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Świadomość Kryszny jest prowadzona pod kierunkiem Śrila Rupy Goswamiego. Gaudiya 

Vaisnavowie, czyli Vaisnavowie bengalscy, są przeważnie zwolennikami Śri Caitanyi Mahaprabhu, 

którego bezpośrednimi uczniami jest sześciu Goswamich z Vrindavany. Dlatego też Śrila Narottama 
Thakura pisał: 

 

rupa-raghunatha-pade ha-ibe akuti 
kabe hama bujhaba se yugala-priti 

 

"Kiedy pojawi się we mnie gorące pragnienie zrozumienia literatury napisanej przez Goswamich, 

wówczas będę mógł zrozumieć transcendentalną miłość Radhy i Kryszny." Śri Caitanya Mahaprabhu 
pojawił się, aby obdarzyć ludzkie społeczeństwo błogosławieństwem nauki o Krysznie. Najbardziej 
wzniosłymi spośród wszystkich czynów Pana są Jego miłosne rozrywki małżeńskie z pasterkami 

gopi. Śri Caitanya Mahaprabhu pojawił się, prezentując miłosne uczucia Śrimati Radharani, 

najlepszej spośród gopi. Zatem, aby zrozumieć misję Pana Caitanyi Mahaprabhu i pójść w Jego 
ślady, należy bardzo poważnie naśladować sześciu Goswamich – Śri Rupę, Sanatanę, Bhatta 

Raghunathę, Śri Jivę, Gopala Bhattę i Dasa Raghunathę. 
 

Duchowym przywódcą sześciu Goswamich był Śrila Rupa Goswami, i aby pokierować naszym 
działaniem, zostawił nam ten Upadeśamrta (Nektar instrukcji), zamieszczając w nim podstawowe 

zasady, których należy przestrzegać na ścieżce bhakti-yogi. Tak jak Śri Caitanya Mahaprabhu 
pozostawił po Sobie osiem wersetów znanych jako Śiksastaka, podobnie Śri Rupa Goswami dał 

nam Upadeśamrtę, abyśmy mogli zostać czystymi Vaisnavami. 
 

We wszelkich sprawach duchowych pierwszym obowiązkiem jest kontrolowanie swojego umysłu 

i zmysłów. Dopóki nie kontroluje się umysłu i zmysłów, nie można zrobić żadnego postępu w życiu 
duchowym. Każdy w tym materialnym świecie jest obezwładniony siłami pasji i ignorancji. Należy 

zatem wznieść się do platformy dobroci, sattva-guny, przez przestrzeganie instrukcji Rupy 
Goswamiego, a wtedy wszelkie instrukcje dotyczące dalszego postępu duchowego zostaną nam 

stopniowo objawione. 
 

Postęp w świadomości Kryszny zależy od indywidualnej postawy, nastawienia zainteresowanego. 
Osoba praktykująca świadomość Kryszny powinna stać się doskonałym gosvamim. Vaisnavowie są 

ogólnie znani jako gosvami. We Vrindavanie tytułem tym obdarzany jest też każdy prezydent 

świątyni. Ten, kto chce zostać doskonałym bhaktą Kryszny, musi zostać gosvamim. Go znaczy 
"zmysły," a svami znaczy "mistrz." Dopóki ktoś nie panuje nad swoimi zmysłami i umysłem, dopóty 

nie może zostać gosvamim. Aby osiągnąć najwyższy sukces w życiu przez stanie się gosvamim, 
a następnie czystym bhaktą Kryszny, należy przestrzegać instrukcji znanych jako Upadeśamrta, 
które zostały nam przekazane przez Śrila Rupę Goswamiego. Śrila Rupa Goswami napisał wiele 
książek, chociażby takie jak Bhakti-rasamrta-sindhu, Vidagdha-madhava i Lalita-madhava, ale 

Upadeśamrta zawiera pierwsze instrukcje dla początkujących bhaktów. Należy przestrzegać tych 
instrukcji bardzo ściśle, a wtedy niewątpliwie osiągnięcie sukcesu stanie się łatwiejsze. Hare 

Kryszna. 

 
A. C. Bhaktivedanta Swami 

20 wrzesień, 1975r. 
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Wykaz źródeł 
 

Tekst Nektaru Oddania i Nektaru Instrukcji jest potwierdzony przez standardowe autorytety 
wedyjskie. W książkach tych są szczególnie cytowane następujące autentyczne pisma święte: 

 

 
Adi Purana 

Agastya-samhita 

Agni Purana 

Aparadha-bhanjana 

Bhagavad-gita 

Bhakti-rasamrita-sindhu (Rupa Goswami) 

Bhavisya Purana 

Brahmanda Purana 

Brahma Purana 

Brahma-samhita 

Brahma-yamala 

Brihad-vamana Purana 

Caitanya-caritamrita (Krysznadasa Kaviraja) 

Dana-keli-kaumudi 
Garuda Purana 

Gita-govinda 

Govinda-vilasa 

Hamsaduta 

Hari-bhakti-sudhodaya 

Hari-bhakti-vilasa 

Hayaśirsa-pancaratra 

Iśopanisad 

Kryszna-karnatmrita 

Laghu-bhagavatamrita (Rupa Goswami) 

Lalita-madhava 

Linga Purana 

Mahabharata 

Maha-kurma Purana 

Mukunda-mala-stotra 

Mundaka Upanisad 

Narada-pancaratra 

Naradiya Purana 

Nrisimha Purana 

Padma Purana 

Padyavali 
Prahlada-samhita 

Prema-vivarta (Jagadananda Pandita) 

Śiksastaka 

Skanda Purana 

Śrimad-Bhagavatam 

Śuka-samhita 

Varaha Purana 

Vidagdha-madhava 

Visnu-dharmottara 

Visnu Purana 

Visnu-rahasya 

Visnu Purana 

Visnu-rahasya 
 

 

 

 

 

 



Tekst 1 
 

 
 

vaco vegam manasah krodha-vegam 

jihva-vegam udaropastha-vegam 

etan vegan yo visaheta dhirah 

sarvam apimam prthivim sa śisyat 

 
vacah – mowy, vegam – impuls; manasah – umysłu; krodha – złości; vegam – impuls; jihva – 
języka; vegam – impuls; udara-upastha – brzucha i genitaliów; vegam – impuls; etan – te; vegan 

– impulsy; yah – każdy kto; visaheta – może tolerować; dhirah – zrównoważony; sarvam – 
wszystkie; api – z pewnością; imam – ten; prthivim – świat; sah – taka osoba; śisyat – może 
inicjować uczniów. 

 
Zrównoważona osoba, która może kontrolować impulsy mowy, żądania umysłu, odruchy 
złości i impulsy języka, brzucha i genitaliów, posiada kwalifikacje, aby mieć uczniów na 
całym świecie. 

 
ZNACZENIE: W Śrimad-Bhagavatam (6.1.9-10) Pariksit Maharaja zadał Śukadevie Goswamiemu 
kilka bardzo inteligentnych pytań. Jedno z nich brzmiało: "Dlaczego ludzie poddają się pokucie, jeśli 
nie umieją kontrolować swoich zmysłów?" Np., złodziej może doskonale wiedzieć, że za swoją 

kradzież może zostać aresztowany przez policję, i może nawet widzieć, jak inny złodziej jest 
aresztowany, a pomimo to kontynuuje on swój proceder. Doświadczenie gromadzi się przez 
oglądanie i słuchanie. Ten, kto jest mniej inteligentny, gromadzi doświadczenie poprzez percepcję 
wzrokową, kiedy jednak inteligentna osoba słyszy z ksiąg prawniczych albo śastr, czyli pism 

świętych, że kradzież nie jest dobra, i słyszy, że złodziej jest karany poprzez aresztowanie, to jest 
to dla niej wystarczające, aby powstrzymać się od kradzieży. Mniej inteligentna osoba musi być 
aresztowana i ukarana za kradzież, aby się tego oduczyć. Jednakże zdarza się, że łajdak, głupiec, 

może mieć zarówno doświadczenie wzrokowe jak i słuchowe, czy nawet sam może zostać ukarany, 
a mimo to nie przestanie kraść. Nawet jeśli taka osoba pokutuje i zostaje ukarana przez władze, 
będzie znowu kraść, skoro tylko wyjdzie z więzienia. Jeśli kara w postaci więzienia jest uważana za 
pokutę, to co za korzyść wynika z takiej pokuty? Wskutek tego Maharaja Pariksit zapytał 
 

drsta-śrutabhyam yat papam 

janann apy atmano 'hitam 

karoti bhuyo vivaśah 

prayaścittam atho katham 

 

kvacin nivartate 'bhadrat 

kvacit carati tat punah 

prayaścittam atho 'partham 

manye kunjara-śaucavat 

 

Porównał on taką pokutę do kąpieli słonia. Słoń może wykąpać się w rzece, ale skoro tylko 
wychodzi na brzeg, obrzuca całe swoje ciało piaskiem. Zatem, co za korzyść z takiej kąpieli? 
Podobnie, wielu praktykantów życia duchowego intonuje maha-mantrę Hare Kryszna i jednocześnie 
oddaje się wielu zakazanym czynnościom, myśląc, że intonowanie zneutralizuje ich przewinienia. 
Jedną z dziesięciu rodzajów obraz, którą można popełnić intonując święte imię Pana, jest obraza 

zwana namno balad yasya hi papa-buddhih, czyli popełnianie grzesznych czynności z myślą 
o oczyszczeniu się od ich reakcji przez intonowanie maha-mantry Hare Kryszna. Podobnie, 
niektórzy chrześcijanie chodzą do kościoła, by wyspowiadać się ze swoich grzechów, myśląc, że 
wyznanie grzechów przed księdzem i spełnienie jakiejś pokuty uwolni ich od skutków grzechów 
popełnionych w ciągu tygodnia. Ale skoro tylko przemija sobota i przychodzi niedziela, zaczynają 
na nowo grzeszyć, myśląc, że zostaną rozgrzeszeni następnej soboty. Maharaja Pariksit, 

najbardziej inteligentny Król swoich czasów, potępia taki rodzaj prayaścitta, pokuty. Śukadeva 
Goswami, równie inteligentny, będąc mistrzem duchowym Maharaja Pariksita, odpowiedział na 
pytanie Króla i potwierdził, że jego zdanie na temat pokuty było poprawne. Grzeszne działanie nie 



może zostać zneutralizowane przez pobożne uczynki. W ten sposób, jedyną prawdziwą prayaścitta, 

czyli pokutą, jest rozbudzenie naszej uśpionej świadomości Kryszny. 
 

Prawdziwa pokuta pociąga za sobą dojście do prawdziwej wiedzy, a do osiągnięcia jej istnieje 
standardowy proces. Kiedy ktoś przestrzega zasad higieny, nie ma dla niego kwestii choroby. 
Ludzka istota powinna być kształtowana według pewnych zasad, a celem tego wszystkiego jest 
ożywienie jej oryginalnej wiedzy. Takie metodyczne życie jest opisane jako tapasya. Do standardu 
prawdziwej wiedzy, czyli świadomości Kryszny, można być promowanym stopniowo, przez 
praktykowanie wyrzeczenia i celibatu (brahmacaryi), przez kontrolowanie umysłu, przez 
kontrolowanie zmysłów, przez przeznaczanie swoich posiadłości na cele dobroczynne, przez bycie 

prawdomównym, przez zachowywanie czystości i praktykowanie yoga-asanów. Jednak, jeśli ktoś 
ma szczęście, aby zetknąć się z czystym bhaktą Kryszny, może on przekroczyć wszystkie praktyki 
mające na celu kontrolę umysłu poprzez proces yogi mistycznej, po prostu przez przestrzeganie 
zasad świadomości Kryszny – tzn., powstrzymywanie się od zakazanego seksu, jedzenia mięsa, 
toksykowania się i hazardu – i przez zaangażowanie się w służbę dla Najwyższego Pana pod 
kierunkiem bona fide mistrza duchowego. Ten łatwy proces poleca w tym wersie Śrila Rupa 
Goswami. 
 

Po pierwsze, należy kontrolować swoją moc mowy. Każdy z nas posiada zdolność mówienia, i skoro 

tylko nadarza się nam okazja, zaczynamy mówić. A jeśli nie mówimy o świadomości Kryszny, to 
mówimy jedynie o różnego rodzaju nonsensach. Ropucha na polu wyraża swoją moc mowy przez 
rechotanie, i podobnie każdy, kto ma język, chce mówić, nawet jeśli wszystko to, co mówi, jest 
nonsensem. Rechotanie żaby jest po prostu zapraszaniem węża: "Proszę, przyjdź tutaj i zjedz 
mnie." Niemniej jednak, chociaż jest to zapraszanie śmierci, nie przestaje ona rechotać. Rozmowy 
ludzi materialistycznych i impersonalistycznych filozofów Mayavadi mogą być porównane do 

rechotania żaby. Ludzie ci zawsze rozmawiają o głupstwach, i w ten sposób zapraszają śmierć. 
Jednak kontrolowanie mowy nie oznacza narzuconego samemu sobie milczenia (zewnętrzny proces 
mauna), tak jak praktykują to filozofowie Mayavadi. Milczenie może okazać się pomocne do 
pewnego momentu, ale ostatecznie zawodzi nasze nadzieje. Sens kontrolowania mowy 
zakomunikowany tutaj przez Śrila Rupę Goswamiego zawiera się w pozytywnym procesie krsna-
katha, czyli w zaangażowaniu mowy w gloryfikację Najwyższego Pana, Śri Krysznę. W ten sposób 
język może wysławiać imię, formę, cechy i rozrywki Pana. Głosiciel krsna-katha jest zawsze poza 

szponami śmierci. Takie jest właśnie znaczenie kontrolowania impulsu mowy. 

 
Niepokój albo zmienność umysłu (mano-vega) jest kontrolowana, kiedy ktoś koncentruje swój 

umysł na lotosowych stopach Kryszny Caitanya-caritamrta (Madhya 22.31) mówi: 

 

krsna-surya-sama; maya haya andhakara 

yahan krsna, tahan nahi mayara adhikara 

 

Kryszna jest jak słońce, a maya jest jak ciemność. Jeśli obecne jest słońce, nie ma kwestii 
ciemności. Podobnie, jeśli Kryszna obecny jest w umyśle, nie ma możliwości, aby umysł ten był 

niepokojony przez wpływ mayi. Yogiczny proces negowania wszelkich materialnych myśli nie jest 
pomocny. Próby stwarzania pustki w umyśle są sztuczne. Pustka nie pozostanie na długo. Jednak, 

jeśli ktoś myśli zawsze o Krysznie i o tym, jak Mu służyć, to jego umysł będzie w naturalny sposób 
kontrolowany. 

 

Podobnie może być kontrolowana złość. Nie można całkowicie powstrzymać złości, ale jeśli po 
prostu będziemy źli na tych, którzy bluźnią przeciwko Panu albo bhaktom Pana, wtedy będziemy 

kontrolować naszą złość w świadomości Kryszny. Pan Caitanya Mahaprabhu rozgniewał się 

pewnego razu na niegodziwych braci Jagai i Madhai, którzy znieważyli i uderzyli Nityanandę 
Prabhu. W Swojej Śiksastaka Pan Caitanya napisał, trnad api sunicena taror api sahisnuna: "należy 
być bardziej pokornym od źdźbła trawy na drodze i bardziej tolerancyjnym niż drzewo." Ktoś więc 

może zapytać, dlaczego Pan zamanifestował Swój gniew. Sens tego jest taki, że należy być 
przygotowanym, aby tolerować wszelkie zniewagi wobec siebie samego, ale kiedy zostanie 

znieważony Kryszna albo Jego czysty wielbiciel, to prawdziwy bhakta wpada w gniew i działa jak 
ogień przeciwko bluźniercom. Krodha, czyli złość, nie może zostać powstrzymana, ale może być 
zastosowana we właściwy sposób. To właśnie pod wpływem gniewu Hanuman podpalił miasto 
Lankę, a mimo to jest on czczony jako największy bhakta Pana Ramacandry. Znaczy to, że 

zastosował on swój gniew we właściwy sposób. Arjuna może posłużyć za następny przykład. Nie 
chciał walczyć, ale Kryszna podburzył jego gniew: "Musisz walczyć!" Walka bez gniewu nie jest 

możliwa. Jednakże, gniew jest kontrolowany, kiedy wykorzystuje się go w służbie Pana. 
 

Co do impulsów języka, każdy z nas ma doświadczenie, że język chce jeść smaczne potrawy. 
Ogólnie rzecz biorąc, nie powinniśmy pozwolić językowi jeść według jego zachcianek, ale 



powinniśmy kontrolować go przez spożywanie prasada. Postawa bhakty jest taka, że będzie jadł 

tylko wtedy, kiedy Kryszna ofiaruje mu prasada. Taki jest sposób na kontrolowanie języka. Należy 
przyjmować prasada w wyznaczonych porach, i nie powinno się jeść w restauracjach albo 

cukierniach po prostu dla zadowalania kaprysów języka czy brzucha. Jeśli będziemy trzymać się 
zasady przyjmowania prasada, będziemy w stanie opanować impulsy brzucha i języka. 

 

W podobny sposób mogą być kontrolowane impulsy seksualne. Genitalia powinny być użyte do 
spłodzenia dzieci świadomych Kryszny – w innym przypadku nie powinny być używane. 

Świadomość Kryszny popiera małżeństwa nie dla przyjemności seksualnych, ale dla spłodzenia 
dzieci świadomych Kryszny. Skoro tylko dzieci trochę podrosną, posyłane są do jednej z naszych 

szkół, gurukuli, gdzie kształci się je na w pełni świadomych Kryszny bhaktów. Potrzebujemy wiele 
takich świadomych Kryszny dzieci, i kto jest zdolny wydać na świat potomstwo świadome Kryszny, 

ma pozwolenie na użycie swoich genitaliów. 
 

Kiedy ktoś posiada pełne doświadczenie w kontrolowaniu się metodami świadomości Kryszny, 
wówczas może osiągnąć kwalifikacje do zostania bona fide mistrzem duchowym. 

 

W swoich objaśnieniach Anuvrtti do Upadeśamrty, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pisze, 

że nasze utożsamianie się z materią stwarza trzy rodzaje impulsów-impuls mowy, impulsy albo 
żądania umysłu i żądania ciała. Kiedy żywa istota pada ofiarą tych trzech typów impulsów, jej życie 
staje się niepomyślnym. Ten, kto praktykuje powstrzymywanie się od tych żądań albo impulsów, 

jest nazywany tapasvi, czyli tym, który praktykuje wyrzeczenie. Przez taką tapasyę można 
przezwyciężyć represje materialnej energii, zewnętrznej mocy Najwyższego Osobowego Boga. 

 

Kiedy mówimy o impulsie mowy, odnosimy to do bezużytecznego gadulstwa, takiego jak bredzenie 
filozofów Mayavadi, osób zaangażowanych w czynności dla materialnej korzyści (fachowo zwane 
karma-kanda), czy materialistycznie myślących ludzi, którzy po prostu gonią za przyjemnościami 

zmysłowymi. Wszelkie takie rozmowy czy literatura są praktyczną manifestacją impulsu mówienia. 
Wielu ludzi opowiada głupstwa i pisze tomy bezużytecznych książek, a wszystko to jest rezultatem 

niekontrolowanego impulsu mowy. Aby zneutralizować tę tendencję, musimy nakierować nasze 

mówienie na tematy związane z Kryszną. Zostało to wyjaśnione w Śrimad-Bhagavatam (1.5.10-
11): 

 

na yad vacaś citra-padam harer yaśo 

jagat-pavitram pragrnita karhicit 
 

tad vayasam tirtham uśanti manasa 

na yatra hamsa niramanty uśikksayah 

 

"Słowa, które nie opisują chwały Pana, która sama w sobie może uświęcić atmosferę całego 
wszechświata, są uważane przez święte osoby za miejsca pielgrzymek dla kruków i wron, jako że 
doskonałe pod każdym względem osoby, będące mieszkańcami świata transcendentalnego, nie 

czerpią z nich żadnej przyjemności." 

