nie mówi do męża po imieniu, lecz zwraca się do niego „mężu” (pati), co jest 

wyrazem szacunku, docenienia i dystansu, a mimo to cały związek jest pełen słodyczy. 

Kiedy mąż zaczyna działać pod wpływem prawej sentymentalnej półkuli, żona pomaga mu 

używając logicznej argumentacji i sprowadza go na ścieżkę dharmy. Nawet gdy mąż nie 

przejawia zainteresowania życiem duchowym, ona utrzymuje i pielęgnuje zasady religijne, 

odwiedza świątynię i stara się pomóc mężowi w obraniu właściwego kierunku. 

Cnotliwość i miękki charakter są dwiema cechami kobiet, które rzucają świat na kolana. 

Religijna żona zawsze przebacza, dokładnie rozumie uczucia i potrzeby innych, nie rani 

nikogo, nawet wrogów. W domu ostatnia siada do posiłku, gdy upewni się, że wszyscy są 

najedzeni. Jej głównym źródłem szczęścia jest zadowolenie domowników i gości. Mąż 

interesuje się dalszymi potrzebami dzieci (edukacja, życie duchowe itp.), żona dba o ich 

potrzeby cielesne i komfort.  

Kobiety utrzymują życie społeczne, doskonale orientują się w relacjach międzyludzkich. W 

tej kwestii są prawdziwą inteligencją swych mężczyzn. Chociaż ciche, skromne, niewidoczne, 

pozostające w cieniu swych mężów, wykonujące codzienne rutynowe obowiązki domowe, to 

one rządzą światem i są motorem całego postępu. Dlatego mówi się, że wszyscy półbogowie 

przebywają w miejscu, gdzie szanuje się kobiecość. 

A oto kilka cytatów ze Śrimad Bhagawatam mówiących o obowiązkach żony: 

„Pełnienie służby dla męża, zawsze przychylne do niego nastawienie, jednakowo dobre 

traktowanie krewnych i przyjaciół męża oraz przestrzeganie tych samych ślubów co on — oto 

cztery zasady obowiązujące kobiety opisywane jako czyste.” 



„Czysta kobieta ubiera się ładnie w schludne i atrakcyjne stroje oraz ozdabia złotą biżuterią 

dla przyjemności męża. Sprząta dom wodą i innymi płynami, tak by cały lśnił czystością. Dba 

o wszelkie sprzęty domowe, utrzymuje w domu aromatyczną woń przy pomocy kadzideł i 

kwiatów oraz jest gotowa spełniać pragnienia męża. Zawsze skromna i prawdomówna, 

panująca nad zmysłami i używająca słodkich słów, czysta kobieta służy mężowi z miłością 

stosownie do czasu i okoliczności.” 

„Czysta kobieta nie jest chciwa, lecz zadowolona w każdych okolicznościach. Ze znawstwem 

dba o sprawy domowe i doskonale orientuje się w zasadach religijnych. Mówi w przyjemny 

sposób, jest prawdomówna, uważna, zawsze czysta i schludna. Tym sposobem służy z 

uczuciem mężowi, który nie jest upadły.” 

„Kobieta, która pełni służbę dla męża, ściśle podążając w ślady bogini fortuny, ma 

zapewniony powrót do domu, do Boga, wraz ze swym mężem, wielbicielem Pana, i żyje 

szczęśliwie w świecie duchowym.” 

  

GURU-PATI 

Nieliczni brahmaczarini są w stanie całe życie zadedykować jedynie studiom i realizacji 

duchowej. Wielu, którzy zrozumieli intelektualnie całą wiedzę usłyszaną od guru, ale nadal 

myślą, że świat materialny może ich uszczęśliwić, wchodzi w związki małżeńskie. Dzięki 

zdobytej wiedzy znają naturę związku między mężczyzną i kobietą, rozumieją, iż materialne 

ciało to jedynie zewnętrzna okrywa i wiedzą przez jakie kłopoty i etapy będą przechodzić w 

swym życiu. Tym sposobem stają się doskonałymi głowami rodzin i przewodnikami 

duchowymi dla żon, którymi obiecali się zaopiekować. Różnica pomiędzy nimi a 

brahmaczarinami polega na tym, że pierwsi mają kontakt z przyjemnościami zmysłowymi, 

którymi w głębi serca nie chcą się cieszyć, lecz wykorzystać w służbie dla Boga, drudzy zaś 

unikają kontaktu z obiektami przyjemności poświęcając Bogu pracę i czynności swych 

zmysłów.  

Oczywiście jest jeszcze trzecia grupa chłopców, którzy nawet nie zapamiętali usłyszanej 

wiedzy duchowej. Jako brahmaczarini byli leniwi, a życie rodzinne rozpoczęli bez 

racjonalnego przygotowania, zmuszeni przez impulsy zmysłów, a nie z płaszczyzny 

religijnego obowiązku. Prawdopodobnie nie będą dobrymi mężami i nie zapewnią duchowej 

opieki żonie, również nie nauczą się zbyt wiele z małżeństwa. Ponieważ nie znają natury 

związku mężczyzny i kobiety, kiedy pojawią się kłopoty i rozczarowania, zrzucą winę za nie 

na drugą osobę, przewidując, że zmiana sytuacji wyjdzie im na dobre, a teraz mieli pecha. 

Dlatego zmieniają partnerki niczego się nie ucząc. 

Termin guru-pati odnosi się do dobrego męża, który sprawuje duchową opiekę nad swą 

rodziną. Tym sposobem przygotowuje się do kolejnych etapów w życiu, kiedy będzie musiał 

zajmować się wieloma osobami przyjmującymi jego schronienie jako mistrza duchowego, 

doradcy lub dziadka. Główny obowiązek męża to wypełnianie zasad religijnych w celu 

zadowolenia Najwyższego Pana. Życie domowe kręci się wokół tego zadania. Rodzina albo 

ustanawia czczenie domowego Bóstwa (gdy jest wystarczająco duża) lub czci Bóstwa w 

pobliskiej świątyni. Ranki i wieczory wypełnione są czynnościami duchowymi, czytaniem 

pism świętych i opowieści religijnych.  

Mężczyzna jest tym, który utrzymuje kontakt ze światem zewnętrznym. Spójrzmy na 

przykład Bhaktiwinoda Thakura, nauczyciela duchowego sprzed ponad stu lat. Zaczął 

opiekować się rodziną w wieku 12 lat. Wtedy zmarł jego ojciec, a on był najstarszym synem. 

Przeprowadził całą rodzinę do miasta, znalazł pracę i nadal kontynuował naukę. Matka 

mówiła mu, by się ciepło ubrał, siedział prosto itd., ale to on kontaktował się ze światem 

zewnętrznym, a nie kobiety.  

Pisma święte podają, że obowiązkiem grihasthów jest utrzymywanie i opiekowanie się 

innymi grupami społecznymi. Głowy rodzin zarabiają pieniądze, żyją w wygodnych 



warunkach, mają własne posiadłości, dlatego zobowiązane są roztaczać opiekę nad innymi i 

dzielić się tym, co posiadają. Jest to ofiara i poświęcenie. Tak przygotowują się na moment 

śmierci, kiedy będą musieli porzucić wszystko. Prawdziwa kultura oznacza opiekę nad 

brahmaczarinami (w Indiach dopóki ktoś się nie ożeni traktowany jest jak dziecko), 

kobietami, starcami, kapłanami i mędrcami posiadającymi wiedzę duchową (bramini) oraz 

krowami (uważane za matki, gdyż dostarczają mleka człowiekowi). Właśnie grihasthowie 

dbają o to, by tym słabszym grupom nie stała się krzywda.  

Szczególnie ważna w życiu rodzinnym jest opieka nad gośćmi. Każdego, zwłaszcza 

niezapowiedzianego gościa, traktuje się jak Boga, który przychodzi sprawdzić naszą dbałość 

o kulturę i zasady religijne. Przyjmuje się więc go czym chata bogata. Biedni gospodarze 

powinni ofiarować przynajmniej miejsce do siedzenia, wodę do picia i ciepłe słowo. Nawet 

gdy odwiedza nas największy wróg, brakiem kultury jest nie okazać mu szacunku.  

Grihastha dba nie tylko o członków rodziny, ale i o wszystkie istoty, które przyjęły jego 

schronienie. Nawet myszy, pająki czy muchy traktuje z szacunkiem; nie zabija, lecz w 

humanitarny sposób pozbywa się ich z domu. Przed spożyciem posiłku pan domu wychodzi 

na ganek i woła: „Jeśli ktoś jest głodny, zapraszam na posiłek”. Gdy pojawią się goście, jego 

pierwszym obowiązkiem jest ich nakarmić. 

Dobry mąż ma pełną świadomość obecności Boga i Jego kontroli nad wszystkim. Wie, że 

szczęście i cierpienie nie zależą od wykonywanej pracy czy zdobytych bogactw. Rozumie, że 

nawet źdźbło trawy nie drży bez woli Pana. To determinuje jego nastawienie do pracy. Zawód 

przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu każdy wie, co należy do jego 

obowiązków, z góry wiadomo, ile może zarobić, na jakiej stopie życiowej będzie żyć i ile 

czasu spędzi w pracy. Zajęcia zawodowe traktowane są jako ofiara dla Boga, a ludzie nie 

pracują do granic możliwości. Kiedy zbliża się czas czczenia Pana, niezależnie od ilości 

klientów, sklepikarz przeprasza i zamyka sklep, by udać się do świątyni na wieczorną 

ceremonię. Całe życie jest uregulowane, spokojne i szczęśliwe. 

Do obowiązków męża należy dbać o wszelkie potrzeby kobiet, zarówno materialne, jak i 

emocjonalne. Chłopcy uczą się od samego początku, jak otaczać opieką innych, być czułym, 

wrażliwym i życzliwym. Wszystkie te cechy w połączeniu z bezradnością i uległością kobiet 

tworzą wspaniały związek. Panie nie obawiają się zaufać takiemu mężczyźnie i powierzyć 

jego opiece, gdyż wiedzą, że jest odpowiedzialny i nie zważając na kłopoty za główny 

obowiązek stawia sobie dbanie o ich potrzeby. Okazywanie słabych cech płci pięknej nie 

wywołuje w nim pragnienia wykorzystania, lecz chęć  zaopiekowania się, natomiast osoby 

niecywilizowane będą chciały tę słabość wykorzystać. Można mieć dwa odruchy w 

momencie gdy ktoś ucieka: albo chronić, albo gonić.  

Te wspaniałe cechy nie pojawiają się automatycznie, trzeba je poznać i świadomie pracować 

nad ich rozwijaniem. Dlatego życie rodzinne nazywa się również aśramem — miejscem 

praktyk duchowych.  

A oto kilka cytatów ze Śrimad Bhagawatam mówiących o obowiązkach męża: 

„Ci, którzy żyją w domu jako głowy rodzin muszą zarabiać na utrzymanie. Jednak zamiast 

samemu cieszyć się rezultatami pracy, powinni ofiarować je Krysznie. Dzięki obcowaniu z 

oddanymi wielbicielami Pana uczymy się jak zadowolić Najwyższego swym życiem.” 

„Grihastha obcuje często ze świętymi osobami i z szacunkiem słucha nektariańskich historii o 

Najwyższym Panu i Jego inkarnacjach opisanych w Śrimad Bhagawatam i innych puranach. 

Tym sposobem stopniowo traci przywiązanie do żony i dzieci, jak człowiek budzący się ze 

snu.” 

„Kto jest naprawdę uczony zarabia tyle ile potrzeba, by utrzymać ciało i duszę razem, i żyje w 

społeczeństwie bez przywiązania do rodziny, choć pozornie wydaje się niezmiernie 

przywiązanym.” 



„Inteligentny mężczyzna powinien uczynić plan swych działań jak najmniej 

skomplikowanym. Jeśli jego przyjaciele, dzieci, rodzice, czy bracia podają mu różne sugestie 

związane z jego środkami utrzymania, pozornie powinien się z nimi zgodzić, lecz w sercu być 

zdeterminowanym, by nie utrudniać sobie życia i nie zapomnieć o jego właściwym celu.” 

„Można czuć się właścicielem takiego bogactwa, jakie jest niezbędne, by utrzymać ciało i 

duszę razem. Jeśli ktoś pragnie więcej należy uznać go za złodzieja, który zasługuje na 

ukaranie przez prawa natury.” 

„Pan domu powinien traktować zwierzęta, takie jak jelenie, wielbłądy, osły, małpy, myszy, 

węże, ptaki i muchy, jak własnych synów. Jak niewielka zaprawdę jest różnica pomiędzy 

dziećmi a tymi niewinnymi zwierzętami.” 

 

ROZWIĄZYWANIE MAŁŻEŃSKICH PROBLEMÓW 

Choć szczęście rodzinne zależy od obu stron, większa odpowiedzialność na tym polu 

przypada kobiecie. Mężczyźni z natury są dość prości. Chcą dominować i szybko się irytują, 

gdy coś nie idzie po ich myśli. Sukces żony polega na poznaniu natury męża i ułożeniu tak 

sytuacji, by on czuł się szefem, lecz ona wszystkim kierowała. Jest stroną podporządkowaną, 

która idzie na ustępstwa i tym tak naprawdę kontroluje męża. Jeśli obie strony nie dają za 

wygraną, życie rodzinne staje się piekłem. Jasność ról oraz głęboka miłość i zaufanie 

ograniczają problemy niemal do zera. Choć bardzo intymny i bliski, związek męża i żony 

opiera się na wzajemnym docenieniu. Wynajdywanie w sobie błędów, nawet na poziomie 

umysłu, jest zbędne i kończy się spoufaleniem.   

