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Wprowadzenie 

 

 

Tragiczna i heroiczna postać królowej Kunti pojawia się w bogatym w wydarzenia okresie historii 

starożytnych Indii. Mahabharata, wielki poemat dawnych Indii, na który składa się około 110 000 

wersetów, opisuje Kunti jako żonę króla Pandu i matkę pięciu sławnych synów zwanych 

Pandavami. Jako matka Pandavów, Kunti stała się jedną z głównych postaci złożonego konfliktu 

politycznego, do którego doszło 5 tysięcy lat temu. Jego punktem kulminacyjnym była 

niszczycielska bitwa o panowanie, która rozegrała się na polu Kuruksetra i zmieniła bieg 

światowych wydarzeń. Oto jak Mahabharata opisuje wypadki poprzedzające tę masakrę.  

 

Najstarszy z synów poprzedniego władcy – Dhritarastra – urodził się niewidomy, nie mógł więc 

objąć rządów. Dlatego też królem został jego brat, Pandu. Niedługo po wstąpieniu Pandu na tron, 

Dhritarastra poślubił Gandhari i miał z nią stu synów, z których najstarszym był ambitny i okrutny 

Duryodhana.  

 

Tymczasem Pandu poślubił dwie księżniczki – Madri i Kunti. Kunti, początkowo zwana Prthą, była 

córką króla Śuraseny, przywódcy sławnej dynastii Yadu. Jak opisuje Mahabharata, Kunti 

odznaczała się pięknem i szlachetnym charakterem. Niezłomnie wypełniała swe śluby 

i przestrzegała prawa (dharmy). Otrzymała także niezwykłe błogosławieństwo. Gdy była 

dzieckiem, zaadoptował ją bezdzietny kuzyn a zarazem bliski przyjaciel jej ojca, Kuntibhoja (stąd 

jej imię "Kunti"). Do obowiązków Kunti w domu przybranego ojca należało dbanie o wygody 

gości. Pewnego razu zawitał tam Durvasa, potężny mędrzec-mistyk, którego Kunti bardzo 

zadowoliła swą bezinteresowną służbą. Durvasa przewidział, że nie będzie mogła ona począć 

synów ze swym mężem, toteż dał jej błogosławieństwo, dzięki któremu mogła przywołać 

któregokolwiek z półbogów i ze związku z nim wydać na świat potomstwo.  

 

Po poślubieniu Kunti, Pandu został obrzucony klątwą, która sprawiła, że stał się niezdolny do 

płodzenia dzieci. Zrezygnował więc z tronu i udał się ze swymi żonami do lasu. Wówczas Kunti 

wykorzystała błogosławieństwo Durvasy i na prośbę swego męża przywołała trzech półbogów i w 

rezultacie urodziła trzech wspaniałych synów. Najpierw przywołała Dharmę, półboga religii. Po 

oddaniu mu czci i powtórzeniu inwokacji, której nauczył ją Durvasa, połączyła się z Dharmą i w 

następstwie tego związku urodziła pierwszego syna. Skoro tylko chłopiec przyszedł na świat, głos 

pochodzący z niewidzialnego źródła oznajmił: "Chłopiec ten będzie zwał się Yudhisthirą. 

Cechować go będą prawość, wspaniałomyślność, stanowczość i wyrzeczenie. Zdobędzie on sławę 

we wszystkich trzech światach". Pobłogosławiony pełnym zalet synem, Pandu poprosił Kunti 

o bardzo silnego syna. Kunti przywołała więc Vayu, półboga wiatru, i poczęła z nim potężnego 

Bhimę. Po narodzinach Bhimy głos z niebios oznajmił: "Ten chłopiec przewyższy siłą wszystkich 

ludzi".  

 

Następnie Pandu zasięgnął rady wielkich mędrców mieszkających w lesie i poprosił Kunti, aby na 

jeden rok podjęła ślub wyrzeczenia. Kiedy termin ślubu dobiegł końca, Pandu zwrócił się do Kunti: 

"O piękna pani, zadowoliłaś Indrę, króla niebios. Przywołaj go więc, aby począć syna". Wówczas 

Kunti przywołała Indrę i z ich związku narodził się Arjuna. Z chwilą, gdy książę przyszedł na 

świat, ten sam niebiański głos oznajmił: "O Kunti, ten syn dorówna mocą Kartaviryi i Śibi (dwaj 



potężni królowie z czasów wedyjskich) i będzie niepokonany w walce, tak jak Indra. Uzyska wiele 

niebiańskich broni i rozsławi twe imię". Jakiś czas potem Madri, młodsza żona Pandu, urodziła 

dwóch synów o imionach Nakula i Sahadeva. Synowie Pandu (Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula 

i Sahadeva) stali się znani jako Pandavowie.  

 

Kiedy Pandu porzucił tron i udał się do lasu, Dhritarastra tymczasowo przejął władzę nad 

królestwem. Miał nim władać do chwili, kiedy dorośnie najstarszy syn Pandu. Zanim to się jednak 

stało, Pandu zmarł na skutek klątwy, a Madri spłonęła na stosie pogrzebowym swego męża. Po tym 

wydarzeniu opiekę nad pięcioma Pandavami przejęła królowa Kunti.  

 

Po śmierci Pandu, leśni mędrcy przyprowadzili pięciu książąt oraz Kunti na dwór Kauravów 

w Hastinapurze – stolicy królestwa (położonej niedaleko dzisiejszego Delhi). Tam, pod okiem 

Dhritarastry i zacnego Vidury, przyrodniego brata Pandu, chłopcy otrzymali królewskie 

wychowanie.  

 

Sprawa przekazania tronu stała się jednakże przyczyną rodzinnego konfliktu. Wprawdzie 

początkowo Dhritarastra uznał prawo Yudhisthiry do tronu, później jednak uległ wpływowi swego 

najstarszego syna, żądnego władzy Duryodhany, który sam pragnął zasiąść na tronie. Powodowany 

nieprzejednaną zawiścią, Duryodhana zawiązał spisek przeciwko Pandavom i uzyskawszy – co 

prawda niezbyt zdecydowane – poparcie słabego charakterem Dhritarastry, przysporzył im wielu 

cierpień. Dokonał kilku zamachów na ich życie, gdy byli jeszcze w Hastinapurze, po czym odesłał 

ich do pałacu na prowincji. Pałac ten kazał podpalić, ale Pandavom udało się zbiec. Przez cały czas 

pięciu młodym Pandavom towarzyszyła ich dzielna matka, królowa Kunti, która wraz ze swymi 

ukochanymi synami cierpiała z powodu prześladowań ze strony Duryodhany.  

 

Jednakże – dzięki troskliwej ochronie, jaką roztoczył nad nimi Pan Kryszna, który zstąpił wtedy po 

to, aby oddawać się Swym ziemskim rozrywkom – Kunti i Pandavowie raz po raz unikali śmierci. 

W końcu Duryodhana, przebiegły polityk, podstępem odebrał Pandavom królestwo i wolność. 

Doszło do tego podczas gry hazardowej, w rezultacie której Kauravowie znieważyli Draupadi, żonę 

Pandavów, a ich samych – ku wielkiej rozpaczy Kunti – zesłali do lasu na trzynastoletnie wygnanie.  

 

Powróciwszy po trzynastu latach do Hastinapury, Pandavowie chcieli odzyskać królestwo, ale 

Duryodhana zuchwale odmówił zrzeczenia się tronu. Po kilku nieskutecznych próbach 

załagodzenia konfliktu, Yudhisthira posłał do nich Samego Pana Krysznę, by Ten postarał się 

odzyskać królestwo drogą pokojową. Duryodhana był jednak tak uparty, że nawet ta próba się nie 

powiodła i obie strony zaczęły przygotowywać się do walki. Ze wszystkich stron świata zaczęli 

nadciągać zwolennicy i przeciwnicy Yudhisthiry. Wszyscy zgromadzili się w miejscu, w którym 

miała rozegrać się straszliwa bitwa decydująca o losach ówczesnego świata.  

 

W pobliżu Hastinapury, na historycznej równinie zwanej Kuruksetrą, przez osiemnaście dni toczyła 

się zacięta walka. Spośród milionów wojowników, którzy wzięli w niej udział, przy życiu została 

tylko garstka. Masakrę przeżyli jedynie Pan Kryszna, Pandavowie i kilku innych. Kauravowie 

(Duryodhana i jego bracia) pogrążyli się w mrokach śmierci. W desperackim odruchu zemsty, 

Aśvatthama, jeden z pozostałych przy życiu Kauravów, bezlitośnie zamordował pięciu synów 

Draupadi, gdy ci pogrążeni byli we śnie. Utrata wnuków była dla Kunti kolejnym ciosem.  

 

Aśvatthama, złapany i zawleczony do obozu Pandavów niczym zwierzę, został puszczony wolno 

tylko dzięki zdumiewającemu współczuciu Draupadi – matki zamordowanych chłopców i synowej 

Kunti – która błagała, by darowano mu życie. Mimo tego pozbawiony skrupułów Aśvatthama 

wyzwolił brahmastrę, najgroźniejszą z broni, i w ten sposób podjął jeszcze jedną próbę zabicia 

ostatniego potomka Pandavów – ich nie narodzonego wnuka znajdującego się w łonie Uttary. Gdy 

Uttara ujrzała zmierzającą wprost ku niej brahmastrę, natychmiast pobiegła szukać schronienia 



u Pana Kryszny, który właśnie zamierzał wyruszyć do Dvaraki – Swej stolicy. Kryszna uchronił 

Pandavów i Kunti od nieuniknionej śmierci, powstrzymując żar i promieniowanie brahmastry 

Swym dyskiem Sudarśana.  

 

Kiedy Pan Kryszna wybawił Pandavów z tego ostatniego nieszczęścia i przekonał się, że Jego plany 

się spełniły, ponownie zaczął przygotowywać się do odjazdu. Duryodhana latami nękał rodzinę 

królowej Kunti, lecz Kryszna cały czas otaczał ją opieką. Teraz jednak zamierzał ich opuścić. Na 

myśl o rozłące Kunti pogrążyła się w nieutulonym żalu i skierowała do Niego płynące z głębi serca 

modlitwy  

 

Kunti była ciotką Pana Kryszny (inkarnował On jako syn jej brata Vasudevy), jednak pomimo tego 

formalnego związku doskonale zdawała sobie sprawę z Jego wzniosłej i boskiej tożsamości. Dobrze 

wiedziała o tym, że zstąpił ze Swej siedziby w niebie duchowym po to, by uwolnić Ziemię od 

demonicznych sił militarnych i przywrócić praworządność. Tuż przed bitwą na polu Kuruksetra 

Kryszna wyjawił to wszystko jej synowi, Arjunie, słowami, które zostały uwiecznione w Bhagavad-

gicie (4.7-8):  

 

Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna 

szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście. Po to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić 

niegodziwców oraz dla odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodzę w każdym milenium.  

 

Kryszna doprowadził do zagłady bezbożnych Kauravów i w ten sposób spełnił Swój cel 

"unicestwienia niegodziwców". Później, umieściwszy na tronie Yudhisthirę, przywrócił władzę 

Pandavom i pocieszył rodziny poległych wojowników. Po tym wszystkim zamierzał odjechać. 

W obliczu nadchodzącej rozłąki, Kunti ofiarowała Mu swe wzniosłe modlitwy.  

 

Kunti zbliżyła się do powozu Pana, aby nakłonić Go do pozostania w Hastinapurze i chronienia 

rządu Pandavów przed szukającymi odwetu przeciwnikami:  

 

O mój Panie (...), czyżbyś opuszczał nas dzisiaj, chociaż jesteśmy całkowicie zależni od Twojej 

łaski i nie mamy nikogo innego, kto by nas chronił teraz, kiedy wszyscy królowie są nam wrodzy? 

(Śrimad Bhagavatam 1.8.37)  

 

To błaganie Kunti nie powinno doprowadzić nas do błędnego wniosku, że jej modlitwy były 

interesowne. Chociaż cierpienia, których doznała, znacznie przewyższały te, które byłby w stanie 

znieść zwykły człowiek, królowa Kunti bynajmniej nie prosi o ulgę. Wprost przeciwnie, prosi 

o dalsze cierpienia, twierdząc, że zwiększą one jej oddanie dla Pana i ostatecznie przyniosą jej 

wyzwolenie:  

 

Mój drogi Kryszno, mój Panie, uratowałeś nas od zatrutego ciasta, od wielkiego ognia, od kanibali 

i od występnego zgromadzenia. Chroniłeś nas od cierpień podczas naszego wygnania w lesie i na 

polu bitwy, gdzie walczyli wielcy generałowie. (...) Pragnę, aby wszystkie te nieszczęścia zdarzały 

się raz za razem, tak abyśmy mogli wciąż Cię oglądać, albowiem oglądanie Ciebie oznacza, że nie 

ujrzymy już więcej powtarzających się narodzin i śmierci. (Bhag. 1.8.24-25)  

 

Słowa Kunti, wielkiej i świętej wielbicielki – proste, oświecające i płynące bezpośrednio z duszy – 

dowodzą zarówno najgłębszych, transcendentalnych uczuć serca, jak i dogłębnych filozoficznych 

i teologicznych rozważań intelektu. Jej słowa gloryfikujące Najwyższego Osobowego Boga – 

Krysznę – wypływają z miłości połączonej z mądrością:  

 

O Panie Madhu, tak jak Ganges bezustannie płynie do morza, nigdzie nie zbaczając, tak pozwól, 

aby moja uwaga była stale skupiona na Tobie i nie zwracała się ku nikomu innemu. (Bhag. 1.8.42)  



 

Słowa królowej Kunti, spontanicznie wypowiedziane ku chwale Pana Kryszny, oraz jej opis ścieżki 

postępu duchowego zostały uwiecznione w Mahabharacie i Bhagavata Puranie (Śrimad 

Bhagavatam). Były one recytowane i śpiewane przez mędrców oraz filozofów na przestrzeni 

tysięcy lat.  

 

Wzniosłe modlitwy Kunti znajdujące się w Pierwszym Canto Śrimad Bhagavatam liczą jedynie 

dwadzieścia sześć dwuwierszy (wersety 18-43 ósmego rozdziału), jednakże uważane są one za 

arcydzieło filozofii, teologii i literatury Książka Nauki królowej Kunti zawiera te wspaniałe wersety 

oraz pouczające komentarze Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, założyciela 

i acaryi Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, a także najsłynniejszego 

uczonego wedyjskiego i przywódcy duchowego naszych czasów. Oprócz komentarzy napisanych 

przez Śrila Prabhupadę w roku 1962, Nauki królowej Kunti zawierają też dalsze objaśnienia, 

których udzielił on wiosną 1973 roku podczas cyklu interesujących wykładów wygłoszonych w Los 

Angeles. W tych pamiętnych wykładach Śrila Prabhupada dokonał bardziej szczegółowej analizy 

wersetów zawierających modlitwy królowej Kunti i w ten sposób rzucił na nie więcej światła.  

 

Ta nowa publikacja Bhaktivedanta Book Trust, uzupełniona ośmioma kolorowymi ilustracjami, 

może stać się wartościowym dodatkiem do bibliotek wszystkich tych, którzy poszukują głębszego 

zrozumienia tajemnic życia. Napisana przez człowieka o głębokim oddaniu i gruntownej wiedzy, 

będzie dla każdego czytelnika niezawodnym przewodnikiem na ścieżce prowadzącej ku prawdziwej 

mądrości i duchowemu oświeceniu. 

 

Wydawcy 

 

 

Rozdział 1   

 

Oryginalna osoba 

 

 

kunty uvaca  

namasye purusam tvadyam  

iśvaram prakrteh param  

alaksyam sarva-bhutanam  

antar bahir avasthitam  

 

Śrimati Kunti rzekła: O Kryszno, składam Ci pokłony, ponieważ Ty jesteś oryginalną osobą i nie 

jesteś skażony cechami materialnego świata. Istniejesz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

wszystkiego, a jednak jesteś niewidoczny dla wszystkich.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.18  

 

Śrimati Kuntidevi dobrze wiedziała o tym, że Kryszna jest oryginalnym Osobowym Bogiem, 

chociaż grał On rolę jej bratanka. Tak oświecona niewiasta nie mogłaby popełnić błędu i złożyć 

pokłonów bratankowi. Kunti zwróciła się więc do Kryszny jako do oryginalnego purusy, 

znajdującego się poza tym materialnym kosmosem. Mimo iż wszystkie żywe istoty są również 

transcendentalne, nie są one jednak ani oryginalne, ani nieomylne. Żywe istoty mają skłonność do 

upadku w szpony materialnej natury, ale Pan nigdy nie podlega wpływowi materii. Dlatego też 

Vedy opisują Go jako najważniejszą pośród wszystkich żywych istot (nityo nityanam cetanaś 

cetananam) oraz jako iśvarę, kontrolera. Zwykłe żywe istoty, a także półbogowie – tacy jak Candra 

i Surya – są również do pewnego stopnia iśvarami, ale żaden z nich nie jest najwyższym iśvarą, 

czyli ostatecznym kontrolerem. Pan jest parameśvarą, czyli Nadduszą. Usytuowany jest On 



zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wszystkiego, co istnieje. Chociaż stał przed Śrimati Kunti 

jako jej bratanek, to był również obecny wewnątrz niej i wewnątrz wszystkich innych. 

W Bhagavad-gicie (15.15) Pan mówi: "Przebywam w sercu każdego i ode Mnie pochodzi pamięć, 

wiedza i zapomnienie. Ja jestem przedmiotem poznania wszystkich Ved. W istocie to Ja jestem 

kompilatorem Ved i Ja jestem nauczycielem Vedanty". Królowa Kunti oznajmia, że chociaż Pan 

jest usytuowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wszystkich, żywych istot, mimo to jest 

niewidoczny. Dla zwykłych ludzi Pan jest zagadką. Królowa Kunti widziała, jak Pan Kryszna, 

mimo iż był obecny przed nią, wszedł do łona Uttary, aby ocalić jej płód od działania brahmastry 

Aśvatthamy. Sama nie była pewna, czy Śri Kryszna znajduje się w jednym miejscu, czy też jest 

wszechprzenikający Tak naprawdę jest On jednym i drugim, ale zastrzega sobie prawo 

nieobjawiania się osobom, które nie są podporządkowanymi Mu duszami. Zasłaniająca Go kurtyna 

nazywana jest złudną energią (mayą) Najwyższego Pana i ogranicza ona wizję zbuntowanej duszy. 

Wyjaśnia to następny werset. 

 

 

Rozdział 2   

 

Poza zmysłami 

 

 

maya-javanikacchannam  

ajnadhoksajam avyayam  

na laksyase mudha-drśa  

nato natyadharo yatha  

 

Będąc poza zasięgiem ograniczonej percepcji zmysłowej, jesteś wiecznie nieosiągalnym 

czynnikiem, okrytym kurtyną zwodniczej energii. Jesteś niewidzialny dla głupiego obserwatora, 

zupełnie jak aktor, który pozostaje nierozpoznany w swoim przebraniu.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.19  

 

W Bhagavad-gicie Pan Śri Kryszna stwierdza, że ludzie mniej inteligentni uważają Go za 

zwykłego, podobnego nam człowieka i dlatego wyśmiewają Go. To samo potwierdza tutaj królowa 

Kunti. Mniej inteligentni są ci, którzy buntują się przeciwko autorytetowi Pana. Nazywani są oni 

asurami. Asury nie uznają autorytetu Pana. Kiedy Najwyższy Pan osobiście pojawia się wśród nas 

jako Rama, Nrisimha, Varaha, czy też w Swojej oryginalnej postaci jako Kryszna, dokonuje wielu 

wspaniałych czynów, które nie leżą w ludzkich możliwościach. Jak dowiemy się z Dziesiątego 

Canto tego wielkiego dzieła, Pan Kryszna już w dzieciństwie dokonywał nadludzkich czynów. 

Zabił On wiedźmę Putanę, która posmarowała swoją pierś trucizną po to, aby Go zabić. Ssąc jej 

pierś niczym zwykłe dziecko, Pan wyssał z niej również życie. Podniósł też wzgórze Govardhana, 

tak jak chłopiec podnosi muchomora, i trzymał je przez kilka dni bez przerwy, aby ochronić 

mieszkańców Vrindavany. Są to tylko niektóre z nadludzkich czynów Pana opisanych 

w autorytatywnych pismach wedyjskich, takich jak Purany, Itihasy (historie) i Upanisady. Pan 

udzielił również wspaniałych instrukcji w postaci Bhagavad-gity. Wykazał się zdumiewającymi 

możliwościami jako wielki bohater, jako głowa rodziny, jako nauczyciel i jako asceta. Jest On 

uznawany za Boga, Najwyższą Osobę przez takie autorytety jak Vyasa, Devala, Asita, Narada, 

Madhva, Śankara, Ramanuja, Śri Caitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Viśvanatha Cakravarti, 

Bhaktisiddhanta Sarasvati i wszystkie inne wielkie postacie w sukcesji vaisnavów. Sam Kryszna 

oznajmia ten fakt wielokrotnie w autentycznych pismach. Mimo to istnieją ludzie o demonicznej 

mentalności, którzy nigdy nie są skłonni uznać, że Pan jest Najwyższą Prawdą Absolutną. Dzieje 

się tak częściowo z powodu ich ubogiego zasobu wiedzy, a częściowo z powodu zawziętości. 

Zarówno jedno, jak i drugie jest rezultatem ich przeszłych i obecnych grzesznych czynów Takie 

osoby nie mogły rozpoznać Pana Śri Kryszny nawet wtedy, kiedy był On przed nimi obecny Inna 



trudność polega na tym, że również ci, którzy zbytnio polegają na swoich niedoskonałych 

zmysłach, nie mogą dostrzec w Krysznie Najwyższego Pana. Tacy ludzie przypominają 

współczesnych naukowców, którzy chcą poznać wszystko za pomocą wiedzy doświadczalnej. 

Najwyższej Osoby nie można jednak poznać za pomocą tej niedoskonałej wiedzy. Pan został tutaj 

opisany jako adhoksaja, czyli niedostępny wiedzy doświadczalnej. Wszystkie nasze zmysły są 

niedoskonałe. Chcemy wszystko zobaczyć, ale musimy przyznać, że nawet nasze postrzeganie jest 

możliwe tylko w określonych materialnych warunkach, na które nie mamy nawet wpływu. Pan jest 

poza zasięgiem percepcji zmysłowej. Królowa Kunti uznaje tę niedoskonałość uwarunkowanej 

duszy, szczególnie kobiet, które jako grupa społeczna nie są zbyt inteligentne. Ludzie mniej 

inteligentni potrzebują świątyń, meczetów czy kościołów, gdyż takie święte miejsca dają im 

sposobność uznania zwierzchnictwa Pana i słuchania o Nim od autorytetów. W przypadku osób 

mniej inteligentnych taki początek życia duchowego jest sprawą zasadniczą i tylko głupcy gardłują 

przeciwko wznoszeniu miejsc kultu, które są niezbędne do podniesienia duchowego standardu 

ogółu ludzi. Składanie pokłonów majestatowi Pana, co ma zwykle miejsce w świątyniach, 

meczetach i kościołach, jest dla ludzi mniej inteligentnych tak samo korzystne, jak dla 

zaawansowanych bhaktów medytowanie o Nim przez pełnienie aktywnej służby. 

 

 

Rozdział 3   

 

Najbardziej inteligentna kobieta 

 

 

tatha paramahamsanam  

muninam amalatmanam  

bhakti-yoga-vidhanartham  

katham paśyema hi striyah  

 

Zstępujesz osobiście, aby przekazać transcendentalną naukę o służbie oddania sercom 

zaawansowanych transcendentalistów i umysłowych spekulantów, którzy oczyścili się dzięki 

zdolności odróżniania ducha od materii. Ale jak my, kobiety, możemy poznać Cię doskonale?  

Śrimad Bhagavatam 1.8.20  

 

Nawet najwięksi filozoficzni spekulanci nie mają dostępu do królestwa Pana. Upanisady mówią, że 

Najwyższa Prawda, Absolutny Osobowy Bóg, znajduje się poza zasięgiem możliwości 

intelektualnych nawet największych filozofów. Nie można poznać Go za pomocą wszechstronnego 

wykształcenia czy nawet największego mózgu. Poznać Go może tylko ten, kto otrzymał Jego łaskę. 

Inni mogą rozmyślać o Panu całymi latami, a mimo to pozostanie On dla nich niepoznawalny. Ten 

właśnie fakt potwierdziła królowa, która gra rolę niewinnej kobiety. Kobiety na ogół nie są zdolne 

do spekulacji filozoficznych, ale Pan błogosławi je, ponieważ natychmiast akceptują Jego wyższość 

oraz wszechmoc i bez zastrzeżeń składają Mu pokłony. Pan jest tak łaskawy, że obdarza 

szczególnymi względami nie tylko wielkich filozofów. Wie On, na ile szczere są nasze intencje. 

Z tego właśnie powodu kobiety na ogół licznie uczestniczą we wszelkiego rodzaju obrzędach 

religijnych. Wydaje się, że w każdym kraju i w każdej grupie religijnej kobiety wykazują większe 

zainteresowanie niż mężczyźni. Ta prostota w akceptowaniu autorytetu Pana jest bardziej skuteczna 

niż pretensjonalna i nieszczera religijna żarliwość.  

 

Kuntidevi modliła się do Pana z pokorą charakterystyczną dla vaisnavy. Pan Kryszna zbliżył się do 

Kuntidevi, aby okazać jej szacunek przez wzięcie pyłu z jej stóp. Kryszna zwykł okazywać jej 

szacunek w ten właśnie sposób, ponieważ uważał ją za Swą ciotkę. Chociaż, jako wielka 

wielbicielka, Kuntidevi zajmowała bardzo wzniosłą pozycję – praktycznie taką samą co 

Yaśodamayi, matka Kryszny – to z powodu pokory modliła się: "Kryszno, zrozumieć Cię mogą 



tylko paramahamsowie, najbardziej zaawansowani transcendentaliści. Lecz ja jestem kobietą; jak 

więc mogę Cię zrozumieć?"  

 

W systemie wedyjskim całe społeczeństwo podzielone jest na cztery warstwy społeczne (catur-

varnyam maya srstam). Najwyższą warstwą w społeczeństwie są bramini, czyli inteligencja. 

Następną są ksatriyowie – wojskowi i sprawujący rządy. Do trzeciej należą vaiśyowie – rolnicy 

i biznesmeni, a do ostatniej śudrowie, czyli zwykli robotnicy. O pozycji, jaką człowiek zajmuje 

w tym systemie, decydują jego kwalifikacje i rodzaj wykonywanej pracy (guna-karma). Bhagavad-

gita mówi o striyo vaiśyas tatha śudrah, a Śrimad Bhagavatam o stra-śudra-dvijabandhunam. 

Zgodnie z tymi stwierdzeniami, kobiety, śudrowie i dvija-bandhu należą do tej samej kategorii. 

Termin dvija-bandhu odnosi się do osoby, która narodziła się w wysoko postawionej rodzinie 

braminów albo ksatriyów, lecz sama nie ma wymaganych kwalifikacji. Jak już powiedzieliśmy, 

o pozycji społecznej w systemie wedyjskim decydują kwalifikacje. Jest to bardzo praktyczne. 

Załóżmy, że ktoś urodził się jako syn sędziego Sądu Najwyższego. Nie oznacza to wcale, że sam 

stał się sędzią Sądu Najwyższego. Zdarza się jednak, że kiedy ktoś przychodzi na świat w rodzinie 

bramina, to nawet jeśli nie ma cech bramińskich i jest łotrem numer jeden, twierdzi, że jest 

braminem. Taki człowiek może nie zasługiwać nawet na miano śudry, a mimo to ludzie uznają go 

za bramina. Takie podejście doprowadziło do upadku cywilizacji wedyjskiej. Bramini w Indiach 

często są wrogo nastawieni do naszego ruchu, ponieważ kształcę na braminów i inicjuję 

Europejczyków i Amerykanów. Lecz my nie zważamy na ich sprzeciwy i podobnie postąpiłby 

każdy rozsądny człowiek. Śri Caitanya Mahaprabhu powiedział:  

 

prthivite ache yata nagaradi grama  

sarvatra pracara haibe mora nama  

 

"Świadomość Kryszny będzie głoszona w każdym mieście i każdej wiosce świata". Dlaczegóż więc 

Europejczycy i Amerykanie nie mieliby stawać się braminami? Ten, kto przyjmuje świadomość 

Kryszny, już wzniósł się ponad braminizm. Bhagavad-gita (14.26) oznajmia:  

 

mam ca yo 'vyabhicarena  

bhakti-yogena sevate  

sa gunan samatityaitan  

brahma-bhuyaya kalpate  

 

"Kto całkowicie angażuje się w bhakti-yogę, ten od razu przekracza guny natury i wznosi się na 

platformę transcendentalną (brahma-bhuta)". Tak więc osoba, która w pełni angażuje się w bhakti-

yogę, osiąga najwyższą platformę transcendentalną, nie mówiąc już o staniu się braminem. 

 

Stereotypowa, wypaczona koncepcja, że braminem może być tylko człowiek, który urodził się 

w rodzinie bramińskiej, zniszczyła cywilizację wedyjską. Teraz jednak przywracamy właściwe 

zrozumienie, że każdy może osiągnąć doskonałość. Pan Kryszna mówi w Bhagavad-gicie (9.32):  

 

mam hi partha vyapaśritya  

ye 'pi syuh papa-yonayah  

striyo vaiśyas tatha śudras  

te 'pi yanti param gatim  

 

"O synu Prthy, ci, którzy we Mnie przyjmują schronienie, nawet jeśli są niższego rodu – kobietami, 

vaiśyami (kupcami) lub śudrami (robotnikami) – najwyższego dostępują przeznaczenia". Chociaż 

na ogół uważa się, że osoby te są niższej klasy, to gdy zostają bhaktami, wówczas wznoszą się 

ponad takie określenia. Kobiety, śudrowie i vaiśyowie są zazwyczaj uważani za mniej 

inteligentnych, lecz – jak oznajmia Caitanya-caritamrta – każdy, kto przyjmuje świadomość 



Kryszny, jest osobą najbardziej inteligentną (krsna yei bhaje sei bada catura). Caitanya Mahaprabhu 

mówi:  

 

ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva  

guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija  

 

"Pośród wszystkich żywych istot wędrujących po całym wszechświecie, tylko ta, która ma wielkie 

szczęście, otrzymuje dzięki łasce Kryszny i mistrza duchowego nasionko służby oddania" (Cc. 

Madhya 19.151). Ruch świadomości Kryszny nie składa się z pechowych, godnych politowania 

osób. Przeciwnie – należą do niego najbardziej szczęśliwi. Ten, kto podjął świadomość Kryszny, 

uważany jest za najszczęśliwszego, ponieważ znalazł sposób działania, dzięki któremu osiągnie 

doskonałość życia. Osoba świadoma Kryszny, przykładnie wypełniająca swe obowiązki, jest 

najbardziej szczęśliwa i najdoskonalsza. Takie jest skromne zdanie Kuntidevi.  

 

Chociaż Kunti miała ciało kobiety, była bhaktą. Nie była zwykłą, nieinteligentną kobietą. W istocie 

była osobą najbardziej inteligentną, ponieważ rozpoznała w Krysznie Najwyższego Pana. "Kryszna 

przyszedł, aby okazać mi szacunek, ale chociaż materialnie jawi się On jako mój bratanek, tak 

naprawdę jest Bogiem, Najwyższą Osobą". Dlatego w jednym z poprzednich wersetów Kunti 

powiedziała: alaksyam sarva-bhutanam antar bahir avasthitam: "Chociaż znajdujesz się wewnątrz 

i na zewnątrz wszystkiego, zwykły człowiek nie może Cię zobaczyć". W innym wersecie 

stwierdziła: na laksyase mudha-drśa. "Nie objawiasz się draniom i głupcom". To oznajmienie 

świadczy o tym, że Kunti widziała Pana. Gdyby nie widziała Kryszny takiego, jakim jest, jak 

mogłaby powiedzieć: na laksyase mudha-drśa? Oznajmiła także: prakrteh param. "Jesteś ponad tym 

materialnym stworzeniem".  

 

W omawianym wersecie, podobnie jak w poprzednich, ze słów Kunti przebija niezwykła pokora. 

Pokora jest bardzo korzystną cechą w służbie oddania. Dlatego Śri Kryszna Caitanya Mahaprabhu 

uczy nas: trnad api sunicena taror api sahisnuna. "Aby uczynić postęp w życiu duchowym, trzeba 

być bardziej tolerancyjnym niż drzewo i pokorniejszym od trawy". Takie nastawienie jest 

konieczne, ponieważ żyjąc w świecie materialnym napotykamy wiele niepokojących sytuacji, tak 

jak podczas przepływania oceanu. Nie powinniśmy oczekiwać, że ocean będzie spokojny; w każdej 

chwili mogą pojawić się wzburzone fale, które będą kołysać nawet wielkim statkiem. Podobnie, 

życie w tym świecie nie będzie spokojne. Śastry, pisma wedyjskie, mówią: padam padam yad 

vipadam (Bhag. 10.14.58) – niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Może go jednak uniknąć 

ten, kto zostanie bhaktą (mayam etam taranti te).  

 

Kiedy ktoś podejmuje proces świadomości Kryszny, na początku napotyka liczne przeszkody 

stwarzane przez mayę, czyli złudną energię materialną. Maya poddaje nas próbie, aby, przekonać 

się, na ile jesteśmy utwierdzeni w świadomości Kryszny. Ponieważ jest ona przedstawicielką 

Kryszny, nikomu nie pozwala Go niepokoić. Poddaje nas surowemu testowi, chcąc sprawdzić, czy 

podjęliśmy świadomość Kryszny po to, aby Krysznę niepokoić, czy też jesteśmy poważni. Takie 

jest zadanie mayi. Dlatego też na początku napotkamy wiele przeszkód na drodze postępu 

w świadomości Kryszny. Jeśli jednak będziemy przestrzegać zasad i regularnie, zgodnie 

z zaleceniami, intonować święte imię, wówczas pozostaniemy niewzruszeni. Gdy natomiast 

zlekceważymy te zasady, maya pochwyci nas natychmiast. Jest ona w stałym pogotowiu. 

Znajdujemy się na oceanie i w każdej chwili mogą pojawić się niepokojące sytuacje. Ten, kto 

zawsze zachowuje spokój, jest nazywany paramahamsą. 

 

Kuntidevi mówi: tatha paramahamsanam. "Zrozumieć Cię mogą tylko paramahamsowie". Słowo 

parama znaczy "najlepszy, najwyższy", a hamsa znaczy "łabędź". Słowo paramahamsa znaczy 

zatem tyle, co "doskonały łabędź". Jeśli podamy łabędziowi mleko zmieszane z wodą, wypije tylko 

mleko, a zostawi wodę. W świecie materialnym obecne są dwie natury – niższa i wyższa. Naturą 



wyższą jest życie duchowe, a niższą – życie materialne. Osoba, która wyrzeka się materialnego 

aspektu tego świata i przyjmuje jedynie aspekt duchowy, jest zwana paramahamsą.  

 

Powinniśmy być świadomi tego, że ciało wykonuje różne czynności jedynie dzięki obecności 

duszy. Taka jest prawda. Ciało jest tylko zewnętrznym okryciem duszy. Powinniśmy również 

wiedzieć, że Kryszna jest przyczyną wszelkich działań. Kto ma tę wiedzę, jest paramahamsą. Zatem 

ścieżka bhakti-yogi jest przeznaczona dla paramahamsów, czyli tych, którzy wiedzą, że centrum 

wszystkiego jest Kryszna. W Bhagavad-gicie Kryszna mówi: aham sarvasya prabhavo mattah 

sarvam pravartate. "Ja jestem źródłem wszystkiego; wszystko ze Mnie emanuje". Kto zatem wie, 

nie tylko teoretycznie, lecz zrealizował również w praktyce, że Kryszna jest przyczyną wszystkich 

przyczyn – i kto jest o tym przekonany – ten jest paramahamsą.  

 

Kuntidevi mówi: "Mogą Cię poznać paramahamsowie i muni, a nie dranie i głupcy". Słowo 

muninam odnosi się do myślicieli albo umysłowych spekulantów, a słowo amalatmanam określa 

osoby o czystym sercu. Serca materialistów są pełne brudu chciwości i pożądania. Słowo 

amalatmanam odnosi się zaś do osób, które są wolne od tych dwóch rodzajów zanieczyszczeń.  

 

Bhakti-yoga jest przeznaczona dla ludzi o czystym sercu, a nie dla tych, którzy są chciwi 

i pożądliwi. Oczywiście, ludzie chciwi i pożądliwi mogą próbować uczynić postęp – i stopniowo 

mogą go robić – lecz skoro tylko ktoś usytuuje się w bhakti-yodze, pożądanie i chciwość znikną raz 

na zawsze. Viraktir anyatra ca (Bhag. 11.2.42). Takie jest kryterium. Kiedy ktoś uwolni się od 

pożądania i chciwości, wtedy jest usytuowany w bhakti-yodze i jest prawdziwym paramahamsą. 

Kuntidevi z pokorą przyznaje: "Mogą Cię poznać paramahamsowie i muni, osoby o czystym sercu, 

praktykujące bhakti-yogę. Lecz my jesteśmy tylko kobietami. Należymy do niższej klasy. Jak więc 

możemy Cię zrozumieć?" Chociaż Kunti rozumie wszystko, gra rolę zwykłej kobiety i mówi: "W 

jaki sposób mogę Cię zrozumieć?" Na tym polega pokora. 

 

 

Rozdział 4   
 

Zbliżanie się do Kryszny 

 

 

krsnaya vasudevaya  

devaki-nandanaya ca  

nanda-gopa-kumaraya  

govindaya namo namah  

 

Dlatego składam pełne szacunku pokłony Panu, który stał się synem Vasudevy i źródłem radości 

dla Devaki, synem Nandy i innych pasterzy Vrindavany oraz tym, który ożywia krowy i zmysły.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.21  

 

Pan, nieosiągalny za pomocą żadnych materialnych środków, z powodu Swego bezgranicznego 

i bezprzyczynowego miłosierdzia zstępuje na Ziemię w Swojej oryginalnej postaci, aby okazać 

specjalną łaskę Swym czystym bhaktom i zmniejszyć gwałtowny wzrost liczby demonów. Królowa 

Kunti wielbi tę inkarnację, czyli zstąpienie Pana Kryszny bardziej niż wszystkie pozostałe 

inkarnacje, ponieważ kiedy Kryszna pojawia się w tej szczególnej postaci, jest On bardziej 

przystępny. W inkarnacji Ramy od samego dzieciństwa grał rolę królewskiego syna, ale 

w inkarnacji Kryszny, chociaż był synem króla, natychmiast po pojawieniu się opuścił schronienie 

Swego prawdziwego ojca i matki (króla Vasudevy i królowej Devaki) i oddał się pod opiekę 

Yaśodamayi. Mógł więc grać rolę zwykłego pastuszka w błogosławionej Vrajabhumi, która dzięki 

Jego dziecięcym rozrywkom została niezwykle uświęcona. Pan Kryszna jest zatem bardziej 



miłosierny od Pana Ramy. Kryszna był niewątpliwie bardzo łaskawy dla brata Kunti, Vasudevy, 

i całej rodziny. Gdyby nie został synem Vasudevy i Devaki, królowa Kunti nie mogłaby nazywać 

Go swoim bratankiem i w ten sposób zwracać się do Niego z rodzicielskim uczuciem. Jednak 

Nandę i Yaśodę spotkało jeszcze większe szczęście, ponieważ mogli rozkoszować się dziecięcymi 

rozrywkami Pana, które są bardziej atrakcyjne niż wszystkie inne Jego rozrywki. Nie ma nic, co 

dorównywałoby dziecięcym rozrywkom Pana objawionym we Vrajabhumi. Rozrywki te są 

odzwierciedleniem Jego wiecznych zajęć na oryginalnej Krysznaloce, opisanej w Brahma-samhicie 

jako cintamani-dhama. Pan Śri Kryszna osobiście zstąpił do Vrajabhumi z całym Swoim 

transcendentalnym otoczeniem i atrybutami. Dlatego też Śri Caitanya Mahaprabhu stwierdził, że 

nikt nie jest tak szczęśliwy jak mieszkańcy Vrajabhumi, a szczególnie pasterki, które poświęciły 

wszystko dla przyjemności Pana. Dzięki rozrywkom z Nandą i Yaśodą, z pasterzami, a szczególnie 

z pastuszkami i krowami, jest On nazywany Govindą. Pan Kryszna jako Govinda jest szczególnie 

przychylny braminom i krowom. W ten sposób daje do zrozumienia, że pomyślność społeczeństwa 

ludzkiego zależy głównie od kultury bramińskiej i ochrony krów Pan Kryszna nie jest zadowolony, 

jeżeli brakuje tych dwóch rzeczy.  

 

Na początku swych modlitw Kuntidevi powiedziała: namasye purusam tvadyam iśvaram prakrteh 

param. "Składam pokłony tej osobie, purusy, która jest prakrteh param, ponad tym materialnym 

przejawieniem". Tak więc już na początku Kuntidevi uświadamia nam, że Bóg jest najwyższym 

purusą, Najwyższą Osobą. Nie jest On bezosobowy Jest osobą, ale nie z materialnego świata, czyli 

tego materialnego stworzenia. Jego ciało nie jest materialne. Powinniśmy to zrozumieć. 

Impersonaliści, mając ubogi zasób wiedzy, nie są w stanie pojąć, jak Najwyższa Prawda Absolutna 

może być osobą. Dla ruch "osoba" oznacza kogoś ze świata materialnego. Na tym polega ich błąd. 

Ale dlaczego Bóg miałby być osobą z tego świata? Żeby usunąć to nieporozumienie, Kuntidevi już 

na początku stwierdziła, że Pan jest prakrteh param, ponad tym materialnym stworzeniem. Jednakże 

jest On osobą i dzięki łasce Kunti możemy zrozumieć, że ta Najwyższa Osoba, chociaż alaksyam, 

niewidzialna, teraz ukazała się jako Kryszna.  

 

Kuntidevi mówi: krsnaya vasudevaya. Słowo vasudeva czasami tłumaczy się jako 

"wszechprzenikający". Taką koncepcję Kryszny mają impersonaliści, dlatego Kuntidevi wykazuje, 

że "tym Vasudevą, wszechprzenikającym, jest Kryszna". Iśvarah sarva-bhutanam hrd-deśe 'rjuna 

tisthati: Kryszna, Najwyższy Pan, obecny jest w każdym sercu. Jest On zatem wszechprzenikający.  

 

Kryszna, oryginalna osoba, istnieje w trzech aspektach: jako Najwyższy Osobowy Bóg, jako 

wszechprzenikająca Paramatma (Naddusza) i jako bezosobowa światłość Brahmana. Osoby 

praktykujące bhakti-yogę nie wykazują zainteresowania bezosobową światłością Brahmana, która 

przeznaczona jest dla zwykłych ludzi. Gdybyśmy byli mieszkańcami Słońca, nie obchodziłby nas 

zbytnio blask słoneczny. Podobnie, osoby zaawansowane w życiu duchowym nie interesują się 

bezosobową światłością Brahmana, lecz purusą, Najwyższą Osobą, Vasudevą. Bhagavad-gita 

stwierdza, że taką realizację Najwyższej Osoby osiąga się po bardzo wielu życiach (bahunam 

janmanam ante). Jnani, impersonaliści, którzy są przywiązani do światłości Brahmana, próbują 

zrozumieć Prawdę Absolutną za pomocą swej wiedzy, lecz nie zdają sobie sprawy z tego, że ich 

wiedza jest niedoskonała i ograniczona, podczas gdy Kryszna, Prawda Absolutna, jest 

nieograniczony. Nie możemy zbliżyć się do nieograniczonego za pomocą naszej ograniczonej 

wiedzy. 

 

Dzięki łasce takich bhaktów jak Kuntidevi możemy zrozumieć, że wszechprzenikająca Prawda 

Absolutna, Vasudeva, Paramatma, jest obecna jako Kryszna (krsnaya vasudevaya). 

Impersonalistom niełatwo jest osiągnąć taką realizację Vasudevy Kryszna mówi w Bhagavad-gicie 

(7.19):  

 

bahunam janmanam ante  



jnanavan mam prapadyate  

vasudevah sarvam iti  

sa mahatma su-durlabhah  

 

"Po wielu narodzinach i śmierciach, ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się Mi, 

znając Mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co istnieje. Taką wielką duszę 

spotyka się bardzo rzadko". Słowo mahatma znaczy "osoba o otwartym umyśle". Kto nie jest 

w stanie zrozumieć Kryszny, nie ma otwartego umysłu. Jest raczej ograniczony umysłowo. Kiedy 

taki człowiek poszerzy swoje horyzonty myślowe, wtedy dzięki łasce Kryszny będzie mógł Go 

zrozumieć.  

 

Proces poznania Kryszny polega na sevonmukha, czyli pełnieniu służby. Sevonmukhe hi jihvadau. 

Vasudevę można zrozumieć dzięki pełnieniu służby, a służba ta zaczyna się od języka. Język ma 

dwie funkcje: mówienie i smakowanie. Jeśli więc ktoś zastosuje prostą metodę słuchania 

i intonowania mantry Hare Kryszna oraz spożywania prasada, pokarmu ofiarowanego Krysznie – 

będzie mógł zrozumieć Vasudevę, Krysznę. Sam nasz wysiłek to zbyt mało, by zrozumieć Krysznę, 

lecz taki wysiłek w służbie oddania sprawi, że staniemy się kwalifikowani i wtedy Kryszna nam się 

objawi (svayam eva sphuraty adah).  

 

Kryszna bardzo pragnie zabrać nas z powrotem do domu, do Siebie, ale my jesteśmy uparci i nie 

chcemy tam powrócić. Mimo to Kryszna zawsze szuka sposobności, aby nas tam zabrać. Jest On 

jak kochający ojciec. Kiedy syn, który jest draniem, opuszcza ojca i włóczy się bez celu, cierpiąc 

z braku pożywienia oraz dachu nad głową, ojciec zawsze pragnie zabrać go z powrotem do domu. 

Kryszna jest najwyższym ojcem, a wszystkie żywe istoty w świecie materialnym są niczym 

zwiedzione dzieci zamożnego człowieka, które porzuciły dom, by zamieszkać na ulicy. Dlatego też 

największym dobrodziejstwem, jakim można obdarzyć swoich bliźnich, jest uczynienie ich 

świadomymi Kryszny. Żywej istoty nie zadowoli żadna korzyść materialna. Prawdziwe 

zadowolenie da jej jedynie świadomość Kryszny. Oszołomionemu chłopcu, który wałęsa się po 

ulicy, można powiedzieć: "Dlaczego tak cierpisz, drogi chłopcze? Jesteś synem zamożnego 

człowieka. Dlaczego błąkasz się po ulicy?" I jeśli ten przypomni sobie: "To prawda, przecież jestem 

synem wpływowego człowieka. Dlaczego mam włóczyć się po ulicy?", to może zechce powrócić 

do domu. Najlepszą zatem przysługą, jaką możemy wyświadczyć tym, którzy zapomnieli 

o Krysznie, jest przypomnienie im: "Jesteś integralną cząstką Kryszny. Jesteś synem Kryszny, który 

w pełni posiada wszelkie bogactwa. Dlaczego gnijesz w tym materialnym świecie?" Takie słowa 

będą najlepszą służbą. Maya (złudzenie) jest bardzo mocna, lecz obowiązkiem każdego bhakty 

Kryszny jest podejmowanie prób zapoznania wszystkich ze świadomością Kryszny. Kuntidevi na 

początku powiedziała, że chociaż Kryszna, Najwyższa Osoba, znajduje się wewnątrz i na zewnątrz 

wszystkiego, co istnieje, to nie jest On widoczny dla drani i głupców. Dlatego Kunti pokazuje nam: 

"Tutaj jest Pan – Kryszna".  

 

Kryszna jest wszechprzenikającym Bogiem, Najwyższą Osobą (krsnaya vasudevaya), lecz znajduje 

wielką przyjemność w odgrywaniu roli syna Devaki (devaki-nandanaya). O Devaki-nandanie 

wspomina również Atharva Veda. Kryszna pojawia się jako Devaki-nandana, a Jego ojcem jest 

Nanda-gopa, Nanda Maharaja. Kryszna lubi mieć związek ze Swoimi bhaktami, którzy przyjmują 

rolę Jego matki i ojca. Chociaż w tym świecie próbujemy nawiązać kontakt z Najwyższym 

i traktować Go jak ojca, Sam Kryszna chce zostać synem. Z przyjemnością występuje w roli syna 

Swojego bhakty. Zwykli ludzie pragną, aby Bóg był ich ojcem, lecz taki związek nie sprawia 

Krysznie zbytniej przyjemności, ponieważ syn zawsze naprzykrza się ojcu: "Daj mi to, daj mi 

tamto".  

 

Oczywiście, Kryszna ma nieograniczone moce, dzięki którym może dać każdemu tyle, ile tylko ten 

ktoś zapragnie. Eko bahunam yo vidadhati kaman. Pan dostarcza pożywienia tak mrówce, jak 



i słoniowi, dlaczego więc nie miałby dostarczać go istocie ludzkiej? Lecz dranie o tym nie wiedzą. 

Pracują jak osły dzień i noc, by zarobić na chleb, a gdy idą do kościoła, modlą się: "Daj nam 

chleba". Zaabsorbowani są jedynie problemem chleba.  

 

Chociaż żywa istota jest synem najzamożniejszej osoby, stworzyła sobie problem chleba. To 

nazywa się ignorancją. Człowiek myśli: "Jeśli nie rozwiążę problemu chleba, jeśli nie będę harował 

dzień i noc, to w jaki sposób utrzymam się przy życiu?" Na tym polega niedorzeczność 

współczesnej cywilizacji. Tak naprawdę problem chleba nie istnieje. Kryszna może dostarczyć go 

w nieograniczonej ilości. W Afryce żyje wiele słoni i Kryszna dostarcza im pożywienia. Skoro 

może dostarczyć go słoniom, to dlaczego nie ludziom? Dlatego Bhagavatam mówi: "Nie trwoń 

czasu na rozwiązywanie problemu chleba 

 

 

tasyaiva hetoh prayateta kovido  

na labhyate yad bhramatam upary adhah  

 

Rozwój ekonomiczny jest niedorzecznością. Nie powinniśmy tracić czasu na rozwiązywanie 

problemów ekonomicznych. Oczywiście, jest to bardzo rewolucyjna propozycja, za którą ludzie 

mogą mnie znienawidzić. "Co ten Swamiji wygaduje?" – zapytają. Lecz taka jest prawda. Rozwój 

ekonomiczny to szaleństwo. Załóżmy, że ktoś ma bogatego ojca i jedzenia pod dostatkiem. 

Powiedzmy, że jego ojciec jest najbogatszym człowiekiem w całym mieście. Jak taka osoba może 

twierdzić, że nękają ją problemy ekonomiczne? W istocie tak właśnie wygląda nasza sytuacja. Nie 

mamy żadnych problemów ekonomicznych. Otrzymujemy wszystko. Potrzebujemy wody. 

Spójrzcie tylko – są oceany pełne wody. Naturalnie, chcemy wody słodkiej, dlatego pomimo 

ogromnej ilości wody w oceanach potrzebna jest nam pomoc Kryszny, który może sprawić, że ta 

woda wyparuje, przemieni się w chmury i kiedy spadnie deszcz, woda będzie słodka. 

W przeciwnym razie nie moglibyśmy jej pić.  

 

Wszystko znajduje się pod kontrolą Kryszny i wszystkiego – wody, światła, ciepła itd. – jest pod 

dostatkiem.  

 

om purnam adah purnam idam  

purnat purnam udacyate  

purnasya purnam adaya  

purnam evavaśisyate  

 

"Bóg jest doskonały i kompletny, a ponieważ jest On całkowicie doskonały, wszystkie emanacje 

pochodzące z Niego, takie jak ten zjawiskowy świat, są w pełni wyposażone jako kompletne 

całości. Cokolwiek powstaje z kompletnej całości, jest również kompletne samo w sobie. Ponieważ 

Bóg jest kompletną całością, to chociaż emanuje z Niego tak wiele kompletnych całości, On Sam 

pozostaje w całkowitej równowadze" (Iśopanisad, Inwokacja). Zasoby Kryszny nigdy się nie 

wyczerpują. Musimy po prostu być Mu posłuszni, a otrzymamy wszystko, czego potrzebujemy. 

Osoba świadoma Kryszny nie ma żadnych problemów ekonomicznych; Kryszna dostarcza jej 

wszystkiego w dostatecznych ilościach. Sąsiedzi naszej świątyni w Los Angeles bardzo nam 

zazdroszczą. Mówią naszym świadomym Kryszny bhaktom, że nie pracują, a nie muszą się o nic 

troszczyć, mają cztery samochody i dobre jedzenie. Nie mogą zrozumieć, jak to możliwe. Tak 

naprawdę trudno im się dziwić. W jakiś sposób otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy, i nie 

mamy żadnych problemów. Kiedy ktoś staje się szczerym sługą Kryszny, otrzymuje wszystko. 

Ludzie zazdroszczą nam, ponieważ nie pracujemy, a mimo to mamy tak wiele. Dlaczego więc nie 

przyłączą się do nas? Tego nie uczynią. Mówimy im: "Przyjdź do nas. Intonuj Hare Kryszna". "Nie, 

nie mogę tego zrobić". "W takim razie haruj na tej swojej ciężarówce". Jeżdżą w kółko swoimi 

samochodami i ciężarówkami i w ten sposób narażają na niebezpieczeństwo nie tylko swoje życie, 



ale również życie innych. W każdej chwili może dojść do wypadku. Ale ludzie mówią, że to jest 

cywilizacja. Nonsens. To nie jest cywilizacja. Cywilizacja oznacza dobrobyt i spokój, śanti. 

A kiedy panuje spokój i dobrobyt, należy być zawsze świadomym Kryszny.  

 

Ludzie pracują ciężko dzień i noc, by zarobić na odrobinę jedzenia. Nie wiedzą, że to pożywienie 

i tak już jest. Avidya karma-samjnanya trtiya śaktir isyate (Visnu Purana 6.7.61). Ten świat 

materialny jest pełen ignorancji (avidya). Wszystkim naszym wysiłkom powinien przyświecać 

jeden cel – wydostanie się z ignorancji. Myślimy, że jesteśmy materialnym ciałem i dlatego 

powinniśmy pracować dzień i noc. Uważamy, że w ten sposób zdobędziemy pożywienie 

i będziemy mogli utrzymać się przy życiu. To jest ignorancja. Takie pełne ignorancji życie 

wiedliśmy już w wielu formach innych niż ludzka, lecz teraz, w tym życiu ludzkim, powinniśmy 

być spokojni, opanowani i dążyć jedynie do poznania Prawdy Absolutnej (jivasya tattva-jijnasa, 

athato brahma jijnasa).  

 

Powinniśmy czynić wysiłki, aby poznać Krysznę. Taki jest sens życia. Dlaczego mielibyśmy 

harować dzień i noc jak osły? Cóż to za życie? Tego nie można nazwać życiem. Dlatego 

Bhagavatam przemawia do ludzi inteligentnych (kovida): "Celem twojego życia powinno być 

zrozumienie Prawdy Absolutnej". Jeśli chodzi o szczęście, którego oczekujemy po rozwoju 

ekonomicznym, to pojawi się ono automatycznie z biegiem czasu. Tal labhyate duhkhavad anyatah 

(Bhag. 1.5.18). Wszyscy poszukujemy szczęścia. A czy zabiegamy o niedole? Oczywiście, że nie. 

Dlaczego więc się pojawiają? Jeśli nie pragniemy kłopotów i nieszczęść, to dlaczego pojawiają się 

w naszym życiu? Otóż stosownie do naszej karmy otrzymujemy pewną dozę szczęścia i pewną 

dozę nieszczęścia. Tak jak nieszczęście nawiedza nas, chociaż nie zabiegamy o nie, tak samo 

pojawi się szczęście. 

 

Określona dawka szczęścia i nieszczęścia jest nam już przeznaczona i nie możemy tego zmienić. 

Pewnej zmiany powinniśmy jednak dokonać – wydostać się z materialnych warunków życia. To 

powinno być naszą jedyną troską. Odpowiednio do naszej karmy rodzimy się czasami jako 

półbogowie na wyższym systemie planetarnym, a czasami jako psy, koty czy robaki w odchodach. 

Dlatego Caitanya Mahaprabhu powiedział:  

 

ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva  

guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija  

 

"Wszystkie żywe istoty wędrują po całym wszechświecie zgodnie ze swoją karmą. Niektóre z nich 

wznoszą się na wyższe systemy planetarne, inne zaś schodzą na niższe. Spośród wielu milionów 

wędrujących żywych istot, ta, która ma wielkie szczęście, uzyskuje dzięki łasce Kryszny możliwość 

obcowania z prawdziwym mistrzem duchowym. Dzięki łasce zarówno Kryszny, jak i mistrza 

duchowego, taka osoba otrzymuje nasionko pnącza służby oddania" (Cc. Madhya 19.151). Tylko ta 

żywa istota, która ma niezwykłe szczęście, otrzymuje sposobność obcowania z Kryszną i bhaktą 

Kryszny W ten sposób zostaje obdarzona nasionkiem służby oddania, intonowaniem mantry Hare 

Kryszna, i jej życie staje się wzniosłe.  

 

Kuntidevi stara się skierować naszą uwagę ku Krysznie, Najwyższej Osobie, który jest alaksya, 

niewidoczny dla wszystkich. Ktoś może powiedzieć: "Kryszna? Jest ich tak wielu". Dlatego 

Kuntidevi mówi: "Ofiarowuję swe modlitwy Vasudevie, synowi Vasudevy". "Jest wielu 

Vasudevów". "Nie. Nanda-gopa-kumaraya: modlę się do przybranego syna Maharajy Nandy". 

W ten sposób Kunti trzykrotnie wskazuje na Krysznę.  

 

Kryszna pozornie rodzi się jako syn Devaki i Vasudevy, lecz w dzieciństwie cieszy się 

towarzystwem matki Yaśody i Nandy Maharajy. To jest Jego rozrywka. Ananda-lilamaya-

vigrahaya: wszystkie rozrywki Kryszny są pełne radości. Anandamayo 'bhyasat (Vedanta-sutra 



1.1.12): jest On radosny z natury. Nigdy nie widzimy Kryszny nieszczęśliwego. Jest On zawsze 

szczęśliwy i szczęśliwy jest też każdy, kto przebywa w Jego towarzystwie. Dlatego Kryszna zwany 

jest również Govindą. Słowo go znaczy "zmysły". Szukamy przyjemności zmysłowej, ale kiedy 

będziemy obcować z Kryszną, nasze zmysły odczują pełną satysfakcję – tak jak dzieje się z gopi, 

które tańczą z Kryszną. Widzimy więc, że satysfakcji zmysłowej nie brakuje, jednakże zadowolenie 

zmysłów w towarzystwie Kryszny nie jest tym samym, co fizyczna przyjemność zmysłowa. Jest to 

duchowe zadowolenie zmysłów, jakiego doświadcza się w świecie duchowym. Ananda-cinmaya-

sad-ujjvala-vigrahasya. Ta ananda, czyli przyjemność, nie jest przyjemnością trzeciej klasy, jakiej 

doznajemy za pośrednictwem zmysłów naszego ciała. Przyjemności cielesne nie są ananda; są 

złudzeniem. Wydaje nam się, że doznajemy przyjemności, ale tego typu ananda nie jest 

rzeczywista, ponieważ materialnej przyjemności zmysłowej nie możemy odczuwać przez dłuższy 

czas. Każdy z nas doświadczył, że przyjemność materialna ma swój koniec. Natomiast przyjemność 

duchowa nigdy się nie kończy, a raczej się zwiększa. Taka jest między nimi różnica. Ananda-

cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya govindam adi-purusam tam aham bhajami (Brahma-samhita 5.32). 

Musimy zatem obcować z Govindą.  

 

W wersecie tym Kunti mówi również: govindaya namo namah. "Składam pełne szacunku pokłony 

Govindzie". Ruch świadomości Kryszny jest tak wzniosły, że umożliwia nam bezpośredni kontakt 

z Govindą. Bezpośrednim kontaktem z Govindą jest także wielbienie Bóstwa Kryszny w świątyni. 

Śri-vigraharadhana-nitya-nana-śrngara-tan-mandira-marjanadau (Śri-guru-astaka 3). Vigraha, 

Bóstwo Kryszny, pojawia się dzięki Jego miłosierdziu. Chociaż Kryszna jest alaksya 

(niewidzialny), staje się widzialny, by dać nam możność oglądania Siebie. Nie powinniśmy 

uważać, że Kryszna jest metalem, kamieniem lub drewnem. Kryszna jest zawsze Kryszną, ale 

ponieważ nie jesteśmy w stanie ujrzeć niczego poza materialnymi elementami takimi jak drewno, 

kamień czy metal, Pan pojawia się w formie zrobionej z tych elementów. Nie jest jednak żadnym 

z nich. Kiedy obcujemy z Bóstwem, obcujemy bezpośrednio z Kryszną. Kryszna jest niewidzialny, 

lecz łaskawie przyjmuje postać, którą możemy zobaczyć. Tak bardzo jest dla nas miłosierny. Nie 

myśl: "To jest kamienny Kryszna". Kryszna jest wszystkim, jest więc także kamieniem, ale nawet 

jako kamień nie jest bierny. Kryszna może działać jako Kryszna nawet w formie z kamienia czy 

metalu i ten, kto wielbi Bóstwa, dostrzeże to. Svayam eva sphuraty adah. Bóstwo, chociaż pozornie 

jest kamieniem, może rozmawiać z bhaktą. Zdarzało się to wielokrotnie.  

 

Dlatego jestem bardzo zadowolony, gdy moi uczniowie pięknie ubierają Bóstwa, ofiarowują Im 

wyśmienite jedzenie i utrzymują świątynię w czystości. Śri-mandira-marjanadau. Marjana znaczy 

"sprzątanie". Bez względu na to, czy ktoś ubiera Bóstwa, czy sprząta świątynię, korzyść duchowa, 

jaką odnosi, jest taka sama. Nie myślcie: "Ja tylko sprzątam, a on ubiera Bóstwa". Ponieważ 

Kryszna jest absolutny, to osoba, która ubiera Bóstwa i ta, która sprząta, są na tym samym 

poziomie. Dlatego powinniśmy podjąć jakąkolwiek służbę dla Kryszny, a nasze życie stanie się 

pomyślne. Taką korzyść daje ruch świadomości Kryszny. 

 

Dzięki łasce Kuntidevi możemy zrozumieć, że Kryszna, Vasudeva, jest Bogiem, Najwyższą Osobą. 

Słowo vasudeva świadczy również o tym, że aby zrozumieć Pana, należy wznieść się do poziomu 

czystej dobroci, nazywanej także vasudevą albo viśuddha-sattvą. Sattvam viśuddham vasudeva-

śabditam (Bhag. 4.3.23). Aby zrozumieć Najwyższego Pana, musimy najpierw wznieść się do 

sattvy (dobroci). Lecz tutaj, w świecie materialnym, dobroć jest czasami zanieczyszczona niższymi 

cechami pasji i ignorancji. Jednak dzięki słuchaniu o Krysznie można wznieść się do czystej 

dobroci. Śrnvatam sva-kathah krsnah punya-śravana-kirtanah. Powinniśmy starać się słuchać 

i intonować o Krysznie zawsze, dwadzieścia cztery godziny na dobę, a wówczas nasze serca 

oczyszczą się z wszelkiego brudu. Proces oczyszczenia nie polega jedynie na uczestniczeniu 

w bhagavata-saptaha, siedmiodniowym, oficjalnym czytaniu Śrimad Bhagavatam. Takie czytanie 

jest jeszcze jednym rodzajem eksploatacji. Bhagavatam mówi: nastaprayesv abhadresu nityam 

bhagavata-sevaya. Słowo nityam znaczy "codziennie" albo "dwadzieścia cztery godziny na dobę". 



Powinniśmy zawsze czytać Śrimad Bhagavatam i wypełniać polecenia naszego mistrza duchowego. 

Słowo bhagavata może odnosić się albo do mistrza duchowego, albo do samego Śrimad 

Bhagavatam. Należy zatem zawsze służyć osobie bhagavata albo książce Bhagavata. Bhagavaty 

uttama-śloke bhaktir bhavati naisthiki. Wtedy będziemy niewzruszeni (naistiki) w służbie oddania 

dla Najwyższego Pana.  

 

Działając zgodnie z zaleceniami tego duchowego procesu powinniśmy doświadczyć korzyści 

płynących z ruchu świadomości Kryszny i starać się dać możliwość kontaktu z nim także innym 

ludziom. Rozbudzanie uśpionej świadomości Kryszny w innych jest najbardziej wartościowym 

rodzajem działalności dobroczynnej na świecie. Przekonaliśmy się, że bhaktowie, którzy jeszcze 

cztery czy pięć lat temu nie byli świadomi Kryszny, zostali w ten sposób przebudzeni i w tej chwili 

są świadomi Kryszny. Tak samo mogą przebudzić się inni. To nie jest trudne. Proces jest ten sam.  

 

Jeśli będziemy podążać za przykładem takich bhaktów jak Kunti, będziemy w stanie zrozumieć 

tożsamość Kryszny. Tożsamość jakiejś osoby można poznać, gdy powie nam ona, jak się nazywa 

jej ojciec. Śrimad Bhagavatam przedstawia Boga i podaje imiona Jego ojca i matki, a nawet Jego 

adres. Nie jesteśmy impersonalistami, którzy mają mgliste pojęcie o Bogu. Ten, kto skorzysta 

z ruchu świadomości Kryszny, zrozumie Boga całkowicie i doskonale. 

 

 

Rozdział 5   

 

Kunti porównuje Krysznę do lotosów 

 

 

namah pankaja-nabhaya  

namah pankaja-maline  

namah pankaja-netraya  

namas te pankajanghraye  

 

Składam pełne szacunku pokłony Tobie, o Panie, którego brzuch naznaczony jest wgłębieniem 

podobnym do kwiatu lotosu, który zawsze jesteś udekorowany girlandami z kwiatów lotosu, który 

masz spojrzenie tak kojące jak kwiat lotosu i którego stopy ozdobione są wzorami kwiatów lotosu.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.22  

 

Wymieniono tutaj kilka spośród znamiennych symbolicznych znaków, które odróżniają duchowe 

ciało Osobowego Boga od ciał wszystkich innych. Znaki te są charakterystycznymi cechami ciała 

Pana. Pan może pojawić się jako jeden z nas, ale zawsze wyróżnia się Swymi szczególnymi 

cechami cielesnymi. Śrimati Kunti twierdzi, że jest niezdolna ujrzeć Pana, ponieważ jest kobietą. 