 

tad-vag-visargo janatagha-viplavo 

yasmin prati-ślokam abaddhavaty api 
namany anantasya yaśo 'nkitani yat 

śrnvanti gayanti grnanti sadhavah 

 

"Natomiast literatura, która pełna jest opisów transcendentalnych chwał imienia, sławy, formy, 
rozrywek, itd., nieograniczonego Najwyższego Pana, jest czymś odmiennym, pełnym 

transcendentalnych instrukcji kierujących ku przemianie bezbożnego życia błędnie nakierowanej 
cywilizacji świata. Taką literaturę, nawet jeśli jest niedoskonale skomponowana, słuchają, śpiewają 

i akceptują oczyszczeni ludzie, którzy są z gruntu uczciwi." 

 

Wniosek jest więc taki, że tylko wtedy, kiedy mówimy o służbie oddania dla Najwyższego 

Osobowego Boga, możemy powstrzymać się od mówienia nonsensów. Zawsze powinniśmy się 
starać, by wykorzystać naszą moc mówienia wyłącznie dla celu realizacji świadomości Kryszny. 

 

 
Jeśli chodzi o niepokoje chwiejnego umysłu, to dzielą się one na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj 
nazywany jest avirodha-priti, czyli nieograniczonym przywiązaniem, a drugi to virodha-yukta-

krodha, czyli złość wyrastająca z frustracji. Obstawanie przy filozofii Mayavadi, wiara w rezultaty 
karma-vadi, i wiara w plany oparte na pragnieniach materialistycznych, są nazywane avirodha-

priti. Jnani, karmi i materialistyczni wytwórcy planów przyciągają powszechną uwagę 

uwarunkowanych dusz, ale kiedy materialiści nie mogą zrealizować swoich planów, stają się wtedy 



źli. 
 

Podobnie, żądania ciała mogą być podzielone na trzy kategorie: wymogi języka, brzucha 

i genitaliów. Można zauważyć, że te trzy zmysły są usytuowane w prostej linii, co zaś się tyczy 
ciała, to żądania cielesne zaczynają się od języka. Jeśli ktoś może opanować żądania języka, 
ograniczając jego aktywność poprzez spożywanie prasada, wówczas automatycznie mogą być 
kontrolowane impulsy brzucha i genitaliów. W nawiązaniu do tego Śrila Bhaktivinoda Thakura 

mówi: 

 

śarira avidya-jala, jadendriya tahe kala, 
jive phele visaya-sagare 

ta'ra madhye jihva ati, lobhamaya sudurmati, 

ta'ke jeta kathina samsare 

krsna bada dayamaya, karibare jihva jaya, 
sva-prasada-anna dila bhai 

sei annamrta khao, radha-krsna-guna gao, 
preme daka caitanya-nitai 

 

"O Panie! To materialne ciało jest siedliskiem ignorancji, a zmysły są siecią ścieżek wiodących ku 
śmierci. Upadliśmy w ten ocean materialnej przyjemności zmysłowej, a ze wszystkich zmysłów 
język jest najbardziej nienasycony i trudny do opanowania. Bardzo trudno jest pokonać język 

w tym świecie, ale Ty, drogi Kryszno, jesteś dla nas bardzo łaskawy. Dałeś nam to wspaniałe 
prasada, aby pomóc nam pokonać język. Zatem pozwól nam spożywać to prasada dla naszej pełnej 
satysfakcji, ku chwale Ich Boskiej Miłości Śri Śri Radhy i Kryszny, i w miłości wołać o pomoc Pana 

Caitanyi i Prabhu Nityanandy." 

 

Istnieje sześć typów ras (smaków), i jeśli ktoś jest niepokojony przez któryś z nich, wówczas 
kierują nim impulsy języka. Pewne osoby są przyciągane do jedzenia mięsa, ryb, krabów, jaj 

i innych rzeczy produkowanych ze spermy oraz krwi i spożywanych w formie martwych ciał. Inni są 
przyciągani do jedzenia warzyw, pnączy, szpinaku czy produktów mlecznych, ale wszyscy jedzą dla 

zaspokojenia żądań języka. Osoba w świadomości Kryszny musi porzucić takie jedzenie dla 
przyjemności zmysłowej oraz używanie nadmiernej ilości przypraw, takich jak chili i tamarynda. 
Używanie betelu, tytoniu, LSD, marihuany, opium, wina, kawy i herbaty jest folgowaniem sobie 

w spełnianiu zakazanych żądań zmysłowych. Jeśli możemy praktykować przyjmowanie tylko 

resztek potraw ofiarowanych Krysznie, to wtedy możliwe jest wyzwolenie się spod tyranii mayi. 
Warzywa, zboże, owoce, produkty mleczne i woda są właściwym pokarmem do ofiarowania Panu, 

tak jak to zostało przepisane przez Samego Pana Krysznę. Jednak, jeśli ktoś przyjmuje prasada 
tylko dlatego, że jest smaczny, i je go zbyt dużo, to taka osoba również pada ofiarą próby 

zadowalania języka. Śri Caitanya Mahaprabhu uczył nas, aby unikać bardzo smacznych potraw, 
nawet podczas spożywania prasada. Nawet jeśli ofiarowujemy jakieś smaczne potrawy Bóstwu 

z myślą o spożywaniu takiego wspaniałego pożywienia, również jesteśmy uwikłani w próbę 
zadowalania żądań języka. W Caitanya-caritamrta (Antya 6.227) zostało oznajmione: 

 

jihvara lalase yei iti-uti dhaya 

śiśnodara-parayana krsna nahi paya 

 

"Ten, kto służy swojemu językowi i kierowany jego żądaniami biega tu i tam, oddany pragnieniom 

żołądka i genitaliów, nie może osiągnąć Kryszny." 

 

Jak powiedziano wcześniej, język, brzuch i genitalia są usytuowane w prostej linii, i dlatego 

zaliczane są do tej samej kategorii. Pan Caitanya powiedział, bhala na khaibe ara bhala na paribe: 
"Nie ubieraj się zbytkownie i nie spożywaj wytwornego pożywienia." (Cc. Antya 6.236) 

 

Na choroby żołądka cierpią ci, którzy nie kontrolują pragnień swojego brzucha. Kiedy pragniemy 
jeść więcej niż jest to konieczne, automatycznie stwarzamy wiele kłopotów w życiu. Jednak przez 
przestrzeganie takich dni postu jak Ekadaśi i Janmastami, możemy opanować żądania brzucha. 

 

Jeśli zaś chodzi o impulsy genitaliów, to przyjmują one dwie formy: właściwą i niewłaściwą, czyli 
seks legalny i seks zakazany. Kiedy mężczyzna jest dojrzały, może się ożenić według regulaminu 

śastr, pism świętych, i używać swoich genitaliów do płodzenia dobrych dzieci. To jest legalne 

i religijne. W innym wypadku może on stosować tak wiele sztucznych środków do zaspokojenia 
genitaliów, albo nie stosować w tym względzie żadnych ograniczeń. Kiedy ktoś folguje sobie 

w nielegalnym życiu seksualnym, tak jak definiują to śastry, czy to przez myślenie, planowanie, 
rozmawianie, czy przez odbywanie stosunków seksualnych, albo przez zadowalanie genitaliów 
sztucznymi środkami, to taka osoba jest niewątpliwie schwytana w szpony mayi . Te instrukcje 

stosują się nie tylko do żyjących w małżeństwie, ale również tyagi, czyli tych, którzy są 



w wyrzeczonym porządku życia. W swojej książce Prema-vivarta, Rozdział siódmy, Śri 

Jagadananda Pandita mówi: 

 

vairagi bhai gramya-katha na śunibe kane 

gramya-varta na kahibe yabe milibe ane 

svapane o na kara bhai stri-sambhasana 

grhe stri chadiya bhai asiyacha vana 

 

yadi caha pranaya rakhite gaurangera sane 

chota haridasera katha thake yena mane 

bhala na khaibe ara bhala na paribe 

hrdayete radha-krsna sarvada sevibe 

 

"Mój drogi bracie, jesteś w wyrzeczonym porządku życia, i nie powinieneś słuchać rozmów 

o zwykłych światowych rzeczach, ani nie powinieneś rozmawiać o tych sprawach, kiedy spotykasz 
innych. O kobietach nie myśl nawet we snach. Przyjąłeś wyrzeczony porządek życia ze ślubem, 
który zakazuje ci obcowania z kobietą. Jeśli pragniesz towarzyszyć Panu Caitanyi Mahaprabhu, 

musisz zawsze pamiętać Chota Haridasę, który został odrzucony przez Pana. Nie jedz zbytkownych 

potraw i nie ubieraj się w wytworne szat. Ale zawsze pozostawaj pokornym i służ ich boskim 
miłościom Śri Śri Radha-Krysznie w głębi swojego serca." 

 

Wniosek jest więc taki, że ten, kto może kontrolować te sześć rzeczy – mowę, umysł, złość, brzuch 
i genitalia – powinien być nazywany svamim albo gosvamim. Svami znaczy mistrz, a gosvami 

znaczy mistrz go, czyli zmysłów. Kiedy ktoś przyjmuje wyrzeczony porządek życia (sannyasę), 
automatycznie otrzymuje tytuł svamiego. Nie znaczy to jednak, że jest on mistrzem swojej rodziny, 
wspólnoty czy społeczeństwa; musi on być mistrzem swoich zmysłów. Dopóki ktoś nie jest panem 

swoich zmysłów, nie powinien być nazywany gosvamim,ale godasą, sługą zmysłów. Idąc za 
przykładem sześciu gosvamich z Vrindavany, wszyscy svami i gosvami powinni w pełni angażować 
się w transcendentalną miłosną służbę dla Pana. W przeciwieństwie do nich, go-dasa angażują się 

w służbę zmysłów, czyli służenie materialnemu światu. Nie mają oni żadnych innych zajęć. 

Prahlada Maharaja opisał go-dasę jako adanta-go, co odnosi się do kogoś, kto nie kontroluje 
swoich zmysłów. Adanta-go nie może zostać sługą Kryszny. W Śrimad-Bhagavatam (7.5.30), 

Prahlada Maharaja powiedział: 

 

matir na krsne paratah svato va 

mitho 'bhipadyeta grhavratanam 

adanta-gobhir viśatam tamisram 

punah punaś carvita-carvananam 

 

"Dla tych, którzy zdecydowali się kontynuować swoją egzystencję w materialnym świecie, mając na 
celu zadowalanie swoich zmysłów, nie ma szansy na stanie się świadomym Kryszny ani przez 

osobisty wysiłek ani przez instrukcje innych, ani przez wspólne narady. Są oni wleczeni przez 
rozpasane zmysły w najciemniejszy region ignorancji, i tak są w szaleńczy sposób zaangażowani 

w to, co nazywane jest przeżuwaniem przeżutego.'" 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Tekst 2 
 

 

 
 

atyaharah prayasaś ca 

prajalpo niyamagrahah 

jana-sangaś ca laulyam ca 

sadbhir bhaktir vinaśyati 

 
ati-aharah – przejadanie się albo gromadzenie zbyt wiele; prayasah – nadmierne zabiegi; ca – i; 
prajalpah – próżne rozmowy; niyama – zasady i przepisy; agrahah – zbytnie przywiązanie (albo 
agrahah – zbytnie lekceważenie czegoś); jana-sangah – obcowanie ze światowymi osobami; ca – i; 

laulyam – żarliwe tęsknoty albo chciwość; ca – i; sadbhih – przez te sześć; bhaktih – służba 
oddania; vinaśyati – jest niszczona. 

 
Swoją służbę oddania niszczy ten, kto jest zbyt uwikłany w następujące sześć czynności: 
jedzenie więcej niż potrzeba albo gromadzenie więcej zapasów niż jest to konieczne, 
nadmierne zabiegi o rzeczy światowe, które są bardzo trudne do osiągnięcia, zbyteczne 
rozmowy na światowe tematy, przestrzeganie zasad i przepisów jedynie dla ich 
przestrzegania, a nie dla duchowego postępu, albo odrzucanie pism świętych i działanie 
w sposób niezależny albo kapryśny, obcowanie z osobami pochłoniętymi sprawami 

materialnymi, które nie są zainteresowane świadomością Kryszny, bycie zachłannym na 
światowe osiągnięcia. 

 
ZNACZENIE: Życie ludzkie jest przeznaczone do prostego i nieskomplikowanego życia oraz 
wzniosłego myślenia. Jako że wszystkie uwarunkowane żywe istoty są pod kontrolą trzeciej energii 
Pana, ten świat materialny jest tak urządzony, że każdy jest zmuszony pracować. Najwyższy 
Osobowy Bóg ma trzy zasadnicze moce, czyli energie. Pierwsza jest nazywana antaranga-śakti, 

czyli energią wewnętrzną. Druga jest nazywana tatastha-śakti, czyli energią marginalną. Trzecia 

jest nazywana bahiranga-śakti, czyli mocą zewnętrzną. Żywe istoty należą do energii marginalnej 
i są one usytuowane pomiędzy mocami: wewnętrzną i zewnętrzną. Będąc zależnymi, jako że są 
wiecznymi sługami Najwyższego Osobowego Boga, jivatmy, czyli atomowe żywe istoty, muszą 
pozostawać albo pod kontrolą mocy wewnętrznej, albo zewnętrznej. Kiedy są pod kontrolą mocy 
wewnętrznej, manifestują swoje naturalne, konstytucjonalne czynności-mianowicie, bezustanne 
zaangażowanie w służbę oddania dla Pana. Zostało to oznajmione w Bhagavad-gicie (9.13): 

 

mahatmanas tu mam partha 

daivim prakrtim aśritah 

bhajanty ananya-manaso 

jnatva bhutadim avyayam 

 

"O synu Prithy, wielkie, nie ulegające złudzeniu dusze chronione są przez boską naturę. Znając 
Mnie jako Najwyższego Osobowego Boga, pierwotnego i nieograniczonego, całkowicie angażują się 
w służbę oddania dla Mnie." 

 

Słowo mahatma odnosi się do tych, których umysły są szeroko otwarte. Osoby o wąskich 
poglądach zawsze zaangażowane są w zadowalanie zmysłów, i czasami rozszerzają swoje 
czynności, aby pełnić dobro dla innych przez jakieś "izmy", jak np. nacjonalizm, humanitaryzm albo 
altruizm. Mogą one odrzucić osobiste zadowalanie zmysłów, na rzecz zadowalania zmysłów innych 

członków rodziny, wspólnoty czy społeczeństwa, zarówno w skali narodowej, jak 
i międzynarodowej. W rzeczywistości wszystko to jest rozszerzonym zadowalaniem zmysłów, od 
osobistego-poprzez wspólnotę-do społeczeństwa. To może być bardzo dobre z materialnego punktu 
widzenia, ale takie czynności nie mają żadnej wartości duchowej. Podstawą takich czynności s ą 
przyjemności zmysłowe, czy to osobiste, czy na skalę rozszerzoną. Ktoś może być nazwany 
mahatmą, czyli osobą o szerokich poglądach, tylko wtedy, kiedy zadowala on zmysły Najwyższego 
Pana. 
 

W powyżej cytowanym wersie z Bhagavad-gity, słowa daivim prakrtim odnoszą się do kontroli 

przez moc wewnętrzną, czyli energię przyjemności Najwyższego Osobowego Boga. Ta energia 
przyjemności jest zamanifestowana jako Śrimati Radharani, czy Jej ekspansja Laksmi, bogini 



szczęścia. Kiedy indywidualna jiva (dusza) jest pod kontrolą mocy wewnętrznej, jej jedynym 

zajęciem jest działanie dla zadowolenia Kryszny, czyli Visnu. Taka jest pozycja mahatmy. I jeśli nie 
jest się mahatmą, to znaczy, że jest się duratmą, czyli osobą o ułomnym umyśle. Takie umysłowo 
ułomne duratmy są pod kontrolą zewnętrznej energii Pana, mahamayi. 
 

W rzeczywistości, wszystkie żywe istoty wewnątrz tego materialnego świata są pod kontrolą 
mahamayi, której zadaniem jest poddać uwarunkowane dusze wpływowi trojakich niedoli: 
adhidaivika-kleśa (cierpienia spowodowane przez półbogów, takie jak susze, trzęsienia ziemi, 
burze), adhibhautika-kleśa (cierpienia spowodowane przez inne żywe istoty, jak owady czy 
wrogowie), i adhyatmika-kleśa (cierpienia spowodowane przez czyjeś własne ciało i umysł, takie 

jak fizyczne i umysłowe ułomności). Daiva-bhutatma-hetavah: uwarunkowane dusze, podlegające 
tym trzem niedolom na mocy energii zewnętrznej, cierpią różnego rodzaju niedogodności. 
 

Głównym problemem, przed którym stoją uwarunkowane dusze, są powtarzające się narodziny, 
starość, choroby i śmierć. W materialnym świecie jest się zmuszonym do pracy w celu utrzymania 
ciała. Ale jak można spełniać takie prace w sposób, który byłby korzystny dla świadomości 
Kryszny? Każdy potrzebuje zboża, odzieży, pieniędzy i innych rzeczy koniecznych do utrzymania 

ciała, ale nie należy gromadzić więcej, niż jest to konieczne dla rzeczywistych podstawowych 
potrzeb. Jeśli przestrzegana będzie ta naturalna zasada, nie będzie żadnych trudności 

z utrzymaniem ciała. 
 

Zgodnie z prawem natury, żywe istoty na niższym stopniu ewolucyjnym nie jedzą ani nie gromadzą 
więcej, niż jest to konieczne. W rezultacie, w królestwie zwierząt nie ma, ogólnie rzecz biorąc, 
problemów ekonomicznych czy niedoboru żywności. Jeśli na przykład postawimy w publicznym 
miejscu pojemnik z ryżem, przylecą ptaki, zjedzą parę ziaren i odlecą. Ludzka istota jednakże 
zabierze cały pojemnik. Człowiek będzie jadł tyle, ile tylko zmieści się mu w żołądku, a następnie 
będzie próbował zatrzymać resztę w spiżarni. Według pism świętych, takie gromadzenie więcej niż 

potrzeba (atyahara) jest zakazane. Teraz właśnie cały świat cierpi z tego powodu. 
 

Gromadzenie i jedzenie więcej niż potrzeba jest również przyczyną prayasa, czyli niepotrzebnego 

wysiłku. Przez Boski plan, każdy, w obojętnie jakiej części świata, może żyć bardzo spokojnie, jeśli 
ma jedynie kawałek ziemi i mleczną krowę. Człowiek nie musi wędrować z jednego miejsca na 
drugie, aby zarobić na życie, albowiem może on produkować zboże na miejscu i otrzymywać mleko 
od krowy. Taki system jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy ekonomiczne. Człowiek został 

obdarzony wyższą inteligencją dla kultywowania świadomości Kryszny, czyli dla zrozumienia Boga, 
więzi z Nim, i ostatecznego celu życia, miłości do Boga. Na nieszczęście jednak, tak zwany 

cywilizowany człowiek nie troszczy się o realizację Boga i używa swojej inteligencji, aby brać więcej 
niż jest to konieczne, i po prostu je dla zadowolenia swojego języka. Z zrządzenia Boskiego, 
istnieje dostateczna możliwość produkcji zbóż i mleka dla wszystkich żywych istot na całym 
świecie, ale zamiast użyć swojej wyższej inteligencji dla kultywowania świadomości Boga, tak zwani 
inteligentni ludzie niewłaściwie wykorzystują swoją inteligencję do produkcji wielu niekoniecznych, 
niepożądanych rzeczy. W ten sposób otwiera się fabryki, rzeźnie, domy publiczne i sklepy 
monopolowe. Kiedy ludziom radzi się, aby nie gromadzili zbyt wielu dóbr, nie jedli zbyt dużo czy 

też nie pracowali w celu osiągnięcia sztucznych rozkoszy, myślą oni, że doradza się im powrót do 
prymitywnego sposobu życia. Przeważnie ludzie nie chcą przyjąć prostego sposobu życia 
i wzniosłego myślenia. I to jest ich nieszczęściem. 
 