Problemy należy rozwiązywać, gdy tylko się pojawią. Nie powinno się bagatelizować ich 

wagi, gdyż mogą szybko urosnąć do rangi konfliktu. Aby temu przeciwdziałać, co jakiś czas 

małżonkowie wspólnie rozmawiają o swym uczuciu, nowych doświadczeniach w 

małżeństwie, wzajemnym docenieniu, a także o oczekiwaniach, zawodach i skargach. Robią 

to w miły sposób, by nie urazić drugiej osoby i nie czekają aż stanie się to poważnym 

problemem. Mąż poświęca czas na dyskutowanie i układanie planów wraz z żoną. Wszystkie 

te działania budują wielkie zaufanie. Bank uczuć między partnerami jest na tyle zasobny, że 

nawet poważne błędy jednej ze stron nie zachwieją ich miłości. W kulturze wedyjskiej nikt  

nie myślał o rozwodzie. Kiedy pojawiał się problem we wzajemnym zrozumieniu, nie 

porzucano swych obowiązków. Powszechnym zwyczajem w tradycyjnych rodzinach 

indyjskich jest szukanie rozwiązania w Wedach. Czy ktoś miał takie kłopoty w przeszłości i  

jak sobie z nimi poradził — z takimi pytaniami małżonkowie przeglądają purany próbując 

wspólnie znaleźć rozwiązanie. Gdy konflikt przybiera na sile żona idzie zwierzyć się starszym 

kobietom w rodzinie, a mąż udaje się do starszych wujów, którzy wyjaśniają całą sytuację 

patrząc na nią z boku i z perspektywy czasu. Następnie obie grupy spotykają się i godzą 

małżonków. Nawet w kłótniach rodziny wielopokoleniowe są wielkim błogosławieństwem. 

Zawsze znajdzie się ktoś, kto przeszedł przez podobne chwile i może służyć radą. 

 

WANAPRASTHA 

Wanaprastha to osoba, która przyjęła ślub życia w lesie. Cel małżeństwa to rozwinięcie 

bliskiego związku z drugą osobą, opartego nie na atrakcji cielesnej, lecz docenieniu wyższych 

wartości życia. Dlatego po 20-30 latach wspólnego szczęśliwego związku, małżonkowie 

zaczynają rozumieć, że przez tyle lat największą satysfakcję sprawiało im wspólne spełnianie 

religijnych obowiązków. Powoli przychodzi zrozumienie, że z każdym, z kim będę służył 

Panu, mogę rozwinąć tak wspaniały związek. Małżonkowie darzą się ogromnym uczuciem, w 

końcu tyle radości i cierpienia dzielili razem, tyle wzlotów i upadków, dążeń do spełnienia 

swych planów i marzeń, że nie mogą być sobie obcy. Jednak gdy dzieci dorosły i przejęły ich 

obowiązki, mogą skupić się na prawdziwym celu życia. Nie pragną już cieszyć się zmysłami. 



Porównajmy to do posiłku. Gdy do niego zasiadamy, doświadczamy całej gamy kolorów i 

zapachów, każdy smak jest dla nas nowym odkryciem. W miarę jedzenia, stopniowo wrażenia 

zmysłowe tracą na sile, po prostu spożywamy posiłek. Na koniec czujemy się zadowoleni i 

jeśli nie przerwiemy, można się rozchorować. W małżeństwie ten etap nazywa się 

wanaprasthą. Mąż i żona ograniczają kontakty cielesne i przyjmują ślub podróżowania po 

świętych miejscach. W czasie pielgrzymki służą sobie nawzajem i doskonalą się duchowo. 

Cały czas poświęcają na studia nad pismami, religijne rytuały i kąpiele w świętych wodach 

oraz uczenie innych, jak dobrze się prowadzić w życiu. Dzięki dużemu doświadczeniu ich 

rady są cenne i poparte własnym przykładem. Inne pary ślubują nie opuszczać wybranego 

świętego miejsca aż do swoich ostatnich dni i tam służyć Panu. Po tym okresie niektórzy 

mężczyźni porzucają wszelkie związki społeczne i przyjmują status sanjasina, wędrownego 

mnicha. Wyrusza w świat dzielić się swymi doświadczeniami z innymi, a jego żona wraca 

pod opiekę dorosłych dzieci lub wdziewa białe szaty i pełni służbę w świętym miejscu.  

 

RYTUAŁ SATI 

W wielu powieściach ukazujących życie w Indiach przewija się motyw palenia żony na stosie 

pogrzebowym męża. Płaczącą i broniącą się kobietę na siłę ciągną do ognia, przed czym w 

ostatniej chwili ratuje ją angielski dżentelmen. Spróbujmy zrozumieć podłoże tego obrzędu. 

Pisma święte nie polecają rytuału sati w obecnym wieku hipokryzji, w którym ludzie rzadko 

rozwijają szczere uczucia. W dawnych czasach mąż był jedynym obiektem uczuć kobiety. 

Ponieważ jej miłość do niego była tak silna, nie wyobrażała sobie życia bez niego. Świat 

stawał się całkowicie pusty, a palący ogień rozłąki był bardziej bolesny od płomieni stosu 

ofiarnego. Mahabharata opisuje historię króla Pandu i jego dwóch żon Kunti i Madri. Po jego 

śmierci obie chciały dokonać rytuału sati i pozostawić drugiej opiekę nad dziećmi. Ich 

uczucie było tak mocne, że nie wyobrażały sobie życia bez męża.  

Nawet dzisiaj w kochających się rodzinach widzimy, że śmierć męża wywołuje ogromne 

zmiany w psychice kobiety. Nie jest w stanie zapomnieć o nim, codziennie chodzi na 

cmentarz, a nikłe wspomnienie wywołuje falę łez. Możemy sobie wyobrazić, jak bolesną była 

ta rozłąka dla czystych kobiet Indii. Jednak ten rytuał nigdy nie był obowiązkowy, wręcz 

przeciwnie rodzina starała się za wszelką cenę powstrzymać żonę przed śmiercią w 

płomieniach. Po śmierci męża lub przyjęciu przez niego sanjasy, czyste kobiety  nie planują 

związku z innym mężczyzną. Pozostają z rodziną, żyją w ascezie i poświęcają resztę swych 

dni na praktyki duchowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OD CZEGO ZACZĄĆ? 

WAGA I POTRZEBA ZMIAN  

Po zapoznaniu się z ideałem życia grihasthy oraz kwalifikacjami jakie trzeba posiadać, by 

małżeństwo odniosło sukces, można zadać sobie pytanie: a co jeśli chodzi o nas? Jest to 

ciekawa teoria, bardzo piękny ideał, urodziliśmy się jednak w Europie w dwudziestym wieku. 

Nie ma tu wielopokoleniowych rodzin ani starej wciąż żywej tradycji, raczej kultura prywatek 

i szybkiej miłości. Poza tym nie przeszliśmy przez szkolenie brahmaczarji i  nie uczono nas 

kontroli zmysłów. Panie mogą pomyśleć — czystość, podporządkowanie — wspaniałe, ale 

jak to zastosować? Na domiar złego nie jesteśmy przekonani czy to działa. Gdzie są 

przykłady takich małżeństw? Nasze rodziny najczęściej przedstawiają inny obraz. Czy warto 

ryzykować i przyjmować coś nie sprawdzonego, co wygląda na utopię? 

A czy mamy inne rozwiązanie? Owszem, zawsze można iść w ślady zamerykanizowanego 

świata, powiększać liczbę rozwodów i kłócących się par. Gdy rozejrzymy się wokół i 

zanalizujemy różne typy związków rodzinnych, zobaczymy, że to jedyny, który działa. 

Obecnie nawet większość psychologów wraca do starych ideałów, sugeruje kobietom być 

kobiecymi, a mężczyznom rozwijać męskie skłonności i umiejętności.  

Dlaczego nie spróbować? Historia pokazuje, że inne związki nie sprawdziły się, a rodziny 

żyjące zgodnie ze starymi obyczajami były szczęśliwe. Nie jest również prawdą, że nie ma 

przykładów takich małżeństw, wystarczy pojechać na Wschód, by przekonać się, że to działa. 

Tylko my w cywilizowanej części świata, stosunkowo niewielkiej w porównaniu z całym 

globem, mamy problemy w równouprawnionych, partnerskich małżeństwach. 

Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jeśli chcemy zastosować w życiu tego typu związek, to 

uwierzyć, że się sprawdzi. Działając na własną rękę możemy ponieść porażkę. Metodą prób i 

błędów nie poznamy natury mężczyzny i kobiety. Cała psychologia jest bardziej 

skomplikowana niż elektronika komputera i laik bez przygotowania z pewnością się w niej 

nie połapie. Dlatego też Wedy dają dokładne opisy związku małżeńskiego oraz obowiązków 

mężczyzny i kobiety. Zrozumienie tych kwestii i głębokie przekonanie o powodzeniu 

stanowią podstawę, na której warto budować małżeństwo.  

SKĄD BRAĆ PRZYKŁAD? 

Święte księgi Indii, szczególnie opowieści Mahabharaty, Ramajany, puran, np. Śrimad 

Bhagawatam zawierają mnóstwo przykładów małżeństw oraz elementów psychologii kobiety 

i mężczyzny. To samo tyczy się Biblii, Koranu czy greckiej mitologii. Słuchanie tych 

opowieści jest od wieków główną formą krzewienia zasad moralnych w społeczeństwie. 

Zamiast oglądać filmy, pełne przemocy i seksu oraz wychowywać dzieci na bajkach bez 

żadnego morału, które przedstawiają świat dorosłych w dziecinny sposób, lepiej sięgnąć do 

skarbnicy z przeszłości. Moralne opowieści uczą odpowiednich postaw i kształtują charakter. 

By poznać kulturę, poczytajmy o tych, którzy stosowali ją w przeszłości. Gdy historie te 

pochłoną nasze umysły, w różnych sytuacjach życiowych będziemy mogli przypomnieć sobie 

jak w takich chwilach działali wielcy ojcowie ludzkości i jak my powinniśmy postąpić. 

Pamiętając życie i postawy świętych mędrców i czystych kobiet, będziemy wiedzieć, co jest 

dobre, a co złe. Wielkie dusze swym zachowaniem ustanawiają zasady moralne, wytyczają 

ścieżkę dharmy i w ich ślady należy podążać. Dla mnie źródłem codziennej inspiracji jest 

Śrimad Bhagawatam, zawierające dziesiątki moralnych historii o doskonałych małżeństwach.  

Drugim ważnym źródłem informacji są rodziny, które już żyją według tych zasad. 

Oczywiście dziś ciężko je znaleźć, ale warto podjąć wysiłek. Może babcia opowie nam o 

swoim małżeństwie albo wybierzemy się w podróż  do Indii, by naocznie zapoznać się z 

wciąż żywą kulturą. Dla chcącego nie ma nic trudnego, dlatego pierwsza rzecz to zdać sobie 

sprawę z ważności wprowadzenia zmian na lepsze.  



NASTRÓJ A ZASADY 

Wiele książek o małżeństwie podaje mnóstwo zasad, jak ma zachowywać się kobieta, a jak 

mężczyzna w różnych sytuacjach. Tłumaczą psychologię obu płci oraz zasady relacji damsko-

męskich. Gdy wykorzystamy je bez właściwego zrozumienia mogą powodować 

manipulowanie drugą osobą i granie na jej emocjach. Wtedy cały związek staje się farsą. Ci, 

którzy uchwycą nastrój, rozwiną takie cechy jak miłość i opiekuńczość, będą automatycznie 

wiedzieli jak zachować się w danej sytuacji, co sprawi przyjemność partnerowi. Za nastrojem 

podążają kultura i zasady, natomiast samo przestrzeganie reguł przynosi rozczarowanie. W 

końcu myślimy, że to nie działa i szukamy nowych rozwiązań. Kto chce zostać biznesmenem, 

idzie na kurs, uczy się reguł funkcjonowania dobrego menedżera, potem stosuje w praktyce 

punkt po punkcie i jeśli nie uchwycił nastroju, to efekty będą mizerne. Gdy ma zdolności 

zarządzania, techniki pojawią się samoistnie. Na przykład w kulturze wedyjskiej kobiety 

przykrywają głowę sari. Dla nieśmiałej i wstydliwej kobiety naturalnym gestem jest 

przykrycie głowy i pragnienie schowania się. Zachodnie wychowanie zabija cechę 

wstydliwości u kobiet i gdy każemy im zakrywać głowy, jest to dla nich nienaturalne, a sama 

zasada zdaje się czymś sztucznym i dziwnym. Dlatego najpierw postarajmy się uchwycić 

nastrój, rozwinąć odpowiednie cechy lub przynajmniej zrozumieć cel. Zasady są 

uzupełnieniem tych pierwszych dwóch elementów. Nastrój zdobywamy poprzez obcowanie z 

innymi — obserwujemy, słuchamy, doświadczamy.  

OBOPÓLNE WYSIŁKI 

Dla polepszenia związku ważne są pragnienia i kwalifikacje obu stron. Gdy małżonkowie 

zdają sobie sprawę z wagi kultury i mają wiarę, że ten typ małżeństwa działa, oboje będą 

zachęcać się i korygować we wzajemnych wysiłkach. Dlatego ważne jest, by ze sobą szczerze 

rozmawiać, dyskutować zasady funkcjonowania związku, mówić o wzajemnych obowiązkach 

i odpowiedzialnościach. 

Nawet jeśli tylko jedna ze stron zacznie działać właściwie, partner może podchwycić nastrój. 

Przypuśćmy, że kobieta będzie tolerować wybuchy męża, witać go miłymi słowami i 

zachowywać się bezradnie, mężczyzna natychmiast poczuje się jej zobowiązany, w jego sercu 

zrodzi się pragnienie dania opieki i schronienia. Z drugiej strony, gdy mąż będzie kontrolował 

swe zmysły, działał z chłodną głową i odpowiedzialnie, każda żona zechce za nim podążać i 

obdarzać szacunkiem.  

Chcąc wprowadzić nastrój w codziennym życiu, najlepiej, by panował on cały czas. Gdy raz 

będziemy pamiętać o zasadach, a później znów z nich rezygnować, efekt będzie również 

mieszany. Nie należy się jednak zniechęcać, gdyż zdążamy we właściwym kierunku.  

CZEGO SIĘ OBAWIAMY 

Dawniej dziewczęta i chłopcy wchodzili w związek małżeński bez balastu złych 

doświadczeń. Wokół widzieli przykłady szczęśliwych rodzin, sami zaznali domowego ciepła 

ze strony rodziców, mogli zatem z ufnością i nadzieją rozpocząć życie małżeńskie. 

Dziś sytuacja przedstawia się inaczej. Każdy widział rozpadające się rodziny, oszukane 

kobiety i wystrychniętych na dudka mężczyzn. W domu również nie wszyscy otrzymali 

opiekę i schronienie. Dlatego do małżeństwa podchodzimy z wielką rezerwą i tysiącem obaw. 