Kobiety, śudrowie (robotnicy) i dvija-bandhu, czyli godni pożałowania potomkowie trzech 

wyższych klas, z powodu braku inteligencji nie są w stanie zrozumieć transcendentalnych tematów 

dotyczących duchowego imienia, sławy, przymiotów, postaci i innych rzeczy związanych 

z Najwyższą Prawdą Absolutną. Takie osoby, chociaż niezdolne do głębszego poznania duchowych 

tematów związanych z Panem, mogą oglądać Go jako arca-vigrahę, która zstępuje do świata 

materialnego po to, aby obdarzyć łaską upadłe dusze, łącznie z uprzednio wspomnianymi 

kobietami, śudrami i dvija-bandhu. Ponieważ upadłe dusze nie widzą niczego poza materią, Pan 

łaskawie wchodzi w każdy z niezliczonych wszechświatów jako Garbhodakaśayi Visnu. Pośrodku 

Swego transcendentalnego brzucha ma On wgłębienie podobne lotosowi. Z tego wgłębienia 

wyrasta łodyga lotosu, na którym rodzi się Brahma, pierwsza żywa istota we wszechświecie. 

Dlatego Pan jest znany jako Pankajanabhi. Pan Pankajanabhi może objawić Swą transcendentalną 

postać (arca-vigraha) za pośrednictwem różnych elementów: ziemi, metalu, klejnotów, drewna itp. 

Może przejawić się również w postaci namalowanego wizerunku, rysunku na piasku lub też 



wewnątrz umysłu. Formy te są transcendentalne i nazywają się arca-vigraha. Są one zawsze 

udekorowane girlandami z kwiatów lotosu. W miejscu kultu powinna panować kojąca atmosfera, 

która może przyciągnąć uwagę pełnych niepokoju niewielbicieli, zawsze pochłoniętych 

materialnymi kłótniami. Ci, którzy medytują, wielbią postać Pana wewnątrz umysłu. Pan jest 

jednak miłosierny nawet dla kobiet, śudrów i dvija-bandhu pod warunkiem, że zgodzą się oni 

odwiedzać świątynie, w których czci się Jego różne postacie zrobione z myślą o osobach mniej 

inteligentnych. Odwiedzający świątynie nie są bałwochwalcami, jak twierdzą niektórzy ludzie 

o ubogim zasobie wiedzy. Wszyscy wielcy acaryowie zakładali takie świątynie, aby obdarzyć łaską 

mniej inteligentnych. Nie należy więc udawać, że przekroczyło się etap kultu świątynnego, podczas 

gdy faktycznie jest się na poziomie śudrów, kobiet albo jeszcze niżej. Należy oglądać Pana 

począwszy od Jego lotosowych stóp i stopniowo wznosić wzrok do ud, talii, klatki piersiowej 

i twarzy. Nie należy spoglądać na twarz Pana, dokąd nie jest się przyzwyczajonym do patrzenia na 

Jego lotosowe stopy. Śrimati Kunti, będąc ciotką Kryszny, nie zaczęła oglądania Pana od 

lotosowych stóp, ponieważ Pan mógłby poczuć się zawstydzony. Tak więc, aby zaoszczędzić Panu 

przykrej sytuacji, zaczęła oglądać Go ponad Jego lotosowymi stopami. Najpierw spojrzała na talię 

Pana, stopniowo wzniosła wzrok ku Jego twarzy, a następnie skierowała swe spojrzenie w dół, ku 

lotosowym stopom. Zatem w zamkniętym cyklu wszystko odbyło się po kolei.  

 

Widok lotosu natychmiast przypomina nam o Krysznie. Podobnie jest z kimś, kto kocha swoje 

dziecko. Gdy ujrzy on jego ubranie albo buciki, stateczek czy inną z jego zabawek, natychmiast je 

sobie przypomni. Taka jest natura miłości. Jeśli więc ktoś rzeczywiście kocha Boga, Krysznę, może 

zawsze o Nim pamiętać.  

 

Pamiętanie Kryszny nie jest rzeczą trudną. Tutaj Kuntidevi opisuje Krysznę porównując Go do 

lotosów Natomiast w Bhagavad-gicie Kryszna opisuje Sam Siebie: raso 'ham apsu kaunteya. 

"Jestem smakiem płynów". Kiedy więc pijemy wodę, możemy pamiętać o Krysznie. Nawet jeśli 

ktoś pije alkohol myśląc, że Kryszna jest jego smakiem, to pewnego dnia przemieni się w wielkiego 

świętego. Tak więc mogę poprosić nawet pijaków, by stali się świadomi Kryszny, co dopiero 

mówić o innych. Kryszna mówi: raso 'ham apsu kaunteya – "Jestem smakiem płynów". Na ogół 

"płyny" w tym kontekście tłumaczy się jako "woda". Lecz alkohol to także płyn; otrzymuje się go 

na drodze fermentacji skrobi lub cukru. Oczywiście alkohol nie jest dobry, ponieważ wywołuje 

odurzenie. Chociaż w pewnym sensie nic nie jest złe, alkohol jest zły, ponieważ powoduje przykre 

następstwa. W Ameryce jest wielu alkoholików. Są oni wszędzie. Mogę jednak zwrócić się nawet 

do nich: "Gdy pijesz wino, pamiętaj, że jego smakiem jest Kryszna. Zacznij w ten sposób, 

a pewnego dnia staniesz się świętą, świadomą Kryszny osobą". 

 

Krysznę możemy zatem osiągnąć w każdych warunkach, jeśli tylko tego chcemy. W Bhagavad-

gicie (10.10) Kryszna mówi:  

 

tesam satata-yuktanam  

bhajatam priti-purvakam  

dadami buddhi-yogam tam  

yena mam upayanti te  

 

"Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, daję inteligencję, która do Mnie ich 

prowadzi". Dla tego, kto szczerze poszukuje Kryszny, Kryszna jest wszędzie. Andantara-stha-

paramanu-cayantara-stham govindam adi-purusam tam aham bhajami (Brahma-samhita 5.35). 

Kryszna jest obecny we wszechświecie, w naszych sercach, a nawet wewnątrz atomu. Odnalezienie 

Go nie jest zatem rzeczą trudną, pod warunkiem, że wiemy, w jaki sposób to zrobić. Ten sposób 

jest bardzo prosty i z polecenia Śri Caitanyi Mahaprabhu dajemy go wszystkim za darmo. Polega 

on na intonowaniu Hare Kryszna. Skoro tylko zaczniemy intonować Hare Kryszna, natychmiast 

zrozumiemy Krysznę.  



 

Podobnie można oczyścić się dzięki słuchaniu oraz intonowaniu wersetów ze Śrimad Bhagavatam. 

Śrimad Bhagavatam zawiera wszelką istniejącą wiedzę. Mówi ono o literaturze, poezji, astronomii, 

filozofii, religii i miłości do Boga. Śrimad Bhagavatam pramanam amalam. Samo czytanie Śrimad 

Bhagavatam może zapewnić nam najlepsze wykształcenie, gdyż studiowanie go pozwala na 

zapoznanie się z każdym tematem. Nawet jeśli nie rozumiemy żadnego słowa z mantr zawartych 

w Śrimad Bhagavatam, one same mają tak wielką moc, że gdy będziemy je intonować, oczyścimy 

się. Śrnvatam sva-kathah krsnah punya-śravana-kirtanah. Słowo punya znaczy "pobożne'; śravana 

znaczy "słuchanie'; a kirtana – "intonowanie". Kto słucha wersetów ze Śrimad Bhagavatam albo je 

intonuje, natychmiast staje się pobożny. Dlatego w ruchu świadomości Kryszny obowiązuje ścisła 

zasada, że codziennie w każdej świątyni prowadzone są wykłady polegające na słuchaniu 

i intonowaniu. Zadaniem naszego ruchu jest kształcenie duchowych przywódców, lecz bez 

słuchania i intonowania stanie się takim przywódcą jest rzeczą niemożliwą. Jest to możliwe 

w świecie materialnym, ale nie w duchowym.  

 

mali hana sei bija kare aropana  

śravana-kirtana-jale karaye secana  

(Cc. Madhya 19.152)  

 

"Słuchanie i intonowanie jest podlewaniem nasionka służby oddania, która rozwija naszą 

oryginalną świadomość".  

 

W tych modlitwach Kuntidevi, wielka wielbicielka, mówi, że możemy stać się świadomi Kryszny 

po prostu dzięki skupieniu umysłu na pankaja, kwiecie lotosu. Panka znaczy "błoto, muł", a ja – 

"wytwarzać". Chociaż kwiat lotosu wyrasta z mułu, jest najważniejszym z kwiatów i Kryszna lubi 

go najbardziej. Kuntidevi porównuje wszystkie części ciała Kryszny do lotosu. Robi to w tym celu, 

abyśmy natychmiast przypominali sobie Krysznę, skoro tylko ujrzymy ten kwiat. "Pępek Kryszny 

przypomina lotos i z tego pępka wyrasta kwiat lotosu, na którym urodził się Brahma, stwórca tego 

wszechświata. Wszechświat obejmuje tak wiele planet, mórz, gór i miast pełnych samochodów 

i różnych innych rzeczy, ale początkiem całego wszechświata był właśnie ten kwiat".  

 

Namah pankaja-maline. Ten wspaniały kwiat lotosu, który zawiera nasiono całego wszechświata, 

pochodzi z Kryszny. Kryszna jest źródłem niejednego takiego kwiatu. Kryszna nie jest tak ubogi, 

aby po stworzeniu jednego kwiatu lotosu nie mógł stworzyć już nic więcej. Tak jak girlanda składa 

się z wielu kwiatów, tak Kryszna jest źródłem niezliczonych wszechświatów, które można 

porównać do wielkiej girlandy z lotosów. Taki jest Bóg. Yasyaika-niśvasita-kalam athavalambya / 

jivanti loma-vilaja jagad-anda-nathah (Brahma-samhita 5.48). Kryszna jest nieograniczony. Nasze 

zainteresowanie skupia się na tej jednej planecie, lecz stworzenie Kryszny zawiera nieograniczoną 

liczbę planet. Zliczenie tych planet nie leży w naszych możliwościach, tak samo jak nie jesteśmy 

w stanie policzyć włosów na swej głowie. Taka jest natura stworzenia Kryszny. Można podać inny 

przykład: na jednym drzewie rośnie nieograniczona liczba liści. Podobnie, istnieje nieograniczona 

liczba planet i nieograniczona liczba wszechświatów. Kryszna jest zatem nieograniczony. 

 

Pępek Kryszny podobny jest do lotosu. Sam Kryszna nosi girlandę z lotosów, a Jego oczy 

porównywane są do płatków tego kwiatu (alola-candraka-lasad-vanamalya-vamśi, Brahma-samhita 

5.31). Jeśli więc będziemy rozmyślać tylko o tym jednym wersecie, będziemy mogli całe życie 

medytować o pięknie Kryszny, Jego mądrości i o tym, w jaki sposób stwarza. Medytacja polega 

właśnie na rozmyślaniu o Krysznie. Dhyanavasthita-tad-gatena manasa paśyanti 'yam yoginah. 

Yoginem jest ten, kto zawsze myśli o Krysznie.  

 

Ci, którzy medytują o czymś bezosobowym, nie są yoginami. Ich medytacja wymaga coraz 

większego wysiłku (kleso 'dhikataras tesam avyaktasakta-cetasam) i nie przynosi niczego trwałego. 



Dlatego po medytacji mówią: "Proszę, daj mi papierosa. Zaschło mi w gardle". To nie jest 

medytacja. Medytacja oznacza bezustanne myślenie o Krysznie (satatam cintayanto mam) 

i zdecydowane dążenie do postępu w świadomości Kryszny (yatantaś ca drdha-vratah).  

 

Musimy się oczyścić. Param brahma param dhama pavitram panamam bhavan. Kryszna jest czysty, 

więc nie możemy zbliżyć się do Niego w nieczystym stanie. Jeśli ciągle będziemy myśleć 

o Krysznie i medytować o Nim, to się oczyścimy Punya-śravana-kirtanah. Taka medytacja jest 

możliwa dzięki słuchaniu i intonowaniu, za którymi automatycznie podąża myślenie o Krysznie. Na 

tym polega proces świadomości Kryszny Śravanam kirtanam visnoh smaranam. Słowo smaranam 

znaczy "pamiętanie". Jeśli słuchamy i intonujemy, to w naturalny sposób podąża za tym pamiętanie. 

Następnie zaczynamy wielbić lotosowe stopy Kryszny (sevanam). Później podejmujemy wielbienie 

Kryszny w świątyni (arcanam), ofiarowujemy modlitwy (vandanam), pełnimy służbę dla Kryszny 

(dasyam), nawiązujemy z Nim przyjaźń (sakhyam) i w końcu podporządkowujemy Mu wszystko 

(atma-nivedanam). Tak wygląda proces świadomości Kryszny. 

 

 

Rozdział 6  
 

Pan zmysłów 

 

 

yatha hrsikeśa khalena devaki  

kamsena ruddhaticiram śucarpita  

vimocitaham ca sahatmaja vibho  

tvayaiva nathena muhur vipad-ganat  

 

O Hrisikeśo, panie zmysłów i Panie nad panami, Ty uwolniłeś Swoją matkę Devaki, która była 

długo więziona i maltretowana przez zawistnego króla Kamsę. Wybawiłeś też mnie i moje dzieci 

od niebezpieczeństw, które pojawiały się jedno po drugim.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.23  

 

Devaki, matka Kryszny i siostra króla Kamsy, została uwięziona razem ze swoim mężem, 

Vasudevą, ponieważ zawistny król Kamsa obawiał się śmierci z rąk jej ósmego syna (Kryszny). 

Kamsa zabił wszystkich synów Devaki, którzy urodzili się przed Kryszną. Sam Kryszna uniknął 

niebezpieczeństwa, ponieważ został przeniesiony do domu Nandy Maharajy, Swego przybranego 

ojca. Kuntidevi, razem ze swoimi dziećmi, również została wybawiona z wielu niebezpieczeństw 

Doznała ona jednak o wiele większej łaski niż Devaki, ponieważ Pan Kryszna nie ocalił innych 

dzieci Devaki, ocalił natomiast dzieci Kuntidevi. Stało się tak dlatego, że mąż Devaki – Vasudeva – 

żył, podczas gdy Kuntidevi była wdową i nikt poza Kryszną nie mógł jej pomóc. Ostateczny 

wniosek jest więc taki, że Kryszna obdarza większą łaską bhaktę, który jest w większym 

niebezpieczeństwie. Czasami stawia On Swojego czystego bhaktę w obliczu niebezpieczeństwa, 

ponieważ bezradny bhakta przywiązuje się do Niego jeszcze bardziej. A im bardziej jest 

przywiązany do Pana, tym większy odnosi sukces.  

 

Devaki, wielbicielka, która przyjęła rolę matki Kryszny, nie była zwyczajną kobietą. Stanie się 

matką Boga, Najwyższej Osoby nie jest przecież zwykłą rzeczą. Kryszna zgadza się zostać synem 

tylko najbardziej zaawansowanego bhakty. W poprzednich życiach Devaki i jej mąż praktykowali 

surowe wyrzeczenia i kiedy Kryszna pojawił się przed nimi, chcąc obdarzyć ich 

błogosławieństwem, powiedzieli Mu, że pragną syna takiego jak Bóg. Nie ma jednak nikogo, kto 

dorównywałby Bogu. Bóg jest asamaurdhva, co oznacza, że nikt Mu nie dorównuje ani też nikt Go 

nie przewyższa. W tym przypadku nie ma mowy o współzawodnictwie. Nie można powiedzieć: "Ja 

jestem Bogiem, ty jesteś Bogiem, wszyscy jesteśmy Bogiem". Ten, kto tak mówi, jest psem, nie 



Bogiem, gdyż Bóg jest wielki i nie ma żadnego rywala. Nikt Mu nie dorównuje; wszyscy są na 

niższym poziomie. Ekale iśvara krsna ara saba bhrtya: Kryszna, Bóg, jest jedynym panem, a inni, 

łącznie z tak wielkimi półbogami jak Brahma, Visnu i Śiva, są Jego sługami. Śiva-virinci-nutam. 

Śastry (pisma wedyjskie) mówią, że Panu Krysznie okazują szacunek nawet najwyżsi półbogowie, 

tacy jak Pan Śiva i Pan Brahma.  

 

Półbogowie stoją ponad istotami ludzkimi. Tak jak istoty ludzkie znajdują się na wyższym 

poziomie niż zwierzęta, tak wyżej od nas są półbogowie, spośród których najważniejsi są Pan 

Brahma i Pan Śiva. Pan Brahma jest stwórcą tego wszechświata, Pan Śiva go unicestwia, 

a utrzymuje Pan Visnu, który jest Samym Kryszną. W celu utrzymania tego materialnego świata 

istnieją trzy guny, czyli stany materialnej natury: sattva-guna (stan dobroci), rajo-guna (stan pasji) 

i tamo-guna (stan ignorancji). Pieczę nad nimi sprawują Pan Visnu, Pan Brahma i Pan Śiva. Pan 

Visnu opiekuje się sattva-guną, Pan Brahma nadzoruje rajo-gunę, a Pan Śiva – tamo-gunę. Jako że 

są oni kontrolerami tych gun, sami nie podlegają ich wpływowi. Tak jak naczelnik więzienia nie 

jest więźniem, tylko przedstawicielem władzy, tak Pan Visnu, Pan Brahma i Pan Śiva kontrolują 

guny, lecz sami nie podlegają ich działaniu.  

 

Ponad wszystkimi stoi najwyższy kontroler, Kryszna, zwany Hrisikeśą. Słowo hrsika znaczy 

"zmysły". My doznajemy przyjemności za pośrednictwem naszych zmysłów, ale ostatecznym ich 

kontrolerem jest Kryszna. Ktoś może na przykład twierdzić: "To jest moja ręka i mogę walczyć 

z tobą na pięści". Taki człowiek jest z siebie bardzo dumny. Jednak to nie on jest kontrolerem, lecz 

Kryszna. Jeśli Kryszna pozbawi tę rękę zdolności działania, będzie ona sparaliżowana. Chociaż 

ktoś twierdzi, że ręka należy do niego i może jej użyć według własnego uznania, to kiedy zostanie 

sparaliżowana, nic na to nie może poradzić. Dlatego powinien zrozumieć, że chociaż dzięki łasce 

Kryszny ma tę rękę, to nie jest jej kontrolerem. Na tym polega świadomość Kryszny.  

 

Rozsądny człowiek pomyśli, że skoro ręka jest ostatecznie kontrolowana przez Krysznę, to powinna 

służyć Krysznie. Jest to zdrowy rozsądek. Twierdzę: "To jest moja ręka, moja noga, moje ucho". 

Nawet dziecko mówi w ten sposób. Kiedy zapytamy je: "Co to jest?", odpowie – "To moja ręka". 

Jednak bez względu na to, co będziemy twierdzić, ręka nie należy do nas, lecz została nam 

podarowana. Kryszna dał mi ją, ponieważ chciałem używać jej na wiele sposobów: "Dobrze, weź tę 

rękę i używaj jej". Jest ona darem Kryszny i rozsądny człowiek jest świadomy, że wszystko, co ma 

(począwszy od ciała i zmysłów), faktycznie nie należy do niego. Skoro ostatecznie wszystko należy 

do Kryszny, to powinniśmy wszystkiego używać dla Kryszny. Takie podejście jest nie tylko 

inteligentne, ale i świadome Kryszny. 

 

Wszyscy jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny (mamaivamśo jiva-loke jiva-bhutah), więc 

nasze zmysły także należą do Kryszny. Gdy używamy zmysłów w służbie dla Kryszny, osiągamy 

doskonałość życia. Hrisikena hrsikeśa-sevanam bhaktir ucyate: kiedy nasze zmysły (hrsikena) 

służą. Hrisikeśy, prawdziwemu panu zmysłów, służba ta nazywa się bhakti. Jest to bardzo prosta 

definicja bhakti. Hrisikeśa-sevanam, a nie hrsika-sevanam – służba dla najwyższego pana zmysłów, 

nie dla samych zmysłów. Kiedy wykorzystujemy zmysły do osiągnięcia przyjemności zmysłowych, 

jesteśmy w mayi, czyli pod wpływem złudzenia, ale gdy za ich pośrednictwem zadowalamy pana 

zmysłów, ta służba jest nazywana bhakti.  

 

W świecie materialnym każdy na ogół wykorzystuje zmysły, aby zaznać przyjemności. To jest 

mayą, złudzeniem, i przyczyną naszej niewoli. Jednak gdy ktoś przyjdzie do świadomości Kryszny, 

gdy oczyści się i zrozumie, że przeznaczeniem zmysłów jest zadowolenie Kryszny, stanie się 

wówczas osobą wyzwoloną (mukta-purusa).  

 

iha yasya harer dasye  

karmana manasa gira  



nikhilasv apy avasthasu  

jivan-muktah sa ucyate  

 

"Ten, kto służy Krysznie swoim ciałem, umysłem, inteligencją i słowami, jest wyzwolony, nawet 

jeśli przebywa w tym materialnym świecie". Należy zatem zrozumieć, że przeznaczeniem naszych 

zmysłów jest służenie panu zmysłów, Hrisikeśy. Pan zmysłów obecny jest w każdym sercu. 

W Bhagavad-gicie (15.15) Pan mówi: sarvasya caham hrdi sannivisto. "Przebywam w każdym 

sercu". Mattah smrtir jnanam apohanam ca. "I ode Mnie pochodzi wiedza, pamięć i zapomnienie".  

 

Kryszna jest tak łaskawy, że jeśli chcemy używać zmysłów w pewien określony sposób, pozwala 

nam na to. Zmysły nie należą do nas; należą do Kryszny, lecz On daje nam sposobność 

wykorzystania ich zgodnie z naszymi pragnieniami. Na przykład, każdy z nas ma język. Załóżmy, 

że chcemy jeść odchody. Możemy powiedzieć: "Kryszno, chcę skosztować odchodów", a Kryszna 

odpowie: "Skoro tego chcesz, przyjmij ciało wieprza i jedz odchody". Pan jest stale przy nas. Da 

nam odpowiednie ciało i przypomni: "Moja droga istoto, chciałaś jeść odchody. Teraz masz 

odpowiednie do tego ciało". Podobnie, kiedy ktoś pragnie zostać półbogiem, Kryszna pozwoli mu 

spełnić to pragnienie. Istnieje 8 400 000 form życia i jeśli ktoś pragnie wykorzystać swe zmysły 

w określonym ciele, Kryszna da mu tę sposobność: "Tutaj jest ciało, jakiego chciałeś. Weź je". Ale 

następstwem używania zmysłów będzie tylko frustracja i ostatecznie szaleństwo. Dlatego Kryszna 

mówi: sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja. "Nie postępuj w ten sposób. 

Przeznaczeniem twoich zmysłów jest służenie Mi. Ponieważ niewłaściwie je wykorzystujesz, 

wpadasz w zasadzkę różnych ciał. Aby więc uwolnić się od nużącego przyjmowania ciał tylko po 

to, by je następnie porzucać i przyjmować kolejne, jedno po drugim, w tej nieprzerwanej 

materialnej egzystencji – porzuć zadowalanie zmysłów i podporządkuj się Mi. Wówczas zostaniesz 

ocalony". Na tym polega świadomość Kryszny.  

 

W chwili obecnej nasze zmysły są zanieczyszczone. Komuś może się wydawać, że jest 

Amerykaninem i dlatego powinien wykorzystać zmysły w służbie dla swego kraju, społeczeństwa 

i narodu, albo że jest Hindusem i jego zmysły są hinduskimi zmysłami, więc powinny być 

wykorzystane na chwałę Indii. Człowiek będący w ignorancji nie wie, że zmysły należą do 

Kryszny. Zamiast tego myśli, że ma zmysły amerykańskie, hinduskie czy afrykańskie. Jest to 

nazywane mayą, złudzeniem. W życiu materialnym zmysłom nadaje się takie określenia jak 

"amerykańskie", "hinduskie" i "afrykańskie", lecz kiedy nie są one już dłużej zanieczyszczone tymi 

określeniami (sarvopadhi-vinirmuktam), wtedy zaczyna się bhakti.  

 

Myślenie: "Jestem Amerykaninem. Dlaczego miałbym podjąć świadomość Kryszny i wielbić 

hinduskiego Boga?", jest głupotą. Każdy, kto myśli: "Jestem muzułmaninem", "Jestem 

chrześcijaninem" czy "Jestem hindusem", znajduje się pod wpływem złudzenia. Taki człowiek musi 

oczyścić swe zmysły, aby zrozumieć: "Jestem duszą, a duszą najwyższą jest Kryszna. Jestem 

integralną cząstką Kryszny i dlatego moim obowiązkiem jest służenie Mu". Kto myśli w ten 

sposób, natychmiast staje się wolny i nie jest już dłużej Amerykaninem, Hindusem, Afrykaninem 

itd. Staje się wówczas skrysznaizowany, czyli świadomy Kryszny. To jest właśnie pożądane. 

Dlatego Kuntidevi mówi: "Mój drogi Kryszno, Hrisikeśo, Ty jesteś panem zmysłów". 

 

Z powodu pragnienia zadowalania zmysłów upadliśmy do tego świata i cierpimy w różnych 

gatunkach życia. Ponieważ jest to świat materialny, nawet matka Kryszny musiała tu cierpieć. 

Devaki była tak bardzo zaawansowana, że została matką Kryszny, a mimo to znalazła się 

w tarapatach za sprawą Kamsy, swojego brata. Taka jest natura tego świata. Żywe istoty, które 

w nim przebywają, są tak zawistne, że gdy coś staje im na przeszkodzie, natychmiast są gotowe 

sprawiać kłopoty innym, nie wyłączając najbliższych krewnych.  

 

Słowo khala znaczy "zazdrosny". Świat materialny jest światem zazdrości. Ja zazdroszczę tobie, 



a ty zazdrościsz mi. Ruch świadomości Kryszny przeznaczony jest jednak dla tych, którzy nie 

poddają się dłużej temu uczuciu. Gdy uwalniamy się od zazdrości i nienawiści, stajemy się 

doskonali. Dharmah projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsaranam satam (Bhag. 1.1.2). Osoby 

zazdrosne i pełne wrogości przebywają w świecie materialnym, a osoby wolne od takich uczuć żyją 

w świecie duchowym. W oparciu o to kryterium możemy sprawdzić samych siebie. Jeśli jesteśmy 

zazdrośni względem naszych przyjaciół i bliskich, oznacza to, że przebywamy w świecie 

materialnym, a jeśli nikomu nie zazdrościmy, żyjemy w świecie duchowym. Sami możemy się 

przekonać, na ile jesteśmy zaawansowani i w ten sposób rozwiać swoje wątpliwości. Bhaktih 

pareśanubhavo viraktir anyatra ca (Bhag. 11.2.42). Gdy spożywamy posiłek, sami czujemy, kiedy 

nasz głód zostaje zaspokojony; nie musimy pytać o zdanie innych. Podobnie, możemy osobiście 

sprawdzić, czy jesteśmy w świecie materialnym czy duchowym. Zazdrość trzyma nas w świecie 

materialnym, a jeśli jesteśmy od niej wolni, przebywamy w świecie duchowym.  

 

Aby dobrze służyć Krysznie trzeba być wolnym od zazdrości; uczucie to bierze bowiem swój 

początek w zazdrości o Krysznę. Na przykład niektórzy filozofowie myślą: "Dlaczego Kryszna 

miałby być Bogiem? Ja także jestem Bogiem". Tak właśnie – od zazdrości względem Kryszny – 

rozpoczyna się życie materialne. "Dlaczego Kryszna ma doznawać przyjemności?" – myślą. "Ja 

także będę oddawał się przyjemnościom. Dlaczego Kryszna ma się cieszyć gopi ? Ja stanę się 

Kryszną, otoczę się gopi i będę się nimi cieszył". To właśnie jest maya. Nikt poza Kryszną nie 

może być podmiotem radości. Dlatego Kryszna mówi w Bhagavad-gicie: bhoktaram yajna. "Ja 

jestem jedynym podmiotem radości". Jeśli będziemy sprawiać przyjemność Krysznie, osiągniemy 

doskonałość życia. Lecz jeśli chcemy imitować Krysznę i myślimy, że sami staniemy się Bogiem 

i będziemy oddawać się przyjemnościom jak On, to pogrążeni jesteśmy w mayi. Naszą naturalną 

pozycją jest sprawianie przyjemności Krysznie. Na przykład w świecie duchowym Kryszna oddaje 

się przyjemnościom, a gopi, transcendentalne pasterki, dostarczają wszystkiego, by Mu tę 

przyjemność zapewnić. Na tym polega bhakti.  

 

Bhakti jest związkiem między panem a sługą. Obowiązkiem sługi jest służenie panu, a pan 

dostarcza słudze wszystkiego, czegokolwiek ten potrzebuje.  

 

nityo nityanam cetanaś cetananam  

eko bahunam yo vidadhati kaman  

(Katha Upanisad 2.2.13)  

 

Literatura wedyjska mówi, że Kryszna może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Nie ma kwestii 

niedostatku ani problemów ekonomicznych. Po prostu musimy próbować służyć Krysznie, a wtedy 

będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem.  

 

Jeśli Kryszna pragnie, może dostarczyć wszystkiego w obfitości. Na przykład w Ameryce niczego 

nie brakuje, chociaż gdzie indziej jest inaczej. Kiedy byłem w Szwajcarii, widziałem, że wszystko 

jest tam importowane. Jedyną rzeczą, którą wytwarzają na miejscu, jest śnieg. Wszystko podlega 

kontroli Kryszny. Jeśli ktoś staje się bhaktą, nie cierpi z powodu braku żywności, lecz jeśli nie chce 

nim być, zostanie zasypany śniegiem. Ponieważ wszystko znajduje się pod nadzorem Kryszny, tak 

naprawdę nie istnieje problem niedostatku. Jedyną rzeczą, której brakuje, jest świadomość Kryszny.  

 

Ten świat jest pełen niebezpieczeństw. Lecz Kuntidevi mówi: "Ponieważ Devaki jest Twoją 

wielbicielką, uchroniłeś ją od prześladowań ze strony jej zazdrosnego brata". Kiedy brat Devaki 

usłyszał, że jej ósme dziecko go zabije, gotów był natychmiast ją zamordować. Ale mąż Devaki 

uspokoił go. Obowiązkiem męża jest chronienie żony, dlatego Vasudeva powiedział: "Drogi 

szwagrze, dlaczego jesteś tak okrutny dla swej siostry? Przecież to nie ona cię zabije. Masz zginąć 

z ręki jej syna. Oddam ci zatem wszystkich naszych synów i będziesz mógł zrobić z nimi, co 

zechcesz. Dlaczego chcesz zabić niewinną dziewczynę i to w dniu jej ślubu? Jest ona twoją młodszą 



siostrą, więc powinieneś ją chronić, tak jak chroniłbyś swą córkę". Tymi słowami Vasudeva 

ułagodził Kamsę, który uwierzył, że jeśli zechce, będzie mógł zabić jego synów. Vasudeva 

rozumował w ten sposób: "Przede wszystkim powinienem zaradzić obecnej sytuacji. Być może 

później, gdy Kamsa będzie miał w swych rękach siostrzeńca, porzuci swoje zamiary". Tak się 

jednak nie stało. Kamsa trzymał swą siostrę i jej męża przez długi czas (aticiram) w więzieniu 

i zabił wszystkich ich synów. W końcu pojawił się Kryszna, który ocalił Vasudevę i Devaki. 

 

Musimy zatem polegać na Krysznie, tak jak Devaki i Kunti. Kiedy Kunti została wdową, zazdrosny 

Dhritarastra nieustannie knuł plany zabicia jej synów, pięciu Pandavów. Myślał: "Ponieważ 

przypadek sprawił, że urodziłem się ślepy, nie mogłem odziedziczyć tronu i dlatego przekazano go 

memu młodszemu bratu. Mój brat już nie żyje, więc teraz przynajmniej moi synowie powinni 

zasiąść na tronie". Są to skłonności materialistyczne. Ktoś myśli: "Będę szczęśliwy. Moi synowie 

będą szczęśliwi. Moje społeczeństwo będzie szczęśliwe. Mój naród będzie szczęśliwy". Jest to 

rozszerzony egoizm. Nikt nie myśli o Krysznie i w jaki sposób sprawić, by Kryszna był szczęśliwy. 

Wszyscy myślą o swym własnym szczęściu: "Jak mogę osiągnąć szczęście? Jak mogą osiągnąć 

szczęście moje dzieci, moje społeczeństwo czy mój naród?" Taką mentalność widzimy wszędzie. 

Wszyscy walczą o byt nie myśląc o tym, jak zadowolić Krysznę.  

 

Świadomość Kryszny jest bardzo wzniosła. Powinniśmy spróbować ją zrozumieć w oparciu 

o Bhagavad-gitę i Śrimad Bhagavatam i zaangażować swe zmysły w służbę dla pana zmysłów 

(hrsikena hrsikeśa-sevanam). Wówczas naprawdę będziemy szczęśliwi. 

 

 

Rozdział 7   
 

W obliczu niebezpieczeństw 

 

 

visan mahagneh purusada-darśanad  

asat-sabhaya vana-vasa-krcchratah  

mrdhe mrdhe 'neka-maharathastrato  

drauny-astrataś casma hare 'bhiraksitah  

 

Mój drogi Kryszno, mój Panie, uratowałeś nas od zatrutego ciasta, od wielkiego ognia, kanibali i od 

występnego zgromadzenia. Chroniłeś nas od cierpień, gdy byliśmy na wygnaniu w lesie oraz na 

polu bitwy, gdzie walczyli wielcy generałowie. A teraz ocaliłeś nas od broni Aśvatthamy.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.24  

 

Kunti wymienia tutaj różne niebezpieczeństwa, w obliczu których stanęli Pandavowie. Devaki 

znalazła się w tarapatach tylko raz – z powodu swego zawistnego brata – poza tym nie miała 

kłopotów. Natomiast Kuntidevi i jej synowie całymi latami napotykali różne trudności. Za sprawą 

Duryodhany i jego stronników popadali w tarapaty związane ze sporem o królestwo, lecz za 

każdym razem Pan ich wybawiał. Pewnego razu Bhimie podano zatrute ciasto, innym razem 

ulokowano ich w domu z szelaku, pod który podłożono ogień. Kiedy indziej zawleczono Draupadi 

na występne zgromadzenie Kauravów i chciano ją znieważyć, próbując rozebrać ją do naga. Pan 

ocalił Draupadi dostarczywszy jej niezmiernie długiego sari i poplecznikom Duryodhany nie udało 

się ujrzeć jej nagiej. Kiedy Pandavowie zostali wypędzeni do lasu, Bhima był zmuszony walczyć 

z pożerającym ludzi demonem Hidimbą Raksasą, i również w tej sytuacji Pan go ocalił. Na tym nie 

koniec. Po tych wszystkich cierpieniach doszło do bitwy na polu Kuruksetra i Arjuna musiał stawić 

czoła tak wielkim generałom i wojownikom jak Drona, Bhisma i Karna. A kiedy bitwa dobiegła już 

końca i syn Dronacaryi wypuścił brahmastrę, by unicestwić dziecko w łonie Uttary, Pan ocalił tego 

jedynego pozostałego przy życiu potomka Kauravów, Maharaję Pariksita.  



 

Kunti wspomina wszystkie niebezpieczeństwa, w których się znalazła, zanim Pandavowie 

odzyskali królestwo. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna mówi: kaunteya pratijanihi na me bhaktah 

pranaśyati. "Mój drogi Arjuno, możesz obwieścić światu, że Mój bhakta nigdy nie zostaje 

pokonany". Pandavowie, synowie Pandu, byli wielkimi bhaktami Pana Kryszny, ale na skutek tego, 

że ludzie w tym świecie łakną materialnych rzeczy, zostali narażeni na wiele niebezpieczeństw. Ich 

materialistyczny wuj Dhritarastra nieustannie knuł plany zabicia swoich bratanków, gdyż pragnął 

przejąć królestwo dla własnych synów Taki cel przyświecał mu od samego początku.  

 

Pewnego razu Dhritarastra polecił wybudować dom z szelaku, który z łatwością można było 

podpalić jedną zapałką. Swoim bratankom i szwagierce powiedział, że wybudował dla nich 

wspaniały dom, w którym powinni zamieszkać na pewien czas. Lecz Vidura, brat Dhritarastry, 

wyjawił Pandavom jego zamiary: "Wysyła was do tego domu, żebyście w nim spłonęli". Kiedy syn 

Dhritarastry, Duryodhana, dowiedział się, że Vidura ostrzegł Pandavów, bardzo się rozgniewał. 

Taka jest natura polityki. Chociaż Pandavowie wiedzieli, że Dhritarastra wysyła ich do tego domu 

z zamiarem podpalenia go, zgodzili się w nim zamieszkać. Dhritarastra był przecież ich opiekunem 

i nie chcieli sprzeciwiać się poleceniu starszej osoby. Jednak po przybyciu na miejsce wykopali 

tunel i kiedy dom został podpalony, uciekli.  

 

Innym razem, gdy byli jeszcze na dworze królewskim, Dhritarastra poczęstował ich zatrutym 

ciastem. Jednak nie udało mu się ich zgładzić. Później purusada-darśanat: spotkali demona-

ludożercę o imieniu Hidimba Raksasa, lecz Bhima zabił go w walce.  

 

Pewnego razu Pandavowie zostali oszukani podczas gry w szachy na królewskim zgromadzeniu 

Kauravów. Byli tam obecni Dhritarastra, Bhismadeva, Dronacarya i inne starsze wiekiem i rangą 

osoby, ale mimo ich obecności Draupadi, żona Pandavów, stała się przedmiotem zakładu. 

Kauravowie oznajmili Pandavom, że jeśli przegrają, stracą swoją żonę. Kiedy więc Pandavowie 

przegrali, Karna i Duhśasana natychmiast złapali Draupadi. "Nie należysz już do swoich mężów" – 

powiedzieli jej. "Jesteś naszą własnością i możemy z tobą zrobić, co chcemy".  

 

Jakiś czas wcześniej Karna został znieważony podczas svayamvary Draupadi. W tych dniach 

znamienite księżniczki wybierały sobie męża w trakcie ceremonii zwanej svayamvarą. Dzisiaj 

w Ameryce każda dziewczyna może wybrać sobie męża, jaki jej się podoba, chociaż w przypadku 

zwykłych dziewcząt nie jest to zbyt dobre. Ale nawet w tamtych czasach, gdy jakaś dziewczyna 

miała nadzwyczajne kwalifikacje i wiedziała, jak wybrać dobrego męża, miała możliwość takiego 

wyboru. Z takim wyborem wiązały się jednak ścisłe ograniczenia. Na przykład ojciec Draupadi 

umieścił na suficie rybę i zastrzegł, że jego córkę będzie mógł poślubić tylko ten książę, który 

przestrzeli oko ryby nie patrząc bezpośrednio na nią, tylko na jej odbicie w wodzie, którą 

wypełnione było naczynie ustawione na podłodze. Po ogłoszeniu tych warunków wielu książąt 

zgłosiło chęć wzięcia udziału w zawodach, gdyż podjęcie wyzwania jest zasadą działania ksatriyi, 

czyli mężnego przywódcy. 

 

Na svayamvarze Draupadi obecny był też Karna. Draupadi zamierzała poślubić Arjunę, lecz 

wiedziała, że jeśli Karna weźmie udział w zawodach, Arjunie nie uda się zwyciężyć. W tym czasie 

nie było wiadome, że Karna jest ksatriyą. Był on synem Kunti jeszcze sprzed jej małżeństwa, ale 

fakt ten trzymano w tajemnicy. A ponieważ Karna został wychowany przez cieślę, uchodził za 

śudrę, członka najniższej grupy społecznej. Draupadi wykorzystała tę okoliczność i ogłosiła: "Tylko 

ci spośród zgromadzonych, którzy są ksatriyami, mogą wziąć udział w zawodach. Nie życzę sobie 

żadnych cieśli". W ten sposób Karna został wykluczony.  

 

Karna uznał to za wielką obrazę. Toteż kiedy Pandavowie utracili Draupadi w grze, był pierwszym, 

który do niej podszedł. W sposób godny najlepszych przyjaciół Duryodhany powiedział: "Teraz 



pragniemy ujrzeć piękno nagiej Draupadi". Starsi, tacy jak Dhritarastra, Bhisma i Dronacarya, 

którzy byli obecni na zgromadzeniu, nie zaprotestowali. Nie powiedzieli: "Co to ma znaczyć? 

Zamierzasz obnażyć kobietę?" Ponieważ nie zaprotestowali, zostali opisani jako asat-sabhayah – 

zgromadzenie ludzi pozbawionych kultury. Tylko człowiek pozbawiony kultury chce oglądać nagą 

kobietę – chociaż w dzisiejszych czasach stało się to popularne. Zgodnie z zasadami kultury 

wedyjskiej, kobieta może pokazać się naga tylko swojemu mężowi. Dlatego też ci mężczyźni, 

którzy pragnęli ujrzeć Draupadi nagą, byli draniami. Słowo sat znaczy "szlachetny", a asat – 

"grubiański". Kuntidevi modli się zatem do Pana Kryszny: "Ty ocaliłeś Draupadi podczas 

zgromadzenia grubiańskich mężczyzn". Kiedy Kauravowie ściągali z Draupadi sari, Kryszna 

dostarczył jej nieskończenie długiego materiału. W końcu, gdy całe pomieszczenie zasłane było 

zwojami materiału, a Kauravowie zaczęli ustawać ze zmęczenia, uświadomili sobie, że nigdy nie 

ujrzą jej nagiej. Zrozumieli, że to niemożliwe.  

 

Początkowo Draupadi próbowała mocno trzymać sari. Cóż jednak mogła zrobić? Była tylko 

kobietą. Toteż błagalnie zwróciła się do Kryszny: "Proszę, ocal mój honor". Ale w dalszym ciągu 

próbowała ratować się sama i przytrzymywała sari. Następnie pomyślała: "W ten sposób nie ocalę 

swego honoru". Puściwszy więc sari wzniosła ręce do góry i modliła się: "Kryszno, ocal mnie, jeśli 

chcesz". Wówczas Pan odpowiedział na jej modlitwy.  

 

Nie powinniśmy próbować ratować się sami. Powinniśmy raczej polegać na Krysznie: "Kryszno, 

jeśli chcesz mnie ocalić, to dobrze. Jeśli nie, to możesz mnie zabić. Możesz postąpić tak, jak Ci się 

podoba". Bhaktivinoda Thakura mówi:  

 

manasa, deha, geha -- yo kichu mora  

arpilun tuya pade, nanda-kiśora  

 

"Mój drogi Panie, podporządkowuję Ci wszystko, co posiadam. A co takiego mam? Mam to ciało 

i umysł, dom, żonę oraz dzieci. Lecz wszystko, co mam, podporządkowuję Tobie". Na tym polega 

całkowite podporządkowanie.  

 

Bhakta Kryszny podporządkowuje się Krysznie bez zastrzeżeń, dlatego jest zwany akincana. Słowo 

kincana odnosi się do tego, co zachowujemy dla siebie samych, a akincana znaczy, że nic dla siebie 

nie zatrzymujemy. I chociaż należy podporządkować się w ten właśnie sposób, to z drugiej strony 

w świecie materialnym nie powinniśmy w sztuczny sposób imitować tych, którzy są w pełni 

podporządkowani. Powinniśmy pójść za przykładem Rupy Goswamiego i pięćdziesiąt procent 

swojego majątku oddać Krysznie, dwadzieścia pięć procent swoim krewnym, którzy także czegoś 

oczekują, a pozostałe dwadzieścia pięć procent zatrzymać dla siebie na nagłe potrzeby. Rupa 

Goswami w ten właśnie sposób rozdzielił swoje pieniądze przed wycofaniem się z życia 

społecznego. Później jednak, kiedy aresztowano jego brata Sanatanę Goswamiego, który także był 

wielkim bhaktą, wydał wszystko. Na tym polega pełne podporządkowanie. Podobnie, Draupadi 

całkowicie podporządkowała się Krysznie i nie próbowała sama się ocalić. Wówczas Kryszna 

dostarczył jej nieskończenie długiego sari, tak że Kauravom nie udało się ujrzeć jej nagiej.  

 

Przed kolejną grą w szachy ustalono, że jeśli Pandavowie przegrają, wtedy będą musieli udać się na 

dwanaście lat do lasu. Po upływie tych dwunastu lat mieli przez rok żyć incognito, a w razie 

wykrycia czekało ich następne dwanaście lat wygnania. Pandavowie przegrali i tę grę, dlatego przez 

dwanaście lat mieszkali w lesie, a przez następny rok ukrywali się. To właśnie wtedy Arjuna zdobył 

Uttarę.  

 

Wszystkie te wydarzenia zostały spisane w księdze zwanej Mahabharatą. Słowo maha znaczy 

"wielka" albo "większa", a bharata odnosi się do Indii. Zatem Mahabharata jest historią wielkich 

Indii. Czasami ludzie uważają te opisy za wymysły albo mitologię, lecz takie opinie są 



niedorzeczne. Mahabharata i Purany są prawdziwymi historiami, chociaż ich treść nie jest 

przedstawiona w porządku chronologicznym. Gdyby przedstawić historię tak wielkiego przedziału 

czasu w porządku chronologicznym, ileż musiałaby liczyć stron? Dlatego wybrano tylko 

najważniejsze wydarzenia i opisano je w Mahabharacie. 

 

W swoich modlitwach do Kryszny Kunti opisała, w jaki sposób ocalił On Pandavów na polu bitwy 

Kuruksetra. Mrdhe mrdhe 'neka-maharathastratah. W tej bitwie brali udział wielcy wojownicy 

nazywani maharathami. Wojskowi w dzisiejszych czasach otrzymują stopnie porucznika, kapitana, 

pułkownika i generała, dawniej zaś istniały takie stopnie jak: eka-ratha, ati-ratha i maha-ratha. 

Słowo ratha znaczy "rydwan". Jeśli wojownik mógł walczyć przeciwko jednemu rydwanowi, był 

zwany eka-ratha, a jeśli mógł stawić czoła tysiącom rydwanów, był zwany maha-ratha. Wszyscy 

dowódcy w bitwie na polu Kuruksetra byli maha-rathami. Bhagavad-gita wymienia imiona wielu 

z nich. Szczególnie wielcy byli Bhisma, Karna i Dronacarya. Byli tak potężnymi wojownikami, że 

Arjuna, chociaż sam był maha-rathą, nic wobec nich nie znaczył. Dzięki Panu Krysznie udało mu 

się jednak zabić Karnę, Bhismę oraz Dronacaryę i odnieść zwycięstwo. Wspomniał o tym również 

Maharaja Pariksit, gdy rozmawiał z Śukadevą Goswamim. Powiedział: "Pole bitwy Kuruksetra było 

niczym ocean, a wojownicy jak wiele groźnych zwierząt wodnych. Ale dzięki łasce Pana Kryszny 

mój dziadek Arjuna z łatwością przepłynął ten ocean".  

 

Powyższa uwaga jest bardzo istotna. Możemy mieć wielu wrogów, którzy są potężnymi 

wojownikami, jeśli jednak pozostaniemy pod opieką Kryszny, nikt nie będzie w stanie wyrządzić 

nam krzywdy. Rakhe krsna mare ke mare krsna rakhe ke. "Nikt nie może zabić tego, kto znajduje 

się pod opieką Kryszny i nikt nie może ochronić tego, kogo Kryszna chce zabić". Załóżmy, że jakiś 

bogaty człowiek cierpi na pewną chorobę. Może mieć najlepszych lekarzy, lekarstwa i szpital, 

a mimo to umiera. To znaczy, że Kryszna chciał, aby ten człowiek umarł. Jeśli Kryszna pragnie 

naszej śmierci, to wymyślone przez nas tak zwane metody zapobiegawcze będą bezużyteczne. 

Demon Ravana był bardzo potężny, lecz kiedy Kryszna w postaci Pana Ramacandry postanowił go 

zabić, nikt nie był w stanie go ochronić. Ravana był wielkim wielbicielem Pana Śivy i modlił się do 

niego: "Proszę, wybaw mnie z tego niebezpieczeństwa". Ale Pan Śiva się nie pojawił. Parvati, żona 

Pana Śivy, zapytała go: "Co to ma znaczyć? Ravana jest twoim wielkim wielbicielem i dobrze ci 

służył. Teraz jest w niebezpieczeństwie i prosi cię o pomoc. Czy nie zamierzasz mu pomóc?" Pan 

Śiva odrzekł: "Moja droga Parvati, cóż mogę zrobić? Nie ma potrzeby, żebym tam szedł, gdyż i tak 

nie mogę go ochronić". Jeśli Bóg pragnie kogoś zabić, nikt nie może go ochronić, a jeśli pragnie 

kogoś chronić, nikt nie może go zabić. Rakhe krsna mare ke mare krsna rakhe ke.  

 

Tak więc Kunti wspomina, jak Kryszna wielokrotnie ratował ją i jej synów. Jest to smaranam, 

myślenie o Krysznie. "Kryszno, jesteś dla nas tak łaskawy, że nie raz wybawiałeś nas z wielkiego 

niebezpieczeństwa. Gdyby nie Ty, bylibyśmy straceni".  

 

Ostatnim grożącym im niebezpieczeństwem była drauny-astra – broń Aśvatthamy, syna Drony. 

Zabijając pięciu synów Pandavów, Aśvatthama dopuścił się najohydniejszego czynu. Na polu bitwy 

Kuruksetra obie strony należały do tej samej rodziny i prawie wszyscy zginęli, lecz pięciu synów 

Pandavów ocalało. Aśvatthama pomyślał: "Jeżeli ich zabiję i oddam ich głowy Duryodhanie, 

sprawię mu przyjemność". Toteż, gdy spali, odciął im głowy i przyniósł je Duryodhanie. W tym 

czasie Duryodhana miał uszkodzony kręgosłup i dlatego był unieruchomiony. Aśvatthama 

powiedział: "Drogi Duryodhano, przyniosłem ci głowy pięciu Pandavów". Duryodhana najpierw się 

ucieszył, chciał jednak sprawdzić, czy są to rzeczywiście głowy Pandavów i wiedział, jak to zrobić. 

Kiedy je ścisnął, rozpadły się, po czym Duryodhana poznał, że nie są to głowy Pandavów, lecz ich 

synów. Gdy Aśvatthama potwierdził jego słowa, Duryodhana zemdlał, a po odzyskaniu 

przytomności powiedział: "Zabiłeś wszelkie nasze nadzieje. Myślałem, że z całej naszej rodziny 

przeżyje chociaż tych pięciu synów, a ty ich zamordowałeś". I umarł pogrążony w rozpaczy.  

 



Później Arjuna pojmał Aśvatthamę i chciał go zabić. Kryszna polecił mu: "Zabij go. On nie jest 

braminem; nie jest nawet śudrą". Draupadi jednak rzekła: "Cierpię z powodu śmierci mych synów, 

lecz ten drań jest synem naszego guru-maharajy, Dronacaryi, który tyle dla nas zrobił. Jeśli 

Aśvatthama umrze, wówczas żona Dronacaryi, nasza matka-guru, będzie bardzo nieszczęśliwa. 

Puśćcie go zatem wolno". Po tych słowach Arjuna wypuścił Aśvatthamę. Ten jednak uznał, że go 

znieważono i chcąc się zemścić, wyzwolił brahmastrę. Brahmastra jest czymś w rodzaju broni 

nuklearnej. Może dosięgnąć wroga i zabić go bez względu na to, gdzie się ten znajduje. Aśvatthama 

wiedział, że ostatnim potomkiem dynastii Kauravów był Pariksit, syn Abhimanyu, znajdujący się 

w łonie Uttary i pomyślał, że jeśli zabije i jego, wówczas cała dynastia zostanie unicestwiona.  

 

W momencie, kiedy brahmastra została wypuszczona, matka Maharajy Pariksita, Uttara, poczuła, 

że grozi jej niebezpieczeństwo. Zbliżywszy się więc do Kryszny, poprosiła Go o ratunek. Dzięki 

Swoim mocom mistycznym Kryszna wszedł do łona Uttary i ocalił dziecko. Po bitwie na 

Kuruksetrze Maharaja Pariksit, który nadal przebywał w łonie, był jedynym pozostałym przy życiu 

potomkiem Pandavów. Kiedy się narodził, żyli jeszcze tylko jego dziadkowie. Maharaja Pariksit 

był synem Abhimanyu, który z kolei był synem Arjuny i Subhadry, siostry Kryszny. Mając 

szesnaście lat Abhimanyu wziął udział w bitwie, podczas której siedmiu wielkich dowódców 

połączyło swe siły, aby go zabić. Maharaja Pariksit był jedynym wnukiem Subhadry. Skoro tylko 

dorósł, jemu właśnie powierzono całe królestwo Pandavów, a sami Pandavowie udali się 

w Himalaje. Historię tę opisuje Mahabharata. Pandavom przydarzyło się wiele nieszczęść, lecz 

w każdej sytuacji po prostu polegali na Krysznie, który zawsze im pomagał. To, jak królowa Kunti 

podeszła do tych niedoli, zostało przedstawione w kolejnym wersecie. 

 

 

Rozdział 8   

 

Niech przytrafiają się nieszczęścia 

 

 

vipadah santu tah śaśvat  

tatra tatra jagad-guro  

bhavato darśanam yat syad  

apunar bhava-darśanam  

 

Pragnę, aby wszystkie te nieszczęścia spotykały nas raz za razem, tak abyśmy mogli wciąż Cię 

oglądać, albowiem oglądanie Ciebie oznacza, że nie ujrzymy już więcej powtarzających się 

narodzin i śmierci.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.25  

 

Na ogół czczą albo zaczynają czcić Pana ludzie nieszczęśliwi; ci, którzy są w potrzebie; ci, którzy 

są inteligentni i ci, którzy są dociekliwi – jeśli spełnili jakieś pobożne czynności. Inni, którzy 

prosperują tylko dzięki grzesznym czynnościom, nie mogą zbliżyć się do Najwyższego bez 

względu na swój status, jako że zostali zwiedzeni przez złudną energię. Natomiast osoba pobożna, 

którą spotka nieszczęście, nie ma innego wyboru, jak tylko schronić się u lotosowych stóp Pana. 

Bezustanne pamiętanie lotosowych stóp Pana jest równoznaczne z przygotowaniem się do 

wyzwolenia z cyklu narodzin i śmierci. Zatem, mimo iż zdarzają się tzw. nieszczęścia, to 

przyjmujemy je z radością, ponieważ dzięki nim zyskujemy sposobność pamiętania Pana, a to 

oznacza wyzwolenie.  

 

Ten, kto schronił się u lotosowych stóp Pana, które uważane są za najbardziej odpowiednią łódź do 

przepłynięcia oceanu niewiedzy, może osiągnąć wyzwolenie z taką łatwością, z jaką przeskakuje 

się dołek odciśnięty przez kopytko cielęcia. Przeznaczeniem takich osób jest zamieszkanie 



w siedzibie Pana i nie mają one nic wspólnego z miejscem, gdzie na każdym kroku czyha 

niebezpieczeństwo.  

 

W Bhagavad-gicie Pan mówi, że świat materialny jest miejscem niebezpiecznym i pełnym niedoli. 

Osoby niezbyt inteligentne obmyślają plany przystosowania się do tych nieszczęść, nie wiedząc, że 

to miejsce z natury jest pełne cierpienia. Nic nie wiedzą o siedzibie Pana pełnej szczęścia i wolnej 

od śladu niepokoju. Obowiązkiem rozsądnych osób jest zatem nieuleganie niepokojowi z powodu 

doczesnych nieszczęść, które z pewnością będą nas spotykać na każdym kroku. Znosząc wszelkiego 

rodzaju nieuniknione cierpienia, należy robić postęp na ścieżce duchowego poznania, ponieważ jest 

to misją ludzkiego życia. Duchowa istota stoi ponad wszelkimi materialnymi nieszczęściami, więc 

te tzw. nieszczęścia są nazywane fałszywymi. We śnie człowiek może widzieć pożerającego go 

tygrysa i może krzyczeć z tego powodu. Tak naprawdę jednak nie ma tygrysa, ani też nie ma 

cierpienia; jest to po prostu sen. Powiedziane jest, że wszystkie nieszczęścia w życiu są snami. Jeśli 

ktoś ma na tyle szczęścia, że dzięki służbie oddania nawiązuje kontakt z Panem, to odnosi wielką 

korzyść. Kontakt z Panem za pośrednictwem któregoś z dziewięciu rodzajów służby oddania jest 

zawsze krokiem naprzód na ścieżce powrotu do Boga.  

 

Ten bardzo interesujący werset mówi, że vipadah – nieszczęścia albo niebezpieczne sytuacje – są 

bardzo korzystne, jeśli przypominają nam o Krysznie.  

 

tat te 'nukampam susamiksamano  

bhunjana evatma-krtam vipakam  

(Bhag.10.14.8)  

 

W jaki sposób bhakta podchodzi do niebezpieczeństw? Niebezpieczeństwa są nieuniknione, 

ponieważ świat materialny jest ich pełen. Głupcy, którzy o tym nie wiedzą, próbują jednak uniknąć 

niebezpiecznych sytuacji. W ten sposób toczą walkę o byt. Wszyscy próbują być szczęśliwi 

i wszyscy chcą uniknąć niebezpieczeństw. Do tego sprowadza się życie materialne. Wszyscy dążą 

do atyantikam sukham, ostatecznego szczęścia. Ci, którzy pracują, myślą: "Powinienem ciężko 

pracować i składać pieniądze w banku, żebym na starość nie musiał pracować i mógł cieszyć się 

życiem". Takie są motywy działania każdego człowieka. Nikt nie chce pracować. Gdy tylko ktoś 

zdobędzie pieniądze, chce porzucić pracę i oddawać się przyjemnościom. Nie jest to jednak 

możliwe. W ten sposób nie można osiągnąć szczęścia.  

 

Tutaj Kuntidevi mówi o apunar bhava-darśanam. Przedrostek a znaczy "nie", a punar bhava – 

"powtarzające się narodziny i śmierć". Prawdziwym niebezpieczeństwem są powtarzające się 

narodziny i śmierć. Należy położyć im kres. 

 

Świat materialny jest pełen niebezpieczeństw (padam padam yad vipadam). Możemy na przykład 

płynąć po oceanie bardzo solidnym statkiem, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Ponieważ 

znajdujemy się na oceanie, w każdej chwili może pojawić się niebezpieczeństwo. Titanic był 

bezpiecznym statkiem, lecz zatonął podczas pierwszego rejsu, a wraz z nim wiele ważnych 

osobistości. Niebezpieczeństwo jest nieuniknione, ponieważ już samo nasze położenie w świecie 

materialnym jest bardzo niebezpieczne. Dlatego powinniśmy jak najszybciej przepłynąć ten ocean 

niebezpieczeństw. Dopóki jesteśmy na oceanie, dopóty znajdujemy się w niebezpieczeństwie, bez 

względu na to, jak mocny jest nasz statek. Taka jest prawda. Nie należy się jednak niepokoić falami 

na oceanie, ale jak najszybciej dostać się na jego drugi brzeg. O to powinniśmy się martwić.  

 

Dokąd przebywamy w świecie materialnym, dotąd będziemy doświadczać niedoli, jako że miejsce 

to z natury jest pełne niedoli. Nawet w obliczu niedoli powinniśmy jednak troszczyć się 

o rozwinięcie świadomości Kryszny, tak abyśmy po porzuceniu ciała mogli powrócić do domu, do 

Kryszny.  



 

Na polu bitwy Kuruksetra Arjuna rzekł do Kryszny: "Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Nie jestem 

ciałem. Jestem duszą. To samo odnosi się do wszystkich. Kiedy ciało przestanie istnieć, dusza 

będzie istniała nadal. Lecz kiedy widzę, że umiera mój syn albo dziadek, którego sam zabijam, to 

jak może mnie pocieszyć myśl o tym, że oni nie umierają, tylko zmieniają ciała? Zawsze darzyłem 

ich uczuciem, myśląc o nich w kategoriach ciała, więc jak mogę nie czuć żalu i nie cierpieć?"  

 

Kryszna nie zaprzeczył temu, co powiedział Arjuna. "To prawda. Ponieważ jesteś pod wpływem 

cielesnej koncepcji życia, nie możesz uniknąć cierpienia. Po prostu musisz je tolerować. To 

wszystko. Nie ma innego lekarstwa". W Bhagavad-gicie (2.14) Pan Kryszna rzekł do Arjuny:  

 

matra-sparśas tu kaunteya  

śitosna-sukha-duhkha-dah  

agamapayino 'nityas  

tams titiksasva bharata  

 

"O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie jest 

jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, 

o potomku Bharaty, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju".  

 

W Ameryce ranki są czasami bardzo chłodne, co może zniechęcać do wzięcia porannej kąpieli. Ale 

czy to znaczy, że bhaktowie przestaną brać przepisową kąpiel? Nie. Muszą to robić, nawet jeśli jest 

chłodno. Trzeba wykonywać swoje obowiązki, chociaż może się to wiązać z pewnym cierpieniem. 

To jest tapasya, czyli wyrzeczenie. Tapasya oznacza, że musimy wykonywać naszą powinność 

w świadomości Kryszny pomimo wszelkich niebezpieczeństw i cierpień, jakich doświadczamy 

w tym świecie.  

 

Czasami ci, którzy podjęli ścisłe śluby tapasyi, rozpalają wokół siebie ogień, siadają w środku 

takiego kręgu, gdy z nieba leje się żar, i medytują. A podczas mroźnej zimy medytują zanurzeni po 

szyję w wodzie. Takie śluby polecane są w ścisłym systemie tapasyi. Pan Caitanya Mahaprabhu nie 

zaleca nam jednak tego rodzaju praktyk. Zamiast tego daje nam bardzo przyjemny program: 

śpiewajcie, tańczcie i jedzcie prasada – pokarm, który ofiarowano Panu Krysznie. Jesteśmy jednak 

tak upadli, że nie chcemy podjąć nawet takiej tapasyi. Chociaż jest ona bardzo łatwa do spełniania 

i zarazem bardzo przyjemna (su-sukham kartum avyayam), odrzucamy ją. Może nawet wolimy gnić 

na ulicy. Niektórzy ludzie wolą pić, mieć seks i żyć na ulicy. Cóż możemy na to poradzić?  

 

Ruch świadomości Kryszny zapewnia wszelkie udogodnienia. Ludzie mogą przyjść do nas, 

śpiewać, tańczyć, wieść spokojne życie, spożywać krsna-prasada i być szczęśliwi, ale nie chcą się 

na to zgodzić. Na tym polega ich nieszczęście. Pan Caitanya Mahaprabhu, opisując ludzi naszej 

epoki, powiedział: "Jestem tak nieszczęśliwy, że nie czuję przywiązania do intonowania Hare 

Kryszna". Modlił się On:  

 

namnam akari bahudha nija-sarva-śaktis  

tatrarpita niyamitah smarane na kalah  

etadrśi tava krpa bhagavan mamapi  

durdaivam idrśam ihajani nanuragah  

(Śiksastaka 2)  

 

Pan Caitanya powiedział, że Kryszna – transcendentalne, święte imię Boga – zawiera wszelkie 

moce. Kryszna ma nieograniczone moce i podobne moce ma Jego święte imię. Bóg ma tysiące 

imion, spośród których głównym jest Kryszna. Nie ma ścisłych reguł związanych z intonowaniem 

tych imion. Nie trzeba intonować o określonej porze. Można to robić kiedykolwiek. Imię Kryszny 



jest tożsame z Samym Kryszną, co znaczy, że święte imię Kryszny jest Kryszną. 

 

Nie powinniśmy myśleć, że Kryszna przebywa w Swojej siedzibie, Goloce Vrindavanie, a Jego 

imię jest czymś zupełnie różnym od Niego. Oczywiście, w świecie materialnym, z materialnego 

punktu widzenia, imię czy nazwa różnią się od tego, co określają. Lecz w świecie absolutnym 

różnice takie nie istnieją. Imię Kryszny ma taką samą moc jak Kryszna. Jeśli używamy swego 

języka do intonowania Hare Kryszna, natychmiast nawiązujemy bezpośredni kontakt z Kryszną, 

ponieważ nie ma różnicy między imieniem Kryszny a osobą Kryszny. Możemy myśleć, że Kryszna 

jest bardzo daleko, ale tak naprawdę znajduje się wewnątrz nas. Jest to faktem. Ale nawet jeśli 

sądzimy, że Kryszna jest bardzo, bardzo daleko, to Jego imię jest z nami. Jeśli będziemy intonować 

Hare Kryszna, to Kryszna natychmiast stanie się osiągalny. A z intonowaniem nie wiążą się żadne 

ścisłe zasady. Spójrzcie tylko, jak wielka jest łaska Kryszny!  

 

Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu mówi: etadrśi tava krpa bhagavan mamapi durdaivam idrśam 

ihajani nanuragah. "Mój drogi Panie, wspaniałomyślnie dałeś mi sposób, dzięki któremu mogę 

nawiązać z Tobą kontakt, lecz jestem tak nieszczęśliwy, że nie czuję do niego żadnej atrakcji. 

Jestem przywiązany do wielu innych rzeczy, ale nie do intonowania Hare Kryszna. Na tym polega 

moje nieszczęście". Kryszna jest tak wspaniałomyślny, że jest obecny przed nami 

w transcendentalnym brzmieniu Swego imienia, które zawiera wszystkie Jego moce. Jeśli 

pozostaniemy w kontakcie z tym imieniem, osiągniemy wszystkie korzyści płynące 

z błogosławieństwa Kryszny. Mimo to nie czujemy atrakcji do intonowania mantry Hare Kryszna. 

Dlatego jesteśmy nieszczęśliwi.  

 

Wielbiciel Kryszny nigdy nie czuje niepokoju w obliczu niebezpieczeństw, przeciwności losu czy 

niedoli. Co więcej, wita je z radością. Ponieważ jest duszą podporządkowaną, wie, że tak 

niebezpieczeństwa, jak i radości są tylko różnymi przejawieniami Kryszny, który jest absolutny. 

Śastry, pisma wedyjskie, mówią, że religia i bezbożność, które są przeciwieństwami, są po prostu 

przodem i plecami Boga. Bóg jest absolutny i dlatego bhakta, czy to w obliczu niebezpieczeństwa, 

czy też w czasach dostatku, nie czuje niepokoju. Wie, że jedno i drugie jest Kryszną.  

 

Kiedy bhakta znajduje się w groźnej sytuacji, myśli, że teraz Kryszna pojawił się przed nim jako 

niebezpieczeństwo. Pan w postaci Nrisimhadevy stanowił zagrożenie dla demona Hiranyakaśipu, 

ale jednocześnie był najlepszym przyjacielem oddanego Mu Prahlady Maharajy. Bóg nigdy nie jest 

groźny dla bhaktów i bhaktowie nigdy nie obawiają się niebezpieczeństw, gdyż mają pewność, że 

są one jedynie innym aspektem Boga. "Dlaczego miałbym się obawiać" – myśli bhakta. "Jestem 

Mu przecież podporządkowany".  

 

Toteż Kuntidevi mówi: vipadah santu. "Nie mam nic przeciwko niebezpiecznym sytuacjom". 