Życie ludzkie przeznaczone jest dla realizacji Boga, i w tym celu Człowiek został obdarzony wyższą 
inteligencją. Ci, którzy wierzą, że wyższa inteligencja ma służyć osiągnięciu wyższego statusu 
życia, powinni przestrzegać instrukcji literatury wedyjskiej. Otrzymując takie instrukcje od 

wyższych autorytetów, można rzeczywiście osiągnąć doskonałą wiedzę i nadać swemu życiu 
prawdziwy sens. 
 

W Śrimad-Bhagavatam (1.2.9) Śri Suta Goswami opisuje właściwą ludzką dharmę w następujący 

sposób: 

 

dharmasya hy apavargyasya 

nartho 'rthayopakalpate 

narthasya dharmaikantasya 

kamo labhaya hi smrtah 

 

"Wszystkie zajęcia zawodowe (dharma) są przeznaczone dla ostatecznego wyzwolenia. Jednak 
nigdy nie powinny być one spełniane z myślą o materialnym zysku. Ponadto ten, kto jest 
zaangażowany w ostateczną zawodową służbę (dharmę), nie powinien nigdy używać materialnego 
zysku dla kultywowania zadowalania zmysłów." 



 

 
Pierwszym krokiem w ludzkiej cywilizacji są zawodowe zajęcia spełniane zgodnie z nakazami pism 

świętych. Wyższa inteligencja żywej istoty powinna być wykształcona w ten sposób, aby była 
w stanie zrozumieć podstawową dharmę. W ludzkim społeczeństwie istnieją różne religijne 

koncepcje określające kogoś jako Hindusa, Chrześcijanina, Żyda, Mahometanina, Buddystę, itd., 
ale mato miejsce dlatego, że bez religii ludzkie społeczeństwo nie jest lepsze od społeczeństwa 

zwierząt. 
 

Jak oznajmiono uprzednio (dharmasya hy apavargyasya nartho 'rthayopakalpate), celem religii jest 
osiągnięcie wyzwolenia, a nie otrzymanie chleba. Czasami społeczeństwo ludzkie wytwarza system 

tak zwanej religii, mający na celu postęp materialny, ale tego rodzaju religia daleka jest od 

prawdziwej dharmy. Religia polega na zrozumieniu praw Boga, ponieważ właściwe wypełnianie tych 
praw prowadzi w ostateczności do wyzwolenia z materialnego uwikłania. Taki jest prawdziwy cel 

religii. Na nieszczęście, z powodu atyahara, czyli przesadnego, niepohamowanego pragnienia 
materialnego dobrobytu, ludzie akceptują religię jako środek zapewnienia sobie tego dobrobytu. 

Jednakże prawdziwa religia poucza ludzi, aby byli usatysfakcjonowani jedynie niezbędnymi 

potrzebami życia, kultywując świadomość Kryszny. Chociaż rozwój ekonomiczny jest potrzebny, to 
jednak prawdziwa religia pozwala nam tylko na zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnej 

egzystencji. Jivasya tattva-jijnasa: prawdziwym celem życia jest poznanie Prawdy Absolutnej. Jeśli 
nasz wysiłek (prayasa ) nie ma na celu poznania Prawdy Absolutnej, to jest on niewątpliwie jeszcze 

jedną próbą zaspokojenia naszych sztucznych potrzeb. Osoba pragnąca rozwijać swoje życie 
duchowe musi unikać wysiłku mającego na celu osiągnięcie rzeczy materialnych. 

 

Inna przeszkoda to prajalpa, zbyteczne rozmowy. Kiedy spotyka się kilku przyjaciół, natychmiast 
angażują się oni w niepotrzebne rozmowy, rechocząc jak żaby. Jeśli już musimy mówić, to 

powinniśmy rozmawiać o świadomości Kryszny. Ci, którzy są poza świadomością Kryszny, są 

zainteresowani czytaniem stosów gazet, magazynów, powieści, rozwiązywaniem łamigłówek 
i robieniem wielu innych nonsensownych rzeczy. W ten sposób ludzie po prostu tracą swój cenny 
czas i energię. W krajach zachodnich ludzie w podeszłym wieku, którzy wycofali się z aktywnego 

życia, grają w karty, łapią ryby, oglądają telewizję i debatują o bezużytecznych schematach 
socjalno-politycznych. Wszystkie te i inne błahe czynności należą do kategorii prajalpa. Inteligentne 

osoby zainteresowane świadomością Kryszny nie powinny brać udziału w takich czynnościach. 
 

Jana-sanga odnosi się do obcowania z osobami nie zainteresowanymi świadomością Kryszny. 
Należy bezwzględnie unikać takiego towarzystwa. Śrila Narottama dasa Thakura polecił nam, 

abyśmy obcowali jedynie z bhaktami świadomymi Kryszny (bhakta-sane vasa). Należy zawsze 
angażować się w służenie Panu w towarzystwie bhaktów Pana. Naturalną rzeczą jest, że obcowanie 

z tymi, którzy są zaangażowani w podobny proces, sprzyja zrobieniu postępu w tym procesie. 
Dlatego też materialiści tworzą wiele towarzystw i klubów, aby zintensyfikować swoje wysiłki. 
Podobnie, my także założyliśmy Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, aby dać 
ludziom sposobność obcowania z tymi, którzy nie zapomnieli Kryszny. Ten duchowy kontakt 

dostarczany społeczeństwu przez ISKCON (skrót angielskiej nazwy Międzynarodowego 

Towarzystwa Świadomości Kryszny) rozszerza się dzień po dniu. Wielu ludzi z wielu części świata 
przyłącza się do naszego towarzystwa, aby obudzić w sobie swoją uśpioną świadomość Kryszny. 

 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pisze w swoim komentarzu Anuvrtti, że nadmierny wysiłek 
w celu osiągnięcia wiedzy czyniony przez spekulantów umysłowych czy materialistycznych filozofów 

zalicza się do kategorii atyahara (gromadzenie więcej niż jest to konieczne). Zgodnie ze Śrimad-

Bhagavatam, wysiłki filozoficznych spekulantów idące na pisanie stosów książek o filozofii 
pozbawionej świadomości Kryszny, są całkowicie bezużyteczne. Praca karmitów (karmi), którzy 
piszą stosy książek o rozwoju ekonomicznym również należy do kategorii atyahara. Podobnie ci, 

którzy nie mają pragnienia świadomości Kryszny, i którzy są po prostu zainteresowani posiadaniem 
coraz większej ilości materialnych rzeczy-czy to pod postacią wiedzy naukowej czy też pieniężnego 

zysku-są włączeni pod kontrolę atyahara. 
 

Karmici trudzą się, aby gromadzić jak najwięcej pieniędzy dla przyszłych pokoleń, tylko dlatego, że 
nie znają oni swoich przyszłych pozycji, swojego przyszłego losu. Zainteresowani tylko 

gromadzeniem coraz większej ilości pieniędzy dla swoich synów i wnuków, tacy głupcy nie wiedzą 
nawet, jakie przeznaczenie czeka ich w następnym życiu. Istnieje wiele przykładów ilustrujących 

ten punkt. Pewnego razu wielki karmi (osoba pracująca dla materialnej korzyści) zgromadził 

potężną fortunę dla swoich synów i wnuków, ale później, po śmierci, zgodnie z prawem karmy 
narodził się w rodzinie szewca, niedaleko domu, który poprzednio zbudował dla swoich dzieci. 
I zdarzyło się, że kiedy ten sam szewc przyszedł do swojego poprzedniego domu, jego dawni 



synowie i wnukowie obili go butami. Dopóki karmi i jnani nie zainteresują się świadomością 

Kryszny, będą po prostu trwonić swoje życie na bezowocne czynności. 
 

Przyjmowanie pewnych zasad polecanych przez pisma święte w celu osiągnięcia natychmiastowych 
korzyści jest nazywane niyama-agraha, a lekceważenie nakazów, które są przeznaczone dla 
zrobienia postępu duchowego, jest nazywane niyama-agraha. Słowo agraha znaczy "chęć 

przyjęcia," a agraha oznacza "odrzucenie." Przez dodanie jednego z tych słów do słowa niyama 
("zasady i przepisy"), tworzy się słowo niyamagraha. W ten sposób niyamagraha ma podwójne 

znaczenie, które zależy od odpowiedniej kombinacji słów. Ci, którzy są zainteresowani 
świadomością Kryszny, nie powinni palić się do przyjmowania zasad mających na celu rozwój 

ekonomiczny, lecz powinni bardzo sumiennie przestrzegać zasad pism świętych ustanowionych dla 
postępu w świadomości Kryszny. Bhaktowie powinni ściśle przestrzegać tych zasad przez 

powstrzymywanie się od zakazanego seksu, jedzenia mięsa, hazardu i toksykacji. 

 

 
Należy również unikać towarzystwa Mayavadi, którzy jedynie znieważają bhaktów Kryszny. Bhukti-

kami, czyli ci, którzy są zainteresowani materialnym szczęściem, mukti-kami, którzy pragną 

zadowolenia poprzez wtopienie się w bezosobową egzystencję Absolutu (Brahmana), i siddhi-kami, 
pragnący doskonałości płynącej z praktykowania yogi mistycznej, wszyscy oni są klasyfikowani jako 

atyahari. Obcowanie z takimi osobami nie jest wskazane. 
 

Pragnienie rozwijania umysłu poprzez yogę mistyczną, pragnienie wtopienia się w egzystencję 
Brahmana, osiągnięcie przemijającego dobrobytu materialnego, wszystko to zalicza się do kategorii 
chciwości (lauiya ). Wszystkie próby mające na celu osiągnięcie takich materialnych korzyści albo 

pseudoduchowy postęp, są w rzeczywistości przeszkodami na ścieżce świadomości Kryszny. 
 

Współczesne konflikty pomiędzy różnego typu materialistami mają miejsce dlatego, że unikają oni 
rady Śrila Rupy Goswamiego odnośnie atyahara. Niektórzy ludzie gromadzą więcej bogactw niż jest 

to konieczne, a inni, zazdrośni o ich dobrobyt, chcą odebrać im te dobra. Filozofia świadomości 
Kryszny oznajmia, że całe bogactwo w rzeczywistości należy do Kryszny, i powinno być 

kontrolowane przez Niego. W przeciwnym razie nie będzie rozwiązania dla problemów ludzkości. 
Żadne problemy nie mogą zostać rozwiązane poprzez materialistyczny nadzór nad bogactwami 

ziemi. Jeśli banknot studolarowy leży na ulicy, ktoś może podnieść go i włożyć do swojego portfela. 

Taki człowiek nie jest uczciwy. Inny człowiek może widzieć leżące pieniądze, lecz decyduje się 
pozostawić je tam gdzie leżą, myśląc, że nie powinien dotykać cudzej własności. Chociaż ten drugi 

człowiek nie kradnie pieniędzy dla siebie, to nie jest on świadomy ich właściwego użycia. Trzeci 

człowiek, który widzi banknot studolarowy, może go podnieść, odszukać człowieka, który go zgubił 
i zwrócić mu jego własność. Ten człowiek nie kradnie pieniędzy, aby wydać je na własne cele, ale 

też nie lekceważy ich, nie pozwalając im leżeć na ulicy. Przez podniesienie i oddanie pieniędzy 
właścicielowi, który je zgubił, osoba taka jest zarówno mądra, jak i uczciwa. 

 

Przekazywanie dóbr materialnych z jednych rąk materialistycznych w drugie, nie może rozwiązać 
problemów ludzkości, gdyż, jak to zostało już zademonstrowane, jeśli jakiekolwiek pozbawione 

kwalifikacji duchowych osoby, bez względu na głoszone przez siebie intencje, otrzymują pieniądze, 
używają ich jedynie dla swoich przyjemności zmysłowych. Bogactwo świata w rzeczywistości należy 

do Kryszny, i każda żywa istota, człowiek czy zwierzę, ma prawo użyć własności Boga dla swojego 
utrzymania. Kiedy ktoś jednak bierze więcej, niż jest to konieczne do jego utrzymania-to bez 
względu na to, jaką filozofią się zasłania – jest złodziejem, i jako taki podlega karze zgodnie 

z prawami natury. 
 

Bogactwo świata powinno zostać użyte dla dobra wszystkich żywych istot, albowiem taki jest plan 
matki natury. Każdy ma prawo do życia przez użytkowanie własności Pana. Kiedy ludzie nauczą się 
sztuki naukowego używania własności Pana, wtedy zaniknie naruszanie cudzej własności. I wtedy 
będzie mogło zostać uformowane idealne społeczeństwo duchowe. Podstawowa zasada takiego 

duchowego społeczeństwa została oznajmiona w pierwszej mantrze Śri Iśopanisad: 

 

iśavasyam idam sarvam 

yat kinca jagatyam jagat 

tena tyaktena bhunjitha 

ma grdhah kasya svid dhanam 

 

"Wszystko żywe i nieożywione wewnątrz tego wszechświata jest pod kontrolą Pana i należy do 
Niego. Dlatego powinno się przyjmować tylko rzeczy niezbędne, przeznaczone dla naszego użytku, 

i nie powinno się przyjmować innych rzeczy, wiedząc dobrze do kogo należą." 

 



Bhaktowie świadomi Kryszny wiedzą bardzo dobrze, że ten materialny świat jest zaprojektowany 

wobec doskonałego planu Pana, który zapewnia każdemu wszystko, co jest mu niezbędne do 
egzystencji, bez potrzeby targania się na czyjeś życie, czy naruszania cudzej własności. Ten 

kompletny plan wyznacza każdemu jego część, według jego rzeczywistych potrzeb, i w ten sposób 
każdy może żyć spokojnie według zasady-proste życie i wzniosłe myślenie. Na nieszczęście, 

materialiści, którzy ani nie mają wiary w boski plan, ani aspiracji do wyższego duchowego postępu, 
używają danej im przez Boga inteligencji jedynie dla pomnożenia swoich materialnych posiadłości. 

Wynajdują tak wiele systemów, w celu podwyższenia swojej materialnej pozycji. Nie są 

zainteresowani prawami Boga czy też wyższym celem życia. Zawsze żądni spełnienia swoich 
nieograniczonych pragnień przyjemności zmysłowych, odznaczają się zdolnością eksploatowania 

innych żywych istot. 
 

Kiedy ludzkie społeczeństwo porzuci te elementarne błędy wyliczone przez Śrila Rupę Goswamiego 
(atyahara, itd.), otworzy się wtedy droga do położenia kresu wszelkiej wrogości pomiędzy ludźmi 
i zwierzętami, pomiędzy jednego rodzaju materialistycznymi osobami a innymi, itd. Na dodatek 
zostaną rozwiązane wszelkie problemy niedopasowania i niestabilności naszej życiowej sytuacji. 
Taka czysta świadomość zostaje rozbudzone przez właściwą edukację i praktykę reprezentowaną 

w naukowy sposób przez świadomość Kryszny. 
 

Świadomość Kryszny proponuje duchową wspólnotę, która może zaprowadzić pokój na świecie. 
Każdy inteligentny człowiek powinien oczyścić swoją świadomość i uwolnić się od wyżej 
wymienionych sześciu przeszkód w służbie oddania, przez szczere przyjęcie schronienia 

w świadomości Kryszny. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Tekst 3 
 

 
 

utsahan niścayad dhairyat 

tat-tat-karma-pravartanat 
sanga-tyagat sato vrtteh 

sadbhir bhaktih prasidhyati 

 
utsahat – przez entuzjazm; niścayat – przez zaufanie; dhairyat – przez cierpliwość; tat-tat-karma – 
różne czynności korzystne dla służby oddania; pravartanat – przez spełnienie; sanga-tyagat – 
przez porzucenie towarzystwa osób nie będących bhaktami Kryszny; satah – wielkich poprzednich 

acaryów; vrtteh – przez branie przykładu z; sadbhih – przez te sześć; bhaktih – służba oddania; 
prasidhyati – robi postęp albo osiąga sukces. 

 
Istnieje sześć zasad, które są korzystne dla pełnienia czystej służby oddania: bycie 
entuzjastycznym, podejmowanie wysiłków z ufnością, bycie cierpliwym, działanie 
według zaleceń pism świętych (takich jak śravanam kirtanam visnoh smaranam – 
słuchanie, intonowanie i pamiętanie Kryszny), porzucenie towarzystwa osób nie 
będących bhaktami Kryszny, pójście w ślady wielkich acaryów. Przestrzeganie tych 

sześciu zasad niewątpliwie gwarantuje pełny sukces w czystej służbie oddania. 

 
ZNACZENIE: Służba oddania nie jest sprawą sentymentalnej spekulacji czy imaginacyjnej ekstazy. 
Jej istotą jest praktyczne działanie. Śrila Rupa Goswami w swoim dziele Bhakti-rasamrta-sindhu 
(1.1.11), zdefiniował służbę oddania w następujący sposób: 

 

anyabhilasita-śunyam 

jnana-karmady-anavrtam 

anukulyena krsnanu- 

śilanam bhaktir uttama 

 

"Uttama bhakti, czyli czyste oddanie dla Najwyższego Osobowego Boga, Śri Kryszny, wymaga 

służenia w sposób, który jest korzystny dla Pana. Taka służba oddania powinna być wolna od 
jakichkolwiek ubocznych motywacji, pracy dla rezultatów (karma), spekulacji filozoficznej (jnana) 
i innych egoistycznych pragnień." 

 

Bhakti jest rodzajem kultywacji. Skoro tylko mówimy o kultywacji, musimy to odnieść do 
czynności. Uprawianie albo kultywowanie duchowości nie oznacza gnuśnego siedzenia w medytacji, 
jak uczą tego jacyś pseudo-yogini. Taka próżna medytacja może być dobra dla tych, którzy nie 
mają żadnej wiedzy o służbie oddania i z tego powodu jest ona czasami polecana jako sposób na 

opanowanie rozpraszających uwagę materialistycznych czynności. Medytacja oznacza zatrzymanie 
wszystkich bezsensownych czynności-nie tylko położenie kresu wszelkim światowym działaniom, 
ale również zaangażowanie się w istotne czynności służby oddania. Śrila Prahlada Maharaja poleca: 

 

śravanam kirtanam visnoh, 
smaranam pada-sevanam 

arcanam vandanam dasyam 

sakhyam atma-nivedanam 

 

Wyróżnia się dziewięć procesów służby oddania: 

 

1. słuchanie imienia i chwał Najwyższego Osobowego Boga 

2. intonowanie Jego chwał 

3. pamiętanie Pana 

4. służenie lotosowym stopom Pana 

5. czczenie Bóstwa 

6. ofiarowywanie pokłonów Panu 

7. działanie jako sługa Pana 

8. przyjaźń z Panem 

9. całkowite podporządkowanie się Panu 

 

Śravanam, czyli słuchanie, jest pierwszym krokiem zdobywania transcendentalnej wiedzy. Nie 



należy dawać posłuchu nieautoryzowanym osobom, ale powinno się zbliżyć do właściwej osoby, tak 

jak jest to polecone w Bhagavad-gicie (4.34): 

 

tad viddhi pranipatena 

paripraśnena sevaya 

upadeksyanti te jnanam 

jnaninas tattva-darśinah 

 

"Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania 
i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, ponieważ ujrzała ona 
prawdę." 