Dopóki obawy te nie zostaną rozwiane, dopóty nie można mówić o udanym małżeństwie. To 

co dawniej osiągano na samym początku związku, dziś może zająć wiele lat.  

By zbudować wzajemne zaufanie, warto wiedzieć jakich rzeczy obawia się druga strona. 

Kobieta szuka bezpieczeństwa i ochrony. Boi się, że mąż okaże się egoistą i wykorzysta ją do 

zaspokajania własnych potrzeb i ostatecznie zostawi, gdy nie będzie mu już potrzebna. Tak 

wiele kobiet zostaje służącymi swych pozbawionych uczuć mężów. Ten obraz nie napawa 

optymizmem i zwiększa brak zaufania. „Jaki on jest naprawdę? Może tylko udaje? Czy 



będzie kochającym mężem, czy myślącym jedynie o sobie despotą?” — te wątpliwości nie 

pozwalają kobiecie od razu oddać swego serca i uczuć mężowi. Mężczyzna natomiast pragnie 

docenienia i wierności. Wokół siebie dostrzega kobiety uganiające się za przelotnymi 

miłostkami i przyprawiające rogi swym potulnym mężom. Największa obawa mężczyzn — 

„Czy żona będzie mi wierna, czy jej słodkie słowa nie są jedynie grą, poprzez którą chce mnie 

owinąć wokół swego palca?” 

Tak naprawdę boimy się być oszukani i zranieni w swych uczuciach, wykorzystani przez 

współmałżonka, którego wcale nie obchodzimy. 

Wiedząc o tym, od początku powinniśmy zapewniać o naszych dobrych intencjach i działać 

pozbywszy się egoizmu. Pomagając sobie nawzajem w swych obowiązkach, stopniowo 

budujemy konto zaufania. Im więcej rozczarowań ktoś przeżył, tym dłużej uczucie będzie się 

rozwijać.  

Prawdziwa miłość to nie pierwsze zauroczenie, lecz uczucie, jakie buduje się krok po kroku i 

rozkwita czasem po wielu latach.  

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA 

Niewielu w zachodnim społeczeństwie przechodzi odpowiednie szkolenie życia studenckiego. 

By przygotować się do małżeństwa, samemu trzeba zadbać o duchową edukację. Warto 

przynajmniej rok lub dwa przestrzegać celibatu i ograniczonego kontaktu z płcią przeciwną, a 

swój czas poświęcać na praktyki duchowe, studiowanie pism i filozofii oraz planowanie swej 

przyszłości. Dziewczęta powinny szkolić się w domowych obowiązkach, a chłopcy uczyć 

zawodu, który lubią (zgodnego z ich psychofizycznymi zdolnościami). W ramach 

przygotowań zastanówmy się, jak się utrzymywać, gdzie mieszkać, w jaki sposób chcemy 

spędzić życie. Ustalmy swój system wartości, cechy, które pragniemy rozwinąć i zasady na 

całe życie. Regularnie poświecajmy czas na studiowanie pism świętych i naukę zasad 

moralnych. Poleca się pielgrzymki do świętych miejsc czy prace misyjne. Po takim okresie 

przygotowań można z chłodną głową wejść w związek małżeński.  

SZUKANIE PARTNERA (PARTNERKI) 

Wybór współmałżonka (-ki) jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Od cech charakteru 

obu osób oraz ich zgodności będzie zależeć następne kilkadziesiąt lat wspólnego życia. 

Niestety w większości przypadków nie możemy liczyć na fachową pomoc rodziców czy 

swatów. Najczęściej nie mają zbyt dużej wiedzy na temat małżeństwa ani nie uważają, by 

należało to do ich obowiązków. Dopóki rodziny wielopokoleniowe nie staną się 

rzeczywistością, dopóty sami musimy spełniać rolę rodziców. Na początek warto przemyśleć 

i zapisać na kartce własne oczekiwania wobec drugiej strony, co powinna umieć zrobić, z 

jakiej rodziny pochodzić, jaki mieć pogląd na małżeństwo, na świat w ogóle, czym ma się 

zająć w domu jedna i druga osoba, itp. Potem  cierpliwie czekajmy i módlmy się do Boga, by 

przysłał odpowiednią osobę. Ja poznałem się z żoną przez znajomych, którzy opisywali nam 

siebie nawzajem. Nie widziałem jej, ale słyszałem o jej cechach i umiejętnościach. Następnie 

listownie wyjaśniliśmy sobie nasze oczekiwania, pragnienia i wizję małżeństwa. Wcześniej 

skonsultowaliśmy daty naszych urodzin z astrologiem, który wydał pomyślną opinię. Dopiero 

po tych przygotowaniach, gdy już tyle wiedzieliśmy o sobie, spotkaliśmy się po raz pierwszy, 

by rozpocząć okres narzeczeństwa.  

Gdy Bóg postawi na naszej ścieżce osobę, z którą chcemy się związać, sprawdźmy 

podobieństwa. Weźmy pod uwagę wiek, wykształcenie, upodobania, pochodzenie społeczne, 

cechy charakteru. Im więcej punktów wspólnych, tym jaśniejsza przyszłość małżeństwa. 

Możemy to zrobić na kilka sposobów: konsultacja z astrologiem, który może dużo powiedzieć 

o naszych charakterach i przyszłości, pytanie osób, które znają partnera, najlepiej rodziców. 

Pamiętajmy, że w początkowym okresie gramy przed sobą rolę, starając się dopasować do 



oczekiwań partnera. Dlatego warto od samego początku starać się, by związek był jak 

najbardziej naturalny. Miejmy długoterminową wizję i nie zapominajmy, że okres 

wzajemnego zauroczenia szybko się skończy. Skonsultujmy swe oczekiwania i plany, 

zobaczmy, na jakich polach mogą w przyszłości pojawić się konflikty.  

NARZECZEŃSTWO 

W przeszłości okres poznawania przedmałżeńskiego nie był konieczny. Wszyscy doskonale 

wiedzieli, jak będą żyć, jakie są ich role w małżeństwie. Określała to kultura, w jakiej żyli. 

Wartości i cele były podobne, a resztą zgodności zajmowali się rodzice. Dziś jednak wszyscy 

mamy tak różne podejście do świata i kultury, że doradza się przed zawarciem związku 

przejść przez okres wzajemnego poznawania się, by jak najwięcej dowiedzieć się o partnerze.  

Narzeczeństwo nie powinno upływać na mruganiu do siebie oczami, chichotaniu i bujaniu w 

obłokach. Wtedy mamy tendencje do myślenia, że wszystko ułoży się wspaniale, tak dobrze 

do siebie pasujemy, nikomu w przeszłości się to nie udało, ale my jesteśmy wyjątkowi, ci 

pierwsi zakochani. Wkrótce, gdy okres intensywnych reakcji hormonalnych w ciele ustąpi, 

może okazać się, że żyjemy z osobą, z którą nic nas nie łączy, nie ma wspólnej płaszczyzny 

porozumienia. Od początku zatem zwróćmy większą uwagę na podobieństwa psychiczne i 

głębokie zrozumienie niż same walory fizyczne. Oczywiście wygląd jest istotny, by umysł był 

spokojny i nie rozglądał się za innymi osobami płci przeciwnej. Nie można wstydzić się 

współmałżonka, ale ważniejsza kwestia to głęboki związek wewnętrzny i wzajemne 

zrozumienie. 

Przeznaczmy więc okres narzeczeństwa na określenie wspólnej przyszłości: 

— jakimi wartościami kieruje się w życiu partner, jakie są jego aspiracje i na czym mu 

zależy,  

— jakie są jego zdolności intelektualne i jak intensywnie chce rozwijać się duchowo,  

— czy nasz styl życia i sposób patrzenia na świat są podobne,  

— czy chcemy mieć dzieci, jeśli tak, ile i kiedy oraz jak je wychowamy,  

— jak będziemy mieszkać: w mieście czy na wsi, z rodziną czy niezależnie,  

— czy chcemy żyć prosto, czy na wysokiej stopie życiowej otoczeni bogactwami. 

Gdy wszystkie te elementy są w miarę zgodne (nigdy nie znajdziemy ideału), można określić 

plany na przyszłość i zastanowić się nad misją małżeństwa. Misja to przyczyna istnienia: po 

co jesteśmy ze sobą, co chcemy ostatecznie osiągnąć. Następnie ustalmy cele, czyli kolejne 

etapy realizacji misji, np. w ciągu trzech lat rozpoczniemy budowę domu, skończymy studia, 

itd. Na koniec warto przygotować zasady, którymi mamy zamiar kierować się w małżeństwie. 

Spiszmy to na kartce, tak by co jakiś czas sięgać do niej i sprawdzać czy nie zboczyliśmy z 

obranego kierunku.  

Dla przykładu zamieszczamy misję naszego małżeństwa: 

misja: 
Zastosowanie w życiu wedyjskiego modelu małżeństwa i  dawanie innym przykładu do 

naśladowania oraz zdobycie realizacji, że najwyższą wartością jest służba dla Boga, a 

materialne plany i działania nie dadzą  nam rzeczywistej satysfakcji. 

cele: 
1/ Zdobywanie wiedzy o kulturze wedyjskiej i zastosowanie w praktyce jej zasad. 

2/ Zbudowanie właściwych relacji (miłość, szacunek, zaufanie, współpraca): 

  — postawa służenia drugiej osobie, 

  — zaspokajanie pragnień drugiej osoby (poznanie swych umysłów i oczekiwań), 

  — rezygnacja z własnych celów. 

3/ Spokojne, unormowane życie: 

  — czas na duchowe praktyki, 

  — zadowolenie się minimum potrzeb dostarczanych przez Boga. 



4/ Wzajemna pomoc i wsparcie: 

  — posiadanie wspólnych zainteresowań oprócz swych własnych, 

  — znajdowanie czasu na słuchanie o swych problemach i realizacjach. 

5/ Rozwój odpowiednich cech charakteru: 

  — postawa dawania,  

  — roztaczanie opieki, 

  — pokora, 

  — służenie wszystkim gościom i wajsznawom, 

  — wrażliwość na potrzeby innych. 

TRZY ELEMENTY SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU 

Są trzy elementy, które decydują o przyszłości związku: 

1. podobieństwo — partnerzy muszą do siebie pasować pod względem wieku, charakteru i 

usposobienia. Powinni się wzajemnie rozumieć, dzielić podobne zainteresowania i cele w 

życiu — innymi słowy mieć płaszczyznę, na której będą mogli się porozumieć; 

2. wzajemna atrakcja — jest to ważny czynnik pozwalający nie dostrzegać wad drugiej 

strony. Związek nie może opierać się jedynie na intelekcie, gdyż nie da nam smaku 

prawdziwego małżeństwa i ostatecznie czegoś nam będzie brakować. Atrakcja ta bazuje na 

przyjaźni, docenianiu cech charakteru i intelektu partnera. Na tyle na ile jest to potrzebne, 

by umysł był zadowolony i spokojny, partner powinien również podobać się nam cieleśnie. 

Szczególnie istotne jest, by kobiety zakochane były głęboko, najlepiej pierwszą miłością, 

wtedy ciężko im oddać swe serce komuś innemu; 

3. poważna deklaracja — najważniejszy element. Nawet gdy dwa poprzednie nie są 

spełnione, ale osoby są poważne i odpowiedzialne, to pomimo trudności i niezgodności 

zdołają pomyślnie kontynuować związek. Kto zdecyduje się kroczyć ścieżką życia 

rodzinnego, powinien traktować je jako swój życiowy obowiązek i ofiarę dla Boga. 

Małżeństwo to poświęcenie się drugiej osobie, oddanie jej połowy ciała i dzielenie się 

wszystkim co posiadamy. Wymaga to stałości i poważnej deklaracji, w innym wypadku, 

skoro tylko pojawią się problemy, będziemy chcieli wszystko porzucić.  

RADY DLA KOBIET  

1. Zaakceptuj go takim jaki jest, skup się bardziej na jego mocnych stronach, a nie 

słabościach. Nie próbuj go zmieniać, to rani wrażliwe męskie ego. Mężczyzna może 

zmienić się dla kobiety, którą kocha, lecz ta idea musi wyjść od niego. 

2. Podziwiaj jego męskie cechy, nigdy nie rań jego wrażliwej męskiej dumy. Jest tak 

delikatna, że mąż nie toleruje, gdy żona ośmiesza go czy lekceważy. Mężczyźni bardziej 

potrzebują czuć się podziwiani niż kochani, kobiety zaś bardziej chcą być kochane niż 

podziwiane. 

3. Dodawaj mu otuchy i bądź czuła, gdy jest zmęczony lub zniechęcony. Uczyń go 

najważniejszą osobą w swym życiu. Istotny moment dnia — mąż wraca z pracy, gdzie ktoś 

mógł zranić jego dumę lub po prostu jest zmęczony, w domu szuka ukojenia i spokoju. 

Gdy przeżywa poważny kryzys w swej pracy zawodowej, wspieraj go, pokaż, że masz do 

niego zaufanie i wierzysz w niego, to czyni cuda. Nie próbuj przejmować pałeczki, niech 

zawsze czuje się szefem.  

4. Rola twojego męża, jaką dał mu Bóg to prowadzić cię i utrzymywać. Pozwól mu to robić. 

Mąż zawsze czuje się lepiej jako mężczyzna, gdy wie, że żona polega na nim. On jest 

przewodnikiem, utrzymującym i obrońcą, rola żony to asystować mu, być matką i panią 

domu.  

5. Mężczyzna wielce podziwia pogodę ducha, łagodność i dobroć żony. Chce, by była jego 

lepszą połową. Zadbaj również o swój wygląd i zdrowie. Cechy, które są atrakcyjne dla 



mężczyzn: świeży wygląd, zadbane włosy, błyszczące oczy, radosny głos, ożywienie, 

optymizm. 

6. Twoja rola, jaką dał ci Bóg to być matką i opiekunką domowego ogniska. Rób to z 

radością. By nie czuć się znudzoną domowymi obowiązkami, zaprzyjaźnij się i spotykaj z 

kobietami w podobnej sytuacji życiowej. Żony potrzebują przyjaciółki, z którą mogą 

porozmawiać od serca, mężowie nie zdołają im tego zastąpić. Kobiety mogą 

wypowiedzieć około 50 tysięcy słów zanim się zmęczą mówieniem, mężczyźni zaś tylko 

25 tysięcy. Inna rzecz to zorganizowanie. Każdy mąż chętnie wraca do czystego, 

pachnącego domu, w którym posiłki są zawsze na czas. 