Vipadah santu tah śaśvat. "Mogą pojawiać się ciągle". Ponieważ Kuntidevi wie, jak pamiętać 

Krysznę w obliczu niebezpieczeństw, wita je z radością. Mówi: "Mój drogi Panie, cieszę się, gdy 

spotykają mnie niebezpieczeństwa, ponieważ wtedy mogę o Tobie pamiętać". Kiedy ojciec 

Prahlady Maharajy prześladował go, Prahlada zawsze myślał o Krysznie. Jeśli więc znajdujemy się 

w niebezpiecznej sytuacji i dzięki temu pamiętamy o Krysznie, to możemy się z tego powodu tylko 

cieszyć. Dlaczego? Ponieważ oglądanie Kryszny czy pamiętanie o Nim oznacza postęp w życiu 

duchowym, a to z kolei oznacza, że cierpienia, których przyczyną są takie niebezpieczne sytuacje, 

dobiegną kresu. Tyaktva deham punar janma naiti mam eti so 'rjuna (Bg. 4.9). Kiedy ktoś staje się 

zaawansowany w świadomości Kryszny, to po opuszczeniu obecnego ciała (tyaktva deham) nie 

będzie musiał rodzić się ponownie w świecie materialnym (punar janma naiti). Tego powinniśmy 

pragnąć.  

 

Załóżmy, że obecnie moje ciało czuje się wygodnie. Mojemu ciału może być wygodnie, lecz i tak 

czekają mnie śmierć i kolejne narodziny. Skoro zatem po porzuceniu obecnego ciała otrzymam 



ciało psa lub kota, to jakie ma znaczenie moja komfortowa sytuacja? Śmierć jest pewna, a po 

śmierci nieuniknione jest przyjęcie następnego ciała. Jeśli nie wiemy, jakie ciało otrzymamy, 

możemy się o tym dowiedzieć z śastr. Śastry mówią, że ciało, jakie otrzymamy, będzie 

odpowiadało naszej mentalności. Teraz mogę opływać w dostatki, lecz jeśli mam mentalność psa, 

w następnym życiu zostanę psem. Jaka jest więc wartość obecnych wygód? Mogę żyć 

w komfortowych warunkach przez dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt czy najwyżej sto lat. Jeśli 

jednak z powodu swojej mentalności zostanę w przyszłym życiu kotem, psem lub myszą, to co za 

pożytek z obecnych wygód? Ludzie jednak nie biorą tego pod uwagę. Szczególnie w dzisiejszych 

czasach myślą: "Dobrze mi się powodzi. Mam wielką posiadłość i pod dostatkiem pieniędzy. Żyję 

wygodnie i nie brakuje mi jedzenia. Kiedy moje ciało zostanie unicestwione, nie będzie ponownych 

narodzin, więc powinienem cieszyć się życiem póki mogę". Taka jest współczesna filozofia 

hedonizmu, lecz nie ma ona żadnego pokrycia w rzeczywistości. 

 

Kunti jednakże świadoma jest niedoli narodzin i śmierci i bardzo zależy jej na tym, by się już nie 

powtórzyły. Świadczą o tym słowa apunar bhava-darśanam. Ten, kto zawsze widzi Krysznę, jest 

świadomy Kryszny, gdyż świadomość Kryszny oznacza bezustanne myślenie o Krysznie. Nasza 

świadomość powinna być pochłonięta myślami o Krysznie. Dlatego w świadomości Kryszny mistrz 

duchowy daje swym uczniom różne zajęcia. Z polecenia mistrza duchowego bhaktowie mogą np. 

sprzedawać książki o świadomości Kryszny. Jeśli jednak myślą, że tę samą energię, którą wkładają 

w sprzedaż książek, mogą wykorzystać w handlu biżuterią, to nie jest to zbyt dobry pomysł. Wtedy 

staliby się po prostu jubilerami. Musimy bardzo uważać, żeby nie zwrócić się ku czemuś innemu 

niż świadomość Kryszny. Nawet jeśli ze świadomością Kryszny wiąże się pewne 

niebezpieczeństwo czy cierpienie, powinniśmy je tolerować. Powinniśmy nawet witać je z radością 

i z wdzięcznością modlić się do Kryszny.  

 

W jaki sposób powinniśmy się modlić? Tat te 'nukampam susamiksamanah: "Mój drogi Panie, to 

dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu znalazłem się w tej niebezpiecznej sytuacji". Taki jest 

sposób myślenia bhakty. Nie uważa on niebezpieczeństwa za niebezpieczeństwo. Myśli raczej, że 

jest to łaska Kryszny Jakiego rodzaju łaska? Bhunjana evatma-krtam vipakam: "Z powodu mych 

przeszłych czynów zasłużyłem na wielkie cierpienie. Lecz Ty zmniejszasz je i dajesz mi tylko jego 

niewielką część". Innymi słowy, dzięki miłosierdziu Kryszny bhaktę spotyka tylko symboliczna 

kara.  

 

Czasami jakiś wpływowy człowiek staje przed sądem. Sędzia może ukarać go grzywną stu tysięcy 

dolarów i wie, że oskarżony jest w stanie tyle zapłacić. Lecz może mu również powiedzieć, żeby 

zapłacił jednego centa. To również jest kara, ale zmniejszona do minimum. My także musimy 

cierpieć za nasze przeszłe czyny. Taka jest rzeczywistość i nie możemy jej uniknąć. Mimo to 

karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam (Brahma-samhita 5.54): cierpienie tych, którzy pełnią 

służbę oddania w świadomości Kryszny, zostaje zmniejszone do minimum. Na przykład, zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem ktoś powinien zostać zabity nożem, zamiast tego jednak lekko kaleczy 

się w palec. Pan Kryszna zapewnia Swoich bhaktów: aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami – 

"Ochronię was przed skutkami przeszłego grzesznego życia". Nawet jeśli bhakta dopuścił się 

w przeszłości poważnych przestępstw, to zamiast ponieść śmierć, lekko skaleczy się w palec. 

Dlaczego więc miałby obawiać się niebezpieczeństw?  

 

Powinniśmy po prostu polegać na świadomości Kryszny. Jeśli bez względu na okoliczności 

będziemy żyć w sposób świadomy Kryszny, nie powrócimy do tego materialnego świata (apunar 

bhava-darśanam). Bezustanne myślenie o Krysznie, oglądanie Kryszny, czytanie o Krysznie, praca 

dla Kryszny i pozostanie na zawsze w świadomości Kryszny sprawią, że nie będziemy musieli 

rodzić się ponownie. To jest prawdziwa korzyść. Jeśli natomiast jakieś inne, materialistyczne 

zajęcie zapewni nam odrobinę wygody, lecz sprawi, że zapomnimy o Krysznie i będziemy musieli 

narodzić się ponownie, to co na tym zyskamy? Należy być zatem bardzo ostrożnym. Powinniśmy 



postępować w taki sposób, aby nasza świadomość Kryszny nie została zakłócona w żadnych 

warunkach, nawet jeśli spotka nas wielkie cierpienie. Tak brzmi instrukcja Kuntidevi.  

 

Jak opisują to poprzednie wersety, zanim Pandavowie zwyciężyli w bitwie na polu Kuruksetra, 

wielokrotnie stawali w obliczu niebezpieczeństw. Podano im truciznę, zaproszono ich do domu 

z szelaku, który później podpalono, a czasami musieli walczyć z wielkimi demonami-ludożercami. 

Stracili królestwo, żonę oraz honor i zostali zesłani do lasu. Jednak od początku do końca mieli ze 

sobą Krysznę. Kiedy Kauravowie próbowali obnażyć Draupadi, Kryszna pojawił się i dostarczył jej 

materiału, by uratować jej honor. Kryszna zawsze był z nimi. 

 

Dlatego gdy dziadek Bhismadeva, który leżał na łożu śmierci, ujrzał przybyłych do niego 

Pandavów, rozpłakał się. "Ci chłopcy, moi wnukowie, są bardzo pobożni" – powiedział. "Maharaja 

Yudhisthira, najstarszy z braci, jest najpobożniejszym człowiekiem. Zwą go nawet Dharmarają, 

królem religii. Bhima i Arjuna są bhaktami i wielkimi bohaterami, którzy są w stanie pokonać 

tysiące wojowników. Ich żona, Draupadi, to bogini fortuny we własnej osobie. Gdziekolwiek 

przebywa, tam nie brakuje żywności. Stanowią więc oni wspaniałe połączenie, a co więcej zawsze 

jest z nimi Kryszna. Mimo to spotykają ich cierpienia". Potem rozpłakał się i dodał: "Nie rozumiem 

planu Kryszny, jeśli nawet tacy pobożni bhaktowie cierpią".  

 

Nie powinniśmy zatem myśleć, że skoro zostaliśmy bhaktami, to nie spotkają nas więcej 

niebezpieczeństwa czy cierpienia. Prahlada Maharaja bardzo cierpiał i podobnie było w przypadku 

bhaktów takich jak Pandavowie i Haridasa Thakura. Takie cierpienia nie powinny nas jednak 

niepokoić. Musimy mieć mocną wiarę i wiedzę, że Kryszna jest obecny i że nas ochroni. Nie 

próbujmy szukać innego schronienia poza Kryszną. Zawsze zwracajmy się do Niego.  

 

W Bhagavad-gicie Pan Kryszna mówi: kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranaśyati – "Mój drogi 

Arjuno, możesz obwieścić światu, że Mój bhakta nigdy nie zostaje pokonany". Ktoś może zapytać, 

dlaczego Kryszna poprosił o to Arjunę, a nie zrobił tego Sam? Otóż, gdyby Kryszna oznajmił to 

osobiście, można by powątpiewać w te słowa, gdyż Kryszna czasami nie dotrzymuje Swojej 

obietnicy. Natomiast obietnica bhakty zawsze zostaje spełniona. Kryszna dopilnuje tego. "Mój 

bhakta to powiedział, muszę się więc zatroszczyć, by jego słowo zostało dotrzymane". Kryszna 

postępuje w ten sposób, ponieważ darzy Swoich bhaktów uczuciem. Właśnie dlatego Pan Kryszna 

powiedział: "Ty to oznajmij. Jeśli Ja to zrobię, ludzie mogą nie uwierzyć; ale tobie uwierzą, 

ponieważ jesteś bhaktą". Nawet jeśli Kryszna złamie własną obietnicę, to dopilnuje, by obietnica 

dana przez Jego bhaktów została spełniona.  

 

Musimy zatem przyjąć świadomość Kryszny i zachować ją bez względu na okoliczności – nawet 

jeśli znajdziemy się w obliczu największych niebezpieczeństw Musimy pokładać wiarę w lotosowe 

stopy Kryszny, a wtedy nic nam nie zagrozi. 

 

 

Rozdział 9  
 

Zmniejszenie gorączki złudzenia 

 

janmaiśvarya-śruta-śribhir  

edhamana-madah puman  

naivarhaty abhidhatum vai  

tvam akincana-gocaram  

 

Mój Panie, bez trudu mogą zwrócić się do Ciebie ci, którzy są wyczerpani materialnym życiem. 

Albowiem ten, kto znajduje się na ścieżce [materialnego] postępu i próbuje poprawić swoją pozycję 



za pomocą dobrego pochodzenia, bogactwa, wykształcenia i cielesnego piękna, nie może zwrócić 

się do Ciebie ze szczerym uczuciem.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.26  

 

Materialne zaawansowanie oznacza narodziny w wysoko postawionej rodzinie, posiadanie 

wielkiego bogactwa, wysokiego poziomu wykształcenia i pięknego ciała. Wszyscy materialiści 

szaleją za tymi rzeczami i to nazywane jest rozwojem materialnej cywilizacji. Jednak z powodu 

posiadania materialnych kwalifikacji, ludzie, odurzeni takimi tymczasowymi zdobyczami, 

napawają się dumą. W konsekwencji materialistycznie nadęte osoby są niezdolne do wymówienia 

świętego imienia Pana z uczuciem: "O Govindo, o Kryszno!" Śastry mówią, że jeśli grzesznik 

chociaż raz wymówi święte imię Pana, to uwolni się od tylu grzechów, ilu nawet nie byłby w stanie 

popełnić. Taka jest moc świętego imienia Pana. To oznajmienie nie jest bynajmniej przesadą. 

Święte imię Pana ma rzeczywiście tak niezwykłą moc. Należy jednak zwrócić uwagę na jakość 

wymawiania tego imienia. Efekt zależy od jakości uczucia. Bezradny człowiek może wypowiedzieć 

święte imię Pana z uczuciem, podczas gdy człowiek materialnie usatysfakcjonowany nie może być 

tak szczery. Człowiek przepełniony materialną dumą może od czasu do czasu wypowiadać święte 

imię Pana, ale nie jest on zdolny do intonowania tego imienia z uczuciem. Dlatego wspomniane 

powyżej cztery podstawy materialnego postępu, mianowicie: 1) dobre pochodzenie, 2) bogactwo, 3) 

dobre wykształcenie i 4) piękno cielesne, są w pewnym sensie czynnikami dyskwalifikującymi na 

ścieżce duchowego rozwoju. Materialne okrycie czystej duchowej istoty jest jej zewnętrzną cechą, 

podobnie jak gorączka jest zewnętrznym objawem chorego ciała. Zazwyczaj leczenie polega na 

obniżaniu gorączki, a nie na zwiększaniu jej przez niewłaściwe postępowanie. Czasami widzi się, 

że osoby zaawansowane duchowo ubożeją pod względem materialnym. Nie należy się tym 

zniechęcać. Wprost przeciwnie – zubożenie jest dobrym znakiem, podobnie jak dobrym znakiem 

jest spadek temperatury. Zasadą, którą należy kierować się w życiu, powinno być zmniejszenie 

stopnia materialnego odurzenia powodującego coraz większą dezorientację co do celu życia. Osoby 

żyjące w głębokim złudzeniu są całkowicie niezdolne do wejścia do królestwa Boga.  

 

Oczywiście, w pewnym sensie materialne bogactwo jest łaską Boga. Narodziny w wysoko 

postawionej rodzinie czy takim państwie jak Stany Zjednoczone, zamożność, rozległa wiedza, 

wykształcenie oraz piękne ciało – to rezultaty pobożnych czynności. Bogacz przyciąga uwagę 

innych, inaczej jest jednak w przypadku biedaka. Człowiek wykształcony skupia na sobie uwagę 

innych, lecz nikt nie zważa na głupca. Z materialnego punktu widzenia takie bogactwa są bardzo 

korzystne, ale kiedy ktoś je ma, żyje w odurzeniu: "Ach, jestem bogatym człowiekiem. Jestem 

wykształcony Mam pieniądze".  

 

Ktoś, kto się upił, może myśleć, że unosi się w powietrzu albo że znalazł się w niebie. Takie są 

skutki zażywania środków odurzających. Pijak nie wie, że te urojenia podlegają ograniczeniom 

czasu i dlatego się skończą. Ponieważ nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego stan nie będzie trwał 

wiecznie, mówimy, że jest pod wpływem złudzenia. W ten sam sposób można ulec odurzeniu, gdy 

się myśli: "Jestem bardzo bogaty, wykształcony, piękny i urodziłem się w wysoko postawionej 

rodzinie w tym wielkim kraju". To prawda, ale jak długo będzie trwała ta korzystna sytuacja? 

Załóżmy, że ktoś jest Amerykaninem, do tego bogatym, pięknym i wykształconym. Może być 

z tego bardzo dumny, ale jak długo będzie trwało to odurzenie? Skończy się wraz z ciałem, tak jak 

kończą się urojenia pijaka.  

 

Tego rodzaju sny są na poziomie umysłu, poziomie ego i poziomie cielesnym. Lecz ja nie jestem 

tym ciałem. Ciało fizyczne i subtelne są czymś innym niż moja jaźń. Ciało fizyczne powstało 

z ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru, a ciało subtelne składa się z umysłu, inteligencji 

i fałszywego ego. Żywa istota nie ma jednak nic wspólnego z tymi ośmioma elementami, które 

w Bhagavad-gicie zostały opisane jako niższa energia Boga.  

 



Nawet osoba bardzo inteligentna nie wie, że znajduje się pod wpływem niższej energii, tak jak 

człowiek odurzony nie zdaje sobie sprawy ze swego stanu. Bogactwo doprowadza nas zatem do 

stanu odurzenia. Już jesteśmy odurzeni, a współczesna cywilizacja stara się to odurzenie zwiększyć. 

Tak naprawdę powinniśmy się od niego uwolnić, lecz współczesna cywilizacja dąży do tego, 

byśmy byli coraz bardziej odurzeni i w końcu poszli do piekła. 

 

Kuntidevi mówi, że ci, którzy są w ten sposób odurzeni, nie mogą zwrócić się do Pana z uczuciem 

i powiedzieć: jaya radha-madhava – "Wszelka chwała Radzie i Krysznie!" Tacy ludzie utracili swe 

duchowe uczucia. Nie potrafią z oddaniem zwrócić się do Pana, ponieważ nie mają wiedzy. Myślą, 

że Bóg jest dla biedaków: "Ubodzy nie mają co jeść. Niech więc sobie chodzą do kościoła i modlą 

się: ŤChleba naszego powszedniego daj nam Panieť. Ale mi chleba nie brakuje. Po co mam chodzić 

do kościoła?" Takie jest ich zdanie.  

 

W dzisiejszych czasach ekonomicznego dobrobytu nikt nie jest zainteresowany chodzeniem do 

kościołów czy świątyń. Ludzie myślą: "Co to za niedorzeczność? Po co mamy chodzić do kościoła 

i prosić o chleb? Polepszymy naszą sytuację ekonomiczną i będziemy mieć chleba pod dostatkiem". 

Taka mentalność panuje szczególnie w krajach komunistycznych. Komuniści mówią ludziom na 

wsiach, żeby poszli do kościoła i modlili się o chleb. I niewinni ludzie modlą się jak zwykle: 

"Chleba naszego powszedniego daj nam Panie". Kiedy zaś wychodzą z kościoła, komuniści pytają: 

"Czy dostaliście chleb?"  

 

"Nie, panie" – odpowiadają. "W takim razie poproście nas".  

 

Wówczas ludzie mówią: "Przyjaciele komuniści, dajcie nam chleba".  

 

Komuniści oczywiście przyjechali ciężarówkami załadowanymi chlebem, więc odpowiadają: 

"Weźcie tyle, ile chcecie. No i kto jest lepszy – my czy wasz Bóg?"  

 

A ponieważ ludzie nie są zbyt inteligentni, odpowiadają: "Wy jesteście lepsi". Nie są na tyle 

inteligentni, by zapytać: "Dranie, skąd wzięliście ten chleb? Czy wyprodukowaliście go w swoich 

fabrykach? Czy wasza fabryka produkuje zboże?" Ponieważ są śudrami (ludźmi o małej 

inteligencji), nie zadają takich pytań. Jednak bramin, człowiek o rozwiniętej inteligencji, 

natychmiast zapyta: "Dranie, skąd wzięliście ten chleb? Czy możecie go wyprodukować? 

Wzięliście po prostu zboże dane przez Boga i przetworzyliście je, ale to nie znaczy, że stało się ono 

waszą własnością".  

 

Jeśli ktoś po prostu przemienia jedną rzecz w drugą, nie znaczy to, że stała się ona jego własnością. 

Jeśli dam stolarzowi drewno, narzędzia i zapłacę mu, a on zrobi piękną szafę, to do kogo będzie ona 

należała? Do stolarza, czy też do mnie – osoby, która dostarczyła składników? Stolarz nie może 

powiedzieć: "To ja zmieniłem drewno w tę piękną szafę, więc należy ona do mnie". Takim ateistom 

jak komuniści powinniśmy powiedzieć: "Kto dostarcza produktów, z których robicie wasz chleb, 

dranie? Wszystko pochodzi od Kryszny. W Bhagavad-gicie Kryszna mówi: ŤWszystkie elementy 

tego materialnego stworzenia są Moją własnościąť. Nie stworzyliście morza, ziemi, nieba, ognia ani 

powietrza. Nie są one waszym dziełem. Możecie łączyć i przetwarzać materialne elementy. 

Możecie wziąć glinę z ziemi i wodę z morza, połączyć je i włożyć do ognia, by wypalić cegły, 

a następnie wznieść z nich wieżowiec i twierdzić, że należy do was. Lecz skąd wzięliście składniki 

na ten wieżowiec, dranie? Skradliście własność Boga i teraz twierdzicie, że należy do was". To jest 

wiedza.  

 

Niestety, ci, którzy są odurzeni, nie są w stanie tego zrozumieć. Myślą, że tę Amerykę przejęli od 

Indian i że teraz należy ona do nich. Nie wiedzą, że są złodziejami. Bhagavad-gita wyraźnie 

oznajmia, że ten, kto bierze własność Boga i twierdzi, że należy ona do niego, jest złodziejem (stena 



eva sah).  

 

Bhaktowie Kryszny mają własną formę komunizmu. Komunizm świadomości Kryszny głosi, że 

wszystko należy do Boga. Komuniści rosyjscy czy chińscy myślą, że wszystko należy do państwa, 

a my twierdzimy, że wszystko należy do Boga. Jest to po prostu rozszerzenie tej samej filozofii 

i żeby to zrozumieć, trzeba mieć trochę inteligencji. Dlaczego mamy sądzić, że państwo należy 

tylko do garstki ludzi? Tak naprawdę wszystko należy do Boga i każda żywa istota ma prawo 

korzystać z Jego własności, ponieważ każda jest dzieckiem Boga, najwyższego ojca. W Bhagavad-

gicie (14.4) Pan Kryszna mówi: sarva-yonisu kaunteya (...) aham bija-prada pita – "Ja jestem 

dostarczającym nasienia ojcem wszystkich żywych istot. Bez względu na to, w jakiej formie się 

rodzą, wszystkie są Moimi synami". 

 

My, żywe istoty, jesteśmy dziećmi Boga, lecz zapomnieliśmy o tym i dlatego ze sobą walczymy. 

W szczęśliwej rodzinie wszyscy synowie wiedzą: "Ojciec dostarcza jedzenia każdemu z nas. 

Jesteśmy braćmi, dlaczego więc mielibyśmy walczyć?" Podobnie, gdy staniemy się świadomi 

Boga, świadomi Kryszny, ustaną wszelkie konflikty na świecie. Wszystkie niedorzeczne określenia 

typu: "Jestem Amerykaninem", "Jestem Hindusem", "Jestem Rosjaninem", "Jestem Chińczykiem" 

przestaną istnieć. Ruch świadomości Kryszny ma tak wielką moc oczyszczającą, że skoro tylko 

ludzie staną się świadomi Kryszny, natychmiast skończą się konflikty polityczne i narodowe. 

Ludzie odzyskają prawdziwą świadomość i zrozumieją, że wszystko należy do Boga. Wszystkie 

dzieci w rodzinie mają prawo do opieki ojca. Na podobnej zasadzie, ponieważ wszyscy jesteśmy 

integralnymi cząstkami Boga, dziećmi Boga, wszyscy mamy prawo do korzystania z własności 

ojca. Nie jest to tylko przywilej istot ludzkich. Według Bhagavad-gity te same prawa mają 

wszystkie żywe istoty, bez względu na to, czy znajdują się w ciałach ludzi, zwierząt, drzew, 

ptaków, owadów czy jakichkolwiek innych. Na tym polega świadomość Kryszny.  

 

W świadomości Kryszny nie myślimy: "Mój brat jest dobry i ja jestem dobry, lecz wszyscy inni są 

źli". Odrzucamy taką zawężoną i wypaczoną świadomość. W świadomości Kryszny patrzymy 

jednakowo na wszystkie żywe istoty. Jak oznajmia Bhagavad-gita (5.18):  

 

vidya-vinaya-sampanne  

brahmane gavi hastini  

śuni caiva śva-pake ca  

panditah sama-darśinah  

 

"Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy, widzi jednakowo uczonego i łagodnego 

bramina, krowę, słonia, psa i zjadacza psów (pariasa)".  

 

Z punktu widzenia pandity, uczonego, wszystkie żywe istoty znajdują się na tym samym poziomie. 

A ponieważ vaisnava, bhakta, jest uczony, jest też pełen współczucia (lokanam hita-karinau) i może 

działać dla prawdziwego dobra ludzkości. Vaisnava czuje i rzeczywiście rozumie, że wszystkie 

żywe istoty są integralnymi cząstkami Boga, lecz w jakiś sposób upadły do świata materialnego 

i przyjmują różne ciała stosownie do swej karmy.  

 

Ludzie uczeni (panditah) nie czynią rozróżnień. Nie mówią: "To jest zwierzę, więc należy posłać je 

do rzeźni, żeby człowiek mógł je zjeść". Po co mielibyśmy zarzynać zwierzęta? Osoba naprawdę 

świadoma Kryszny jest miłosierna dla każdego. Dlatego jedną z zasad naszej filozofii jest 

niejedzenie mięsa. Oczywiście, ludzie mogą tego nie zaakceptować. Powiedzą: "Cóż to za 

niedorzeczność? Mięso jest naszym pokarmem. Dlaczego mielibyśmy go nie jeść?" Ponieważ są 

odurzonymi draniami (edhamana-madah), nie będą słuchać prawdy. Ale zastanówmy się tylko. Gdy 

ubogi człowiek leży bezradny na ulicy, czy mogę go zabić? Mogę powiedzieć: "Zabiłem tylko 

biedaka. Społeczeństwo go nie potrzebowało. Po co miał żyć?" Ale czy państwo mnie uniewinni? 



Czy sędzia powie, że postąpiłem dobrze? Nie. Biedak jest także obywatelem państwa i państwo nie 

może zezwolić na jego zabicie. Dlaczegóż więc nie rozszerzyć tej filozofii? Drzewa, ptaki 

i zwierzęta także są dziećmi Boga. Kto je zabija, jest tak samo winny jak ten, kto zabija biedaka 

z ulicy. W oczach Boga, a nawet z punktu widzenia człowieka rozumnego, nie ma różnicy między 

biednym a bogatym, czarnym a białym. Wszystkie żywe istoty są integralnymi cząstkami Boga. 

Vaisnava widzi to i dlatego jest on prawdziwym dobroczyńcą wszystkich żywych istot. 

 

Vaisnava stara się wznieść wszystkie żywe istoty do świadomości Kryszny. Nie zważa na to, czy 

ma do czynienia z Hindusem czy z Amerykaninem. Pewien człowiek kiedyś zapytał mnie: 

"Dlaczego przyjechałeś do Ameryki?" A dlaczego miałbym nie przyjechać? Jestem sługą Boga, a to 

jest królestwo boże, więc cóż stoi na przeszkodzie? Stawanie na przeszkodzie działaniom bhakty 

jest czymś sztucznym i ten, kto to robi, popełnia grzech. Tak jak policjant ma prawo wejść do 

czyjegoś domu i nie przekroczy prawa, tak samo sługa Boga ma prawo udać się wszędzie, 

ponieważ wszystko należy do Boga. Musimy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. To jest świadomość 

Kryszny.  

 

Kuntidevi mówi, że ci, którzy stają się coraz bardziej odurzeni, nie mogą rozwinąć świadomości 

Kryszny. Kiedy kompletnie pijany człowiek mówi bzdury, można mu powiedzieć: "Mój drogi 

bracie, pleciesz bzdury. Spójrz. Tutaj jest twój ojciec, a tu twoja matka". Ale ponieważ jest on 

całkowicie odurzony, nic nie zrozumie, ani nawet nie będzie chciał zrozumieć. Podobnie, kiedy 

bhakta próbuje pokazać materialnie odurzonemu draniowi: "Spójrz, tutaj jest Bóg", ten i tak nie 

będzie w stanie tego zrozumieć. Toteż Kuntidevi mówi: tvam akincana-gocaram, zaznaczając, że 

nieuleganie odurzeniu z powodu dobrych narodzin, bogactwa, wykształcenia i piękna jest dobrą 

cechą.  

 

Niemniej jednak, kiedy ktoś staje się świadomy Kryszny, może wykorzystać te same materialne 

atrybuty w służbie dla Kryszny. Na przykład, Amerykanie, którzy przyłączyli się do ruchu 

świadomości Kryszny, byli materialnie odurzeni, teraz jednak, kiedy już wytrzeźwieli, ich 

materialne zdobycze stały się zdobyczami duchowymi, mogącymi pomóc w służbie dla Kryszny. 

Kiedy amerykańscy bhaktowie udają się do Indii, Hindusi są zdumieni widząc, że Amerykanie 

szaleją za Bogiem. Wielu Hindusów próbuje naśladować materialistyczny styl życia Zachodu, ale 

kiedy widzą Amerykanów tańczących w świadomości Kryszny, uświadamiają sobie, że to jest 

rzecz, którą naprawdę warto naśladować.  

 

Wszystko można wykorzystać w służbie dla Kryszny. Jeśli ktoś pozostaje odurzony i nie używa 

swych materialnych zdobyczy w służbie dla Kryszny, to nie mają one zbytniej wartości. Jeśli zaś 

wykorzystuje je dla Kryszny, nabierają one niezwykłej wartości. Na przykład, zero nie ma żadnej 

wartości, ale gdy postawimy przed nim jedynkę, staje się dziesiątką. Dwa zera stają się setką, a trzy 

– tysiącem. Jesteśmy odurzeni z powodu posiadania materialnych bogactw, które tak naprawdę nie 

są warte więcej niż zero, jeśli jednak dodamy do nich Krysznę, te dziesiątki, setki, tysiące i miliony 

zer nabiorą olbrzymiej wartości. Ruch świadomości Kryszny daje zatem ludziom z Zachodu wielką 

szansę. Są oni obciążeni brzemieniem zer materialistycznego życia, lecz jeśli po prostu dodadzą do 

nich Krysznę, ich życie nabierze wzniosłych wartości. 

 

 

Rozdział 10   

 

Własność materialnie zubożałych 

 

 

namo 'kincana-vittaya  

nivrtta-guna-vrttaye  



atmaramaya śantaya  

kaivalya-pataye namah  

 

Składam pokłony Tobie, który jesteś własnością materialnie zubożałych. Nie masz nic wspólnego 

z działaniami i skutkami materialnych stanów natury. Jesteś zadowolony w Sobie, jesteś najbardziej 

łagodny i jesteś panem monistów.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.27  

 

Żywa istota jest skończona, skoro tylko nic nie posiada, dlatego nie może być, w prawdziwym tego 

słowa znaczeniu, wyrzeczona. Żywa istota wyrzeka się czegoś, aby osiągnąć coś bardziej 

wartościowego. Uczeń poświęca swoje dziecięce upodobania, żeby zdobyć lepsze wykształcenie. 

Sługa porzuca dotychczasową pracę dla lepszej posady. Podobnie, bhakta nie wyrzeka się świata 

materialnego na darmo, tylko dla czegoś istotnego z duchowego punktu widzenia. Śrila Rupa 

Goswami, Sanatana Goswami, Śrila Raghunatha dasa Goswami i wielu innych porzuciło światowy 

przepych i powodzenie, aby służyć Panu. Z materialnego punktu widzenia byli wielkimi ludźmi. 

Goswami byli ministrami w rządzie Bengalu, a Śrila Raghunatha dasa Goswami był synem 

wielkiego zamindara. Porzucili jednak wszystko, aby zyskać coś lepszego od tego, co posiadali 

wcześniej. Bhaktowie na ogół nie cieszą się materialnym dobrobytem, ale ich sekretnym skarbem 

są lotosowe stopy Pana. Jest pewna wspaniała historia o Śrila Sanatanie Goswamim. Śrila Sanatana 

miał kamień filozoficzny, ale zostawił go na stercie odpadków. Pewien człowiek, który był 

w potrzebie, wziął ten kamień, lecz później zaczął się zastanawiać, dlaczego taka wartościowa rzecz 

leżała na śmietniku. W końcu poprosił Sanatanę Goswamiego, aby dał mu najbardziej wartościową 

rzecz, jaką posiada i wówczas otrzymał święte imię Pana. Akincana znaczy "ten, kto nie ma nic 

materialnego do dania". Prawdziwy bhakta, czyli mahatma, nie daje nikomu nic materialnego, 

ponieważ sam porzucił już wszelkie materialne dobra. Może jednak obdarzyć najwyższym darem – 

Najwyższym Panem – ponieważ Pan jest jedyną własnością prawdziwego bhakty. Kamień 

filozoficzny, który został wyrzucony na śmietnik, tak naprawdę nie należał do Sanatany 

Goswamiego, w przeciwnym razie nie mógłby leżeć w takim miejscu. Ten właśnie przykład podaje 

się neofitom po to, aby przekonać ich, że materialne pragnienia i rozwój duchowy nie idą w parze. 

Dopóki ktoś nie widzi, że wszystko jest natury duchowej i ma związek z Najwyższym Panem, 

dopóty będzie musiał rozróżniać między duchem a materią. Mistrz duchowy, taki jak Śrila Sanatana 

Goswami, chociaż osobiście widzi, że wszystko jest duchowe, dał ten przykład wyłącznie dla naszej 

korzyści, ponieważ my nie mamy takiej duchowej wizji.  

 

Rozwój materialnej koncepcji życia czy też materialnej cywilizacji jest wielką przeszkodą na 

ścieżce duchowego postępu. Materialny postęp wikła żywą istotę w niewolę materialnego ciała, 

której towarzyszą wszelkiego rodzaju materialne cierpienia. Taki postęp nazywany jest anartha, 

czyli rzeczą niepożądaną. I tak jest faktycznie. Materialny postęp wydał owoce w postaci pomadek 

do ust w cenie pięćdziesięciu centów oraz wielu innych niepożądanych rzeczy powstałych na 

skutek materialnej koncepcji życia. Z powodu skierowania uwagi ku tylu niepożądanym rzeczom, 

marnujemy ludzką energię i nie osiągamy duchowej realizacji, która jest zasadniczą potrzebą 

ludzkiego życia. Próba dotarcia na Księżyc jest kolejnym przykładem marnowania energii. Nawet 

jeśli Księżyc zostanie zdobyty, to i tak nie rozwiąże to problemów życia. Bhaktowie Pana nazywani 

są akincana, ponieważ nie mają praktycznie żadnych dóbr materialnych. Dobra materialne są 

produktami trzech stanów materialnej natury i obracają w niwecz energię duchową. Tak więc im 

mniej produktów materialnej natury posiadamy, tym większą mamy szansę na postęp duchowy.  

 

Bóg, Najwyższa Osoba, nie ma bezpośredniego związku z materialnymi czynnościami. Wszystkie 

Jego działania i czyny, nawet te przejawiane w świecie materialnym, są duchowe i wolne od 

wpływu stanów materialnej natury. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że wszystkie Jego czynności, 

nawet Jego pojawianie się w tym świecie i odchodzenie z niego, są transcendentalne i ten, kto 

dobrze o tym wie, nie będzie musiał ponownie rodzić się tutaj, ale powróci do Boga.  



 

Materialna choroba wywołana jest chęcią doznawania przyjemności i panowania nad materialną 

naturą. To pragnienie jest rezultatem wzajemnego oddziaływania trzech stanów natury i ani Pan, ani 

Jego bhaktowie nie są przywiązani do takiej fałszywej przyjemności. Dlatego Pan i bhaktowie są 

nazywani nivrtta-guna-vrtti. Doskonałym nivrtta-guna-vrtti jest Najwyższy Pan, ponieważ nigdy nie 

ulega On urokowi stanów materialnej natury, podczas gdy żywe istoty wykazują taką tendencję. 

Niektóre z nich zostały schwytane w pułapkę przez złudny powab materialnej natury. 

 

Bhaktowie z pewnością znajdują się poza zasięgiem oddziaływania stanów natury materialnej, 

ponieważ Pan jest ich własnością, a oni są własnością Pana. Jest to naturalna konkluzja. Istnieje 

różnica między czystymi bhaktami a bhaktami, którzy są zanieczyszczeni materialnymi 

pragnieniami i zwracają się do Pana z prośbą o uśmierzenie niedoli, wybawienie z ubóstwa lub też 

powodowani ciekawością czy chęcią zdobycia wiedzy. Czyści bhaktowie i Pan są transcendentalnie 

przywiązani do siebie nawzajem. Innym Pan nie ma za co się odwzajemniać i dlatego jest On 

nazywany atmarama, zadowolony w sobie. Jako taki, Pan jest mistrzem wszystkich monistów, 

którzy dążą do wtopienia się w Jego egzystencję. Moniści wtapiają się w blask osoby Pana 

nazywany brahmajyoti, natomiast bhaktowie przyłączają się do transcendentalnych rozrywek Pana, 

których nigdy nie powinniśmy uważać za materialne.  

 

Materialne ubóstwo jest pierwszą kwalifikacją bhakty. Osoba, która nie ma niczego w tym świecie, 

lecz posiada Krysznę, jest zwana akincana. Słowo akincana znaczy "ten, kto stracił wszystkie 

materialne dobra". Dopóki mamy nawet najmniejsze złudzenia, że w jakiś sposób osiągniemy 

materialne szczęście, dopóty będziemy musieli przyjmować materialne ciała. Natura jest tak 

łaskawa, że w zależności od tego, w jaki sposób chcemy cieszyć się tym światem, obdarzy nas 

stosownym ciałem. Dzieje się to oczywiście pod nadzorem Pana. Pan znajduje się w każdym sercu, 

wie zatem o wszystkim. Wie, że nadal pragniemy materialnych rzeczy i dlatego da nam następne 

materialne ciało: "Dobrze, weź je". Kryszna chce, abyśmy zdobyli pełne doświadczenie, które 

pomoże nam zrozumieć, że materialne zdobycze nigdy nie dadzą nam szczęścia.  

 

Ponieważ jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny, który cieszy się całkowitą wolnością, my 

także mamy całkowitą wolność, chociaż ilościowo jest ona bardzo nieznaczna. Ilości soli w kropli 

wody morskiej nie można porównać z ilością soli w całym oceanie, lecz skład chemiczny tej kropli 

jest taki sam jak skład chemiczny wody w oceanie. Podobnie, to co my mamy w nieznacznej ilości, 

Kryszna posiada w pełni (janmady asya yatah). Na przykład, istnieje w nas skłonność do brania 

rzeczy, które należą do innych. Dlaczego? Ponieważ taką samą skłonność ma Kryszna. Gdyby 

skłonność do kradzieży nie istniała w Prawdzie Absolutnej, jak mogłaby istnieć w nas? Kryszna jest 

znany jako "złodziej masła". Kradzież, jakiej dopuszcza się Kryszna, różni się jednak od naszej. My 

jesteśmy materialnie zanieczyszczeni, toteż w naszym przypadku kradzież jest czymś odrażającym. 

Natomiast na duchowej, absolutnej platformie ta sama kradzież jest tak wzniosła, że sprawia 

przyjemność. Dlatego kradzieże dokonywane przez Krysznę sprawiają matce Yaśodzie 

przyjemność. Taka jest różnica między materią a duchem.  

 

Wszystkie czynności duchowe są wszechdobre, podczas gdy wszystkie czynności materialne są złe. 

Tym różni się sfera duchowa od materialnej. Tak zwana moralność i dobro tego materialnego 

świata są złe, podczas gdy w świecie duchowym nawet tak zwana niemoralność jest czymś 

pozytywnym. Musimy to zrozumieć. Na przykład tańczenie z cudzymi żonami w środku nocy jest 

rzeczą niemoralną – przynajmniej według norm kultury wedyjskiej. Nawet obecnie w Indiach żadna 

młoda kobieta nie otrzyma pozwolenia na to, by w środku nocy tańczyć z młodym mężczyzną. 

W Śrimad Bhagavatam natomiast czytamy, że gopi, pasterki z Vrindavany, natychmiast poszły 

tańczyć z Kryszną, kiedy tylko usłyszały dźwięk Jego fletu. Z materialnego punktu widzenia takie 

postępowanie jest niemoralne, lecz z duchowego punktu widzenia jest to najwyższa moralność. 

Dlatego Caitanya Mahaprabhu powiedział: ramya kacid upasana vraja-vadhu-vargena ya kalpita. 



"Nie ma lepszego sposobu czczenia Boga niż ten, który praktykowały vraja-vadhus, dziewczęta 

z Vrindavany". Kiedy Caitanya Mahaprabhu przyjął sannyasę, ściśle unikał towarzystwa kobiet. 

Nawet gdy wiódł jeszcze życie rodzinne, nigdy nie żartował z kobietami. Miał duże poczucie 

humoru, ale żartował tylko z mężczyznami. Kiedyś w żartobliwym tonie powiedział kilka słów pod 

adresem Swojej żony, Visnupriyi. Kiedy Śacimata, matka Pana Caitanyi, szukała czegoś, On 

odezwał się żartem: "Może twoja synowa to zabrała". Były to jedyne żartobliwe słowa w Jego życiu 

skierowane do kobiety. Był bardzo ścisły. Kiedy przyjął sannyasę, żadna kobieta nie mogła zbliżyć 

się do Niego nawet po to, żeby złożyć pokłon. Kobiety okazywały Mu wyrazy szacunku z pewnej 

odległości. Niemniej jednak Caitanya Mahaprabhu powiedział: "Nie ma lepszego sposobu 

wielbienia Boga niż ten, który praktykowały dziewczęta z Vrindavany". Na czym polegała ich 

metoda? Chciały kochać Krysznę – za wszelką cenę. A to nigdy nie jest niemoralne. 

 

To, co ma związek z Kryszną, nie może być niemoralne. Można podać inny przykład: w inkarnacji 

Nrisimhadevy Pan Kryszna zabił Hiranyakaśipu, ojca Prahlady Maharajy, a Prahlada stał w tym 

czasie w pobliżu i nie protestował. Czy było to moralne? Kto chciałby być świadkiem zabicia 

własnego ojca? Kto w takiej chwili stałby spokojnie? Nikt nie pochwali takiego zachowania i nikt 

nie powie, że jest ono moralne. Niemniej jednak to się właśnie wydarzyło. Co więcej, Prahlada 

Maharaja zrobił girlandę i zawiesił ją na szyi zabójcy. "Mój drogi Panie Zabójco – powiedział – 

przyjmij tę girlandę. Zgładziłeś mojego ojca. Jesteś bardzo dobry". Należy spojrzeć na to 

z duchowego punktu widzenia. Jeśli ktoś atakuje naszego ojca, a my nie jesteśmy w stanie go 

obronić, powinniśmy przynajmniej wołać o pomoc. Ale ponieważ zabójcą ojca Prahlady Maharajy 

był Kryszna w postaci Pana Nrisimhadevy, Prahlada Maharaja zrobił dla Niego girlandę. Po śmierci 

swego ojca Prahlada Maharaja powiedział do Nrisimhadevy: "Mój drogi Panie, teraz, kiedy mój 

ojciec został zabity, wszyscy są szczęśliwi. Proszę, pohamuj Swój gniew".  

 

Sadhu, święta osoba, nie pochwala zabijania – nawet zabijania zwierząt. Prahlada Maharaja 

powiedział jednak: modeta sadhur api vrścika-sarpa-hatya. "Nawet święty się raduje, gdy zostanie 

zabita żmija albo skorpion". Skorpion i żmija także są żywymi istotami, a sadhu nie lubi, gdy 

zabijana jest jakakolwiek żywa istota, lecz Prahlada Maharaja powiedział: "Nawet sadhu jest 

zadowolony, gdy zabije się żmiję albo skorpiona. Mój ojciec był niczym żmija czy skorpion i teraz, 

gdy został zabity, wszyscy się cieszą". Hiranyakaśipu był bardzo niebezpiecznym demonem, który 

niepokoił bhaktów. Kiedy taki demon ginie, nawet święte osoby są zadowolone, chociaż na ogół nie 

pragną one niczyjej śmierci. Może się więc wydawać, że Pan Kryszna i Prahlada Maharaja 

postępowali niemoralnie, ich zachowanie było jednak przykładem najwyższej moralności.  

 

Kryszna jest akincana-vitta, jedyną pociechą dla tego, kto stracił wszystko, co materialne. 

W Caitanya-caritamrcie Pan Kryszna mówi: "Głupcem jest ten, kto jednocześnie pragnie Mnie 

i materialnego dobrobytu". Kryszna jest bardzo łaskawy. Jeśli ktoś pragnie dobrobytu, 

a jednocześnie chce zostać bhaktą, Kryszna sprawia, że jego materialne życie kończy się porażką. 

Dlatego ludzie boją się przyjść do świadomości Kryszny. Myślą, że skończy się ich materialny 

dobrobyt.  

 

Na ogół ludzie chodzą do kościoła albo do świątyni po to, żeby modlić się o materialne 

powodzenie: "Chleba naszego powszedniego daj nam Panie". Choć zwracają się do Boga 

powodowani pragnieniem materialnej pomyślności – "Proszę, daj mi to, daj mi tamto" – także 

uważani są za pobożnych. Przynajmniej zwracają się do Boga, czego nigdy nie robią ateiści. Ateiści 

mówią: "Dlaczego miałbym zwracać się do Boga? Sam dorobię się bogactwa, a szczęście osiągnę 

dzięki postępowi nauki". Kto uważa, że dobrobyt osiągnie dzięki własnej mocy i wiedzy, jest 

duskrti, największym grzesznikiem. Lecz ten, kto myśli, że jego pomyślność uzależniona jest od 

łaski Boga, jest człowiekiem pobożnym.  

 

Faktem jest, że niczego nie można osiągnąć bez sankcji Boga. Tavat tanur idam tanupeksitanam. 



Wynaleźliśmy wiele metod przeciwdziałania niedolom, ale jeśli Bóg nie zgodzi się nas z nich 

wybawić, nasze metody zawiodą. Chory może mieć bardzo dobre lekarstwa i znakomitego lekarza, 

lecz gdy zapytamy lekarza, czy może zagwarantować, że jego pacjent będzie żył, zawsze odpowie: 

"Nie, przykro mi. Robię, co w mojej mocy To wszystko". Inteligentny lekarz wie: "Ostatecznie 

wszystko spoczywa w rękach Boga. Ja jestem tylko narzędziem. Jeśli Bóg nie chce, aby ten pacjent 

żył, to wszystkie moje lekarstwa i umiejętności zawiodą".  

 

Ostateczna decyzja należy zatem do Kryszny. Głupcy nie wiedzą o tym i dlatego są nazywani 

mudha, łotrami. Nie wiedzą, że chociaż to, co robią, może być bardzo dobre, to nie powiedzie się, 

jeśli nie zatwierdzi tego Bóg, Kryszna. Bhakta zaś wie, że nawet gdy będzie próbował osiągnąć 

szczęście używając do tego całej swojej inteligencji, to bez pozwolenia Kryszny nigdy mu się to nie 

uda. Na tym polega różnica między bhaktą a niebhaktą, niewielbicielem.  

 

Jak wspomniano wcześniej; Kryszna mówi: "Kto próbuje zwrócić się do Mnie, aby stać się 

świadomym Kryszny, a jednocześnie zabiega o materialne szczęście, ten nie grzeszy inteligencją. 

Po prostu traci czas". Główną powinnością ludzkiego życia jest osiągnięcie świadomości Kryszny. 

Jeśli trwonimy czas w pogoni za materialnymi udogodnieniami i zapominamy o intonowaniu Hare 

Kryszna, ponosimy wielką stratę. Dlatego Kryszna mówi: ami – vijna, ei murkhe 'visaya' kena diba 

(Cc. Madhya 22.39): "Drań może prosić Mnie o materialną pomyślność w zamian za służbę 

oddania. Ale po co miałbym obdarzać go materialną pomyślnością? Raczej zabiorę mu wszystko, 

co posiada". 

 

Kiedy zostają nam odebrane wszystkie materialne dobra, popadamy w przygnębienie. Taka sytuacja 

jest dla nas sprawdzianem. Kryszna osobiście oznajmił to Maharajy Yudhisthirze. Maharaja 

Yudhisthira zapytał Go: "Całkowicie polegamy na Tobie, lecz mimo to spotyka nas tyle 

materialnych cierpień. Zabrano nam królestwo, znieważono naszą żonę i wrogowie usiłowali spalić 

nas w domu. Dlaczego tak się dzieje?" Kryszna odpowiedział: yasyaham anugrhnami harisye tad-

dhanam śanaih. "To jest Moja główna powinność. Jeśli darzę kogoś względami, pozbawiam go 

wszelkich źródeł dochodów i stawiam go w bardzo trudnej sytuacji". W tym sensie Kryszna jest 

bardzo niebezpieczny.  

 

Doświadczyłem tego osobiście. Nie chcę opowiadać całej historii, ale faktem jest, że spotkała mnie 

ta szczególna łaska Kryszny. Kiedy miałem dwadzieścia pięć lat, mój Guru Maharaja polecił mi, 

abym nauczał świadomości Kryszny. Ja zaś pomyślałem, że najpierw powinienem się wzbogacić, 

abym mógł finansować misję nauczania. Miałem duże szanse, by stać się bogatym biznesmenem. 

Pewien astrolog powiedział mi nawet, że miałem być tak bogaty, jak najbogatszy człowiek 

w Indiach. Byłem dyrektorem wielkiego zakładu farmaceutycznego. Otworzyłem własne 

przedsiębiorstwo i interes przynosił spore dochody. W końcu jednak moja firma zbankrutowała i w 

ten sposób zostałem zmuszony do wypełnienia polecenia mego Guru Maharajy. Kiedy wszystko 

utraciłem, zwróciłem się do Kryszny słowami: "Jesteś moim jedynym schronieniem". Kryszna jest 

zatem akincana-vitta, własnością materialnie zubożałych. Kiedy ktoś traci całe materialne 

bogactwo, wówczas zwraca się w stronę Kryszny. Teraz jednak uświadamiam sobie, że tak 

naprawdę nic nie straciłem, tylko zyskałem.  

 

Widzimy więc, że utrata materialnego bogactwa na rzecz Kryszny nie jest żadną stratą. Jest to 

raczej największy zysk. Kiedy ktoś jest akincana, tzn. niczego nie posiada, Kryszna staje się jego 

jedynym bogactwem. Narottama dasa Thakura mówi o tym jak następuje:  

 

ha ha prabhu nanda-sutavrsabhanu-suta-yuta  

karuna karaha ei-bara  

narottama dasa kahe na theliya ranga-paya  

tumi vina ke ache amara  



 

"Oprócz Ciebie nie mam niczego. Ty jesteś moją jedyną własnością, więc proszę, nie zaniedbuj 

mnie".  

 

Taka postawa jest bardzo dobra. Ten, kto nie polega na niczym materialnym, tylko na Krysznie, 

osiągnął już najwyższą pozycję w świadomości Kryszny. Dlatego Kryszna nazywany jest akincana-

vitta. "Kiedy ktoś zostaje dotknięty materialnym ubóstwem, Ty jesteś jego jedynym bogactwem". 

Namo 'kincana-vittaya nivrtta-guna-vrttaye. "Kto uważa Cię za swą jedyną własność, ten 

natychmiast uwalnia się od działania materialnej natury". Innymi słowy, dzięki temu, że przyjmuje 

Krysznę w ten sposób, osiąga transcendentalną pozycję Absolutu. Atmaramaya: "Wtedy jest 

szczęśliwy z Tobą, Kryszno. Ty jesteś szczęśliwy Sam w Sobie, a ten, kto Ci się podporządkowuje, 

staje się tak szczęśliwy jak Ty". Nie ma różnicy między ciałem Kryszny a Samym Kryszną. 

Kryszna jest samą jaźnią, samym duchem. My jednak mamy ciała, które są czymś innym niż my. Ja 

jestem duszą, lecz mam materialne ciało. Ale kiedy rzeczywiście zaczniemy polegać na Krysznie, 

który jest całkowicie samozadowolony, również będziemy samozadowoleni z Kryszną.  

 

Kaivalya-pataye namah. Filozofowie mayavadi, moniści, pragną stać się jednym z Najwyższym. 

Najwyższy jest usatysfakcjonowany Sam w Sobie i oni także chcą osiągnąć samozadowolenie przez 

stanie się jednym z Nim. Filozofia świadomości Kryszny jest taka sama, z tym, że zamiast stać się 

jednym z Kryszną, polegamy na Krysznie. To jest prawdziwa jedność. Jeśli po prostu zgodzimy się 

być posłuszni poleceniom Kryszny i nie będziemy się Mu sprzeciwiać, osiągniemy prawdziwą 

jedność z Nim.  

 

Filozofowie mayavadi myślą: "Dlaczego mam utrzymywać swą indywidualną, oddzielną 

egzystencję? Stopię się z Najwyższym". Nie jest to jednak możliwe. Od początku jesteśmy 

oddzielonymi cząstkami Kryszny. Dlatego Kryszna mówi w Bhagavad-gicie: "Mój drogi Arjuno, 

powinieneś wiedzieć, że tak ty, jak i Ja, oraz wszyscy zgromadzeni na tym polu bitwy, byliśmy 

indywidualnościami w przeszłości, jesteśmy nimi obecnie i pozostaniemy nimi w przyszłości".  

 

Nityo nityanam cetanaś cetananam. Kryszna jest najwyższym nitya, najwyższą siłą życia spośród 

niezliczonych sił życia. My, żywe istoty (jivy), jesteśmy niezliczeni (ananta); policzenie nas 

wszystkich jest niemożliwością. Kryszna także jest żywą istotą, ale jest główną, najwyższą żywą 

istotą. Na tym polega różnica. Jeden przywódca może mieć wielu zwolenników. Kryszna, 

najwyższa żywa istota, jest najwyższym przywódcą, a my jesteśmy podległymi Mu i uzależnionymi 

od Niego żywymi istotami.  

 

Nietrudno zrozumieć to, że jesteśmy od Niego uzależnieni. Jeśli Kryszna nie dostarczy nam 

pożywienia, będziemy głodować, ponieważ nie jesteśmy w stanie niczego wyprodukować 

niezależnie. Eko bahunam yo vidadhati kaman: Kryszna wszystko utrzymuje, a my jesteśmy 

utrzymywani. Dlatego Kryszna jest prawdziwym dominującym, a my powinniśmy chętnie wyrazić 

zgodę na bycie zdominowanymi. Taka jest nasza naturalna pozycja. Jeśli w sztuczny sposób 

chcemy dominować w tym świecie, jesteśmy pod wpływem złudzenia. Musimy porzucić to 

złudzenie i zawsze starać się podlegać Krysznie. Wtedy odniesiemy w życiu sukces. 

 

 

Rozdział 11   

 

Dotyk wyższej energii 

 

 

manye tvam kalam iśanam  

anadi-nidhanam vibhum  



samam carantam sarvatra  

bhutanam yan mithah kalih  

 

Mój Panie, uważam, że Ty jesteś wiecznym czasem, najwyższym kontrolerem, że jesteś bez 

początku i końca, wszechprzenikający. W rozdzielaniu Swojej łaski jesteś jednaki dla każdego. 

Wszelka niezgoda pomiędzy ludźmi spowodowana jest stosunkami społecznymi.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.28  

 

Kuntidevi wiedziała, że Kryszna nie jest ani jej bratankiem, ani zwykłym członkiem jej rodzinnego 

domu. Wiedziała doskonale, że Kryszna jest oryginalnym Panem, który przebywa w sercu każdego 

jako Naddusza, Paramatma. Inną nazwą aspektu Paramatmy jest kala, co oznacza wieczny czas. 

Wieczny czas jest świadkiem wszystkich naszych działań, zarówno dobrych, jak i złych, i to On 

przyznaje za nie skutki. Mówienie, że nie wiemy, dlaczego i za co cierpimy, nie ma więc sensu. 

Możemy nie pamiętać naszych grzesznych czynów, za które obecnie cierpimy, ale musimy 

pamiętać, że Paramatma jest naszym nieodłącznym towarzyszem i dlatego zna wszystko – 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ponieważ aspekt Paramatmy Pana Kryszny decyduje 

o wszystkich działaniach i ich następstwach, jest On również najwyższym kontrolerem. Bez Jego 

sankcji nie może się poruszyć nawet źdźbło trawy. Żywe istoty otrzymują tyle wolności, na ile 

zasługują, a niewłaściwe jej wykorzystanie staje się przyczyną cierpienia. Bhaktowie nie marnują 

swojej wolności i dlatego są dobrymi synami Pana. Ci, którzy nadużywają swej wolności, doznają 

niedoli przeznaczanych im przez wieczny kala. Kala oferuje uwarunkowanym duszom zarówno 

szczęście, jak i niedole. Są one nam z góry przeznaczone przez wieczny czas. Tak jak nieszczęścia 

przychodzą do nas nieproszone, tak samo, nie pytając nas o zdanie, może pojawić się szczęście. 

O tym wszystkim zawczasu decyduje kala. Nikt nie jest zatem wrogiem czy przyjacielem Pana. 

Każdy cierpi i raduje się z powodu przeznaczenia, czyli skutków swych przeszłych działań. Żywa 

istota sama tworzy swoje przeznaczenie w trakcie interakcji społecznej. W tym świecie każdy chce 

panować nad materialną naturą i w ten sposób, pod nadzorem Najwyższego Pana, każdy tworzy 

swój własny los. Pan jest wszechprzenikający, dlatego widzi wszystkie czyny wszystkich żywych 

istot. Ponieważ nie ma On początku ani końca, jest również znany jako wieczny czas, kala.  

 

To, co tutaj wyjaśnia oddana Panu Kunti, Pan osobiście potwierdza w Bhagavad-gicie (9.29):  

 

samo 'ham sarva-bhutesu  

na me dvesyo 'sti na priyah  

ye bhajanti tu mam bhaktya  

mayi te tesu capy aham  

 

"Nie ma we Mnie nienawiści do nikogo ani też nie jestem stronniczy w stosunku do nikogo. 

Wszystkich traktuję jednakowo. Lecz jeśli ktoś z oddaniem mi służy, ten jest Moim przyjacielem, 

jest we Mnie i Ja również jestem jego przyjacielem". Bóg nie może być stronniczy. Wszyscy są 

synami Boga, więc jak mógłby On faworyzować kogokolwiek? To niemożliwe. Ludzie są jednak 

stronniczy. Amerykanie piszą na swych banknotach: "Ufamy Bogu"; ten jednak, kto ufa Bogu, musi 

okazywać jednakową życzliwość i miłosierdzie wszystkim żywym istotom. Na tym polega 

świadomość Boga.  

 

Kryszna mówi: "Nie mam wrogów ani przyjaciół". Na me dvesyo śti na priyah. Słowo dvesya 

znaczy "wróg". Nienawidzimy naszych wrogów i jesteśmy serdeczni wobec przyjaciół. Kryszna 

jest jednak absolutny i nawet gdy wydaje się być wrogi w stosunku do jakiegoś demona, tak 

naprawdę jest jego przyjacielem. Kiedy Kryszna zabija demona, zabija jego grzeszne czynności, 

dzięki czemu demon natychmiast staje się święty i wtapia się w najwyższą bezosobową światłość, 

brahmajyoti. 

 



Brahmajyoti jest jednym z trzech aspektów Prawdy Absolutnej.  

 

vadanti tat tattva-vidas  

tattvam yaj jnanam advayam  

brahmeti paramatmeti  

bhagavan iti śabdyate  

(Bhag.1.2.11)  

 

Prawda Absolutna jest jedna, lecz postrzegana jest w trzech aspektach zwanych Brahmanem, 

Paramatmą i Bhagavanem. Oryginalnym, kompletnym aspektem Prawdy Absolutnej jest Bhagavan, 

Najwyższy Osobowy Bóg, a Jego pełną ekspansją jest przebywająca w każdym sercu Paramatma, 

czyli Ksirodakaśayi Visnu (iśvarah sarva-bhutanam hrd-deśe 'rjuna tisthati). Trzecim aspektem 

Prawdy Absolutnej jest Brahman – wszechprzenikająca, bezosobowa światłość Absolutu.  

 

Prawda Absolutna jest jednakowa dla każdego, ale stopień poznania Jej uzależniony jest od 

sposobu, w jaki się do Niej zbliżamy (ye yatha mam prapadyante). Stosownie do naszej zdolności 

rozumienia, Prawda Absolutna objawia się albo jako bezosobowy Brahman, albo jako 

zlokalizowana Paramatma, albo, ostatecznie, jako Bhagavan.  

 

Możemy to wyjaśnić na przykładzie. Z naszego pokoju czasem – choć niezbyt wyraźnie – widać 

wzgórza. W Los Angeles jest wiele wzgórz, które, gdy patrzymy na nie z oddali, wyglądem 

przypominają obłok. Kiedy się do nich zbliżymy, zobaczymy ich wyraźny kształt. A kiedy 

znajdziemy się na samym wzgórzu, ujrzymy, że pracuje tam wielu ludzi, jest wiele domów, ulic, 

samochodów i innych rzeczy. Jeśli ktoś pragnie poznać Prawdę Absolutną za pomocą swego 

maleńkiego mózgu i myśli: "Przeprowadzę badania w celu odnalezienia Prawdy Absolutnej", 

będzie miał, podobnie jak w powyższym przykładzie, tylko mgliste, bezosobowe pojęcie 

o Absolucie. Jeśli posunie się dalej i będzie medytował, przekona się, że Bóg przebywa w jego 

sercu. Dhyanavasthita-tad-gatena manasa paśyanti yam yoginah. Yogini – prawdziwi yogini – 

dzięki medytacji oglądają postać Pana Visnu w sercu. Jednakże bhaktowie osobiście spotykają 

Najwyższego Pana i rozmawiają z Nim twarzą w twarz. Najwyższy Osobowy Bóg nakazuje: 

"Dostarcz Mi tego", i bhakta osobiście służy Panu, dostarczając Mu tego, czego On zapragnie. Tak 

więc Prawdę Absolutną można zrealizować na różne sposoby. Chociaż Pan wszystkich traktuje 

jednakowo, od naszego zaawansowania zależy, w jakim stopniu Go zrozumiemy. Dlatego 

Kuntidevi mówi: samam carantam sarvatra – "W rozdzielaniu Swej łaski jesteś jednaki dla 

każdego".  

 

Słowo carantam znaczy "poruszanie się". Pan porusza się wszędzie – wewnątrz i na zewnątrz – a 

my po prostu musimy oczyścić nasz wzrok, aby móc Go zobaczyć. Pełniąc służbę oddania możemy 

oczyścić zmysły i dzięki temu dostrzec obecność Boga. Mniej inteligentni starają się odszukać 

Boga wewnątrz, lecz osoby o rozwiniętej inteligencji widzą Pana zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz.  

 

Jogiczny system medytacji jest w istocie przeznaczony dla mniej inteligentnych. Kto praktykuje 

medytację w yodze, musi kontrolować zmysły (yoga indriya-samyamah). Nasze zmysły są bardzo 

niespokojne, więc za pomocą różnych asanów, czyli pozycji siedzących, należy kontrolować 

zarówno zmysły, jak i umysł, aby móc skoncentrować się na postaci Visnu w sercu. Ten system 

yogi poleca się tym, którzy są zbyt pogrążeni w cielesnej koncepcji życia. Jednakże bhaktowie, 

wielbiciele Kryszny, są bardziej zaawansowani i nie muszą praktykować oddzielnego procesu 

w celu kontrolowania zmysłów. Ponieważ pełnią służbę oddania, ich zmysły automatycznie są 

kontrolowane.  

 

Jeśli ktoś czci Bóstwo, sprząta świątynię, dekoruje Bóstwo, gotuje dla Niego itd., to jego zmysły 



już wykonują służbę dla Prawdy Absolutnej. Jak zatem mogą skierować się ku czemuś innemu? 

Hrisikena hrsikeśa-sevanam bhaktir ucyate: bhakti, służba oddania, polega po prostu na 

zaangażowaniu naszych zmysłów (hrsika) w służbę oddania dla Pana zmysłów (hrsikeśa). Teraz 

nasze zmysły są zaabsorbowane przyjemnościami zmysłowymi. Myślę, że jestem ciałem, wobec 

tego muszę zadowolić jego zmysły. W istocie jest to nieczysty etap życia. Ten, kto zaczyna 

rozumieć, że nie jest ciałem, lecz duszą, integralną cząstką Boga, wie, że jego duchowe zmysły 

powinny pełnić służbę dla najwyższej duchowej istoty. W ten sposób osiąga wyzwolenie (mukti). 

 

Wyzwolenie osiągamy wtedy, gdy porzucamy fałszywą koncepcję, że ciało jest jaźnią, i gdy 

wracamy na swą prawdziwą pozycję służenia Panu (muktir hitvanyatha rupam svarupena 

vyavasthitih, Bhag. 2.10.6). Kiedy jesteśmy uwarunkowani, porzucamy naszą oryginalną pozycję, 

która – jak opisuje Caitanya Mahaprabhu – polega na wiecznym służeniu Panu (jivera svarupa haya 

-- krsnera 'nitya-dasa'). Lecz skoro tylko podejmujemy służbę dla Pana, natychmiast stajemy się 

wyzwoleni. Nie ma potrzeby przechodzenia przez jakiś proces przygotowawczy. Samo to, że nasze 

zmysły pełnią służbę dla Pana, dowodzi, że jesteśmy wyzwoleni.  

 

To wyzwolenie jest dostępne dla wszystkich (samam carantam). W Bhagavad-gicie Kryszna nie 

mówi Arjunie: "Tylko ty możesz zbliżyć się do Mnie i osiągnąć wyzwolenie". Pan jest dostępny dla 

każdego. Kiedy Kryszna mówi: sarva dharman parityajya mam ekam śaranam vraja – "Porzuć 

wszelkie inne obowiązki i po prostu podporządkuj się Mnie" – zwraca się nie tylko do Arjuny, ale 

do wszystkich. Pierwotnym adresatem Bhagavad-gity był Arjuna, lecz w istocie jest ona 

przeznaczona dla wszystkich ludzi i dlatego powinniśmy z niej skorzystać.  

 

Bezstronność Kryszny porównuje się do bezstronności słońca. Słońce nigdy nie myśli, że nie 

obdarzy swym blaskiem biedaka, człowieka niskiej klasy czy wieprza. Jest ono jednakie dla 

wszystkich i po prostu trzeba je wykorzystać. Blask słoneczny dostępny jest dla każdego. Jeśli 

jednak zamykamy drzwi i chcemy przebywać w ciemności, to już nasza sprawa. Podobnie, Kryszna 

jest wszędzie i dla każdego, i gotów jest nas przyjąć, gdy tylko się podporządkujemy. Samam 

carantam. Nie ma żadnych ograniczeń. Ludzie mogą inaczej traktować klasy wyższe i niższe, lecz 

Kryszna mówi: mam hi partha vyapaśritya ye 'pi syuh papa-yonayah (Bg. 9.32). "Nawet jeśli ktoś 

wywodzi się z tak zwanej niższej klasy, nie ma to znaczenia. Jeśli Mi się podporządkuje, także 

może powrócić do domu, do Boga".  

 

Kuntidevi zwraca się do tego Samego Pana Kryszny jako wiecznego czasu. Wszystko dzieje się 

w czasie, lecz nasza skala przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest względna. Miara 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości małego owada jest różna od naszej, i tak samo różni się od 

naszej miara przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Brahmy – stwórcy i głównej żywej istoty 

w tym wszechświecie. W przypadku Kryszny nie możemy jednak mówić o przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, ponieważ Kryszna nie zmienia ciała. Na tym polega różnica między 

nami a Kryszną.  