Mundaka Upanisad dalej poleca, tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet: "Aby zrozumieć tę 

transcendentalną naukę, należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego." W ten sposób ta 
metoda pokornego otrzymywania transcendentalnej wiedzy poufnej nie jest oparta na umysłowej 

spekulacji. W związku z tym Śri Caitanya Mahaprabhu powiedział Rupie Goswamiemu: 

 

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva 

guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija 

 

"W trakcie przemierzania wszechświata jakaś szczęśliwa dusza może otrzymać nasionko bhakti-
lata, czyli roślinki służby oddania. Dzieje się tak dzięki łasce guru i Kryszny." (Caitanya-caritamrta, 
Madhya 19.151) Ten materialny świat jest miejscem uwięzienia dla żywych istot, które z natury są 

anandamaya, czyli poszukiwaczami przyjemności. W rzeczywistości chcą one wyzwolić się 

z uwięzienia tego świata uwarunkowanego szczęścia, ale nie znając procesu wyzwolenia, są 
zmuszone do transmigrowania z jednych gatunków życia do innych, z jednej planety na drugą. 

W ten sposób żywe istoty wędrują poprzez materialny wszechświat. Kiedy szczęśliwym trafem ktoś 
wchodzi w kontakt z czystym bhaktą i słucha go cierpliwie, zaczyna podążać ścieżką służby 
oddania. Taka sposobność ofiarowywana jest osobie, która jest szczera. Międzynarodowe 

Towarzystwo Świadomości Kryszny dostarcza właśnie takiej szansy ludzkości. Jeśli ktoś szczęśliwie 
skorzysta z tej sposobności zaangażowania się w służbę oddania, ścieżka wyzwolenia otwiera się 

przed nim natychmiast. 
 

Należy z wielkim entuzjazmem skorzystać z tej okazji powrotu do domu, powrotu do Boga. Bez 
entuzjazmu nie można osiągnąć sukcesu. Nawet w materialnym świecie, aby osiągnąć sukces, 

musimy być bardzo entuzjastyczni na swoim polu aktywności. Student, biznesmen, artysta czy 
ktokolwiek, kto pragnie sukcesu w swojej dziedzinie, musi być entuzjastyczny. Podobnie, każdy 

musi być bardzo entuzjastyczny w służbie oddania. Entuzjazm oznacza działanie, ale działanie dla 
kogo? Odpowiedź jest taka, że należy zawsze działać dla Kryszny – krsnartha-khila-cesta (Bhakti-

rasamrta-sindhu). 
 

We wszystkich fazach życia należy spełniać czynności służby oddania pod kierunkiem mistrza 

duchowego, aby w ten sposób osiągnąć doskonałość w bhakti-yodze. Nie jest to tak, że ktoś musi 
ograniczyć albo zawężyć swoje czynności. Kryszna jest wszechprzenikający, dlatego też nie ma 

niczego, co byłoby niezależne od Kryszny, tak jak oznajmia Sam Kryszna w Bhagavad-gicie (9.4): 

 

maya tatam idam sarvam 

jagad avyakta-murtina 

mat-sthani sarva-bhutani 
na caham tesv avasthitah 

 

"Przeze Mnie, w Mojej niezamanifestowanej formie, rozwija się cały wszechświat. Wszystkie istoty 

spoczywają we Mnie, lecz Ja nie jestem w nich." Pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego 
należy wykonywać wszystko, co jest korzystne dla służby Krysznie. Dla przykładu, obecnie używam 

dyktafonu. Materialista, który wynalazł to urządzenie, miał na myśli wykorzystanie go przez 
biznesmenów czy zwykłych powieściopisarzy. Z pewnością nigdy nie myślał o tym, aby użyć 

dyktafonu w służbie dla Boga, ale my używamy go, aby pisać literaturę o świadomości Kryszny. 
Oczywiście, wyprodukowanie takiego dyktafonu mieści się całkowicie w zakresie energii Kryszny. 

Wszystkie części instrumentu, łącznie z elektronicznymi podzespołami, są zrobione z różnych 

kombinacji i wzajemnych oddziaływań pięciu podstawowych typów materialnej energii – 
mianowicie, bhumi, jala, agni, vayu i akaśa (ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru). Wynalazca użył 

swego mózgu, aby skonstruować takie skomplikowane urządzenie, ale jego mózg, jak również 
składniki, zostały dostarczone przez Krysznę. Zgodnie ze słowami Kryszny, mat-sthani sarva-

bhutani: "Wszystko zależne jest od Mojej energii." W ten sposób bhakta może zrozumieć, że skoro 
nic nie jest niezależne od energii Kryszny, to wszystko powinno być wykorzystane w służbie dla 

Pana. 



Wysiłek spełniany z inteligencją w świadomości Kryszny jest nazywany utsaha, czyli entuzjazmem. 

Bhaktowie znajdują właściwe sposoby, dzięki którym wszystko może mieć zastosowanie w służbie 
dla Pana (nirbhandhah krsna-sambandhe yuktam vairagyam ucyate). Pełnienie służby dla Pana nie 

jest sprawą próżnej medytacji, ale praktycznego działania na płaszczyźnie życia duchowego. 
 

Wszystkie te czynności muszą być spełniane z cierpliwością. Nie należy być niecierpliwym 
w świadomości Kryszny. W rzeczywistości, to towarzystwo świadomości Kryszny zostało 
zapoczątkowane jednoosobowo, i na początku nie było żadnego oddźwięku, ale ponieważ 

kontynuowaliśmy wypełnianie naszych czynności służby oddania z cierpliwością, ludzie stopniowo 
zaczęli rozumieć znaczenie świadomości Kryszny, i teraz są chętni do współuczestnictwa. Nie 

powinno się być niecierpliwym w pełnieniu służby oddania. Należy przyjmować instrukcje od 
mistrza duchowego i wypełniać je z cierpliwością, polegając na łasce mistrza duchowego i Kryszny. 
Pomyślne spełnianie czynności służby oddania wymaga zarówno cierpliwości, jak i ufności. Nowo 

poślubiona żona naturalnie spodziewa się potomstwa od swojego męża, ale nie może się go 
spodziewać natychmiast po zawarciu związku. Oczywiście, skoro tylko wyjdzie za mąż, może 

próbować otrzymać dziecko, ale najpierw musi podporządkować się mężowi, ufając, że jej dziecko 
się rozwinie i urodzi w odpowiednim czasie. Podobnie, w służbie oddania podporządkowanie 

Krysznie znaczy, że należy mieć ufność. Bhakta myśli, avaśya raksibe krsna: "Kryszna z pewnością 
będzie mnie chronił i udzieli mi pomocy dla pomyślnego pełnienia służby oddania." To właśnie jest 

ufność. 
 

Jak to już wyjaśniliśmy, nie powinno się pozostawać bezczynnym. Należy być bardzo 
entuzjastycznym odnośnie spełniania zasad regulujących – tat-tat-karma-pravartana. 

Lekceważenie zasad służby oddania niszczy służbę oddania. W świadomości Kryszny istnieją cztery 
podstawowe zasady: zakaz nielegalnego seksu, jedzenia mięsa, hazardu i intoksykacji. Bhakta 

musi być wielkim entuzjastą w wypełnianiu tych zasad. Jeśli ktoś staje się leniwy w ich 
wypełnianiu, jego postęp na pewno zostanie zahamowany. Dlatego Śrila Rupa Goswami poleca, tat-

tat-karma-pravartanat: "Należy ściśle przestrzegać zasad vaidhi bhakti." Ponadto, prócz tych 
czterech zakazów (yama), istnieją pewne nakazy (niyama), takie jak intonowanie szesnastu rund 

dziennie na koralach medytacyjnych japa-mala. Te regulujące czynności należy spełniać sumiennie 
i z entuzjazmem. To nazywa się tat-tat-karma-pravartana, czyli różnorodnym zaangażowaniem 

w służbę oddania. 
 

Ponadto, aby odnieść sukces w służbie oddania, należy porzucić towarzystwo niepożądanych osób. 

Włącza się w to karmi, jnani, yoginów oraz inne osoby, które nie są bhaktami Kryszny. Pewnego 
razu Śri Caitanya Mahaprabhu został zapytany przez jednego ze Swoich bhaktów należącego do 

grhastha-aśrama (żyjącego w małżeństwie), o ogólne zasady Vaisnavizmu, i również o zasadnicze 
zwyczaje Vaisnavów. Pan Caitanya Mahaprabhu natychmiast odpowiedział, asat-sanga-tyaga, -ei 

vaisnava-acara: "Vaisnavą jest ten, kto porzuca towarzystwo światowych osób, czyli niewielbicieli." 
Śrila Narottama dasa Thakura dlatego polecił, tandera carana sevi bhakta-sane vasa: powinno się 

żyć w towarzystwie czystych bhaktów i wypełniać regulujące zasady ustanowione przez 

poprzednich acaryów, sześciu Goswamich (mianowicie, Śri Rupę Goswamiego, Śri Sanatanę 
Goswamiego, Śri Jivę Goswamiego, Śri Raghunathę dasa Goswamiego, Śri Gopala Bhattę 

Goswamiego i Śri Raghunatha Bhattę Goswamiego). Jeśli żyje się w towarzystwie bhaktów, to 
istnieje mała szansa obcowania z osobami nie będącymi bhaktami Kryszny. Międzynarodowe 

Towarzystwo Świadomości Kryszny otwiera wiele centrów, właśnie po to, aby zaprosić ludzi do 
przebywania z bhaktami i praktykowania zasad życia duchowego. 

 
Służba oddania oznacza czynności transcendentalne. Na platformie transcendentalnej nie ma 

żadnych zanieczyszczeń jakąkolwiek z trzech sił natury materialnej. Jest to nazywane viśuddha-
sattva, platformą czystej dobroci, czyli dobroci wolnej od skażenia cechami pasji i ignorancji. 

W świadomości Kryszny wymaga się od każdego, aby wstawał rano, około czwartej, i uczestniczył 
w mangala-arati, czyli porannej ceremonii świątynnej, następnie w czytaniu Śrimad-Bhagavatam, 
kirtanie, itd. W ten sposób możemy bezustannie pozostawać zaangażowanymi w czynności służby 
oddania przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jest to nazywane sato vrtti, czyli podążaniem 

śladami poprzednich acaryów, którzy w sposób doskonały wypełniali każdą chwilę czynnościami 
w świadomości Kryszny. 

 

Jeśli ktoś ściśle przestrzega wskazówek danych w tym wersie przez Śrila Rupę Goswamiego – 
mianowicie, bycie entuzjastycznym, posiadanie ufności, bycie cierpliwym, porzucenie towarzystwa 
niepożądanych osób, przestrzeganie zasad regulujących i pozostawanie w towarzystwie bhaktów – 

to jego postęp w życiu duchowym jest pewny. W nawiązaniu do tego Śrila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura zauważa, że kultywowanie wiedzy przez filozoficzną spekulację, gromadzenie 
materialnych bogactw, przez rozwijanie czynności przynoszących doczesne korzyści, i pragnienie 



yoga-siddhi, materialnych doskonałości, jest sprzeczne z zasadami służby oddania. Należy stać się 

zupełnie nieczułym na te nietrwałe czynności i zwrócić swoją uwagę ku regulującym zasadom 
służby oddania. Zgodnie z Bhagavad-gitą (2.69): 

 

ya niśa sarva-bhutanam 

tasyam jagarti samyami 
yasyam jagrati bhutani 
sa niśa paśyato muneh 

 

"Co nocą jest dla wszystkich istot, jest czasem przebudzenia dla samoopanowanego; a co jest 
czasem przebudzenia dla wszystkich żywych istot, to nocą jest dla dociekającego mędrca." 

 

Zaangażowanie w służbę oddania dla Pana jest życiem i duszą żywej istoty. Jest to pożądany cel 
i najwyższa doskonałość ludzkiego życia. Należy stać się przeświadczonym co do tego i należy 

również być pewnym, że wszystkie czynności inne niż służba oddania, takie jak spekulacja 
umysłowa, praca dla korzyści czy wysiłki mistyczne – nigdy nie dają trwałego pożytku. Całkowita 
ufność w ścieżkę służby oddania umożliwi nam osiągnięcie naszego upragnionego celu, a próby 
podążania innymi ścieżkami skończą się tylko zamieszaniem i niepokojem. W Siódmym Canto 

Śrimad-Bhagavatam zostało oznajmione: "Należy być święcie przekonanym, że ci, którzy porzucili 
służbę oddania, aby zaangażować się w surowe wyrzeczenia dla innych celów, nie są oczyszczeni 
w swoich umysłach, pomimo ich zaawansowanego wyrzeczenia, ponieważ nie mają oni żadnych 

informacji o transcendentalnej miłosnej służbie oddania dla Pana." 

 

Dalej jest zaś oznajmione w tymże Siódmym Canto: "Chociaż spekulanci umysłowi i osoby 
działające dla korzyści mogą spełniać wielkie wyrzeczenia i pokuty, to jednak ciągle upadają, 

ponieważ nie mają żadnych informacji o lotosowych stopach Pana." Jednakże bhaktowie Pana nigdy 
nie upadają. W Bhagavad-gicie (9.31), Najwyższy Osobowy Bóg zapewnia Arjunę, kaunteya 

pratijanihi na me bhaktah pranaśyati. "O synu Kunti, obwieść to światu, że Mój bhakta nigdy nie 
ginie." 

 

I znowu w tejże Bhagavad-gicie (2.40) Kryszna mówi: 

 

nehabhikrama-naśo 'sti 
pratyavayo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 

trayate mahato bhayat 

 

"W wysiłku tym nie ma żadnego ubytku ani straty, a mały postęp na tej ścieżce może uchronić od 
najbardziej niebezpiecznego typu strachu." 

 

Służba oddania jest tak czysta i doskonała, że raz zaczęta, ciągnie ona wręcz na siłę do 
ostatecznego sukcesu. Czasami jakaś osoba porzuca swoje materialne zajęcia i z sentymentu 
przyjmuje schronienie u lotosowych stóp Najwyższego Pana. W ten sposób zaczyna wstępne 

pełnienie służby oddania. Nawet jeśli taki niedojrzały bhakta upada, to nie ma dla niego żadnej 
straty. Natomiast, cóż zyskuje ten, kto spełnia obowiązki przepisane odpowiednio do swojej varny 

i aśramu, ale nie pełni służby oddania? Chociaż upadły bhakta może urodzić się ponownie w niższej 
rodzinie, to jednak na nowo podejmuje on służbę oddania od punktu, w którym została ona 
przerwana w życiu poprzednim. Służba oddania jest ahaituky apratihata, czyli nie jest ona 
rezultatem żadnej materialnej przyczyny ani też żadna materialna przyczyna nie może jej 

zakończyć. Dlatego bhakta zupełnie nie powinien być , zainteresowany czynnościami karmi, jnani 
czy yoginów. 

 

Oczywiście, pomiędzy osobami działającymi dla zysku, filozofami spekulantami i yoginami-
mistykami można znaleźć wiele dobrych cech, ale bhakta Pana automatycznie rozwija wszystkie 

dobre cechy. Bhakta nie musi czynić żadnego ubocznego wysiłku dla osiągnięcia wszystkich tych 
zalet. Potwierdza to również Śrimad-Bhagavatam (5.18.12): "Wszystkie zalety półbogów 

manifestują się stopniowo w tym, kto rozwinął czystą służbę oddania: ' Ponieważ bhakta nie jest 
zainteresowany żadną materialną działalnością, dlatego też nie zostaje on materialnie skażony. Jest 

on od razu usytuowany na platformie życia transcendentalnego. Jednak ten, kto angażuje się 
w czynności materialne, czy to będzie tak zwany jnani, yogin, karmi, filantrop, nacjonalista czy 

ktokolwiek-ten nie może osiągnąć wzniosłej pozycji mahatmy. Pozostaje on duratmą, czyli osobą 
o ułomnym umyśle. Według Bhagavad-gity (9.13): 

 

mahatmanas tu mam partha 

daivim prakrtim aśritah 

bhajanty ananya-manaso 



jnatva bhutadim avyayam 

 

"O synu Prithy, wielkie, nie ulegające złudzeniu dusze chronione są przez boską naturę. Znając 

Mnie jako Najwyższego Osobowego Boga, pierwotnego i nieograniczonego, całkowicie angażują się 
w służbę oddania dla Mnie." 

 

Ponieważ bhaktowie Pana są pod ochroną Jego najwyższej mocy, nie powinni oni zbaczać ze ścieżki 
służby oddania i wstępować na ścieżkę karmi, jnani czy yogina. To nazywane jest utsahan niścayat 

dhairyat tat-tat-karma-pravartanat, czyli entuzjastycznym spełnianiem zasad służby oddania 
z cierpliwością i zaufaniem. W ten sposób można bez przeszkód czynić postępy w służbie oddania. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Tekst 4 
 

 
 

dadati pratigrhnati 
guhyam akhyati prcchati 
bhunkte bhojayate caiva 

sad-vidham priti-laksanam 

 
dadati – daje jałmużnę; pratigrhnati – przyjmuje w zamian; guhyam – tematy poufne; akhyati – 
tłumaczy; prcchati – pyta; bhunkte – je; bhojayate – karmi; ca – również; eva – z pewnością; sat-
vidham – sześć rodzajów; priti – miłości; laksanam – symptomy. 

 
Ofiarowywanie darów i ich przyjmowanie, odkrywanie własnego umysłu w zaufaniu, 
zadawanie pytań w zaufaniu, przyjmowanie prasada i ofiarowywanie prasada, są 
sześcioma symptomami miłości, którą bhaktowie darzą siebie wzajemnie. 

 
ZNACZENIE: W wersie tym Śrila Rupa Goswami tłumaczy, w jaki sposób spełniać służbę oddania 
w towarzystwie innych bhaktów. Istnieje sześć rodzajów takich specyficznych zachowań: 
obdarowywanie bhaktów, przyjmowanie od bhaktów wszystkiego, co dają w zamian, odkrywanie 
swego umysłu przed bhaktami, zadawanie im pytań w zaufaniu, honorowanie prasada, czyli 
pożywienia duchowego, otrzymywanego od bhaktów, karmienie bhaktów prasada. 
 

Doświadczony bhakta tłumaczy, a niedoświadczony bhakta uczy się od niego. Jest to guhyam 
akhyati prcchati. Kiedy bhakta rozdziela prasada (pozostałości pożywienia ofiarowanego 
Najwyższemu Osobowemu Bogu), które ma utrzymać nas w duchu oddania Krysznie, musimy 

traktować prasada jako łaskę Pana otrzymywaną przez Jego czystych bhaktów. Również 
powinniśmy zapraszać czystych bhaktów do naszych domów, ofiarowywać im prasada i starać się 
zadowolić ich pod każdym względem. Jest to nazywane bhunkte bhojayate caiva. 
 