7. Kobiecość zachwyca mężczyznę, a poleganie na nim zwiększa jego uczucie. Najlepszy 

obraz kobiecości to mała dziewczynka, innymi słowy takie cechy jak dziewczęcość, 

łagodność, niewinność i poleganie na mężczyźnie jako opiekunie. Istotny jest uśmiech i 

słodkie słowa. Można delikatnie przekomarzać się z mężem na osobności, ale nigdy nie 

wyśmiewać się z niego w większym towarzystwie. Proś go o pomoc w męskich sprawach. 

8. By dostać od męża to, co ci potrzebne, poproś go o to jak córeczka prosi ojca. Krótko 

mówiąc uśmiechnij się i poproś go ładnie. Wtedy czuje się panem. Nie próbuj sugerować, 

podpowiadać, domagać się czy wykłócać o coś. W większości przypadków to zupełnie nie 

działa. Nie warto też przesadzać z odmawianiem sobie wszystkiego. Mąż lubi zadowalać 

żonę. Dziękuj mu za wszystko z uśmiechem i radością. Twoje zadowolenie jest dla niego 

nagrodą. Dawaj mu rady tylko wtedy gdy o nie prosi i zawsze w nastroju wyrażania swych 

uczuć czy upodobań, a nie konkretnych sugestii. Okazuj gniew podobnie jak dziecko. To 

rozbraja mężczyznę. Nie krzycz, nie kłóć się ani tym bardziej nie przeklinaj — to zbyt 

męskie. Możesz nieco wyolbrzymić problem lub rozpłakać się, to trafia do serca 

mężczyzny. 

RADY DLA MĘŻCZYZN 

1. Praw komplementy żonie i zapewniaj o swej miłości. Kobiety bardziej potrzebują czuć się 

kochane niż podziwiane, a mężczyźni odwrotnie.  Obdarowuj prezentami, nawet drobnymi 

— dla kobiety są ważnym elementem wyrażania uczuć. 

2. Twoja rola, jaką dał ci Bóg to prowadzić żonę, utrzymywać  i chronić ją. Bądź 

odpowiedzialny i konsekwentny w swym działaniu. Wykonuj swe obowiązki, nawet gdy 

pojawią się trudności. Tylko wtedy gdy żona będzie czuła, że się nią opiekujesz, będzie 

chciała polegać na tobie i za tobą podążać. 

3. Rola żony, jaką dał jej Bóg to być matką i opiekunką domowego ogniska. Doceniaj każdą 

rzecz wykonaną przez żonę dla ciebie. Nie traktuj tego jako rzecz oczywistą. Okaż 

zainteresowanie — zapytaj jak minął dzień, jak została ugotowana dana potrawa. 

4. Podkreślaj rolę i kierownictwo żony w domowych obowiązkach. Nie nadużywaj swej 

silniejszej dominującej pozycji, nie wykorzystuj jej np. w sytuacjach konfliktowych. 

5. Słuchaj żony z empatią, tzn. wysłuchaj gdy tego pragnie, nie proponuj od razu rozwiązań 

problemu. Bądź czuły i opiekuńczy. 

6. Bądź stały w swych zasadach, nie idź na kompromisy. Kontroluj zmysły, szczególnie 

atrakcję do kobiet, inaczej stracisz wszelki szacunek żony. 

7. Podejmuj stanowcze męskie decyzje, miej jasno określone cele, do których zmierzasz. 

Dziel się planami z żoną i pytaj ją o opinię czy radę. 

8. W jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdziesz, zawsze dawaj lepszą część żonie, sobie 

zostawiając gorszą. 

KOBIETY A PRACA ZAWODOWA 

Model wedyjski zakłada, że kobieta zajmuje się obowiązkami domowymi, które dają jej pełną 

satysfakcję. Co natomiast z rodzinami, w których mąż nie może zapewnić wystarczającego 



utrzymania i żona musi podjąć pracę zawodową? Inne panie nie spełniają się w domowych 

czynnościach. Wychowane w zachodnim świecie, chcą bardziej bujnego i pełnego przygód 

życia. 

Gdy ideał nie jest osiągalny, pamiętamy o głównych zasadach i celach, dostosowujemy zaś 

szczegóły. 

Mąż nie dający rady utrzymać rodziny i przyjmujący w tym względzie pomoc żony, nie może 

oczekiwać, że spełni ona doskonale wszelkie domowe obowiązki. Dla mężczyzny dom jest 

miejscem odpoczynku, dla kobiety — miejscem pracy. W ten sposób żona ma dwie prace. 

Zdrowy rozsądek nakazuje, by mąż miał to na uwadze i wziął część domowych obowiązków 

na siebie. 

Jeżeli kobieta nie ma natury gospodyni i cierpi żyjąc w cieniu swego męża, zamiast 

umartwiać się, lepiej szczerze porozmawiać. Wspólnie można znaleźć dobre rozwiązanie — 

żona spełni się na ulubionym przez siebie polu, a mąż będzie zadowolony mając w domu 

szczęśliwą towarzyszkę życia. 

Znając zatem zasady funkcjonowania swych umysłów oraz oczekiwania wobec siebie, można 

poczynić wiele dostosowań. Wymaga to jedynie odrobiny chęci. 

NITI-ŚASTRA — AFORYZMY CZANAKJI PANDITA O RODZINIE  

Przebywanie z nikczemną żoną, fałszywym przyjacielem, zuchwałym sługą i mieszkanie w 

domu z wężem oznacza pewną śmierć. 

 

Należy oszczędzać pieniądze na ciężkie czasy, ratować żonę kosztem bogactw, lecz bez 

wątpienia należy ratować swą duszę nawet kosztem żony i bogactw. 

 

Mędrzec powinien poślubić dziewicę z szanowanej rodziny, nawet jeśli jest kaleka. Nie 

powinien zaślubiać kobiety, nawet gdy jest piękna, a pochodzi z niskiej rodziny. Pożądane 

jest małżeństwo osób o podobnym statusie. 

 

Wysącz nektar nawet z trucizny. Wydobądź i wymyj złoto, nawet jeśli upadło w nieczystości. 

Przyjmij najwyższą wiedzę od osoby niskiego rodu. Przyjmij za żonę dziewczynę o 

wzniosłych cechach, nawet jeśli urodziła się w rodzinie okrytej hańbą. 

 

Ten ma raj na ziemi, kto ma posłusznego syna, kogo żona prowadzi się według jego woli i kto 

jest zadowolony ze swoich bogactw.  

 

Jedynie ci są synami, którzy oddani są swemu ojcu. Ojcem jest ta osoba, która utrzymuje 

swoich synów. Przyjacielem jest ten, komu można zaufać, a żoną jest ta kobieta, w 

towarzystwie której mąż czuje się zadowolony i spokojny. 

 

Sześć rodzajów złych rzeczy spalają kogoś nawet bez ognia, a są to: oddzielenie od żony, 

brak miłości ze strony bliskich, wróg oszczędzony w bitwie, służenie podłemu królowi, bieda 

i źle zorganizowane zebranie.  

 

Bez wątpienia szybko niszczeją: drzewa na brzegu rzeki, kobieta w domu obcego mężczyzny 

i królowie bez doradców. 

 

Oddaj swą córkę za żonę do dobrej rodziny, wyucz syna, bacz aby twój wróg był zasmucony, 

spraw by twój przyjaciel działał zgodnie z dharmą. 

 



Jak las zaczyna pachnieć od jednego drzewa, które wydziela przyjemne aromaty, tak i rodzina 

staje się sławna, kiedy narodzi się w niej cnotliwy syn. 

 

Jeden syn pełen zalet jest o wiele lepszy niż stu synów, którzy takich cech nie posiadają. 

Księżyc, chociaż jeden, rozprasza ciemność, a nie mogą tego dokonać gwiazdy chociaż jest 

ich wiele. 

 

Gdy trawią cię smutki życia, trzy rzeczy sprawią ci ulgę, a są to: dzieci, żona i towarzystwo 

wielbicieli Boga.  

 

Ta kobieta jest prawdziwą żoną, która jest czysta, doświadczona, cnotliwa, miła dla męża i 

prawdomówna.  

 

Trucizną są nauki pism świętych nie stosowane w praktyce, pokarm jest trucizną dla 

cierpiącego na niestrawność, zebranie publiczne jest trucizną dla biedaka, a dla młodej żony 

trucizną jest stary mąż.  

 

Należy odrzucić człowieka niereligijnego i pozbawionego miłosierdzia. Należy odrzucić guru, 

pozbawionego wiedzy duchowej; żonę, która ma skłonność do obrażania męża oraz 

krewnych, którzy są bez uczuć. 

 

Głupcy są zazdrośni o uczonych, biedacy o bogatych, kobiety niewierne są zazdrosne o 

kobiety cnotliwe, a brzydkie o piękne.  

 

Religię chroni bogactwo; wiedzę — umiejętność jej zastosowania w praktyce; króla — 

pojednawcze słowa; dom zaś — sumienna gospodyni. 

 

Nie ma choroby tak niszczącej jak pożądanie, wroga takiego jak szaleńcza miłość, ognia 

takiego jak gniew, ani też nie ma takiego szczęścia, jakie płynie z posiadania wiedzy 

duchowej.  

 

Wykształcenie jest przyjacielem w podróży, żona jest przyjacielem w domu, lekarstwo w 

czasie choroby, zaś przyjacielem po śmierci są nasze zasługi religijne. 

 

Król jest zobowiązany przejąć grzechy swych podwładnych, kapłan cierpi za grzechy króla, 

mąż cierpi za grzechy żony, zaś guru cierpi za grzechy swego ucznia. 

 

Należy być zadowolonym z trzech rzeczy: z własnej żony, z jedzenia dostarczonego przez 

Opatrzność i bogactwa osiągniętego uczciwym wysiłkiem. Nigdy zaś nie można być 

zadowolonym z trzech innych rzeczy: ze studiowania wiedzy, intonowania świętych imion 

Pana oraz dobroczynności. 

 

Siła króla leży w jego armii, siła bramina w jego wiedzy duchowej, zaś piękno, młodość i 

słodkie słowa są bronią kobiety.  

 

Woda, która filtruje się w ziemi  jest czysta, czysta jest oddana żona, czysty jest król, będący 

dobroczyńcą dla swych poddanych i czysty jest bramin, który jest zadowolony. 

 

Ten jest szczęśliwym grihasthą, w którego domu panuje radosna atmosfera, który ma 

uzdolnionych synów, miłą żonę, jest na tyle bogaty, by móc spełniać swe pragnienia, znajduje 



zadowolenie w towarzystwie żony, ma posłusznych służących, jego dom jest otwarty dla 

gości, którzy mogą zostać przyjęci smacznym posiłkiem, który codziennie czci Najwyższego 

Pana, i spędza przyjemnie czas w towarzystwie wielbicieli Boga. 

 

Kto patrzy na żonę swego bliźniego jak na matkę, traktuje bogactwa, które do niego nie 

należą jak śmieci na ulicy, a przyjemności i cierpienia spotykające inne żywe istoty tak jakby 

przydarzały się mu osobiście, ten widzi rzeczy we właściwej perspektywie i jest prawdziwym 

mędrcem.  

 

Zażyłe stosunki z królem, ogniem, autorytetem duchowym i kobietą kończą się naszą klęską. 

Jednakże bycie wobec nich obojętnym pozbawia nas korzyści. Dlatego też musimy wobec 

nich utrzymać pewien dystans. 

OSIEM RODZAJÓW TRADYCYJNYCH MAŁŻEŃSTW 

Wedy wspominają o ośmiu rodzajach małżeństw; pierwsze cztery są pomyślne, dwa kolejne 

do przyjęcia, a dwa ostatnie potępiane: 

1. Gdy ojciec daje rękę córki nie oczekując nic w zamian. 

2. Gdy ojciec daje rękę córki kapłanowi, który spełniał ofiary dla rodziny. 

3. Gdy ręka młodej dziewczyny zostaje oddana mędrcowi w zamian za krowę lub woła. 

4. Kiedy narzeczony prosi o rękę młodej dziewczyny. 

5. Małżeństwo, w którym starający się o rękę dziewczyny płaci jej ojcu, by się z nią ożenić. 

6. Kiedy dwoje młodych ludzi czując wzajemną atrakcję decyduje się na związek. 

7. Popularne wśród wojowników, którzy porywali swą wybrankę siłą, następnie walczyli z 

oponentami, jeśli zwyciężyli, mogli się ożenić. 

8. Kiedy starający się o rękę ucieka z dziewczyną, gdy jej rodzina śpi. Całkowicie zakazane, 

gdyż jest formą oszustwa. 

W obecnych czasach najczęstsze są małżeństwa oparte na decyzji zakochanych młodych, co 

nie jest polecane przez pisma święte. Niemniej jednak, jeśli oboje mają szczere motywacje i 

chęci, by stworzyć prawdziwy związek, może on zostać uświęcony przez odpowiednią 

ceremonię małżeńską i błogosławieństwa starszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPOWIEŚCI 

Poniżej zamieszczamy kilka opowieści ze Śrimad Bhagawatam. Na tej księdze wychowały się 

już setki pokoleń. Podczas czytania, zwróć uwagę na elementy omawiane w tej książce, 

psychologię związku, etykietę zachowania czy ideały rodzinne. 

KARDAMA I DEWAHUTI — DOSKONAŁY ZWIĄZEK 

Na prośbę Pana Brahmy, by płodzić potomstwo, czcigodny mędrzec Kardama praktykował 

pokuty na brzegu rzeki Saraswati. Czcił Boga, Najwyższą Osobę, spełniając czynności służby 

oddania. Jako że Pan zawsze daje schronienie tym, którzy o nie proszą, tym razem 

zadowolony z Kardamy, lotosooki Pan pojawił się przed nim — wolny od materialnego 

zanieczyszczenia, świecący jak Słońce, z girlandą z kwiatów lotosu i liii, ubrany w 

nieskazitelnie żółte jedwabie. Jego lotosową twarz zdobiły czarne kręcone włosy, a w swych 

czterech rękach trzymał konchę, lotos, buławę i czakrę. Gdy Kardama Muni zobaczył obiekt 

swego uwielbienia, jego serce przepełniło się miłością, a z oczu popłynęły łzy. Ze złożonymi 

rękoma zaczął ofiarowywać modlitwy wychwalające potęgę Pana.  