 

Wieczną pozycję Kryszny ukazuje Bhagavad-gita, w której On Sam mówi Arjunie: "W przeszłości, 

miliony lat temu, przekazałem tę filozofię Bhagavad-gity bogu słońca". Arjuna zdawał się temu nie 

dowierzać. Tak naprawdę wiedział wszystko, jednak ze względu na nas powiedział: "Kryszno, 

jesteśmy rówieśnikami. Urodziliśmy się prawie w tym samym czasie, jak więc mogę uwierzyć, że 

przekazałeś tę filozofię bogu słońca tak dawno temu?" Kryszna odrzekł: "Mój drogi Arjuno, ty 

także tam byłeś, ale zapomniałeś o tym, podczas gdy Ja pamiętam. Taka jest różnica". Przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość dotyczą osób, które zapominają, lecz dla tego, kto nie zapomina, kto żyje 

wiecznie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie istnieją.  

 

Dlatego też Kuntidevi nazywa Krysznę wiecznym (manye tvam kalam). A ponieważ jest On 

wieczny, w pełni wszystko kontroluje (iśanam). Będąc świadkiem niezwykłych czynów Kryszny, 



Kunti zrozumiała, że jest On wieczny i że jest najwyższym kontrolerem. Nie ma On ani początku, 

ani końca (anadi-nidhanam) i dlatego jest vibhu, Najwyższym, największym.  

 

My jesteśmy anu (najmniejsi), podczas gdy Kryszna jest vibhu (największy). My jesteśmy 

integralnymi cząstkami Kryszny, tak więc Kryszna jest zarówno największy, jak i najmniejszy, my 

natomiast jesteśmy tylko najmniejsi. Vibhu, największy, musi zawierać wszystko. Duża torba może 

pomieścić dużo rzeczy, ale w małej torbie nie zmieści się wiele. Ponieważ Kryszna jest vibhu, 

największy, obejmuje wszystko, nawet przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest On też 

wszechprzenikający, obecny wszędzie.  

 

Bez Kryszny materia nie może się rozwijać. Ateistyczni naukowcy twierdzą, że życie pochodzi 

z materii, lecz to niedorzeczność. Materia stanowi jedną energię Kryszny, a duch inną. Duch jest 

energią wyższą, a materia niższą. Materia rozwija się wtedy, gdy obecna jest energia wyższa. Na 

przykład, dwieście – trzysta lat temu Ameryka nie była rozwinięta; ale obecnie – dzięki temu, że 

przybyły tu wyższe istoty z Europy – kraj ten jest bardzo rozwinięty. Przyczyną rozwoju jest zatem 

energia wyższa. W Afryce, Australii i wielu innych miejscach ziemia nadal jest nie zaludniona 

i nierozwinięta. Dlaczego? Ponieważ nie dotknęła jej wyższa energia zaawansowanych żywych 

istot. Kiedy to jednak nastąpi, na tej samej ziemi pojawi się wiele fabryk, domów, miast, dróg, 

samochodów itd. 

 

W oparciu o ten przykład możemy zrozumieć, że materia nie może rozwinąć się sama. Materia 

uaktywni się dopiero wtedy, gdy wejdzie w kontakt z energią wyższą. Podamy inny przykład: 

każde urządzenie mechaniczne jest materią – energią niższą – i dopóki nie uruchomi go człowiek, 

nie będzie ono działało. Możemy mieć bardzo drogi samochód, ale jeśli za jego kierownicą nie 

usiądzie kierowca, nie ruszy on z miejsca nawet za miliony lat.  

 

Zrozumienie, że materia nie może działać niezależnie, jest zatem kwestią zdrowego rozsądku; 

materia nie będzie działać, dopóki nie poruszy jej energia wyższa – żywa istota. Jak więc można 

dojść do wniosku, że życie powstało z materii? Mogą tak twierdzić dranie naukowcy, lecz oni nie 

mają dostatecznej wiedzy.  

 

Brahma-samhita mówi, że wszystkie wszechświaty rozwinęły się tylko dzięki obecności Kryszny 

(andantara-stha-paramanu-cayantara-stham). Obecnie naukowcy badają atomy i odkrywają, że 

elektrony, protony i inne cząsteczki są bardzo aktywne. Dlaczego są aktywne? Ponieważ obecny 

jest w nich Kryszna. Na tym polega prawdziwe naukowe zrozumienie.  

 

Trzeba zrozumieć Krysznę w sposób naukowy. Kryszna nie podlega przeszłości, teraźniejszości czy 

przyszłości. Jest On wiecznym czasem, bez początku i końca, i wszystkich traktuje jednakowo. 

Musimy po prostu przygotować się, by móc Go zobaczyć i zrozumieć. Taki jest cel świadomości 

Kryszny. 

 

 

Rozdział 12   

 

Oszałamiające rozrywki 

 

 

na veda kaścid bhagavamś cikirsitam  

tavehamanasya nrnam vidambanam  

na yasya kaścid dayito 'sti karhicid  

dvesyaś ca yasmin visama matir nrnam  

 



O Panie, nikt nie rozumie Twoich transcendentalnych rozrywek, które wydają się być ludzkie 

i dlatego są tak zwodnicze. Nikt nie jest obiektem Twojej łaski czy też zawiści. Ludziom jedynie 

wydaje się, że jesteś stronniczy.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.29  

 

Pan jednakowo obdarza Swoją łaską wszystkie upadłe dusze. Do nikogo nie jest wrogo nastawiony. 

Sama koncepcja Osobowego Boga jako istoty ludzkiej jest zwodnicza. Jego rozrywki wydają się 

być dokładnie takie, jak rozrywki istot ludzkich, ale naprawdę są one transcendentalne, bez 

najmniejszego śladu materialnego skażenia. Pan jest niewątpliwie uważany za stronnika Swoich 

czystych bhaktów, ale tak naprawdę jest On zawsze bezstronny, podobnie jak słońce, które nigdy 

nie jest stronnicze wobec nikogo. Dzięki promieniom słonecznym czasami nawet kamienie stają się 

wartościowe, podczas gdy ślepiec nie widzi słońca, chociaż pada na niego wystarczająca ilość 

światła słonecznego. Ciemność i światło są pojęciami przeciwstawnymi, ale to nie znaczy, że słońce 

jest stronnicze w rozdzielaniu swoich promieni. Promienie słoneczne są dostępne dla każdego, ale 

możliwości odbierających są różne. Głupcy myślą, że służba oddania jest schlebianiem Panu w celu 

otrzymania specjalnej łaski. Jednak w gruncie rzeczy czyści bhaktowie pełniący transcendentalną 

miłosną służbę dla Pana nie są kupcami. Firma handlowa świadczy usługi w zamian za pieniądze. 

Ale czysty bhakta Pana nie wykonuje służby dla Niego, aby otrzymać coś w zamian i dlatego może 

zostać obdarzony pełną łaską Pana. Cierpiący i będący w potrzebie, ciekawi i filozofowie nawiązują 

z Panem tymczasowy związek, aby osiągnąć określony cel. Kiedy ten cel osiągną, związek z Panem 

się kończy. Człowiek cierpiący, jeśli jest chociaż trochę pobożny, modli się do Pana o poprawę 

swojego losu. Skoro tylko poprawa nastąpi, w większości przypadków nie troszczy się on dłużej 

o podtrzymanie jakiegokolwiek związku z Panem. Łaska Pana jest dla niego dostępna, ale on nie 

kwapi się z jej przyjęciem. Na tym polega różnica między czystym bhaktą a bhaktą kierującym się 

materialnymi motywacjami. Uważa się, że ci, którzy są całkowicie przeciwni służbie dla Pana, 

zawsze pogrążeni są w gęstej ciemności. Ci, którzy proszą Pana o łaskę tylko wtedy, kiedy są 

w potrzebie, odbierają tę łaskę tylko częściowo. Natomiast ci, którzy są całkowicie pochłonięci 

służbą dla Pana, otrzymują Jego pełną łaskę. Takie różnice w stopniu dostąpienia łaski Pana są 

zależne od odbiorców, nie są natomiast spowodowane stronniczością wszechmiłosiernego Pana.  

 

Kiedy Najwyższy Pan – przy udziale Swojej wszechmiłosiernej energii – zstępuje do tego świata 

materialnego, gra rolę ludzkiej istoty i stąd wrażenie, że jest On stronniczy wobec Swoich bhaktów. 

Tak jednak nie jest. Mimo pozornej stronniczości, rozdaje On Swoją łaskę jednakowo. Na polu 

bitewnym Kuruksetra wszyscy, którzy polegli w obecności Pana, uzyskali wyzwolenie – nawet jeśli 

nie posiadali koniecznych do tego kwalifikacji. Śmierć w obecności Pana oczyszcza odchodzącą 

duszę ze skutków wszystkich grzechów i dlatego umierający otrzymuje miejsce w transcendentalnej 

siedzibie Pana. Jeśli ktoś w jakiś sposób wystawi się na działanie słońca, z pewnością odniesie 

pożądaną korzyść, zarówno w postaci ciepła, jak i promieni ultrafioletowych. Wynika z tego, że 

Pan nigdy nie jest stronniczy. Ogół ludzi popełnia błąd uważając Go za takiego.  

 

Pan mówi w Bhagavad-gicie (4.8):  

 

paritranaya sadhunam  

vinaśaya ca duskrtam  

dharma-samsthapanarthaya  

sambhavami yuge yuge  

 

"Po to, żeby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, a także by odnowić zasady religii, 

osobiście przychodzę w każdym milenium".  

 

Kiedy Bóg inkarnuje, ma dwie misje: unicestwienie demonów i wyzwolenie sadhu, wiernych 

bhaktów. Słowo sadhunam, które znaczy "święte osoby", odnosi się do bhaktów W żadnym 



przypadku nie określa ono ludzi, którzy są uczciwi czy nieuczciwi, moralni czy niemoralni w sensie 

materialnym. Czasami sądzimy, że słowo sadhu odnosi się do osoby, która jest dobra czy moralna 

z materialnego punktu widzenia, lecz w istocie słowo to określa osobę, która pogrążona jest 

w transcendencji. Zatem sadhu to bhakta, ponieważ osoba pełniąca służbę oddania znajduje się 

ponad materialnymi gunami (sa gunan samatityaitan). 

 

Pan przychodzi po to, żeby wyzwolić bhaktów (paritranaya sadhunam), lecz Bhagavad-gita (14.26) 

wyraźnie oznajmia, że bhakta usytuowany jest ponad materialnymi cechami (sa gunan 

samatityaitan). Zajmuje on pozycję transcendentalną, ponieważ nie podlega już dłużej kontroli 

trzech stanów materialnej natury: dobroci, pasji i ignorancji. W związku z tym może pojawić się 

pytanie: skoro sadhu – będąc na pozycji transcendentalnej – jest już wyzwolony, to jaka jest 

potrzeba wyzwalania go? Pan przychodzi po to, żeby wyzwolić bhaktę, lecz bhakta już jest 

wyzwolony. Wygląda to na sprzeczność, dlatego w powyższym wersecie zostało użyte słowo 

vidambanam, które znaczy "zwodnicze, oszałamiające".  

 

Odpowiedź na tę pozorną sprzeczność jest następująca: sadhu, bhakta, nie potrzebuje wyzwolenia, 

ale ponieważ gorąco pragnie ujrzeć Najwyższego Pana twarzą w twarz, Kryszna przychodzi. 

Przychodzi nie po to, by go wyzwolić ze szponów materii, z których bhakta jest już wyzwolony, 

lecz żeby spełnić jego najgłębsze pragnienie. Bhakta pragnie zadowolić Pana pod każdym 

względem, a Pan jeszcze bardziej pragnie zadowolić bhaktę. Na tym polega wymiana uczuć. Nawet 

w naszych normalnych związkach z innymi pragniemy zadowolić osobę, którą kochamy i ta osoba 

także pragnie się nam odwzajemnić. Jeśli zatem odwzajemnianie uczucia istnieje w świecie 

materialnym, to o ile bardziej wzniosłe musi być ono w świecie duchowym. W jednym z wersetów 

Pan mówi: "Sadhu jest Moim sercem, a Ja jestem jego sercem". Sadhu bezustannie myśli 

o Krysznie, a Kryszna zawsze myśli o sadhu, Swoim bhakcie.  

 

Pojawianie się Pana w materialnym świecie i odchodzenie z niego są nazywane cikirsitam, 

rozrywkami. Przyjście Kryszny jest Jego rozrywką. Oczywiście, kiedy Pan przychodzi, ma do 

spełnienia pewne zadania – ochronę sadhu i zabicie przeciwników sadhu – lecz te czynności są Jego 

rozrywkami.  

 

Pan wolny jest od zazdrości. Zabijanie demonów jest również przejawem Jego miłości. Czasami, 

kierowani miłością, możemy ukarać nasze dzieci, dając im porządnego klapsa. Podobnie, kiedy 

Kryszna zabija jakiegoś demona, nie kieruje się materialną zawiścią, lecz miłością. Dlatego śastry, 

pisma wedyjskie, mówią, że nawet demony zabite przez Pana natychmiast osiągają wyzwolenie. 

Demoniczna Putana, na przykład, była wiedźmą, która zamierzała zabić Krysznę. Kiedy Kryszna 

oddawał się Swym niemowlęcym rozrywkom, posmarowała swoje piersi trucizną i zbliżyła się do 

Niego, by nakarmić Go mlekiem. Myślała, że kiedy Kryszna zacznie ssać jej pierś, to natychmiast 

umrze. Nie było to jednak możliwe. Kto może zabić Krysznę? Zamiast zabić Krysznę, sama została 

zabita, gdyż Kryszna wraz z mlekiem wyssał z niej życie. A jaki był rezultat całego zdarzenia? 

Kryszna wziął pod uwagę to, co było dobre. Pomyślał: "Ta demoniczna kobieta przyszła Mnie 

zabić, niemniej jednak ssałem jej pierś, więc jest Moją matką". W ten sposób Putana osiągnęła 

pozycję matki Kryszny w świecie duchowym. Zostało to wyjaśnione w Śrimad Bhagavatam, gdzie 

Uddhava mówi do Vidury, że Kryszna, Bóg, jest tak łaskawy, iż uznał za Swą matkę nawet 

wiedźmę, która chciała Go otruć. Powiedział: "Kryszna jest tak łaskawym Bogiem, kogóż innego 

mógłbym więc czcić?"  

 

Kuntidevi mówi: na yasya kaścid dayitah. Słowo dayita znaczy "faworyzowanie". Kryszna nie 

faworyzuje nikogo. Dvesyaś ca: nikt nie jest też Jego wrogiem. Od przyjaciół spodziewamy się 

dobrodziejstw, a od wrogów krzywdy, lecz Kryszna jest tak doskonały, że nikt nie może Go ani 

zranić, ani też niczego Mu dać. Któż więc może być Jego przyjacielem lub wrogiem? Na yasya 

kaścid dayito 'sti: Kryszna nie potrzebuje niczyjej łaski. Jest kompletny. Ja mogę być biedakiem 



i dlatego oczekuję pomocy od przyjaciela, ale dzieje się tak dlatego, że jestem niedoskonały. 

Ponieważ nie jestem kompletny, ponieważ jestem ułomny pod wieloma względami, zawsze 

potrzebuję pomocy – dlatego chcę mieć przyjaciół i nienawidzę wrogów. Ale Kryszna jest 

Najwyższym, nikt więc nie może Go skrzywdzić ani też nikt nie może Mu niczego dać. 

 

Dlaczego zatem wielbimy Krysznę w świątyni ofiarowując Mu komfortowe warunki, ubierając Go, 

dekorując i podając dobre jedzenie? Powinniśmy zrozumieć, że Kryszna nie potrzebuje naszych 

darów w postaci wspaniałych szat, kwiatów czy pożywienia. Takie ofiary przynoszą korzyść nam 

samym. Kryszna przyjmuje ofiary, ponieważ jest łaskawy. Jeśli wystroimy się, nasze odbicie 

w lustrze także będzie wystrojone. My sami jesteśmy odbiciem Kryszny, więc gdy udekorujemy 

Krysznę, sami również będziemy przystrojeni. Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz 

i podobieństwo Boga, a to znaczy, że jesteśmy odbiciem Boga. Nie wymyślamy sobie postaci Boga, 

która byłaby podobna do nas. Mayavadi wyznający filozofię antropomorfizmu twierdzą, że Prawda 

Absolutna jest bezosobowa, ale ponieważ my jesteśmy osobami, dlatego wyobrażamy sobie, że 

Prawda Absolutna także jest osobą. Taki sposób myślenia jest błędny. Prawda wygląda zupełnie 

inaczej. Mamy dwie ręce, dwie nogi i głowę, ponieważ Sam Bóg je ma. Jesteśmy osobami, 

ponieważ jesteśmy odzwierciedleniem Boga. Ponadto powinniśmy mieć filozoficzne zrozumienie 

tego, że jeśli korzyść odnosi oryginalna osoba, to korzysta również jej odzwierciedlenie. Jeśli więc 

przystroimy Krysznę, sami także będziemy przystrojeni. Jeśli zadowolimy Krysznę, sami będziemy 

zadowoleni. Jeśli ofiarujemy Krysznie wspaniałe pożywienie, sami będziemy je również jedli. 

Ludzie nie mieszkający w świątyniach świadomości Kryszny nie są w stanie nawet sobie 

wyobrazić, jak wspaniałe pożywienie ofiarowujemy Krysznie i że po ofiarowaniu my także mamy 

sposobność jedzenia tych potraw. Powinniśmy więc starać się zadowolić Krysznę pod każdym 

względem, a wówczas sami będziemy całkowicie usatysfakcjonowani.  

 

Kryszna nie potrzebuje naszej służby, lecz mimo to łaskawie ją przyjmuje. Kiedy Kryszna prosi 

nas, byśmy się Mu podporządkowali (sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja), nie 

oznacza to, że ma za mało sług i jeśli Go posłuchamy, On na tym skorzysta. Kryszna, jeśli tylko 

tego zapragnie, może stworzyć miliony sług. Chodzi tu o coś zupełnie innego. Jeśli 

podporządkujemy się Krysznie, zostaniemy ocaleni. Kryszna zapewnia: aham tvam sarva-papebhyo 

moksayisyami – "uwolnię cię od wszelkich skutków grzechów". W świecie materialnym cierpimy 

pozbawieni jakiegokolwiek schronienia. Widzimy nawet, że wielu ludzi błąka się po ulicach bez 

żadnego celu w życiu. Kiedy rano spacerujemy po plaży, widzimy, że śpi albo włóczy się tam wielu 

młodych ludzi. Są zdezorientowani i nie wiedzą, co powinni robić. Lecz jeśli oddamy się pod 

opiekę Kryszny, będziemy wiedzieli, że znaleźliśmy schronienie. Wtedy nie będzie już więcej 

dezorientacji i beznadziei. Codziennie otrzymuję wiele listów od ludzi, którzy piszą, że świadomość 

Kryszny obudziła w nich nadzieję. Nie jest więc prawdą, że Kryszna zstąpił tutaj, by znaleźć paru 

sług. Przyszedł dla naszej korzyści.  

 

Na nieszczęście, zamiast zostać sługami Kryszny, służymy tylu innym rzeczom. Jesteśmy sługami 

naszych zmysłów i zmysłowych czynności spełnianych pod wpływem pożądania, gniewu, 

chciwości i złudzenia. Tak naprawdę cały świat służy w ten sposób. Jeśli jednak zajmiemy zmysły 

służbą dla Kryszny, nie będziemy już dłużej ich sługami, lecz panami. Kiedy staniemy się na tyle 

mocni, aby odmówić naszym zmysłom wszelkich zajęć poza służbą dla Kryszny, zostaniemy 

wybawieni.  

 

Tutaj Kuntidevi mówi: "Twoje pojawianie się w świecie materialnym jest zwodnicze, 

oszałamiające". Myślimy, że Kryszna pojawił się, ponieważ ma do spełnienia jakąś misję, jakiś cel. 

Nie, On pojawia się, żeby oddawać się przyjemnościom. Czasami, na przykład, naczelnik więzienia 

przeprowadza w nim inspekcję. Otrzymuje sprawozdania od swych podwładnych, więc nie jest 

konieczne, by udawał się tam osobiście. Mimo to czasami przychodzi, gdyż chce zobaczyć, jak się 

więźniowie sprawują. To można by nazwać rozrywką, ponieważ naczelnik idzie tam z własnej woli. 



Nie oznacza to, że zaczął podlegać regulaminowi więziennemu. Głupi więzień może jednak myśleć: 

"O, naczelnik też tu jest. Wobec tego jesteśmy równi. Ja też jestem naczelnikiem". Dranie myślą 

w ten sposób. Mówią, że Kryszna zstąpił jako avatara, więc oni także są avatarem. Dlatego zostało 

tutaj powiedziane: na veda kaścid bhagavamś cikirsitam – "Nikt nie zna celu Twojego pojawiania 

się i odchodzenia". Tavehamanasya nrnam vidambanam: rozrywki Pana są oszałamiające. Nikt nie 

może zrozumieć ich prawdziwego celu.  

 

Prawdziwym powodem przyjścia Pana jest Jego wolna wola. Nie musi przychodzić po to, żeby 

zabić demonów. W materialnej naturze ma wielu Swych przedstawicieli, którzy mogą to zrobić za 

Niego. Na przykład, za pomocą samego silnego wiatru może w jednej chwili zabić miliony 

demonów. Nie musi też przychodzić, żeby chronić bhaktów, gdyż wszystko jest w stanie uczynić 

dzięki Swojej woli. Przychodzi jednak dla własnej przyjemności. "Pójdę i zobaczę". 

 

Czasami Kryszna pragnie nawet doznawać przyjemności podczas walki. Duch walki jest obecny 

także w Krysznie, w przeciwnym razie skąd my byśmy go mieli? Ponieważ jesteśmy integralnymi 

cząstkami Kryszny, mamy wszystkie Jego cechy, ale w znikomej ilości. Jesteśmy próbkami 

Kryszny. Skąd pochodzi nasz duch walki? Jest on obecny w Krysznie. Tak jak król czasami 

najmuje zapaśnika, aby z nim walczył, tak też Kryszna zatrudnia żywe istoty, żeby z nimi walczyć. 

Zapaśnik otrzymuje wynagrodzenie za to, że walczy z królem. Nie jest on wrogiem króla; wprost 

przeciwnie – dostarcza mu przyjemności walcząc z nim dla zabawy. Ale kto będzie walczył 

z Kryszną, gdy On tego zapragnie? Nie może to być zwykły człowiek. Kryszna nie walczy ze 

zwykłymi osobami, lecz z którymś ze Swych wielkich bhaktów. Na przykład, Pan zstąpił, żeby 

zabić Hiranyakaśipu i Hiranyaksę. Czy były to zwykłe żywe istoty? Nie. Byli to wielcy bhaktowie, 

Jaya i Vijaya, którzy przyszli do tego świata, dlatego że Kryszna zapragnął walczyć. Na Vaikuncie, 

w świecie duchowym, nie ma możliwości walki, ponieważ wszyscy pełnią tam służbę dla Kryszny. 

Kryszna posyła więc do tego świata jakiegoś bhaktę, który występuje w roli Jego wroga, i Sam tu 

przychodzi, by z nim walczyć. Przy okazji Pan uczy nas, że bycie Jego wrogiem nie jest korzystne 

i że lepiej być Jego przyjacielem. Dlatego Kuntidevi mówi: na veda kaścid bhagavamś cikirsitam – 

"Nikt nie zna celu Twojego pojawiania się i odchodzenia". Tavehamanasya nrnam vidambanam: 

"Przebywasz w tym świecie jak zwykła ludzka istota i to jest oszałamiające'  

 

Ponieważ Kryszna czasami pojawia się jak zwykły człowiek, zdarza się, że ludzie nie wierzą 

w Jego dokonania, ani też nie są w stanie ich zrozumieć. Zastanawiają się, jak Bóg może stać się 

zwykłą, podobną im osobą? Chociaż Kryszna czasami występuje w roli zwykłej osoby, nie oznacza 

to jednak, że jest zwykłą osobą. Kiedy tylko zaistnieje potrzeba, ujawnia moce Boga. Gdy modliło 

się do Niego szesnaście tysięcy dziewcząt, które porwał demon Bhaumasura, Kryszna udał się do 

jego pałacu, zabił demona i uwolnił wszystkie dziewczęta. System wedyjski jest tak surowy, że jeśli 

niezamężna dziewczyna opuści dom choćby na jedną noc, nikt jej nie poślubi. Kiedy więc Kryszna 

powiedział dziewczętom, że mogą bezpiecznie powrócić do domów swych ojców, one 

odpowiedziały: "Panie, jeśli powrócimy do naszych domów, co się z nami stanie? Nikt nas nie 

poślubi, ponieważ ten człowiek nas uprowadził".  

 

"Czegóż więc oczekujecie?" – zapytał Kryszna. Na co dziewczęta odparły, że chcą, aby został ich 

mężem. Kryszna jest tak łaskawy, że natychmiast wyraził zgodę.  

 

Kiedy dziewczęta przybyły do stolicy królestwa Kryszny, żadna z nich nie musiała czekać 

szesnastu tysięcy nocy, by ujrzeć swego męża. Kryszna rozprzestrzenił się w szesnaście tysięcy 

postaci, wzniósł szesnaście tysięcy pałaców i w każdym z nich mieszkał z inną żoną.  

 

Chociaż Śrimad Bhagavatam opisuje to wydarzenie, dranie nie są w stanie go zrozumieć. Krytykują 

Krysznę, że był bardzo pożądliwy i poślubił szesnaście tysięcy żon. Nawet jeśli Kryszna jest 

pożądliwy, to jest On nieograniczenie pożądliwy. Bóg jest nieograniczony. Dlaczego tylko 



szesnaście tysięcy? Mógł poślubić szesnaście milionów dziewcząt, a mimo to nie wyczerpałby 

swych nieograniczonych możliwości. Taki jest Kryszna. Nie możemy Go oskarżać o pożądliwość 

czy zmysłowość. Kryszna ma tylu bhaktów i obdarza łaską każdego z nich. Niektórzy proszą 

Krysznę, żeby został ich mężem, niektórzy chcą mieć w Nim przyjaciela, niektórzy proszą Go, by 

został ich synem, a inni chcą, by był ich towarzyszem zabaw. W całym wszechświecie są miliardy 

bhaktów i Kryszna musi usatysfakcjonować ich wszystkich. Pan nie potrzebuje pomocy żadnego 

z tych bhaktów, ale ponieważ to oni pragną służyć Mu w określony sposób, pozwala na to. Tych 

szesnaście tysięcy wielbicielek pragnęło, aby Kryszna został ich mężem, dlatego Kryszna na to 

przystał.  

 

Chociaż Kryszna zachowuje się czasem jak zwykła ludzka istota, to jako Bóg rozprzestrzenił się 

w szesnaście tysięcy postaci. Pewnego razu Krysznę i Jego żony odwiedził wielki mędrzec Narada. 

"Kryszna poślubił szesnaście tysięcy żon" – pomyślał. "Chcę zobaczyć, jak z nimi postępuje". 

I zobaczył, że w każdym z szesnastu tysięcy pałaców Kryszna robi coś innego. W jednym 

rozmawiał ze Swą żoną, w innym bawił się ze Swoimi dziećmi, w jeszcze innym kojarzył 

małżeństwa Swych synów i córek. W ten sposób w różnych pałacach oddawał się różnym 

rozrywkom. W Swym dzieciństwie Kryszna bawił się niczym zwykłe dziecko, a kiedy matka 

Yaśoda poprosiła Go, żeby otworzył usta, gdyż chciała sprawdzić, czy jadł ziemię, zobaczyła 

w nich wszystkie wszechświaty. Kryszna gra rolę zwykłego człowieka, ale kiedy zaistnieje taka 

potrzeba, ukazuje Swą boską naturę. Podamy inny przykład: Kryszna występował w roli woźnicy 

Arjuny, kiedy jednak Arjuna zapragnął ujrzeć Jego formę kosmiczną – z milionami głów, rąk, nóg 

i broni – Kryszna natychmiast mu ją ukazał. Taki jest Kryszna.  

 

Kryszna jest całkowicie niezależny i nie ma przyjaciół ani wrogów, lecz oddaje się rozrywkom dla 

korzyści zarówno tak zwanych przyjaciół, jak i wrogów. Kiedy działa w ten sposób, jedni i drudzy 

otrzymują taki sam rezultat. Świadczy to o absolutnym charakterze natury Kryszny. 

 

 

Rozdział 13   
 

Żywotna siła wszechświata 

 

janma karma ca viśvatmann  

ajasyakartur atmanah  

tiryan-nrsisu yadahsu  

tad atyanta-vidambanam  

 

Z pewnością jest to oszałamiające, o duszo wszechświata, że działasz, chociaż jesteś bierny, i że 

rodzisz się, chociaż jesteś siłą życiową i nienarodzonym. Osobiście pojawiasz się wśród zwierząt, 

ludzi, mędrców i stworzeń wodnych. Zaprawdę, jest to oszałamiające.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.30  

 

Transcendentalne rozrywki Pana są nie tylko oszałamiające, ale również pozornie sprzeczne. 

Innymi słowy, przekraczają one ograniczone zdolności rozumienia ludzkiego umysłu. Pan, który 

jest Nadduszą, panuje nad całym stworzeniem, a mimo to pojawia się wśród zwierząt w postaci 

dzika, wśród ludzi jako Rama, Kryszna itd., wśród rsich jako Narayana i wśród stworzeń wodnych 

jako ryba. Jest jednak powiedziane, że Pan jest nienarodzony i że nie musi nic robić. Śruti mantry 

mówią, że Najwyższy Brahman nie ma żadnych obowiązków. Nikt Mu nie dorównuje ani też nikt 

Go nie przewyższa. Ma On różnorodne energie i wszystko robi doskonale dzięki samoistnie 

przejawiającej się wiedzy, sile i działaniu. Wszystkie te stwierdzenia niezbicie dowodzą, że postaci 

Pana oraz Jego czynów nie możemy pojąć naszym ograniczonym umysłem. Jego potęga jest 

niepojęta i wszystko jest dla Niego możliwe. Nikt nie może zatem zrozumieć Go w pełni. Zwykłego 



człowieka oszałamia każde działanie Pana. Nie można Go zrozumieć za pomocą wiedzy 

wedyjskiej, ale bez trudu mogą poznać Go czyści bhaktowie, ponieważ są oni blisko z Nim 

związani. Bhaktowie wiedzą, że chociaż Pan pojawia się wśród zwierząt, to nie jest On 

zwierzęciem. Nie jest też człowiekiem, rsim czy rybą. Jest On Najwyższym Panem wiecznie i we 

wszystkich okolicznościach.  

 

Kunti zwraca się do Kryszny jako do viśvatman, "żywotnej siły wszechświata". Siła żywotna 

obecna jest w ciele każdej istoty. Jest nią atma, czyli żywa istota, dusza. To dzięki obecności tej 

siły, duszy, działa całe ciało. Podobnie, istnieje najwyższa siła żywotna, którą jest Śri Kryszna, 

Najwyższy Osobowy Bóg. Jak zatem w Jego przypadku można mówić o narodzinach? 

W Bhagavad-gicie (4.9) Pan mówi:  

 

janma karma ca me divyam  

evam yo vetti tattvatah  

tyaktva deham punar janma  

naiti mam eti so 'rjuna  

 

"Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, 

nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, 

o Arjuno".  

 

W wersecie tym słowo divyam ma szczególne znaczenie, a mianowicie takie, że zarówno 

pojawianie się Pana, jak i Jego czynności są duchowe. Gdzie indziej w Bhagavad-gicie jest 

powiedziane: ajo 'pi sann avyayatma. Słowo aja znaczy "nienarodzony", a avyayatma – 

"niezniszczalny". Taka jest transcendentalna natura Kryszny, którą Kuntidevi opisuje w swoich 

modlitwach.  

 

Na początku tych modlitw Kuntidevi powiedziała Panu, że znajduje się On wewnątrz i na zewnątrz 

wszystkiego, a mimo to jest niewidzialny. Kryszna przebywa w sercu każdej istoty (iśvarah sarva-

bhutanam hrd-deśe 'rjuna tisthati, sarvasya caham hrdi sannivistah), a nawet wewnątrz atomu 

(andantara-stha-paramanu-cayantara-stham). Kryszna znajduje się wewnątrz i na zewnątrz. Dlatego 

też mógł ukazać Arjunie Swój zewnętrzny aspekt w postaci viśva-rupy, gigantycznego kosmosu.  

 

To zewnętrzne ciało Kryszny zostało opisane w Śrimad Bhagavatam. Wzgórza i góry porównane są 

tam do kości Pana, wielkie oceany do różnych wgłębień w kosmicznym ciele Pana, a planeta zwana 

Brahmaloką do górnej części Jego czaszki. Tym, którzy nie są w stanie ujrzeć Boga, radzi się, aby 

starali się ujrzeć Go na różne sposoby w materialnym przejawieniu kosmicznym, zgodnie 

z instrukcjami podanymi w literaturze wedyjskiej.  

 

Są ludzie, którzy po prostu myślą, że Bóg jest wielki, lecz nie wiedzą, jak bardzo jest wielki. Kiedy 

myślą o wielkości, na myśl przychodzą im wielkie góry, niebo czy inne planety. Toteż Pan został 

opisany w kategoriach takich materialnych przejawień, aby myśląc o nich można było Go pamiętać. 

To także jest świadomość Kryszny. Jeśli ktoś patrząc na górę myśli, że jest ona kością Kryszny albo 

że rozległy Ocean Spokojny jest Jego pępkiem, wówczas jest świadomy Kryszny. Można też 

myśleć o drzewach i roślinach jako włosach na ciele Pana, o Brahmaloce jako górnej części Jego 

czaszki, a o systemie planetarnym Patalaloki jako spodach Jego stóp. W ten sposób można 

medytować o Krysznie jako większym od największego (mahato mahiyan). 

 

W podobny sposób można myśleć o Krysznie jako mniejszym od najmniejszego. To też jest swego 

rodzaju wielkość. Kryszna może stworzyć ogromny kosmos, a także maleńkiego owada. (Czasami 

na książkach można zobaczyć szybko poruszającego się maleńkiego owada, mniejszego od kropki.) 

To jest właśnie mistrzostwo Kryszny. Anor aniyan mahato mahiyan (Katha Up. 1.2.20): może On 



stworzyć większe od największego i mniejsze od najmniejszego. Teraz człowiek skonstruował 

samolot Boeing 747, który jego zdaniem jest bardzo duży. Ale czy może stworzyć samolot 

rozmiarów maleńkiego owada? Nie jest to możliwe. Jednakże prawdziwa wielkość nie jest 

jednostronna. Ten, kto jest naprawdę wielki, może stać się większy od największego i mniejszy od 

najmniejszego.  

 

Nawet największe ze współczesnych wynalazków nie zaliczają się do największych osiągnięć 

człowieka. Ze Śrimad Bhagavatam dowiadujemy się, że Kardama Muni, ojciec wielkiego mędrca 

Kapiladevy, stworzył wielki samolot, który przypominał ogromne miasto. Samolot ten mieścił 

jeziora, ogrody, ulice, domy i mógł latać po całym wszechświecie. Kardama Muni podróżował 

w nim ze swą żoną i pokazywał jej wszystkie planety. On sam był wielkim yoginem, a jego żona, 

Devahuti, była córką Svayambhuvy Manu, wielkiego króla. Kiedy Kardama Muni zapragnął się 

ożenić, Devahuti oznajmiła swemu ojcu, że chce poślubić tego mędrca. Svayambhuva Manu 

przyprowadził więc swą córkę do Kardamy Muniego i powiedział: "Panie, oto moja córka. Proszę, 

przyjmij ją za żonę". Devahuti była księżniczką i żyła w dostatku, kiedy jednak zamieszkała ze 

swym wyrzeczonym mężem, pełniła tyle służby, że bardzo zmizerniała. Pracowała dzień i noc 

nawet bez wystarczającej ilości pożywienia. Ujrzawszy to, Kardama Muni przepełnił się 

współczuciem. Pomyślał: "Devahuti jest córką króla, ale odkąd stałem się jej opiekunem, jest 

pozbawiona jakichkolwiek wygód. Zapewnię jej więc pewien komfort". I zapytał żonę, co 

sprawiłoby jej przyjemność. Kobieta z natury pragnie ładnego domu, dobrego jedzenia, pięknych 

strojów, dobrych dzieci i dobrego męża. Takie są jej ambicje. Toteż Kardama Muni udowodnił 

Devahuti, że ma najlepszego męża. Dzięki posiadanym mocom jogicznym stworzył dla niej ten 

ogromny samolot i podarował jej wielki dom pełen służących i wszelkiego bogactwa. Kardama 

Muni był tylko ludzką istotą, lecz potrafił dokonać takich wspaniałych rzeczy, ponieważ miał moce 

jogiczne.  

 

Kryszna zaś jest Yogeśvarą, panem wszystkich mocy mistycznych. Bhagavad-gita mówi, że 

gdziekolwiek jest Yogeśvara, Kryszna, Najwyższy Osobowy Bóg, mistrz wszystkich mocy 

mistycznych, i gdziekolwiek jest Arjuna, znany jako Partha albo Dhanur-dhara, tam nie brakuje 

niczego.  

 

Powinniśmy pamiętać, że jeśli uda się nam na zawsze pozostać w towarzystwie Kryszny, to 

osiągniemy wszelką doskonałość. W tym wieku Kryszna inkarnował jako święte imię (kali-kale 

namarupe krsna-avatara, Cc. Adi 17.22). Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu mówi:  

 

namnam akari bahudha nija-sarva-śaktis  

tatrarpita niyamitah smarane na kalah  

 

"Mój drogi Panie, jesteś tak łaskawy, że obdarzasz mnie Swym towarzystwem w postaci świętego 

imienia, które można intonować w każdej sytuacji". Nie ma żadnych ścisłych zasad 

obowiązujących przy intonowaniu Hare Kryszna. Można to robić wszędzie. Nawet dzieci tańczą 

i intonują. Nie jest to wcale trudne. Kiedy nasi uczniowie gdzieś idą, biorą ze sobą korale 

i mantrują. Nic na tym nie tracą, a wręcz przeciwnie, odnoszą wielką korzyść, gdyż intonując 

obcują z Samym Kryszną. Gdybyśmy mieli możność osobistego kontaktu z prezydentem, 

bylibyśmy z tego bardzo dumni. "Och, spotkałem się z prezydentem". Czyż zatem nie byłby to 

powód do dumy, gdybyśmy mogli przebywać z najwyższym prezydentem, zdolnym stworzyć 

miliony takich prezydentów, jakich widzimy w tym świecie? Intonowanie daje nam tę sposobność. 

Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu mówi: etadrśi tava krpa bhagavan mamapi – "Mój drogi Panie, 

jesteś dla mnie tak łaskawy, że zawsze jesteś gotów obdarzyć mnie Swym towarzystwem". 

Durdaivam idrśam ihajani nanuragah: "Lecz ja jestem tak nieszczęśliwy, że nie wykorzystuję tej 

sposobności".  

 



Członkowie ruchu świadomości Kryszny po prostu proszą ludzi, aby intonowali Hare Kryszna. 

W jednej z gazet zamieszczono żart rysunkowy przedstawiający starszą kobietę, która siedzi 

naprzeciwko swego męża i prosi go: "Chant, chant, chant" (Intonuj, intonuj, intonuj). Na co on 

odpowiada: "Can't, can't, can't" (Nie mogę, nie mogę, nie mogę). My w ten sam sposób prosimy 

wszystkich: "Intonujcie, intonujcie, intonujcie". Ale ludzie odpowiadają: "Nie możemy, nie 

możemy, nie możemy". Na tym polega ich nieszczęście. 

 

Niemniej jednak uczynienie wszystkich tych nieszczęśliwych istot szczęśliwymi jest naszym 

obowiązkiem. Dlatego wychodzimy na ulice i intonujemy. Chociaż ludzie mówią: "Nie możemy", 

my nie przestajemy intonować. To nasza misja. A jeśli w jakiś sposób uda się nam dać komuś do 

ręki książkę, to ma on niezwykłe szczęście. Roztrwoniłby swoje ciężko zarobione pieniądze na 

różne ohydne, grzeszne rzeczy, ale jeśli kupi chociaż jedną książkę, bez względu na to ile zapłaci, 

jego pieniądze zostaną właściwie wykorzystane. Tak się zaczyna jego świadomość Kryszny. 

Ponieważ przeznacza część swoich ciężko zarobionych pieniędzy na ruch świadomości Kryszny, 

odnosi duchową korzyść. Nic na tym nie traci. Dlatego naszą powinnością jest przybliżenie 

wszystkim ruchu świadomości Kryszny, w taki czy inny sposób, aby mogli odnieść duchową 

korzyść.  

 

Kiedy Kryszna pojawił się na Ziemi, nie wszyscy wiedzieli, że jest On Bogiem, Najwyższą Osobą. 

Chociaż w razie potrzeby wyjawiał, że jest Najwyższym Bogiem, to na ogół działał jak zwykły 

człowiek. Dlatego opisując rozrywki Kryszny jako chłopca-pasterza, Śukadeva Goswami zwraca 

naszą uwagę również na Jego tożsamość. Kim jest ten chłopiec-pasterz? Śukadeva Goswami mówi: 

ittham satam brahma-sukhanubhutya. Impersonaliści medytują o bezosobowym Brahmanie 

i odczuwają pewne transcendentalne szczęście, lecz Śukadeva Goswami wykazuje, że źródłem tego 

transcendentalnego szczęścia jest właśnie Kryszna.  

 

Kryszna jest źródłem wszystkiego (aham sarvasya prabhavah), zatem transcendentalne szczęście, 

którego impersonaliści próbują doznać medytując o bezosobowym Brahmanie, tak naprawdę 

pochodzi od Kryszny. Śukadeva Goswami mówi: "Oto osoba, która jest źródłem brahma-sukha – 

transcendentalnego szczęścia osiąganego dzięki realizacji Brahmana".  

 

Bhakta zawsze gotów jest pełnić służbę dla Kryszny (dasyam gatanam para-daivatena), ale dla tych, 

którzy są pod urokiem złudnej energii, Pan jest jedynie zwykłym chłopcem (mayaśritanam 

naradarakena). Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham: Kryszna postępuje z każdą 

żywą istotą stosownie do jej nastawienia. Z tymi, którzy uważają Krysznę za zwykłą ludzką istotę, 

Kryszna będzie postępował tak, jak gdyby był zwykłym człowiekiem, natomiast bhaktowie 

uznający Krysznę za Najwyższego Osobowego Boga będą cieszyć się towarzystwem Najwyższego 

Osobowego Boga. Oczywiście, celem impersonalistów jest brahmajyoti, bezosobowy blask 

Najwyższego, ale to Kryszna jest źródłem tej światłości. Kryszna jest zatem wszystkim (brahmeti 

paramatmeti bhagavan iti śabdyate).  

 

Chłopcy-pasterze mogą jednakże bawić się z Samym Kryszną, wzniosłym Osobowym Bogiem. 

W jaki sposób dostąpili tego szczęścia?  

 

ittham satam brahma-sukhanubhutya  

dasyam gatanam para-daivatena  

mayaśritanam nara-darakena  

sakam vijahruh krta-punya-punjah  

(Bhag.10.12.11)  

 

Chłopcy-pasterze bawiący się z Kryszną także nie są zwykłymi istotami, gdyż osiągnęli najwyższą 

doskonałość – możliwość bawienia się z Bogiem, Najwyższą Osobą. W jaki sposób uzyskali tę 



pozycję? Krta-punya-punjah: dzięki spełnianiu pobożnych czynności przez wiele, wiele żyć. Przez 

wiele, wiele żyć oddawali się pokutom i wyrzeczeniom, by osiągnąć najwyższą doskonałość, i teraz 

mają sposobność bawienia się z Kryszną jak równy z równym. Nie wiedzą, że Kryszna jest 

Bogiem, Najwyższą Osobą, gdyż taka jest natura vrndavana-lila, rozrywek Kryszny we 

Vrindavanie.  

 

Nie wiedząc, kim Kryszna jest, chłopcy-pasterze po prostu kochają Go i ta miłość nie zna granic. 

Tak samo jest w przypadku pozostałych mieszkańców Vrindavany Yaśodamata i Nanda Maharaja, 

matka i ojciec Kryszny, darzą Krysznę miłością rodzicielską. Krysznę kochają też Jego przyjaciele, 

przyjaciółki, drzewa, woda, kwiaty, krowy, cielęta, słowem – wszyscy. Taka jest natura 

Vrindavany. Jeśli więc po prostu nauczymy się, jak kochać Krysznę, będziemy mogli natychmiast 

przemienić ten świat we Vrindavanę.  

 

Jest to jedyna rzecz, która się liczy – jak kochać Krysznę (prema pum-artho mahan). Ludzie na ogół 

podążają ścieżką dharmy, arthy, kamy i moksy – religijności, rozwoju ekonomicznego, 

przyjemności zmysłowych i wyzwolenia. Pan Caitanya Mahaprabhu nie dbał jednak o te cztery 

rzeczy. "Nie do tego powinniśmy w życiu dążyć" – powiedział. Prawdziwym celem życia jest 

miłość do Kryszny. 

 

Oczywiście, życie ludzkie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pojawia się pewna koncepcja religii 

(dharmy). Lecz w obecnym wieku, Kali-yudze, dharma praktycznie nie istnieje – nie ma religii ani 

moralności, nie słyszy się też o pobożnych uczynkach. Dlatego według kryteriów wedyjskich 

obecna cywilizacja nie jest nawet cywilizacją istot ludzkich. Dawniej ludzie zważali na to, co 

moralne, a co niemoralne, co religijne, a co bezbożne, ale im dłużej trwa Kali-yuga, tym bardziej 

wszystko to zanika i ludzie postępują, jak im się żywnie podoba. Śrimad Bhagavatam mówi – i 

sami możemy się o tym przekonać – że w Kali-yudze około osiemdziesięciu procent ludzi to 

grzesznicy. Nielegalne życie seksualne, zażywanie środków odurzających, jedzenie mięsa i hazard 

to cztery filary grzesznego życia. Dlatego najpierw prosimy o rozbicie tych czterech filarów, aby 

runął dach grzesznego życia. Wówczas, dzięki intonowaniu Hare Kryszna, będziemy mogli 

umocnić się na pozycji transcendentalnej. Jest to bardzo prosta metoda.  

 

Człowiek, który wiedzie grzeszne życie, nie może zrozumieć Boga. Dlatego Kryszna mówi:  

 

yesam tv anta-gatam papam  

jananam punya-karmanam  

te dvandva-moha-nirmukta  

bhajante mam drdha-vratah  

 

"Osoby, które działały pobożnie w poprzednich życiach i w życiu obecnym, które całkowicie 

wypleniły swoje grzechy i wolne są od dualizmów złudzenia, z determinacją podejmują służbę 

oddania dla Mnie" (Bg. 7.28).  

 

Słowo anta-gatam znaczy "skończyć". Służbę oddania może pełnić ten, kto skończył z życiem 

w grzechu. A kto może porzucić grzeszne życie? Mogą to zrobić ci, którzy działają w sposób 

pobożny. Nie możemy uniknąć działania, ale jeśli będziemy działać pobożnie, w naturalny sposób 

zarzucimy grzeszne czyny Z jednej strony należy pragnąć rozbić filary grzesznego życia, a z drugiej 

strony należy rozpocząć pobożne życie.  

 

Nie możemy uwolnić się od grzesznego działania jedynie dzięki teoretycznemu zrozumieniu. 

Musimy też działać w sposób pobożny. Na przykład, rząd amerykański wydaje miliony dolarów, 

aby przeciwdziałać zażywaniu LSD i innych narkotyków, ale bez powodzenia. Czy można nakłonić 

ludzi do zrezygnowania z tych rzeczy jedynie za pomocą ustanawiania praw i wygłaszania 



prelekcji? Nie, to niemożliwe. Trzeba im dać pozytywne zajęcie, a wtedy automatycznie porzucą 

złe nawyki. My mówimy naszym uczniom, by nie zażywali środków odurzających i oni 

natychmiast przestrzegają tej instrukcji – mimo iż rządowi nie udało się powstrzymać ich od takich 

nawyków. To jest praktyczny przykład.  

 

Param drstva nivartate. Jeśli nie damy komuś właściwego zajęcia, nie będzie on w stanie porzucić 

grzesznego działania. Dlatego nasz proces ma dwie strony: zakaz grzesznych czynności 

i pozytywne zaangażowanie. Nie mówimy tylko: "Porzuć nielegalny seks", "zrezygnuj z używek" 

itd. Zwykła negacja nie ma żadnego znaczenia – musi istnieć coś pozytywnego, ponieważ każdy 

chce mieć jakieś zajęcie. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy żywymi istotami, a nie martwymi 

kamieniami. Impersonaliści usiłują stać się martwymi kamieniami za pomocą medytacji: "Będę 

myślał o pustce albo o czymś bezosobowym". Ale jak można stać się pustką? Serce i umysł są 

zawsze aktywne, dlatego ta sztuczna metoda nie pomoże ludzkiemu społeczeństwu.  

 

Metody tzw. yogi i medytacji są draństwem, ponieważ nie oferują żadnego zaangażowania. Ale 

w świadomości Kryszny każdy ma odpowiednie zajęcie. Wszyscy wstają wcześnie rano, aby 

wielbić Bóstwa. Bhaktowie przygotowują dla Kryszny wspaniałe pożywienie, przystrajają 

świątynię, robią girlandy, wychodzą na ulice intonować i sprzedawać książki. Są całkowicie zajęci 

przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i dlatego mogą porzucić grzeszne życie. Jeśli dziecko 

wkłada coś do buzi, a my damy mu coś lepszego, wyrzuci tę gorszą rzecz i weźmie lepszą. 

W świadomości Kryszny oferujemy lepsze zajęcie, lepsze życie, lepszą filozofię, lepszą 

świadomość – wszystko lepsze. Dlatego ci, którzy podejmują służbę oddania, mogą porzucić 

grzeszne działania i wznieść się do świadomości Kryszny. 

 

Działania, których celem jest wzniesienie wszystkich żywych istot do świadomości Kryszny, mają 

miejsce nie tylko w społeczeństwie ludzkim, lecz nawet w świecie zwierząt. Ponieważ wszystkie 

żywe istoty, które gniją w świecie materialnym, są integralnymi cząstkami Kryszny, Kryszna ma 

wielki plan wyzwolenia ich. Czasami przychodzi do tego świata osobiście, czasami posyła Swoich 

zaufanych bhaktów, a czasami pozostawia instrukcje, jak te w Bhagavad-gicie. Inkarnacje Kryszny 

pojawiają się wszędzie: wśród zwierząt, ludzi, mędrców, a nawet wśród istot wodnych (tiryan-

nrsisu yadahsu). Kryszna inkarnował np. w postaci ryby.  

 

Dlatego narodziny, pojawianie się i odchodzenie Kryszny są oszałamiające (tad atyanta-

vidambanam). My, uwarunkowane żywe istoty, wędrujemy z ciała do ciała, ponieważ zmuszają nas 

do tego prawa natury, ale Kryszna nie pojawia się dlatego, że jest do tego zmuszony. Na tym polega 

różnica. Jednakże głupi dranie myślą: "Ja narodziłem się w tym świecie i Kryszna także się tu 

urodził. Zatem ja też jestem Bogiem". Nie wiedzą, że narodzą się ponownie, zmuszeni do tego 

przez prawa natury.  

 

Powiedzmy, że ktoś dostał bardzo piękne ciało i urodził się w kraju, w którym może żyć w dostatku 

i zdobyć dobre wykształcenie. Jeśli nie wykorzysta tego właściwie, otrzyma inne ciało, 

odpowiadające jego mentalności. Na przykład, w chwili obecnej, pomimo tak wielu starań rządu 

o wysoki poziom szkół i uniwersytetów, w cywilizowanych krajach świata pojawiają się hipisi – 

młodzi ludzie sfrustrowani do tego stopnia, że wielbią nawet wieprze. Lecz jeśli ktoś działa jak 

wieprz, w przyszłym życiu sam stanie się wieprzem. Prakrteh kriyamanani gunaih karmani 

sarvaśah. Natura da mu tę sposobność: "Dobrze, zostań wieprzem". Taki jest sposób jej działania. 

Prakrti, natura, ma trzy stany (dobroć, pasję i ignorancję) i w zależności od tego, z którym z nich 

obcujemy, takie będzie nasze następne ciało.  

 

Kryszna pojawia się i odchodzi, aby położyć kres wędrówce żywych istot z jednego ciała do 

następnego. Powinniśmy więc zrozumieć wielkość planu kryjącego się za pojawianiem się 

i odchodzeniem Kryszny. Kryszna nie pojawia się dla kaprysu. Ma wielki plan. W przeciwnym 



razie po co miałby tutaj przychodzić? Kryszna bardzo pragnie zabrać nas do domu, z powrotem do 

Siebie. Taki jest Jego cel. Dlatego mówi:  

 

sarva-dharman parityajya  

mam ekam śaranam vraja  

aham tvam sarva-papebhyo  

moksayisyami ma śucah  

 

"Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja wyzwolę cię od wszelkich 

następstw grzechów. Nie lękaj się więc" (Bg. 18.66). Wszyscy jesteśmy dziećmi Kryszny, Boga, 

a ponieważ jesteśmy nieszczęśliwi z powodu przyjęcia materialnych ciał podlegających 

powtarzającym się narodzinom, śmierci, starości i chorobom, Kryszna jest jeszcze bardziej 

nieszczęśliwy niż my. Tak naprawdę, wcale nie czujemy się wygodnie w materialnych ciałach, 

jesteśmy jednak takimi głupimi draniami, że nie próbujemy rozwiązać tego problemu. Uganiamy 

się za tymczasowymi wygodami w tym życiu, ale nie przywiązujemy wagi do prawdziwych 

niewygód płynących z narodzin, śmierci, starości i chorób. Na tym polega nasza ignorancja 

i głupota. Dlatego Kryszna przychodzi, aby wyrwać nas z tej ignorancji i zabrać z powrotem do 

domu, do Boga. 

 

 

Rozdział 14   
 

Wspaniałe dokonania Pana Kryszny 

 

 

gopy adade tvayi krtagasi dama tavad  

ya te daśaśru-kalilanjana-sambhramaksam  

vaktram niniya bhaya-bhavanaya sthitasya  

sa mam vimohayati bhir api yad bibheti  

 

Mój drogi Kryszno, kiedy napsociłeś, Yaśoda wzięła sznur, aby Cię związać. Wówczas Twoje 

zatrwożone oczy wypełniły się łzami, które zmyły tusz z Twoich powiek, i ogarnął Cię strach, 

chociaż boi się Ciebie uosobiony lęk. Ten widok oszałamia mnie.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.31  

 

Mamy tu jeszcze jeden przykład oszołomienia spowodowanego rozrywkami Najwyższego Pana. 

Jak już wyjaśniono, Najwyższy Pan jest Najwyższym we wszystkich okolicznościach. Werset ten 

opisuje konkretną sytuację, w której Pan jest jednocześnie Najwyższym oraz zabawką w rękach 

Swego czystego bhakty. Czysty bhakta służy Panu powodowany jedynie czystą miłością i podczas 

pełnienia służby oddania zapomina o pozycji Najwyższego Pana. Najwyższy Pan również czerpie 

większą przyjemność z miłosnej służby Swoich bhaktów, gdy jest ona pełniona spontanicznie, 

z powodu czystego uczucia, bez odrobiny czci czy podziwu. Na ogół bhaktowie czczą Pana 

z nastawieniem pełnym szacunku, ale On jest szczególnie zadowolony, kiedy bhakta, powodowany 

czystą miłością, uważa Go za mniej ważnego od siebie. W takim duchu spełniane są rozrywki Pana 

w Jego oryginalnej siedzibie, Goloce Vrindavanie. Przyjaciele Kryszny sądzą, że jest On jednym 

z nich. Nie uważają, żeby należał Mu się jakiś szczególny szacunek. Rodzice Kryszny (którzy są 

czystymi bhaktami) widzą w Nim wyłącznie swoje dziecko. Pan chętniej przyjmuje kary ze strony 

Swych rodziców niż modlitwy hymnów wedyjskich. Większą przyjemność od wedyjskich hymnów 

sprawiają Mu również wymówki Jego narzeczonych. Kiedy Pan Kryszna był obecny w świecie 

materialnym, aby zaprezentować ogółowi ludzi urok Swoich wiecznych rozrywek 

z transcendentalnego królestwa Goloki Vrindavany, okazał unikalne podporządkowanie się Swojej 

przybranej matce, Yaśodzie. W trakcie Swych naturalnych dziecięcych zabaw Pan zwykł niszczyć 



zapasy masła matki Yaśody. Rozbijał przy tym garnki i rozdzielał ich zawartość Swoim 

przyjaciołom i towarzyszom zabaw, łącznie ze słynnymi małpami Vrindavany, które korzystały 

z Jego szczodrości. Kiedy matka Yaśoda to ujrzała, wówczas, powodowana czystą miłością, 

udawała, że chce ukarać swoje transcendentalne dziecko. Wzięła więc sznur i zagroziła Panu, że Go 

zwiąże, tak jak to się zdarza w zwykłych rodzinach. Ujrzawszy sznur w rękach matki Yaśody, 

Kryszna spuścił głowę i zaczął płakać niczym zwyczajne dziecko. Po policzkach popłynęły Mu łzy, 

które zmyły czarny tusz zdobiący Jego piękne oczy. Kuntidevi wielbi ten wizerunek Pana, 

ponieważ jest świadoma Jego najwyższej pozycji. Sam uosobiony lęk obawia się Pana, a jednak 

Pan boi się Swojej matki, która po prostu chce Go ukarać. Kunti wiedziała o wzniosłej pozycji 

Kryszny, natomiast Yaśoda nie. Dlatego pozycja Yaśody jest bardziej wzniosła niż pozycja Kunti. 

Pan został dzieckiem matki Yaśody, która za Jego sprawą całkowicie zapomniała o tym, że jej 

dziecko jest Samym Panem. Gdyby matka Yaśoda zdawała sobie sprawę z pozycji Pana, 

z pewnością zawahałaby się przed wymierzeniem Mu kary. Pan jednak okrył ją zapomnieniem, 

ponieważ chciał zachować się wobec kochającej Go Yaśody dokładnie niczym dziecko. Ta 

wymiana miłości między matką a synem była tak naturalna, że Kunti była oszołomiona 

przypomniawszy sobie tę scenę. Nie pozostało jej nic innego jak tylko wysławiać tę 

transcendentalną synowską miłość. Pośrednio Kunti wysławia również matkę Yaśodę za jej 

unikalną miłość, dzięki której mogła kontrolować nawet wszechpotężnego Pana jako swoje 

ukochane dziecko.  

 

Ta rozrywka ukazuje nam inny z aspektów Kryszny – Jego piękno. Kryszna posiada sześć rodzajów 

bogactwa: wszelką zamożność, wszelką siłę, wszelką sławę, wszelką wiedzę, wszelkie wyrzeczenie 

i wszelkie piękno. Kryszna jest z natury największy z największych i najmniejszy z najmniejszych 

(anor aniyan mahato mahiyan). Składamy pokłony przed Kryszną z czcią i bojaźnią, lecz nikt nie 

przychodzi do Niego ze sznurem i nie mówi: "Byłeś niegrzeczny, więc teraz Cię zwiążę". 

Najdoskonalszy bhakta ma jednakże taki przywilej i Kryszna chce być traktowany w ten sposób.  

 

Myśląc o tym aspekcie Kryszny, Kuntidevi nie śmiała przyjąć postawy matki Yaśody. Chociaż była 

ciotką Kryszny, nie miała prawa zwracać się do Kryszny w ten sam sposób co Yaśodamayi. 

Yaśodamayi była tak zaawansowaną wielbicielką, że miała szczególny przywilej karcenia Boga, 

Najwyższej Osoby. Kuntidevi rozmyślała o tym, jak szczęśliwa była Yaśodamayi, że mogła grozić 

Najwyższemu Panu, którego obawia się nawet uosobiony lęk (bhir api yad bibheti). Któż nie 

obawia się Kryszny? Nie ma takiej osoby. Ale Kryszna boi się Yaśodamayi. Na tym polega Jego 

najwyższa doskonałość. 

 

Innym aspektem bogactwa Kryszny, jest Jego piękno. Kryszna jest nazywany Madana-mohana. 

Madana znaczy Kupidyn. Kupidyn urzeka wszystkich, lecz Kryszna jest znany jako Madana-

mohana, ponieważ jest tak piękny, że oczarowuje nawet Kupidyna. Niemniej jednak Kryszna jest 

zauroczony pięknem Śrimati Radharani i z tego względu Śrimati Radharani jest zwana Madana-

mohana-mohani – "oczarowująca tego, który urzeka Kupidyna". Kryszna urzeka Kupidyna, 

a Radharani oczarowuje tego, który urzeka Kupidyna.  

 

Tematy te można pojąć, gdy osiągnie się bardzo wysoki poziom zrozumienia świadomości 

Kryszny. Nie są one fikcją czy wyobrażeniem. To są fakty. Każdy bhakta ma przywilej zrozumienia 

rozrywek Kryszny i rzeczywistego wzięcia w nich udziału; musi być tylko naprawdę 

zaawansowany. Nie powinniśmy myśleć, że jest to możliwość dana wyłącznie matce Yaśodzie. 

Każdy, kto kocha Krysznę jak swoje dziecko, otrzyma przywilej bycia matką Kryszny. Matka darzy 

dziecko największą miłością. Nawet w świecie materialnym nic nie dorównuje matczynej miłości, 

gdyż matka kocha swoje dziecko nie oczekując niczego w zamian. Chociaż jest to generalna zasada, 

ten świat jest miejscem tak zanieczyszczonym, że matka czasami myśli: "Kiedy moje dziecko 

dorośnie, będzie zarabiać pieniądze, z których ja będę korzystać". Nawet uczucie matki może być 

zanieczyszczone pragnieniem otrzymania czegoś w zamian. Lecz miłość do Kryszny jest wolna od 



egoizmu, gdyż nie jest skażona pragnieniem materialnej korzyści (anyabhilasita-śunyam).  

 

Nie powinniśmy kochać Kryszny po to, by zyskać coś materialnego. Nie powinniśmy mówić: 

"Kryszno, daj mi chleba, a wtedy będę Cię kochać. Kryszno, daj mi to, daj mi tamto, a wtedy będę 

Cię kochać". Nasze uczucie powinno być bezinteresowne. Kryszna pragnie czystej miłości.  

 

Kiedy Kryszna zobaczył, że matka Yaśoda zbliża się do Niego ze sznurem, bardzo się przestraszył. 

Pomyślał: "Och, mama chce Mnie związać". Zaczął płakać i łzy zmyły tusz z Jego oczu. Spojrzał 

na Swą matkę z wielkim respektem i zwrócił się do niej słowami: "Mamo, sprawiłem ci przykrość. 

Przebacz Mi łaskawie". Po czym natychmiast spuścił głowę. Kuntidevi doceniła tę scenę, gdyż była 

ona jeszcze jednym przejawem doskonałości Kryszny. Chociaż Kryszna jest Najwyższym 

Osobowym Bogiem, pozwala, by kontrolowała Go matka Yaśoda. W Bhagavad-gicie (7.7) Pan 

mówi: mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya – "Mój drogi Arjuno, nie ma nikogo, kto by 

Mnie przewyższał". Jednakże ten Sam Najwyższy Osobowy Bóg, którego nikt nie przewyższa, 

schyla głowę przed matką Yaśodą, przyznając: "Tak, moja droga mamo, zawiniłem".  

 

Kiedy matka Yaśoda ujrzała, że Kryszna za bardzo się jej obawia, również się zaniepokoiła. 

Chciała Go ukarać nie po to, by sprawić Mu cierpienie. Chodziło o coś innego. Gdy dziecko za 

bardzo rozrabia, matka może przywiązać je do czegoś, żeby zostało w jednym miejscu. Jest to 

powszechnie znana metoda, którą w Indiach stosuje się do dzisiaj, i matka Yaśoda postanowiła 

z niej skorzystać.  

 

Czyści bhaktowie bardzo doceniają to wydarzenie, gdyż ukazuje ono wielkość Boga, Najwyższej 

Osoby, który gra rolę doskonałego dziecka. Kiedy Kryszna odgrywa rolę dziecka, robi to 

doskonale; kiedy gra rolę męża szesnastu tysięcy dziewcząt, robi to doskonale i doskonale odgrywa 

również rolę ukochanego gopi oraz przyjaciela chłopców-pasterzy.  

 

Wszyscy chłopcy-pasterze polegają na Krysznie. Kiedyś zapragnęli skosztować owoców z lasu 

palmowego, zamieszkiwanego przez demona Gardabhasurę, który nikogo tam nie wpuszczał. 

Powiedzieli więc Krysznie: "Kryszno, zrób coś, żebyśmy mogli spróbować tych owoców". Kryszna 

natychmiast się zgodził i udał się tam wraz z Balaramą. Oprócz Gardabhasury mieszkały w tym 

lesie inne demony. Wszystkie przyjęły ciała osłów. Kiedy podeszły z zamiarem kopnięcia Kryszny 

i Balaramy tylnymi nogami, Balarama złapał jednego z nich, rzucił go na wierzchołek drzewa 

i demon stracił życie. Kryszna i Balarama w ten sam sposób rozprawili się z wszystkimi 

pozostałymi demonami. Chłopcy byli Im za to bardzo wdzięczni.  

 

Innym razem chłopcy znaleźli się w środku płonącego lasu. Ponieważ nie mieli żadnego 

schronienia oprócz Kryszny, natychmiast zawołali Go, a Kryszna, który jakby tylko na to czekał, 

połknął cały ogień. Było wielu demonów, którzy próbowali atakować chłopców, ale ci każdego 

dnia wracali do domu i mówili swym matkom: "Mamo, Kryszna jest wspaniały", po czym 

relacjonowali wydarzenia minionego dnia. A matki odpowiadały: "Tak, nasz Kryszna jest 

wspaniały". Ani one, ani chłopcy nie wiedzieli, że Kryszna jest Bogiem, Najwyższą Osobą. 

Wiedzieli tylko, że Kryszna jest cudowny – to wszystko. A im więcej wspaniałych dokonań 

Kryszny widzieli, tym bardziej rosła ich miłość do Niego. "Może jest On półbogiem?" – myśleli. 

Kiedy Nanda Maharaja, ojciec Kryszny, rozmawiał ze swymi przyjaciółmi, ci zwykli mówić: 

"Nando Maharajo, twoje dziecko jest cudowne", na co Nanda Maharaja odpowiadał: "Tak, widzę 

to. Może to jakiś półbóg". Nawet tego nie był pewien, bo mówił "może". 