Nawet w zwykłych stosunkach międzyludzkich istnienie tych sześciu rodzajów zachowań pomiędzy 
darzącymi się miłością przyjaciółmi jest czymś absolutnie koniecznym. Np., kiedy jakiś biznesmen 
chce się spotkać z innym człowiekiem interesu, to przygotowuje on bankiet w hotelu i podczas tego 
bankietu otwarcie wyjawia swoje zamiary. Następnie pyta swego przyjaciela o radę, i czasami 
dochodzi przy takiej okazji do wymiany prezentów. Tak więc, gdziekolwiek ma miejsce priti, czyli 

miłość w zażyłych stosunkach, tam występuje te sześć rodzajów zachowań. W wersecie poprzednim 
Śrila Rupa Goswami radził, aby porzucić świeckie towarzystwo i być w kontakcie z bhaktami 
(sanga-tyagat sato vrtteh). Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny zostało założone 
w celu ułatwienia wymiany tych sześciu symptomów miłości między bhaktami. Towarzystwo to 
zostało założone i prowadzone na początku tylko przez jedną osobę, ale ponieważ ciągle napływają 
nowi ludzie, którzy przyjmują tę zasadę dawania i brania, towarzystwo to rozszerza się teraz na 
całym świecie. Cieszy nas fakt, że ludzie tak chętnie przyczyniają się do rozwoju działalności 

towarzystwa, poprzez swoje dotacje, i że również sami przyjmują każdy pokorny dar, który 
jesteśmy w stanie ofiarować im w postaci książek i magazynów traktujących o świadomości 
Kryszny. Czasami urządzamy festiwale, zwane powszechnie festiwalami Hare Kryszna, na które 

zapraszamy naszych sympatyków i przyjaciół, by mogli uczestniczyć w ucztach, podczas których 
rozdaje się prasada. Chociaż większość naszych członków wspomagających (life members) 
pochodzi z wyższych sfer społecznych; niemniej jednak przychodzą oni i przyjmują nawet tę 

odrobinę prasada, którą jesteśmy w stanie im ofiarować. Czasami nasi członkowie i osoby 
wspomagające nas zadają nam w zaufaniu pytania odnośnie metod pełnienia służby oddania, a my 
staramy się im wyjaśniać te rzeczy. W ten sposób nasze towarzystwo z powodzeniem rozwija się na 
całym świecie i powoli inteligencja wszystkich krajów zaczyna doceniać nasze działanie 
w świadomości Kryszny. Stosunki w towarzystwie świadomości Kryszny są ożywiane poprzez te 
sześć typów wymiany miłości pomiędzy jego członkami. Ludzie muszą otrzymać szansę 
kontaktowania się z bhaktami ISKCONu, gdyż jedynie poprzez praktykowanie tych sześciu 

rodzajów zachowań wspomnianych powyżej, zwykły człowiek może w pełni rozbudzić swoją 
świadomość Kryszny. W Bhagavad-gicie (2.62) jest powiedziane, sangat sanjayate kamah: "Rozwój 
naszych pragnień i ambicji zależy od tego, w towarzystwie jakich osób przebywamy. Często słyszy 
się powiedzenie, że człowieka można poznać po jego przyjaciołach, więc jeśli zwykły człowiek 
obcuje z bhaktami, to z pewnością rozbudzi on swoją świadomość Kryszny. Idea świadomości 



Kryszny jest czymś naturalnym i wrodzonym u każdej żywej istoty, a jest już ona do pewnego 

stopnia rozwinięta u istot ludzkich. W Caitanya-caritamrta (Madhya 22.107) jest powiedziane: 

 

nitya-siddha krsna-prema 'sadhya' kabhu naya 

śravanadi-śuddha-citte karaye udaya 

 

"Czysta miłość do Kryszny jest czymś, co wiecznie obecne jest w sercach żywych istot. Nie można 
otrzymać jej z żadnego innego źródła. Kiedy serce zostaje oczyszczone poprzez słuchanie 
i mantrowanie, wtedy żywa istota natychmiast zostaje rozbudzona." Ponieważ świadomość Kryszny 
jest czymś wrodzonym każdej żywej istocie, każdy powinien otrzymać szansę słuchania o Krysznie. 
Po prostu przez słuchanie i mantrowanie – śravanam kirtanam – może zostać oczyszczone nasze 
serce, i tym samym może zostać rozbudzona nasza świadomość Kryszny. Świadomość Kryszny nie 

jest czymś sztucznie narzuconym sercu, ona już się tam znajduje. Kiedy ktoś powtarza święte 
imiona Najwyższego Osobowego Boga, wtedy jego serce zostaje oczyszczone z wszelkich 
materialnych zanieczyszczeń. W pierwszej strofie swojej Śri Śiksastaki, Pan Caitanya Mahaprabhu 
mówi: 

 

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam 

śreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu jivanam 

anandambudhi-vardhanam pratipadam purnamrtasvadanam 

sarvatma-snapanam param vijayate śri-krsna-sankirtanam 

 

"Wszelka chwała ruchowi Śri Kryszna sankirtana, który oczyszcza serce z wszelkiego brudu 

nagromadzonego tam od lat, i który gasi ogień uwarunkowanego życia powtarzających się narodzin 
i śmierci. Ten ruch sankirtana jest najwyższym dobrem dla ludzkości, ponieważ emanują z niego 
promienie miłosierdzia. Jest on życiem całej wiedzy transcendentalnej. Zwiększa on ocean 
transcendentalnego szczęścia i daje nam możliwość rozkoszowania się nektarem, którego jesteśmy 
zawsze spragnieni." 
Poprzez intonowanie maha-mantry Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare; Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, oczyszczone zostaje nie tylko serce wykonującego ten 

proces, ale oczyszczony zostaje również każdy, kto przypadkiem słucha tej mantry. Poprzez 
słuchanie tych transcendentalnych wibracji zostają oczyszczone nawet dusze w ciałach zwierząt, 
owadów, drzew i innych gatunków życia, i w ten sposób otrzymują przygotowanie do pełnego 
rozwinięcia świadomości Kryszny. Fakt ten wytłumaczył Thakura Haridasa, kiedy Pan Caitanya 

Mahaprabhu zapytał go, w jaki sposób istoty nie będące w ludzkich ciałach mogą zostać wyzwolone 
z materialnej niewoli. Haridasa Thakura odpowiedział, że intonowanie świętych imion jest tak pełne 

mocy, że nawet jeśli wykonywane jest w głębokiej dżungli, to poprzez słuchanie tych wibracji także 
drzewa i zwierzęta poczynią postęp w świadomości Kryszny. Fakt ten został udowodniony przez 
Samego Śri Caitanyę Mahaprabhu, kiedy wędrował przez las Jharikhanda. Wtedy tygrysy, żmije, 

jelenie i wszystkie inne zwierzęta wyzbyły się wrodzonej im wrogości i wzięły udział w sankirtanie, 
śpiewając i tańcząc. Oczywiście my nie możemy imitować czynów Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu, 
ale powinniśmy podążać Jego śladami. Nie posiadamy dostatecznej mocy, aby oczarować niższe 
zwierzęta, takie jak tygrysy, żmije, koty i psy, i sprawić, by tańczyły, ale poprzez intonowanie 

świętych imion Pana możemy pozyskać wielu ludzi do świadomości Kryszny. Rozdawanie czy 
szerzenie świętego imienia Pana jest wzniosłym przykładem obdarowywania innych czy 

wspomaganie ich (zasada dadati). W ten sam sposób należy też przestrzegać zasady pratigrhnati 
i otwarcie przyjmować prezenty transcendentalne. Należy interesować się świadomością Kryszny 
i mieć szczere pragnienie zrozumienia pozycji tego materialnego świata. W ten sposób spełnione 

zostanie guhyam akhyati prcchati. 
 

Członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny zapraszają swoich sympatyków 
i członków wspomagających na niedzielne uczty, organizowane w naszych licznych placówkach. 

Przychodzi wielu zainteresowanych, przyjmują oni prasada, a kiedy tylko możliwe, także sami 
zapraszają do siebie członków towarzystwa, jak i innych ludzi. Ludzie powinni porzucić towarzystwo 
tak zwanych yoginów, jnani, karmi i filantropów, ponieważ obcowanie z nimi nie jest korzystne dla 

nikogo. Jeśli ktoś rzeczywiście pragnie osiągnąć cel ludzkiego życia, to powinien obcować 
z bhaktami świadomymi Kryszny, gdyż są to jedyne osoby, które nauczają, w jaki sposób można 

rozwinąć miłość do Boga. Religia jest szczególną funkcją społeczeństwa ludzkiego, i to ona właśnie 

odróżnia społeczeństwo ludzkie od społeczeństwa zwierząt. Społeczeństwo zwierząt nie posiada 
kościołów, cerkwi, czy systemu religijnego. Natomiast w każdej części świata każde społeczeństwo, 

nawet najbardziej zdegradowane, posiada jakiś system religijny. Nawet społeczeństwa dzikusów 
zamieszkujące w dżunglach mają własne systemy religijne. Kiedy religia rozwija się i przemienia 

w miłość do Boga, to wtedy mówimy, że odnosi ona sukces. Jak oznajmia Pierwsze Canto Śrimad-
Bhagavatam (1.2.6): 

 



sa vai pumsam paro dharmo 

yato bhaktir adhoksaje 

ahaituky apratihata 

yayatma suprasidati 
 

"Najwyższym zajęciem (dharmą) dla całej ludzkości jest to, co umożliwia ludziom osiągnąć miłosną 
służbę oddania dla transcendentalnego Pana. Taka służba oddania musi być wolna od wszelkich 

motywacji i musi być bezustanna: wtedy może ona dać pełną satysfakcję duszy." 
Jeśli członkowie społeczeństwa ludzkiego rzeczywiście pragną spokoju umysłu, pokoju i przyjaznych 

związków pomiędzy ludźmi i narodami, muszą przyjąć religijny system świadomości Kryszny, 

popzez który będą mogli rozwinąć swoją miłość do Kryszny, Najwyższego Osobowego Boga. Jeśli to 
uczynią, ich umysły natychmiast napełnią się spokojem. 

 

W związku z tym Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura przestrzega wszystkich bhaktów 
zaangażowanych w szerzenie świadomości Kryszny przed rozmawianiem z impersonalistami 

Mayavadi, którzy zawsze są przeciwni teizmowi. Świat pełen jest Mayavadi i ateistów, i różnego 
rodzaju partie polityczne wykorzystują filozofie Mayavadi i inne impersonalistyczne teorie do 

propagowania materializmu. Czasami nawet tworzone są grupy mające na celu przeciwdziałanie 
w rozwijaniu się świadomości Kryszny. Ponieważ świadomość Kryszny kształci ludzi w świadomości 

Boga, Mayavadi i inni ateiści nie pragną jej rozwoju. Taka jest taktyka ateistów. Nie ma żadnej 
korzyści z karmienia żmiji mlekiem i bananami, gdyż nigdy jej nie zadowolimy. Wprost przeciwnie, 
poprzez przyjmowanie mleka i bananów, jej jad staje się jeszcze bardziej trujący (kevalam visa-
vardhanam ). Jeśli żmija jest karmiona mlekiem, to staje się ona nawet bardziej niebezpieczna. 
Z podobnego powodu nie powinniśmy odkrywać naszych umysłów przed Mayavadi i karmi. Nie 

będzie to pomocne. Lepiej całkowicie porzucić takie towarzystwo i nigdy nie pytać ich o nic 

poufnego, ponieważ nigdy nie dadzą nam oni żadnej dobrej rady. Nie powinniśmy zapraszać 
Mayavadi i ateistów, ani też przyjmować zaproszeń od nich, gdyż poprzez takie zażyłe stosunki 

możemy zarazić się ich ateistyczną mentalnością (sangat sanjayate kamah). Werset ten radzi, aby 
nie przyjmować niczego od ateistów i Mayavadi, ani też nie obdarowywać ich niczym. Śri Caitanya 

Mahaprabhu również ostrzegał: visayira anna khaile dusta haya mana: "Poprzez spożywanie 
pokarmu przygotowanego przez osoby nie będące bhaktami Pana, nasz umysł zostaje osłabiony." 

Dopóki nie jest się bardzo zaawansowanym, to nie jest się w stanie wykorzystać kontrybucji 

każdego do rozwoju świadomości Kryszny; dlatego też zasadniczo nie powinno się przyjmować 

darów Mayavadi i ateistów. W rzeczywistości Śri Caitanya Mahaprabhu zabronił bhaktom obcowania 
nawet ze zwykłymi osobami, które mają zbyt wielkie skłonności do materialistycznych przyjemności 

zmysłowych. 
 

W niosek jest taki, że powinniśmy zawsze przebywać w towarzystwie bhaktów, przestrzegać 
obowiązujących zasad służby oddania, postępować według przykładu acaryów i z pełnym 

posłuszeństwem wypełniać polecenia mistrza duchowego: W ten sposób będziemy mogli bez 
przeszkód rozwijać służbę oddania i rozwijać naszą świadomość Kryszny. Bhakta, który nie jest ani 

neofitą, ani maha-bhagavata (bhaktą bardzo zaawansowanym), ale znajduje się na środkowym 
etapie służby oddania, powinien kochać Najwyższego Osobowego Boga, przyjaźnić się z bhaktami, 

okazywać łaskę osobom będącym w ignorancji i odrzucić towarzystwo osób zawistnych 
i demonicznych. W wersecie tym jest krótka wzmianka o procesie wymiany uczuć z Najwyższym 

Osobowym Bogiem i przyjaźnieniu się z bhaktami. Zgodnie z zasadą dadati, zaawansowany bhakta 
powinien oddawać przynajmniej pięćdziesiąt procent swoich dochodów na służbę oddania dla Pana 

i Jego bhaktów. Śrila Rupa Goswami dał tego przykład w swoim własnym życiu. Kiedy zdecydował 
się opuścić stanowisko rządowe, wówczas pięćdziesiąt procent swoich oszczędności oddał na służbę 

dla Kryszny, dwadzieścia pięć procent przeznaczył dla swoich krewnych, a dwadzieścia pięć procent 
zatrzymał na swoje osobiste potrzeby. Przykład ten powinien być naśladowany przez wszystkich 

bhaktów. Bez względu na to, jakie są czyjeś dochody, pięćdziesiąt procent powinno zostać 
przeznaczone dla Kryszny i Jego bhaktów, i wtedy zostaną spełnione wymagania zasady dadati. 

 

W następnym wersie Śrila Rupa Goswami informuje nas, jaki typ Vaisnavów powinniśmy wybierać 
na swoich przyjaciół, i w jaki sposób należy służyć Vaisnavom. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Tekst 5 
 

 
 

krsneti yasya giri tam manasadriyeta 

diksasti cet pranatibhiś ca bhajantam iśam 

śuśrusaya bhajana-vijnam ananyam anya- 

nindadi-śunya-hrdam ipsita-sanga-labdhya 

 
krsna – święte imię Kryszny; iti – w ten sposób; yasya – którego; giri – słowami albo mową; tam – 

jego; manasa – poprzez umysł; adriyeta – należy honorować; diksa – inicjacja; asti – jest; cet – 

jeśli; pranatibhih – przez okazywanie szacunku; ca – również; bhajantam – zaangażowany 
w służbę oddania; iśam – dla Najwyższego Osobowego Boga; śuśrusaya – przez praktyczną służbę; 
bhajana-vijnam – ten, który jest zaawansowany w służbie oddania; ananyam – nie zbaczając; 
anya-ninda-adi – zniesławianie innych, itd.; śunya – całkowicie pozbawiony; hrdam – którego 
serce; ipsita – pożądane; sanga – towarzystwo; labdhya – przez osiąganie. 

 
Należy szanować w swoim umyśle bhaktę, który intonuje święte imiona Kryszny, 

i okazywać szacunek temu, który przyjął inicjację duchową (diksa) i jest zaangażowany 
w wielbienie Bóstwa. Należy poszukiwać towarzystwa czystych bhaktów i wiernie służyć 
temu, który jest zaawansowany i niezachwiany w swojej służbie oddania, i którego serce 
jest całkowicie wolne od skłonności do krytykowania innych. 

 
ZNACZENIE: Po to, aby inteligentnie stosować się do tych sześciu zasad wymiany miłości 
wspomnianych w wersecie poprzednim, należy bardzo starannie dokonać wyboru właściwych osób. 
Dlatego też Śrila Rupa Goswami radzi, abyśmy traktowali Vaisnavów w sposób odpowiedni do ich 

poszczególnych pozycji. W wersie tym informuje nas, w jaki sposób odnosić się do trzech rodzajów 
bhaktów – kanistha-adhikari, madhyama-adhikari i uttama-adhikari. Kanistha-adhikari jest neofitą, 
który przyjął od mistrza duchowego inicjację hari-nama i stara się intonować święte imiona 
Kryszny. Takiej osobie (kanistha-vaisnava ) należy oddawać szacunek w swoim umyśle. 
Madhyama-adhikari otrzymał inicjację duchową od mistrza duchowego i jest w pełni zaangażowany 
przez niego w transcendentalną służbę miłości dla Pana. Madhyama-adhikari to osoba znajdująca 

się na środkowym etapie służby oddania. Uttama-adhikari, czyli najwyższy bhakta, to osoba bardzo 
zaawansowana w służbie oddania. Uttama-adhikari nie jest zainteresowany zniesławianiem innych, 
jego serce jest całkowicie czyste i osiągnął on już stan czystej świadomości Kryszny. Według Śrila 
Rupy Goswamiego, obcowanie z takim maha-bhagavata i pełnienie służby dla niego jest czymś 
najbardziej pożądanym. 
 

Nie należy pozostawać na etapie kanistha-adhikari, czyli na najniższej platformie służby oddania, 
kiedy jest się zainteresowanym jedynie oddawaniem czci Krysznie w świątyni. Taki bhakta został 
opisany w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam (11.2.47): 

 

arcayam eva haraye 

pujam yah śraddhayehate 

na tad-bhaktesu canyesu 

sa bhakta prakrtah smrtah 

 

"Osoba, która z pełną wiarą zaangażowana jest w wielbienie Bóstwa w świątyni, ale która nie wie, 
w jaki sposób zachowywać się wobec bhaktów i innych ludzi, jest nazywana prakrta-bhakta albo 
kanistha-adhikari." 

 

Należy zatem wznieść się z poziomu kanistha-adhikari do platformy madhyama-adhikari. 
Madhyama-adhikari został opisany w Śrimad-Bhagavatam (11.2.46) w ten sposób: 

 

iśvare tad-adhinesu 

baliśesu dvisatsu ca 

prema-maitri-krpopeksa 

yah karoti sa madhyamah 

 



"Madhyama-adhikari jest bhaktą, który traktuje Najwyższego Osobowego Boga jako najwyższy 

przedmiot miłości, przyjaźni się z bhaktami Pana, ma wielkie współczucie dla osób znajdujących się 
w niewiedzy i unika tych, którzy są zawistni z natury." 

 

Taki jest właśnie sposób właściwego kultywowania służby oddania. Dlatego też w wersie tym Śrila 
Rupa Goswami mówi nam, w jaki sposób należy traktować różnych bhaktów. Na podstawie 
praktycznego doświadczenia wiemy, że są trzy różne typy Vaisnavów. Prakrta-sahajiya na ogół 
intonują maha-mantrę Hare Kryszna, jednakże przywiązani są do kobiet, pieniędzy i toksykacji. 
Chociaż powtarzają oni święte imiona Pana, to jednak nie osiągają dostatecznego oczyszczenia. 
Osobom takim należy okazywać szacunek w swoim umyśle, jednakże należy unikać ich 

towarzystwa. Tym, którzy są niewinni, albo zostali sprowadzeni z dobrej drogi przez złe 
towarzystwo, powinno się okazywać miłosierdzie, jeśli wyrażają chęć słuchania właściwych 
instrukcji od czystych bhaktów. Natomiast tym neofitom, którzy otrzymali inicjację od bona fide 
mistrza duchowego i którzy są poważnie zaangażowani w wypełnianie jego poleceń, należy składać 
pełne szacunku pokłony. 
 

Świadomość Kryszny daje szansę każdemu, bez względu na kastę, wiarę czy kolor skóry. 

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do towarzystwa świadomości Kryszny, przebywania 
z nami, przyjmowania prasada i słuchania o Krysznie. Kiedy widzimy, że ktoś jest rzeczywiście 

zainteresowany świadomością Kryszny i chce być inicjowany, wtedy przyjmujemy go na ucznia, 
dając mu inicjację hari-nama (dla intonowania świętego imienia Pana). Kiedy nowy bhakta jest już 
inicjowany i zaangażowany w służbę oddania pod kierunkiem mistrza duchowego, wtedy powinien 
być uważany za bona fide Vaisnavę i należy mu składać pokłony. Spośród wielu Vaisnavów jeden 
może być bardzo poważnie zaangażowany w służbę dla Pana, ściśle przestrzegając wszystkich 
zasad, powtarzając przepisową liczbę mantr na koralach japa i zawsze myśląc o nowych sposobach 

szerzenia świadomości Kryszny. Taki Vaisnava powinien być przyjmowany za uttama-adhikari, 
bhaktę wysoce zaawansowanego. Należy zawsze poszukiwać towarzystwa właśnie takich bhaktów: 

 

Proces, poprzez który bhakta przywiązuje się do Kryszny, został opisany w Caitanya-caritamrta 
(Antya 4.192) w sposób następujący: 

 

diksa-kale bhakta kare atma-samarpana 

sei-kale krsna tare kare atma-sama 

 

"W czasie inicjacji, kiedy bhakta w pełni podporządkowuje się służbie dla Pana, Kryszna uważa go 
za równie dobrego, jak On Sam." 