Po wysłuchaniu modlitw, Pan rzekł: „Znając doskonale twoje myśli, ułożyłem już cały plan, 

by spełnić pragnienia, z którymi Mnie wielbiłeś. Mój drogi mędrcze, ci, którzy Mnie wielbią, 

zwłaszcza poświęcając wszystko tak jak ty, nie zaznają rozczarowania. Król Swajambhuwa 

Manu, znany z prawych czynów, ma swą siedzibę w Brahmawarta i rządzi Ziemią i 

siedmioma oceanami. Pojutrze przybędzie on tutaj wraz z małżonką, by zobaczyć się z tobą. 

Ich piękna córka Dewahuti o czarnych oczach gotowa jest do małżeństwa. Ma wspaniały 

charakter i wiele zalet, szuka więc odpowiedniego dla siebie męża. Mój drogi, przyjdą do 

ciebie, gdyż uważają, że jesteś dobrą partią dla niej. Księżniczka posiada wszystkie cechy, o 

jakich medytowałeś w swym sercu przez tyle lat. Już wkrótce zostanie twą żoną i będzie 

służyć ci ku twej pełnej satysfakcji. Wydacie na świat dziewięć córek i jednego syna, 

będącego Mą częściową inkarnacją. On poinstruuje twą żonę o służbie oddania dla Mnie. 

Ostatecznie osiągniesz samorealizację i wolny od materialnych pragnień, wrócisz do Mojej 

wiecznej siedziby.” Najwyższy Pan zniknął, a Kardama pozostał na brzegu pięknego jeziorka 

Bindhu-sarowara.  

Swajambhuwa Manu wraz z żoną i córką wsiedli do powozu, by wyruszyć w podróż po 

świecie. W dzień przepowiedziany przez Pana powóz zatrzymał się przed pustelnią mędrca.  

Wody Bindhu-sarowara, przez które przepływała Saraswati, nie tylko były czyste, ale słodkie 

jak nektar. Na jego brzegu rosły pobożne drzewa i pnącza bogate w kwiaty i owoce 

wszystkich pór roku. Ich konary dawały schronienie rozmaitym ptakom i zwierzętom. 

Tańczące pawie i brzęczące pszczoły dopełniały wspaniałego widoku. Zstąpiwszy na tę 

uświęconą ziemię, monarcha ujrzał mędrca w pustelni. Kończył on właśnie wlewać ostatnią 

oblację w ogień ofiarny. Jego ciało jaśniało, mimo ciężkich pokut i wyrzeczeń jakie spełniał. 

Był wysoki, miał oczy szerokie jak płatki lotosu, a włosy splątane. Królowi przypominał 

niewypolerowany klejnot.  

Mędrzec powitał kłaniającego się gościa z szacunkiem i obdarzył go błogosławieństwami. 

Następnie przemówił słodkim głosem: „Królu, jestem pewien, że podróż, w którą się 

wybrałeś, ma na celu ochronę prawych i zniszczenie niegodziwych, gdyż jesteś uosobieniem 

ochronnej mocy Pana Hari. W tobie obecne są moce półbogów, takich jak Agni, Indra, Jama, 

Waruna czy Dharma. Wszelka chwała tobie, który jesteś tożsamy z Panem Wisznu. Gdyby 

nie ty i twoja ochrona, świat zdominowaliby oszuści i złodzieje. Potężny władco, proszę 

wyjaw mi łaskawie cel twego przybycia, a natychmiast postaram się spełnić twe życzenie”. 

Po tych słowach Kardama zamilkł, a Swajambhuwa Manu pokornie zaczął mu odpowiadać: 

„Pan Brahma, będący uosobieniem wiedzy wedyjskiej, zapragnął przekazać ją ludzkości i 

dlatego ze swej twarzy stworzył was, braminów. Jesteście zawsze pełni wiedzy, wyrzeczenia i 

mocy mistycznych oraz czujecie niechęć do zadowalania zmysłów. Aby was chronić 



Najwyższy Pan z tysiąca swych ramion stworzył nas, wojowników. Jesteśmy Jego rękami, a 

wy sercem. Z tego powodu obie te grupy chronią się nawzajem. Dzięki spotkaniu z tobą 

wszelkie moje wątpliwości zostały rozproszone, ponieważ łaskawie opisałeś mi obowiązki 

króla pragnącego dbać o poddanych. Proszę wysłuchaj teraz mych pokornych modlitw. Mój 

umysł owładnięty jest uczuciem dla mej córki. Jest ona siostrą wielkich królów i szukam dla 

niej męża, odpowiedniego pod względem wieku, charakteru i zalet. Gdy usłyszała od mędrca 

Narady o twym wspaniałym charakterze, uczoności, pięknie i młodości, skupiła swój umysł 

na tobie. Dlatego proszę przyjmij ją, o najlepszy z braminów, gdyż ofiarowuję ci ją z wiarą, 

że będzie dobrą żoną i właściwie zajmie się domowymi obowiązkami. Odrzucenie daru, który 

pojawia się samoistnie, nie jest polecane nawet osobie wolnej od wszelkich przywiązań, a co 

tu mówić o kimś uzależnionym od przyjemności zmysłowych. Kto odrzuca dar, pojawiający 

się za zrządzeniem Najwyższego, a później żebrze łask od skąpców, ten traci reputację, a jego 

dumę upokarza pogarda innych. Słyszałem, mędrcze, że jesteś gotów do małżeństwa. 

Przyjmij zatem rękę mej córki, którą ci ofiarowuję”. 

Po wysłuchaniu króla, Kardama rzekł: „Z pewnością pragnę się ożenić, a twa córka nie 

poślubiła jeszcze nikogo, ani nikomu nie oddała swego serca. Dlatego zgodnie z systemem 

wedyjskim nasze małżeństwo może dojść do skutku. Niech spełni się pragnienie twej córki, 

sankcjonowane przez pisma święte. Któż by nie przyjął jej ręki. Jest tak piękna, że cielesnym 

pięknem przewyższa piękno ozdób i klejnotów, jakie nosi. Słyszałem, że wielki Gandharwa 

Wiśwawasu wypadł ze swego statku powietrznego zauroczony widokiem twej córki grającej 

w piłkę na dachu pałacu. Jedynie ktoś pozbawiony rozumu nie przyjąłby z radością tego 

klejnotu pomiędzy kobietami, córki Swajambhuwy Manu. Dlatego biorę te czystą dziewczynę 

za żonę, jednak pod warunkiem, że gdy tylko narodzą się nasze dzieci, poświęcę swe życie 

służbie oddania, porzucę dom i będę czcił Pana, zgodnie z Jego zaleceniami. Najwyższym 

autorytetem dla mnie jest Bóg, Najwyższa Osoba, z którego wszystko powstało i w którego 

wszystko wejdzie podczas unicestwienia. Jest On przyczyną wszystkich przyczyn oraz 

źródłem całego stworzenia”. 

Mędrzec zamilkł pogrążony w myślach o swym czcigodnym Panu Wisznu. Widok jego 

uśmiechniętej twarzy chwycił za serce Dewahuti, która zaczęła medytować o mędrcu. 

Swajambhuwa Manu, pewny pragnień królowej oraz księżniczki, z radością oddał  córkę 

Kardamie. Królowa Śatarupa z miłością ofiarowała w posagu najwartościowsze prezenty 

odpowiednie na tę okazję: klejnoty, ubrania, przedmioty domowego użytku. 

Spełniwszy obowiązek oddania córki odpowiedniemu mężowi, monarcha w palącym bólu 

rozłąki objął córkę. Jego oczy wypełniły się łzami, które zmoczyły głowę księżniczki. 

Pożegnawszy mędrca, król kazał zaprząc powóz, wsiadł do niego wraz z żoną i w 

towarzystwie świty wyruszył w drogę powrotną do stolicy. Swajambhuwa Manu był świętym 

królem. Chociaż otoczony materialnymi przyjemnościami, nie zdegradował się z tego 

powodu, ponieważ czerpał z nich szczęście w świadomej Boga atmosferze — zawsze słuchał 

opowieści o Panu Wisznu i Jego inkarnacjach. 

Po odjeździe rodziców czysta Dewahuti, doskonale rozumiejąc pragnienia męża, służyła mu 

bezustannie z wielką miłością jak Bhawani, żona Pana Śiwy. Służyła mu z czułością i 

jednocześnie wielkim szacunkiem, panowała nad zmysłami oraz wypowiadała tylko słodkie 

słowa. Wypełnianiem domowych obowiązków zadowoliła swego potężnego męża, a także 

porzuciła pożądanie, dumę, zazdrość, chciwość, grzeszne uczynki i próżność. Całkowicie 

oddana swemu mężowi, uważała go za wyższego od Opatrzności. Oczekiwała również od 

niego błogosławieństw. Przez długi czas służyła mu nieprzerwanie aż jej ciało osłabło z 

wyczerpania podczas spełniania religijnych obowiązków. Na ten widok Kardamę ogarnęło 

współczucie, przemówił więc do niej głosem drżącym i pełnym uczucia: „Czcigodna córko 

Swajambhuwy Manu, zadowoliłaś mnie niezmiernie swym oddaniem i miłosną służbą. Ciało 

jest tak drogie wcielonym istotom, że jestem zdumiony, iż zaniedbałaś je w służbie dla mnie. 



Otrzymałem wielkie błogosławieństwa od Pana dzięki praktykowaniu wyrzeczeń i medytacji 

o Bogu. Teraz chcę ci je wszystkie ofiarować, gdyż służysz mi tak wspaniale. Spójrz na 

bogactwa, których nigdy wcześniej nie widziałaś. Jaki jest pożytek z błogosławieństw innych 

niż łaska Pana. Wszelkie materialne osiągnięcia niszczy ruch brwi Pana Wisznu, Najwyższej 

Osoby. Dzięki oddaniu dla męża otrzymałaś dar rzadko osiągany przez osoby dumne z 

arystokratycznego pochodzenia czy materialnych posiadłości”.  

Po wysłuchaniu pełnej mądrości mowy swego męża, niewinna Dewahuti czuła się szczęśliwa. 

Jej uśmiechnięta twarz jaśniała, a głos drżał z pokory i miłości, gdy przemówiła: „Drogi 

mężu, najlepszy z braminów, wiem, że osiągnąłeś doskonałość i posiadasz wszelkie moce 

mistyczne. Kiedyś obiecałeś mi, że nasz związek się dopełni. Dzieci są wielkim bogactwem 

czystej kobiety, która ma chwalebnego męża. Mam ogromne uczucie do ciebie. Proszę uczyń 

przygotowania zgodnie z zaleceniami pism, tak by moje wychudłe z powodu 

niezaspokojonych pragnień ciało stało się odpowiednim dla ciebie. Pomyśl także o domu, 

który nadawałby się do tego celu”. 

Chcąc sprawić przyjemność ukochanej żonie, mędrzec Kardama przy pomocy sił jogicznych 

stworzył statek powietrzny, którym mógł podróżować zgodnie ze swą wolą. Ten wspaniały 

obiekt zdobiły klejnoty, filary z drogocennych kamieni, pomieszczenia wyposażone we 

wszelkie meble i bogactwa. Nie brakło dekoracji z kolorowych festonów, pięknych kwiatów i 

najlepszych jedwabi. Całość ociekała złotem i przypominała czarujący pałac. W ogrodach tu i 

tam znajdowały się jeziorka, po których z wdziękiem pływały łabędzie. Piękno i wygoda 

statku zdumiała nawet mędrca. Gdy spojrzał na Dewahuti oglądającą pałac ze strapionym 

sercem, natychmiast zrozumiał jej uczucia i odezwał się tymi słowy: „Droga Dewahuti, 

wyglądasz na wystraszoną. Wykąp się najpierw w jeziorze Bindhu-sarowara, które może 

spełnić każde pragnienie, a potem wejdź na statek”. 

Lotosooka Dewahuti posłuchała polecenia męża. Z powodu brudnego ubrania i splątanych 

włosów nie wyglądała zbyt pociągająco, zaczęła więc zanurzać się w wodach jeziora. W jego 

głębi w wielkiej komnacie czekało na nią tysiąc dziewcząt, pachnących jak lotosy. Podeszły 

do księżniczki i ze złożonymi dłońmi zapytały: „Jesteśmy twoimi służkami, co możemy dla 

ciebie zrobić?” Wykąpały ją w wonnych olejkach i przyniosły nowe ubrania, by przykryła 

swe ciało. Udekorowały ją klejnotami, złotymi naszyjnikami i bransoletami. Na koniec 

podały jej wspaniałą ucztę składającą się z najlepszych potraw i napojów. Po obejrzeniu się w 

lustrze Dewahuti pomyślała o swym wielkim mężu, który był jej bardzo drogi i natychmiast 

za sprawą jego mocy mistycznych znalazła się przy nim wraz ze służkami.  

Kardama dostrzegł, że Dewahuti po kąpieli jaśniała nie przypominając jego dawnej żony. 

Odzyskała swe naturalne piękno córki króla. Chociaż na pozór przywiązany do swej 

ukochanej żony, mędrzec nie stracił chwały jako ten, który opanował zmysły. W otoczeniu 

sług Kardama i Dewahuti jaśnieli niczym księżyc pośród gwiazd na niebie.  

Wraz z całym latającym miastem małżonkowie udali się do ogrodów przyjemności w pobliżu 

góry Meru. Tam w otoczeniu pięknych kobiet zwykł zabawiać się skarbnik półbogów — 

Kuwera. Podobnie Kardama w otoczeniu żony i innych kobiet zażywał przyjemności przez 

wiele lat. Później wraz z Dewahuti podróżował po planetach i kontynentach, pokazując jej 

różne cuda wszechświata aż wrócił do swej pustelni. Tu dzięki swym mocom podzielił się na 

dziewięć postaci, by sprawić przyjemność córce Swajambhuwy Manu. W towarzystwie 

swego przystojnego męża Dewahuti cieszyła się na łożu zwiększającym pragnienia seksualne 

i nie zdawała sobie sprawy z mijającego czasu. Potężny Kardama potrafiący spełniać wszelkie 

pragnienia uważał żonę za połowę własnego ciała. W swych dziewięciu postaciach zapłodnił 

żonę dziewięć razy. Tego samego dnia Dewahuti urodziła dziewięć córek, czarujących i 

pachnących jak czerwone kwiaty lotosu.  