 

Widzimy zatem, że mieszkańcy Vrindavany nie dbają o to, kto jest Bogiem, a kto nie. Kochają 

Krysznę – to wszystko. Ci, którzy najpierw dokonują analizy Kryszny, żeby się przekonać, czy jest 

On Bogiem, czy nie, nie są bhaktami pierwszej klasy. Bhaktami pierwszej klasy są ci, którzy darzą 

Krysznę spontaniczną miłością. W jaki sposób możemy zanalizować Krysznę? On jest 



nieograniczony i dlatego jest to niemożliwe. Wszystkie nasze zmysły, a tym samym nasza 

percepcja, są ograniczone. Jak zatem możemy poznać Krysznę? Kryszna objawia się nam tylko do 

pewnego stopnia i to jest wystarczające.  

 

Nie powinniśmy próbować znaleźć Boga za pomocą spekulatywnego wnioskowania, jak to robią 

filozofowie mayavadi. Mówią: "Neti, neti. Bóg nie jest tym, Bóg nie jest tamtym". Nie wiedzą 

jednak, kim Bóg jest. Materialistyczni naukowcy także starają się odnaleźć ostateczną przyczynę, 

ale ich metoda jest taka sama: "Nie to, nie tamto". W miarę rozwoju swojej nauki zawsze 

odkrywają: "Nie to, nie tamto". Nigdy jednak nie odkryją, co jest ostateczną przyczyną: Nie jest to 

możliwe.  

 

Co tu mówić o odnalezieniu Kryszny, skoro materialistyczni naukowcy nie potrafią nawet 

właściwie zrozumieć rzeczy materialnych. Próbują udać się na Księżyc, lecz tak naprawdę nie 

wiedzą nawet, czym jest Księżyc. W przeciwnym razie, po co by tutaj wracali? Gdyby naprawdę 

wiedzieli, czym jest Księżyc, już dawno by na nim zamieszkali. Przez dwadzieścia lat usiłowali się 

tam udać i pozostać, ale wszystko, co zobaczyli, to: "Nie to, nie tamto. Nie ma tam żywych istot 

i nie możemy tam zamieszkać". W ten sposób relacjonują, czego na Księżycu nie ma, ale czy 

wiedzą, co tam jest? Nie, tego nie wiedzą. A Księżyc jest tylko jedną z planet czy jedną z gwiazd.  

 

Zgodnie z literaturą wedyjską Księżyc jest gwiazdą. Naukowcy twierdzą, że wszystkie gwiazdy są 

słońcami, lecz według Bhagavad-gity gwiazdy mają tę samą naturę co Księżyc. W Bhagavad-gicie 

(10.21) Pan Kryszna mówi: naksatranam aham śaśi – "Spośród gwiazd jestem Księżycem". Jaka 

jest jego natura? Księżyc świeci, ponieważ odbija światło słoneczne. Chociaż więc naukowcy 

twierdzą, że gwiazdy to liczne słońca, my się z tym nie zgadzamy. Pisma wedyjskie mówią, że 

istnieje niezliczona liczba słońc, lecz w każdym wszechświecie jest tylko jedno słońce.  

 

Nasza percepcja wszechświata jest niedoskonała i to samo dotyczy naszej wiedzy. Nie jesteśmy 

w stanie policzyć gwiazd ani planet. Nie możemy całkowicie zrozumieć otaczającej nas materii, jak 

więc moglibyśmy zrozumieć Najwyższego Pana, który stworzył ten wszechświat? Nie jest to 

możliwe. Dlatego Brahma-samhita (5.34) mówi:  

 

panthas tu koti-śata-vatsara-sampragamyo  

vayor athapi manaso muni-pungavanam  

so 'py asti yat-prapada-simny avicintya-tattve  

govindam adi-purusam tam aham bhajami  

 

Przestrzeń jest nieograniczona i Brahma-samhita sugeruje, abyśmy wyobrazili sobie, że 

podróżujemy statkiem kosmicznym przez miliony lat z prędkością wiatru albo nawet umysłu. 

Wszyscy wiedzą; że umysł jest bardzo szybki i w ciągu jednej dziesięciotysięcznej sekundy może 

zabrać nas do miejsca oddalonego o miliony mil. Jeśli zobaczyliśmy coś oddalonego o miliony mil, 

umysł może nas tam zabrać natychmiast. Lecz nawet jeśli będziemy podróżowali z taką prędkością 

statkiem kosmicznym stworzonym przez muni-pungavanam, największych naukowców i wielkich 

myślicieli, to czy osiągniemy doskonałość? Nie. Brahma-samhita mówi: so 'py asti yat-prapada-

simny avicintya-tattve – nawet wtedy stworzenie to pozostanie dla nas niepojęte. Wszystko 

pochodzi od Kryszny, jeśli nie możemy więc zrozumieć rzeczy stworzonych przez Krysznę, to jak 

moglibyśmy zrozumieć Jego Samego? Nie wchodzi to w rachubę.  

 

Dlatego mentalność mieszkańców Vrindavany jest przykładem idealnego stanu umysłu bhakty. 

Mieszkańcy Vrindavany nie są zainteresowani poznawaniem Kryszny. Chcą raczej bezwarunkowo 

Go kochać. Nie myślą: "Kocham Krysznę, ponieważ jest Bogiem". We Vrindavanie Kryszna nie 

występuje w roli Boga, tylko zwykłego chłopca-pasterza. I chociaż czasami udowadnia, że jest 

Najwyższym Osobowym Bogiem, tamtejsi bhaktowie nie przywiązują do tego wagi.  



 

Kuntidevi nie była jednak mieszkanką Vrindavany. Mieszkała w Hastinapurze, która leży poza 

obszarem Vrindavany. Bhaktowie spoza Vrindavany myślą o wielkości jej mieszkańców, lecz 

samych mieszkańców Vrindavany nie obchodzi to, jak wielki jest Kryszna. Taka jest między nimi 

różnica. Powinniśmy zatem dbać jedynie o to, by kochać Krysznę. Im bardziej będziemy kochać 

Krysznę, tym bardziej będziemy doskonali. Nie jest konieczne zrozumienie Kryszny i tego, w jaki 

sposób stwarza. Kryszna opisuje Siebie Samego w Bhagavad-gicie i nie powinniśmy próbować 

zrozumieć czegoś więcej ponad to. Nie należy zbytnio zawracać sobie głowy poznaniem Kryszny, 

gdyż poznanie Go nie jest możliwe. Powinniśmy po prostu zwiększyć naszą czystą miłość do 

Niego. Na tym polega doskonałość życia. 

 

Rozdział 15   

 

Poza narodzinami i śmiercią 

 

kecid ahur ajam jatam  

punya-ślokasya kirtaye  

yadoh priyasyanvavaye  

malayasyeva candanam  

 

Niektórzy mówią, że Nienarodzony narodził się, aby rozsławić pobożnych królów, inni zaś 

twierdzą, że narodził się, aby zadowolić króla Yadu, jednego z Twych najdroższych bhaktów. 

Pojawiłeś się w jego rodzinie tak, jak drzewo sandałowe pojawia się na Wzgórzach Malajskich.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.32  

 

Pojawienie się Pana w tym świecie jest tak oszałamiające, że istnieją różne opinie o narodzinach 

Nienarodzonego. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że rodzi się w świecie materialnym, chociaż jest 

Panem wszystkich stworzeń i jest nienarodzony. Tak więc nie można zaprzeczyć narodzinom 

Nienarodzonego, ponieważ On Sam mówi, że są one faktem. Istnieją jednak różne opinie o tym, 

jaki jest powód narodzin Pana. Oznajmienie na ten temat znajduje się również w Bhagavad-gicie. 

Zgodnie z nim pojawia się On za pomocą Swojej wewnętrznej energii, aby odnowić zasady religii, 

chronić pobożnych i unicestwić niepobożnych. Taki jest cel pojawiania się Nienarodzonego. Jest 

jednak powiedziane, że Pan narodził się także po to, aby rozsławić imię pobożnego króla 

Yudhisthiry. Pan Śri Kryszna z całą pewnością chciał osadzić Pandavów na tronie dla dobra całego 

świata. Kiedy światem rządzi pobożny król, ludzie są szczęśliwi. Kiedy władca jest bezbożny, 

ludzie są nieszczęśliwi. W wieku Kali władcy są na ogół bezbożni i dlatego obywatele są ciągle 

nieszczęśliwi. W państwach demokratycznych bezbożni obywatele sami wybierają rządzących 

spośród siebie i dlatego nie mogą nikogo winić za swoje nieszczęścia. Chociaż Maharaja Nala 

słynął jako wielki, pobożny król, to nie miał związku z Panem Kryszną. Inaczej było w przypadku 

króla Yudhisthiry, który był nie tylko wielkim, pobożnym królem, ale także bhaktą Pana. Dlatego 

Kryszna zapragnął osobiście gloryfikować Yudhisthirę. Narodziwszy się w rodzinie Yadu, 

rozsławił również króla Yadu. Pan jest znany jako Yadava, Yaduvira, Yadunandana itd., a mimo to 

pozostaje zawsze niezależny od jakichkolwiek rodzinnych zobowiązań. Jest On niczym drzewo 

sandałowe, które rośnie na Wzgórzach Malajskich. Drzewa rosną wszędzie, ale drzewo sandałowe 

spotyka się głównie na obszarze Wzgórz Malajskich. Z tego względu nazwy drzewa sandałowego 

i Wzgórz Malajskich są ze sobą powiązane. Można na tej podstawie wywnioskować, że Pan, 

podobnie jak słońce, nigdy się nie rodzi. Jego pojawianie się przypomina wschód słońca na 

wschodnim horyzoncie. Tak jak słońce nie należy do wschodniego horyzontu, tak i Pan nie jest 

niczyim synem, a raczej jest ojcem wszystkiego, co istnieje.  

 

W Bhagavad-gicie (4.6) Pan mówi:  

 



ajo 'pi sann avyayatma  

bhutanam iśvaro 'pi san  

prakrtim svam adhisthaya  

sambhavamy atma-mayaya  

 

"Mimo iż jestem nienarodzony i Moje transcendentalne ciało nigdy nie ulega zniszczeniu, i chociaż 

jestem Panem wszystkich żywych istot, to jednak w każdym milenium pojawiam się w Mojej 

oryginalnej, transcendentalnej postaci".  

 

Kryszna jest nienarodzony i my także jesteśmy nienarodzeni, lecz różnimy się między sobą tym, że 

my – w przeciwieństwie do Pana – wpadliśmy w pułapkę materialnego ciała. Dlatego nie możemy 

utrzymać naszej pozycji jako nienarodzonych, tylko musimy rodzić się i wędrować z ciała do ciała, 

nie mając pewności, jakie będzie nasze następne ciało. Nawet w tym życiu jesteśmy zmuszeni 

przyjmować jedno ciało po drugim. Dziecko porzuca ciało dziecka i przyjmuje ciało chłopca, 

a chłopiec porzuca ciało chłopięce, by przyjąć ciało młodzieńca. Z kolei młodzieniec porzuca i to 

ciało, by przyjąć ciało dorosłego mężczyzny, a następnie starca. W naturalny sposób nasuwa się 

więc wniosek, że kiedy ktoś porzuca ciało starca, będzie musiał przyjąć następne ciało; ponownie 

przyjmie ciało dziecka.  

 

W świecie materialnym ten cykl jest rzeczą naturalną. Przypomina on zmiany pór roku. Po wiośnie 

następuje lato, po lecie – jesień, później zima i ponownie wiosna. Podobnie, po dniu następuje noc, 

a po nocy dzień. Tak jak te cykliczne zmiany następują jedna po drugiej, tak my zmieniamy jedno 

ciało na drugie i w naturalny sposób nasuwa się wniosek, że po opuszczeniu obecnego ciała 

otrzymamy następne (bhutva bhutva praliyate). 

 

Ten wniosek jest bardzo logiczny i potwierdzają go śastry, czyli pisma wedyjskie, oraz największy 

autorytet – Sam Kryszna. Dlaczego więc mielibyśmy się z tym nie zgodzić?' Jeśli ktoś się nie 

zgadza – jeśli sądzi, że nie ma życia po śmierci – jest głupcem.  

 

Życie po śmierci istnieje. Istnieje także możliwość uwolnienia się z cyklu powtarzających się 

narodzin i śmierci i osiągnięcia życia nieśmiertelnego. Ponieważ od niepamiętnych czasów 

nawykliśmy do przyjmowania jednego ciała po drugim, trudno nam myśleć o życiu, które jest 

wieczne. Ponadto życie materialne przysparza wielu kłopotów i ktoś może sądzić, że jeśli istnieje 

życie wieczne, to ono także musi być pełne kłopotów. Jeśli np. człowiek jest chory – musi zażywać 

bardzo gorzkie lekarstwa i leżeć w łóżku, jedząc w nim i załatwiając w nim swoje naturalne 

potrzeby, dlatego że nie jest zdolny do samodzielnego poruszania się – wówczas może uważać swe 

życie za tak nieznośne, że myśli o popełnieniu samobójstwa. Podobnie, życie materialistyczne jest 

tak pełne niedoli, że z rozpaczy ludzie czasami przyjmują filozofię pustki czy impersonalizmu, by 

zanegować samo swoje istnienie i wszystko uczynić pustką. Tak naprawdę stanie się zerem nie jest 

ani możliwe, ani konieczne. Życie materialne jest kłopotliwą sytuacją, lecz gdy wydostaniemy się 

z niej, odnajdziemy prawdziwe, wieczne życie.  

 

Jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny, który jest aja, poza narodzinami i śmiercią, więc my 

także jesteśmy aja. Jak mogłoby być inaczej? Jeśli mój ojciec jest szczęśliwy, dlaczego ja, jego syn, 

nie miałbym być szczęśliwy? Naturalnie nasuwa się wniosek, że powinienem cieszyć się 

własnością ojca w taki sam sposób, jak on Bóg, Kryszna, jest wszechpotężny, najpiękniejszy, ma 

wszelką wiedzę i jest kompletny pod każdym względem. Ja nie jestem kompletny, ale jestem 

integralną cząstką Boga, więc do pewnego stopnia mam wszystkie Jego cechy.  

 

Bóg nie umiera, więc ja także nie umrę. Taka jest moja pozycja. Wyjaśnia to Bhagavad-gita (2.20): 

na jayate mriyate va kadacin. Kryszna mówi, że dusza nigdy się nie rodzi (na jayate), a jeśli ktoś się 

nie rodzi, to jak może umrzeć? Kwestia śmierci nie istnieje (mriyate va). Śmierć dotyczy tego, kto 



się narodził, natomiast ten, kto się nie rodzi, także nie umiera.  

 

My jednak o tym nie wiemy Prowadzimy badania naukowe, lecz nie wiemy, że każda żywa istota 

jest duszą, wolną od narodzin i śmierci. Na tym polega nasza ignorancja. Dusza jest wieczna, 

zawsze istniejąca i pierwotna (nityah śaśvato 'yam purano). Nie umiera ona wraz z unicestwieniem 

ciała (na hanyate hanyamane śarire). Mimo że nie umiera, przyjmuje inne ciało, i to jest zwane 

bhava-roga, czyli materialną chorobą.  

 

Kryszna jest najwyższą żywą istotą (nityo nityanam cetanaś cetananam), a my jesteśmy dokładnie 

tacy jak Kryszna, z tą tylko różnicą, że On jest vibhu, nieograniczony, podczas gdy my jesteśmy 

anu, ograniczeni. Nasza natura jest podobna naturze Kryszny. Dlatego mamy wszelkie skłonności, 

które przejawia Kryszna. W Krysznie obecna jest na przykład skłonność do kochania osoby płci 

przeciwnej, dlatego ta sama skłonność występuje w nas. Miłość bierze swój początek z wiecznej 

miłości między Radhą a Kryszną. My także poszukujemy wiecznej miłości, ale – jako że jesteśmy 

uwarunkowani prawami materialnymi – nasza miłość zostaje przerwana. Dopiero gdy unikniemy 

tego problemu, będziemy mogli uczestniczyć w miłosnym związku podobnym do tego, jaki łączy 

Krysznę z Radharani. Naszym celem powinien być zatem powrót do domu, do Kryszny. Kryszna 

jest wieczny, więc my, wróciwszy do Niego, także otrzymamy wieczne ciało.  

 

Kunti mówi: kecid ahur ajam jatam: najwyższy wieczny, najwyższy nienarodzony teraz się 

narodził. Chociaż Kryszna się rodzi, Jego narodziny nie są podobne do naszych. Powinniśmy o tym 

wiedzieć. W Bhagavad-gicie (4.9) Pan mówi:  

 

janma karma ca me divyam  

evam yo vetti tattvatah  

tyaktva deham punar janma  

naiti mam eti so 'rjuna  

 

"Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, 

nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, 

o Arjuno". 

 

Śrimad Bhagavatam opisuje, że kiedy Kryszna się pojawił, nie narodził się z łona Devaki. Najpierw 

ukazał się w majestatycznej, czteroramiennej postaci Visnu, a dopiero później przyjął postać 

małego dziecka na kolanach Devaki. Narodziny Kryszny są zatem transcendentalne, podczas gdy 

my rodzimy się zmuszeni do tego przez prawa natury. Kryszna nie podlega prawom natury; to 

prawa natury działają pod Jego nadzorem (mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram). Prakrti, 

natura, działa z polecenia Kryszny, a my działamy z polecenia natury. Kryszna jest panem natury, 

a my jesteśmy jej sługami. Dlatego Kuntidevi mówi: kecid ahuh – "Ktoś może powiedzieć, że 

Nienarodzony się urodził". Może wydawać się, że narodził się tak jak my, ale tak nie jest. 

Kuntidevi wyraźnie mówi: kecid ahuh – "Jacyś głupcy mogą powiedzieć, że się narodził". Kryszna 

osobiście mówi w Bhagavad-gicie (9.11): avajananti mam mudha manusim tanum aśritam: "Głupcy 

wyśmiewają Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci". Param bhavam ajanantah: "Nie znają 

tajemnicy, która okrywa narodziny Boga w ludzkiej postaci."  

 

Kryszna znajduje się wszędzie. Przebywa w sercu każdej żywej istoty (iśvarah sarva-bhutanam hrd-

deśe 'rjuna tisthati). A skoro jest w nas obecny i jest wszechpotężny, bez trudu może też pojawić się 

przed nami. Wielki bhakta Dhruva Maharaja był pogrążony w medytacji o czteroramiennej postaci 

Visnu, gdy nagle jego medytacja została przerwana i ujrzał przed sobą tę samą postać, o której 

medytował. Czy pojawienie się w ten sposób sprawiło Krysznie jakąkolwiek trudność? Oczywiście, 

że nie. Podobnie, nie nastręczyło mu żadnego problemu pojawienie się przed Devaki w tej samej 

czteroramiennej postaci. Dlatego Kryszna mówi: janma karma ca me divyam – "Trzeba zrozumieć 



Moje transcendentalne narodziny i czyny". Kuntidevi je rozumie. Wie, że chociaż niektórym 

głupcom wydaje się, że Kryszna się rodzi, faktycznie jest On nienarodzony.  

 

Ale dlaczego Kryszna spełnia rozrywkę rodzenia się? Kuntidevi odpowiada: punya-ślokasya kirtaye 

– by wysławiać tych, którzy są bardzo pobożni i zaawansowani w duchowym zrozumieniu. Kryszna 

przychodzi jako syn Devaki, by wysławiać Devaki, Swoją wielbicielkę. Kryszna staje się synem 

Yaśody, by wysławiać Yaśodę. Z tego samego powodu pojawia się w dynastii Swego wielkiego 

bhakty, Maharajy Yadu, dzięki czemu nadal zwany jest Yadavą, potomkiem Maharajy Yadu. 

Kryszna nie jest zmuszony do narodzenia się w określonej rodzinie czy określonym kraju, robi to 

jednak po to, by wysławiać pewną osobę czy pewną rodzinę ze względu na ich oddanie. Dlatego 

Jego narodziny są divyam, transcendentalne.  

 

Pan nie musi się rodzić, ale my jesteśmy do tego zmuszeni. Na tym polega różnica między naszymi 

narodzinami a narodzinami Kryszny. Jeżeli z powodu naszej karmy (czyli naszych działań) 

zasługujemy na to, by narodzić się w dobrej rodzinie w społeczeństwie ludzkim czy społeczeństwie 

półbogów, to tak się stanie. Jeżeli natomiast działamy jak zwierzęta, narodzimy się w rodzinie 

zwierząt. Taka jest moc karmy. Karmana daiva-netrena jantor dehopapattaye (Bhag. 3.31.1). To, 

jakie ciało rozwiniemy, zależy od naszej karmy.  

 

Celem ludzkiego życia jest zrozumienie Najwyższego, Prawdy Absolutnej (athato brahma-jijnasa). 

Jeśli nie staramy się osiągnąć tego celu, jeśli zmarnujemy tę sposobność i pozostaniemy na 

poziomie zwierząt, powrócimy do gatunków zwierzęcych. Dlatego ruch świadomości Kryszny 

próbuje ocalić ludzi od zejścia do poziomu życia zwierzęcego.  

 

Pojawienie się Pana Kryszny zostało porównane do występowania drzew sandałowych na 

Wzgórzach Malajskich (malayasyeva candanam). Istnieją Wzgórza Malajskie oraz część świata 

znana jako Malezja. Drzewo candana, czyli drzewo sandałowe, może rosnąć gdziekolwiek – nie ma 

żadnej reguły mówiącej, że powinno rosnąć w Malezji czy na Wzgórzach Malajskich. Ponieważ 

jednak rośnie w znacznych ilościach akurat w tej części świata, jest znane jako malaya-candana. 

W krajach zachodnich spotyka się kosmetyk zwany wodą kolońską. Może być on produkowany 

gdziekolwiek, ale ze względu na to, że wywodzi się z Kolonii, jest znany jako woda kolońska. 

Drzewo sandałowe także może rosnąć gdziekolwiek, ale dawniej rosło obficie w Malezji i na 

Wzgórzach Malajskich i dlatego znane jest jako malajskie drzewo sandałowe. Kunti ofiarowała tę 

modlitwę pięć tysięcy lat temu, co świadczy o tym, że drzewa sandałowe rosły tam już wtedy. 

Malezja nie jest nową nazwą. Zwolennikom kultury wedyjskiej jest ona znana od tysięcy lat. 

Obecnie w Malezji sadzi się przede wszystkim drzewa kauczukowe, gdyż istnieje zapotrzebowanie 

na kauczuk, lecz dawniej hodowano tam na dużą skalę drzewa sandałowe, ponieważ był na nie 

duży popyt – szczególnie w Indiach. 

 

Sandałowiec, ze względu na swoje własności chłodzące, jest bardzo ceniony w tropikalnych 

Indiach. Nawet obecnie, podczas letnich upałów, ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, smarują 

ciała papką sandałową, która chłodzi ich przez cały dzień. W Indiach, po wykąpaniu się 

i uświęceniu ciała znakami tilaka, ludzie przychodzili pokłonić się Bóstwom i wziąć z Ich pokoju 

trochę candana-prasada. Papki tej używali jako kosmetyku i smarowali nią ciała. Nazywało się to 

prasadhanam. Powiedziane jest, że w Kali-yudze, obecnej epoce: snanam eva prasadhanam (Bhag. 

12.2.5) – jeśli komuś uda się wykąpać, to już nazywane jest prasadhanam. W Indiach nawet 

najubożsi ludzie kąpią się każdego dnia wcześnie rano. Kiedy jednak przyjechałem do Ameryki, 

przekonałem się, że nawet wzięcie codziennej kąpieli może być problemem i często taka kąpiel nie 

jest w zwyczaju. W Indiach przywykliśmy do tego, że ludzie kąpią się trzy razy dziennie, lecz 

w Nowym Jorku widziałem, że niektórzy muszą iść do domu przyjaciela, żeby się wykąpać, gdyż 

we własnym domu nie mają do tego warunków Jest to symptom Kali-yugi. Snanam eva 

prasadhanam. W Kali-yudze nawet wykąpanie się będzie sprawiało duże trudności.  



 

Innym symptomem Kali-yugi jest daksyam kutumba-bharanam (Bhag.12.2.7): człowiek będzie 

słynął jako pobożny, jeśli po prostu uda mu się utrzymać rodzinę. Słowo daksyam, znaczące 

"słynny dzięki spełnianiu pobożnych uczynków", pochodzi od słowa daksa, które znaczy "ekspert". 

W Kali-yudze człowiek będzie uważany za eksperta, jeśli zdoła utrzymać rodzinę składającą się 

z niego, żony i jednego albo dwójki dzieci. W Indiach tradycyjna rodzina składa się z męża i żony, 

ich rodziców, dzieci, synowych, zięciów itd. Jednak w Kali-yudze trudno będzie utrzymać nawet 

rodzinę składającą się z męża, żony i kilkorga dzieci. Kiedy mieszkałem w Nowym Jorku, wśród 

osób przychodzących na moje wykłady była pewna starsza kobieta, która miała dorosłego syna. 

Zapytałem ją: "Dlaczego twój syn się nie żeni?" Odpowiedziała: "Ożeni się, jak będzie w stanie 

utrzymać rodzinę". Nie wiedziałem, że utrzymanie rodziny jest tutaj takie trudne. Lecz zostało to 

opisane w Bhagavatam: jeśli komuś uda się utrzymać rodzinę, będzie uważany za człowieka 

godnego chwały, a dziewczyna będzie uważana za bardzo szczęśliwą, jeśli będzie miała męża.  

 

Krytykowanie nie jest moją sprawą, muszę jednak przyznać, że symptomy Kali-yugi już teraz są 

bardzo dokuczliwe, a przyszłość zapowiada się jeszcze gorzej. Kali-yuga ma trwać 432 000 lat 

i chociaż minęło dopiero 5 000 lat, już napotykamy wiele trudności, które w miarę upływu czasu 

będą się tylko pogłębiać. Najlepiej zatem stać się w pełni świadomym Kryszny i powrócić do 

domu, do Boga. To nas ocali. W przeciwnym razie, jeśli powrócimy tutaj w następnym życiu, czasy 

będą jeszcze cięższe i będziemy musieli cierpieć coraz bardziej i bardziej. 

 

Rozdział 16   

 

Powrót do naszej naturalnej świadomości 

 

apare vasudevasya  

devakyam yacito 'bhyagat  

ajas tvam asya ksemaya  

vadhaya ca sura-dvisam  

 

Inni mówią, że narodziłeś się jako syn Devaki i Vasudevy, ponieważ oboje modlili się o Ciebie. 

Z pewnością jesteś nienarodzony, a jednak narodziłeś się dla ich dobra i aby zabić tych, którzy 

zazdroszczą półbogom.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.33  

 

Jest powiedziane, że Vasudeva i Devaki pragnęli, aby Pan narodził się jako ich syn i dlatego 

w swym poprzednim życiu – jako Sutapa i Prśni – podjęli surowe wyrzeczenia, dzięki którym ich 

pragnienie zostało spełnione. Bhagavad-gita oznajmia, że Pan pojawia się dla dobra wszystkich 

ludzi i aby pokonać asury, czyli materialistycznych ateistów.  

 

Pan mówi:  

 

yada yada hi dharmasya  

glanir bhavati bharata  

abhyutthanam adharmasya  

tadatmanam srjamy aham  

 

"Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna 

szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście" (Bg. 4.7). Słowa dharmasya glanih oznaczają 

"odejście od zasad religii". Kiedy istnieją takie niezgodności, religia zostaje zanieczyszczona.  

 

W społeczeństwie ludzkim musi istnieć równowaga między duchem a materią. Tak naprawdę 



jesteśmy natury duchowej, lecz w jakiś sposób zostaliśmy uwięzieni w materialnych ciałach. 

Dopóki zaś mamy te ciała, musimy zaspokajać potrzeby związane z jedzeniem, spaniem, prokreacją 

i obroną, chociaż sama dusza nie potrzebuje tych rzeczy Dusza nie musi jeść; jemy, aby utrzymać 

ciało. Toteż cywilizacja, która dba jedynie o potrzeby ciała a lekceważy potrzeby duszy, jest 

niemądrą cywilizacją pozbawioną równowagi. Załóżmy, że ktoś pierze jedynie swój płaszcz, ale nie 

troszczy się o ciało. Albo że ktoś trzyma ptaka w klatce i całą uwagę poświęca klatce, zapominając 

o ptaku. To jest głupota. Ptak krzyczy: "Daj mi jeść, daj mi jeść!" Jeśli dbamy tylko o klatkę, to jak 

ptak może być szczęśliwy?  

 

Dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi? W krajach zachodnich nie brakuje pieniędzy, jedzenia, 

samochodów, seksu. Wszystkiego mamy pod dostatkiem. Dlaczego więc część ludzi, jak np. hipisi, 

jest nadal sfrustrowana i oszołomiona? Dlaczego? Ponieważ brakuje równowagi. Troszczymy się 

o potrzeby ciała, lecz nie wiemy nic o duszy i jej potrzebach. Prawdziwą substancją jest dusza, 

a ciało jest jedynie okryciem. Lekceważenie duszy jest zatem pewnego rodzaju dharmasya glanih, 

zaniedbaniem obowiązku.  

 

Słowo dharma znaczy "obowiązek". Chociaż słowo to często tłumaczy się jako "religia", a religia 

z kolei jest na ogół definiowana jako pewien rodzaj wiary, dharma nie jest tak naprawdę rodzajem 

wiary. Dharma oznacza "prawdziwy, naturalny obowiązek". Poznanie potrzeb duszy jest naszym 

obowiązkiem, a my na nieszczęście nie wiemy nic o duszy. Jesteśmy zajęci jedynie zaspokajaniem 

potrzeb ciała.  

 

Jednakże zapewnienie komfortu ciału nie wystarcza. Załóżmy, że ktoś ma wszelkie wygody. Czy to 

znaczy, że nie umrze? Oczywiście, że będzie musiał umrzeć. Mówimy o walce o byt i przetrwaniu 

najlepiej przystosowanych, jednak samo tylko zapewnienie ciału wygód nie umożliwi nikomu 

wiecznego istnienia. Dlatego troska wyłącznie o ciało jest nazywana dharmasya glanih, czyli 

zaniedbaniem obowiązku.  

 

Powinniśmy wiedzieć, czego potrzebuje ciało, a czego dusza. Prawdziwą potrzebą życiową jest 

zapewnienie udogodnień duszy, a tego nie można zrobić poprawiając warunki materialne. Ponieważ 

dusza ma inną tożsamość, potrzebuje pokarmu duchowego, a tym duchowym pokarmem jest 

świadomość Kryszny. Kiedy ktoś choruje, musi otrzymać odpowiednią dietę i odpowiednie 

lekarstwo. Obie te rzeczy są potrzebne. Jeśli pacjent otrzyma lekarstwo, ale nie będzie przestrzegał 

odpowiedniej diety, leczenie nie będzie skuteczne. Dlatego też zadaniem ruchu świadomości 

Kryszny jest dostarczenie duszy zarówno właściwego lekarstwa, jak i właściwej diety. Tą dietą jest 

krsna-prasada, pożywienie najpierw ofiarowane Krysznie, a lekarstwem – mantra Hare Kryszna. 

 

nivrtta-tarsair upagiyamanad  

bhavausadhac chrotra-mano-'bhiramat  

ka uttamaśloka-gunanuvadat  

puman virajyeta vina paśu-ghnat  

(Bhag.10.1.4)  

 

Maharaja Pariksit powiedział wielkiemu mędrcowi, Śukadevie Goswamiemu: "Twoje objaśnienia 

Śrimad Bhagavatam są czymś niezwykłym. Rozkoszują się nimi osoby, które są nivrtta-trsna, czyli 

wolne od tęsknot". W świecie materialnym każdy pragnie przyjemności, lecz ten, kto jest wolny od 

takich pragnień, może rozkoszować się smakiem Śrimad Bhagavatam. Słowo bhagavata odnosi się 

do wszystkiego, co ma związek z Bhagavanem, Najwyższym Panem. Zatem mantra Hare Kryszna 

także jest bhagavata. Maharaja Pariksit powiedział, że smakiem Śrimad Bhagavatam może 

rozkoszować się ten, kto nie chce zaspokojenia materialnych pragnień. A dlaczego powinniśmy 

smakować Bhagavata? Bhavausadhi: ponieważ jest ono lekarstwem na naszą chorobę narodzin 

i śmierci.  



 

Obecnie jesteśmy chorzy. Materialiści nie wiedzą, czym jest choroba, a czym zdrowie. Chociaż nic 

nie wiedzą, pozują na wielkich uczonych i filozofów. Nie dociekają, dlaczego muszą umrzeć, mimo 

iż tego nie chcą. Nie potrafią zaproponować żadnego rozwiązania tego problemu, a jednak twierdzą, 

że są naukowcami. Co z nich za naukowcy? Postęp w nauce powinien doprowadzić do wiedzy, 

dzięki której można by zmniejszyć niedole życia. W przeciwnym razie, jakie znaczenie ma nauka? 

Naukowcy mogą obiecywać, że w przyszłości będą w stanie nam pomóc, możemy ich jednak 

zapytać: "A co dajecie nam teraz?" Prawdziwy naukowiec nie powie: "Na razie cierp sobie dalej, 

a my w przyszłości wynajdziemy związki chemiczne, które ci pomogą". Atyantika-duhkha-nivrttih. 

Słowo atyantika znaczy "główne", a duhkha – "cierpienia". Celem życia ludzkiego powinno być 

położenie kresu głównym cierpieniom, ale ludzie nie wiedzą nawet, o jakie cierpienia chodzi. 

Bhagavad-gita mówi, że są to: janma-mrtyu-jara-vyadhi – narodziny, śmierć, starość i choroby. Co 

zrobiliśmy, aby zlikwidować te cierpienia? W świecie materialnym nie ma na nie lekarstwa. 

Ostateczny sposób na zlikwidowanie wszelkich cierpień został podany w Bhagavad-gicie (8.15), 

gdzie Pan mówi:  

 

mam upetya punar janma  

duhkhalayam aśaśvatam  

napnuvanti mahatmanah  

samsiddhim paramam gatah  

 

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

tymczasowego, pełnego nieszczęść świata, albowiem osiągnęły już najwyższą doskonałość".  

 

Pan mówi, że należy zbliżyć się do Niego i powrócić do domu, do Boga. Na nieszczęście ludzie nie 

wiedzą, kim jest Bóg, czy mogą powrócić do Niego, czy nie, i czy jest to praktyczne. Ponieważ nic 

o tym nie wiedzą, są niczym zwierzęta. Modlą się: "O Boże, daj nam chleba naszego 

powszedniego". Kiedy jednak zapytamy ich, kim jest Bóg, czy będą w stanie to wyjaśnić? Nie. Do 

kogo więc kierują swą prośbę? Czy modlą się do powietrza? Jeśli przedkładam jakąś prośbę, musi 

istnieć jej adresat. Lecz oni nie wiedzą, kto jest tą osobą ani gdzie tę prośbę mają skierować. 

Mówią, że Bóg jest w niebie. Ale na niebie jest także wiele ptaków. Czy to one są Bogiem? Ludzie 

mają niedoskonałą wiedzę, albo też nie mają żadnej wiedzy. Chociaż wszystkie ich idee są 

bredniami, pozują na uczonych, filozofów, pisarzy i wielkich myślicieli.  

 

Jedynymi naprawdę wartościowymi książkami są takie książki jak Śrimad Bhagavatam i Bhagavad-

gita. Bhagavatam (1.5.10-11) mówi:  

 

na yad vacaś citra-padam harer yaśo  

jagat-pavitram pragrnita karhicit  

tad vayasam tirtham uśanti manasa  

na yatra hamsa niramanty uśik-ksayah  

 

"Święte osoby uważają słowa, które nie opisują chwał Pana (a te same mogą uświęcić atmosferę 

całego wszechświata), za podobne miejscom pielgrzymek wron i kruków. A jako że 

wszechdoskonałe osoby są mieszkańcami transcendentalnej siedziby, nie znajdują one w nich 

żadnej przyjemności". 

 

tad-vag-visargo janatagha-viplavo  

yasmin prati-ślokam abaddhavaty api  

namany anantasya yaśo 'nkitani yat  

śrnvanti gayanti grnanti sadhavah  

 



"Z drugiej zaś strony, ta literatura, która pełna jest opisów transcendentalnych chwał imienia, sławy, 

form, rozrywek itd. nieograniczonego Najwyższego Pana, jest zupełnie innym światem, pełnym 

transcendentalnych słów mających moc zapoczątkowania przemiany w bezbożnym życiu błędnie 

nakierowanej cywilizacji. Takiej transcendentalnej literatury, nawet niedoskonale skomponowanej, 

słuchają, taką śpiewają i przyjmują oczyszczeni ludzie, którzy są z gruntu uczciwi".  

 

Wszelka literatura nie mająca żadnego związku z Bogiem jest niczym miejsce, w którym 

upodobanie znajdują kruki i wrony. A jakie miejsca lubią te ptaki? Miejsca pełne brudu. Natomiast 

białe łabędzie znajdują przyjemność w pięknych, przejrzystych zbiornikach wodnych otoczonych 

ogrodami. Widzimy zatem, że nawet wśród zwierząt istnieje naturalny podział. Wrony nie będą 

przebywały z łabędziami, a łabędzie nie będą szukać towarzystwa wron. W społeczeństwie ludzkim 

są ludzie podobni wronom i ludzie podobni łabędziom. Ludzie podobni łabędziom odwiedzają 

ośrodki świadomości Kryszny, gdzie wszystko jest jasne i czyste, gdzie można znaleźć dobrą 

filozofię, smaczne transcendentalne pożywienie, dobre szkolenie, dobrą inteligencję – wszystko 

dobre. Natomiast ludzie podobni wronom chodzą do nocnych klubów, na prywatki, występy 

striptizerek itp.  

 

Ruch świadomości Kryszny jest zatem przeznaczony dla ludzi podobnych łabędziom, nie dla tych 

podobnych wronom. My jednak możemy przemienić wrony w łabędzie. To jest nasza filozofia. Ci, 

którzy byli wronami, teraz pływają jak łabędzie. Taką korzyść przynosi świadomość Kryszny.  

 

Świat materialny jest miejscem, w którym łabędzie stały się wronami. W tym świecie żywa istota 

uwięziona jest w materialnym ciele i próbuje zadowalać zmysły w jednym ciele po drugim. 

Przywrócenie dharmy sprawi jednak, że wrony stopniowo przemienią się w łabędzie. Tak jak 

analfabeta i prostak dzięki szkoleniu może stać się wykształconym, kulturalnym człowiekiem.  

 

Takie szkolenie jest możliwe w ludzkiej formie życia. Nie mogę wytresować psa, aby stał się 

bhaktą. To jest zbyt trudne. Oczywiście, to także jest możliwe, chociaż ja być może nie jestem 

wystarczająco potężny, żeby tego dokonać. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu wędrował przez 

dżunglę Jharikhanda, przemienił tygrysy, żmije, sarny i inne zwierzęta w bhaktów. Dokonał tego, 

ponieważ jest On Samym Bogiem i może zrobić wszystko. Dla nas jest to niemożliwe, ale możemy 

przynajmniej działać w społeczeństwie ludzkim. Bez względu na to, jak bardzo jest się upadłym, 

można powrócić na swą oryginalną pozycję, jeśli przestrzega się instrukcji świadomości Kryszny. 

Oczywiście, różne osoby mogą rozumieć świadomość Kryszny w różnym stopniu, ale naszą 

oryginalną pozycją jest bycie integralnymi cząstkami Boga. Zrozumienie tej pozycji jest nazywane 

realizacją Brahmana, zrozumieniem duchowym, i właśnie w celu przywrócenia tego zrozumienia 

Kryszna przychodzi tutaj osobiście.  

 

Pan Kryszna pojawił się w tym świecie na prośbę Swych bhaktów, Vasudevy i Devaki 

(vasudevasya devakyam yacito 'bhyagat). W swoich poprzednich życiach Vasudeva i Devaki byli 

małżeństwem, nie mieli jednak dzieci. Oboje podjęli surowe wyrzeczenia, a kiedy Kryszna pojawił 

się przed nimi i zapytał, czego pragną, odpowiedzieli, że chcą syna takiego jak On. Ale czy może 

istnieć inny Bóg? Kryszna jest Bogiem, a Bóg jest jeden; nie może być dwóch Bogów Jak więc 

można by znaleźć innego Boga, który mógłby zostać synem Devaki i Vasudevy? Kryszna 

powiedział więc: "Znalezienie innego Boga jest rzeczą niemożliwą, więc Ja Sam zostanę waszym 

synem". Dlatego też niektórzy ludzie mówią, że Kryszna pojawił się, ponieważ Vasudeva i Devaki 

pragnęli, by został ich synem.  

 

Chociaż Kryszna rzeczywiście przychodzi po to, by zadowolić Swoich bhaktów, takich jak 

Vasudeva i Devaki, spełnia także inne czyny. Vadhaya ca sura-dvisam. Słowo vadhaya znaczy 

"zabijanie", a sura-dvisam odnosi się do demonów, którzy są zawsze zawistni wobec bhaktów. 

Kryszna przychodzi, aby zabić tych demonów. 



 

Przykładem demona jest Hiranyakaśipu. Ponieważ Prahlada Maharaja był bhaktą, jego ojca, 

Hiranyakaśipu, opanowała taka zawiść, że chciał go zabić, chociaż jedynym przewinieniem tego 

małego chłopca było to, że intonował Hare Kryszna. Taka jest natura demonów. Jezus Chrystus też 

został zabity przez sura-dvisam – ludzi, którzy pałali ku niemu zawiścią. Czym wobec nich zawinił? 

Jego jedyną winą było to, że nauczał o Bogu. Z tego powodu miał wielu wrogów, którzy bezlitośnie 

go ukrzyżowali. Kryszna przychodzi, żeby zabić takich sura-dvisam.  

 

Oczywiście, aby zabić zazdrosnych, nie jest konieczna obecność Kryszny. Może On wywołać 

działanie naturalnych sił wojny, zarazy, klęski głodu itp., i w ten sposób zabić miliony ludzi. Mogą 

zostać unicestwieni po prostu na Jego polecenie albo przez prawa natury Srsti-sthiti-pralaya-

sadhana-śaktir eka (Brahma-samhita 5.44). Natura ma tak wielką moc, że może wszystko stworzyć, 

utrzymywać i unicestwić. Srsti znaczy "stworzenie", sthiti – "utrzymanie", zaś pralaya – 

"unicestwienie". Materialny kosmos utrzymywany jest dzięki łasce natury. Otrzymujemy od niej 

światło słoneczne, powietrze i deszcz – elementy potrzebne do produkcji pożywienia, które pozwoli 

nam zdrowo się rozwijać. Natura jest jednak tak potężna, że w każdej chwili może zniszczyć 

wszystko za pomocą gwałtownego wiatru. Działa ona pod nadzorem Kryszny (mayadhyaksena 

prakrtih suyate sa-caracaram). Kiedy więc Kryszna chce śmierci demonów, może zabić ich całe 

miliony jedynie za pomocą silnego podmuchu wiatru.  

 

Widzimy więc, że Kryszna nie musi przychodzić tutaj, aby zabić demony. Przychodzi raczej na 

prośbę Swoich bhaktów, takich jak Vasudeva i Devaki, co zaznacza Kuntidevi używając słowa 

yacitah – "modliwszy się o". Prawdziwym powodem przyjścia Kryszny jest zatem prośba Jego 

bhaktów, lecz kiedy przychodzi, jednocześnie udowadnia, że gotów jest zabić każdego, kto jest 

zawistny wobec Jego bhaktów. Naturalnie, w Jego przypadku zabijanie i utrzymywanie są tą samą 

rzeczą, jako że jest On absolutny. Osoby zabite przez Krysznę natychmiast dostępują zbawienia, na 

którego osiągnięcie czeka się na ogół miliony lat.  

 

Ludzie mogą mówić, że Kryszna przyszedł z tego czy innego powodu, ale tak naprawdę przychodzi 

On dla korzyści Swych bhaktów. Zawsze dba o dobro Swoich wielbicieli. Wniosek z instrukcji 

Kunti jest zatem taki, że powinniśmy zawsze dążyć do tego, by zostać bhaktami.  

 

yasyasti bhaktir bhagavaty akincana  

sarvair gunais tatra samasate surah  

(Bhag. 5.18.12)  

 

Jeśli po prostu rozbudzimy nasze uśpione, naturalne oddanie dla Kryszny, rozwiną się w nas 

wszelkie dobre cechy.  

 

Nasze oddanie dla Kryszny jest rzeczą naturalną. Tak jak syn jest w naturalny sposób oddany matce 

i ojcu, tak my jesteśmy z natury oddani Krysznie. W obliczu niebezpieczeństwa nawet 

materialistyczni naukowcy modlą się do Boga. Oczywiście, kiedy nic im nie grozi, przeciwstawiają 

się Bogu. Dlatego niebezpieczeństwa są potrzebne, aby nauczyć tych drani, że Bóg istnieje. Jivera 

svarupa haya – krsnera 'nitya dasa'. Naszą naturalną pozycją jest poleganie na Bogu. W sztuczny 

sposób chcemy pozbyć się Boga, mówiąc: "Bóg jest martwy", "Nie ma Boga" albo "Ja jestem 

Bogiem", ale gdy porzucimy to draństwo, Kryszna zapewni nam wszelką ochronę. 

 

 

Rozdział 17   
 

Zmniejszanie brzemienia świata 

 



 

bharavataranayanye  

bhuvo nava ivodadhau  

sidantya bhuri-bharena  

jato hy atma-bhuvarthitah  

 

Inni mówią, że świat, będąc nadmiernie przeciążonym niczym łódź na morzu, był bardzo 

zasmucony i że Brahma, który jest Twoim synem, modlił się o Ciebie i tak oto pojawiłeś się, aby 

zmniejszyć brzemię tego świata.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.34  

 

Brahma narodził się bezpośrednio z Najwyższego Pana, swego ojca, i nie był umieszczony w łonie 

matki. Dlatego też jest on zwany atma-bhu. Brahma jest odpowiedzialny za wtórne stwarzanie we 

wszechświecie, które jest odbiciem mocy Wszechmocnego. Wewnątrz wszechświata znajduje się 

transcendentalna planeta zwana Śvetadvipą, która jest siedzibą Ksirodakaśayi Visnu, aspektu 

Paramatmy Najwyższego Pana. Kiedykolwiek świat dotykają problemy, których nie potrafią 

rozwiązać zarządzający nim półbogowie, wtedy zwracają się oni do Brahmaji z prośbą o radę; 

a kiedy nawet Pan Brahma nie jest w stanie rozwiązać jakiegoś problemu, wówczas zwraca się do 

Ksirodakaśay Visnu i modli się o zstąpienie inkarnacji oraz położenie kresu nękającym świat 

niedolom. Taki właśnie problem zaistniał, gdy Ziemią rządził Kamsa i inni jemu podobni. Ziemia 

została przeciążona niegodziwymi czynami asurów. Brahmaji modlił się wraz z innymi półbogami 

na brzegu Oceanu Ksirodaka i został poinformowany o rychłym zstąpieniu Kryszny jako syna 

Vasudevy i Devaki. Dlatego niektórzy ludzie mówią, że Pan pojawił się na skutek modlitw 

Brahmaji.  

 

Kuntidevi przedstawia stwierdzenia różnych osób na temat przyczyn pojawiania się Kryszny. 

Niektórzy mówią, że pojawił się On na prośbę Vasudevy i Devaki, a inni twierdzą, że na prośbę 

Brahmy. Bharavataranayanye bhuvo nava ivodadhau: "Niektórzy mówią, że pojawił się, aby 

zmniejszyć brzemię świata, który był przeciążony niczym łódź na morzu". Kiedy brzemię świata 

jest zbyt wielkie, z pewnością nastąpią wojny, zarazy, klęski głodu itp. Takie jest prawo natury.  

 

Ziemia unosi się w przestrzeni razem z milionami innych planet, a wszystkie te planety stanowią 

podstawę wielkich gór i oceanów. Ziemia może unosić się dzięki temu, że – jak oznajmia 

Bhagavad-gita (gam aviśya) – Kryszna wchodzi w nią w ten sam sposób, w jaki wchodzi do atomu. 

Ziemia z pewnością nie jest pozbawiona ciężaru; wprost przeciwnie – jest bardzo ciężka. Unosi się 

jednak w przestrzeni dzięki temu, że wewnątrz niej znajduje się Najwyższy Duch.  

 

Dzięki obecności ducha wszystko staje się lżejsze. Dopóki nasze ciało żyje, będzie unosiło się na 

wodzie, ale skoro tylko dusza je opuści, natychmiast utonie. Kiedy dziecko żyje, możemy bez trudu 

prowadzić je za rękę, lecz gdy umiera, nie jest to dłużej możliwe. Teraz musimy dźwigać brzemię 

naszego ciała, ale gdy uczynimy duchowy postęp, nie będzie już dłużej tej przeszkody. W chwili 

obecnej nie możemy unosić się w powietrzu, lecz dusza jest tak lekka, że kiedy uwalnia się od ciała, 

w ciągu sekundy może dostać się na Vaikunthalokę, do świata duchowego (tyaktva deham punar 

janma naiti mam eti).  

 

Dlaczego świat zostaje przeciążony? Dzieje się tak z powodu obecności demonów, czyli tych, 

którzy są przeciwni służbie oddania. Kiedy matka Ziemia nie może już dłużej znieść tego ciężaru, 

Kryszna przychodzi, aby ją od niego uwolnić. Jeśli statek jest przeciążony, jest to bardzo 

niebezpieczne, gdyż w każdej chwili może zatonąć. Kiedy więc matka Ziemia cierpiała z powodu 

przeciążenia wielką liczbą demonów (sidantya bhuri-bharena), zwróciła się z prośbą o pomoc do 

Brahmy, głównej żywej istoty w tym wszechświecie. Gdy zaistnieje taka potrzeba, najważniejsze 

osobistości tego wszechświata udają się do Brahmy. Brahma z kolei zwraca się z prośbą do Visnu, 



aby zmniejszył brzemię, które świat w danej chwili dźwiga. Wówczas – jak oznajmia Bhagavad-

gita (4.7) – Visnu, czyli Kryszna, pojawia się jako inkarnacja:  

 

yada yada hi dharmasya  

glanir bhavati bharata  

abhyutthanam adharmasya  

tadatmanam srjamy aham  

 

"Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna 

szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście". 

 

Bezprawie i zbyt wielka liczba przestępców stwarzają zakłócenia i są ciężarem dla państwa. 

W takiej sytuacji rząd zastanawia się, jak temu zaradzić. Podobnie, kiedy świat zostaje opanowany 

przez demonów i ateistów, jest to wielkie brzemię i półbogowie, pobożni administratorzy 

wszechświata, są w kłopocie. Gdy obywatele są posłuszni prawu, rządzenie państwem nie jest 

trudne, lecz jeśli są przestępcami, staje się to wielkim ciężarem dla rządu. Czasami taka sytuacja 

narusza równowagę w całym materialnym kosmosie. Zarówno półbogowie, jak i demony istnieją 

zawsze, ale kiedy wzrasta wpływ demonów, świat zostaje przeciążony. Wówczas półbogowie 

zwracają się do Pana Brahmy z prośbą pomoc.  

 

Pan Brahma jest jednym z dwunastu autorytetów znanych jako dvadaśa-mahajana (svayambhur 

naradah śambhuh kaumarah kapilo manuh / prahlado janako bhismo balir vaiyasakir vayam, Bhag. 

6.3.20). Jeśli chcemy otrzymać transcendentalną wiedzę, musimy iść za przykładem tych 

mahajanów, wielkich autorytetów. Vedy radzą: tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet – jeżeli 

ktoś chce zdobyć pełną wiedzę, musi zwrócić się do guru, prawdziwego autorytetu, mistrza 

duchowego. Oryginalnym guru jest Kryszna. Tak jak uczył On Arjunę, tak samo uczył Brahmę. 

Oznajmia to Śrimad Bhagavatam (tene brahma hrda ya adi-kavaye).  

 

Śrimad Bhagavatam opisuje oryginalne źródło stworzenia i to źródło powinno być prawdziwym 

przedmiotem naszych poszukiwań. Co jest tym oryginalnym źródłem stworzenia? Janmady asya 

yatah: oryginalnym źródłem wszystkiego jest źródło janma, sthiti i pralaya – stworzenia, 

utrzymania i unicestwienia. Nasze ciało urodziło się w pewnym momencie, żyje przez jakiś czas – 

dziesięć, pięćdziesiąt lub więcej lat, zależnie od rodzaju ciała – a następnie zostaje unicestwione. 

Skąd się ono wzięło i co się z nim stanie, gdy zostanie zniszczone? Nauka zna prawo zachowania 

energii. Ale co jest źródłem tej energii? Ta energia ma bowiem swoje źródło (yato va imani bhutani 

jayante) i ujawnia je Śrimad Bhagavatam.  

 

Źródło to nie jest ślepe. Dranie myślą, że wszystko, co istnieje, powstało z niczego. Ale jak coś 

może powstać z niczego? Nie ma żadnego dowodu na to, że coś takiego ma miejsce. Głupcy jednak 

twierdzą, że tak się dzieje. Dlatego są ślepi. Jaka jest natura tego oryginalnego źródła, z którego 

wszystko powstało, w którym wszystko istnieje i do którego wszystko powróci? Bhagavatam 

(1.1.1) mówi: janmady asya yato 'nvayad itarataś carthesv abhijnah. Słowo abhijnah sygnalizuje, że 

źródło wszystkiego jest w pełni świadome.  

 

Słowo jna znaczy "wiedza", a abhi – "szczególna". Nasza wiedza o tym, skąd przyszliśmy i gdzie 

udamy się po śmierci, jest niepełna i dlatego nie jesteśmy abhijna, w najwyższym stopniu 

świadomi. Lecz najwyższe źródło jest abhijna. Nie jest ono ani kamieniem, ani pustką. Jak mogłoby 

nimi być? Samo to stworzenie stanowi dowód na to, że Najwyższy jest świadomy. Każdy może 

docenić przejawiony kosmos i to, jak wspaniale on działa. Słońce i księżyc wschodzą dokładnie na 

czas, nie spóźniając się nawet o jedną dziesięciotysięczną sekundy, zmieniają się też pory roku, 

przynosząc ze sobą kwiaty i owoce. Cały kosmos działa w dobrze zorganizowany, systematyczny 

sposób. Gdyby więc nie istniała abhijna – bardzo rozwinięta inteligencja, która ma wszelką wiedzę 



– to w jaki sposób to wszystko mogłoby zostać stworzone? Niektórzy ludzie twierdzą, że wszystko 

powstało z niczego. Cóż to za niedorzeczność? Czy takie stworzenie może powstać z niczego? Czy 

to rozumowanie ma sens? Bhagavatam mówi, że nie.  

 

Bhagavatam oznajmia, że wszystko pochodzi z osoby, która jest abhijna, bardzo inteligentna 

i doświadczona, i że ta oryginalna osoba przekazała wiedzę adi-kavi – pierwszej stworzonej istocie, 

Panu Brahmie (tene brahma hrda ya adi-kavaye). Brahma pochodzi z pierwotnego źródła i ma 

kontakt z tym źródłem. Gdy my otrzymujemy wiedzę, pochodzi ona od innej osoby, z którą 

bezpośrednio obcujemy. Kiedy jednak Brahma został stworzony, był sam. W jaki więc sposób 

otrzymał wiedzę? Wyjaśnia to Bhagavatam: tene brahma hrda. Słowo hrda znaczy "przez serce". 

Najwyższa Osoba, Paramatma, przebywa w sercu każdej żywej istoty, nie wyłączając Brahmy. 

Mimo że Brahma był sam, otrzymał wiedzę od Najwyższego. Słowo brahma znaczy "wiedza 

wedyjska". Zatem wiedza wedyjska najpierw została przekazana Panu Brahmie.  

 

Wiedzę wedyjską otrzymują wszyscy, ponieważ Kryszna jest w sercu każdego (sarvasya caham 

hrdi sannivistah). Trzeba mieć jednak kwalifikacje, aby móc tę wiedzę przyjąć. Kryszna pomaga, 

dając nam wiedzę z wewnątrz jako Naddusza (caitya-guru), a z zewnątrz jako mistrz duchowy. 

 

Brahma otrzymuje wiedzę Ved od Kryszny. Następnie przekazuje ją innym. Dlatego jest 

autorytetem. Istnieją cztery sampradaye, czyli gałęzie sukcesji uczniów, za pośrednictwem których 

jest przekazywana wiedza wedyjska – jedna z nich pochodzi od Brahmy, druga od Laksmi, trzecia 

od Pana Śivy, a czwarta od czterech Kumarów. Jeśli chcemy otrzymać prawdziwą wiedzę, musimy 

zwrócić się do autorytatywnego przedstawiciela Kryszny, wywodzącego się z jednej z tych czterech 

sampradayi. Widzimy tutaj, że uosobiona Ziemia zwróciła się do Pana Brahmy, który z kolei zaczął 

się modlić do Boga, Najwyższej Osoby: "Świat jest przeciążony demonami, dlatego proszę Cię, 

abyś się pojawił". Toteż niektórzy mówią, że Pan pojawił się na prośbę Brahmy, aby zmniejszyć 

brzemię świata.  

 

Kiedy Kryszna się pojawia, chroni bhaktów i zabija demony. Dlatego w postaci Narayana ma On 

cztery ręce. W dwóch trzyma dysk i maczugę, którymi zabija demonów, a w dwóch pozostałych 

konchę i lotos, którymi błogosławi i chroni bhaktów. Pan mówi: kaunteya pratijanihi na me bhaktah 

pranaśyati. Dźwiękiem Swej konchy Kryszna oznajmia: "Moi bhaktowie nigdy nie zginą", 

a kwiatem lotosu udziela im błogosławieństw. Kwiat lotosu, który czasami widzimy też w ręce 

Laksmi, jest symbolem błogosławieństw.  

 

Ludzie mogą mówić, że Kryszna pojawił się w tym lub w innym celu, lecz tak naprawdę pojawia 

się On dla własnej przyjemności i nic Go do tego nie zmusza. My rodzimy się, ponieważ zmusza 

nas do tego nasza karma. Kryszna jednak, będąc w pełni niezależnym, nie przychodzi dlatego, że 

ktoś Go o to prosi czy też z powodu karmy. Przychodzi ze Swej własnej woli (atma-mayaya). My 

rodzimy się zmuszeni do tego przez materialną, zewnętrzną energię Kryszny, ale Kryszna nie 

podlega kontroli mayi, czyli energii kogokolwiek innego. Toteż Jego narodziny są czymś zupełnie 

innym. Maya, czyli złudna energia, podlega kontroli Kryszny, jak więc mogłaby Go kontrolować? 

Ten, kto sądzi, że Kryszna jest pod kontrolą mayi tak jak my, nazywany jest w Bhagavad-gicie 

mudhą, czyli głupcem (avajananti mam mudha manusim tanum aśritam).  

 

Kryszna jest oryginalnym Narayanem, źródłem całego przejawionego kosmosu. Brahma, pierwsza 

żywa istota narodzona tuż po stworzeniu, rodzi się bezpośrednio z Narayana, który w postaci 

Garbhodakaśayi Visnu jako pierwszy wszedł do świata materialnego. Bez kontaktu z duchem, 

materia nie może stwarzać. Ci, którzy poszukują oryginalnej przyczyny materialnego stworzenia, 

powinni wiedzieć, że stworzenie może nastąpić wtedy, kiedy obecna jest dusza. To dusza 

uaktywnia materię; materia nie stwarza duszy.  

 



Buddyści twierdzą, że siłę życia – żywotną energię, którą wszyscy mamy – tworzą warunki 

materialne. Dzisiaj pod wpływem tej buddyjskiej teorii znajduje się cały świat. Prawda natomiast 

jest taka, że materia rozwija się dzięki obecności siły życia. Możemy zrozumieć to bez trudu. Po 

narodzinach, ciało dziecka rośnie i rozwija się, lecz jeśli dziecko rodzi się martwe – jeśli nie ma 

w nim duszy – ciało nie będzie się rozwijać. Duch jest zatem podstawą rozwoju materii, a nie 

odwrotnie. Dlaczego martwe dziecko nie rośnie? Ponieważ nie ma w nim duszy. Drzewo rośnie 

dopóty, dopóki jest w nim życie. Jeśli nasionko figowca włożymy do żyznej gleby, będzie ono 

rosło, ponieważ obecna jest w nim dusza. Natomiast jeśli najpierw upieczemy je w ogniu, a potem 

zasiejemy, nic z niego nie wyrośnie, ponieważ nie będzie już w nim duszy.  

 

Materia rośnie i rozwija się dzięki obecności duszy. Zasada ta obowiązuje od początku stworzenia. 

Na początku stworzenia do tego wszechświata wszedł Najwyższy Duch. Brahma, pierwsza żywa 

istota, narodził się na kwiecie lotosu, który wyrósł z transcendentalnego pępka Visnu. Ten kwiat 

lotosu jest materią, lecz powinniśmy zrozumieć, że wyrósł on z ducha. Podstawą stworzenia jest 

zatem duch.  

 

Ponieważ kwiat lotosu, na którym narodził się Pan Brahma, wyrósł z pępka Visnu, Pan Visnu jest 

nazywany Padmanabhą. Brahma natomiast zwany jest atma-bhu, gdyż narodził się bezpośrednio 

z ojca, Narayana, czyli Visnu, bez kontaktu z matką Laksmiji. Chociaż Laksmiji znajdowała się 

w pobliżu Narayana i pełniła dla Niego służbę, On spłodził Brahmę bez jej pomocy. Na tym polega 

wszechmoc Pana. Kiedy my chcemy spłodzić dziecko, potrzebujemy pomocy żony, gdyż nie 

możemy tego zrobić sami. Lecz Kryszna, Pan Visnu, stworzył Pana Brahmę bez pomocy Swej żony 

Laksmi – mimo iż była ona tuż przy Nim – ponieważ nie jest On od nikogo zależny. Kto niemądrze 

uważa, że Narayana jest podobny innym żywym istotom, powinien wyciągnąć z tego odpowiednie 

wnioski. 

 

Pisma wedyjskie zabraniają nam myśleć, że inne żywe istoty znajdują się na tym samym poziomie 

co Narayana.  

 

yas tu narayanam devam  

brahma-rudradi-daivataih  

samatvenaiva vikseta  

sa pasandi bhaved dhruvam  

 

Ktoś wymyślił słowo daridra-narayana, próbując wykazać, że Narayana zbiedniał i że żebrak, który 

puka do moich drzwi, także jest Narayanem. Teoria ta nie znajduje jednakże poparcia w literaturze 

wedyjskiej. Narayana jest panem Laksmi, bogini fortuny, i tylko głupcy myślą, że może zostać 

biedakiem. Dranie twierdzą, że Narayana, Brahma, Śiva, wszyscy półbogowie, ty, ja i wszyscy inni 

jesteśmy na równym poziomie. To również jest głupotą. Narayana jest asamaurdhva, co oznacza, że 

nikt Mu nie dorównuje i nikt Go nie przewyższa. Dlatego Kryszna, oryginalny Narayana, osobiście 

mówi w Bhagavad-gicie: mattah parataram nanyat – "Nie ma nikogo, kto by Mnie przewyższał". 

Nikt Mu też nie dorównuje. Słowo asama znaczy, że nie ma nikogo, kto byłby Mu równy, 

a anurdhva – że nikt Go nie przewyższa. Taka jest pozycja Pana.  

 

Narayana nie jest zwykłą żywą istotą. Jest On Samym Najwyższym Osobowym Bogiem i każda 

część Jego transcendentalnego ciała ma wszelkie moce wszystkich innych zmysłów. Zwykła żywa 

istota płodzi dzieci w trakcie stosunku seksualnego i nie może tego robić w inny sposób aniżeli ten 

przeznaczony dla niej. Lecz Narayana jest wszechpotężny i dlatego może począć dziecko ze Swego 

pępka. Jak wyjaśnia Brahma-samhita (5.32), każda część Jego ciała ma pełną moc: angani yasya 

sakalendriya-vrtti-manti. Na przykład, ja mogę oczyma patrzeć, lecz Kryszna może też nimi jeść. 

Głupi dranie powiedzą: "Ofiarowaliście pożywienie Krysznie, ale czy On coś zjadł? Wszystko 

zostało. Nic nie zjadł". Tacy ludzie nie wiedzą, że Kryszna może jeść po prostu patrząc. Może On 



uczynić wszystko każdą częścią Swego transcendentalnego ciała. Kiedy pewien pracz w Mathurze 

nie chciał dać Krysznie ubrania, Pan Kryszna ukazał Swą transcendentalną moc odcinając mu 

głowę Swą ręką. Jak to możliwe? Jest to możliwe, ponieważ Pan jest wszechmocny.  

 

Pan jest kompletny i niezależny i wykorzystując Swe różnorodne moce, może uczynić wszystko. 

Zostało to wyjaśnione na początku Śrimad Bhagavatam, gdzie użyto słów abhijnah svarat. Słowo 

sva-rat oznacza, że jest On samowystarczalny, nie uzależniony od nikogo. Taka jest 

charakterystyczna cecha Boga. W dzisiejszych czasach jest wiele samozwańczych inkarnacji Boga, 

ale skoro tylko rozboli je ząb, natychmiast mówią: "Ooooooch, doktorze, pomóż. Wybaw mnie". 

Jeśli jesteś Bogiem, sam się wybaw. Dlaczego idziesz do lekarza? Tacy ludzie to dranie, którzy 

utrudniają szerzenie świadomości Kryszny. Cały świat jest teraz przeładowany draniami 

i demonami i dlatego z woli Najwyższego czeka ich zagłada atomowa. 

 

 

Rozdział 18   

 

Uwolnienie się od ignoranci i cierpienia 

 

bhave 'smin kliśyamananam  

avidya-kama-karmabhih  

śravana-smaranarhani  

karisyann iti kecana  

 

Jeszcze inni mówią, że pojawiłeś się w celu odnowienia służby oddania w postaci słuchania, 

pamiętania, wielbienia itd., tak aby uwarunkowane dusze, które cierpią materialne męki, mogły 

z niej skorzystać i osiągnąć wyzwolenie.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.35  

 

W Śrimad Bhagavad-gicie Pan zapewnia, że pojawia się w każdym milenium specjalnie po to, aby 

odnowić ścieżkę religii. Ścieżkę religii ustanawia Najwyższy Pan. Nikt nie może sfabrykować 

nowej ścieżki religijnej, co stało się modą wśród pewnych ambitnych osób. Rzeczywistą religią jest 

uznanie Pana za najwyższy autorytet i służenie Mu ze spontaniczną miłością. Żywa istota nie może 

uniknąć służby, ponieważ jest ona oryginalnie stworzona do tego celu. Jedyną funkcją żywej istoty 

jest służenie Panu. Pan jest wielki, a żywe istoty są Mu podległe. Dlatego ich obowiązkiem jest po 

prostu służenie tylko Jemu. Niestety, na skutek błędnego zrozumienia, żywe istoty pod wpływem 

materialnych pragnień stały się sługami zmysłów. Pragnienia te nazywane są avidyą, czyli 

niewiedzą. Znajdując się pod ich wpływem, żywa istota układa plany czerpania materialnych 

przyjemności, które skupiają się wokół wypaczonego życia seksualnego. W konsekwencji wikła się 

ona w cykl narodzin i śmierci i przyjmuje różne ciała na różnych planetach pod kierunkiem 

Najwyższego Pana. Dopóki ktoś nie uwolni się spod wpływu tej niewiedzy, dopóty nie będzie mógł 

uniknąć trojakich niedoli materialnego życia. Takie jest prawo natury.  