 

Diksa, czyli inicjacja duchowa, została opisana przez Śrila Jivę Goswamiego w Bhakti-sandarbha 
(868): 

 

divyam jnanam yato dadyat 

kuryat papasya sariksayam 

tasmad dikseti sa prokta 

deśikais tattva-kovidaih 

 

"Poprzez diksa stopniowo traci się zainteresowanie przyjemnościami materialnymi i stopniowo 
zaczyna się interesować życiem duchowym." 

 

Widzieliśmy wiele praktycznych przykładów tego, szczególnie w Ameryce i Europie. Wielu uczniów, 
którzy przyszli do nas z bogatych i szanowanych rodzin, szybko straciło zainteresowanie 
przyjemnościami materialnymi i rozwinęło w sobie wielki zapał do wejścia w życie duchowe. 

Chociaż pochodzą oni z bardzo zamożnych rodzin, to jednak zaakceptowali warunki życia, które nie 
są zbyt komfortowe. Tak naprawdę, to dla Kryszny są oni w stanie przyjąć każde warunki życia, 
jeśli tylko mogą mieszkać w świątyni w towarzystwie Vaisnavów. Kiedy ktoś w ten sposób traci 

zainteresowanie przyjemnościami materialnymi, wtedy osiąga gotowość do przyjęcia inicjacji od 
mistrza duchowego. W celu czynienia postępu w życiu duchowym, Śrimad-Bhagavatam (6.1.13) 
poleca tapasa brahmacaryena śamena ca damena ca. Kiedy ktoś ma poważny stosunek do 
przyjęcia diksa, musi być gotów praktykować celibat, kontrolować umysł i ciało. Jeśli ktoś jest na to 
przygotowany i pragnie duchowego oświecenia (divyam jnanam), wtedy jest gotów do przyjęcia 
inicjacji. Divyam jnanam jest technicznie nazywane tat-vijnana, czyli wiedzą o Najwyższym. Tad-

vijnanartham sa gurum evabhigacchet: kiedy ktoś jest zainteresowany Prawdą Absolutną, wtedy 
powinien przyjąć inicjację. Taka osoba musi znaleźć prawdziwego mistrza duchowego, aby 
otrzymać diksa. Śrimad-Bhagavatam (11.3.21) również poleca: tasmad gurum prapadyeta jijnasuh 
śreya uttamam. "Jeśli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany transcendentalną nauką o Prawdzie 
Absolutnej, to powinien przyjąć mistrza duchowego." 



Nie należy jednak przyjmować mistrza duchowego, jeśli nie ma się zamiaru przestrzegać jego 

instrukcji. Nie powinno się też przyjmować mistrza duchowego tylko po to, aby praktykować życie 
duchowe "na pokaz." Należy być jijnasu, czyli bardzo dociekliwym i chętnym do przyjmowania nauk 

od mistrza duchowego. Pytania zadawane mu powinny ściśle dotyczyć wiedzy transcendentalnej 
(jijnasuh śreya uttamam). Słowo uttamam odnosi się do tego, co leży ponad wiedzą materialną. 
Tama znaczy "ciemność tego materialnego świata," a ut oznacza "transcendentalny." Ludzie na 

ogół są bardzo zainteresowani wnikaniem w tematy materialne, ale kiedy ktoś stracił takie 
zainteresowanie i jest zainteresowany jedynie tematami transcendentalnymi, wtedy gotowy jest do 

przyjęcia inicjacji. Kiedy ktoś otrzymał już inicjację od bona fide mistrza duchowego i jest poważnie 
zaangażowany w służbę Panu, to powinien być uważany za madhyama-adhikari. 

 

Intonowanie świętych imion Pana jest rzeczą tak wzniosłą, że jeśli powtarza się maha-mantrę 
z uwagą, starannie unikając dziesięciu obraz, wtedy z pewnością można osiągnąć zrozumienie, że 

nie ma różnicy pomiędzy świętym imieniem Pana a Samym Panem. Ten, kto osiągnął takie 
zrozumienie, powinien otrzymywać wielki szacunek od bhaktów będących neofitami. Należy sobie 
mocno uświadomić, że jeśli nie intonuje się świętego imienia Pana bez obraz, to nie można być 

właściwym kandydatem do czynienia postępu w świadomości Kryszny. W Śri Caitanya-caritamrta 

(Madhya 22.69) jest powiedziane: 

 

yahara komala śraddha, se 'kanistha' jana 

krame krame tenho bhakta ha-ibe 'uttama' 
 

"Ten, którego wiara jest słaba i chwiejna, jest nazywany neofitą, ale poprzez regularne 
praktykowanie tego procesu wzniesie się on do platformy bhakty pierwszej klasy." Każdy zaczyna 
swoją służbę oddania od etapu początkowego, ale jeśli ktoś właściwie mantruje przepisową liczbę 

rund hari-nama, to stopniowo wznosi się on do najwyższej platformy uttama-adhikari. 
W świadomości Kryszny polecamy jedynie szesnaście rund każdego dnia, ponieważ ludzie w krajach 

zachodnich nie są w stanie koncentrować się przez dłuższy czas podczas mantrowania na koralach. 
Dlatego poleca się minimalną liczbę rund. Jednakże Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zwykł 
mówić, że dopóki ktoś nie mantruje przynajmniej sześćdziesięciu czterech rund japa (sto tysięcy 
imion), to powinien być uważany za upadłego (patita ). Według jego kalkulacji praktycznie każdy 

z nas jest upadły, ale ponieważ staramy się służyć Najwyższemu Panu z całą powagą i bez obłudy, 
możemy liczyć na łaskę Śri Caitanyi Mahaprabhu; który słynie jako patita-pavana, wyzwoliciel 

upadłych. 
 

Kiedy Śrila Satyaraja Khan, wielki bhakta Śri Caitanyi Mahaprabhu, zapytał Pana, po czym można 

poznać Vaisnavę, Pan odpowiedział: 

 

prabhu kahe, --- "yanra mukhe śuni eka-bara 

krsna-nama, sei pujya, --- śrestha sabakara" 

 

"Jeśli usłyszysz, że jakaś osoba wypowie chociaż raz słowo Kryszna, to powinno się uznać ją za 
lepszą od innych." (Cc. Madhya 15.106) Pan Caitanya Mahaprabhu kontynuował: 

 

"ataeva yanra mukhe eka krsna-nama 

sei ta' vaisnava, kariha tanhara sammana" 

 

"Ten, kto jest zainteresowany intonowaniem świętego imienia Kryszny, albo kto polubił to 
intonowanie dzięki praktyce, powinien być uważany za Vaisnavę i jako taki darzony szacunkiem, 
przynajmniej w umyśle." (Cc. Madhya 15.111) Jednego z naszych przyjaciół, słynnego muzyka 

angielskiego, urzekło intonowanie świętych imion Kryszny i nawet śpiewa je kilka razy na swoich 

płytach. W domu składa on pokłony wizerunkom Kryszny i takim też szacunkiem darzy głosicieli 
świadomości Kryszny. Wysoko ceni on imię Kryszny i Jego czyny. Dlatego my również, bez żadnych 

obiekcji, oddajemy mu wyrazy szacunku, gdyż widzimy, że rzeczywiście robi on postęp 
w świadomości Kryszny. Taka osoba powinna być zawsze darzona szacunkiem. Wniosek z tego taki, 

że każdy, kto stara się zrobić postęp w świadomości Kryszny poprzez regularne intonowanie 
świętego imienia, powinien zawsze być respektowany przez Vaisnavów. Z drugiej strony jesteśmy 
świadkami tego, że niektóre z osób nam współczesnych, które uchodziły za wielkich nauczycieli, 

stopniowo upadły w materialną koncepcję życia, ponieważ nie intonowały one świętych imion Pana. 
 

Udzielając instrukcji Sanatanie Goswamiemu, Pan Caitanya Mahaprabhu podzielił służenie Krysznie 
na trzy kategorie: 

 

śastra-yukti nahi jane drdha, śraddhavan 

'madhyama-adhikari' sei maha-bhagyavan 

 

"Osoba, której wiedza oparta na śastrach nie jest dostatecznie umocniona, ale która rozwinęła 



mocną wiarę w intonowanie maha-mantry Hare Kryszna, i która jest również niezachwiana 

w pełnieniu służby oddania, powinna być uważana za madhyama-adhikari. Osoba taka ma wielkie 
szczęście." (Cc. Madhya 22.67) Madhyama-adhikari to śraddhavan, osoba posiadająca 

niewzruszoną wiarę i będąca rzeczywistym kandydatem do dalszego postępu w służbie oddania. 
Dlatego w Caitanya-caritamrta (Madhya 22.64) jest powiedziane: 

 

śraddhavan jana haya bhakti-adhikari 
'uttama', 'madhyama', 'kanistha' -- śraddha-anusari 

 

"Dana osoba osiąga kwalifikacje bhakty na elementarnej, pośredniej i najwyższej platformie służby 
oddania, w zależności od rozwinięcia swojej śraddha (wiary)." W Caitanya-caritamrta (Madhya 

22.62) powiedziane jest też: 

 

'śraddha'-śabde -- viśvasa kahe sudrdha niścaya 

krsne bhakti kaile sarva-karma krta haya 

 

" 'Poprzez pełnienie transcendentalnej służby dla Kryszny, automatycznie spełnia się też czynności 
podrzędne.' Ta pełna ufności mocna wiara, sprzyjająca służbie oddania, jest nazywana śraddha." 

Śraddha, wiara w Krysznę, jest początkiem świadomości Kryszny. Wiara znaczy mocna wiara. 
Słowa Bhagavad-gity są autorytatywnymi instrukcjami dla osób wierzących, i cokolwiek Kryszna 
mówi w Bhagavad-gicie, powinno być przyjmowane tak jak jest, bez interpretacji. W taki sposób 
przyjął Bhagavad-gitę Arjuna. Po wysłuchaniu Bhagavad-gity Arjuna powiedział Krysznie: sarvam 
etad rtam manye yan mam vadasi keśava. "O Kryszno, całkowicie przyjmuję za prawdę wszystko, 

co usłyszałem od Ciebie." (Bg. 10.14) 
Taki jest prawidłowy sposób rozumienia Bhagavad-gity, i to właśnie jest nazywane śraddha. Nie 

może być sytuacji, że ktoś akceptuje część Bhagavad-gity stosownie do swojej dowolnej 
interpretacji, a odrzuca inną część. To nie jest śraddha. Śraddha oznacza całkowite i bezwzględne 

przyjmowanie wszystkich instrukcji Bhagavad-gity, szczególnie tej ostatniej: sarva-dharman 
parityajya mam ekam śaranam vraja . "Porzuć wszystkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj 
się Mnie." (Bg. 18.66) Kiedy ktoś całkowicie zaufa tej instrukcji, wtedy jego silna wiara staje się 

podstawą postępu w życiu duchowym. 
 

Kiedy ktoś w pełni angażuje się w intonowanie maha-mantry, to stopniowo realizuje on swoją 
duchową tożsamość. Kryszna nie objawia się osobie, która nie intonuje maha-mantry: sevonmukhe 

hi jihvadau svayam eva sphuraty adah. (Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.234) Nie możemy zrealizować 
Najwyższego Osobowego Boga za pomocą żadnych sztucznych środków. Musimy z pełną wiarą 

zaangażować się w służenie Panu. Takie służenie zaczyna się od języka (sevonmukhe hi jihvadau), 
co oznacza, że powinniśmy zawsze intonować święte imiona Pana i przyjmować krsna-prasada. Nie 

powinniśmy intonować ani spożywać niczego innego. Kiedy to jest ściśle przestrzegane, wtedy 
Najwyższy Pan objawia się Swojemu bhakcie. 

 

Kiedy ktoś zaczyna uświadamiać sobie, że jest wiecznym sługą Kryszny, wtedy traci on 
zainteresowanie wszystkim, co nie jest służbą dla Kryszny. Zawsze myśląc o Krysznie i o sposobach 

szerzenia Jego świętego imienia, rozumie on, że jego jedynym interesem jest propagowanie 
świadomości Kryszny na całym świecie. Taka osoba uważana jest za uttama-adhikari i towarzystwa 
jej należy poszukiwać, stosując się w obcowaniu z nią do sześciu zasad (dadati pratigrhnati; itd.). 

W rzeczywistości zaawansowany bhakta Vaisnava na platformie uttama-adhikari powinien być 

przyjmowany za mistrza duchowego. Takiej osobie należy ofiarować wszystko co się posiada, gdyż 
to polecają pisma święte. Szczególnie brahmacari powinien przyjmować datki od innych i oddawać 
je swojemu guru. Nie należy jednak imitować zachowania zaawansowanego bhakty, czyli maha-

bhagavaty, jeśli nie jest się samozrealizowanym, gdyż taka imitacja prowadzi do degradacji. 
 

W wersie tym Śrila Rupa Goswami mówi, że bhakta powinien być na tyle inteligentny, aby widzieć 
różnice pomiędzy kanistha-adhikari, madhyama-adhikari i uttama-adhikari. Powinien on również 

znać swoją pozycję i nie imitować bhakty znajdującego się na wyższej platformie. Śrila 
Bhaktivinoda Thakura dał pewną praktyczną wskazówkę, że Vaisnava na platformie uttama-

adhikari może być rozpoznany po zdolności nawracania upadłych dusz na Vaisnavizm. Nie powinno 
się przyjmować pozycji mistrza duchowego, dopóki nie osiągnie się platformy uttama-adhikari. 
Vaisnava będący neofitą czy też Vaisnava usytuowany na środkowej platformie również może 

przyjmować uczniów, ale tacy uczniowie muszą znajdować się na tej samej platformie, i należy 
pamiętać, że pod takim niedostatecznym przewodnictwem nie mogą oni uczynić dużego postępu 

w kierunku ostatecznego celu życia. Dlatego bhakta powinien starać się wybrać na ' swojego 
mistrza duchowego osobę, która jest uttama-adhikari. 

 
 



Tekst 6 
 

 
 

drstaih svabhava-janitair vapusaś ca dosair 

na prakrtatvam iha bhakta-janasya paśyet 
gangambhasam na khalu budbuda-phena-pankair 

brahma-dravatvam apagacchati nira-dharmaih 

 
drstaih – widziany normalnym wzrokiem; svabhava-janitaih – zrodzony z czyjejś natury; vapusah – 
ciała; ca – i; dosaih – poprzez błędy; na – nie; prakrtatvam – stan bycia materialnym; iha – w tym 

świecie; bhakta-janasya – czystego bhaktę; paśyet – należy widzieć; ganga-ambhasam – wód 

Gangesu; na – nie; khalu – z pewnością; budbuda-phena-pankaih – poprzez zmętnienie, pianę 
i błoto; brahma-dravatam – transcendentalna natura; apagacchati – jest zniszczona; nira-dharmaih 
– cechy wody. 

 
Będąc usytuowanym w swojej oryginalnej pozycji świadomości Kryszny, czysty bhakta 
nie utożsamia się z ciałem. Nie wolno patrzeć na niego z materialnego punktu widzenia. 
Nie należy brać pod uwagę tego, że może on posiadać ciało urodzone w niskiej rodzinie, 
czy też ciało zdeformowane, schorowane lub słabe. Ze zwykłego punktu widzenia, takie 

niedoskonałości w ciele czystego bhakty mogą rzucać się w oczy, jednakże ciało czystego 
bhakty nigdy nie może być zanieczyszczone: Jest ono jak wody Gangesu, które czasami 
podczas pory deszczowej są zmętniałe i pełne piany i błota, a jednak nie zostają 
zanieczyszczone. Ci, którzy są zaawansowani w wiedzy duchowej, kąpią się w Gangesie, 
nie zważając na stan jego wód. 

 
ZNACZENIE: Śuddha-bhakti, czynności duszy właściwej, czyli zaangażowanie się 

w transcendentalną służbę miłości do Pana, spełniane są w stanie wyzwolonym. W Bhagavad-gicie 
(14.26) jest powiedziane: 

 

mam ca yo 'vyabhicarena 

bhakti-yogena sevate 

sa gunan samatityaitan 

brahma-bhuyaya kalpate 

 

"Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych okolicznościach, ten od 
razu przekracza guny natury i wznosi się na platformę Brahmana." 

 

Avyabhicarini bhakti to znaczy oddanie, które jest wolne od jakichkolwiek domieszek. Osoba 
zaangażowana w służbę oddania musi być wolna od motywacji materialnej. Jeśli ktoś przyjmuje 

proces świadomości Kryszny, to musi ulec zmianie jego świadomość. Jeśli świadomość jest 
skierowana na przyjemności materialne, to jest to świadomość materialna, a jeśli jej celem jest 
służenie Krysznie, wtedy jest to świadomość Kryszny. Dusza oddana Krysznie służy Mu nie biorąc 

pod uwagę względów materialnych (anyabhilasita-śunyam) Jnana-karmady-anavrtam: czysta 
służba oddania, która jest transcendentalna do czynności ciała i umysłu, takich jak jnana 
(spekulacja umysłowa) i karma (działanie, którego celem jest osiągnięcie jakichś materialnych 
korzyści), jest nazywana czystą bhakti-yogą. Bhakti-yoga jest właściwym zaangażowaniem dla 

duszy, i jeśli ktoś rzeczywiście angażuje się w czystą, nieskażoną służbę oddania, to jest on już 
właściwie osobą wyzwoloną (sa gunan samatityaitan). Bhakta Kryszny nie podlega 
uwarunkowaniom materialnym, chociaż wydaje się, że podlega im jego ciało. Dlatego nie należy 
patrzeć na czystego bhaktę z materialistycznego punktu widzenia. Dopóki ktoś nie jest rzeczywiście 
bhaktą, dopóty nie może on mieć doskonałego spojrzenia na innego bhaktę. Jak wyjaśniono to 
w wersie poprzednim, są trzy typy bhaktów – kanistha-dhikari, madhyama-adhikari i uttama-
adhikari. Kanistha-adhikari nie widzi różnicy pomiędzy bhaktą i abhaktą. Zainteresowany jest 

jedynie wielbieniem Bóstwa w świątyni. Jednakże madhyama-adhikari widzi tę różnicę, jak również 
i różnicę pomiędzy bhaktą i Panem. Dlatego też traktuje on odpowiednio Najwyższego Osobowego 
Boga, bhaktę i abhaktę., 
 



Nikt nie powinien krytykować defektów cielesnych czystego bhakty. Jeśli posiada on je, to nie 

powinno się na nie zwracać uwagi. Należy jedynie brać pod uwagę główne zainteresowanie mistrza 
duchowego, którym jest czysta służba oddania, czyste służenie Najwyższemu Panu. Jak oznajmiono 
w Bhagavad-gicie (9.30): 

 

api cet suduracaro 

bhajate mam ananya-bhak 

sadhur eva sa mantavyah 

samyag vyavasito hi sah 

 

Nawet jeśli wydaje się, że bhakta czasami angażuje się w czyny godne potępienia, to mimo to 
powinien być on uważany za sadhu, osobę świętą, gdyż jego rzeczywistą tożsamością jest 

zaangażowanie w służbę miłości dla Pana Innymi słowy, nie powinien być on uważany za zwykłą 
ludzką istotę. 
 