Widząc, że mąż szykuje się do odejścia, uśmiechała się do niego, lecz w sercu czuła ogromny 

strach i niepokój. Stała rysując ziemię palcami stóp. Opuściła głowę i połykając łzy zaczęła 



wolno mówić: „ Mój panie, wypełniłeś przyrzeczenia, jakie mi dałeś, ale ponieważ jestem 

duszą podporządkowaną tobie, powinieneś również obdarzyć mnie wolnością od strachu. Twe 

córki znajdą odpowiednich mężów i odejdą do nowych domów. Kto mi da opiekę, gdy 

odejdziesz jako sanjasin? Dotychczas straciliśmy dużo cennego czasu ciesząc się zmysłami i 

lekceważąc kultywowanie wiedzy o Najwyższym Panu. Nie znałam twej transcedentalnej 

pozycji i kochałam cię będąc przywiązaną do obiektów zmysłów. Niech uczucie, które do 

ciebie rozwinęłam, pozbawi mnie strachu. Obcowanie z kimś w celu zadowalania zmysłów 

jest ścieżką wiodącą ku ciemności. Lecz  to samo obcowanie ze świętymi osobami jest 

ścieżką wyzwolenia, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi”. 

Pamiętając słowa Pana Wisznu miłosierny Kardama odpowiedział: „Nie czuj się zawiedziona 

sobą, księżniczko. Nie ma w tobie cienia skazy. Wkrótce Najwyższy Pan  wejdzie do twego 

łona jako twój syn. Podjęłaś święte śluby, zostaniesz więc pobłogosławiona. Powinnaś czcić 

Pana, spełniać religijne obrzędy, wyrzeczenia i akty dobroczynne. Najwyższy zostanie twym 

synem i przetnie węzeł strachu w twym sercu oraz przekaże wiedzę o Absolucie”. 

Dewahuti z pełną wiarą w słowa męża zaczęła czcić Pana. Po wielu latach Najwyższy wszedł 

do jej łona. Gdy się pojawił wszyscy półbogowie na czele z Panem Brahmą zaczęli sypać 

kwiaty, grać na instrumentach i opiewać chwałę Najwyższego. Brahma wraz z mędrcami udał 

się do Kardamy i zwrócił do niego tymi słowy: „Mój drogi synu Kardamo, całkowicie 

wypełniłeś me instrukcje, tym samym okazując mi szacunek. Synowie powinni służyć swemu 

ojcu czy mistrzowi duchowemu dokładnie jak ty to uczyniłeś. Wszystkie twe córki są 

czystymi dziewczętami. Jestem pewien, że powiększą populację tego świata. Dlatego proszę 

daj je najlepszym spośród mędrców, a rozszerzysz swe imię wszędzie. Wiem, że Bóg pojawił 

się teraz jako inkarnacja i przyjął ciało Kapili Muniego. Ma złociste włosy, lotosowe oczy, a 

na Jego stopach widnieją znaki kwiatów lotosu. Wyrwie On głęboko zakorzenione pragnienie 

pracy dla rezultatów w materialnym świecie”. Następnie rzekł do Dewahuti: „Droga córko 

Manu, Najwyższy Pan, który pojawił się z twego łona przetnie wszelkie więzy twej ignorancji 

i wątpliwości, a potem będzie podróżował po całym świecie. Będzie najlepszym spośród 

doskonałych dusz. Znany ludziom pod imieniem Kapila i jako syn Dewahuti, zwiększy 

również twą chwałę”. 

Po tych słowach Brahma odszedł, a Kardama zgodnie z jego poleceniem oddał swe córki 

najlepszym mędrcom. Potem w odosobnionym miejscu zbliżył się do Pana Wisznu, złożył mu 

pokłon i przemówił: „Mój drogi Panie, który zawsze honorujesz swych wielbicieli, tym razem 

zstąpiłeś do mego domu, by wypełnić dane słowo i dać prawdziwą wiedzę. Jesteś pełen 

bogactwa, wyrzeczenia, sławy, wiedzy, siły i piękna, dlatego podporządkowuję się Tobie, 

który pojawiłeś się w postaci Kapili. Dziś zwracam się do Ciebie z wielką prośbą. Jako że 

wypełniłeś wszystkie moje pragnienia, chciałbym zostać wędrownym mnichem, wolnym od 

rozpaczy, bezustannie pogrążonym w myślach o Tobie”. 

Kapila Muni odpowiedział: „Cokolwiek mówię, czy to bezpośrednio, czy w pismach, jest 

najwyższym autorytetem dla ludzkości. Obiecałem ci wcześniej, że przyjdę jako twój syn i 

dotrzymałem słowa. Pojawiłem się głównie po to, po szerzyć filozofię sankhja. Możesz iść, 

jak tego pragniesz, podporządkowując Mi swe działania. Zawsze będziesz widział Mnie w 

swym sercu i tym sposobem osiągniesz wieczne życie, pozbawione rozpaczy. Tę wzniosłą 

wiedzę opiszę również Mojej matce, by osiągnęła doskonałość i wolność od strachu”.  

Po tych słowach Kardama udał się do lasu, a Kapila został nad brzegiem Bindhu-sarowara, by 

sprawić przyjemność swej matce i obdarzyć ją wiedzą o Prawdzie Absolutnej. 

KAŚJAPA I DITI — KOBIECA BROŃ 

Kaśjapa Muni miał wiele żon, dwie spośród nich to Aditi i Diti. Pierwsza była matką 

półbogów, między innymi Indry, druga demonów takich jak Hiranjaksza i Hiranjakaszipu. 

Pan Wisznu, chcąc pomóc Indrze, zabił obu synów Diti. Zrozpaczona i rozgniewana matka 



pomyślała: „Swym czynem Indra pokazał jaki jest okrutny i grzeszny. Kiedyż będę mogła go 

pomścić i uspokoić swój umysł? Wydaje mu się, że ma wieczne ciało i dlatego niczego się nie 

obawia. Pragnę zatem urodzić syna, który pozbawi Indrę szaleństwa”. Z takim pragnieniem 

Diti zaczęła nieprzerwanie służyć swemu mężowi Kaśjapie. Zawsze wiernie spełniała jego 

życzenia. Swą służbą, miłością, pokorą, opanowaniem oraz słodkimi słowami, uśmiechami i 

spojrzeniami przyciągnęła umysł męża i zapanowała nad nim. Chociaż Kaśjapa był uczonym, 

dał się złapać  na jej wyrachowane zachowanie i obiecał, że spełni każde jej życzenie. Na 

początku stworzenia Brahma zobaczył, że wszystkie istoty pozbawione były przywiązania. 

Aby więc zwiększyć populację, stworzył kobietę z lepszej części ciała mężczyzny, gdyż 

kobieta swym zachowaniem potrafi przyciągnąć umysł mężczyzny. Dlatego Kaśjapa, 

niezmiernie zadowolony ze swej żony, powiedział: „Piękna damo o nienagannych manierach, 

tak bardzo mnie zadowoliłaś, że gotów jestem spełnić każde twe pragnienie. Jeśli mąż czuje 

się usatysfakcjonowany, żadne życzenie żony nie może pozostać niespełnione. Mąż jest dla 

żony najwyższym z półbogów i reprezentuje Najwyższego Pana. Żona powinna być czystą 

kobietą, która przestrzega wszelkich poleceń męża. Ponieważ czciłaś mnie z oddaniem, czuję 

się zobowiązany odwdzięczyć się tobie.” 

Diti odparła: „Mój mężu, który jesteś wielką duszą. Straciłam obu synów. Jeśli chcesz dać mi 

błogosławieństwo, obdarz mnie synem, którzy zabije Indrę”. Usłyszawszy tę prośbę, Kaśjapa 

krzyknął zrozpaczony: „Co za nieszczęście spadło na mą głowę! Grozi mi niebezpieczeństwo 

grzechu zabicia Indry.” W głębi serca pomyślał: „ Niestety zbytnio przywiązałem się do 

materialnych uciech. Korzystając z tego, mój umysł padł ofiarą złudnej energii Pana w postaci 

kobiety. Jestem stracony i z pewnością udam się do piekła. Moja żona działała zgodnie ze swą 

kobiecą naturą i dlatego nie mogę jej winić. Lecz ja jestem mężczyzną, niech więc będę 

potępiony! Nie wiem co jest dla mnie dobre, gdyż nie panuję nad zmysłami. Twarz kobiety 

jest pociągająca i piękna jak kwitnący kwiat w porze jesieni, a jej słowa są słodkie i 

przyjemne dla uszu. Lecz jeśli przyjrzeć się jej sercu, na myśl przychodzi porównanie do 

ostrza brzytwy. W takiej sytuacji, jak można zrozumieć działania kobiet? By wypełnić swój 

plan traktują mężczyzn, jakby byli im najdrożsi, a potrafią zabić swego męża czy syna, gdy 

stają im na przeszkodzie. Nie mogę złamać obietnicy danej żonie, lecz Indra także nie 

zasługuje na śmierć. Chyba znalazłem odpowiednie rozwiązanie”. Nieco rozgniewany 

odezwał się do Diti: „Droga żono, jeśli podążysz za mą instrukcją, którą ci wyjawię, i 

będziesz przestrzegać ślubów przez przynajmniej jeden rok, z pewnością urodzisz syna, 

zdolnego zabić Indrę. Jeżeli jednak złamiesz śluby, syn będzie przyjacielem Indry”. Diti 

odpowiedziała: „Mój drogi braminie, pójdę za twą radą i będę przestrzegać ślubów. Proszę 

powiedz jasno co mam robić, co jest zakazane i czym nie złamię ślubów”. Wtedy Kaśjapa 

wyjaśnił jej szczegółowo, ca należy robić.  

ŚIWA I SATI — KOBIECE SŁABOSTKI 

Sati była córką Dakszy, największego spośród ojców ludzkości oraz żoną Pana Śiwy, 

potężnego półboga. Pewnego razu przywódcy świata zgromadzili się, by przeprowadzić 

wielką ofiarę ogniową. Przybyli na nią wszyscy mędrcy, filozofowie i półbogowie wraz ze 

swymi zwolennikami. Gdy Daksza pojawił się na scenie, każdy uczestnik ofiary, za 

wyjątkiem najwyższych — Brahmy i Śiwy — powstał, by go przywitać. Daksza, ujrzawszy 

siedzącego Śiwę, wielce się rozgniewał, gdyż uważał, że z racji pokrewieństwa Śiwa 

powinien oddać mu honory. Dlatego rzucił na niego klątwę. Zwolennicy Śiwy odwzajemnili 

się tym samym, później dołączyli kolejni. Śiwa opuścił miejsce zgromadzenia nie mówiąc ani 

słowa.  

Niezgoda między teściem i zięciem trwała. Po wielu latach Daksza znów spełniał kolejną 

ofiarę, na którą zaprosił różne osobistości z wyjątkiem Śiwy. Czysta Sati słyszała, jak inni 

mieszkańcy planet niebiańskich rozmawiali o nadchodzącym wydarzeniu i szykowali się do 



drogi. Gdy zobaczyła inne kobiety, wystrojone w piękne szaty i drogocenne ozdoby, podeszła 

do męża i niespokojnym głosem przemówiła: „Mój drogi Panie Śiwo, twój teść przygotowuje 

właśnie wielką ofiarę, na którą wybierają się zaproszeni półbogowie. Jeśli tego pragniesz, 

możemy także się tam udać. Myślę, że wszystkie moje siostry wraz mężami już się tam 

zebrały, by spotkać krewnych i przyjaciół. Ja także chciałabym przystroić się ozdobami, jakie 

dostałam od mego ojca i być tam razem z nimi. Mogłabym zobaczyć się z matką i siostrami 

oraz uczestniczyć w ofierze spełnianej przez mędrców. Bardzo pragnę się tam udać. Wiem, że 

ten materialny świat jest niczym innym jak przejawieniem łudzącej energii Najwyższego. Ta 

prawda jest ci znana, lecz ja jestem tylko kobietą i mimo to chcę odwiedzić miejsce mych 

narodzin. Jak umysł córki może być spokojny, gdy tak wielkie wydarzenie ma miejsce w 

domu jej ojca? Możesz powiedzieć, że nie zostaliśmy zaproszeni, lecz cóż jest złego w 

odwiedzaniu domu przez krewnych czy przyjaciół?” 

Pan Śiwa uśmiechnął się do swej żony, choć w głębi serca pamiętał złośliwe ostre słowa 

Dakszy. „Droga żono — rzekł — powiedziałaś, że można odwiedzić dom przyjaciela, nawet 

bez zaproszenia. To prawda, lecz jedynie wtedy, gdy taki przyjaciel nie szuka błędów w 

gościach i nie okazuje im gniewu. Dlatego lepiej nie iść w takie miejsce. Strzały wroga nie 

ranią tak bardzo jak niemiłe słowa krewnego, gdyż te dręczą serce dzień i noc. Jesteś 

ulubienicą spośród córek swego ojca, a mimo to nie zostaniesz przyjęta z szacunkiem z 

powodu związku ze mną. Raczej będziesz mieć przykrości z tego powodu. Dlatego lepiej nie 

odwiedzaj swego ojca. Powodowany zazdrością obraził mnie, choć jestem niewinny. Jeśli 

pomimo mego ostrzeżenia udasz się tam, nie widzę dla ciebie dobrej przyszłości”. Śiwa 

zamilkł, a Sati chodziła w tę i z powrotem, nękana różnymi myślami. Z jednej strony tak 

bardzo chciała zobaczyć się z rodziną, a z drugiej bała się ostrzeżenia męża. Zrobiło jej się 

przykro z powodu zakazu i zaczęła płakać. Spojrzawszy wymownie na męża odwróciła się 

zdecydowana wyruszyć do domu ojca. Uczniowie Śiwy natychmiast wybiegli za nią 

przygotować wszystko do drogi.  

Kiedy Sati dotarła na miejsce ofiary nikt, ze strachu przed Dakszą, nie przywitał jej. Tylko 

matka i siostry, ze łzami w oczach, szczęśliwe na jej widok, zaczęły z nią rozmawiać. Sati 

poczuła się urażona, że jej ojciec nie zwrócił na nią żadnej uwagi. Rozgniewana i smutna 

spojrzała na niego takim wzrokiem, jakby chciała go spalić. Potępiając ojca, odezwała się 

tymi słowy: „ Pan Śiwa jest ukochanym wszystkich żywych istot. Nie ma sobie równych. Nie 

rozróżnia na wrogów i przyjaciół. Nikt oprócz ciebie nie czuje zazdrości do niego. 