 

Pan jednak jest bardziej miłosierny dla cierpiących żywych istot niż mogą one przypuszczać i z 

powodu Swojej bezprzyczynowej łaski pojawia się przed nimi, aby odnowić zasady służby oddania, 

na którą składają się słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie, wielbienie, modlenie się, 

współpraca z Panem i podporządkowanie się Mu. Zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych 

zasad, a nawet jednej z nich, może pomóc uwarunkowanej duszy wydostać się z zamętu 

wywołanego niewiedzą i tym samym uwolnić się od wszystkich materialnych cierpień, których 

przysparza sobie zwiedziona przez energię zewnętrzną. Najwyższy Pan obdarza żywe istoty tą 

szczególną łaską, kiedy pojawia się w postaci Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu.  

 

W tym bardzo ważnym wersecie użyto słów bhave 'smin, które znaczą "w tym świecie 



materialnym". Słowo bhava znaczy także "rosnąć" i odnosi się do tego, co się narodziło. W świecie 

materialnym występuje sześć rodzajów zmian. Najpierw są narodziny, później rozwój; następnie to, 

co się narodziło i rozwijało, trwa przez pewien czas, wydaje produkty uboczne, po czym słabnie 

i umiera. Tych sześć rodzajów zmian określa się słowem sadvikara. Ciało na przykład rodzi się 

w określonym momencie, rośnie, trwa przez jakiś czas, wytwarza produkty uboczne w postaci 

synów i córek, następnie starzeje się i słabnie, a kiedy jest bardzo stare, umiera.  

 

Gdy ciało zanika, ja nie ulegam zagładzie. Ciało fizyczne umiera, ale ja nadal istnieję w ciele 

subtelnym, zbudowanym z umysłu, inteligencji i fałszywego ego, i to ciało subtelne przenosi mnie 

do następnego ciała fizycznego. Chociaż wszyscy muszą przyznać, że ciało subtelne istnieje, to 

naukowcy i lekarze nie są w stanie go zobaczyć. Ja mam umysł i ty masz umysł, lecz ja nie mogę 

zobaczyć twojego umysłu, a ty nie możesz zobaczyć mojego. Ja mam inteligencję i ty masz 

inteligencję, lecz ty nie możesz zobaczyć mojej inteligencji, a ja nie mogę zobaczyć twojej. 

Inteligencja jest zbyt subtelna, aby można ją było zobaczyć. Dusza jest jeszcze bardziej subtelna, 

jak zatem mogliby ją dostrzec materialistyczni naukowcy? Nie mogą zobaczyć nawet umysłu, 

inteligencji i fałszywego ego, co dopiero mówić o duszy. Dlatego mówią: "Ciało jest wszystkim 

i nie istnieje nic poza nim". Ale tak nie jest.  

 

Dusza jest niesłychanie mała. Balagra-śata-bhagasya śatadha kalpitasya ca (Śvetaśvatara Up. 5.9). 

Ma ona rozmiar jednej dziesięciotysięcznej części czubka włosa. Załóżmy, że mamy podzielić 

czubek włosa na sto części. Czy możemy to zrobić? Nie jest to możliwe. Lecz gdybyśmy mogli to 

zrobić, a następnie podzielić otrzymane części na dalsze sto części, to każda z tych części byłaby 

rozmiarów duszy. 

 

Oczywiście, wiedzy takiej nie można zdobyć za pomocą doświadczeń. W jaki sposób można ją 

zatem otrzymać? Trzeba przyjąć ją od autorytetu. Nasza nauka jest do tego stopnia niedoskonała, że 

nie pozwala na zajmowanie się takimi subtelnymi tematami. A ponieważ dranie nie są w stanie 

zbadać tych rzeczy, dochodzą do wniosku, że to materia jest źródłem życia. Jak dotychczas nie 

udało się im jednak tego udowodnić. Niech wezmą substancje chemiczne i stworzą w swoich 

laboratoriach choćby małego owada, z nogami i oczyma. Każdego wieczoru widzimy wiele takich 

owadów, jak lecą do światła. Istnieje 8 400 000 różnych gatunków życia, począwszy od małych 

owadów, na Panu Brahmie skończywszy. My zaś, jak Kryszna informuje w Bhagavad-gicie, 

podróżujemy w obrębie tych gatunków z ciała do ciała (tatha dehantara-praptih). Musimy zatem 

odrzucić albo słowa Kryszny, albo wszystkie tak zwane teorie naukowe twierdzące, że życie 

powstało z materii. Ale, jako że poświęciliśmy się świadomości Kryszny, nie możemy odrzucić 

słów Kryszny. Akceptujemy stwierdzenie Kryszny, że podróżujemy z ciała do ciała.  

 

Wszystkie żywe istoty w tym świecie są pod wpływem avidyi, czyli ignorancji. Avidya-karma-

samjnanya trtiya śaktir isyate. Bóg, Kryszna, ma miliony energii (parasya śaktir vividhaiva śruyate), 

które zostały podzielone na trzy kategorie: energię zewnętrzną, wewnętrzną i graniczną. Energia 

graniczna i wewnętrzna są tej samej duchowej natury, natomiast energia trzecia, zewnętrzna, jest 

niższej kategorii.  

 

visnu-śaktir para prokta  

ksetrajnakhya tatha para  

avidya-karma-samjnanya  

trtiya śaktir isyate  

(Visnu Purana 6.7.61)  

 

W świecie materialnym wszyscy są pogrążeni w ignorancji. Nawet Pan Brahma był pod wpływem 

ignorancji, zanim otrzymał wiedzę od Kryszny. Nikt zatem nie powinien być dumny ze swej 

wiedzy. Wszyscy w tym świecie są draniami. Jakaś żywa istota myśli: "Gdybym mógł uzyskać 



pozycję Pana Brahmy, stworzyłbym wielki wszechświat". Dlatego otrzymuje ciało Pana Brahmy. 

A mały owad myśli: "Jeśli uda mi się zrobić dziurkę w tej ścianie, to będę mógł spokojnie żyć 

i jeść". Tak więc Brahma pragnie stworzyć wszechświat, my pragniemy wznieść wieżowiec, 

a mrówka pragnie zrobić dziurkę, ale wszystkie te działania są tej samej natury. Wszyscy jesteśmy 

głupcami, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te rzeczy są materialne i jako takie nie 

będą trwały wiecznie. Z powodu ignorancji myślimy: "To będzie wspaniałe. Tamto będzie 

wspaniałe". Kama-karmabhih. Mamy jakieś pragnienie, a następnie działamy zgodnie z tym 

pragnieniem. Rezultatem tego jest wiele trudności (kliśyanti). Stanie się Brahmą nie jest rzeczą 

łatwą. Pozycja Brahmy jest tak wysoka, że otrzymuje ją tylko bardzo kwalifikowana żywa istota, 

która jest niezwykle zaawansowana w wyrzeczeniach i pokutach. Lecz Brahma również jest żywą 

istotą, tak jak my. Ameryka ma wielu obywateli i prezydent Ford jest jednym z nich, ale dzięki 

usilnym staraniom i posunięciom dyplomatycznym zdobył fotel prezydencki. Mimo to jest 

zwykłym obywatelem. Prezydent Nixon został usunięty ze stanowiska i nie jest już dłużej 

prezydentem. Stało się tak dlatego, że był zwykłym obywatelem. My także, jeśli chcemy, możemy 

zostać Brahmą. Lecz Bhaktivinoda Thakura mówi:  

 

kita-janma hao yatha tuya dasa  

bahirmukha brahma-janme nahi aśa  

 

"Wolę raczej zostać insektem w miejscu, gdzie przebywa Twój bhakta, gdyż jeśli upadnę w kurz 

z lotosowych stóp bhakty, moje życie zostanie uwieńczone powodzeniem". Bahirmukha brahma-

janme nahi aśa – "nie chcę być Brahmą, jeżeli miałbym nie być wielbicielem Kryszny".  

 

Ponieważ jesteśmy w mayi, ignorancji, w każdej chwili możemy zapomnieć o Krysznie. Żeby tego 

uniknąć, powinniśmy zawsze działać w świadomości Kryszny. Kuntidevi stwierdza to, używając 

słów śravana-smaranarhani. Słowo śravana znaczy "słuchanie", smarana znaczy "pamiętanie", zaś 

arhana – "wielbienie Bóstwa Kryszny". Należy zawsze słuchać o Krysznie, pamiętać Go i wielbić. 

Wszystkie ośrodki ruchu świadomości Kryszny zakładane są tylko w tym celu, aby ułatwić nam 

intonowanie, tańczenie i wielbienie; wszystko po to, abyśmy nie zapomnieli o Krysznie. Sada tad-

bhava-bhavitah: jeśli zawsze myślimy o Krysznie, istnieje szansa, że będziemy pamiętać Go 

w chwili śmierci (ante narayana-smrtih). 

 

Wszystko wymaga praktyki. Jeśli ktoś chce tańczyć na scenie, musi sporo ćwiczyć. A kiedy stanie 

się wybitnym tancerzem, jego występy spotkają się z uznaniem. Nie można powiedzieć: "Chcę 

natychmiast wystąpić na scenie i pokazać, że jestem dobrym tancerzem". Nie jest to możliwe. Ktoś 

mógłby oznajmić, że nie będzie brał udziału w próbach. "Chcę natychmiast wyjść na scenę 

i wystąpić!" Reżyser jednak nie zgodzi się na to, gdyż nie można zostać dobrym tancerzem bez 

praktyki. Prawdziwym celem życia jest pamiętanie Kryszny w chwili śmierci (ante narayana-

smrtih). Jeśli w chwili śmierci człowiek pamięta o Krysznie, jego życie zostaje uwieńczone 

sukcesem.  

 

W tym świecie musimy cierpieć z powodu materialnych niedoli, ale dranie nie mogą tego 

zrozumieć, gdyż pogrążeni są w ignorancji. Złodziej może wiedzieć, że zostanie aresztowany 

i ukarany za swoje przestępstwa – niewykluczone, że był już nawet kilkakrotnie karany – a mimo to 

ponownie dopuszcza się tego samego przestępstwa (punah punaś carvita-carvananam). Dlaczego? 

Z powodu ignorancji. Jest tak bardzo pogrążony w ignorancji, że nie myśli: "Ciągle kradnę i zawsze 

jestem za to aresztowany i karany. Dlaczego ja to robię? Nie przynosi to nic dobrego". Człowiek 

nadmiernie pobudliwy seksualnie może wielokrotnie zapadać na chorobę weneryczną i leczyć się 

z tego powodu, a mimo to nie przestaje odwiedzać prostytutek. Jest to avaidha stri-sanga, 

nielegalny seks. Jednakże nawet seks legalny pociąga za sobą wiele kłopotów Po stosunku 

seksualnym kobieta zachodzi w ciążę i musi cierpieć przez dziewięć miesięcy. Sam poród także 

czasami bywa bardzo niebezpieczny A ojciec, po urodzeniu się dziecka, musi troszczyć się o nie 



i ciężko pracować, aby pokryć koszty związane z jego edukacją. Dlatego pisma wedyjskie mówią: 

bahu-duhkha-bhajah – z seksem, legalnym czy nielegalnym, wiąże się bardzo wiele problemów. 

Trpyanti neha krpanah: ale pogrążonemu w ignorancji draniowi będzie wciąż mało. Ciągle i od 

nowa będzie powracał do tej samej rzeczy (punah punaś carvita-carvananam). Nazywa się to bhava-

roga, chorobą egzystencji materialnej.  

 

yan maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham  

kanduyanena karayor iva duhkha-duhkham  

(Bhag. 7.9.45)  

 

Dlatego w kulturze wedyjskiej małych chłopców szkoli się na brahmacarinów (tj. osoby żyjące 

w celibacie), aby mogli uniknąć kłopotów, jakich przysparza seks. Jeśli ktoś nie jest jednak w stanie 

pozostać brahmacarinem, może się ożenić. Człowiek, który na początku swego życia był 

wychowywany jako brahmacarin, nie będzie prowadził życia rodzinnego długo, lecz szybko 

przyjmie vanaprasthę (życie pustelnicze), a później sannyasę (życie w wyrzeczeniu).  

 

W świecie materialnym cierpią wszyscy: drzewa, rośliny, ptaki, zwierzęta, a nawet Brahma i Indra. 

Indra także nie jest bezpieczny; zawsze obawia się ewentualnych rywali.  

 

tat sadhu manye 'sura-varya dehinam  

sada samudvigna-dhiyam asad-grahat  

(Bhag. 7.5.5)  

 

Dlaczego wszyscy w tym świecie są zawsze pełni niepokoju? Avidya-kama-karmabhih: ponieważ 

są draniami. Toteż Kryszna ponagla: "Ty draniu, porzuć wszelkie nonsensy i podporządkuj się 

Mnie". Na tym polega miłosierdzie Kryszny. Jest On najwyższym ojcem. Dlatego mówi otwarcie: 

sarva-guhyatamam – "Jest to wiedza najbardziej poufna". Sarva-dharman parityajya mam ekam 

śaranam vraja: "Ty draniu, porzuć wszystko i podporządkuj się Mnie".  

 

Kuntidevi oznajmia: "Przyszedłeś, aby uczyć takich właśnie drani i zaangażować ich w słuchanie, 

pamiętanie i wielbienie". Na tym polega bhakti. Śravanam kirtanam visnoh: należy słuchać 

i intonować o Visnu, Krysznie. Ale gdy tylko bhaktowie zaczynają to robić, jakiś svami-drań 

twierdzi: "Możecie słuchać i intonować jakiekolwiek imię. Dlaczego intonujecie imię Visnu? 

Dlaczego nie Kali?" W Bengalu pewna grupa ludzi wymyśliła "kali-kirtana", intonowanie imion 

półbogini Kali. Jest to zupełny absurd. W pismach wedyjskich nie znajdziecie czegoś takiego jak 

"kali-kirtana". Kirtana znaczy śravanam kirtanam visnoh – słuchanie i intonowanie o Visnu, 

Krysznie. Pisma wedyjskie polecają harer nama, intonowanie świętych imion Hari, Kryszny, 

i nikogo innego. 

 

Śravanam kirtanam, słuchanie i intonowanie, wspaniale opisuje w Śrimad Bhagavatam (2.4.15) 

Śukadeva Goswami:  

 

yat-kirtanam yad-smaranam yad-iksanam  

yad-vandanam yat-śravanam yad-arhanam  

lokasya sadyo vidhunoti kalmasam  

tasmai subhadra-śravase namo namah  

 

Przed wygłoszeniem Śrimad Bhagavatam, Śukadeva Goswami okazał Krysznie wyrazy szacunku 

tym wersetem: "Składam Mu pełne szacunku pokłony, gdyż samo słuchanie o Nim jest subhadra, 

wszechpomyślne". Całe Bhagavatam jest gloryfikacją Kryszny, a w tym wersecie wysławia Pana 

Śukadeva Goswami. Mówi on, że można całkowicie się oczyścić dzięki wysławianiu Kryszny, 

medytowaniu o Nim albo po prostu dzięki patrzeniu na Bóstwa i myśleniu o tym, jak wspaniale 



ubrani są Kryszna i Radharani. Jeśli ktoś nie jest w stanie intonować albo jego umysł jest tak 

zaniepokojony, że nie pozwala mu skupić się na Krysznie, to otrzymuje on szansę patrzenia na 

Bóstwo Kryszny. Ten, kto pełni służbę dla Bóstwa, otrzymuje sposobność oglądania Pana 

dwadzieścia cztery godziny na dobę. Może oglądać Bóstwo zamiatając i zmywając podłogę 

w świątyni, kąpiąc Je i ubierając, czy też ofiarowując Mu pożywienie. Na tym polega proces służby 

oddania. Ludzie są jednak takimi upadłymi draniami, że nie przychodzą nawet do świątyni, aby 

zobaczyć Bóstwo. Myślą: "Eee, całe to wielbienie Bóstw to bałwochwalstwo". Będą wielbić posąg 

Gandhiego albo kogoś innego, lecz kiedy zapraszamy ich, aby przyszli zobaczyć, jak wygląda 

czczenie Bóstw, mówią: "Nie, to jest bałwochwalstwo".  

 

Widziałem w Kalkucie, na Placu Chaurangi, posąg Asutosa Mukherjiego. Przez cały rok wrony 

robią mu na twarz, tak że po pewnym czasie jest całkowicie oblepiona odchodami. Ale raz do roku, 

rano, zamiatacze czyszczą jego twarz szczotkami, a wieczorem przychodzą jakieś ważne 

osobistości, wieszają na nim girlandę z kwiatów i odchodzą. Następnego zaś dnia od samego rana 

znowu zlatują się wrony, żeby upstrzyć jego twarz odchodami. Tego rodzaju wielbienie – 

czyszczenie twarzy pana Asutosa Mukherjiego komunalnymi szczotkami – jest akceptowane. 

A kiedy my instalujemy Bóstwo Kryszny i wielbimy Je we wspaniały sposób, ludzie mówią, że to 

bałwochwalstwo.  

 

Z powodu uwikłania w avidyę, ignorancję, ludzie znajdują się w kłopotliwym położeniu, a metodą 

wykształcenia ich i uwolnienia z sideł avidyi jest zaangażowanie ich w służbę oddania. Jak 

wyjaśnia Śukadeva Goswami, można intonować imię Kryszny albo medytować o Krysznie, a jeśli 

ktoś nie potrafi medytować, może po prostu usiąść i patrzeć na Krysznę. Nawet dziecko może 

zobaczyć: "To jest Kryszna, a to jest Radharani". Co tu mówić o dzieciach, skoro nawet zwierzę 

może to uczynić i odniesie korzyść. Osoba bardziej inteligentna potrafi ofiarować modlitwy, a jeśli 

ktoś jest doświadczony i został wyszkolony przez mistrza duchowego, może czcić Bóstwa 

w prawidłowy sposób.  

 

Chrześcijanie i muzułmanie także są vaisnavami, bhaktami, ponieważ ofiarowują Panu modlitwy. 

Mówią: "Boże, daj nam chleba naszego powszedniego". Osoby, które modlą się w ten sposób, 

mogą nie wiedzieć zbyt wiele i być na niższym poziomie, ale zwracając się do Boga czynią 

pierwszy krok w życiu duchowym. Chodzenie do kościoła czy meczetu jest także pobożną 

czynnością (catur-vidha bhajante mam janah sukrtino 'rjuna). Ci, którzy tak zaczynają, pewnego 

dnia staną się czystymi vaisnavami. Lecz ateistyczna propaganda, że nie należy chodzić do 

kościoła, świątyni czy meczetu, stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla społeczeństwa ludzkiego.  

 

Można nie być zbyt zaawansowanym, ale powinno się przynajmniej czynić pewien wysiłek, by 

zrozumieć Boga. Kiedy posyłamy dziecko do szkoły, na początku uczy się ono po prostu abecadła, 

ale jeśli przykłada się do nauki, pewnego dnia może stać się wybitnym naukowcem. Podobnie, 

pewnego dnia pobożny człowiek może stać się czystym bhaktą. Dlaczego mielibyśmy całkowicie 

zarzucić religię, zlaicyzować się i zakładać fabryki, produkować śrubki i nakrętki, ciężko pracować, 

pić i jeść mięso? Co to za cywilizacja? Właśnie ta tzw. cywilizacja jest przyczyną ludzkiego 

cierpienia. 

 

Pod wpływem ignorancji ludzie myślą, że dzięki otwieraniu fabryk staną się szczęśliwi. Po cóż 

mieliby zakładać fabryki? Nie są one potrzebne. Ziemi nie brakuje, można więc produkować 

własne ziarno i mieć pod dostatkiem jedzenia. Aby otrzymać mleko, też nie potrzebujemy fabryk. 

Fabryki nie wyprodukują zboża czy mleka. Przyczyną obecnego niedoboru żywności na świecie są 

w głównej mierze fabryki. Jeśli wszyscy pracują w mieście, wytwarzając śrubki i nakrętki, to kto 

ma produkować zboże? Rozwiązaniem problemów ekonomicznych jest proste życie i wzniosłe 

myślenie. Dlatego w ruchu świadomości Kryszny bhaktowie starają się produkować własne 

pożywienie i być samowystarczalni, tak aby dranie mogli zobaczyć, jak można spokojnie żyć, jeść 



zboże pochodzące z własnych upraw, pić mleko i intonować Hare Kryszna.  

 

Powinniśmy bardzo energicznie szerzyć świadomość Kryszny na całym świecie. Ludzie odniosą 

niezmierną korzyść, gdy ujrzą Bóstwo albo wezmą udział w intonowaniu mantry Hare Kryszna. 

Wzięcie udziału w kirtanie daje możliwość myślenia o Krysznie. Ktoś będzie się zastanawiać: 

"Przez dwie godziny tańczyłem i śpiewałem Hare Kryszna. Co to oznacza?" To jest smarana, 

myślenie o Krysznie. Ktoś inny może nawet pomyśleć, że jak głupi przez dwie godziny śpiewał 

"Kryszna, Kryszna". Lecz to także jest smarana. Ponieważ ruch świadomości Kryszny się 

rozprzestrzenia, ludzie kupują nasze książki o Krysznie. Są zaciekawieni i pytają: "Kim jest ten 

Kryszna? Spojrzę na tę książkę". Wtedy natychmiast rzuca im się w oczy obrazek Radhy i Kryszny, 

a jeśli otworzą książkę, zobaczą jeszcze więcej. W książce znajdą wiele modlitw sławiących 

Krysznę. W ten sposób niektórzy usłyszą coś o Krysznie, inni przeczytają książkę, a jeśli mają dużo 

szczęścia, staną się świadomi Kryszny i będą wielbić Bóstwo. Te metody służby oddania – 

słuchanie, intonowanie, pamiętanie Kryszny itd. – są tak doskonałe, że gdy tylko je podejmiemy 

(wszystkie lub niektóre z nich, czy chociaż jedną), oczyścimy się. Dlatego Śukadeva Goswami 

modli się słowami: "Wielbię Boga, Najwyższą Osobę, gdyż samo oglądanie, pamiętanie czy 

sławienie Go przynosi ogromną korzyść".  

 

Śukadeva Goswami jest jednym z dwunastu ważnych duchowych autorytetów. To są autorytety, 

których powinniśmy słuchać (mahajano yena gatah sa panthah). Śukadeva Goswami zaręcza, że 

jeśli będziemy praktykować te metody służby oddania, uwolnimy się od wszelkich materialnych 

zanieczyszczeń. A kiedy to nastąpi? Sadyah: natychmiast, bez zwłoki. Taką korzyść przynosi ruch 

świadomości Kryszny. 

 

 

Rozdział 19   

 

Pokonywanie nurtów złudzenia 

 

 

śrnvanti gayanti grnanty abhiksnaśah  

smaranti nandanti tavehitam janah  

ta eva paśyanty acirena tavakam  

bhava-pravahoparamam padambujam  

 

Kryszno, ci, którzy bezustannie słuchają, powtarzają i pamiętają o Twoich transcendentalnych 

czynach albo cieszą się, gdy robią to inni, na pewno oglądają Twoje lotosowe stopy, które same 

mogą zatrzymać cykl powtarzających się narodzin i śmierci.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.36  

 

Nie możemy oglądać Najwyższego Pana Śri Kryszny naszymi obecnymi, uwarunkowanymi 

oczyma. Aby Go zobaczyć, musimy zmienić nasz obecny światopogląd, zmienić nasze życie 

i wypełnić je spontaniczną miłością do Boga. Kiedy Śri Kryszna osobiście przebywał na Ziemi, nie 

każdy wiedział, że jest On Bogiem, Najwyższą Osobą. Chociaż z materialnego punktu widzenia 

materialiści tacy jak Ravana, Hiranyakaśipu, Kamsa, Jarasandha i Śiśupala mieli wszelkie 

kwalifikacje, to nie potrafili docenić obecności Pana. Wynika z tego, że nawet jeśli Pan stanie przed 

nami we własnej osobie, to nie zobaczymy Go, dopóki nie będziemy mieć odpowiedniej wizji. Tę 

niezbędną kwalifikację można rozwinąć tylko dzięki procesowi służby oddania, który zaczyna się 

od słuchania o Panu z właściwych źródeł. Bhagavad-gita jest jedną z poczytnych pozycji, które są 

powszechnie słuchane, intonowane, powtarzane itd. przez ogół ludzi, ale pomimo słuchania itd. 

zdarza się czasami, że pełniący taką służbę nie ogląda Pana twarzą w twarz. Powodem jest 

niewłaściwe wykonywanie pierwszego i najważniejszego punktu, czyli śravana. Jeśli słuchamy 



z właściwego źródła, wtedy efekty są widoczne bardzo szybko. Na ogół jednak ludzie słuchają osób 

nieautoryzowanych. Takie nieautoryzowane osoby mogą być bardzo uczone i mogą mieć 

uniwersyteckie wykształcenie, ale ponieważ nie przestrzegają zasad służby oddania, słuchanie ich 

jest po prostu stratą czasu. Czasami, aby osiągnąć własne cele, interpretują oni pisma objawione 

zgodnie z aktualną modą. Dlatego należy przede wszystkim znaleźć wykwalifikowanego, 

autoryzowanego mówcę i słuchać tego, co mówi. Jeżeli proces słuchania jest doskonały 

i kompletny, inne procesy stają się automatycznie doskonałe.  

 

Pan dokonuje różnych transcendentalnych czynów i słuchanie o którymkolwiek z nich może 

obdarzyć upragnionym rezultatem, pod warunkiem, że proces słuchania jest doskonały. 

Bhagavatam rozpoczyna opisywanie czynów Pana od omówienia Jego związku z Pandavami. 

Przedstawionych jest również wiele innych rozrywek Pana, w których ma On do czynienia 

z asurami i innymi. Canto Dziesiąte wspomina o wzniosłych rozrywkach Pana z Jego kochankami 

(gopi), jak również z Jego żonami, które poślubił w Dvarace. Jako że Pan jest absolutny, wszystkie 

Jego rozrywki są tej samej transcendentalnej natury. Czasami jednak, podczas nieautoryzowanego 

procesu słuchania, ludzie wykazują szczególne zainteresowanie rozrywkami Pana z gopi. Taka 

tendencja obnaża pożądliwe pragnienia słuchaczy. Kiedy więc autoryzowany głosiciel chwał Pana 

ma do czynienia z tego typu publicznością, nigdy nie mówi o tych rozrywkach Pana. Należy 

słuchać o Panu od podstaw, jak ma to miejsce w Śrimad Bhagavatam czy innych pismach świętych. 

To pomoże słuchającemu osiągnąć doskonałość na drodze stopniowego rozwoju. Nie należy 

uważać, że związek Pana z Pandavami jest mniej istotny od Jego rozrywek z gopi. Musimy 

bezustannie pamiętać, że Pan jest zawsze ponad wszelkimi doczesnymi przywiązaniami. We 

wszystkich uprzednio wspomnianych sytuacjach Pan jest bohaterem bez względu na okoliczności 

i słuchanie o Nim, Jego bhaktach czy wrogach sprzyja rozwojowi życia duchowego. Powiedziane 

jest, że Vedy, Purany i inne pisma objawione zostały nam dane po to, abyśmy mogli przywrócić 

nasz utracony związek z Panem. Słuchanie pism świętych jest zatem bardzo istotne.  

 

W poprzednich wersetach Kuntidevi wyjaśniła, że ci, którzy przyszli do tego świata materialnego, 

harują jak osły i są obarczeni takim ciężarem, że nie są w stanie go udźwignąć. Pożądliwe 

pragnienia zmuszają ich do ciężkiej pracy, która zawsze wiąże się z wieloma kłopotami. Dlatego 

Kryszna przychodzi, aby zapoznać ich z metodą, dzięki której mogą uwolnić się od życia pełnego 

bezustannych trudności. 

 

Na religię składają się prawa Boga. Ludzie, którzy o tym nie wiedzą, sądzą, że religia jest wiarą. 

Ale nawet jeśli ty w coś wierzysz i ja w coś wierzę, ja wierzę tobie, a ty wierzysz albo nie wierzysz 

mi, to wcale nie znaczy, że jest to religia. Istnieje nawet tak zwana grupa religijna, która głosi, że 

można wymyślić własną ścieżkę. Yata mata tata patha: "Jeśli sądzisz, że coś jest prawdą, to jest to 

prawdą". Do tego sprowadza się ich filozofia. Ale nie jest to nauka. Załóżmy, że jestem szaleńcem. 

Czy w takiej sytuacji wszystko, co myślę, jest słuszne? Jak mogłoby być? To, że dwa plus dwa 

równa się cztery, jest faktem naukowym. A jeśli ja wierzę, że dwa plus dwa równa się trzy lub pięć, 

to czy staje się to prawdą? Nie. Istnieją więc prawa Boga, a kiedy ma miejsce dharmasya glanih, 

odstąpienie od tych praw, wówczas cierpimy. Cierpimy, gdy łamiemy prawa państwowe i podobnie 

cierpimy, gdy gwałcimy prawa Boga.  

 

Jaki jest zatem sposób na uwolnienie się od cierpień? Kryszna przychodzi i aby nas od nich 

wyzwolić, daje nam bhakti-yogę. Zaleca określony sposób postępowania i jeśli Go posłuchamy, 

doznamy ulgi. Prahlada Maharaja wymienia dziewięć rodzajów czynności, które składają się na 

bhakti-yogę:  

 

śravanam kirtanam visnoh  

smaranam pada-sevanam  

arcanam vandanam dasyam  



sakhyam atma-nivedanam  

 

iti pumsarpita visnau  

bhaktiś cen nava-laksana  

kriyeta bhagavaty addha  

tan manye 'dhitam uttamam  

 

"Słuchanie i intonowanie o transcendentalnym świętym imieniu, postaci, cechach, parafernaliach 

i rozrywkach Pana Visnu, pamiętanie o Nim, służenie Jego lotosowym stopom, czczenie Go 

z szacunkiem, ofiarowywanie Mu modlitw, bycie Jego sługą, uważanie Go za swego najlepszego 

przyjaciela i podporządkowanie Mu wszystkiego (czyli służenie Mu ciałem, umysłem i słowami) – 

tych dziewięć czynności uważa się za czystą służbę oddania. Ten, kto poświęcił swe życie służeniu 

Krysznie na tych dziewięć sposobów, powinien być uznany za najbardziej uczonego, gdyż posiadł 

pełną wiedzę" (Bhag. 7.5.23-24).  

 

"Słuchanie" znaczy słuchanie o czyichś działaniach, wyglądzie, cechach, otoczeniu itd. Chcę 

słuchać o kimś, kto działa. Słuchamy historii, lecz czym jest historia? Są to po prostu spisane 

informacje o działaniach różnych ludzi w różnych wiekach. Skoro tylko mowa o słuchaniu, należy 

zapytać, o czym powinniśmy słuchać. Śravanam kirtanam visnoh: powinniśmy słuchać o czynach 

Pana Visnu, czyli Pana Kryszny, a nie nowinek z gazet. Brahma-jijnasa: należy dociekać i słuchać 

o Brahmanie, Najwyższym. Tak twierdzą Vedy. W ruchu świadomości Kryszny także słuchamy 

i intonujemy. A co jest obiektem, o którym słuchamy i intonujemy? Kryszna. Nie słuchamy 

informacji z giełdy o cenach tych akcji czy tamtych akcji. Słuchamy o Krysznie.  

 

Tam, gdzie się słucha, musi się także mówić lub intonować. My rozmawiamy i śpiewamy 

o Krysznie (śravanam kirtanam visnoh). A gdy tylko ktoś nabędzie doświadczenia w słuchaniu 

i intonowaniu, przechodzi do smaranam, czyli rozmyślania lub medytacji. Jeśli o czymś 

rozmawiamy albo słuchamy, później powinniśmy to kontemplować. Należy jednak rozpocząć od 

śravanam, bo jak bez słuchania można mówić o medytacji? Musimy słuchać i intonować o Panu 

Visnu (śravanam kirtanam visnoh).  

 

Celem prawdziwej medytacji jogicznej jest, ujrzenie czteroramiennej postaci (murti) Pana Visnu 

znajdującej się wewnątrz serca. Różni szubrawcy wprowadzili teraz inne metody, które zwą 

medytacją, lecz tak naprawdę nie mają one nic wspólnego z medytowaniem. Zmysły są bardzo 

niespokojne i podążają z umysłem to w jedną, to w drugą stronę, ale dzięki praktykowaniu astanga-

yogi, która reguluje pozycje siedzące, oddech itd., można je kontrolować i skupić umysł na Panu 

Visnu. Ta koncentracja jest zwana samadhi i stanowi prawdziwy cel yogi. Celem systemu astanga-

yogi jest zatem dojście do etapu smaranam, czyli pamiętania Najwyższego Pana. 

 

Następnym rodzajem służby oddania jest arcanam, wielbienie Bóstwa Kryszny w świątyni.  

 

śri-vigraharadhana-nitya-nana-  

śrngara-tan-mandira-marjanadau  

(Śri-guru-astaka 3)  

 

Nie wystarczy wielbić Krysznę raz w tygodniu czy raz w miesiącu. Należy Go wielbić dwadzieścia 

cztery godziny na dobę (nitya). Powinniśmy codziennie zakładać Bóstwu świeże ubranie. Można to 

robić nawet dwa czy cztery razy w ciągu dnia – tyle razy, ile to możliwe. Jest to śrngara. Kryszna 

jest najbogatszy i wszystko przeznaczone jest dla Jego przyjemności, powinniśmy więc dostarczać 

Mu rzeczy, które sprawią Mu przyjemność. Na przykład, jeśli ktoś podaruje mi nowe ubranie, 

ucieszę się i powiem: "O, jakie ładne". Podobnie, powinniśmy codziennie starać się zadowolić 

Krysznę bardzo bogatymi szatami. Ubrania dla Bóstw powinny być pierwszej klasy, a nawet 



jeszcze lepsze, tak samo jak ofiarowywane Mu pożywienie oraz przeznaczone dla Niego miejsce 

w świątyni. Świątynia zawsze powinna być nieskazitelnie czysta. Wszyscy zwracają uwagę na to, 

że świątynie ruchu świadomości Kryszny są bardzo czyste, i muszą takie być. Im lepiej sprzątamy 

świątynię, tym czystsze stają się nasze serca. Na tym polega proces służby oddania. Im piękniej 

ubieramy Krysznę, tym większe odczuwamy zadowolenie. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do 

zauważania i doceniania własnego stroju. Gdy mamy jakieś drogie ubranie, sprawia nam to 

przyjemność. Lecz jeśli będziemy ubierać Krysznę, doznamy satysfakcji duchowej.  

 

yuktasya bhaktamś ca niyunjato 'pi  

vande guroh śri-caranaravindam  

 

Bezustanne angażowanie uczniów w wielbienie Bóstwa należy do obowiązków mistrza duchowego 

i mistrzowi duchowemu, który to robi, składamy pełne szacunku pokłony.  

 

Kunti używa słowa śrnvanti, które oznacza, że naszą główną powinnością jest słuchanie o Krysznie. 

Musimy mieć wielkie pragnienie słuchania. Dlaczego płacimy za studia i uczęszczamy na wykłady? 

Po to, żeby słuchać. Słuchając uczonego profesora, zdobywamy wiedzę. Bhakta zaś bezustannie 

słucha o Krysznie. Słuchanie jest główną powinnością tych, którzy rozwijają świadomość Kryszny.  

 

A gdy ktoś naprawdę usłyszał o Krysznie, podejmie kolejną część procesu bhakti-yogi, którą jest 

intonowanie (gayanti). Nauczający z ruchu świadomości Kryszny podróżują z miasta do miasta i z 

wioski do wioski. Po co? Jaki jest ich cel? Otóż głoszą oni chwały Kryszny i intonują święte imię, 

aby ludzie mogli usłyszeć tę filozofię i potraktować ją poważnie (grnanti). Słowo abhiksnaśah 

oznacza, że czynności te należy wykonywać bezustannie, dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu poleca: kirtaniyah sada harih – intonowanie dwadzieścia cztery 

godziny na dobę. Taka jest powinność bhaktów w świadomości Kryszny.  

 

Można pełnić wszystkie rodzaje służby oddania albo tylko jeden z nich. Wystarczy po prostu 

słuchać. Pariksit Maharaja przez siedem ostatnich dni swego życia nie robił nic innego, tylko 

siedział przed Śukadevą Goswamim i słuchał. Jeśli ktoś nie robi nic innego, tylko siedzi w świątyni 

czy też tam, gdzie rozmawia się na temat Bhagavad-gity, i słucha – to wystarczy. Nawet jeśli nie 

rozumiecie, proszę, słuchajcie. Ta wibracja, mantra, pomoże wam. Znajomość gramatyki czy 

wykształcenie uniwersyteckie nie są tak ważne. Nie musicie znać gramatyki sanskryckiej. Bhakti 

jest apratihata, co oznacza, że nic nie może powstrzymać jej postępu. Dlatego, zgodnie ze 

wskazówką Caitanyi Mahaprabhu, należy po prostu słuchać.  

 

Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu przyjął sannyasę, został za to skrytykowany przez Sarvabhaumę 

Bhattacaryę. Sarvabhauma Bhattacarya był przyjacielem szkolnym Nilambary Cakravartiego, teścia 

ojca Caitanyi Mahaprabhu, Jagannathy Miśry. Z tego względu Sarvabhauma Bhattacarya był 

praktycznie na pozycji dziadka Caitanyi Mahaprabhu. Dlatego powiedział Panu Caitanyi: "Masz 

dopiero dwadzieścia cztery lata, a już przyjąłeś sannyasę. Sannyasę bardzo trudno jest utrzymać, 

ponieważ w tym świecie czeka na młodego człowieka tyle pokus. Powinieneś zatem słuchać 

Vedanta-sutry". Sarvabhauma Bhattacarya należał do szkoły mayavada, widzimy więc, że słuchanie 

jest bardzo istotne nawet wśród mayavadich, którzy kładą nacisk na słuchanie Vedanta-sutry. 

Vaisnavowie, czyli bhaktowie Kryszny, także słuchają Vedanta-sutry, lecz nie od mayavadich, gdyż 

ci błędnie ją interpretują i w ten sposób całe słuchanie staje się bezużyteczne. Osobami, które 

naprawdę słuchają Vedanta-sutry, są vaisnavowie, ponieważ oni jej nie interpretują. Kiedy Kryszna 

mówi: "Ja jestem Najwyższym", vaisnavowie to akceptują. Na tym polega właściwe słuchanie. Jeśli 

ktoś interpretuje Vedanta-sutrę albo Bhagavad-gitę opierając się na spekulacjach i twierdzi, że 

słowo krsna znaczy to, a kuruksetra tamto – trwoni tylko swój czas. Tej literatury należy słuchać 

w jej oryginalnej wersji, taką jaka jest. 

 



Chociaż Pan Caitanya Mahaprabhu zgodził się wysłuchać Vedanta-sutry od Sarvabhaumy 

Bhattacaryi, poprzestał na kilkudniowym słuchaniu i nie zadawał mu żadnych pytań. W końcu 

Sarvabhauma Bhattacarya powiedział: "Mój drogi chłopcze, słuchasz, lecz nie zadajesz żadnych 

pytań. Jaki jest powód Twojego milczenia? Czyżbyś nic nie rozumiał?" Pan Caitanya Mahaprabhu 

odparł: "Rozumiem, ale nie odzywam się, ponieważ twoje wyjaśnienia oparte są na spekulacjach. 

Dlatego słucham jedynie wersetów z Vedanta-sutry, a ciebie tak naprawdę nie słucham". W ten 

sposób Pan Caitanya Mahaprabhu pośrednio dał Sarvabhaumie Bhattacaryi do zrozumienia, że jego 

wyjaśnienia są niemądre. Następnie rzekł: "Wersety z Vedanta-sutry są jak blask słońca, a twoje 

wyjaśnienia niczym chmury, które go zasłaniają".  

 

Nie potrzebujemy lampy, aby ujrzeć słońce. Wszyscy je widzą. Lecz bardzo trudno je dojrzeć, gdy 

schowa się za chmurami. Vedanta-sutra jest niczym słońce, ale interpretacje mayavadich 

przesłaniają tylko jej prawdziwe znaczenie. Mayavadi nigdy nie akceptują bezpośredniego 

znaczenia. Nawet wielcy przywódcy polityczni, którzy są pod wpływem tej filozofii, zaciemniają 

znaczenie literatury wedyjskiej swoimi spekulacjami. Mówią, że Kuruksetra znaczy to, a dharma-

ksetra znaczy tamto. Dlatego powinniśmy słuchać oryginału, takiego jaki jest. Wtedy słuchanie 

przyniesie efekty. Śravanam kirtanam visnoh: należy słuchać o Visnu, takim jakim jest. Następnie 

można medytować o Nim i pamiętać Go (smaranti). Dzięki temu staniemy się radośni (nandanti). 

Słowo nandana znaczy "sprawiający przyjemność". W ten sposób możemy nawiązać kontakt ze 

źródłem przyjemności.  

 

Osoby, które kultywują świadomość Kryszny, muszą zatem słuchać o Krysznie, rozmawiać 

o Krysznie i mieć do czynienia tylko z tym, co ma związek z Kryszną. Kuntidevi mówi Panu, że 

dzięki temu procesowi pewnego dnia można będzie Go zobaczyć. A jaki jest skutek oglądania 

Boga, Kryszny? Bhava-pravahoparamam. Słowo pravaha znaczy "nurt". Jeśli do rzeki o rwącym 

nurcie wpadnie jakieś zwierzę, zostanie przez nią porwane. W podobny sposób unoszą nas nurty 

materialnej natury, które pojawiają się jeden po drugim niczym ogromne fale na Pacyfiku. Dzieje 

się tak, ponieważ znajdujemy się w uścisku trzech gun materialnej natury (prakrteh kriyamanani 

gunaih karmani sarvaśah). Dlatego Bhaktivinoda Thakura mówi: mayara vaśe yaccha bhese' – 

"Porwały cię i unoszą prądy materialnej natury". Są to prądy złudzenia, głodu, pragnienia, narodzin, 

starości i śmierci. Z natury jesteśmy duchowi, ale zostaliśmy wrzuceni do materialnego oceanu, 

więc jego prądy porywają nas i znoszą. Zatrzymają się one jednak, jeśli przez dwadzieścia cztery 

godziny na dobę będziemy słuchać i intonować o Krysznie oraz szczerze Mu służyć.  

 

Gdzie się zatrzymają? Kuntidevi mówi Panu: padambujam – "U Twoich lotosowych stóp". Należy 

nauczyć się dostrzegać lotosowe stopy Kryszny i ofiarowywać im listki tulasi oraz papkę 

sandałową, a wtedy prądy materialnego życia się uspokoją.  

 

W oceanie mogą występować prądy, lecz jeśli zdobędziemy solidną łódź, bez trudu będziemy mogli 

je pokonać. Inny werset w Śrimad Bhagavatam (10.14.5) mówi: samaśrita ye pada-pallava-plavam. 

Płatek kwiatu lotosu przypomina kształtem małą łódź i jeśli ktoś przyjmie schronienie w podobnej 

płatkowi łodzi lotosowych stóp Kryszny, ogromny ocean narodzin i śmierci skurczy się do 

rozmiarów dołka odciśniętego przez kopytko cielęcia. W czasie pory deszczowej drogi w Indiach są 

bardzo błotniste i kiedy idą nimi krowy i cielęta, kopytami odciskają dołki, w których gromadzi się 

woda. Oczywiście, bez trudu można przeskoczyć nawet wiele takich kałuż. Chociaż dla innych 

świat narodzin i śmierci jest niczym wielki ocean, dla bhaktów jest on jak mała kałuża (bhavam-

budhir vatsa-padam), którą z łatwością można przeskoczyć. W ten sposób bhakta osiąga param 

padam, najwyższą siedzibę. A co ze światem materialnym? Padam padam yad vipadam: miejsce to 

nie jest przeznaczone dla bhaktów, lecz dla tych, którzy cierpią. Dlatego Kuntidevi mówi: 

"Świadomość Kryszny jest lekarstwem na twoje cierpienie. Przyjmij ją i bądź szczęśliwy". 

 

 



Rozdział 20   

 

Pełne podporządkowanie 

 

 

apy adya nas tvam sva-krtehita prabho  

jihasasi svit suhrdo 'nujivinah  

yesam na canyad bhavatah padambujat  

parayanam rajasu yojitamhasam  

 

O mój Panie, Sam spełniłeś wszystkie obowiązki. Czyżbyś zamierzał nas dzisiaj opuścić, chociaż 

jesteśmy całkowicie zależni od Twojej łaski i nie mamy nikogo innego, kto by nas chronił teraz, 

kiedy wszyscy królowie są nam wrodzy?  

Śrimad Bhagavatam 1.8.37  

 

Pandavowie byli najbardziej szczęśliwymi istotami, ponieważ całkowicie zależeli od łaski Pana. 

W świecie materialnym bycie od kogoś zależnym jest oznaką największego nieszczęścia. Jednak 

w przypadku naszego transcendentalnego związku z Panem całkowite zdanie się na Niego jest 

najbardziej pomyślnym położeniem. Materialna choroba jest spowodowana naszym pragnieniem 

bycia niezależnym od wszystkiego. Lecz okrutna natura nie pozwala nam na to. Daremne próby 

uniezależnienia się od surowych praw natury zwane są materialnym postępem wiedzy 

doświadczalnej. Pragnienie uniezależnienia się od praw natury jest siłą napędową całego świata 

materialnego. Począwszy od Ravany, który chciał zbudować schody prowadzące bezpośrednio na 

planety niebiańskie, aż do dnia dzisiejszego materialiści starają się pokonać prawa natury. Obecnie 

próbują dotrzeć do odległych systemów planetarnych, korzystając z pomocy elektroniki i urządzeń 

mechanicznych. Najwyższym celem ludzkiej cywilizacji jest jednak ciężka praca pod 

przewodnictwem Pana i całkowite zdanie się na Niego. Śmiałe działanie i jednoczesne całkowite 

poleganie na Panu to najwyższe osiągnięcie doskonałej cywilizacji. Pandavowie w idealny sposób 

stosowali się do standardu takiej cywilizacji. Całkowicie polegali na dobrej woli Pana Śri Kryszny, 

nie byli jednak bezczynnymi pasożytami żerującymi na Panu. Zarówno ich osobiste cechy, jak 

i działania nie pozostawiały nic do życzenia. Mimo to zawsze szukali łaski Pana, ponieważ 

wiedzieli, że żywa istota jest z natury zależna. Doskonałością życia jest zatem stanie się zależnym 

od woli Pana, a nie trwanie w złudzeniu niezależności w świecie materialnym. Ci, którzy daremnie 

usiłują stać się niezależni od Pana, są nazywani anatha, czyli pozbawionymi obrońcy, podczas gdy 

ci, którzy są całkowicie zależni od woli Pana, są nazywani sanatha, czyli posiadającymi obrońcę. 

Musimy więc spróbować zostać sanatha, abyśmy byli zawsze chronieni przed niekorzystnymi 

warunkami materialnej egzystencji. Będąc pod wpływem łudzącej siły zewnętrznej natury 

materialnej, zapominamy, że materialny stan życia jest najbardziej niepożądanym dylematem. 

Dlatego Bhagavad-gita (7.19) informuje nas, że po wielu, wielu narodzinach szczęśliwa osoba 

uświadamia sobie fakt, że Vasudeva jest wszystkim i że najlepszym sposobem pokierowania swoim 

życiem jest całkowite podporządkowanie się Panu. To jest symptom mahatmy. Wszyscy 

Pandavowie byli mahatmami prowadzącymi życie rodzinne. Przywódcą tych mahatmów był 

Maharaja Yudhisthira, a królowa Kuntidevi była ich matką. Nauki Bhagavad-gity i wszystkich 

Puran, szczególnie zaś Bhagavata Purany, są nierozerwalnie związane z historią tych mahatmów, 

Pandavów. Rozdzielenie z Panem było dla nich tym samym, czym dla ryby wyjęcie z wody. Dla 

Śrimati Kuntidevi rozłąka z Panem była niczym uderzenie gromu i cała modlitwa królowej jest 

próbą namówienia Pana, aby z nimi został. Co prawda w bitwie na polu Kuruksetra wrodzy 

królowie zostali zabici, jednak ich synowie i wnukowie, którzy pozostali przy życiu, byli gotowi do 

rozprawy z Pandavami. Przypadek Pandavów, bezustannie spotykających się z wrogością ze strony 

innych, nie jest odosobniony. My wszyscy nieustannie znajdujemy się w takiej sytuacji. 

Najlepszym wyjściem jest całkowite zdanie się na wolę Pana i pokonanie w ten sposób wszystkich 

trudności materialnej egzystencji.  



 

Gdy bitwa na polu Kuruksetra dobiegła końca i Pandavowie objęli rządy w swym królestwie, 

Kryszna postanowił wrócić do Swego domu, do Dvaraki. Przed wyruszeniem w drogę żegnał się ze 

Swoją ciotką i właśnie w tym czasie Kunti ofiarowała Mu modlitwy. W powyższym wersecie Kunti 

otwarcie pyta: "Czy to prawda, że teraz, kiedy spełniłeś wszystkie obowiązki, odjeżdżasz 

i zostawiasz nas samych?" Dalej Kuntidevi mówi: yesam na canyad bhavatah padambujat. "Twoje 

lotosowe stopy są naszym jedynym schronieniem". Na tym polega pełne podporządkowanie 

(śaranagati).  

 

Składa się na nie sześć czynników. Pierwszym jest całkowite poleganie na Krysznie, a następnym 

przyjmowanie wszystkiego, co jest pomocne w służeniu Krysznie (anukulyasya sankalpah). 

Anukulyena krsnanuśilanam bhaktir uttama: cechą charakterystyczną pierwszej klasy bhakti, czyli 

służby oddania, jest przyjmowanie wszystkiego, co jest korzystne dla pełnienia tej służby. Innym 

aspektem podporządkowania jest pratikulya-vivarjanam, czyli odrzucenie wszystkiego, co nie jest 

pomocne w procesie świadomości Kryszny. Czasami mistrz duchowy mówi: "Nie rób tego", 

zabraniając uczniowi czegoś, co nie jest korzystne, a poleca to, co korzystne: "Zrób to. Mantruj 

Hare Kryszna". Pełne podporządkowanie pociąga zatem za sobą zrezygnowanie z rzeczy, które nie 

sprzyjają świadomości Kryszny i przyjęcie tych, które jej sprzyjają (anukulyasya sankalpah 

pratikulya-vivarjanam). Ponadto należy mieć całkowitą wiarę w to, że Kryszna będzie nas chronił 

i uważać się za jednego z Jego sług. Są to niektóre z aspektów śaranagati, pełnego 

podporządkowania. 

 

Kuntidevi mówi: "Mój drogi Kryszno, jeśli myślisz, że teraz, kiedy odzyskaliśmy królestwo, nasza 

sytuacja jest bezpieczna i możesz nas opuścić, to nie jest to dobry pomysł. Nie jesteśmy jeszcze 

bezpieczni. Zabiliśmy tak wielu królów, że ich sprzymierzeńcy i krewni ponownie chcą z nami 

walczyć. Nie myśl, że wszelkie niebezpieczeństwa zostały zażegnane, gdyż tak nie jest. Twoje 

lotosowe stopy są naszym jedynym schronieniem". Pośrednio mówi ona Krysznie: "Nie opuszczaj 

nas. Nie myśl, że jesteśmy bezpieczni. Bez Twojej opieki zawsze grozi nam niebezpieczeństwo".  

 

Taka powinna być postawa bhakty. Powinniśmy wiedzieć, że w świecie materialnym zawsze grozi 

nam niebezpieczeństwo. Maya, złudzenie, może pochwycić nas w każdej chwili, gdy tylko 

staniemy się nieuważni i zaczniemy myśleć: "Wykonałem swój obowiązek. Teraz mogę trochę 

odpocząć". Nie, nie ma odpoczynku. Zawsze musimy być czujni.  

 

Śrila Rupa Goswami mówi: avyartha-kalatvam – bhakta powinien bardzo dbać o to, by właściwie 

wykorzystywać swój czas. Powinien pytać samego siebie: "Służę Krysznie czy mayi?" Takie 

podejście jest charakterystyczne dla zaawansowanego bhakty. Nama-gane sada rucih: nigdy nie 

męczy go mantrowanie, śpiewanie i taniec. Słowo sada znaczy "zawsze", a ruci znaczy 

"upodobanie' Bhakta zawsze z przyjemnością intonuje Hare Kryszna: "Och, wspaniale! Hare 

Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 

Hare". To jest smak, upodobanie. Rozbudzenie tego smaku wymaga oczywiście czasu. Rupa 

Goswami myślał: "Mam tylko jeden język i dwoje uszu. Jakże więc mogę właściwie docenić 

intonowanie? Gdybym miał miliony języków i tryliony uszu, wtedy mógłbym rozkoszować się 

intonowaniem i słuchaniem". Oczywiście, nie powinniśmy go imitować, ale bhaktowie w ruchu 

świadomości Kryszny muszą mantrować przynajmniej zalecaną liczbę minimum szesnastu rund. 

Nama-gane sada rucih: musimy zwiększyć smak do śpiewania i mantrowania Hare Kryszna.  

 

Powinniśmy również zwiększyć pragnienie zamieszkania w miejscu, w którym przebywa Kryszna 

(pritis tad-vasati-sthale). Zaawansowani bhaktowie widzą, że Kryszna mieszka wszędzie, my 

jednak znajdujemy się na niższym etapie i powinniśmy wiedzieć, że dla nas Kryszna mieszka 

w świątyni. Ponieważ nie możemy zobaczyć Kryszny wszędzie, musimy przychodzić do świątyni, 

gdyż tam pojawia się On łaskawie w postaci, którą możemy ujrzeć. Jest to przejaw miłosierdzia 



Kryszny.  

 

Ciało Kryszny jest całkowicie duchowe (sac-cid-ananda-vigraha), lecz my nie mamy oczu, by 

zobaczyć to duchowe ciało. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania rzeczy zbudowanych z materii 

(jada). Widzimy kamień, metal, drewno i inne substancje, a ponieważ Kryszna jest wszystkim, 

pojawia się w postaci zbudowanej z tych elementów, byśmy mogli Go zobaczyć naszymi 

niedoskonałymi oczyma. Nie oznacza to jednak, że Kryszna jest kamieniem albo że my wielbimy 

kamień. Wielbimy Krysznę, ponieważ jednak nie możemy zobaczyć nic poza elementami 

materialnymi – takimi jak kamień – Kryszna łaskawie pojawia się w postaci wyrzeźbionej 

w kamieniu. Dlatego powinniśmy mieć wielkie pragnienie mieszkania w pobliżu świątyni, gdzie 

wielbi się postać Kryszny.  

 

Co więcej, powinniśmy zawsze myśleć, że jesteśmy uzależnieni od Kryszny. "Bez Kryszny moje 

życie jest bezużyteczne i grozi mi niebezpieczeństwo". Na tym polega świadomość Kryszny. Toteż 

ofiarowując Krysznie modlitwy, Kunti mówi: "Kryszno, sądzisz, że teraz jesteśmy bezpieczni, lecz 

ja tak nie myślę. Zawsze zagraża nam niebezpieczeństwo. Jeśli uważasz, że jesteśmy bezpieczni, to 

kto będzie nas chronił? Nie mamy żadnego schronienia oprócz Twoich lotosowych stóp. Otacza nas 

tak wielu wrogów, ponieważ synowie tych, którzy zginęli w bitwie, przygotowują się do walki 

z nami".  

 

Chociaż Kryszna przyszedł do Kuntidevi, by wziąć pył z jej lotosowych stóp – jako że była ona 

Jego ciotką, czyli osobą nadrzędną – Kunti zwraca się do Niego jako do Prabhu, Pana, a nie jako 

ukochanego bratanka. Jest bowiem świadoma, że Kryszna, chociaż gra rolę jej bratanka, jest 

Najwyższym Panem". 

 

Osoba naprawdę świadoma Kryszny wie, że Kryszna jest Najwyższym Panem i zawsze uważa, że 

bez Kryszny grozi jej niebezpieczeństwo; a gdy przyjmie schronienie lotosowych stóp Kryszny, 

czuje się bezpiecznie. Kryszna mówi: kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranaśyati – "Możesz 

oznajmić światu, że Mój bhakta nigdy nie zostanie pokonany" (Bg. 9.31). Kiedy ktoś staje się 

czystym bhaktą Kryszny, kwestia niebezpieczeństwa już dłużej nie istnieje. Oczywiście, Kryszna 

chroni wszystkich, gdyż bez Jego ochrony nikt nie może żyć nawet przez chwilę. Nie należy jednak 

myśleć, że skoro Kryszna każdemu daje ochronę, to nie ma potrzeby zostania bhaktą. Król chroni 

wszystkich obywateli, taki jest bowiem jego obowiązek, lecz szczególnie troszczy się o ludzi ze 

swego otoczenia. Jest to zupełnie naturalne. Jeśli ktoś wykonuje bezpośrednią służbę dla 

prezydenta, to w razie niebezpieczeństwa otrzymuje specjalną ochronę. Prezydent chroni 

wszystkich obywateli, ale szczególnymi względami darzy tych, którzy pełnią dla niego służbę. Nie 

jest to stronniczość. Jakiś człowiek może kochać wszystkie dzieci, ale szczególną miłością będzie 

darzył swoje własne. Nikt mu jednak nie powie: "Dlaczego swoje dzieci kochasz bardziej niż 

inne?" To jest naturalne. Podobnie, Kryszna mówi w Bhagavad-gicie: samo 'ham sarva-bhutesu – 

"Wszystkich traktuję jednakowo". Kryszna, będąc Bogiem, kocha wszystkich, ponieważ wszyscy są 

Jego integralnymi cząstkami. Niemniej jednak szczególną opieką otacza Swoich bhaktów. Dlatego 

mówi: kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranaśyati – "Mój bhakta nigdy nie zostanie pokonany".  

 

Kryszna zawsze troszczy się o to, by zapewnić wygody Swym bhaktom, a bhaktowie zawsze starają 

się zadowolić Krysznę. Ubierają Krysznę, dostarczają Mu pożywienia i zawsze pełnią dla Niego 

służbę, a On zawsze dba o ich szczęście. Na tym polega zażyły związek między wielbicielem 

a Kryszną. Każda żywa istota ma jakiś związek z Kryszną, lecz kiedy ktoś zostaje bhaktą, jego 

związek z Kryszną staje się zażyły. Dlatego Kuntidevi mówi do Kryszny: "Jak możesz nas 

zostawić? Jesteśmy Twoimi bliskimi przyjaciółmi. Żyjemy tylko dzięki Twojej opiece, Twojej 

łasce. Nie myśl, że jesteśmy bezpieczni i wobec tego możesz nas opuścić. Nasze życie jest zawsze 

uzależnione od Twojej łaski, gdyż Twoje lotosowe stopy są naszym jedynym schronieniem. Proszę, 

nie odchodź". Tak modliła się Kunti. Podobną modlitwą jest pieśń Narottamy dasa Thakury:  



 

ha ha prabhu nanda-sutavrsabhanu-suta-yuta  

karuna karaha ei-bara  

 

"Kryszno, Nanda-suto, który przebywasz w towarzystwie Radharani, córki króla Vrsabhanu. 

Całkowicie podporządkowuję się Tobie. Proszę, okaż mi miłosierdzie".  

 

Człowiek pozbawiony świadomości Kryszny myśli: "Sam o siebie zadbam, albo też rodzina, 

społeczeństwo czy państwo zapewnią mi opiekę. Mam tak wielu obrońców. Dlaczego mam 

interesować się Bogiem? Po co mam udawać się do Kryszny? Do Kryszny mogą zwracać się 

głupcy, którzy nie mają opieki". Prawda jest jednak taka, że jeśli Kryszna nie udzieli nam 

schronienia, to nikt nas nie ochroni. Oznajmia to Śrimad Bhagavatam (7.9.19): balasya neha 

śaranam pitarau nrsimha. Kiedy Prahlada ofiarowywał modlitwy Krysznie w Jego postaci 

Nrisimhadevy, powiedział: "Mój drogi Panie, nie należy myśleć, że dziecko jest całkowicie 

chronione, ponieważ ma ojca i matkę". Jeśli Kryszna nie ochroni dziecka, nie będzie ono 

bezpieczne, nawet jeśli będzie miało tysiące ojców i matek. Dalej Prahlada mówi: nartasya 

cagadam udanvati majjato nauh – "Dobry lekarz czy dobre lekarstwo nie uchronią nikogo przed 

chorobą". Załóżmy, że bogaty człowiek cierpi na jakąś chorobę i korzysta z pomocy bardzo 

dobrego lekarza oraz zażywa najlepsze lekarstwa. Czy to znaczy, że jego życiu nic nie zagraża? 

Nie. Jeśli Kryszna nie będzie go chronił, umrze pomimo właściwego leczenia i dobrych lekarstw. 

Prahlada wnioskuje: "Podobnie, ktoś może mieć bardzo dobrą łódź, nie daje mu to jednak 

gwarancji, że nie utonie w oceanie. Jeśli Ty nie będziesz go chronił, może pójść na dno w każdej 

chwili". Walka o egzystencję pełna jest problemów stwarzanych przez naturę i naukowcy starają się 

znaleźć środki, które położyłyby kres tym problemom. Ale jeżeli Kryszna nie będzie nas chronił, 

wynalazki te na nic się nie zdadzą.  

 

Kuntidevi wie o tym i chociaż jest matką wielkich wojowników, Arjuny i Bhimy, myśli: "Moi 

synowie są wielkimi wojownikami, lecz to nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jedynym schronieniem 

są lotosowe stopy Kryszny". Werset ten ukazuje postawę podporządkowanej duszy szukającej 

schronienia u Kryszny. Jeśli będziemy pamiętać, że naszym jedynym obrońcą jest Kryszna, 

a naszym jedynym obowiązkiem jest służenie Mu, to nasze życie zostanie uwieńczone sukcesem. 

 

 

Rozdział 21   

 

Na czym polega nasza prawdziwa wartość? 

 

 

ke vayam nama-rupabhyam  

yadubhih saha pandavah  

bhavato 'darśanam yarhi  

hrsikanam iveśituh  

 

Tak jak imię i sława określonego ciała kończą się wraz z odejściem żywego ducha, tak samo, jeśli 

Ty nie spojrzysz na nas, wszelka nasza sława i czyny, a także Pandavowie i Yadavowie, skończą się 

od razu.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.38  

 

Kuntidevi jest całkowicie świadoma faktu, że Pandavowie mogli przetrwać tylko dzięki Śri 

Krysznie. Pandavowie cieszyli się poważaniem i sławą. Przewodził im wielki król Yudhisthira, 

uosobienie moralności, a Yadavowie byli ich potężnymi sojusznikami. Jednak bez pomocy Pana 

Kryszny wszyscy oni byliby niczym, podobnie jak zmysły w ciele są bezużyteczne, gdy nie kieruje 



nimi świadomość. Nikt nie powinien być dumny ze swoich wpływów, potęgi i sławy, jeśli nie 

kieruje nim w życiu łaska Najwyższego Pana. Żywe istoty są zawsze podległe, a ostatecznie 

wszystko zależy od Samego Pana. Dzięki rozwojowi materialnej wiedzy możemy wymyślać 

najróżniejsze materialne środki zaradcze, ale jeśli nie jesteśmy kierowani przez Pana, wszystkie te 

wynalazki zawiodą bez względu na moc swego działania.  

 

Kiedy jakiś wybitny człowiek umiera, jego imię i ciało tracą znaczenie, nawet jeśli był on wielkim 

naukowcem, politykiem czy filozofem. Dopóki żyjemy, nasze imię, ciało i działania są chwalebne, 

ale skoro tylko życie dobiegnie końca, zostaje ciało, które jest jedynie bryłą materii. Za życia tzw. 

ważna osobistość może być otoczona liczną obstawą, tak że nikt nie może się do niej zbliżyć ani jej 

dotknąć, lecz kiedy ten sam człowiek leży martwy na podłodze, można kopnąć go w twarz 

i praktycznie nikt się tym nie przejmie. Po odejściu duszy, ciało ważnego człowieka nie ma żadnej 

wartości. Czym jest ta dusza? Jest energią Kryszny i jako taka stanowi Jego integralną cząstkę. 

Kiedy więc ta energia zostanie wycofana – to znaczy, kiedy Kryszna nie jest dłużej obecny – ciało 

traci znaczenie.  

 

Energia Kryszny jest tożsama z Kryszną (śakti-śaktimator abhedah). Słońce, na przykład, jest 

źródłem energii, a jego promienie są energią. Obecność promieni słonecznych świadczy 

o obecności słońca. Gdyby nie słońce, nie byłoby też blasku słonecznego. Musi istnieć zarówno 

energia, jak i jej źródło. Filozofowie mayavadi nie uznają istnienia źródła energii, tylko samą 

bezosobową energię, my musimy jednak zaakceptować tak źródło energii, jak i energię.  

 

Kiedy energia działa, jej źródło znajduje się daleko, tak jak blask słoneczny rozprzestrzenia się 

wszędzie, mimo iż słońce znajduje się w jednym miejscu. Podobnie, energia działa w całym 

kosmosie. Przejawiony kosmos składa się z ośmiu materialnych elementów: ziemi, wody, ognia, 

powietrza, eteru, umysłu, inteligencji i fałszywego ego. Są to oddzielone energie materialne (me 

bhinna prakrtir astadha) i możemy domyślić się, że muszą mieć swoje źródło. Korzystamy z energii 

elektrycznej, lecz nie mielibyśmy jej bez elektrowni i pracujących w niej ludzi. Dranie tego jednak 

nie rozumieją. Widzą tylko potęgę przejawienia kosmicznego, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że 

za tą mocą kryje się stwórca, źródło mocy. Dlatego Kryszna przychodzi i mówi: "Ja jestem stwórcą 

tej mocy. To Ja kryję się za tą mocą".  

 

Kryszna przychodzi osobiście, ponieważ w przeciwnym razie nie potrafilibyśmy Go zobaczyć czy 

też zrozumieć. Kiedy kontemplujemy postać Boga, sądzimy, że skoro stworzył On świat miliony lat 

temu, musi być w tej chwili starcem. Dlatego Bóg przychodzi osobiście, abyśmy mogli zobaczyć, 

kim jest. W ten sposób okazuje Swą łaskę. Pan mówi w Bhagavad-gicie (4.7):  

 

yada yada hi dharmasya  

glanir bhavati bharata  

abhyutthanam adharmasya  

tadatmanam srjamy aham  

 

"Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna 

szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście". 

 

Bóg przychodzi do tego świata osobiście, pozostawia Swe instrukcje takie jak Bhagavad-gita, 

a także bhaktów, którzy potrafią wytłumaczyć, kim On jest. My jednak jesteśmy tak uparci, że nie 

uznajemy Boga. To jest głupota. Tych, którzy nie przyjmują Boga, Bhagavad-gita nazywa 

mudhami, czyli łotrami i głupcami.  