Jeśli czysty bhakta jest zaangażowany w służbę dla Pana, to nie powinien być lekceważony, nawet 
jeśli nie narodził się w rodzinie bramina czy gosvamiego. Nie można mówić o rodzinie gosvamich, 
opierając się na względach materialnych, takich jak kasta czy dziedziczność. W rzeczywistości 

jedynie czyści bhaktowie mają monopol na ten tytuł. W ten sposób mówimy o sześciu Goswamich, 
z Rupa Goswamim i Sanatana Goswamim na czele. Rupa Goswami i Sanatana Goswami pochodzili 
z rodzie bramińskich, ale w swojej młodości praktycznie stali się Mahometanami i dlatego zmienili 

swoje imiona na Dabira Khasa i Sakara Mallika, ale Śri Caitanya Mahaprabhu uczynił z nich 
gosvamich. Zatem tytuł gosvami nie jest dziedziczny. Słowo gosvami odnosi się do tego, kto jest 
w stanie kontrolować swoje zmysły, kto jest panem zmysłów. Bhakta nie jest kontrolowany przez 
zmysły, tylko zmysły kontrolowane są przez niego. Dlatego też powinien on być nazywany svami 
czy gosvami, nawet jeśli nie narodził się w tak zwanej rodzinie gosvamich. 
 

Zgodnie z tą zasadą, gosvami, którzy są potomkami Śri Nityanandy Prabhu i Śri Advaity Prabhu, 
z pewnością są bhaktami, ale bhaktowie pochodzący z innych rodzin nie powinni być 
dyskryminowani. W rzeczywistości, bez względu na to, czy bhaktowie pochodzą z rodzin 

poprzednich acaryów, czy ze zwykłej rodziny, powinni być traktowani jednakowo. Nie powinno się 
myśleć: "to jest amerykański gosvami," i uważać go za coś gorszego od nityananda-vamśa-
gosvami. Niektórzy ludzie w Indiach ciągle mają nam za złe, że nadajemy tytuł gosvami bhaktom 
świadomym Kryszny pochodzącym z krajów zachodnich. Czasami otwarcie mówią oni zachodnim 

Vaisnavom, że ich sannyasa albo tytuł gosvami nie jest bona fide. Jednakże, według oznajmienia 
Śrila Rupy Goswamiego z tego wersu, gosvami pochodzący z krajów zachodnich i gosvami 

z rodziny acaryów nie różnią się między sobą. 
Z drugiej strony, ten bhakta, który otrzymał tytuł gosvamiego, ale nie narodził się z ojca bramina 

czy gosvamiego z rodu Nityanandy czy Advaity Prabhu, nie powinien puszyć się z tego tytułu. 
Powinien on zawsze pamiętać, że uniesienie się materialną dumą jest przyczyną natychmiastowego 

upadku. Świadomość Kryszny jest nauką transcendentalną i nie ma w niej miejsca na zazdrość. 
Jest ona przeznaczona dla osób kategorii paramahamsa, które są całkowicie wolne od wszelkiej 
zazdrości (paramam nirmatsaranam). Goswami, bez względu na to, czy narodził się w rodzinie 

gosvamich czy też otrzymał ten tytuł później, musi być wolny od wszelkiej zazdrości. Kiedy tylko 
ktoś staje się zazdrosny, upada z platformy paramahamsa. 

 

Jeśli zwracamy uwagę na cielesne defekty Vaisnavy, to powinniśmy wiedzieć, że popełniamy obrazę 
wobec lotosowych stóp bhakty Pana. Obraza ta należy do kategorii bardzo poważnych. Pan 

Caitanya nazwał ją hati-mata, obrazą szalonego słonia. Szalony słoń może spowodować wielką 
katastrofę, szczególnie jeśli wpadnie do schludnie utrzymanego ogrodu. Dlatego też należy bardzo 

uważać, aby nie popełniać obraz wobec Vaisnavy. Każdy bhakta musi być gotowy na przyjęcie 
instrukcji od wyższego Vaisnavy, który z kolei musi być gotów pomagać niższemu Vaisnavie pod 

każdym względem. Pozycję wyższą lub niższą zajmuje się w zależności od rozwoju duchowego 
w świadomości Kryszny. Nie można patrzeć na czynności bhakty z materialnego punktu widzenia. 
Jest to szczególnie niebezpieczne dla bhaktów początkujących. Dlatego nie należy brać pod uwagę 

zewnętrznych cech czystego bhakty, ale raczej zwracać uwagę na jego cechy wewnętrzne, 
i zrozumieć, w jaki sposób jest on zaangażowany w transcendentalną służbę miłości dla Pana. 

W ten sposób można uniknąć materialnego patrzenia na czystego bhaktę, i dzięki temu stopniowo 

oczyścić samego siebie. 
 

Ci, którzy myślą, że świadomość Kryszny ogranicza się do pewnej grupy ludzi albo pewnej części 

ziemi, na ogół mają skłonności do zwracania uwagi na zewnętrzne cechy bhaktów. Tacy neofici nie 
są w stanie docenić wzniosłej służby oddania zaawansowanego bhakty i starają się sprowadzić 
osobę z kategorii maha-bhagavata do swojego poziomu. Z tymi trudnościami spotykamy się na 

całym świecie, wszędzie gdziekolwiek usiłujemy głosić świadomość Kryszny. Niestety, otaczają nas 



bracia duchowi będący neofitami, którzy nie doceniają niezwykłych wysiłków czynionych dla 

szerzenia świadomości Kryszny na całym świecie. Po prostu usiłują oni sprowadzić nas do swojego 
poziomu i krytykują nas pod każdym względem. Bardzo ubolewamy nad ich naiwną działalnością 

i ubogim zasobem wiedzy. Osoba obdarzona specjalną mocą, szczególnie zaangażowana w poufną 
służbę dla Pana, nie powinna być traktowana jak zwykła ludzka istota, ponieważ powiedziane jest, 

że dopóki nie jest się obdarzonym mocą od Kryszny, dopóty nie można szerzyć świadomości 
Kryszny na całym świecie. 

 

Jeśli więc ktoś krytykuje czystego bhaktę, popełnia on obrazę (vaisnava-aparadha), która jest 
bardzo niebezpieczna i stanowi wielką przeszkodę dla osób pragnących czynić postęp 

w świadomości Kryszny. Nie można odnieść żadnej duchowej korzyści, kiedy popełnia się obrazę 
wobec lotosowych stóp Vaisnavy. Dlatego każdy powinien starannie unikać zawiści wobec 

obdarzonego mocą śuddha-vaisnavy. Obrazą jest także uważanie takiej osoby za przedmiot 
jakichkolwiek działań dyscyplinarnych. Obrazą jest dawanie mu rad czy pouczanie go. Neofitę od 

bhakty zaawansowanego można odróżnić po czynnościach. Zaawansowany Vaisnava zawsze 
zajmuje pozycję mistrza duchowego, a początkujący bhakta jest zawsze uważany za ucznia. Mistrz 
duchowy nie może wysłuchiwać rad swoich uczniów, ani też nie powinien przyjmować instrukcji od 

tych, którzy jego uczniami nie są. Taka jest istota nauk Śrila Rupy Goswamiego zawartych w tym 
wersecie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Tekst 7 
 

 
 

syat krsna-nama-caritadi-sitapy avidya- 

pittopatapta-rasanasya na rocika nu 

kintv adarad anudinam khalu saiva justa 

svadvi kramad bhavati tad-gada-mula-hantri 

 
syat – jest; krsna – Pana Kryszny; nama – świętego imienia; carita-adi – charakter, rozrywki, itd.; 
sita – cukier candy; api – chociaż; avidya – ignorancja; pitta – przez żółć; upatapta – dotknięty 

chorobą; rasanasya – języka; na – nie; rocika – smaczny; nu – och, jakież to wspaniałe; kintu – 

ale; adarat – ostrożnie; anudinam – każdego dnia albo dwadzieścia cztery godziny na dobę; khalu 
– naturalnie; sa – to (słodycz świętego imienia); eva – z pewnością; justa – przyjmowane albo 
intonowane; svadvi – smaczne; kramat – stopniowo; bhavati – staje się; tat-gada – tej choroby; 
mula – korzenia; hantri – niszczyciel. 
 
Święte imię, charakter, rozrywki i dokonania Kryszny są wszystkie transcendentalnie 
słodkie (jak cukier candy). I chociaż język osoby dotkniętej żółtaczką avidyi (ignorancji) 

nie jest w stanie kosztować niczego słodkiego, to jakże wspaniałą rzeczą jest, że jedynie 
poprzez staranne intonowanie tych imion każdego dnia, język odzyskuje swój naturalny 
smak i choroba jego stopniowo zostaje uleczona. 

 
ZNACZENIE: Święte imiona Pana Kryszny, Jego cechy, rozrywki, itd., wszystkie maj ą naturę 
absolutnej prawdy, piękna i szczęścia. Posiadają one naturalną słodycz, jak cukier candy, który 
smakuje każdemu. Niewiedza jednakże porównywana jest do choroby zwanej żółtaczką, wywołanej 

przez żółć. Język osoby chorej na żółtaczkę nie jest w stanie smakować słodyczy cukru candy. 

Wprost przeciwnie, rzeczy słodkie mają wtedy bardzo gorzki smak. A vidya (ignorancja) w podobny 
sposób odbiera możliwość rozkoszowania się transcendentalnie słodkim imieniem, cechami, formą 
i rozrywkami Kryszny. Jeśli jednak ktoś, pomimo choroby, z wielką starannością i uwagą przyjmuje 
świadomość Kryszny, to jego ignorancja zostaje zniszczona, a język odzyskuje zdolność 
smakowania słodyczy transcendentalnej natury Kryszny i rzeczy z Nim związanych. Odzyskanie 
zdrowia duchowego możliwe jest tylko przez regularne kultywowanie świadomości Kryszny. 
 

Kiedy człowiek w tym świecie materialnym bardziej interesuje się materialistyczną ścieżką życia niż 

świadomością Kryszny, wtedy uważany jest za osobę chorą. Stanem normalnym jest bycie 
wiecznym sługą Pana (jivera 'svarupa' haya --- krsnera 'nitya-dasa'). Żywa istota traci swoje 
zdrowie, kiedy pociągana cechami zewnętrznej energii Kryszny, zapomina o Krysznie, swoim Panu. 
Ten świat mayi nazywany jest duraśraya, co znaczy "fałszywe albo złe schronienie." Osoba 
pokładająca swoją wiarę w duraśraya staje się niewolnikiem złudnych marzeń. Wszyscy w tym 
materialnym świecie usiłują odnaleźć szczęście, i chociaż ich materialne próby zawodzą każdego 
dnia, to jednak brak wiedzy uniemożliwia im zrozumienie swoich błędów. Ludzie usiłują naprawić 

jeden błąd innym błędem. Na tym polega walka o egzystencję w tym materialnym świecie. Jeśli 

jednak radzi się komuś w takiej sytuacji, by przyjął świadomość Kryszny i był szczęśliwy, to nie 
przyjmuje on takiej instrukcji. 
 

Świadomość Kryszny nauczana jest na całym świecie, w celu wyleczenia tej wielkiej ignorancji. 
Przywódcy społeczeństwa ludzkiego – politycy, filozofowie i naukowcy – są ślepi, ponieważ nie są 
świadomi Kryszny. Bhagavad-gita mówi, że w rzeczywistości są oni grzesznymi łotrami, 
najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, gdyż z powodu swojego ateistycznego sposobu życia są 
pozbawieni prawdziwej wiedzy. 
 

na mam duskritino mudhah 

prapadyante naradhamah 

mayayapahrta-jnana 

asuram bhavam aśritah 

 

"Niegodziwcy o ateistycznej naturze demonów, których wiedza została skradziona przez iluzję, 
będąc wielkimi głupcami i najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, nigdy się Mi nie 



podporządkowują." (Bg. 7.15) 

 

Tacy ludzie nigdy nie podporządkowują się Krysznie i przeciwstawiają się wysiłkom tych, którzy 

pragną przyjąć schronienie u Kryszny. Kiedy tego rodzaju ateiści zostają przywódcami społecznymi, 
wtedy atmosfera zostaje przesycona ignorancją. W takich warunkach ludzie nie są w stanie 
entuzjastycznie zaakceptować świadomości Kryszny, tak jak osoba chora na żółtaczkę nie jest 
w stanie odczuwać smaku cukru candy. Należy jednakże wiedzieć, że jedynym specyficznym 
lekarstwem na żółtaczkę jest właśnie ten cukier. Podobnie też, w tym chaosie, w którym znalazła 
się cała ludzkość dzisiaj, świadomość Kryszny, intonowanie świętego imienia Pana-Hare Kryszna, 
Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – jest 

jedynym lekarstwem na zaprowadzenie porządku na świecie. Chociaż świadomość ta może nie być 
rzeczą smaczną dla osoby chorej, to jednak Śrila Rupa Goswami radzi tym, którzy pragną wyleczyć 
się z tej choroby materializmu, aby przyjęli tę świadomość Kryszny z wielką starannością i uwagą. 
Kuracja ta rozpoczyna się od intonowania maha-mantry Hare Kryszna, ponieważ dzięki powtarzaniu 
świętych imion Pana, osoba uwarunkowana materialnie zostaje uwolniona od błędnych koncepcji 
(ceto-darpana-marjanam). Avidya, czyli niezrozumienie swojej duchowej tożsamości, jest 
podstawą ahankara, czyli fałszywego ego w naszym sercu. 

Prawdziwa choroba umiejscowiona jest w sercu. Jeśli nasz umysł jest czysty, jeśli oczyszczona jest 
nasza świadomość, to choroba materializmu nie może zrobić nam krzywdy. Aby oczyścić umysł 

i serce z wszystkich błędnych koncepcji, konieczne jest intonowanie maha-mantry Hare Kryszna. 
Jest to zarówno łatwe, jak i korzystne. Powtarzanie świętego imienia Pana natychmiast uwalnia nas 

z płonącego ognia egzystencji materialnej. 
 

Są trzy etapy intonowania świętego imienia Pana-stan, w którym popełnia się obrazy, stan, 
w którym zmniejsza się ilość popełnianych obraz, i stan czystości. Kiedy początkujący bhakta 

zaczyna intonować maha-mantrę Hare Kryszna, wtedy na ogół popełnia on wiele obraz. Jest 
dziesięć podstawowych obraz, i jeśli bhakta unika ich, może wznieść się do stanu następnego, 

który usytuowany jest pomiędzy mantrowaniem z obrazami i czystym mantrowaniem. Kiedy ktoś 
osiąga stan czystości, to automatycznie zostaje wyzwolony. To nazywane jest bhava-maha-

davagni-nirvapanam. Rozkoszowanie się smakiem życia transcendentalnego możliwe jest dopiero 
po wyzwoleniu się z ognia materialnej egzystencji. 

 

W niosek jest taki, że aby uwolnić się od choroby materialnej, należy zacząć intonować maha-
mantrę Hare Kryszna. Celem towarzystwa świadomości Kryszny jest przede wszystkim stwarzanie 

atmosfery, w której ludzie będą mogli podjąć intonowanie maha-mantry Hare Kryszna. 
Mantrowanie należy rozpocząć z wiarą, i kiedy wiara ta wzrasta dzięki procesowi, to zainteresowany 

może zostać członkiem towarzystwa. Rozsyłamy grupy sankirtana po całym świecie i widzimy, że 
nawet w najbardziej odległych częściach świata, gdzie nie ma żadnej wiedzy o Krysznie, maha-

mantra przyciąga do nas tysiące ludzi. W niektórych miejscach ludzie już po kilku dniach słuchania 
maha-mantry zaczynają naśladować bhaktów, intonując Hare Kryszna i goląc głowy. Może to być 

imitacją, ale imitacja dobrych rzeczy jest pożądana. Niektórzy z takich naśladowców powoli 

rozwijają w sobie pragnienie przyjęcia inicjacji od mistrza duchowego i następnie poddają się takiej 
inicjacji. 

 

Jeśli ktoś jest szczery, to wkrótce otrzymuje inicjację, i ten etap nazywa się bhajana-kriya. Wtedy 
taka osoba faktycznie angażuje się w służbę dla Pana poprzez regularne intonowanie maha-mantry 

Hare Kryszna (szesnastu rund dziennie), porzucenie niedozwolonego seksu, toksykacji, jedzenia 
mięsa i uprawiania hazardu. Poprzez bhajana-kriya osiąga się wolność od nieczystości właściwych 

materialistycznemu sposobowi życia. Osoba taka nie chodzi już do restauracji czy hoteli, aby 
spożywać tak zwane smaczne dania przyrządzone z mięsa i cebuli, ani też nie pragnie palić 

papierosów, pić herbaty albo kawy. Nie tylko wyrzeka się niedozwolonego seksu, ale i całkowicie 
odrzuca go. Nie traci też czasu na spekulacje czy hazard. W ten sposób oczyszcza się ona 

z niepożądanych rzeczy (anartha-nivrtti). Anartha znikają wtedy, kiedy ktoś przywiązuje się do 
świadomości Kryszny. 

 

Niewzruszonym w wypełnianiu swoich czynności w służbie oddania dla Kryszny można stać się 
dopiero po uwolnieniu się od tych niepożądanych rzeczy. Kiedy ktoś przywiązuje się do takich 

czynności w służbie oddania, to podczas pełnienia ich zaczyna doświadczać ekstazy. To nazywane 

jest bhava, wstępnym rozbudzeniem miłości do Boga. W ten sposób uwarunkowana dusza uwalnia 
się od egzystencji materialnej i traci zainteresowanie cielesną koncepcją życia, łącznie 

z materialnym dobrobytem, materialną wiedzą i materialnymi atrakcjami wszelkiego rodzaju. 
Wtedy można zrozumieć kim jest Najwyższy Osobowy Bóg i czym jest Jego maya. 

 

Chociaż maya może być nadal obecna, to jednak nie jest ona już w stanie niepokoić bhakty, który 
osiągnął stan bhava. Jest tak dlatego, że bhakta potrafi zobaczyć prawdziwą pozycję mayi. Maya 



jest zapomnieniem o Krysznie, a zapomnienie o Krysznie i świadomość Kryszny mają się do siebie 

tak, jak cień do światła. Jeśli ktoś pozostaje w cieniu, nie może wtedy korzystać z możliwości, które 
daje światło, a kto pozostaje w świetle, ten nie cierpi z powodu ciemności. Poprzez przyjęcie 
świadomości Kryszny stopniowo osiągamy wyzwolenie i pozostajemy w świetle. W tym stanie 
w rzeczywistości nawet nie ma się kontaktu z ciemnością. Jak stwierdza Caitanya-caritamrta 

(Madhya 22.31): 

 

krsna -- surya-sama; maya haya andhakara 

yahan krsna, tahan nahi mayara adhikara 

 

"Kryszna jest jak blask słoneczny, a maya jak ciemność. Gdziekolwiek jest światło, tam nie ma 
ciemności. Skoro tylko ktoś przyjmuje świadomość Kryszny, ciemność złudzenia, wpływ energii 

zewnętrznej, znika natychmiast." 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tekst 8 
 

 
 

tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu- 

smrtyoh kramena rasana-manasi niyojya 

tisthan vraje tad-anuragi-jananugami 
kalam nayed akhilam ity upadeśa-saram 

 
tat – Pana Kryszny; nama – święte imię; rupa – forma; carita-adi – charakter, rozrywki, itd.; su-

kirtana – w przyjemnych dyskusjach i śpiewach; anusmrtyoh – w pamiętaniu; kramena – 

stopniowo; rasana – język; manasi – i umysł; niyojya – angażując się; tisthan – rezydując; vraje – 
we Vrajy; tat – Panu Krysznie; anuragi – przywiązany; jana – osoby; anugami – podążając; kalam 
– czas; nayet – powinien spożytkować; akhilam – pełny; iti – w ten sposób; upadeśa – rady albo 
instrukcje; saram – istota. 
 