Wynajdujesz tylko błędy u innych, natomiast Śiwa szuka w innych samych zalet. Na 

nieszczęście obraziłeś tak wielką duszę. Kiedy słyszymy, jak ktoś bluźni przeciw takiej 

osobie, należy go zabić, lub jeśli to niemożliwe, samemu opuścić ciało. Niestety moje ciało 

powstało z twojego. Wstyd mi z tego powodu i potępiam się za to. Dlatego postanowiłam 

porzucić to ciało, będące bezużytecznym workiem”. Poczym Sati usiadła na ziemi, zamknęła 

oczy i pogrążyła się mistycznym transie. Wzniosła swe powietrze życia pomiędzy brwi i 

zaczęła medytować o wewnętrznym ogniu, który następnie spalił jej ciało. 

PURURAWA I URWASI — PRZEBIEGŁOŚĆ KOBIET 

Król Pururawa pochodził z ziemskiej dynastii księżycowej. Pewnego razu na dworze półboga 

Indry mędrzec Narada wysławiał piękno, zalety charakteru, bogactwo, potęgę i szczodrość 

króla. Słuchając tych opisów niebiańska dama do towarzystwa Urwasi zapragnęła bliżej 

poznać króla. Zstąpiła na ziemię i pojawiła się przed nim. Pururawa przywitał ją: 

„Najpiękniejsza kobieto, proszę usiądź i powiedz, w czym mogę ci pomóc. Możesz zostać ze 

mną i szczęśliwie spędzić czas na miłosnych zabawach”. Urwasi odparła: „Najprzystojniejszy 

mężczyzno, która kobieta oparłaby się twemu urokowi? Jeśli tyko przyjmie schronienie twych 

ramion, nie uda jej się odrzucić miłosnego związku z tobą. Drogi królu, proszę zaopiekuj się 

również tymi dwiema owieczkami, które przyszły tu ze mną. Mimo że należę do niebios, a ty 



do ziemi, przyjmę cię na męża, gdyż stoisz wyżej ode mnie pod każdym względem. Mam 

dwa warunki: będę jeść tylko potrawy ugotowane na ghi (sklarowane masło) i mogę widzieć 

cię nagim jedynie podczas stosunków seksualnych, w żadnych innych okolicznościach”. 

Pururawa zgodził się na jej życzenia.  

Król swobodnie cieszył się towarzystwem Urwasi, która zadowalała jego zmysły w 

przeróżnych ogrodach niebiańskich, takich jak Czaitraratha czy Nandana-kanana. Jej ciało 

pachniało niczym pyłek lotosu. Ożywiony jej zapachem Pururawa z radością czerpał 

przyjemność w jej towarzystwie.  

Pewnego razu król niebios Indra zauważył nieobecność Urwasi w swym otoczeniu. Ponieważ 

uważał ją za główną ozdobę swego dworu, wysłał Gandharwów, by sprowadzili ją z 

powrotem do niego. 

O północy Gandharwowie zjawili się w domu Pururawy i skradli obie owieczki. Urwasi 

traktowała je jak swe dzieci. Gdy więc usłyszała ich płacz, natychmiast skarciła męża: „Czuję 

się martwa pod opieką niegodnego męża, tchórza i eunucha, któremu zdaje się, że jest 

bohaterem. Ponieważ polegałam na nim, złodzieje pozbawili mnie dzieci i jestem stracona. 

Mój mąż leży wystraszony w łóżku jak kobieta, choć w dzień udaje mężczyznę”.  

Podjudzony ostrymi słowami Urwasi Pururawa zerwał się na równe nogi. Zapominając o 

ubraniu chwycił miecz i nagi wyruszył w pogoń za Gandharwami. Kiedy wrócił z 

owieczkami, Urwasi zobaczyła go nagim i odeszła. Król pogrążony w smutku i rozpaczy 

podróżował po świecie niczym szaleniec.  

Pewnego razu nad brzegiem Saraswati ujrzał znów swą ukochaną. Radość pojawiła się na 

jego twarzy i słodkimi słowami przemówił do niej: „Drogo żono, nie bądź okrutna! Proszę 

zostań ze mną. Może nie uszczęśliwiłem cię do tej pory, ale to nie powód, by mnie zostawić. 

Porozmawiajmy przynajmniej. Po twym odejściu moje piękne ciało stanie się pokarmem 

lisów i szakali”. Urwasi odpowiedziała: „Drogi królu, bądź mężczyzną. Nie poddawaj się 

zmysłom, które są niczym lisy. Wiedz raczej, że to serce kobiety jest podobne do lisa. 

Przyjaźń z kobietami nigdy niczego dobrego nie przynosi. Na ogół są bezlitosne i przebiegłe. 

Nie znoszą nawet nieznacznej obrazy. Dla własnej przyjemności gotowe są działać wbrew 

religii, dlatego nie boją się zabić nawet wiernego męża czy brata. Łatwo dają się uwieść 

mężczyznom. Dlatego porzucają przyjaźń tego, który jest im życzliwy i zawierają fałszywe 

przyjaźnie z głupcami. W rzeczywistości poszukują wciąż nowych i nowych mężczyzn. 

Królu, będziesz mógł cieszyć się mym towarzystwem przez jedną noc pod koniec każdego 

roku. Tym sposobem dam ci kolejnych synów”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPLEMENT 

LITERATURA WEDYJSKA  

Madhwa, jeden z głównych nauczycieli filozofii wedyjskiej, w swoim komentarzu do 

Wedanta-sutry, cytuje Bhawiszja Puranę: „Za literaturę wedyjską uważane są Rygweda, 

Jadżurweda, Samaweda, Atharwaweda, Mahabharata (która zawiera Bhagawadgitę), 

Pańczaratra oraz oryginalna Ramajana. Purany — dodatkowe pisma wajsznawów są także 

literaturą wedyjską”. Do literatury wedyjskiej możemy także włączyć samhity, jak również 

komentarze wielkich nauczycieli, którzy kierowali biegiem myśli wedyjskiej od stuleci. 

Niektórzy uczeni twierdzą, że jedynie cztery oryginalne Wedy — Ryg, Atharwa, Jadżur i 

Sama — są autentyczną literaturą wedyjską. Jednak same Wedy nie potwierdzają tego 

poglądu, podobnie jak i najwybitniejsi nauczyciele wedyjscy, a wśród nich Śankara, 

Ramanudża i Madhwa. Czandogja Upaniszad wymienia purany i itihasy (ogólnie znane jako 

dzieła historyczne) jako piątą Wedę. Potwierdza to Bhagawata Purana: „Historyczne fakty 

oraz autentyczne opowiadania przedstawione w puranach zwane są piątą Wedą”. 

Jednakże w każdym przypadku, aby jakieś dzieło można było uznać za należące do literatury 

wedyjskiej, musi ono posiadać ten sam cel co oryginalne teksty wedyjskie. Pisma święte 

tworzą spójną całość i posiadają spójną konkluzję — siddhantę. Zatem każde dzieło, które w 

szczegółach rozwija wedyjską siddhantę bez zmiany jej znaczenia, możemy uznać za 

autentyczne pismo wedyjskie, nawet jeśli dzieło to nie jest jednym z oryginalnych pism 

świętych. Faktem jest, że wedyjska tradycja wymaga dalszych autorytatywnych dzieł, które 

będą wyrażać wedyjskie przesłanie stosownie do czasu i miejsca. Jednak, aby te rozwinięcia 

były autentyczne, muszą ściśle odpowiadać doktrynom Wed, puran i Wedanta-sutry. 

Głównym celem literatury wedyjskiej jest przekazanie wiedzy o samorealizacji, a tym samym 

o wyzwoleniu od cierpienia (moksza). Ogólnie rzecz biorąc, uczeni zgadzają się, że celem 

myśli indyjskiej jest znalezienie prawdy, której poznanie prowadzi do wolności. Każdy 

system indyjski poszukuje prawdy, lecz rozumianej nie jako akademicka wiedza dla samej 

wiedzy, lecz tej prawdy, która wyzwoli wszystkich ludzi. Pracą, która stała się 

przewodnikiem do siddhanty wszystkich pism jest Bhagawadgita. Opisuje ona wiedzę jako 

uznanie znaczenia samorealizacji i filozoficzne poszukiwania Absolutnej Prawdy. Jednak jeśli 

ludzie będą myśleć, że czynią postęp na ścieżce materialnego szczęścia, wówczas nie będą 

usiłowali zmienić samych siebie. Dlatego też innym ważnym zrozumieniem jest dostrzeganie 

zła związanego z narodzinami, śmiercią, starością i chorobami. Literatura wedyjska 

bezkompromisowo zapewnia, że pomimo swych pozornych radości, materialne życie jest 

cierpieniem. Wiedza wedyjska ma wyzwolić od tego cierpienia tych, którzy szczerze 

poszukują. Wedy stoją na stanowisku, że celem ludzkiego życia nie jest pogodzenie się z tym 

tymczasowym i marnym światem, lecz dążenie do trwałego szczęścia. Dla ludzi, którzy 

postępują według tej formuły, życie jest szansą do osiągnięcia zwycięstwa nad śmiercią.  

Kilka słów o historii tej literatury. Nie ma dokładnych empirycznych ustaleń co do daty 

pojawienia się tradycji ustnego przekazu literatury wedyjskiej. Na ogół uznaje się, że nauki te 

są bardzo stare i spisane dopiero wieki po ich faktycznym powstaniu. Wielcy myśliciele Indii 

nie mieli historycznego podejścia do filozofii, gdyż same pisma podają podstawową historię 

swego pochodzenia w ten sposób:  

— tradycja ustna rozpoczęła się równocześnie ze stworzeniem kosmicznym, gdy Najwyższy 

przekazał wiedzę wedyjską pierwszej żywej istocie, Brahmie, 

— Wjasadewa, potężna literacka inkarnacja Boga, zapisał Wedy na początku wieku Kali, 

około 5000 lat temu. Zgodnie z tą wersją, literatura ta nie jest dziełem wielu autorów na 

przestrzeni tysięci lat. Chociaż naukowcy nie zgadzają się z tym wyjaśnieniem, ponieważ jest 

niezgodne ze współczesną koncepcją starożytności, zwolennicy Wed przyjmują te 

oznajmienia za poprawne. Istotne pozostaje pytanie: jeśli pisma wedyjskie są zgodne ze sobą , 



dlaczego zdają się naświetlać różne aspekty Prawdy Absolutnej? Z tym pytaniem przyjrzyjmy 

się różnym częściom samych Wed. 

Słowo weda znaczy wiedzieć i określa boską wiedzę. Cztery Wedy to głównie hymny 

pochwalne na cześć półbogów, intonowane przez kapłanów. Rygweda, „Weda gloryfikacji” 

zawiera 1017 hymnów pochwalnych w dziesięciu księgach, przede wszystkich dla Agni, boga 

ognia i Indry, boga deszczu i niebios. Jadżurweda, „Weda ofiar”, zawiera instrukcje 

dotyczące spełniania ofiar. Samaweda, „Weda pieśni”, składa się z 1549 wersetów, 

Atharwaweda zaś zawiera psalmy i rytuały, często służące leczeniu chorób.  

Większość ludzi czuje pociąg do części Wed mówiącej o działaniu dla rezultatów, 

mianowicie wzniesieniu się na planety niebiańskie. Jest powiedziane, że ten, kto pragnie 

materialnej pomyślności, musi spełniać ofiary. Nie znając rzeczywistej siddhanty Wed, wielu 

uważa ten dział za ostateczny. Tymczasem cztery Wedy polecają zaspokojenie pragnień 

materialnych przez kult półbogów, którzy nie są wyobrażeniem, lecz autoryzowanymi 

pośrednikami najwyższej woli, zajmującymi się sprawami wszechświata. Funkcje natury nie 

przebiegają kapryśnie, za każdy aspekt jej działania odpowiedzialni są poszczególni 

półbogowie. Należy jednak zauważyć, że żaden z nich nigdy nie dorównuje Najwyższemu 

Panu Wisznu. Hymny ofiarne kończą się słowami om tat sat. Bhagawadgita wyjaśnia: „Od 

początku stworzenia, trzech sylab — om tat sat — używano dla wskazania Najwyższej 

Prawdy Absolutnej. Wymawiali je bramini podczas intonowania hymnów wedyjskich oraz 

spełniania ofiar dla zadowolenia Najwyższego”. Słowa te wskazują na Prawdę Absolutną i 

zapewniają doskonałość ofiary. Cztery Wedy dotyczą głównie postępu materialnego, Wisznu 

zaś jest panem wyzwolenia z materialnego złudzenia, dlatego większość ofiar poświęcona jest 

półbogom. Recytując om tat sat, nawet zwolennicy ofiar uznawali Wisznu za ostatecznego 

dobroczyńcę.  

Siddhanta Bhagawadgity  i czterech Wed jest taka sama, choć w Wedach nie została aż tak 

rozwinięta. Niemniej jednak zawierają one fragmenty mówiące wyraźnie o supremacji 

Najwyższego Pana. Chociaż dział Wed mówiący o działaniu dla rezultatów dotyczy 

materialnego postępu, ogólnie Wedy mają nam pomóc wznieść się do życia duchowego. Kto 

zakończył pracę dla przyjemności zmysłowych, dostaje szansę realizacji duchowej w formie 

upaniszadów. 

Upaniszady są zbiorem 108 rozpraw filozoficznych. Słowo upa-ni-szad znaczy siedzieć 

blisko i odnosi się do uczniów siedzących obok swojego guru w celu otrzymania  

transcendentalnej mądrości wedyjskiej. Głównym wkładem upaniszadów jest to, że 

ustanawiają Absolut jako niematerialny. Opisują Brahmana jako wieczną niezamanifestowaną 

rzeczywistość, z której pochodzą wszelkie manifestacje i w której one spoczywają. Brahman 

jest pozbawiony cech i nie posiada formy, jest niepojęty, gdyż nie można go ogarnąć. Zatem 

mądrość upaniszadów wyraźnie przewyższa dział Wed o działaniu dla rezultatów. Chociaż 

pisma te podkreślają medytację o bezosobowym Brahmanie, nie stoją w niezgodzie z 

siddhantą Bhagawadgity, ponieważ nie zaprzeczają, że Prawda Absolutna ma osobowość. 