 

Bóg istnieje i istnieje także Jego energia, jeśli więc nie potrafimy dostrzec Boga, możemy 

przynajmniej zobaczyć Jego energię. Mimo iż nie widzimy elektrowni i inżynierów, którzy nią 



kierują, to wykorzystujemy elektryczność do tak wielu celów. Powinniśmy więc dowiedzieć się, 

skąd ona pochodzi. Taka jest funkcja inteligencji. I jeśli będziemy dociekliwi, w końcu dojdziemy 

do samej elektrowni. Kiedy zbadamy, kto kieruje tą elektrownią, przekonamy się, że robi to 

człowiek. Elektryczność jest bezosobowa, nawet elektrownia jest bezosobowa, ale stojący za nimi 

człowiek jest osobą. Podobnie, Bóg jest osobą. Jest to logiczny wniosek. Jak Bóg mógłby być 

bezosobowy? To, co jest bezosobowe, nie ma inteligencji. Wynaleźliśmy tyle wspaniałych maszyn, 

lecz nie mają one inteligencji. Inteligencję ma obsługująca je osoba. Dlatego Kryszna mówi: 

mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram – "Dostrzegasz energię, która uwidacznia się 

w zdumiewających akcjach i reakcjach zachodzących w materialnym przejawionym kosmosie, lecz 

nie myśl, że działa ona niezależnie. To Ja nią kieruję".  

 

Dalej Kryszna mówi:  

 

maya tatam idam sarvam  

jagad avyakta-murtina  

mat-sthani sarva-bhutani  

na caham tesv avasthitah  

 

"W Swojej niezamanifestowanej formie przenikam cały wszechświat. Wszystkie istoty są we Mnie, 

lecz Ja nie jestem w nich" (Bg. 9.4). To, co jest avyakta, niezamanifestowane, także ma murti, 

formę. Niebo, na przykład, jest avyakta, nieprzejawione, ale także ma formę – okrągły kształt 

wszechświata. Jeśli udamy się nad ocean, ujrzymy pewien kształt, podobny do ogromnego koła. 

Nic nie istnieje bez jakiegoś kształtu czy formy; wszystko ma formę – nawet to, co jest rzekomo 

bezosobowe.  

 

Koncepcja, że wszystko jest zerem albo jest bezosobowe, jest zatem niemądra. Poza aspektem 

bezosobowym i tak zwaną pustką istnieje najwyższa forma – Kryszna. Iśvarah paramah krsnah sac-

cid-ananda-vigrahah. Słowo iśvara znaczy "kontroler". Natura nie kontroluje samej siebie; 

prawdziwym kontrolerem jest Kryszna. Icchanurupam api yasya ca cestate sa. Brahma-samhita 

(5.44) mówi, że Prakrti, czyli Durga – bóstwo materialnej natury – działa pod nadzorem Govindy, 

Kryszny. Jak działa? Tak jak cień. Nasza ręka rzuca cień i kiedy się porusza, jej cień porusza się 

razem z nią. Za każdym ruchem kryje się przyczyna sprawcza. Czasami podaję przykład 

przetaczania wagonów kolejowych. Lokomotywa zostaje wprawiona w ruch i popycha pierwszy 

wagon, który popycha następny, a ten znowu kolejny itd. Kto zatem wprawia w ruch kosmos? 

Osobą, od której to wszystko się zaczyna, jest Kryszna.  

 

Kuntidevi mówi: "My, Pandavowie zyskaliśmy sławę i ludzie uważają nas za ważne osobistości. 

Dlaczego? Ponieważ Ty jesteś naszym przyjacielem". Kryszna był przyjacielem Pandavów, 

a szczególnie przyjacielem Arjuny, dzięki czemu Arjuna stał się wielkim i mężnym wojownikiem. 

Kuntidevi wiedziała, że chociaż ludzie uważają jej synów za wielkich wojowników i bohaterów, to 

tak naprawdę są oni nikim, nie mają wartości. Dynastia Yadu również zasłynęła tylko dzięki temu, 

że narodził się w niej Kryszna. Lecz Kuntidevi pyta: ke vayam – "Kim jesteśmy? Jaki z nas 

pożytek?" Ke vayam nama-rupabhyam – "Cieszymy się sławą i wysoką pozycją, bez Ciebie jednak 

to wszystko jest bezużyteczne".  

 

Ludzie tego nie rozumieją. Są dumni, że mają wspaniałe ciało i sławę. Myślą: "Jestem 

Amerykaninem", "Jestem Hindusem", "Jestem Niemcem" itd. Ale czym jest to wszystko? 

Fałszywymi nazwami i formami pozbawionymi wartości. 

 

Gdy odejmiemy Krysznę, wszystko stanie się zerem. To fakt. Ludzie są jednak takimi draniami, że 

tego nie rozumieją. Lecz kto może temu zaprzeczyć? Ciało hinduskie albo amerykańskie może 

cieszyć się sławą, lecz jeśli zostanie pozbawione świadomości, jaka jest jego wartość? Nie ma 



żadnej wartości. Dlatego jest powiedziane:  

 

bhagavad-bhakti-hinasya  

jatih śastram japas tapah  

apranasyeva dehasya  

mandanam loka-ranjanam  

 

"Jeśli ktoś nie pełni służby oddania dla Kryszny, to jego narodziny w znakomitej rodzinie czy 

narodzie, jego znajomość pism objawionych, wyrzeczenia, pokuty, a także intonowanie wedyjskich 

mantr są niczym ozdoby na martwym ciele. Jedyną funkcją takich ozdób jest dostarczenie urojonej 

przyjemności pospólstwu" (Hari-bhakti-sudhodaya 3.11).  

 

Wszyscy mamy świadomość, ale czym jest ta świadomość? Jest to świadomość Kryszny. Ponieważ 

zapomnieliśmy o Krysznie, używamy tylko słowa "świadomość", lecz naprawdę "świadomość" 

oznacza świadomość Kryszny, gdyż bez Kryszny nie możemy być świadomi. Czy blask słoneczny 

mógłby istnieć bez słońca? Nie. Dlatego mówimy "blask słoneczny", a nie tylko "blask". Podobnie, 

"świadomość" znaczy "świadomość Kryszny". Żeby to zrozumieć, wymagana jest odrobina 

inteligencji, którą mają bhaktowie tacy jak Kunti. Kuntidevi mówi: "Pandavowie i Yadavowie 

zajmują wysoką pozycję, ale tak naprawdę, jaką mamy wartość?"  

 

Kunti rozpacza, ponieważ Kryszna przyszedł się z nią pożegnać: "Odjedziesz i nie będziemy mogli 

Cię oglądać. Jaki będzie wtedy pożytek z naszego prestiżu i sławy?" Bhavato 'darśanam yarhi 

hrsikanam iveśituh. Mówi, że bez Kryszny będą niczym zmysły bez życia. W świecie materialnym 

pragniemy przyjemności zmysłowych, ale bez Kryszny, czy też świadomości Kryszny, doznawanie 

takich przyjemności nie jest możliwe. Możemy mieć silne ramiona i nogi, lecz gdy nie ma 

świadomości – świadomości Kryszny – nie możemy ich nawet używać. Człowiek inteligentny wie, 

że bez Kryszny jego zmysły nie mają żadnej wartości; dlatego zostaje bhaktą. Dochodzi do 

słusznego wniosku, że skoro między zmysłami a Kryszną istnieje bliski związek, to dopóki zmysły 

działają, naszym obowiązkiem jest używanie ich w służbie dla Kryszny. To jest bhakti.  

 

Podam inny przykład, który przytaczałem już wielokrotnie. Załóżmy, że podczas jakiegoś 

zgromadzenia znajdujemy studolarowy banknot, który wypadł komuś z kieszeni. Jeśli włożymy go 

do własnej kieszeni, będziemy złodziejami, ponieważ te pieniądze nie należą do nas. To jest 

nazywane bhoga, fałszywą przyjemnością. Ktoś inny może pomyśleć: "Lepiej nie dotykać tych 

pieniędzy Należą przecież do kogoś innego. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego". To jest tyaga, 

czyli wyrzeczenie. Chociaż jest to ten sam studolarowy banknot, jeden człowiek próbuje się nim 

cieszyć, podczas gdy drugi się go wyrzeka. Lecz obaj – tak bhogi, jak i tyagi – są głupcami.  

 

Bhogi to to samo co karmi, czyli ci, którzy ciężko pracują i eksploatują zasoby materialnej natury. 

Są nimi na przykład naukowcy, którzy prowadzą badania mające ułatwić tę eksploatację. Tak 

naprawdę ich intencją jest kradzież. Z drugiej strony tyagi, czyli ci, którzy nie są w stanie kraść, 

wyznają filozofię "kwaśnych winogron", tzn. uważają, że te rzeczy są bezużyteczne i że oni ich nie 

potrzebują. Większość ludzi należy oczywiście do kategorii bhogich, którzy próbują wykorzystać 

wszystko dla przyjemności własnych zmysłów. Lecz istnieją także ci, którym się to nie powiodło 

i dlatego mówią, że niczego nie potrzebują. 

Wróćmy jednak do przykładu. Właściwie postępuje ten, kto podnosi banknot i stara się znaleźć jego 

właściciela. Oddanie banknotu jest prawdziwą przysługą. Jednakże bezużyteczny jest zarówno ten, 

kto bierze go dla siebie, jak i ten, kto zostawia go na miejscu. Bhogi i tyagi są zatem bezużyteczni. 

Natomiast bhakta wie, że wszystko należy do Kryszny i dlatego powinno zostać Mu ofiarowane. Na 

tym polega prawdziwa służba.  

 

Wszystko należy do Kryszny. Czym jest to ciało? Połączeniem elementów materialnych – ziemi, 



wody, ognia, powietrza, oraz elementów subtelnych, psychicznych, takich jak umysł, inteligencja 

i fałszywe ego. Kryszna mówi, że wszystkie te elementy są Jego oddzielonymi energiami. Jak 

zatem możemy twierdzić, że to ciało i umysł należą do nas? Roszczę sobie pretensje do tego ciała, 

ale nie znam nawet mechanizmów jego działania. Lokator płaci czynsz, zajmuje mieszkanie 

i korzysta z jego udogodnień, chociaż może nie wiedzieć, w jaki sposób działa ogrzewanie 

i wodociąg. Podobnie, my używamy ciała, chociaż nie wiemy dokładnie, w jaki sposób ono 

funkcjonuje. Faktem jest jednak, że ciało należy do Kryszny, nie do nas. Taka jest prawda. Ciało 

składa się ze zmysłów i umysłu, zatem zmysły i umysł także należą do Kryszny.  

 

Jestem duszą, lecz otrzymałem sposobność używania pewnego rodzaju materialnego ciała. 

Ponieważ chciałem tego ciała, Kryszna łaskawie mi go dostarczył. Ye yatha mam prapadyante tams 

tathaiva bhajamy aham. Jeżeli ktoś chce mieć ciało króla i będzie przestrzegał przepisanej metody, 

to Kryszna zapewni mu ten rodzaj ciała. A jeśli chce ciała wieprza, aby jeść odchody, Kryszna da 

mu także to ciało. Teraz jednak, gdy otrzymaliśmy ciało ludzkie, powinniśmy zrozumieć, że 

wszystko należy do Kryszny. Dlaczego więc mielibyśmy starać się zadowolić to ciało, jak gdyby 

należało do nas? Powinniśmy raczej wykorzystać je w służbie dla Kryszny. Taka konkluzja 

świadczy o inteligencji i bhakti, oddaniu.  

 

Hrisikena hrsikeśa-sevanam bhaktir ucyate: bhakti oznacza, że wykorzystujemy hrsika, czyli 

zmysły, w służbie dla Hrisikeśy, Kryszny, który jest panem zmysłów (tvaya hrsikeśena hrdi 

sthitasya yatha karomi). Ponieważ pragnąłem przyjemności zmysłowych – zapomniawszy, że tak 

naprawdę wszystko należy do Kryszny – otrzymałem ciało, które umożliwia zadowalanie zmysłów. 

Bez Kryszny jednak zmysły nie mają wartości. Nasuwa się zatem naturalny wniosek, że należą one 

do Kryszny. Dlaczego więc nie miałbym użyć ich do zadowolenia Kryszny? Na tym polega bhakti. 

 

 

Rozdział 22   

 

Piękno w obecności Kryszny 

 

 

neyam śobhisyate tatra  

yathedanim gadadhara  

tvat-padair ankita bhati  

sva-laksana-vilaksitaih  

 

O Gadadharo [Kryszno], nasze królestwo jest teraz naznaczone odciskami Twoich stóp i dlatego 

wygląda pięknie. Lecz kiedy odjedziesz, nie będzie już dłużej takie.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.39  

 

Pan ma na stopach szczególne znaki, które odróżniają Go od innych. Są nimi: flaga, błyskawica, 

przyrząd do kierowania słoni, parasolka, lotos, dysk itd. Kiedy Pan Śri Kryszna przebywał 

z Pandavami w Hastinapurze, jej obszar został naznaczony tymi pomyślnymi znakami, dzięki 

którym królestwo Pandavów przeżywało okres rozkwitu. Kuntidevi zwróciła uwagę na te 

charakterystyczne znaki i obawiała się nieszczęścia, które może się wydarzyć pod nieobecność 

Pana.  

 

W Canakya-ślokach, instrukcjach wielkiego moralisty Canakyi Pandity, znajduje się bardzo 

interesujący werset:  

 

prthivi-bhusanam raja  

narinam bhusanam patih  



śarvari-bhusanam candro  

vidya sarvasya bhusanam  

 

Każda rzecz wygląda pięknie, kiedy jest harmonijnie połączona z innymi rzeczami. Niebo, na 

przykład, staje się piękne, gdy widać na nim księżyc. Niebo istnieje zawsze, lecz podczas pełni 

księżyca, kiedy błyszczy on na nim wraz z gwiazdami, wygląda naprawdę pięknie. Podobnie, kraj 

sprawia bardzo dobre wrażenie, gdy ma dobry rząd, dobrego króla czy prezydenta. Wtedy wszyscy 

są szczęśliwi i wszystko przebiega sprawnie. Dziewczęta z natury wyglądają pięknie, jednak 

szczególnego piękna nabierają wtedy, gdy mają męża. Vidya sarvasya bhusanam: jeśli ktoś jest 

szkaradny z wyglądu, ale jest bardzo uczony, to ta uczoność jest jego pięknem. Wszystko zaś 

wygląda pięknie, gdy obecny jest Kryszna.  

 

Dlatego Kuntidevi myśli, że dopóki Kryszna jest z Pandavami, wszystko w ich królestwie i stolicy, 

Hastinapurze, jest piękne. Gdy jednak Kryszna odjedzie, ich królestwo nie będzie dłużej takie. 

Mówi ona: "Kryszno, teraz chodzisz po naszym królestwie i odciski Twoich stóp sprawiają, że 

wszystko staje się piękne. Jest pod dostatkiem owoców i wody i wszystko wygląda wspaniale, lecz 

gdy nas opuścisz, nic nie będzie dłużej takie samo".  

 

Nie należy sądzić, że słowa Kunti odnoszą się wyłącznie do tej szczególnej sytuacji, gdy Kryszna 

był obecny na Ziemi. Są one prawdą ponadczasową. Jeśli nie umieścimy Kryszny i świadomości 

Kryszny w centrum, to mimo postępu naszej cywilizacji nigdy nie stanie się ona wspaniała. Osoby, 

które przyłączyły się do świadomości Kryszny, już były piękne, teraz jednak, gdy stały się 

świadome Kryszny, wyglądają szczególnie pięknie. Dlatego gazety często określają bhaktów 

słowami: "ci o promiennych twarzach". Rodacy bhaktów zauważają, że ci chłopcy i dziewczęta 

stali się bardzo radośni i piękni. Obecnie w Ameryce wielu młodych ludzi jest sfrustrowanych 

i pozbawionych nadziei. Dlatego wyglądają na przygnębionych i mają poszarzałe twarze. Dlaczego 

tak się dzieje? Ponieważ brakuje im tego, co najważniejsze – celu w życiu. Za to bhaktowie, 

krysznaici, wyglądają pięknie, ponieważ mają Krysznę.  

 

Zatem to, co było faktem pięć tysięcy lat temu, za czasów Pandavów, jest faktem również dzisiaj. 

Z Kryszną w centrum wszystko staje się piękne, a Kryszna może stać się tym centrum w każdej 

chwili. Kryszna jest zawsze obecny, musimy Go tylko zaprosić: "Mój drogi Panie, proszę, przyjdź 

i bądź w centrum". To wszystko. Podam ten sam przykład, który podałem już wcześniej: zero nie 

ma żadnej wartości, lecz jeśli postawimy przed nim jedynkę, stanie się dziesiątką. Nie musimy więc 

porzucać tego, co robimy. Nigdy nie mówimy: "Skończ ze wszystkim co materialne". Powinniśmy 

po prostu dodać do naszego życia Krysznę.  

 

Oczywiście, musimy zrezygnować z tych rzeczy, które nie sprzyjają świadomości Kryszny. To, że 

nie porzucamy materialnych obowiązków, nie oznacza, że nie powinniśmy przestać jeść mięsa. To 

musimy zarzucić, gdyż jedzenie mięsa wstrzymuje duchowy postęp. Nie można grzeszyć 

i jednocześnie robić postępu w świadomości Kryszny. Kryszna mówi: aham tvam sarva-papebhyo 

moksayisyami – "Podporządkuj się Mi, a Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechu". 

 

Każdy z nas, życie po życiu – świadomie lub nieświadomie – popełnia grzechy. Jeśli świadomie 

zabiję zwierzę, jest to z pewnością grzeszne; ale nawet jeśli zrobię to nieświadomie, także popełnię 

grzech. Chodząc ulicą mimowolnie zabijamy wiele mrówek. Zabijamy żywe istoty również podczas 

naszych codziennych czynności – gdy gotujemy, nabieramy wodę czy mielimy przyprawy 

w moździerzu. Jeśli nie staniemy się świadomi Kryszny, spotka nas kara za wszystkie te 

bezwiednie popełnione grzechy.  

 

Jeśli dziecko nieświadomie dotknie ognia, to czy ogień usprawiedliwi je i nie będzie parzyć? Nie. 

Prawa natury są tak ścisłe i surowe, że nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nawet zwykłe ludzkie 



prawa nie usprawiedliwiają braku wiedzy. Jeśli udamy się do sądu i powiemy: "Nie wiedziałem, że 

ten czyn jest przestępstwem", nie uwolni nas to od kary. Podobnie, brak wiedzy nie usprawiedliwia 

naruszania praw natury. Jeśli więc naprawdę chcemy się uwolnić od następstw grzesznego życia, 

musimy być świadomi Kryszny. Wtedy Kryszna uwolni nas od wszelkich skutków grzechów 

Dlatego poleca się: kirtaniyah sada harih – bezustanne intonowanie Hare Kryszna, Hare Kryszna, 

Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jeśli zawsze 

będziemy powtarzać te imiona, to Kryszna nas ocali.  

 

Powinniśmy zawsze pamiętać o Krysznie, gdyż Kryszna jest niczym słońce. Motto naszego 

czasopisma Back to Godhead brzmi:  

 

krsna – surya sama; maya haya andhakara  

yahan krsna, tahan nahi mayara adhikara  

(Cc. Madhya 22.31)  

 

Kryszna jest jak promienne słońce, a maya, ignorancja, jest niczym ciemność. Kiedy świeci słońce, 

nie może być ciemności. Jeśli więc zawsze pozostaniemy w świadomości Kryszny, ciemność 

ignorancji nie będzie miała na nas wpływu; będziemy zawsze swobodnie spacerować w jasnym, 

słonecznym blasku Kryszny. Dlatego Kuntidevi modli się, aby Kryszna pozostał z nią i Pandavami.  

 

Tak naprawdę Kryszna nie opuszczał Pandavów, tak jak nigdy nie opuścił Vrindavany. Śastry, 

pisma wedyjskie, mówią: vrndavanam parityajya no padam ekam gacchati – Kryszna nie oddala się 

z Vrindavany nawet na krok. Tak bardzo jest do niej przywiązany. Jak to więc możliwe, że udał się 

do Mathury, a następnie do dalekiej Hastinapury i nie powracał przez wiele lat? Tak naprawdę 

Kryszna nie opuścił Vrindavany, gdyż po Jego wyjeździe wszyscy mieszkańcy Vrindavany zawsze 

o Nim myśleli i płakali. Jedynym zajęciem matki Yaśody, Nandy Maharajy, Radharani i wszystkich 

gopi, pasterzy, krów i cieląt było bezustanne myślenie o Nim i płakanie. W ten sposób zawsze czuli 

obecność Kryszny. Jego obecność można odczuwać nawet mocniej, gdy przeżywa się rozłąkę 

z Nim. Tego właśnie – jak kochać Krysznę w rozdzieleniu – nauczał Pan Caitanya Mahaprabhu. 

Śunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me. Caitanya Mahaprabhu myślał: "Bez Govindy, 

Kryszny, wszystko jest pustką". Wszystko było pustką, lecz była tam obecna świadomość Kryszny.  

 

Gdy uważamy, że wszystko jest bez znaczenia i że mamy tylko świadomość Kryszny, wtedy można 

powiedzieć, że osiągnęliśmy najwyższą doskonałość. Dlatego gopi są tak wzniosłe. Osiągnąwszy tę 

doskonałość, nie mogły zapomnieć Kryszny nawet na moment. Kiedy Kryszna udawał się do lasu 

ze Swymi krowami i cielętami, gopi, które pozostawały w domu, czuły niepokój. "Och, Kryszna 

spaceruje boso" – myślały. "Na ścieżce jest wiele kamieni i cierni. Muszą one ranić Jego lotosowe 

stopy, które są tak miękkie, że gdy kładzie je na naszych piersiach, nawet nasze piersi wydają się 

twarde". Gopi, pochłonięte całkowicie tymi myślami, płakały. Tak bardzo pragnęły ujrzeć Krysznę 

powracającego wieczorem do domu, że stały na ścieżce i patrzyły, czy nadchodzi ze Swymi 

cielętami i krowami. Na tym polega świadomość Kryszny.  

 

Dla bhakty, który intensywnie myśli o Krysznie, Kryszna nie może być nieobecny. Tutaj Kuntidevi 

bardzo obawia się, że Kryszna odjedzie, lecz prawdziwy skutek fizycznej nieobecności Kryszny jest 

taki, że jest On jeszcze intensywniej obecny w umyśle wielbiciela. Dlatego Caitanya Mahaprabhu 

nauczał przykładem Swego życia vipralambha-sevy – służenia Krysznie w rozłące. Łzy płynęły 

z oczu Pana Caitanyi jak potoki deszczu, gdyż z powodu nieobecności Kryszny wszystko było dla 

Niego pustką.  

 

Z Kryszną można obcować na dwa sposoby. Osobiste przebywanie z Nim, osobiste spotkania 

z Nim, rozmowy oraz obejmowanie Go są zwane sambhogą. Istnieje też inny sposób obcowania 

z Kryszną – separacja z Nim, która nazywana jest vipralambha. Oba te sposoby obcowania 



z Kryszną przynoszą bhakcie korzyść. 

 

Teraz przebywamy w świecie materialnym, nie widzimy więc Kryszny bezpośrednio. Niemniej 

jednak możemy Go zobaczyć pośrednio. Jeśli jesteśmy duchowo zaawansowani, możemy 

natychmiast przypomnieć sobie Krysznę, gdy np. widzimy Pacyfik. To jest medytacja. Można 

myśleć: "Pacyfik jest tak olbrzymim i burzliwym zbiornikiem wodnym, a mimo to, chociaż stoję 

zaledwie kilka metrów od niego, ufam, że nic mi z jego strony nie grozi. Jestem pewien, że nie 

wystąpi z brzegów. Jak to się dzieje? Z polecenia Kryszny. Kryszna rozkazuje: ŤMój drogi 

Pacyfiku, jesteś ogromny i potężny, lecz nie możesz przekroczyć tej liniiť". W ten sposób można 

natychmiast pamiętać Krysznę, Boga, który jest tak potężny, że nawet Pacyfik jest Mu posłuszny. 

To jest świadomość Kryszny.  

 

Podobnie, kiedy oglądamy wschód słońca, możemy natychmiast przypomnieć sobie Krysznę, gdyż 

Kryszna mówi w Bhagavad-gicie (7.8): prabhasmi śaśi-suryayoh – "Ja jestem blaskiem słońca 

i księżyca". Jeśli ktoś nauczył się, jak dostrzegać Krysznę, może ujrzeć Go w blasku słonecznym. 

Nasi naukowcy nie stworzyli słońca. Potrafią żonglować słowami, ale tak naprawdę zrozumienie 

tego, czym jest słońce, przekracza ich możliwości. Lecz Vedanta-sutra (1.1.3) mówi: śastra-yonitvat 

-- wszystkiego można dowiedzieć się z śastr, literatury wedyjskiej. Studiując literaturę wedyjską 

można m.in. zrozumieć, czym jest słońce, gdyż zostało ono opisane w Brahma-samhicie (5.52):  

 

yac-caksur esa savita sakala-grahanam  

raja samasta-sura-murtir aśesa-tejah  

yasyajnaya bhramati sambhrta-kala-cakro  

govindam adi-purusam tam aham bhajami  

 

Werset ten opisuje słońce jako oko wszystkich planet. Jeśli będziemy o tym medytować, 

zrozumiemy, że to prawda, gdyż w nocy nie możemy widzieć. Słońce zostało także opisane jako 

oko Pana. Jest ono jednym z Jego oczu, a księżyc jest drugim. Dlatego Upanisady mówią, że 

możemy widzieć tylko wtedy, gdy Kryszna patrzy. Słońce jest również opisane jako aśesa-tejah, 

nieograniczenie gorące. A jaka jest jego rola? Yasyajnaya bhramati sambhrta-kala-cakrah. Słońce 

ma swoją orbitę. Bóg polecił mu: "Poruszaj się tylko po tej orbicie i nie zbaczaj z niej". Naukowcy 

mówią, że gdyby słońce przesunęło się nawet nieznacznie w jedną stronę, cały świat stanąłby 

w płomieniach, a gdyby przesunęło się ono w drugą stronę, cały wszechświat zamarzłby. 

Z polecenia Najwyższego Pana nie przesuwa się nawet o jedną dziesięciotysięczną cala. Zawsze 

wschodzi o właściwej porze. Dlaczego? Musi się za tym kryć pewna dyscyplina, posłuszeństwo 

i porządek. Toteż Brahma-samhita mówi: yasyajnaya bhramati sambhrta-kala-cakro govindam adi-

purusam tam aham bhajami – "Wielbię tę oryginalną osobę, z której polecenia słońce porusza się po 

swej orbicie. To On kieruje nawet słońcem, oceanami i księżycem. Wszystko dzieje się z Jego 

polecenia".  

 

Na czym więc polega trudność w zrozumieniu Boga? Nie ma żadnej trudności. Jeśli ktoś jest 

naprawdę przy zdrowych zmysłach, jeśli jego mózg nie jest wypełniony odchodami, jest w stanie 

dostrzec Boga na każdym kroku. Pan mówi:  

 

raso 'ham apsu kaunteya  

prabhasmi śaśi-suryayoh  

pranavah sarva-vedesu  

śabdah khe paurusam nrsu  

 

"O synu Kunti (Arjuno), Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą om 

w mantrach wedyjskich; Ja jestem dźwiękiem w eterze i możliwością w człowieku" (Bg. 7.8). 

Dlaczego więc ludzie mówią, że nie widzą Boga? Dlaczego nie patrzą na Boga kierując się 



wskazówkami, których On Sam im udziela? Dlaczego wymyślają własne sposoby? Nie można 

zobaczyć Boga na swój sposób. Jeśli ktoś będzie próbował to robić, nigdy niczego nie ujrzy. 

Obecnie tak zwani filozofowie i naukowcy próbują ujrzeć Boga za pomocą własnych metod, lecz to 

nie jest możliwe. Trzeba przyjąć metodę daną przez Samego Boga. Wtedy będziemy mogli Go 

zobaczyć. Jeśli chcę spotkać prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy mogę to zrobić według 

własnego widzimisię? Skoro nie, to dlaczego myślę, że mogę w ten sposób zobaczyć Boga? Czyż to 

nie draństwo? Sam nie mogę spotkać się nawet ze zwykłym człowiekiem na wysokim stanowisku; 

muszę uzgodnić czas spotkania z jego sekretarką i poczynić inne konieczne przygotowania. Bóg 

znacznie przewyższa zwykłego człowieka, dranie jednak utrzymują, że można Go zobaczyć na swój 

własny sposób. "Wszystkie sposoby, które wymyślisz, są prawdziwe" – mówią. To jest draństwo. 

Świat jest pełen drani i głupców, dlatego świadomość Boga, świadomość Kryszny, stała się mglistą 

koncepcją. Ale jeśli ktoś naprawdę chce ujrzeć Boga, jeśli chce Jego bezustannej obecności – tak 

jak prosi Go o to Kuntidevi – może Go zawsze mieć w swoim sercu. 

 

Musimy po prostu wykorzystać nasz umysł i zmysły w świadomości Kryszny, tak jak zrobił to 

Maharaja Ambarisa. Sa vai manah krsna-padaravindayor vacamsi vaikuntha-gunanuvarnane (Bhag. 

9.4.18). Najpierw musimy skupić nasz umysł na lotosowych stopach Śri Kryszny, gdyż umysł jest 

ośrodkiem wszelkich czynności zmysłowych. Gdyby nie było umysłu, nie moglibyśmy widzieć 

nawet mając oczy i nie moglibyśmy słyszeć nawet mając uszy. Dlatego umysł jest uważany za 

jedenasty zmysł. Dziesięcioma zmysłami są: pięć zmysłów działających i pięć zmysłów 

zdobywających wiedzę, a ośrodkiem wszystkich tych zmysłów jest umysł. Bhagavad-gita (3.42) 

mówi:  

 

indriyani parany ahur  

indriyebhyah param manah  

manasas tu para buddhir  

yo buddheh paratas tu sah  

 

W wersecie tym Kryszna wyjaśnia, że chociaż uważamy zmysły za bardzo istotne, ponad nimi stoi 

umysł, ponad umysłem stoi inteligencja, a ponad inteligencją – dusza.  

 

Jak możemy zrozumieć istnienie duszy, skoro nie jesteśmy w stanie pojąć nawet tego, w jaki 

sposób działa umysł? Ponad umysłem usytuowana jest inteligencja i za pomocą spekulacji można 

wznieść się co najwyższej do poziomu intelektu. Żeby jednak zrozumieć duszę i Boga, trzeba 

wznieść się ponad intelekt. Zrozumienie tego wszystkiego jest możliwe, ale konieczne jest 

zastosowanie właściwej metody. Dlatego Vedy polecają:  

 

tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet  

samit-panih śrotriyam brahma-nistham  

 

"Jeśli ktoś naprawdę pragnie zrozumieć tematy ponadnaturalne, transcendentalne, musi zwrócić się 

do autentycznego mistrza duchowego" (Mundaka Up. 1.2.12). 

 

 

Rozdział 23   

 

Naturalny dobrobyt 

 

 

ime jana-padah svrddhah  

supakvausadhi-virudhah  

vanadri-nady-udanvanto  



hy edhante tava viksitaih  

 

Wszystkie miasta i wioski kwitną pod każdym względem, ponieważ jest pod dostatkiem ziół i zbóż, 

drzewa uginają się pod ciężarem owoców, rzeki wartko płyną, wzgórza obfitują w minerały, 

a oceany są pełne bogactw. A wszystko to dzięki spojrzeniu, którym je obdarzyłeś.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.40  

 

Dobrobyt ludzkiemu społeczeństwu mogą zapewnić dary natury, a nie olbrzymie zakłady 

przemysłowe. Wielkie fabryki są wytworami bezbożnej cywilizacji i niszczą w ludziach skłonność 

do zmierzania ku wyższym celom. Im bardziej będziemy rozwijać uciążliwe zakłady przemysłowe, 

które wysysają z ludzi całą ich energię, tym więcej będzie w społeczeństwie niepokoju 

i niezadowolenia, chociaż dzięki tym przedsięwzięciom nieliczni mogą żyć rozrzutnie, eksploatując 

innych. Dary natury, takie jak zboża, warzywa, owoce, a także rzeki, wzgórza dostarczające 

klejnotów i minerałów oraz morza pełne pereł, otrzymujemy z nakazu Pana. Z polecenia 

Najwyższego natura materialna czasami produkuje je w obfitości, a czasem zbyt mało – 

odpowiednio do pragnień Pana. Zgodnie z prawami natury człowiek może skorzystać z boskich 

darów, których dostarcza natura, i odpowiednio się rozwijać, nie będąc zniewolonym przez 

eksploatacyjne nastawienie panowania nad naturą. Im bardziej próbujemy eksploatować naturę 

materialną, kierując się kaprysami naszych zmysłów, tym bardziej wikłamy się w skutki tych prób. 

Jeśli mamy pod dostatkiem zbóż, owoców, warzyw i ziół, to jaka jest potrzeba utrzymywania rzeźni 

i zabijania biednych zwierząt? Jeśli człowiek ma pod dostatkiem zbóż i warzyw, nie musi zabijać 

zwierząt. Rzeki użyźniają pola i żywności jest więcej niż potrzebujemy. Wzgórza dostarczają 

minerałów, a oceany klejnotów. Jeśli w ludzkiej cywilizacji jest pod dostatkiem zbóż, minerałów, 

klejnotów, wody, mleka itd., to dlaczego mielibyśmy pragnąć okropnych fabryk funkcjonujących 

kosztem pracy nieszczęsnych ludzi? To, czy otrzymamy wszystkie te dary natury, zależy od łaski 

Pana. Musimy zatem być posłuszni Jego prawom i pełniąc służbę oddania osiągnąć doskonałość 

ludzkiego życia. Uwagi Kuntidevi są bardzo trafne. Pragnie ona, aby Bóg obdarzał ich rodzinę 

łaską, to bowiem podtrzyma naturalny dobrobyt i pomyślność.  

 

Kuntidevi wspomina o tym, że w królestwie Pana jest pod dostatkiem zbóż, drzewa uginają się pod 

ciężarem owoców, rzeki wartko płyną, wzgórza obfitują w minerały, a oceany w bogactwa. Nie 

wspomina za to ani słowem o rozkwicie przemysłu czy rzeźni, gdyż są to bezsensowne twory, które 

człowiek wymyślił po to, by stwarzać problemy.  

 

Jeśli będziemy polegać na tym, czego dostarczył nam Bóg, nie będzie niedostatku, tylko ananda, 

szczęście. Stworzenie Boga zapewnia dostatek zbóż i traw; my żywimy się zbożem i owocami, 

a krowy trawą. Byki pomogą nam produkować ziarno, same zaś będą zjadały niewiele, 

usatysfakcjonowane tym, co odrzucamy. Jeśli zjemy owoc i wyrzucimy skórkę, zwierzę zadowoli 

się skórką. W ten sposób, z Kryszną w centrum, może istnieć pełna harmonia między drzewami, 

zwierzętami, człowiekiem i innymi żywymi istotami. Tak wygląda cywilizacja wedyjska, 

cywilizacja świadomości Kryszny.  

 

Kuntidevi modli się do Pana: "Cały ten dobrobyt panuje dzięki Twojemu spojrzeniu". Kiedy 

jesteśmy w świątyni Kryszny, Kryszna na nas patrzy i wszystko staje się wspaniałe. Gdy szczere 

dusze starają się zostać bhaktami Kryszny, Kryszna łaskawie pojawia się przed nimi w całym 

Swym majestacie, spogląda na nie i dzięki temu stają się one szczęśliwe i piękne.  

 

Spojrzenie Kryszny (sa aiksata) jest również przyczyną całego stworzenia materialnego. Vedy 

mówią, że spojrzał On na materię i w ten sposób ją pobudził. W kontakcie z mężczyzną kobieta 

zostaje pobudzona, zachodzi w ciążę, a następnie rodzi dzieci. Proces stworzenia przebiega 

podobnie. Pod wpływem spojrzenia Kryszny materia zostaje pobudzona, następnie staje się 

brzemienna i rodzi żywe istoty. Samo Jego spojrzenie sprawia, że powstają rośliny, drzewa, 



zwierzęta i inne żywe istoty. Jak to możliwe? Nikt z nas nie może powiedzieć: "Patrząc na swoją 

żonę mogę sprawić, że zajdzie ona w ciążę". Ale to, co jest niemożliwe dla nas, jest możliwe dla 

Kryszny. Brahma-samhita (5.32) mówi: angani yasya sakalendriya-vrtti-manti – każda część ciała 

Kryszny może spełniać funkcje każdej innej części. My za pomocą oczu możemy tylko widzieć, 

lecz Kryszna może sprawić, że inni staną się brzemienni. Nie ma potrzeby seksu, gdyż Pan może 

stwarzać potomstwo samym spojrzeniem. 

 

W Bhagavad-gicie (9.10) Pan Kryszna mówi: mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram – "Pod 

Moim nadzorem natura materialna stwarza wszelkie ruchome i nieruchome istoty". Słowo aksa 

znaczy "oczy", a aksena oznacza, że przyczyną narodzin wszystkich żywych istot jest spojrzenie 

Pana. Są dwa rodzaje żywych istot: ruchome, jak owady, zwierzęta i istoty ludzkie, oraz 

nieruchome, jak drzewa i, inne rośliny W sanskrycie te dwa rodzaje żywych istot nazywane są 

sthavara-jangama i źródłem obu jest materialna natura.  

 

Oczywiście tym, co pojawia się z natury materialnej, jest wyłącznie ciało, nie życie. Żywe istoty 

otrzymują określone ciała od natury materialnej, tak jak dziecko dostaje ciało od swej matki. 

W ciągu dziesięciu miesięcy ciało rozwija się z krwi i substancji odżywczych dostarczanych przez 

ciało matki, dziecko jest jednak istotą żywą, nie materią. Ta żywa istota przyjęła schronienie 

w łonie matki, która następnie dostarcza jej składników potrzebnych do rozwoju ciała. W taki 

sposób działa natura. Matka może nie być świadoma tego, w jaki sposób z jej ciała powstaje inne 

ciało, ale kiedy ciało dziecka odpowiednio się rozwinie, dziecko przychodzi na świat.  

 

Nie oznacza to, że rodzi się żywa istota. Jak oznajmia Bhagavad-gita: na jayate mriyate va – żywa 

istota nie rodzi się ani nie umiera. To, co się nie rodzi, także nie umiera; śmierć dotyczy tego, co 

zostało stworzone; to, co nie zostało stworzone, nie może umrzeć. Gita mówi: na jayate mriyate va 

kadacit. Słowo kadacit znaczy "nigdy". Żywa istota nigdy się nie rodzi. Chociaż jesteśmy 

świadkami narodzin dziecka, tak naprawdę wcale się ono nie rodzi. Nityah śaśvato 'yam puranah. 

Żywa istota jest wieczna (śaśvata), zawsze istniejąca i bardzo, bardzo stara (purana). Na hanyate 

hanyamane śarire: nie myśl, że wraz ze zniszczeniem ciała zniszczona zostanie także żywa istota; 

nie, żywa istota będzie istnieć nadal.  

 

Jeden z moich przyjaciół, naukowiec, zapytał mnie, czy jest jakiś dowód na wieczność. Kryszna 

mówi: na hanyate hanyamane śarire – "Dusza nie ginie, gdy zabijane jest ciało". Już samo to 

stwierdzenie może być uznane za dowód. Tego rodzaju dowód jest nazywany śruti i opiera się na 

wiedzy otrzymanej od Najwyższego i przekazywanej przez sukcesję uczniów. Innego rodzaju 

dowodem jest dowód logiczny (nyaya-prasthana). Wiedzę można zdobyć za pomocą logiki, badań 

i dociekań filozoficznych. Trzeciego rodzaju dowodem jest smrti, dowód oparty na stwierdzeniach 

pochodzących ze śruti. Bhagavad-gita i Purany są smrti, Upanisady są śruti, a Vedanta jest nyaya. 

Spośród tych trzech szczególną wagę ma śruti-prasthana, dowód ze śruti.  

 

Pratyaksa, czyli proces otrzymywania wiedzy na drodze bezpośredniej percepcji, nie ma żadnej 

wartości, gdyż wszystkie nasze zmysły są niedoskonałe. Codziennie na przykład widzimy słońce 

jako mały krążek o średnicy około trzydziestu centymetrów, lecz faktycznie jest ono sto razy 

większe od Ziemi. Jaką ma zatem wartość nasze bezpośrednie postrzeganie za pomocą oczu? Mamy 

tak wiele zmysłów, dzięki którym możemy zdobywać wiedzę – oczy, uszy, nos itd. – ale ponieważ 

zmysły te są niedoskonałe, niedoskonała jest także wszelka wiedza, którą za ich pomocą 

zdobywamy. A co za tym idzie, wnioski naukowców, którzy próbują zrozumieć świat swoimi 

niedoskonałymi zmysłami, również muszą być niedoskonałe. Svarupa Damodara, jeden z moich 

uczniów, naukowiec, zapytał swego kolegę po fachu, który utrzymuje, że życie powstało z materii: 

"Czy będziesz w stanie stworzyć życie, jeśli dostarczę ci odpowiednich substancji chemicznych?" 

Odpowiedź brzmiała: "Tego nie wiem". Taka wiedza jest niedoskonała. Jeżeli czegoś nie wiesz, 

twoja wiedza jest niedoskonała. Dlaczego więc zostałeś nauczycielem? To jest oszukiwanie. My 



twierdzimy, że aby zostać doskonałym, trzeba zdobyć wiedzę od doskonałego.  

 

Kryszna jest doskonały, dlatego my czerpiemy wiedzę od Niego. Kryszna mówi: na hanyate 

hanyamane śarire. "Dusza nie ginie, kiedy umiera ciało". Zrozumienie, że dusza jest wieczna, jest 

zatem doskonałe.  

 

Kuntidevi oznajmia: ime jana-padah svrddhah supakvausadhi-virudhah. "Jest pod dostatkiem zbóż, 

drzewa uginają się pod ciężarem owoców, rzeki wartko płyną, wzgórza obfitują w minerały, 

a oceany są pełne bogactw". Czegóż więcej można chcieć? Małże morskie dostarczają pereł, 

którymi dawniej ludzie ozdabiali swoje ciała. Do tego samego celu używali wartościowych 

kamieni, jedwabiu, złota i srebra. Lecz gdzie są te rzeczy teraz? Obecnie, pomimo rozwoju 

cywilizacji, wiele pięknych dziewcząt, zamiast biżuterii ze złota, pereł czy klejnotów, nosi 

plastikowe bransoletki. Jaki jest więc pożytek z przemysłu i rzeźni? 

 

Dzięki zrządzeniu Boga można mieć pod dostatkiem zbóż, mleka, owoców i warzyw oraz dobrą, 

czystą wodę z rzek. Kiedy podróżowałem po Europie, przekonałem się jednak, że wszystkie 

tamtejsze rzeki są odrażające. Widziałem to w Niemczech, we Francji, a także w Rosji i Ameryce. 

Woda w oceanach jest z natury kryształowo czysta i ta sama woda, tyle że bez soli, jest 

przekazywana rzekom, abyśmy mogli ją z nich czerpać. W ten sposób działa natura, a działanie 

natury oznacza działanie Kryszny. Po co więc budować wielkie wodociągi?  

 

Natura już dała nam wszystko. Jeśli chcemy się wzbogacić, możemy zbierać perły; nie ma potrzeby 

wznoszenia ogromnych fabryk produkujących karoserie samochodowe. Budując zakłady 

przemysłowe, przysparzamy sobie jedynie kłopotów Tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, 

to poleganie na Krysznie i Jego łasce. Jego spojrzenie (tava viksitaih) sprawia, że wszystko działa 

właściwie. Jeśli tylko będziemy prosić Krysznę, by łaskawie na nas spojrzał, nie będzie kwestii 

niedostatku czy biedy. Niczego nie będzie brakowało. Dlatego też ideą ruchu świadomości Kryszny 

jest poleganie na darach natury i łasce Kryszny.  

 

Ludzie mówią, że przyrost naturalny jest zbyt wysoki i starają się mu zapobiec sztucznymi 

środkami. Dlaczego? Ptaki i pszczoły zwiększają swą liczebność i mimo iż nie mają żadnych 

środków antykoncepcyjnych, nie brakuje im jedzenia. Czy ktokolwiek widział, żeby ptaki czy 

zwierzęta umierały z powodu braku żywności? Być może zdarza się to w miastach, chociaż niezbyt 

często. Ale jeśli udamy się do dżungli, to zobaczymy, że wszystkie słonie, lwy, tygrysy i inne 

zwierzęta są bardzo silne. Kto dostarcza im pożywienia? Niektóre z nich są wegetarianami, a inne 

żywią się mięsem, lecz żadne z nich nie cierpi z powodu braku pożywienia.  

 

Oczywiście, tygrys, który nie jest wegetarianinem, zazwyczaj nie otrzymuje pożywienia codziennie. 

Któż chciałby stanąć przed tygrysem i stać się jego posiłkiem? Kto powie tygrysowi: "Mój drogi, 

jestem filantropem, więc przyszedłem do ciebie, żebyś miał co jeść. Możesz mnie zjeść"? Nikt tego 

nie zrobi. Dlatego tygrysowi nie jest łatwo zdobyć coś do jedzenia. Gdy tylko wyrusza na 

polowanie, podąża za nim pewne zwierzę, które wydaje dźwięk: fayo, fayo, tak aby inne zwierzęta 

wiedziały, że tygrys jest na polowaniu. Jednak mimo trudności, które ma ze zdobyciem pożywienia, 

Kryszna mu go dostarcza. Raz na kilka dni tygrys ma sposobność złapania jakiegoś zwierzęcia. 

A ponieważ nie otrzymuje świeżego pokarmu codziennie, trzyma zwłoki swojej ofiary w zaroślach 

i zjada je po trochu. Tygrys jest bardzo potężny, dlatego niektórzy ludzie chcą stać się podobni 

tygrysowi albo lwu, lecz nie jest to zbyt dobry pomysł. Jeżeli naprawdę staną się tygrysami, nie 

otrzymają pokarmu codziennie i będą musieli zdobywać go z wielkim trudem. Ten zaś, kto staje się 

wegetarianinem, codziennie będzie miał co jeść. Pokarm wegetariański jest dostępny wszędzie.  

 

Teraz we wszystkich miastach są rzeźnie, ale czy to oznacza, że dostarczają one tyle pokarmu, że 

można żywić się tylko mięsem? Nie, samo mięso nie wystarczy Nawet mięsożercy, razem ze swoim 



plasterkiem mięsa, muszą jeść zboże, owoce i warzywa. I po to, by codziennie otrzymać plasterek 

mięsa, zabijają tak wiele biednych zwierząt. Cóż za grzeszne działanie! Jeśli ludzie popełniają takie 

grzechy, jak mogą być szczęśliwi? Nie powinno się zabijać zwierząt. Z powodu tego zabijania ludzi 

spotyka wiele nieszczęść. Z drugiej zaś strony, gdy ktoś staje się świadomy Kryszny i polega tylko 

na spojrzeniu Kryszny (tava viksitaih), Kryszna dostarcza mu wszystkiego i wtedy problem 

niedoboru żywności nie istnieje.  

 

Czasami wydaje się, że brakuje żywności, a czasami zboże i owoce są produkowane w tak 

ogromnej ilości, że ludzie nie są w stanie ich zjeść. Zależy to od spojrzenia Kryszny Jeśli Kryszna 

chce, może dostarczyć ogromnych ilości zboża, owoców i warzyw, lecz jeśli zechce ograniczyć ich 

ilość, na cóż zda się nam mięso? Ty możesz zjeść mnie lub ja mogę zjeść ciebie, ale to nie rozwiąże 

problemu.  

 

Aby osiągnąć prawdziwy pokój i spokój oraz mieć pod dostatkiem mleka, wody i wszystkiego 

innego, musimy po prostu polegać na Krysznie. Tego uczy nas Bhaktivinoda Thakura, gdy mówi: 

marabi rakhabi yo iccha tohara. "Mój drogi Panie, po prostu podporządkowuję się Tobie i polegam 

na Tobie. Jeśli chcesz, możesz mnie chronić lub zabić". A Kryszna odpowiada: sarva-dharman 

parityajya mam ekam śaranam vraja. "Podporządkuj się wyłącznie Mnie". Nie mówi: "Polegaj na 

Mnie oraz na swoich rzeźniach i fabrykach". Mówi: "Polegaj tylko na Mnie". Aham tvam sarva-

papebhyo moksayisyami. "Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów". 

 

Ponieważ przeżyliśmy tak wiele lat bez świadomości Kryszny, nasze życie było życiem w grzechu. 

Kryszna zapewnia nas jednak, że gdy tylko podporządkujemy się Mu, natychmiast położy kres 

wszystkim naszym grzesznym czynnościom, abyśmy mogli rozpocząć nowe życie. Toteż gdy 

inicjujemy uczniów, mówimy im: "Teraz masz czyste konto. Od tej chwili nie popełniaj żadnych 

grzechów".  

 

Nie należy myśleć, że skoro święte imię Kryszny może unieważnić wszelkie grzeszne czyny, to 

możemy trochę pogrzeszyć, a następnie intonować Hare Kryszna, aby się od tego grzechu uwolnić. 

Takie myślenie jest największą obrazą (namno balad yasya hi papa-buddhih). Wyznawcy pewnych 

religii chodzą do kościoła i spowiadają się z grzechów, ale później ponownie oddają się tym samym 

grzesznym czynnościom. Jaki jest więc pożytek z ich spowiedzi? Można wyznać: "Mój Panie, 

z powodu ignorancji dopuściłem się tego grzechu". Nie należy jednak planować: "Będę grzeszył, 

później pójdę do kościoła i wyspowiadam się, a kiedy moje grzechy zostaną unieważnione, będę 

mógł rozpocząć nowy rozdział grzesznego życia". Tak samo nie należy świadomie wykorzystywać 

intonowania mantry Hare Kryszna do unieważnienia swych grzechów tylko po to, żeby móc 

ponownie je popełniać. Powinniśmy być bardzo ostrożni. Przed przyjęciem inicjacji obiecujemy, że 

będziemy wystrzegać się nielegalnego seksu, środków odurzających, hazardu oraz jedzenia mięsa 

i tego przyrzeczenia trzeba dotrzymać. Wtedy zachowamy czystość. Jeśli zachowamy czystość 

i zawsze będziemy pełnić służbę oddania, nasze życie zostanie uwieńczone sukcesem i nie 

będziemy cierpieć żadnego niedostatku. 

 

 

Rozdział 24   
 

Przecinanie węzłów uczucia 

 

atha viśveśa viśvatman  

viśva-murte svakesu me  

sneha-paśam imam chindhi  

drdham pandusu vrsnisu  



 

O Panie wszechświata, duszo wszechświata, o uosobienie formy kosmicznej, proszę zatem, przetnij 

węzeł uczucia, którym darzę moich krewnych – Pandavów i Vrsnich.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.41  

 

Czysty bhakta wstydzi się prosić Pana o cokolwiek dla siebie. Jednak ci, którzy mają rodziny i w 

ten sposób związani są węzłem uczuć rodzinnych, są czasami zmuszeni prosić Pana o różne łaski. 

Śrimati Kuntidevi była świadoma tego faktu i dlatego modliła się, aby Pan zerwał więzy uczucia 

łączące ją z krewnymi – Pandavami i Vrsnimi. Pandavowie byli jej synami, a Vrsni – członkami 

rodziny ze strony jej ojca. Kryszna był w jednakowym stopniu powiązany z obiema rodzinami. 

Obie rodziny potrzebowały Jego pomocy, ponieważ ich członkowie byli bhaktami w pełni 

zależnymi od Pana. Śrimati Kuntidevi pragnęła, aby Kryszna pozostał z Pandavami, ale wiedziała, 

że gdyby to zrobił, wtedy jej ojcowski dom byłby pozbawiony tego dobrodziejstwa. Wszystkie te 

przywiązania niepokoiły umysł Kunti i dlatego pragnęła przeciąć węzeł tych przywiązań.  

 

Czysty bhakta przecina ograniczający go węzeł uczucia do rodziny i rozszerza swoje czynności 

w służbie oddania na wszystkie zagubione dusze. Typowym tego przykładem jest sześciu 

Goswamich, którzy podążali ścieżką Pana Caitanyi. Należeli oni do najbardziej światłych 

i kulturalnych bogatych rodzin z wyższych klas, ale dla dobra ogółu ludzi opuścili swoje 

komfortowe domy i zostali żebrzącymi mnichami. Przecięcie wszelkich przywiązań rodzinnych 

oznacza rozszerzenie pola działania. Bez uczynienia tego, nikt nie może zostać wykwalifikowanym 

braminem, królem, przywódcą społecznym czy bhaktą Pana. Najwyższy Pan pokazał to na 

własnym przykładzie, występując w roli idealnego króla. Jako Śri Ramacandra przeciął On węzeł 

uczucia do Swojej ukochanej żony, aby w ten sposób zademonstrować cechy idealnego króla.  

 

Takie osoby jak bramin, bhakta, król czy przywódca społeczny muszą być ludźmi o szerokich 

poglądach i w tym duchu pełnić swoje obowiązki. Wiedząc o tym i jednocześnie czując swą 

słabość, Śrimati Kuntidevi modliła się, aby Pan wyzwolił ją z niewoli rodzinnych uczuć. Pan został 

tutaj nazwany Panem wszechświata, czyli Panem kosmicznego umysłu, co świadczy o tym, że jest 

On wszechpotężny i może przeciąć mocny węzeł przywiązania do rodziny. Dlatego czasami zdarza 

się, że z powodu szczególnego uczucia dla słabego bhakty, Pan łamie jego rodzinne uczucia za 

pośrednictwem okoliczności stworzonych przez Jego wszechpotężną energię. W ten sposób 

całkowicie uzależnia bhaktę od Siebie i oczyszcza jego ścieżkę powrotu do Boga.  

 

Kunti była córką rodziny Vrsnich i żoną oraz matką w rodzinie Pandavów. Zazwyczaj kobieta 

darzy uczuciem tak rodzinę swego ojca, jak i rodzinę męża. Dlatego Kuntidevi modli się do 

Kryszny: "Jestem kobietą, a kobiety są na ogół przywiązane do swoich rodzin, więc przetnij węzeł 

tego przywiązania, abym mogła całkowicie przywiązać się do Ciebie. Bez Ciebie obie te rodziny są 

niczym. Teraz przywiązana jestem do tych rodzin, ale prawdziwym celem mego życia jest 

przywiązanie się do Ciebie". Na tym polega bhakti.  

 

Bhakti pociąga za sobą uwolnienie się od przywiązań do świata materialnego i przywiązanie się do 

Kryszny. Nie możemy całkowicie uwolnić się od przywiązań, gdyż musimy być do czegoś 

przywiązani, ale żeby przywiązać się do Kryszny albo podjąć służbę oddania dla Pana, musimy 

uwolnić się od materialnych uczuć.  

 

Ludzie na ogół zwracają się do Kryszny, by utrzymać swoje przywiązanie do świata materialnego: 

"O Boże – modlą się – daj nam chleba naszego powszedniego". Są przywiązani do tego świata i aby 

móc w nim żyć i utrzymać swoje status quo, modlą się o różne materialne rzeczy. Jest to nazywane 

materialnym przywiązaniem. Z jednej strony to dobrze, że ludzie zwracają się do Boga, kiedy 

pragną zabezpieczyć swój materialny byt, jednak z drugiej strony nie jest to wskazane. Zamiast 

wielbić Boga w celu zwiększenia swoich bogactw w tym świecie, powinniśmy raczej uwolnić się 



od materialnych przywiązań. W procesie bhakti-yogi wolność od przywiązań jest koniecznością.  

 

To właśnie przywiązanie jest przyczyną naszego cierpienia. Ponieważ mamy materialne 

przywiązania, pragniemy tak wielu materialnych rzeczy. Kryszna daje nam więc sposobność 

cieszenia się takimi materialnymi udogodnieniami, jakich tylko pragniemy. Oczywiście, musimy 

także na nie zasłużyć. Najpierw zasłuż, potem pragnij. Powiedzmy, że chcę zostać królem. Żeby 

nim zostać, muszę mieć na swym koncie pobożne czynność. 

 

Kryszna może dać nam cokolwiek chcemy – łącznie z mukti, wyzwoleniem. Jest On jednak bardzo 

ostrożny z przyznawaniem bhakti, jeśli bowiem obdarzy kogoś bhakti, wówczas staje się 

własnością takiej osoby i narzędziem w jej ręku, chociaż to On jest najbardziej potężny. Radharani, 

która symbolizuje najwyższą bhakti, ma tak wielką moc, że zdobyła Krysznę. Z tego względu 

vaisnavowie przyjmują schronienie u lotosowych stóp Radharani, gdyż jeśli Ona poleci kogoś jako 

wspaniałego bhaktę, Kryszna musi go przyjąć.  

 

Aby zostać bhaktą Pana, trzeba zupełnie oczyścić się z wszelkich materialnych przywiązań. Ta 

kwalifikacja jest zwana vairagyą. Kiedy Sarvabhauma Bhattacarya został uczniem Śri Caitanyi 

Mahaprabhu, napisał sto wersetów ku Jego chwale. O dwóch z tych wersetów wspomina Caitanya-

caritamrta, a jeden z nich brzmi jak następuje:  

 

vairagya-vidya-nija-bhakti-yoga-  

śiksartham ekah purusah puranah  

śri-krsna-caitanya-śarira-dhari  

krpambudhir yas tam aham prapadye  

 

"Przyjmuję schronienie Najwyższego Osobowego Boga, Pana Śri Kryszny, który zstąpił do tego 

świata jako Pan Śri Caitanya Mahaprabhu, aby nauczać nas prawdziwej wiedzy, służby oddania dla 

Pana oraz wyrzeczenia się wszystkiego, co nie sprzyja świadomości Kryszny. Przyszedł do nas, 

ponieważ jest oceanem transcendentalnego miłosierdzia. Podporządkowuję się Jego lotosowym 

stopom" (Cc. Madhya 6.254). W ten sposób Sarvabhauma Bhattacarya ofiarował modlitwę 

Najwyższemu Osobowemu Bogu, który teraz przyjął postać Caitanyi Mahaprabhu, aby nauczać 

ludzi, jak rozwinąć wiedzę, uwolnić się od przywiązań i stać się czystym bhaktą Kryszny.  

 

Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu miał dwadzieścia cztery lata, opuścił uroczą, piękną żonę oraz 

oddaną, kochającą matkę i przyjął sannyasę (życie w wyrzeczeniu). Kiedy był jeszcze głową 

rodziny (grhasthą), cieszył się tak wielkim poważaniem, że wystarczyło skinienie palca, a tysiące 

ludzi przyłączyło się do Jego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Był bardzo szanowany 

w Nadii, swoim rodzinnym mieście, i odznaczał się też niezwykłym pięknem. Jednakże porzucił 

Swoją młodą, wierną i piękną żonę, kochającą matkę, pozycję i wszystko inne. Jest to nazywane 

vairagyą, wyrzeczeniem.  

 

Jeśli człowiek, który niczego nie posiada, mówi, że wszystko porzucił, to jego wyrzeczenie nie ma 

znaczenia. Lecz jeśli coś ma i to porzuca, wtedy jego wyrzeczenie ma wartość. Wyrzeczenie 

Caitanyi Mahaprabhu jest zatem czymś wyjątkowym. Nikt inny nie byłby w stanie wyrzec się 

szczęśliwego domu, szacunku, kochającej matki, żony, przyjaciół i uczniów. Pana Caitanyę 

poważał nawet Advaita Prabhu, który był rówieśnikiem Jego ojca. Mimo to Śri Caitanya 

Mahaprabhu zostawił wszystko. Dlaczego? Tylko po to, żeby nas nauczać (apani acari' prabhu 

jivere śikhaya). Osobiście uczył cały świat, jak uwolnić się od przywiązań i zostać bhaktą Kryszny. 

Toteż gdy Rupa Goswami zrezygnował z posady ministra i spotkał Caitanyę Mahaprabhu 

w Prayag, padł na ziemię i złożył Mu pokłon, ofiarowując następującą modlitwę:  

 

namo maha-vadanyaya  



krsna-prema-pradaya te  

krsnaya krsna-caitanya-  

namne gaura-tvise namah  

 

"Jesteś najbardziej wspaniałomyślny, gdyż rozdajesz miłość do Kryszny".  

 

Nie jest łatwo osiągnąć miłość do Kryszny, ponieważ tą miłością można zdobyć Krysznę. Caitanya 

Mahaprabhu rozdawał ją jednak wszystkim, nawet takim pijakom jak Jagai i Madhai. Narottama 

dasa Thakura, nawiązując do tego wydarzenia, śpiewał:  

 

dina-hina yata chila hari-name uddharila,  

ta'ra saksi jagai-madhai  

 

"Caitanya Mahaprabhu jest tak wspaniałomyślny, że wyzwalał wszelkiego rodzaju grzeszników po 

prostu pozwalając im intonować mantrę Hare Kryszna. Dowodem na to są Jagai i Madhai". 

W tamtych czasach były tylko dwie takie osoby, obecnie zaś, dzięki łasce Pana Caitanyi 

Mahaprabhu i Jego procesowi nauczania, wyzwalane są całe zastępy ludzi takich jak Jagai 

i Madhai. Gdy Caitanya Mahaprabhu zechce, może obdarzyć krsna-premą, miłością do Kryszny, 

kogokolwiek, nawet jeśli ten ktoś nie ma wymaganych kwalifikacji. Ten, kto rozdaje jałmużnę, 

może dać ją komu tylko zechce. 

 

Bez łaski Caitanyi Mahaprabhu zrozumienie Kryszny jest rzeczą niezwykle trudną. Manusyanam 

sahasresu kaścid yatati siddhaye (Bg. 7.3): spośród milionów ludzi zaledwie jeden stara się 

osiągnąć duchowy sukces w życiu. Ludzie jedynie harują jak zwierzęta i nie wiedzą co robić, aby 

ich życie stało się pomyślne. O sukcesie w życiu można mówić wówczas, gdy rozumiemy Krysznę; 

w przeciwnym razie pozostajemy zwierzętami. Człowiek, który nie jest świadomy Kryszny i nie 

wie, kim jest Kryszna, nie jest lepszy od zwierzęcia. Lecz Pan Caitanya Mahaprabhu dał upadłym 

duszom tego wieku następujący przywilej: "Po prostu intonuj maha-mantrę Hare Kryszna, 

a osiągniesz wyzwolenie". Jest to szczególne ustępstwo ze strony Caitanyi Mahaprabhu (kirtanad 

eva krsnasya mukta-sangah param vrajet, Bhag. 12.3.51).  

 

Kunti nie była zwykłą wielbicielką. Stała się członkiem rodziny Kryszny i dlatego Kryszna 

przyszedł okazać jej wyrazy szacunku. Mimo to powiedziała: "Kryszno, przywiązałam się do 

dwóch rodzin – rodziny mego ojca i rodziny mego męża. Uwolnij mnie łaskawie od tego 

przywiązania". W ten sposób pokazała, że nie należy być przywiązanym do społeczeństwa, 

przyjaźni i miłości, gdyż takie przywiązanie nas związuje.  

 

Dopóki myślę, że należę do określonej rodziny, narodu, religii, rasy itd., nie mogę stać się 

świadomy Kryszny. Dopóki ktoś myśli, że jest Amerykaninem, Hindusem, Afrykaninem lub ojcem, 

matką, mężem, żoną tej czy tamtej osoby, znaczy to, że jest przywiązany do materialnych określeń. 

Wszystkie te przywiązania odnoszą się do ciała, lecz ja jestem duszą, nie ciałem. Na tym polega 

istota zrozumienia. Skoro nie jestem ciałem, to czyim mógłbym być ojcem albo czyją matką? 

Najwyższym ojcem i najwyższą matką jest Kryszna. My jedynie gramy – niczym na scenie – role 

ojca, matki, siostry albo brata. Maya, natura materialna, nakłania nas do tańca, mówiąc nam: "Jesteś 

członkiem tej rodziny i członkiem tego narodu". W ten sposób tańczymy jak małpy.  

 

Bhagavad-gita (3.27) mówi:  

 

prakrteh kriyamanani  

gunaih karmani sarvaśah  

ahankara-vimudhatma  

kartaham iti manyate  



 

Ponieważ żywa istota miała kontakt z określonym stanem natury, natura sprawia, że teraz tańczy 

ona odpowiednio do tego stanu i wskutek tego myśli, że jest tym czy tamtym. Ta informacja podana 

w Bhagavad-gicie jest podstawą właściwego zrozumienia, które da nam wolność.  

 

Najbardziej istotną wiedzą jest ta, która pomaga nam uwolnić się od cielesnej koncepcji życia. 

Niestety, naukowcy, filozofowie, politycy i inni tak zwani przywódcy zwodzą ludzi, tak że ci 

jeszcze bardziej przywiązują się do ciała. Życie ludzkie daje nam sposobność stania się 

świadomymi Kryszny, ale ci dranie nie pozwalają ludziom skorzystać z tej okazji i kierują ich 

uwagę na cielesne określenia. Dlatego też są największymi wrogami ludzkiej cywilizacji.  

 

Ciało ludzkie osiąga się po ewolucji przez 8 400 000 gatunków życia – od stworzeń wodnych do 

roślin, a następnie owadów, ptaków, zwierząt itd. Ludzie nie wiedzą, jaki jest następny etap tej 

ewolucji, lecz wyjaśnia to Bhagavad-gita (9.25). Yanti deva-vrata devan. Jeśli ktoś pragnie, może 

udać się na wyższe systemy planetarne. Chociaż każdej nocy ludzie widzą tak wiele planet 

i gwiazd, nie wiedzą nic o wyższych systemach. Z śastr, literatury wedyjskiej, dowiadujemy się, że 

poziom życia materialnego na tych planetach wielokrotnie przewyższa poziom życia na naszej 

planecie. Na Ziemi możemy żyć co najwyżej sto lat, ale na wyższych systemach planetarnych życie 

jest tak długie, że nie jesteśmy nawet w stanie tego obliczyć. Na przykład, Bhagavad-gita (8.17) 

oznajmia, że długość życia Brahmy, który zamieszkuje najwyższą planetę, wynosi: sahasra-yuga-

paryantam ahar yad brahmano viduh. Za pomocą naszej matematyki nie możemy obliczyć nawet 

dwunastu godzin życia Brahmy, lecz on również musi umrzeć. Ktoś może żyć bardzo, bardzo 

długo, jednak w świecie materialnym nikt nie może żyć wiecznie. Mimo to, po odpowiednim 

przygotowaniu, człowiek może udać się na wyższe systemy planetarne czy na Pitrloki. Na 

Pitrlokach może spotkać swoich przodków – o ile udało się im osiągnąć te planety. Jeśli ktoś 

pragnie, może też pozostać na Ziemi. Albo yanti mad-yajino 'pi mam: gdy zostanie bhaktą Kryszny, 

może udać się do Niego. 