Przecząc materialnej osobowości Boga, upaniszady w istocie potwierdzają duchową 

osobowość Boga. Jeden z upaniszadów tłumaczy, że Najwyższy Pan, Bhagawan nie ma 

materialnych rąk , ale ma ręce duchowe, którymi przyjmuje wszystko co Mu się ofiaruje, nie 

ma materialnych oczu, lecz ma duchowe, którymi wszystko widzi. Innymi słowy ma 

wszechdoskonałe zmysły duchowe, zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Upaniszady 

mówią o realizacji bezosobowego Brahmana, osobowego Bhagawana oraz pośredniej postaci 

Pana, Paramatmy, czyli Nadduszy, występującej w sercu każdej istoty oraz w każdym atomie. 

Upaniszady uczą ponadto, że zarówno dusza, jak i Naddusza nigdy nie tracą swej 

indywidualności. To niezmiernie istotny punkt, gdyż gdyby dusza stała się pod każdym 

względem jednym z Najwyższym, zatracona zostałaby koncepcja bhakti podkreślana w 

Bhagawadgicie. Bhakti oznacza miłosny związek indywidualnej duszy z Najwyższym Panem. 



Poprzez opisanie niematerialnych cech Absolutu, upaniszady przygotowują grunt pod 

właściwe zrozumienie transcendentalnej osoby Bhagawana, posiadającego wszelkie bogactwa 

duchowe oraz będącego ostatecznym obiektem medytacji i bhakti (oddania). 

Do literatury wedyjskiej należy Wedanta-sutra, która składa się z kodów wyjawiających 

metodę zrozumienia wiedzy wedyjskiej i jest najbardziej zwięzłą formą w całej literaturze. 

Sutra to kod, który wyraża esencję wszelkiej wiedzy w minimalnej ilości słów. Wedanta-sutra 

ma cztery działy po cztery części, w sumie szesnaście grup kodów. Przedmiot każdego działu 

jest w pełni opisany w świetle pięciu różnych zagadnień: temat wyjaśniany według uroczystej 

deklaracji celu traktatu; przyczyny; przykłady faktów; stopniowe przybliżanie tematu i 

ostatecznie potwierdzenia w formie autorytatywnych cytatów z pism wedyjskich. Wedanta-

sutra stanowi uzupełnienie Wed. Słowo anta znaczy koniec, czyli Wedanta daje właściwe 

zrozumienie ostatecznego celu Wed. 

Uzupełniającą literaturą wedyjską są historie, czyli itihasy. Zawierają Mahabharatę i purany, 

nazywane piątą Wedą. Jako że rytuały wedyjskie są trudne do zrozumienia, a Wedanta-sutra 

jest wysoce zwięzła i filozoficzna, historie te oferują wiedzę wedyjską w formie opowiadań i 

wydarzeń historycznych. Według nauczycieli wedyjskich opowieści te relacjonują 

rzeczywiste wydarzenia, nie tylko z tej planety, ale z wielu planet wszechświata.  

Purany zwykle opisują nadludzkie czyny Bhagawana i Jego różnych inkarnacji w różnych 

epokach oraz czynności mędrców i wajsznawów. Mahabharata to dzieje starożytnego 

światowego imperium. Jest najdłuższym poematem w literaturze światowej — zawiera około 

sto tysięcy czterolinijkowych strof. Czasami zwana „Wedą Kryszny”, gdyż zawiera 

Bhagawadgitę, którą wypowiedział. Spośród puran najważniejsza jest Bhagawata Purana, 

czyli Śrimad Bhagawatam. Stanowi ona najbardziej bezpośredni komentarz Wedanta-sutry, 

gdyż autorem obu dzieł jest Wjasadewa. Skupia się na wielbieniu Najwyższego Pana, 

Bhagawana, wznosi się więc ponad dział Wed dotyczący czczenia półbogów. Samo Śrimad 

Bhagawatam definiuje najwyższą ścieżkę w następujący sposób: „Ta religia jest najlepsza, 

która sprawia, że praktykujący ją osiąga ekstazę miłości do Boga. Ta miłość jest nieprzerwana 

i wolna od motywacji, gdyż tylko to może zadowolić duszę”. Bhagawata Purana podejmuje 

temat tam, gdzie kończy go Bhagawadgita. Bhagawadgita zapewnia, że jeśli ktoś zna naturę 

transcendentalnego pojawiania się i czynów Bhagawana, wówczas może osiągnąć 

wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci. Śrimad Bhagawatam rozpoczyna się ukazaniem 

Bhagawana jako przyczyny wszystkich przyczyn, a potem przedstawia Jego czyny od 

momentu pojawienia się na Ziemi aż do odejścia. Dlatego czasem Bhagawatam nazywa się 

podyplomowym studium Bhagawadgity. 

SYSTEM SPOŁECZNY WARNAŚRAMA DHARMY  

Literatura wedyjska zapewnia, że warnaśrama dharma istniała od czasów niepamiętnych. Nie 

pochodzi ona od człowieka, ale od samego Najwyższego, który oznajmia w Bhagawadgicie: 

„Cztery grupy społeczne zostały stworzone przeze Mnie odpowiednio do trzech cech natury 

materialnej i przypisanej im pracy”. 

Do czterech warn, czyli grup społecznych zaliczani są: (1) bramini — nauczyciele i doradcy 

duchowi, (2) kszatrijowie — administratorzy i wojownicy, (3) wajśjowie — rolnicy i 

biznesmeni, (4) śudrowie — robotnicy i rzemieślnicy. Cztery aśramy, czyli etapy życia 

duchowego, to: (1) brahmaczarja — życie studenckie w celibacie, (2) grihastha — życie w 

małżeństwie, (3) wanaprastha — życie pustelnicze, (4) sanjasa — życie w wyrzeczeniu. 

Instytucja warnaśramy uważana jest za idealny materialny instrument, dzięki któremu 

ludzkość może wznieść się do poziomu duchowego. Jeśli każdy służyłby Najwyższemu Panu 

przez wypełnianie swych zawodowych obowiązków, wówczas w społeczeństwie panowałby 

spokój i pomyślność, a jednostka mogłaby ostatecznie osiągnąć wyzwolenie. W poprzednich 

wiekach warnaśrama dharma nie była jedynie symboliczną koncepcją, ale powszechnym 



systemem. Jej najważniejszym elementem był potężny pobożny król, który przyjmował rady 

braminów. Jak mówią pisma wedyjskie w obecnym wieku Kali ta czysta warnaśrama dharma 

uległa degradacji. 

W koncepcji wedyjskiej ciało społeczne porównane jest do ciała ludzkiego. Bramini są głową, 

kszatrijowie ramionami, wajśjowie tułowiem, a śudrowie nogami. W ciele społecznym, jak 

każdym innym, wszystkie części są ważne i żadnej się nie lekceważy, jednak szczególne 

znaczenie ma mózg, gdyż przekazuje informacje do innych części.  

Pomiędzy cechami bramińskimi pisma umieszczają kontrolę umysłu i zmysłów, tolerancję, 

prostotę, czystość, wiedzę, prawdomówność, oddanie i wiarę w mądrość wedyjską. Bramini 

są nauczycielami wszelkich działów wiedzy, kapłanami obrzędów religijnych i 

przyjmującymi jałmużnę. Cechy kszatrijów to bohaterstwo, siła, determinacja, zaradność, 

odwaga w walce, wielkoduszność i zdolność przewodzenia. Kszatrijowie chronią bezradnych 

i wspierają innych rozdając dary. Chociaż są obeznani z pismami, nigdy nie przyjmują 

pozycji nauczyciela. Ich obowiązkiem jest walka za słuszną sprawę. Uprawa roli, ochrona 

krów i prowadzenie interesów to praca dla wajśjów, obowiązkiem śudrów jest praca i służba 

dla innych. Według pism wedyjskich krowa zalicza się do siedmiu matek człowieka i dlatego 

zabijanie krów jest barbarzyństwem. Jak król chroni poddanych, tak wajśja chroni krowy. 

Wajśjowie to przede wszystkim rolnicy, którzy uprawiają zboża i warzywa oraz hodują 

krowy. Społeczeństwo wedyjskie nie było zaawansowane w przemyśle i urbanizacji. Ludzie 

żyli szczęśliwie na małym kawałku ziemi wystarczającym do produkcji zbóz i hodowli krów. 

Bogactwem rolników były nie pieniądze, lecz produkty rolne, krowy, mleko i masło, które 

wymieniali na inne dobra. Ludzie ci mieli pod dostatkiem klejnotów, wspaniałych szat i złota. 

Śudrowie pełnili służbę dla pozostałych klas, były to osoby bez skłonności do życia 

intelektualnego, żołnierskiego czy kupieckiego.  

Pierwszy etap życia to brahmaczarja, czyli życie studenckie, zawierające w sobie zasadę  

celibatu. Dzieci chodzą do gurukuli, czyli szkoły mistrza duchowego, pod okiem którego 

przechodzą szkolenie. Nauczyciel obserwuje ucznia od najwcześniejszych lat i może z 

łatwością dostrzec jakie ma skłonności i do jakiej warny należy. System warnaśramy 

dostarcza wzoru życia, w którym można zaspokoić swe pragnienia, a także poprzez 

uregulowanie wyzwolić się z materialnej niewoli. 

Grihastha to osoba żyjąca w małżeństwie w sposób uregulowany, by spełnić swe pragnienia i 

jednocześnie oczyścić się duchowo. Wedy oznajmiają, że nie należy zostawać ojcem czy 

matką, jeśli nie można uwolnić swych podopiecznych od cyklu narodzin i śmierci. 

Oczyszczanie egzystencji dziecka rozpoczyna się już w momencie poczęcia, kiedy to rodzice 

najpierw wyrażają swe pragnienie poczęcia potomstwa i dokonują ceremonii oczyszczenia 

swej świadomości. 

Trzeci etap, wanaprastha, to życie pustelnicze, stan pośredni między życiem małżeńskim a 

całkowitym wyrzeczeniem. Małżonkowie uwalniają się od wszelkich związków rodzinnych i 

podróżują po świętych miejscach. Ostatecznie mężczyzna może zerwać wszelkie związki 

rodzinne i przyjąć sanjasę — etap pełnego wyrzeczenia. Sanjasin jest mistrzem duchowym 

dla pozostałych warn i aśramów oraz cieszy się dużym poważaniem w społeczeństwie.  

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy przechodzą przez każdy etap. Na ogół przyjmuje się, że 

sanjasinem może zostać bramin, kszatrija dochodzi do wanaprasthy, a pozostali żyją w 

rodzinach. Biorąc pod uwagę różne pozycje ludzi zależnie od cech natury, warnaśrama 

dharma dostarcza procesu, dzięki któremu każdy może się wznieść i podporządkować 

Najwyższemu Panu. Podporządkowanie jest siddhantą rządzącą wedyjską literaturą i tradycją. 

 

 

 

 



SŁOWNICZEK 

amba — matka 

aśram — miejsce przeznaczone do praktyk duchowych lub kolejny etap życia człowieka 

poświęcony zrozumieniu Boga  

brahmaczarin — osoba znajdująca się w początkowym aśramie, studiuje pod okiem guru, 

praktykuje wyrzeczenia, żyje w celibacie, są dwie kategorie brahamaczarinów: 

upakurwana szkolący się przed wejściem w kolejny etap życia oraz naisztika żyjący w 

celibacie całe życie 

bramin — członek najwyższej klasy w wedyjskim systemie społecznym, nauczyciel, mędrzec, 

kapłan 

czandala — członek klasy niedotykalnych, zjadaczy psów 

dharma — zasady religijne; obowiązki zawodowe  

dharma-patni — religijna żona 

ghi — sklarowane masło 

grihastha — osoba na drugim etapie życia (aśramie), religijny pan domu, którego głównym 

celem jest praktyka duchowa, a związek małżeński traktuje jako sytuację dogodną do 

zdobycia nowych doświadczeń i wzajemnej pomocy 

gurukula — szkoła mistrza duchowego 

guru-pati — mąż, który sprawuje duchową opiekę nad rodziną 

madhuparka — pomyślny eliksir składający się z ghi, miodu i jogurtu w proporcjach 1:2:4; 

ghi symbolizuje długie życie, miód słodycz, a jogurt czystość 

Mahabharata — jedna z głównych epopei starożytnych Indii opowiadająca dzieje dynastii 

Bharatów 

prakriti — kobieca natura, która jest przedmiotem przyjemności, energią podporządkowaną i 

pochodzącą od puruszy 

purany — księgi literatury wedyjskiej, skarbnica pradawnych historii 

purusza — męska dominująca natura pana, władcy i odbiorcy przyjemności 

Ramajana — jedna z głównych epopei starożytnych Indii opowiadająca o losach księcia 

Ramy 

rasa — miłosny związek z Bogiem 

sadhana —  uregulowane praktyki duchowe 

sanjasin — osoba na końcowym etapie życia (aśramie), wędrowny mnich, który porzucił 

wszelkie związki społeczne, nauczyciel duchowy wszystkich niższych klas społecznych 

sari — wedyjski strój kobiety 

sati — rytuał, w którym wierna żona wchodziła w ogień na stosie pogrzebowym męża 

siddhanta — konkluzja pism wedyjskich 

stri — dosł. to, co zwiększa, określenie kobiety, która zwiększa dobra materialne i posiadłości 

męża 

Śrimad Bhagawatam — zwane również Bhagawata Puraną, dzieło zawierające opowieści i 

historie z dziejów świata, będące dialogiem między mędrcami  

wajsznawowie — wielbiciele Boga, wyznawcy wisznuizmu 

wanaprastha — osoba na przedostatnim etapie życia (aśramie), która porzuca aktywne życie 

rodzinne, udaje się do lasu lub świętego miejsca, by skupić się na praktykach duchowych 

warnaśrama dharma — wedyjski system społeczny, dzielący społeczeństwo na cztery grupy 

zawodowe (warny), a życie człowieka na cztery etapy (aśramy) 

wiwaha samskara — wedyjska ceremonia małżeńska, wiwaha znaczy wznosić, samskara to 

rytuał oczyszczający 
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