 

Można dostać się na planety piekielne, na planety niebiańskie albo wrócić do Boga. Dlatego 

inteligentny człowiek powinien myśleć: "Skoro i tak muszę przygotować się do następnego życia, 

dlaczego nie miałbym przygotować się do powrotu do domu, do Boga?" Nasze obecne ciało 

zostanie unicestwione i będziemy musieli przyjąć inne ciało. Bhagavad-gita (14.18) mówi nam, 

jakie to ciało będzie. Urdhvam gacchanti sattva-sthah: osoby w gunie dobroci, które unikają 

czterech rodzajów grzesznych czynności, wzniosą się w przyszłym życiu na wyższe systemy 

planetarne. Nawet jeśli ktoś nie jest czystym bhaktą Pana, ale przestrzega zasad regulujących 

i unika w ten sposób grzesznego życia, pozostanie w gunie dobroci i będzie miał możność udania 

się na planety niebiańskie. Życie ludzkie przeznaczone jest do robienia postępu. Jeśli jednak 

będziemy marnować nasze życie, żyjąc jak psy i koty – jedząc, śpiąc, łącząc się w pary i broniąc – 

wówczas stracimy tę sposobność.  

 

Dranie nie mają o tym pojęcia. Nie wierzą w istnienie życia po śmierci. Pewien rosyjski uczony, 

prof. Kotowski, powiedział mi: "Swamiji, wszystko skończy się wraz z końcem tego ciała". 

Powiedział tak, chociaż jest wielkim profesorem. Tacy ludzie mogą pozować na uczonych 

i filozofów, lecz tak naprawdę nie mają wiedzy i tylko zwodzą innych. Bardzo nas to martwi. 

Dlatego też poprosiłem członków ruchu świadomości Kryszny, by rzucili wyzwanie tym draniom 

zwodzącym całe ludzkie społeczeństwo i pokonali ich. Ludzie nie powinni myśleć, że bhaktowie 

Kryszny są sentymentalistami. Wprost przeciwnie, bhaktowie są największymi filozofami 

i uczonymi.  

 

Kryszna ma dwa zajęcia: paritranaya sadhunam vinaśaya ca duskrtam – ochrona sadhu, bhaktów, 

i zabijanie demonów. Kryszna chronił Pandavów i Vrsnich, ponieważ byli bhaktami; zabił również 

takich demonów jak Kamsa, Aghasura i Bakasura. Głównym Jego zajęciem było zabijanie 



demonów. Jeśli zwrócimy uwagę na to, ile czasu Kryszna poświęcił na zabijanie demonów, a ile na 

ochronę bhaktów, przekonamy się, że znacznie więcej czasu zajęło Mu zabijanie demonów. 

Podobnie, osoby świadome Kryszny także powinny zabijać – jednakże nie bronią, lecz za pomocą 

logiki, dowodzenia i kształcenia. Jeżeli ktoś jest demonem, możemy wykorzystać logikę 

i argumenty, by zabić jego demoniczne skłonności i w ten sposób przemienić go w bhaktę, osobę 

świętą. W obecnym wieku, Kali-yudze, ludzie cierpią już tak bardzo, że zabijanie ich byłoby zbyt 

ciężką karą. Należy raczej zabijać za pomocą dowodzenia, rozumowania i udzielania naukowej 

wiedzy duchowej.  

 

Kunti nazywa Krysznę viśveśa, Panem wszechświata. Viśva znaczy "wszechświat", a iśa – "pan" 

albo "kontroler". Wszechświat funkcjonuje tak wspaniale – słońce wschodzi punktualnie, pory roku 

się zmieniają, niosąc ze sobą sezonowe owoce i kwiaty. Nie ma błędów w zarządzaniu. Gdyby nie 

było kontrolera, to jak wszystko mogłoby przebiegać tak sprawnie? Jeśli przedsiębiorstwo prężnie 

się rozwija, to natychmiast możemy się zorientować, że jego dyrektor, czyli kontroler, jest 

fachowcem. Podobnie, jeśli widzimy, że wszystko we wszechświecie funkcjonuje właściwie, 

powinniśmy być świadomi, że kryje się za tym dobry kontroler. Kto jest tym kontrolerem? 

Bhagavad-gita mówi, że jest nim Kryszna (mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram). Właśnie 

dlatego Kuntidevi nazywa Go viśveśą, kontrolerem wszechświata. Ludzie nie rozumieją Kryszny. 

Interesują ich jedynie obrazy przedstawiające Krysznę obejmującego Radharani namalowane 

w sposób, który sugeruje, że Ich związek przypomina związki zwykłych chłopców i dziewcząt. 

Należy unikać takich nieprzyzwoitych obrazów. Kryszna jest najwyższym kontrolerem. Powinno 

się raczej malować obrazy przedstawiające Krysznę kontrolującego cały wszechświat.  

 

Jeśli w ciele nie ma siły życiowej, ciało nie może się poruszać ani działać. Siłą życiową 

wszechświata jest Kryszna, obecny w nim w postaci Ksirodakaśayi Visnu, czyli Paramatmy. 

Dlatego Kuntidevi nazywa Krysznę viśvatmą, duszą wszechświata. Dranie nie wiedzą, w jaki 

sposób porusza się ten świat i jak działa wszechświat. Powinni zatem zdobyć wiedzę ze Śrimad 

Bhagavatam. 

 

Kuntidevi nazywa Krysznę również viśva-murti, uosobieniem formy kosmicznej. Kiedy Arjuna 

zapragnął ujrzeć kosmiczną formę Kryszny, Kryszna natychmiast mu ją ukazał. Jest to inny przejaw 

bogactwa Kryszny (vibhuti). Jednakże oryginalną formą Pana jest dwuręki Kryszna grający na 

flecie. Kryszna ukazał Arjunie formę kosmiczną, ponieważ Arjuna był bhaktą i pragnął ją ujrzeć. 

Nie było to jednak prawdziwe oblicze Kryszny. Ktoś może przebrać się za króla i dopiero gdy 

znajdzie się w domu, przybiera swoją prawdziwą postać. Podobnie, prawdziwą postać Kryszny 

można ujrzeć w domu, we Vrindavanie, a wszystkie inne postacie są ekspansjami Jego pełnych 

części. Jak oznajmia Brahma-samhita: advaitam acyutam anadim ananta-rupam – może On 

ekspandować w tryliony postaci (ananta-rupam), lecz jest On jeden (advaita) i jest nieomylny 

(acyuta). Jego prawdziwą postacią jest dvi-bhuja murali-dhara – postać dwuręka, trzymająca flet. 

Dlatego Kuntidevi mówi: "Masz Swoją formę kosmiczną, ale Twoją prawdziwą postacią jest ta, 

w której stoisz teraz przede mną".  

 

Kuntidevi modli się: "Proszę, rozetnij węzeł uczucia, którym darzę moich krewnych". Możemy 

myśleć, że coś jest naszą własnością, lecz to jest moha, złudzenie (janasya moho 'yam aham 

mameti). W jaki sposób powstaje to złudzenie? Zaczyna się od naturalnej wzajemnej atrakcji 

między mężczyzną a kobietą. Mężczyzna poszukuje kobiety, a kobieta poszukuje mężczyzny. 

Dzieje się tak nie tylko w społeczeństwie ludzkim, ale także w społeczności ptaków, zwierząt itd. 

Jest to początek materialnego przywiązania. Z chwilą, gdy mężczyzna spotyka kobietę i wiąże się 

z nią, przywiązanie to jeszcze wzrasta (tayor mitho hrdaya-granthim ahuh). Kiedy odpowiednio się 

zwiększy, oboje zaczynają poszukiwać miejsca, w którym mogliby razem zamieszkać i wówczas, 

rzecz jasna, mężczyzna musi zdobyć pieniądze. A kiedy już się urządzą, pojawiają się dzieci, 

a także przyjaciele, którzy ich odwiedzają i chwalą: "O, jakie macie wspaniałe mieszkanie i jakie 



miłe dzieci". W ten sposób przywiązanie rośnie.  

 

Dlatego edukacja powinna rozpocząć się od brahmacaryi, czyli etapu życia, na którym jest się 

wolnym od przywiązania seksualnego. Jeśli uczeń może, powinien uniknąć całego tego nonsensu. 

A jeśli nie jest w stanie pozostać brahmacarinem, może się ożenić i po pewnym czasie przyjąć 

vanaprasthę, czyli wycofać się z życia rodzinnego. Dochodzi do wniosku, że już nacieszył się tym 

przywiązaniem i dlatego powinien opuścić dom. Mężczyzna, który przyjął vanaprasthę, odwiedza 

miejsca pielgrzymek, a żona podróżuje razem z nim. Po dwóch – trzech miesiącach wraca do domu, 

żeby sprawdzić, jak sobie radzą dzieci, a następnie udaje się na dalszą wędrówkę. W ten sposób 

zaczyna uwalniać się od przywiązań. A kiedy jest od nich całkowicie wolny, prosi swoją żonę, żeby 

zamieszkała z dziećmi, a sam przyjmuje sannyasę, tzn. całkowicie wyrzeka się świata. Jest to 

ostateczne zerwanie z przywiązaniami. Cały wedyjski sposób życia służy temu celowi. Toteż 

Kuntidevi modli się: "Pomóż mi łaskawie porzucić przywiązanie rodzinne". Takiej nauki udziela 

nam Kuntidevi. 

 

 

Rozdział 25   

 

Czyste oddanie 

 

tvayi me 'nanya-visaya  

matir madhu-pate 'sakrt  

ratim udvahatad addha  

gangevaugham udanvati  

 

O Panie Madhu, tak jak Ganges bezustannie płynie do morza, nigdzie nie zbaczając, tak pozwól, 

aby moja uwaga była stale skupiona na Tobie i nie zwracała się ku nikomu innemu.  

Śrimad Bhagavatam 1.8.42  

 

Doskonałość czystej służby oddania możemy osiągnąć wtedy, gdy cała nasza uwaga pochłonięta 

jest transcendentalną miłosną służbą dla Pana. Przecięcie węzła wszystkich innych uczuć nie 

oznacza całkowitego zanegowania subtelniejszych aspektów życia, jak np. miłości do drugiej 

osoby. Nie jest to bowiem możliwe. Żywa istota, bez względu na to, kim jest, musi darzyć kogoś 

miłością, ponieważ miłość jest symptomem życia. Nie można unicestwić takich symptomów życia, 

jak pragnienie, złość, tęsknota, miłość itd. Trzeba jedynie zmienić ich obiekt. Istnienie pragnień jest 

niezaprzeczalnym faktem, ale w służbie oddania pragnienie zadowalania zmysłów zostaje 

zastąpione pragnieniem służenia wyłącznie Panu. Tak zwane uczucia do rodziny, społeczeństwa, 

kraju itd. są po prostu różnymi stadiami zadowalania zmysłów. Kiedy te pragnienia zostaną 

zmienione na pragnienie sprawienia przyjemności Panu, nazywa się to służbą oddania.  

 

W Bhagavad-gicie widzimy, że Arjuna odmówił walki ze swymi braćmi i krewnymi, aby zaspokoić 

własne pragnienia. Ale kiedy wysłuchał nauk Pana, Śrimad Bhagavad-gity, zmienił decyzję i służył 

Panu. Dzięki temu stał się sławnym bhaktą. Wszystkie pisma objawione mówią, że Arjuna osiągnął 

duchową doskonałość dzięki służeniu Panu z oddaniem jako przyjaciel. Była tam walka, była 

przyjaźń, był Arjuna i był Kryszna. Jednak dzięki służbie oddania Arjuna stał się inną osobą. 

Modlitwy Kunti również wyrażają tę samą zdecydowaną zmianę sposobu działania. Śrimati Kunti 

chciała służyć Panu z niezachwianą uwagą i o to się modliła. Takie czyste oddanie jest ostatecznym 

celem życia. Nasza uwaga jest zwykle zwrócona ku służeniu czemuś, co jest bezbożne albo nie 

zawiera się w planie Pana. Kiedy zaś nastawimy się na służenie Panu, to znaczy kiedy zmysły 

zostaną oczyszczone dzięki pełnieniu służby dla Pana, nazywa się to czystą, nieskazitelną służbą 

oddania. Śrimati Kuntidevi chciała osiągnąć taką doskonałość i modliła się o nią do Pana.  

 



Jej uczucie do Pandavów i Vrsnich nie wykracza poza zakres służby oddania, ponieważ nie ma 

różnicy między służbą dla Pana a służbą dla bhaktów. Czasami służenie bhakcie jest bardziej 

wartościowe niż służenie Panu. Jednak w tym przypadku przywiązanie Kuntidevi do Pandavów 

i Vrsnich było spowodowane więzią rodzinną. Ten węzeł przywiązania oparty na związkach 

materialnych jest więzią mayi, ponieważ związki ciała czy umysłu spowodowane są wpływem 

energii zewnętrznej. Prawdziwymi związkami są związki dusz oparte na związku z Najwyższą 

Duszą. Kiedy Kuntidevi chciała przeciąć więzy rodzinne, miała na myśli przecięcie więzi "skóry". 

"Skórny" związek jest przyczyną materialnej niewoli, ale związek duszy jest przyczyną wolności. 

Związek duszy z duszą można ustanowić za pośrednictwem związku z Nadduszą. Patrzeć 

w ciemności nie znaczy jeszcze widzieć. Natomiast w świetle słońca widzimy nie tylko Słońce, ale 

także to, czego nie widzieliśmy w ciemności. Na tym polega służba oddania.  

 

W poprzednim wersecie Śrimad Bhagavatam królowa Kunti modliła się, aby Kryszna łaskawie 

rozciął węzeł jej uczucia do krewnych, a mianowicie do rodzin Pandavów i Vrsnich. Jednakże samo 

wyzbycie się pociągu do rzeczy materialnych nie wystarcza. Filozofowie mayavadi mówią: brahma 

satyam jagan mithya. "Ten świat jest fałszywy; prawdą jest Brahman (duch)". Zasadniczo 

przyznajemy im rację, jednak mamy pewne zastrzeżenia. Będąc żywymi istotami, pragniemy 

doznawać przyjemności. Przyjemność znaczy różnorodność. Nie można mówić o przyjemności, 

jeśli nie ma różnorodności. Dlaczego Bóg stworzył tak wiele barw i kształtów? Zrobił to, żeby 

umożliwić odczuwanie przyjemności, jakiej dostarcza różnorodność, gdyż różnorodność jest matką 

przyjemności.  

 

Filozofowie mayavadi, impersonaliści, zaprzeczają tej różnorodności. A jaki jest tego skutek? 

Ponieważ nie pełnią służby oddania, podejmują trud wyrzeczeń i pokut, które nie przynoszą im 

żadnego trwałego rezultatu. Wyjaśnia to jedna z modlitw zawartych w Śrimad Bhagavatam 

(10.2.32):  

 

ye 'nye 'ravindaksa vimukta-maninas  

tvayy asta-bhavad aviśuddha-buddhayah  

aruhya krcchrena param padam tatah  

patanty adho 'nadrta-yusmad-anghrayah  

 

"O lotosooki Panie, ci, którzy uważają się za wyzwolonych, ale nie pełnią służby oddania dla 

Ciebie, z pewnością mają zanieczyszczoną inteligencję. Chociaż dzięki surowym pokutom 

i wyrzeczeniom wznieśli się na poziom duchowy – realizację bezosobowego Brahmana – ponownie 

upadają, ponieważ odrzucili wielbienie Twoich lotosowych stóp". 

 

Życie ludzkie jest przeznaczone do odnowienia utraconego związku z Bogiem i działania zgodnie 

z tym związkiem. Nawet w zwykłych stosunkach międzyludzkich, jeśli jakiś biznesmen chce zrobić 

interes z drugim biznesmenem, musi najpierw nawiązać z nim jakiś związek; dopiero wtedy mogą 

zawrzeć transakcję. Na podobnej zasadzie powinniśmy ustanowić związek z Bogiem. Świat 

materialny oznacza zapomnienie o tym związku. W tym świecie nie ma świadomości Kryszny; 

skoro tylko się ona pojawia, nie jest to już dłużej świat materialny, lecz duchowy.  

 

Jako kobieta, Kuntidevi była związana z dwoma rodzinami. Na tym polegało jej przywiązanie. 

Dlatego modliła się do Kryszny, aby rozciął węzeł tego przywiązania i w ten sposób ją od niego 

uwolnił. Lecz co powinna zrobić, gdy stanie się wolna? To jest pytanie. Człowiek może zwolnić się 

z pracy, jeśli mu ona nie odpowiada. Nie ma w tym nic złego, ale jeśli nie znajdzie nowej pracy, to 

jaki jest z tego pożytek?  

 

Ludzie sfrustrowani i zdezorientowani chcą zanegować ten świat materialny. Wiedzą, czego nie 

chcą, nie wiedzą jednak, czego chcą. Zawsze mówią: "Nie chcę tego". Ale czego chcą? Tego sami 



nie wiedzą.  

 

Kuntidevi wyjaśnia, czego naprawdę należy pragnąć. Chce zerwać swe związki rodzinne, 

a umocnić związek z Kryszną. Innymi słowy, chce być przywiązana tylko do Kryszny i do nikogo 

innego. Na tym polega doskonałość i to jest pożądane.  

 

Słowo ananya-visaya oznacza ananya-bhakti, czyli niezachwianą służbę oddania. Musimy być po 

prostu przywiązani do Kryszny dwadzieścia cztery godziny na dobę, bez odchyleń. Dzięki temu 

nasze wyrzeczenie będzie doskonałe. Jesteśmy w błędzie, jeśli myślimy, że możemy jednocześnie 

być przywiązani do Kryszny i do rzeczy materialnych. Nie możemy rozpalić ognia polewając go 

wodą.  

 

Sannyasini mayavadi wyrzekają się tego świata (brahma satyam jagan mithya). Nauczanie takiego 

wyrzeczenia jest bardzo dobre, ale jednocześnie musimy być do czegoś przywiązani; 

w przeciwnym razie nasze wyrzeczenie nie będzie trwałe. Jest wielu mayavadich, którzy mówią 

brahma satyam jagan mithya, ale pomimo przyjęcia sannyasy, wracają do świata materialnego, by 

otwierać szpitale i zajmować się działalnością dobroczynną. Dlaczego? Skoro porzucili ten świat, 

uznawszy go za fałszywy (mithya), to dlaczego powracają, by zająć się polityką, filantropią 

i socjologią? Prawdę powiedziawszy, nie mogą tego uniknąć. Jesteśmy żywymi istotami i jako tacy 

jesteśmy z natury aktywni. Z powodu frustracji możemy próbować zaprzestać działania, lecz to się 

nie uda.  

 

Najwyższym działaniem, działaniem Brahmana, tzn. duchowym, jest służba oddania. Niestety, 

mayavadi o tym nie wiedzą. Myślą, że świat duchowy jest pustką. Jednakże świat duchowy jest 

pełen różnorodności – zupełnie jak świat materialny. W świecie duchowym także są domy, drzewa, 

drogi, powozy – istnieje tam wszystko, ale bez materialnych wad. Jak opisuje Brahma-samhita 

(5.29):  

 

cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vrksa-  

laksavrtesu surabhir abhipalayantam  

laksmi-sahasra-śata-sambhrama-sevyamanam  

govindam adi-purusam tam aham bhajami  

 

"Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, ojca wszystkich, który opiekuje się krowami spełniającymi 

wszystkie pragnienia. Przebywa On w siedzibie zbudowanej z duchowych klejnotów, otoczony 

milionami drzew pragnień. Służą Mu zawsze z wielkim szacunkiem i uczuciem setki tysięcy bogiń 

fortuny, czyli gopi".  

 

W świecie duchowym istnieją drzewa kalpa-vrksa, które dostarczają takich owoców, jakich tylko 

pragniemy. W świecie materialnym drzewo mangowe nie może dostarczyć winogron ani też 

winorośl nie może dostarczyć nam owoców mango. Jednakże w świecie duchowym to samo 

drzewo – zależnie od naszego pragnienia – może dostarczyć tak winogron, jak i mango. Drzewa te 

nazywane są "drzewami pragnień". Tak wygląda rzeczywistość w świecie duchowym.  

 

W świecie materialnym potrzebujemy światła słońca i księżyca, lecz nie jest ono konieczne 

w świecie duchowym, gdyż wszystko i wszyscy są tam pełni blasku. Podczas Swoich dziecięcych 

rozrywek Kryszna kradł masło i sąsiadki matki Yaśody przychodziły do niej, aby się poskarżyć. 

Tak naprawdę nie narzekały, tylko cieszyły się opisując Jego wygląd i zabawy. Powiedziały matce 

Yaśodzie: "Twój syn przychodzi do naszych domów i wykrada masło. Chowamy je w ciemności, 

żeby nie mógł go zobaczyć, a On mimo to w jakiś sposób je znajduje. Lepiej zabierz Mu wszystkie 

ozdoby. Wydaje się, że to właśnie blask klejnotów pomaga Mu dostrzec garnki z masłem". Matka 

Yaśoda odparła: "Dobrze, zabiorę Mu wszystkie ozdoby". Wtedy sąsiadki zaprotestowały: "Nie, 



nie. To nic nie pomoże. Od tego chłopca bije taki blask, że znajdzie masło nawet nie mając ozdób". 

Widzimy więc, że transcendentalne ciało jest pełne blasku. 

To dzięki blaskowi transcendentalnego ciała Kryszny istnieje światło. Wszelkie światło, jakie 

znamy, jest pożyczone od światłości emanującej z Kryszny Brahma-samhita oznajmia (5.40):  

 

yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti-  

kotisv aśesa-vasudhadi vibhuti-bhinnam  

tad brahma niskalam anantam aśesa-bhutam  

govindam adi-purusam tam aham bhajami  

 

"W milionach wszechświatów istnieją niezliczone planety i każda z nich jest inna. Wszystkie 

planety są usytuowane w duchowym blasku zwanym brahmajyoti. Wielbię Najwyższego 

Osobowego Boga, z którego ciała ten blask emanuje".  

 

Z blasku ciała Kryszny pochodzą miliony wszechświatów. W tym Układzie Słonecznym Słońce 

wytwarza wiele planet, ogrzewa je swymi promieniami i powoduje zmiany pór roku. Dzięki niemu 

istnieją drzewa, liście, owoce i kwiaty. Podobnie, przyczyną wszystkiego, co widzimy w tym 

stworzeniu, jest światłość emanująca z ciała Kryszny.  

 

Mayavadi widzą jedynie bezosobową światłość. Nie są w stanie ujrzeć nic poza nią. Czasem 

widzimy, jak samolot wznosi się w powietrze, lecz po chwili znika nam z oczu z powodu 

oślepiającego blasku słońca. Chociaż nadal jest na niebie, nie możemy go dostrzec. Podobnie, jeśli 

skupiamy swoją uwagę tylko na promiennym brahmajyoti, nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co 

znajduje się w nim. Dlatego jedna z mantr w Iśopanisad jest prośbą skierowaną do Pana, by usunął 

Swą światłość, tak żeby można było Go zobaczyć takiego, jakim jest.  

 

Filozofowie mayavadi nie mogą ujrzeć osobistych czynów Samego Pana Kryszny ani planety, na 

której Kryszna ich dokonuje. Bhagavatam mówi: aruhya krcchrena param padam tatah patanty adho 

'nadrta-yusmad-anghrayah – ponieważ nie dostrzegają lotosowych stóp Kryszny, będą musieli 

powrócić do tego materialnego świata – mimo wszystkich swoich srogich pokut i wyrzeczeń. Samo 

wyrzeczenie nic nam nie da. Możemy w sztuczny sposób podjąć pewne wyrzeczenia, lecz 

ponownie staniemy się tak zwanymi odbiorcami przyjemności. Takie wyrzeczenie i oddawanie się 

przyjemnościom są niczym wahadło, które porusza się to w jedną, to w drugą stronę. Z jednej 

strony podejmujemy fałszywe wyrzeczenie, a z drugiej stajemy się fałszywymi odbiorcami 

przyjemności. Rozwiązanie tego problemu podane jest tutaj. Jeśli naprawdę chcemy uwolnić się od 

przywiązania do tego świata, musimy zwiększyć nasze przywiązanie do świadomości Kryszny. 

Samo wyrzeczenie nie wystarczy. Dlatego Kuntidevi modli się: tvayi me 'nanya-visaya. Pragnie 

ona, aby jej uwaga była bezustannie skupiona jedynie na Krysznie i nie zwracała się ku niczemu 

innemu. Na tym polega bhakti, czysta służba oddania. Rupa Goswami mówi, że służba oddania 

powinna być nieskażona (anyabhilasita-śunyam jnana-karmady-anavrtam).  

 

W świecie materialnym są jnani i karmi. Karmi są głupcami, którzy na darmo ciężko pracują, 

a jnani to ci, którzy zrobili niewielki postęp i myślą: "Po co ciężko pracować? Nie potrzebujemy 

zbyt wielu rzeczy. Po co gromadzić tyle pieniędzy i jedzenia oraz zabiegać o fałszywy prestiż?" 

Jednakże bhakta przewyższa tak karmich, jak i jnanich. Karmi ma wiele pragnień, a jnani stara się 

uwolnić od wszelkich pragnień. Jednak wolność od pragnień jest możliwa tylko wtedy, gdy 

pragniemy służyć Krysznie. W przeciwnym razie pozbycie się pragnień jest niemożliwe. Jnana-

karmady-anavrtam. Jako bhaktowie nie powinniśmy pragnąć ani jnany, ani karmy. Nie powinniśmy 

być przywiązani do rzeczy materialnych. Musimy być przywiązani do Kryszny. W ten sposób 

umocnimy się w wyrzeczeniu.  

 

Musimy kultywować świadomość Kryszny z pozytywnym nastawieniem (anukulyena krsnanu-



śilanam). To znaczy, że powinniśmy medytować o tym, jak zadowolić Krysznę. Należy zawsze 

myśleć o Krysznie – tak jak gopi (pasterki z Vrindavany). Gopi prezentowały doskonałą 

świadomość Kryszny, ponieważ jedynym ich pragnieniem było zadowolenie Kryszny. Na tym 

polega doskonałość. Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu poleca: ramya kacid upasana vraja-vadhu-

vargena ya kalpita – nie ma lepszego sposobu wielbienia Boga, Najwyższej Osoby, niż ten, który 

przyjęły gopi.  

 

Gopi nie miały żadnego innego pragnienia poza pragnieniem zadowolenia Kryszny. Wszystkie – 

łącznie ze starszymi gopi, matką Yaśodą i jej przyjaciółkami – starały się zadowolić Krysznę. Tak 

samo było w przypadku starszych pasterzy, takich jak Nanda Maharaja i jego przyjaciele. Krysznę 

próbowali zadowolić także chłopcy i dziewczęta będący Jego rówieśnikami, a nawet krowy, kwiaty, 

owoce i woda Vrindavany. Było tak dlatego, że wszystko we Vrindavanie jest duchowe; nie ma tam 

nic materialnego. 

 

Powinniśmy zrozumieć, na czym polega różnica między materią a duchem. W tym, co materialne, 

nie ma symptomów życia; a w tym, co duchowe, obecne są wszelkie oznaki życia. Drzewa – tak 

w świecie duchowym, jak i materialnym – są żywymi istotami, lecz drzewa w tym świecie nie 

wykazują oznak życia. Człowiek jest żywą istotą i bhaktowie w świecie duchowym są żywymi 

istotami, lecz w istotach ludzkich, które nie są świadome Kryszny, prawdziwe symptomy życia nie 

są widoczne.  

 

Tak naprawdę nie ma żadnej innej świadomości poza świadomością Kryszny, a ta świadomość jest 

duchowa. Jeśli więc zwiększymy naszą świadomość Kryszny, to nawet przebywając w tym świecie 

będziemy żyć w świecie duchowym. Gdy mieszkamy w świątyni, żyjemy w świecie duchowym, 

ponieważ wszystkie zajęcia w tym miejscu są kultywowaniem świadomości Kryszny. Jest tyle 

rzeczy, które można robić dla Kryszny. Osoby, które ściśle przestrzegają zasad świadomości 

Kryszny, żyją w świecie duchowym, nie materialnym. Możemy myśleć, że mieszkamy w Nowym 

Jorku, Los Angeles czy gdzie indziej, lecz tak naprawdę mieszkamy na Vaikuncie.  

 

Wszystko zależy od naszej świadomości. Owad może siedzieć na tym samym miejscu, co mistrz 

duchowy, lecz mistrz duchowy ma rozwiniętą świadomość, a owad nie, więc istnieje między nimi 

różnica. Mimo iż siedzą na tym samym miejscu, owad pozostaje owadem, a mistrz duchowy 

pozostaje mistrzem duchowym. Bez względu na nasze usytuowanie w przestrzeni – czy będzie to 

świat materialny, czy duchowy – jeśli mamy mocną świadomość Kryszny, nie jesteśmy w świecie 

materialnym.  

 

Samo wyrzeczenie, porzucenie doczesnych rzeczy, nie jest zatem wystarczające. Wyrzeczenie 

może być pomocne, lecz nie wystarczy. Nasze wyrzeczenie będzie doskonałe wtedy, kiedy 

wzrośnie nasze przywiązanie do Kryszny. W miarę zwiększania się naszego przywiązania do 

Kryszny, automatycznie zmniejszy się przywiązanie do tego świata. Przywiązanie do Kryszny 

i przywiązanie do świata materialnego nie idą ze sobą w parze. Jeśli kobieta darzy uczuciem dwóch 

mężczyzn – swego męża i kochanka – nie uda się jej utrzymać przywiązania do obu. Zwiększy się 

jej uczucie do kochanka. Może dobrze wykonywać swoje obowiązki w domu męża, ale z powodu 

przywiązania do kochanka będzie niecierpliwie oczekiwać spotkania z nim. W ten sam sposób, jeśli 

zwiększymy nasze przywiązanie do Kryszny, automatycznie podąży za tym wyrzeczenie się świata 

materialnego (bhaktih pareśanubhavo viraktir anyatra ca, Bhag.11.2.42).  

 

Toteż Kuntidevi modli się do Kryszny, aby obdarzył ją Swą łaską i sprawił, by przywiązała się do 

Niego. Bez łaski Kryszny nie możemy zostać bhaktami ani też nie możemy zwiększyć naszego 

przywiązania do Niego. Musimy po prostu służyć Krysznie; tą służbą można Go bowiem 

zadowolić.  

 



Kryszna nie potrzebuje niczyjej służby, ponieważ jest doskonały Sam w Sobie. Jednakże gdy 

będziemy Mu służyć szczerze i całym sercem, wówczas – dzięki Jego miłosierdziu – uczynimy 

postęp. Sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah. Bóg się nam objawi. Nie możemy 

ujrzeć Boga naszymi niedoskonałymi oczyma. Jak więc możemy Go zobaczyć? Premanjana-

cchurita-bhakti-vilocanena / santah sadaiva hrdayesu vilokayanti (Brahma-samhita 5.38). Jeśli 

posmarujemy nasze oczy maścią miłości, wówczas Kryszna nam się objawi.  

 

Kiedy Dhruva Maharaja oddawał się pokutom i medytował o postaci Visnu znajdującej się 

wewnątrz serca, postać ta nagle zniknęła i jego medytacja została przerwana. Gdy otworzył oczy, 

ujrzał Visnu przed sobą. Powinniśmy zatem zawsze myśleć o Krysznie, tak jak Dhruva Maharaja, 

a kiedy osiągniemy doskonałość, ujrzymy Krysznę twarzą w twarz. Tak wygląda właściwy proces. 

Nie powinniśmy być zbyt niecierpliwi. Musimy czekać na odpowiedni moment. Oczywiście, 

dobrze jest mieć wielkie pragnienie ujrzenia Kryszny, ale nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli nie 

ujrzymy Go natychmiast. Dziewczyna, która chce mieć dziecko natychmiast po ślubie, dozna 

rozczarowania. Nie może mieć dziecka natychmiast. Musi trochę poczekać. Również my nie 

możemy oczekiwać, że gdy tylko podejmiemy świadomość Kryszny, natychmiast zobaczymy 

Krysznę., Musimy jednak wierzyć, że Go ujrzymy. Musimy mocno wierzyć, że dzięki 

zaangażowaniu się w świadomość Kryszny ujrzymy Krysznę twarzą w twarz, tak jak to było 

w przypadku Kuntidevi. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 

 

Bhagavad-gita oznajmia, że nawet jeśli ktoś zachowuje się w sposób pozostawiający nieco do 

życzenia, lecz wytrwale pełni służbę oddania, powinien być uważany za osobę świętą. Czasami 

amerykańscy i europejscy bhaktowie są krytykowani, ponieważ nie znają dobrze standardu 

wielbienia Bóstw, jakiego przestrzega się w Indiach, i dlatego popełniają błędy. Mimo to, zgodnie 

z Bhagavad-gitą, powinni być uważani za świętych. Musimy skoncentrować się na służeniu 

Krysznie z całą powagą i szczerością, a wówczas Kryszna wybaczy nam, gdy popełnimy jakiś błąd. 

Rupa Goswami mówi: tasmat kenapy upayena manah krsne niveśayet. Na początku powinniśmy 

próbować skupić umysł na lotosowych stopach Kryszny. To pomoże nam w przestrzeganiu innych 

zasad, i wówczas wszystko będzie przebiegało we właściwy sposób.  

 

Kuntidevi nazywa Śri Krysznę Madhupatim. Kryszna ma tysiące imion, a imię Madhupati 

nawiązuje do tego, że zabił On demona Madhu. Świadomość Kryszny jest porównywana do rzeki, 

lecz nie do zwykłej rzeki. Jest ona niczym Ganges – bardzo czysta i bezpośrednio związana 

z Kryszną. Kuntidevi modli się, aby jej uwaga bezustannie kierowała się ku lotosowym stopom 

Kryszny, tak jak Ganges bezustannie płynie do morza. Jest to nazywane ananya-bhakti, czystym 

oddaniem. 

 

Rozdział 26   

 

Oczarowanie chwałami Kryszny 

 

 

śri-krsna krsna-sakha vrsny-rsabhavani-dhrug-  

rajanya-vamśa-dahananapavarga-virya  

govinda go-dvija-surarti-haravatara  

yogeśvarakhila-guro bhagavan namas te  

 

O Kryszno, przyjacielu Arjuny, najlepszy z potomków Vrsniego, jesteś niszczycielem tych 

politycznych sił, które wywołują zakłócenia na Ziemi. Twoja siła nigdy nie ulega osłabieniu. Ty 

jesteś właścicielem transcendentalnej siedziby i zstępujesz, aby uśmierzyć nieszczęścia krów, 

braminów i bhaktów. Ty masz wszystkie moce mistyczne i jesteś nauczycielem całego 

wszechświata. Ty jesteś wszechmocnym Bogiem i Tobie składam pełne szacunku pokłony.  



Śrimad Bhagavatam 1.8.43  

 

Śrimati Kuntidevi opisuje tutaj w skrócie Najwyższego Pana Śri Krysznę. Wszechmocny Pan ma 

Swoją wieczną transcendentalną siedzibę, gdzie opiekuje się krowami surabhi. Służą Mu tam 

tysiące bogiń fortuny. Zstępuje On do świata materialnego, aby wybawić bhaktów i unicestwić 

zakłócające spokój elementy w postaci królów, stronnictw politycznych i tzw. rządów. On stwarza, 

utrzymuje i unicestwia za pomocą Swoich nieograniczonych energii, a jednak zawsze jest pełen 

mocy i Jego potęga nigdy się nie zmniejsza. Szczególną opieką otacza krowy, braminów i bhaktów, 

jako że od nich w dużej mierze zależy dobrobyt ogółu żywych istot.  

 

Zwracając się do Kryszny, Kuntidevi nazywa Go krsna-sakha (przyjacielem Arjuny), gdyż wie, że 

chociaż Arjuna – który także jest zwany Kryszną – jest jej synem i dlatego zajmuje pozycję niższą 

od niej, to Pan Kryszna jest bliżej związany z Arjuną niż z nią. Kryszna to także imię Draupadi, 

więc zwrot krsna-sakha odnosi się również do związku Pana Kryszny z Draupadi. Pan ocalił 

Draupadi od zniewagi, gdy Duryodhana i Karna usiłowali ją obnażyć. Kunti nazywa także Pana 

Krysznę vrsni-rsabha, dzieckiem dynastii Vrsni. Dynastia ta stała się znana dzięki temu, że pojawił 

się w niej Kryszna, tak jak Malezja i Wzgórza Malajskie stały się znane dzięki rosnącym tam 

drzewom sandałowym.  

 

Kuntidevi nazywa również Krysznę niszczycielem stronnictw politycznych i dynastii królewskich, 

które niepokoją Ziemię. W każdej monarchii króla otacza się wielką czcią. Jest on istotą ludzką jak 

inni obywatele, dlaczego więc jest szczególnie honorowany? Otóż król, tak jak mistrz duchowy, 

powinien reprezentować Boga. Pisma wedyjskie mówią: acaryam mam vijaniyan navamanyeta 

karhicit (Bhag. 11.17.27) – mistrza duchowego nie należy uważać za zwykłą ludzką istotę. Także 

król i prezydent nie są traktowani jak zwykli ludzie.  

 

W sanskrycie król jest również nazywany naradevą, co znaczy "Bóg w postaci człowieka". Jego 

obowiązki są podobne do obowiązków Kryszny. Tak jak Bóg jest najwyższą żywą istotą we 

wszechświecie i utrzymuje wszystkie inne żywe istoty, tak król jest najwyższym obywatelem 

w państwie i jest odpowiedzialny za dobrobyt wszystkich obywateli.  

 

My jesteśmy żywymi istotami i Bóg, Kryszna, również jest żywą istotą. Kryszna nie jest 

bezosobowy. My wszyscy jesteśmy indywidualnymi osobami i nasza wiedza oraz bogactwa są 

ograniczone. Dlatego impersonaliści nie mogą zaakceptować koncepcji, że Najwyższy – oryginalne 

i nieograniczone źródło wszystkiego – także może być osobą. Ponieważ my jesteśmy ograniczeni, 

a Bóg jest nieograniczony, mayavadi, czyli impersonaliści, z powodu ubogiego zasobu wiedzy 

myślą, że Bóg musi być bezosobowy. Robią materialne porównanie i dochodzą do wniosku, że 

skoro niebo, które wydaje się nam nieograniczone, jest bezosobowe, nieograniczony Bóg również 

musi być bezosobowy.  

 

Takie stwierdzenie nie jest jednak zgodne z nauką wedyjską. Vedy informują, że Bóg jest osobą. 

Kryszna jest osobą i my także jesteśmy osobami, a różnica między nami polega na tym, że On 

powinien być wielbiony, a my – tymi, którzy wielbią. Król i prezydent są osobami tak jak inni 

obywatele, różnią się jednak tym, że zajmują wysokie stanowisko i z tego względu należy się im 

szczególny szacunek.  

 

Dlaczego tak wiele osób ma wielbić jedną osobę? Ponieważ ta osoba zaspokaja potrzeby 

wszystkich innych. Eko bahunam yo vidadhati kaman. Bóg jest jeden, a nas jest wielu, lecz to On 

jest wielbiony, gdyż utrzymuje nas wszystkich. To Bóg dostarcza pożywienia i zaspokaja wszelkie 

inne życiowe potrzeby. Potrzebujemy wody i Bóg sprawił, że są oceany pełne wody zmieszanej 

z solą i dzięki temu lepiej się przechowującej. A ponieważ potrzebujemy wody pitnej, za sprawą 

Boga promienie słoneczne wyparowują wodę z oceanu, po czym tworzą z niej chmury, które 



dostarczają wody czystej i pozbawionej soli. Spójrzcie tylko, jak Bóg dostarcza wszystkiego, czego 

potrzebujemy. 

 

W każdym państwie istnieje departament odpowiedzialny za ogrzewanie, oświetlenie, wodę itd. 

Dlaczego? Ponieważ te rzeczy są potrzebne. System stworzony przez człowieka jest jednak wtórny. 

Pierwotnie wszystko pochodzi od Boga. To Bóg jako pierwszy dostarcza światła, ciepła i wody. To 

Bóg dostarcza wody deszczowej, która napełnia nasze studnie i zbiorniki wodne.  

 

Bóg jest inteligentny i wie, że potrzebujemy ciepła, światła, wody itd. Bez wody nie jesteśmy 

w stanie wyprodukować pożywienia. Nawet ci, którzy żywią się mięsem, nie mogliby tego robić 

bez pomocy Boga, zanim bowiem zwierzę zostanie zabrane do rzeźni, musi być karmione 

pokarmem roślinnym. Widzimy więc, że to Bóg dostarcza nam pożywienia, a mimo to buntujemy 

się przeciw Niemu. Słowo dhruk znaczy "buntowniczy ". Buntownikami są ci dranie, którzy 

przeciwstawiają się prawu Boga.  

 

Król zobowiązany jest działać jako reprezentant Kryszny, czyli Boga. W przeciwnym razie nie 

miałby prawa odbierać tak wielkiego szacunku od obywateli. Dawniej ustrój monarchiczny 

panował we wszystkich krajach, jednak z powodu buntu królów przeciwko Bogu i pogwałcenia 

przez nich Jego praw, monarchie świata praktycznie przestały istnieć. Królowie sądzili, że 

królestwa są ich osobistą własnością. "Mam taką wielką własność, tak wielkie królestwo" – myśleli. 

"Jestem Bogiem. Jestem panem wszystkiego, co znajduje się w zasięgu mego wzroku". Ale tak nie 

jest, ponieważ wszystko należy do Boga (iśavasyam idam sarvam). Reprezentant Boga musi być 

zatem bardzo posłuszny Bogu – tylko wtedy ma prawo zajmować swoją pozycję.  

 

Chciwi, egoistyczni królowie są niczym fałszywi mistrzowie duchowi, którzy twierdzą, że sami są 

Bogiem. Ponieważ tacy fałszywi guru są buntownikami, nie mają żadnej wartości. Mistrz duchowy 

powinien działać nie jak Bóg, lecz jak najbardziej zaufany sługa Boga i szerzyć świadomość Boga, 

świadomość Kryszny. Viśvanatha Cakravarti Thakura mówi: saksad-dharitvena samasta-śastrair 

uktah – wszystkie pisma wedyjskie, wszystkie śastry, mówią, że mistrzowi duchowemu należy 

okazywać taki sam szacunek jak Najwyższemu Osobowemu Bogu. Koncepcja, że mistrz duchowy 

jest tak dobry jak Bóg, nie jest zatem błędna. Jest ona zgodna z śastrami i dlatego ci, którzy są 

zaawansowani w życiu duchowym, przyjmują to duchowe zalecenie (uktas tatha bhavyata eva 

sadbhih). Co zatem oznacza stwierdzenie, że mistrz duchowy jest tak dobry jak Bóg? Kintu prabhor 

yah priya eva tasya – mistrz duchowy nie jest Bogiem, ale zaufanym reprezentantem Boga. Różnica 

między nimi jest taka, że jeden jest sevya-bhagavanem (wielbionym), a drugi sevaka-bhagavanem 

(wielbiącym). Mistrz duchowy jest Bogiem i Kryszna jest Bogiem, lecz Kryszna jest Bogiem 

wielbionym, podczas gdy mistrz duchowy jest Bogiem wielbiącym.  

 

Mayavadi nie są w stanie tego zrozumieć. Myślą oni: "Mistrza duchowego należy traktować jak 

Boga, skoro więc ja zostałem mistrzem duchowym, to jestem Bogiem". To jest buntowniczość. Ci, 

którzy otrzymali jakąś pozycję od Boga, a mimo to twierdzą, że są równie potężni jak On, są 

zbuntowanymi głupcami i draniami i zasługują na karę. Toteż Kuntidevi mówi: avani-dhrug-

rajanya-vamśa-dahana – "Zstępujesz, by zabić tych wszystkich drani, którzy buntują się przeciwko 

Tobie i uzurpują sobie prawo do Twojej pozycji". Czasami zdarza się, że podlegli cesarzowi 

królowie i właściciele ziemscy buntują się i nie chcą płacić podatków. Podobnie, są buntownicy, 

którzy zaprzeczają supremacji Boga i sami ogłaszają się Bogiem. Powinnością Kryszny jest zabicie 

ich.  

 

Słowo anapavarga oznacza, że moc Kryszny nigdy nie słabnie. Jest ono przeciwieństwem słowa 

pavarga, które odnosi się do ścieżki materialnych nieszczęść. Słowo pa-varga zbudowane jest 

z sanskryckich liter pa, pha, ba, bha i ma. Kiedy więc słowo pavarga używane jest w odniesieniu do 

ścieżki materialnych nieszczęść, jego znaczenie można odczytać za pomocą słów zaczynających się 



od tych pięciu liter.  

 

Litera pa odnosi się do pariśrama, co znaczy "harówka". W świecie materialnym musimy bardzo 

ciężko pracować na swoje utrzymanie. Bhagavad-gita (3.8) mówi: śarira-yatrapi ca te na 

prasiddhyed akarmanah – "Bez pracy nie można nawet utrzymać swego ciała". Kryszna nigdy nie 

powiedział Arjunie: "Jestem twoim przyjacielem, więc zrobię za ciebie wszystko, a ty możesz sobie 

usiąść i zapalić ganję". Kryszna robił wszystko, a mimo to powiedział Arjunie: "Musisz walczyć". 

Arjuna też nie powiedział Krysznie: "Jesteś moim dobrym przyjacielem. Może Ty byś powalczył, 

a ja sobie siądę i zapalę ganję". Nie na tym polega świadomość Kryszny. Osoba świadoma Boga nie 

mówi Bogu, żeby wszystko za nią zrobił, a ona zapali sobie ganję. Osoba świadoma Boga musi dla 

Niego pracować. Lecz jeśli ktoś nie pracuje dla Boga, to i tak musi pracować, gdyż bez pracy nie 

można nawet utrzymać przy życiu własnego ciała. Świat materialny jest zatem przeznaczony do 

pariśrama, ciężkiej pracy. 

 

Nawet lew, mimo iż jest królem zwierząt, sam musi zdobywać pożywienie. Na hi suptasya 

simhasya praviśanti mukhe mrgah. Lew nie może myśleć, że skoro jest królem dżungli, może spać 

sobie spokojnie, a zwierzęta same wejdą mu do paszczy. Tak się nie stanie. "Nie, panie. Jesteś 

królem zwierząt, lecz sam musisz postarać się o pożywienie". Tak więc nawet lew, mimo swej 

potęgi, musi podjąć trud szukania zwierzęcia, które mógłby zjeść. W świecie materialnym każdy, 

podobnie jak lew, musi ciężko pracować, żeby utrzymać się przy życiu.  

 

Pa oznacza pariśrama, harówkę, zaś pha odnosi się do phenila, czyli piany. Gdy koń ciężko pracuje, 

na jego pysku pojawia się piana. Równie ciężko muszą pracować ludzie. Jednak taka ciężka praca 

jest vyartha, daremna. To właśnie sygnalizuje litera ba. Bha odnosi się do bhaya, strachu. Chociaż 

ciężko pracujemy, zawsze towarzyszy nam obawa, że nie wszystko pójdzie po naszej myśli. 

Z ciałem w naturalny sposób wiąże się jedzenie, spanie, łączenie się w pary i strach (ahara-nidra-

bhaya-maithunam ca). Ktoś może dobrze jeść, ale musi uważać, aby się nie przejadać, gdyż to 

prowadzi do choroby. Tak więc nawet jedzenie wiąże się ze strachem. Podczas jedzenia ptak 

rozgląda się na wszystkie strony, obawiając się nadejścia wroga. Ostatecznie, w przypadku każdej 

żywej istoty, wszystko kończy się śmiercią (mrtyu), o czym mówi litera ma.  

 

Podsumujmy więc: słowo pavarga i składające się na nie litery pa, pha, ba, bha i ma odnoszą się do 

harówki (pariśrama), piany z ust (phenila), frustracji (vyartha), strachu (bhaya) i śmierci (mrtyu). 

To właśnie jest pavarga, czyli ścieżka materialnych niedoli. Apavarga natomiast oznacza coś 

przeciwnego – świat duchowy, gdzie nie ma harówki, piany z ust, frustracji, strachu ani śmierci. 

Kryszna zaś zwany jest anapavarga-viryą, gdyż wskazuje ścieżkę do świata duchowego.  

 

Dlaczego musimy cierpieć tych pięć rodzajów niedoli? Ponieważ mamy materialne ciało. Gdy tylko 

przyjmujemy materialne ciało – bez względu na to, czy jest to ciało prezydenta czy zwykłego 

człowieka, półboga czy istoty ludzkiej, owada czy Brahmy – musimy doświadczać tych niedoli. 

Tak wygląda egzystencja materialna. Kryszna przychodzi, aby ukazać nam drogę do apavargi, czyli 

wolności od niedoli, a kiedy ją wskazuje, powinniśmy nią podążyć. Kryszna mówi bardzo 

wyraźnie: "Podporządkuj się Mnie. Obdarzę cię apavargą". Aham tvam sarva-papebhyo 

moksayisyami: "Będę cię chronił". I Kryszna ma moc, by dotrzymać tej obietnicy.  

 

Kuntidevi nazywa Śri Krysznę Govindą, ponieważ dostarcza On przyjemności krowom i zmysłom. 

Govindam adi-purusam tam aham bhajami. Govinda, Kryszna, jest adi-purusą, oryginalną osobą. 

Aham adir hi devanam (Bg. 10.2): On jest źródłem półbogów takich jak Brahma, Visnu i Śiva. 

Ludzie nie powinni myśleć, że źródłem wszystkiego są Brahma, Visnu i Śiva. Kryszna mówi: aham 

adir hi devanam – "Ja jestem źródłem nawet tych półbogów". Dlatego raz po raz podkreślamy, że 

wielbimy właśnie tę oryginalną osobę (govindam adi-purusam tam aham bhajami).  

 



Kiedy Kunti modli się: go-dvija-surarti-haravatara, zaznacza w ten sposób, że Govinda, Kryszna, 

zstępuje do tego świata szczególnie po to, by chronić krowy, braminów i bhaktów. W tym świecie 

demony są największymi wrogami krów, gdyż utrzymują tysiące rzeźni. Chociaż niewinne krowy 

dają mleko, najważniejszy pokarm, a po śmierci dają nawet swą skórę na buty, ludzie są takimi 

draniami, że je zabijają. I mimo tego, co robią, chcą być szczęśliwi. Cóż to za grzesznicy...  

 

Dlaczego tak wielki nacisk kładziemy na ochronę krów? Otóż krowa jest najważniejszym 

zwierzęciem. Nie ma zakazu jedzenia mięsa tygrysa czy podobnych zwierząt. W kulturze 

wedyjskiej mięsożercom zaleca się spożywanie mięsa kóz, psów, świń albo innych niższych 

zwierząt, lecz nigdy mięsa krów. Za życia krowa pełni istotną służbę dając mleko i nawet po 

śmierci służy nam dostarczając skóry, kopyt i rogów, które można wykorzystać na wiele sposobów. 

Niemniej jednak we współczesnych czasach społeczeństwo ludzkie jest tak niewdzięczne, że 

niepotrzebnie zabija te niewinne zwierzęta. Dlatego Kryszna przychodzi, by wymierzyć mu karę. 

 

Krysznę wielbi się następującą modlitwą:  

 

namo brahmanya-devaya  

go-brahmana-hitaya ca  

jagad-dhitaya krsnaya  

govindaya namo namah  

 

"Mój Panie, jesteś życzliwy krowom i braminom; jesteś także dobroczyńcą całego świata". 

W doskonałym społeczeństwie ludzkim krowy i bramini (go-dvija) muszą mieć zapewnioną 

ochronę. Słowo dvija odnosi się do bramina, czyli tego, kto zna Brahmana (Boga). Kiedy 

demoniczni ludzie zbytnio nękają braminów i krowy, Kryszna zstępuje, by odnowić zasady religii. 

Pan mówi w Bhagavad-gicie (4.7):  

 

yada yada hi dharmasya  

glanir bhavati bharata  

abhyutthanam adharmasya  

tadatmanam srjamy aham  

 

"Zawsze kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna 

szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście". W obecnym wieku, Kali-yudze, ludzie są 

niezwykle grzeszni i wskutek tego bardzo cierpią. Dlatego Kryszna inkarnował w postaci Swego 

imienia, jako maha-mantra: Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare 

Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

 

Królowa Kunti modliła się do Pana, chcąc ukazać przynajmniej odrobinę chwał Kryszny. 

Wysłuchawszy sławiących Go modlitw, złożonych z wybornych słów, Kryszna odpowiedział 

uśmiechem, a uśmiech ten był tak czarujący, jak Jego moce mistyczne. Moce mistyczne Pana 

oczarowują nawet uwarunkowane dusze, które próbują władać materialnym światem. Bhaktowie 

także ulegają urokowi Pana, ale w inny sposób. Zainspirowani, wielbią Go wyborną poezją. 

I chociaż żadna ilość słów nie wystarczy, by wyliczyć chwały Pana, On czerpie z nich przyjemność, 

tak jak ojciec cieszy się z nieudolnych prób mówienia swojego dziecka. Toteż Pan z uśmiechem 

przyjął modlitwy królowej Kunti. 

 

Słownik 

 

 

Acarya – mistrz duchowy, który naucza własnym przykładem.  

 



Arca-vigraha – inkarnacja Najwyższego Pana w postaci Bóstwa, które przyjmuje formę zrobioną 

z elementów materialnych takich jak drewno czy kamień.  

 

Astanga-yoga – system yogi mistycznej opisany przez Patanjalego w Yoga-sutrach.  

 

Asury – ateistyczne demony.  

 

Atma – wieczna duchowa istota, przebywająca wewnątrz tymczasowego, materialnego ciała.  

 

Avatara – "ten, który zstępuje"; inkarnacja Boga, który zstępuje ze świata duchowego do świata 

materialnego w celu spełnienia określonej misji.  

 

Bhagavad-gita – rozmowa między Najwyższym Panem, Kryszną, a Jego bhaktą Arjuną. 

Przedstawia służbę oddania jako główną metodę osiągnięcia duchowej doskonałości oraz jako 

ostateczny cel, do którego powinniśmy dążyć.  

 

Bhakta – wielbiciel Śri Kryszny.  

 

Bhakti – służba oddania pełniona dla Pana Kryszny.  

 

Brahmacarya – życie w celibacie; pierwszy z etapów wedyjskiego życia duchowego.  

 

Brahmajyoti – oślepiający blask emanujący z osobowej postaci Najwyższego Pana. Impersonaliści 

postrzegają je jako bezforemną, bezgraniczną jasność i błędnie uważają za ostateczną realizację 

Absolutu.  

 

Brahman – bezosobowy aspekt Prawdy Absolutnej.  

 

Bramin – osoba obeznana z Vedami, która zna ostateczny cel życia i może nauczać innych; 

pierwsza z wedyjskich klas społecznych.  

 

Brahmastra – potężna broń nuklearna uaktywniana za pomocą intonowania określonych mantr; 

stosowana w wedyjskiej sztuce wojennej.  

 

Dharma – wieczna religia; zasady religijne.  

 

Ganja – marihuana.  

 

Goloka (Krysznaloka) – najwyższa z duchowych planet, na której znajdują się siedziby Kryszny: 

Dvaraka, Mathura i Vrindavana.  

 

Gopas – pasterze.  

 

Gopi – wiejskie dziewczęta, pasterki; najbardziej zaufane służki i przyjaciółki Kryszny. Z powodu 

swojej czystej miłości do Pana są uosobieniem oddania.  

 

Guru – mistrz duchowy.  

 

Hare Kryszna mantra – patrz: Maha-mantra.  

 

Jnani – osoba, która usiłuje osiągnąć doskonałość duchową za pomocą kultywowania wiedzy na 

drodze spekulacji filozoficznej.  



 

Kali-yuga (wiek Kali) – obecny wiek, którego charakterystyczną cechą jest kłótliwość; jest on 

ostatnim w cyklu czterech wieków, a zaczął się pięć tysięcy lat temu.  

 

Karma – działanie z myślą o osiągnięciu korzyści; zawsze pociąga za sobą następstwa – dobre lub 

złe.  

 

Karmi – osoba usatysfakcjonowana ciężką pracą przynoszącą chwilową przyjemność zmysłom.  

 

Krysznaloka – patrz: Goloka.  

 

Ksatriya – osoba wykonująca obowiązki administracyjne lub obronne; druga z wedyjskich klas 

społecznych.  

 

Lila – rozrywki, którym Najwyższy Pan oddaje się dla przyjemności własnej i Swoich bhaktów  

 

Mahabharata – epopeja przedstawiająca historię wojny między Pandavami a Kauravami 

zakończonej wielką bitwą na polu Kuruksetra; skompilowana przez Vyasadevę.  

 

Maha-mantra – wielka mantra:  

 

Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare  

 

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

 

Mahatma – wielka dusza.  

 

Mantra – dźwięk, który wyzwala umysł ze złudzenia.  

 

Maya – złudzenie; zapomnienie o swoim związku z Kryszną; także: iluzoryczna energia 

Najwyższego Pana.  

 

Mayavadi – filozofowie impersonaliści, którzy twierdzą, że Pan nie może mieć transcendentalnego 

ciała.  

 

Muni – mędrcy.  

 

Paramahamsa – "najlepszy z łabędzi"; osoba, która doskonale odróżnia ducha od materii.  

 

Paramatma – Naddusza; Pan Visnu, który przebywa w sercu każdej żywej istoty.  

 

Patalaloka – niższy system planetarny, na którym żyją demony.  

 

Prakrti – materialna natura. Kontroluje wszystkie zjawiska zachodzące w tym świecie, jak również 

wszystkie uwarunkowane żywe istoty; sama jednak znajduje się pod bezpośrednią kontrolą Pana.  

 

Prasada – pożywienie wegetariańskie uduchowione dzięki ofiarowaniu go Najwyższemu Panu.  

 

Purany – pisma stanowiące uzupełnienie oryginalnych Ved. Opisują historię wszechświata od 

chwili stworzenia oraz różne inkarnacje Pana.  

 

Risi – mędrcy  



 

Sannyasa – życie w wyrzeczeniu; czwarty z etapów wedyjskiego życia duchowego.  

 

Sari – tradycyjny strój noszony przez kobiety w Indiach.  

 

Śastry – pisma objawione.  

 

Śrimad Bhagavatam – "nieskazitelna Purana" objaśniająca czystą służbę oddania dla Najwyższego 

Pana.  

 

Śruti – cztery oryginalne Vedy wraz z Upanisadami.  

 

Śudra – robotnik; czwarta z wedyjskich klas społecznych.  

 

Surabhi – transcendentalne krowy ze świata duchowego, spełniające wszelkie pragnienia.  

 

Svayamvara – ceremonia, podczas której córka króla może wybrać sobie męża.  

 

Tilaka – pomyślne znaki, które bhakta maluje na swoim ciele specjalną glinką. Sygnalizują, że ciało 

bhakty jest świątynią Visnu.  

 

Tulasi – uświęcona roślina czczona przez bhaktów Visnu.  

 

Upanisady – dział Ved opisujący Prawdę Absolutną.  

 

Vaikuntha – świat duchowy.  

 

Vaisnava – bhakta Pana Visnu, Kryszny.  

 

Vanaprastha – osoba, która porzuciła życie rodzinne; trzeci z etapów wedyjskiego życia 

duchowego.  

 

Vedanta-sutra – podsumowanie pism wedyjskich w formie krótkich aforyzmów mówiących 

o naturze Prawdy Absolutnej; jej autorem jest Śri Vyasadeva.  

 

Vedy – oryginalne pisma obejmujące wszelkie gałęzie filozofii, nauki, sztuki i wiedzy duchowej. 

Po raz pierwszy wypowiedziane przez Samego Pana Visnu do stwórcy wszechświata – Brahmy; 

spisane około pięciu tysięcy lat temu przez Śri Vyasadevę, literacką inkarnację Kryszny.  

 

Vrindavana – osobista, transcendentalna siedziba Kryszny, gdzie w pełni przejawia się Jego 

słodycz.  

 

Yogi – transcendentalista, który dąży do odnowienia związku z Najwyższym.  

 

Zamindar – właściciel ziemski. 

 

 

O Autorze 

 

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

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

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



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

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

wiedzy wedyjskiej. Śrila Prabhupada został jego uczniem, a jedenaście lat później (1933), 

w Allahabadzie, otrzymał formalną inicjację.  

 

Podczas pierwszego spotkania Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poprosił Śrila Prabhupadę, 

aby rozpowszechniał wiedzę wedyjską w języku angielskim. W latach następnych Śrila Prabhupada 

napisał komentarz do Bhagavad-gity, pomagał w działalności misyjnej Gaudiya Matha, a w roku 

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

czasopisma w języku angielskim zatytułowanego "Back to Godhead". Osobiście je redagował, 

własnoręcznie przepisywał na maszynie i robił korektę. Sam nawet za darmo rozprowadzał 

pojedyncze egzemplarze i starał się zdobywać środki na utrzymanie publikacji. Od chwili ukazania 

się pierwszego numeru, czasopismo wydawane jest nieprzerwanie; obecnie publikują je uczniowie 

Śrila Prabhupady na Zachodzie.  

 

Doceniwszy oddanie i filozoficzne wykształcenie Śrila Prabhupady, Towarzystwo Gaudiya 

Vaisnava nadało mu w roku 1947 honorowy tytuł "Bhaktivedanta". W roku 1950, mając 

pięćdziesiąt cztery lata, Śrila Prabhupada wycofał się z życia rodzinnego, a cztery lata później 

przyjął vanaprasthę. Udał się do świętej Vrindavany, gdzie żył w bardzo skromnych warunkach 

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

studiom i pisaniu. W roku 1959 przyjął sannyasę. W świątyni Radha-Damodara Śrila Prabhupada 

rozpoczął pracę nad dziełem swego życia – wielotomowym tłumaczeniem i komentarzem do 

osiemnastu tysięcy wersetów Śrimad Bhagavatam (Bhagavata Purany). Napisał również Łatwą 

podróż na inne planety.  

 

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

Zjednoczonych, aby wypełnić misję swego mistrza duchowego. Od tego czasu napisał ponad 

czterdzieści tomów autoryzowanych tłumaczeń i komentarzy do klasycznej, filozoficzno-religijnej 

literatury starożytnych Indii.  

 

Kiedy Śrila Prabhupada przybył po raz pierwszy do Nowego Jorku, był praktycznie bez środków do 

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

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Pod jego troskliwym przewodnictwem 

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

szkół, świątyń, instytutów i społeczności farmowych.  

 

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

podstawowego i średniego. W Dallas (Teksas) założył pierwszą gurukulę. Na początku uczęszczało 

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

 

Z inspiracji Śrila Prabhupady rozpoczęto też budowę kilku wielkich międzynarodowych centrów 

kulturalnych w Indiach. W Śridhama Mayapur (Zachodni Bengal) powstaje miasto dla 

kilkudziesięciu tysięcy vaisnavów z całego świata. Miejsce to ma być także siedzibą Instytutu 

Studiów Wedyjskich. We Vrindavanie wybudowano wspaniałą świątynię Kryszna-Balaramy 

i Międzynarodowy Dom Gościnny. W Bombaju istnieje centrum kulturalne i edukacyjne. Są to 

ośrodki, w których ludzie z Zachodu mogą mieszkać i poznawać kulturę wedyjską z pierwszej ręki.  

 

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

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

podręczniki na wielu wyższych uczelniach. Dzieła Śrila Prabhupady zostały przełożone na 

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

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



na świecie wydawcą książek z dziedziny filozofii i religii Indii.  

 

Pomimo zaawansowanego wieku, Śrila Prabhupada – w ciągu zaledwie dwunastu lat – czternaście 

razy okrążył kulę ziemską. Wszędzie, gdzie się udał, prezentował świadomość Kryszny. Pomimo 

ożywionego trybu życia, Śrila Prabhupada nie przestawał pisać. Jego prace są bogatą biblioteką 

filozofii, religii, literatury i kultury wedyjskiej. 

 

 

Pożywienie duch 

 

Rodzaj spożywanego przez nas pokarmu wpływa nie tylko na stan naszego ciała, ale także na umysł 

i świadomość. Dlatego też osoby praktykujące proces bhakti-yogi kierują się ściśle określonymi 

zasadami dotyczącymi rodzaju przyjmowanego pokarmu, sposobów jego przygotowania itd. 

W Bhagavad-gicie Kryszna kończąc opisywanie Arjunie metody bhakti-yogi mówi: yat karosi yad 

aśnasi yaj juhosi dadasi yat / yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam – "Cokolwiek 

czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia, które 

praktykujesz, powinny być, o synu Kunti, ofiarą dla Mnie". (Bg. 9.27) Z wersetu tego wynika, że 

człowiek powinien jeść tylko to, co było najpierw ofiarowane Krysznie. Kryszna jest 

samowystarczalny i aby być w pełni usatysfakcjonowany nie potrzebuje od nas niczego. Jest jednak 

tak łaskawy, że przyjmuje to, co ofiarowujemy Mu z miłością i oddaniem. Kryszna mówi również 

w Bhagavad-gicie, co należy Mu ofiarować: param puspam phalam toyam yo me bhaktya 

prayacchati / tad aham bhakty-upahrtam aśnami prayatatmanah – "Jeśli Ktoś z miłością i oddaniem 

złoży Mi liść, kwiat, owoc czy trochę wody w ofierze – przyjmę to". (Bg. 9.26) Nie ma tu mowy 

o mięsie, rybach czy jajkach – takich produktów Kryszna nie przyjmuje. Dlatego też wielbiciele 

Kryszny ofiarowują Mu tylko warzywa, owoce, ziarno, mleko i jego przetwory – wszystko to, co 

jest świeże, smaczne i nie ma związku z zabijaniem. Dzięki Swej mocy Kryszna może przekształcić 

to, co materialne w to, co duchowe. Jeżeli umieścimy w ogniu żelazny pręt to wkrótce rozgrzeje się 

on do czerwoności i nabierze cech ognia. Tak samo i pożywienie, mimo iż materialne, to poprzez 

ofiarowanie go Krysznie staje się duchowe i nazywane jest prasada – łaską Najwyższego Pana.  

 

Najprostszy sposób ofiarowania jest następujący: po ugotowaniu posiłku nakładamy niewielką ilość 

każdej z przygotowanych potraw na czyste, małe naczynka przeznaczone tylko dla Kryszny. Po 

zrobieniu tego, modlimy się: "Mój drogi Kryszno, przyjmij, proszę, to pożywienie". Możemy przez 

kilka minut intonować maha-mantrę Hare Kryszna, po czym przełożyć wszystko z powrotem do 

garnków i umyć naczynka. W ten sposób wszystko, co przygotowaliśmy jest ofiarowane. 

W świątyniach Kryszny pożywienie ofiarowywane jest na ołtarzu. Podczas ofiarowania Wielbiciel 

recytuje mantry sanskryckie przeznaczone specjalnie do tego celu.  

 

Pokarm ofiarowany Krysznie jest bardzo smaczny i pełen duchowej mocy. Odwiedzając 

którykolwiek z ośrodków ruchu Hare Kryszna, szczególnie w niedzielę, można się o tym przekonać 

osobiście. 