Istota wszelkich rad jest taka, że cały swój czas-dwadzieścia cztery godziny na dobę- 

należy poświęcić gloryfikowaniu i rozpamiętywaniu świętego imienia Pana, Jego 
transcendentalnej formy, cech i wiecznych rozrywek, angażując w to stopniowo swój 
język i umysł. W ten sposób należy wieść życie we Vrajy (Goloka Vrindavana-dhama), 
służąc Krysznie pod kierunkiem Jego bhaktów i biorąc przykład z ukochanych bhaktów 
Pana, którzy są wielce przywiązani do służenia Panu z oddaniem. 
 
ZNACZENIE: Umysł może być naszym przyjacielem albo wrogiem, należy więc wyćwiczyć go tak, 

aby stał się naszym przyjacielem. Celem świadomości Kryszny jest szczególnie wytrenowanie 
umysłu w taki sposób, aby był zawsze zajęty sprawami Kryszny. Umysł gromadzi w sobie setki 
i tysiące wrażeń, nie tylko z tego życia, ale i ź wielu, wielu żywotów przeszłych. Te wrażenia 

czasami stykają się ze sobą i powodują powstawanie przeciwstawnych obrazów. W ten sposób 
czynności umysłu stają się bardzo niebezpieczne dla uwarunkowanej duszy. Studenci psychologii 
wiedzą o różnych zmianach psychiki. W Bhagavad-gicie (8.6) jest powiedziane: 

 

yam yam vapi smaran bhavam 

tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 

sada tad-bhava-bhavitah 

 

"Jaki stan ktoś pamięta w chwili opuszczania swego ciała, taki bez wątpienia osiągnie." 

 

W chwili śmierci umysł i inteligencja żywej istoty stwarzają subtelną formę pewnego typu ciała dla 
życia następnego. Jeśli umysł pomyśli wtedy o czymś odpowiadającym mu, to jego właściciel 
będzie musiał przyjąć odpowiednie narodziny w swoim przyszłym życiu. Z drugiej strony, jeśli ktoś 
w chwili śmierci jest w stanie myśleć o Krysznie, to może on zostać przeniesiony do świata 
duchowego, na Golokę Vrindavanę. Ten proces transmigracji jest bardzo subtelny. dlatego Śrila 

Rupa Goswami radzi bhaktom, aby wyćwiczyli umysł w ten sposób, by nie byli w stanie pamiętać 
niczego poza Kryszną. W ten sam sposób należy też wyszkolić język, aby mówił tylko o Krysznie 
i smakował tylko krsna-prasada. Śrila Rupa Goswami dalej radzi, tisthan vraje: należy zamieszkać 
we Vrindavanie albo jakiejkolwiek części Vrajabhumi. Vrajabhumi, czyli ziemia Vrindavany, ma 
około osiemdziesiąt cztery krośa przestrzeni. Jedna krośa równa się dwóm milom kwadratowym. 
Kiedy ktoś swoją rezydencją czyni Vrindavanę, to powinien przyjąć tam schronienie 
zaawansowanego bhakty. W ten sposób należy zawsze myśleć o Krysznie i Jego rozrywkach. 

Dokładniej objaśnia to Śrila Rupa Goswami w Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.294): 

 

krsnam smaran janam casya 

prestham nija-samihitam 

tat-tat-katha-rataś casau 

kuryad vasam vraje sada 

 

"Bhakta powinien zawsze żyć w transcendentalnym królestwie Vrajy, bezustannie pozostając 
zaangażowanym w krsnam smaran janam casya prestham, pamiętanie Śri Kryszny i Jego 



towarzyszy. Poprzez podążanie śladami takich towarzyszy Pana i poprzez przyjęcie przewodnictwa 

duchowego, można rozwinąć w sobie intensywne pragnienie służenia Najwyższemu Osobowemu 
Bogu." 

 

Ponadto Śrila Rupa Goswami oznajmia w Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.295 ): 

 

seva sadhaka-rupena 

siddha-rupena catra hi 
tad-bhava-lipsuna karya 

vraja-lokanusaratah 

 

"W transcendentalnym królestwie Vrajy (Vraja-dhama), należy służyć Najwyższemu Osobowemu 
Bogu, Śri Krysznie, z uczuciem, jakie żywili do Niego Jego towarzysze. Należy poddać się 
przewodnictwu jednego z towarzyszy Kryszny i podążać Jego śladami. Ta metoda jest odpowiednia 

zarówno w stanie sadhana (praktyki duchowe spełniane jeszcze na etapie uwarunkowań 
materialnych), jak i na etapie sadhya (realizacji Boga), kiedy jest się siddha-purusa, czyli istotą 
posiadającą doskonałość duchową." 

 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura skomentował ten wers w następujący sposób: "Ten, kto 
jeszcze nie rozwinął swojego zainteresowania świadomością Kryszny, powinien porzucić wszelką 
materialną motywację i ćwiczyć umysł poprzez przestrzeganie następujących zasad: intonowanie 
i pamiętanie imienia Kryszny, Jego osoby, formy, cech, rozrywek, itd. W ten sposób, po rozwinięciu 
smaku do tych czynności, należy dążyć do zamieszkania we Vrindavanie, i spędzać cały swój czas 

na bezustannym pamiętaniu imienia Kryszny, Jego sławy, rozrywek i cech, pod kierunkiem 
i ochroną doświadczonego bhakty. Taka jest istota wszystkich instrukcji odnoszących się do 
kultywacji służby oddania. 
"Na etapie początkowym należy zawsze angażować się w krsna-katha. To nazywane jest śravana-

daśa, etapem słuchania. Poprzez bezustanne słuchanie transcendentalnego, świętego imienia 
Kryszny i przekazów o Jego transcendentalnej formie, cechach i rozrywkach, można osiągnąć stan 
akceptowania, zwany varana-daśa. Osiągnąwszy ten stan, przywiązujemy się do słuchania krsna-

katha. Kiedy ktoś posiada umiejętność mantrowania w ekstazie, wtedy osiąga on stan zwany 
smaranavastha, stan pamiętania. Rozpamiętywanie, pogrążenie się w temacie i medytacja, 

bezustanne pamiętanie i trans, są pięcioma składnikami postępującego krsna-smarana. Początkowo 
pamiętanie Kryszny może być przerywane od czasu do czasu, ale później jest to pamiętanie 

bezustanne. Kiedy takie pamiętanie jest nieprzerwane, wtedy staje się ono bardziej 
skoncentrowane i nazywane jest medytacją. Kiedy medytacja rozwija się i staje się bezustanną, 

nazywa się ją anusmrti. Poprzez nieprzerwane i nieprzemijające anusmrti wchodzi się w stan 
samadhi, czyli duchową ekstazę. Kiedy smarana-daśa albo samadhi rozwija się w pełni, dusza 

dochodzi do zrozumienia swojej oryginalnej, konstytucjonalnej pozycji. Wówczas może doskonale 
i jasno zrozumieć swój wieczny związek z Kryszną. Nazywa się to sampatti-daśa, doskonałością 

życia. 
 

"Caitanya-caritamrta radzi neofitom, aby porzucili wszelkiego rodzaju materialnie motywowane 
pragnienia i jedynie zaangażowali się w służbę oddania dla Pana zgodnie ze wskazówkami pism 
świętych. W ten sposób neofita może stopniowo rozwinąć przywiązanie do imienia Kryszny, Jego 

sławy, formy, cech, itd. Kiedy ktoś rozwinął już takie przywiązanie, to może wtedy spontanicznie 
służyć lotosowym stopom Kryszny, nawet bez przestrzegania regulujących zasad (odnosi się to do 
pewnych szczegółowych procedur i zasad służby oddania, a nie do zasad fundamentalnych, takich 
np. jak niejedzenie mięsa czy zakaz niedozwolonego seksu). Ten stan nazywany jest raga-bhakti, 
czyli służbą oddania w spontanicznej miłości. Bhakta na tym etapie może podążać śladami jednego 

z wiecznych towarzyszy Kryszny we Vrindavanie. To nazywane jest raganuga-bhakti. Raganuga-
bhakti, czyli spontaniczna służba oddania, może być pełniona w śanta-rasa, i wtedy ktoś pragnie 

zostać krową Kryszny, albo kijem czy fletem w rękach Kryszny, czy też kwiatami zdobiącymi Jego 
szyję. W dasya-rasa postępuje się śladami takich sług Kryszny jak Citraka, Patraka albo Raktaka. 
W związku przyjaźni sakhya-rasa można zostać przyjacielem Kryszny, takim jakimi są Baladeva, 

Śridama i Sudama. W vatsalya-rasa, związku z Kryszną charakteryzującym się uczuciem 
rodzicielskim, można osiągnąć pozycję taką jaką miał Nanda Maharaja czy Yaśoda, a w madhurya-

rasa, związku charakteryzującym się miłością małżeńską, można stać się podobnym Śrimati 

Radharani albo Jej przyjaciółkom, takim jak Lalita i jej służące (manjari), jak Rupa i Rati. Taka jest 
istota wszelkich instrukcji, jeśli chodzi o służbę oddania." 

 
 
 
 



Tekst 9 
 

 
 

vaikunthaj janito vara madhu-puri tatrapi rasotsavad 

vrndaranyam udara-pani-ramanat tatrapi govardhanah 

radha-kundam ihapi gokula-pateh premamrtaplavanat 

kuryad asya virajato giri-tate sevam viveki na kah 

 
vaikunthat – niż Vaikuntha, świat duchowy; janitah – z powodu narodzin; vara – lepiej; madhu-
puri – transcendentalne miasto znane jako Mathura; tatra api – wyższy od tego; rasa-utsavat – z 

powodu wykonywania rasa-lila; vrnda-aranyam – las Vrindavany; udara-pani – Pana Kryszny; 
ramanat – z powodu różnych miłosnych rozrywek; tatra api – wyższy od tego; govardhanah – 
Wzgórze Govardhana; radha-kundam – miejsce znane jako Radha-kunda; iha api – będący ponad 
to; gokula-patek – Kryszny, Pana Gokuli; prema-amrta – z nektarem boskiej miłości; aplavanat – 

będąc przepełnionym; kuryat – zrobiłby; asya – tej (Radha-kunda); virajatah – usytuowany; giri-
tate – u stóp Wzgórza Govardhana; sevam – służba; viveki – kto jest inteligentny; na – nie; kah – 
kto. 
 
Święte miejsce znane jako Mathura przewyższa pod względem duchowości Vaikunthy 
(świat transcendentalny), jako że w mieście tym pojawił się Sam Pan. Wyżej od 
Mathura-puri usytuowany jest transcendentalny las Vrindavany, ponieważ tam odbywały 

się rozrywki Pana Kryszny znane jako rasa-lila. Wyżej od lasu Vrindavany stoi Wzgórze 
Govardhana, które zostało podniesione przez boską rękę Pana Kryszny i było miejscem 
Jego różnych miłosnych rozrywek. Ale ponad tymi wszystkimi miejscami jest wzniosłe 
Śri Radha-kunda, które przepełnione zostało ambrozją – premą Pana Gokuli, Śri Kryszny. 
Któż inteligentny nie pragnąłby służyć temu boskiemu Radha-kunda, które jest 

usytuowane u stóp Wzgórza Govardhana? 
 

ZNACZENIE: Świat duchowy stanowi trzy czwarte całego stworzenia Najwyższego Osobowego 
Boga i jest to Jego najbardziej wywyższony rejon. Świat duchowy w naturalny sposób przewyższa 
świat materialny. jednakże Mathura i przyległe do niej tereny, chociaż zdające się być w świecie 
materialnym, uważane są za wyższe od świata duchowego, ponieważ w Mathurze pojawił się Sam 
Najwyższy Osobowy Bóg. Las Vrindavany uważany jest za wyższy od Mathury, gdyż dwanaście 
jego gajów (dvadaśa-vana), takich jak Talavana, Madhuvana i Bahulavana, słynie z różnych 

rozrywek Pana. W skutek tego las Vrindavany uważany jest za wyższy od Mathury, ale wyżej od 
tego lasu stoi boskie Wzgórze Govardhana, ponieważ Kryszna podniósł to wzgórze niczym parasol 
Swoją piękną lotosową ręką, pragnąc w ten sposób ochronić Swoich towarzyszy, mieszkańców 
Vrajy, od ulewnych deszczów zesłanych przez rozgniewanego Indrę, Króla półbogów. Również na 
Wzgórzu Govardhana Kryszna wraz ze Swoimi przyjaciółmi pasł krowy i tam też spotykał się ze 
Swoją najukochańszą Śri Radhą, oddając się miłosnym rozrywkom. Położone u stóp Wzgórza 
Govardhana jezioro Radha-kunda jest jeszcze wznioślejsze od Wzgórza Govardhana, ponieważ 

przepełnione jest ono miłością Kryszny. Zaawansowani bhaktowie preferują życie w pobliżu Radha-

kunda, ponieważ jest to miejsce wielu rozrywek Kryszny i Radharani (rati-vilasa ). 
 

W Caitanya-caritamrta (Madhya-lila) powiedziane jest, że kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu po raz 
pierwszy odwiedził ziemię Vrajabhumi, nie mógł początkowo zlokalizować Radha-kunda. Oznacza 
to, że Śri Caitanya Mahaprabhu rzeczywiście poszukiwał dokładnego położenia Radha-kunda. 
Ostatecznie znalazł On to święte miejsce. Znajdował się tam wtedy mały staw. Pan Caitanya 
wykąpał się w nim i poinformował Swoich bhaktów, że to właśnie tutaj znajduje się Radha-kunda. 
Później staw ten został odrestaurowany przez bhaktów Pana Caitanyi, na czele z sześcioma 

Goswami, takimi jak Rupa i Raghunatha dasa. Obecnie znajduje się tam wielkie jezioro, znane jako 
Radha-kunda. Śrila Rupa Goswami podkreśla znaczenie Radha-kunda, gdyż odnalezienie tego 
miejsca było pragnieniem Pana Caitanyi. Kto więc porzuciłby Radha-kunda dla innego miejsca? 
Żadna osoba posiadająca transcendentalną inteligencję nie uczyniła by tego. Znaczenia Radha-
kunda nie potrafią jednakże docenić inne sampradaye. Duchowej wagi czy boskiej natury Radha-
kundy nie potrafią zrozumieć również osoby nie zainteresowane służbą oddania dla Caitanyi 



Mahaprabhu. Zatem Radha-kunda jest głównie wielbiona przez Vaisnavów z Gaudiya sampradaya, 

następców Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tekst 10 
 

 
 

karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur jnaninas 

tebhyo jnana-vimukta-bhakti-paramah premaika-nisthas tatah 

tebhyas tah paśu-pala-pankaja-drśas tabhyo 'pi sa radhika 

prestha tadvad iyam tadiya-sarasi tam naśrayet kah krti 

 
karmibhyah – niż wszyscy działający dla materialnej korzyści; paritah – pod każdym względem; 
hareh – przez Najwyższego Osobowego Boga; priyataya – będąc błogosławionym; vyaktim yayuh – 

powiedziane jest w śastrach; jnaninah – ci, którzy są zaawansowani w wiedzy; tebhyah – wyższy 
od nich; jnana-vimukta – wyzwoleni przez wiedzę; bhakti-paramah – zaangażowani w służbę 
oddania; prema-eka-nisthah – ci, którzy osiągnęli czystą miłość Boga; tatah – wyższy od nich; 

tebhyah – lepsi od nich; tah – oni; paśu-pala-pankaja-drśah – gopi, które zawsze polegają na 
Krysznie, chłopcu-pasterzu; tabhyah – ponad nimi wszystkimi; api – z pewnością; sa – Ona; 
radhika – Śrimati Radhika; prestha – bardzo droga; tadvat – podobnie; iyam – to; tadiya-sarasi – 
Jej jezioro, Śri Radha-kunda; tam – Radha-kunda; na – nie; aśrayet – przyjęłaby schronienie; kah 
– kto; krti – najbardziej szczęśliwa. 
 

W śastrach powiedziane jest, że spośród osób pragnących czerpać korzyści ze swego 
działania, największą łaską Najwyższego Pana Hari cieszy się ten, kto jest 
zaawansowany w wiedzy o wyższych wartościach życia. Spośród wielu osób 
zaawansowanych w wiedzy (jnani), służbę oddania jest w stanie przyjąć tylko ten, kto 
rzeczywiście osiągnął wyzwolenie dzięki swej wiedzy. Taka osoba stoi wyżej niż inne. 
Jednakże ten, kto rzeczywiście osiągnął prema, czystą miłość do Kryszny, przewyższa 
i taką osobę. Gopi stoją ponad wszystkimi zaawansowanymi bhaktami, ponieważ zawsze 

są one podporządkowane Śri Krysznie, transcendentalnemu chłopcu-pasterzowi. 
Pomiędzy pasterkami gopi, najdroższą Krysznie jest Śrimati Radharani, jednakże Jej 
kunda (jezioro) jest tak drogie Krysznie, jak ta najbardziej ukochana z wszystkich gopi. 
Któż zatem nie zamieszka nad Radha-kunda i w swym ciele duchowym, przepełnionym 
ekstatycznymi uczuciami miłości (aprakrta-bhava) nie będzie pełnił służby oddania 
boskiej parze Śri Śri Radha-Govinda, która oddaje się tam Swoim astakaliya-lila, 
wiecznym ośmiorakim codziennym rozrywkom. Zaprawdę, ci którzy pełnią swoją służbę 

oddania nad brzegami Radha-kunda, są najbardziej szczęśliwymi ludźmi we 
wszechświecie. 

 
ZNACZENIE: W tych czasach prawie każdy zaangażowany jest w jakiś rodzaj działania dla 
korzyści. Ci, którzy ze swojej pracy pragną czerpać korzyści materialne, nazywani są karmi, czyli 
działającymi dla zysku. Wszystkie żywe istoty w tym materialnym świecie znajdują się pod 
wpływem mayi. Opisane to zostało w Visnu Puranie (6.7.61): 

 

visnu-śaktih para prokta 

ksetrajnakhya tatha para 

avidya-karma-samjnanya 

trtiya śaktir isyate 

 

Mędrcy dzielą energie Najwyższego Osobowego Boga na trzy kategorie – energię duchową, energię 
marginalną i energię materialną. Energia materialna uważana jest za energię trzeciej klasy (trtiya 
śaktih ). Żywe istoty, żyjące w obrębie energii materialnej, czasami pracują bardzo ciężko, jak psy 
i świnie, dla przyjemności zmysłowych. Jednakże, po spełnieniu pewnych pobożnych czynów, 
niektórzy karmi czują silny pociąg do spełniania różnego rodzaju ofiar wymienionych w Vedach. 

Dlatego też dzięki tym swoim pobożnym czynom osiągają po śmierci planety niebiańskie. 
W rzeczywistości ci, którzy spełniają ofiary ściśle według zaleceń wedyjskich, udają się na księżyc 
albo planety znajdujące się powyżej niego. Bhagavad-gita (9.21) mówi, ksine punye martya-lokam 
viśanti: po wyczerpaniu rezultatów swoich tak zwanych pobożnych czynów, ponownie powracają 
oni na tę ziemię, która zwana jest martya-loka, miejscem śmierci. Chociaż osoby takie mogą 
wznieść się na planety niebiańskie dzięki nagromadzeniu pobożnych czynów, i chociaż mogą 



cieszyć się tam życiem przez wiele, wiele tysięcy lat, to jednak, kiedy wyczerpią się rezultaty ich 

pobożnych czynów, muszą powrócić na tę planetę. 
 

Taka jest pozycja wszystkich karmi, zarówno tych, którzy działają pobożnie, jak i tych, którzy 
postępują niepobożnie. Na tej planecie jest wielu ludzi interesu, polityków i innych, którzy 
zainteresowani są jedynie szczęściem materialnym. Wszelkimi środkami starają się oni zdobyć 
pieniądze, nie zważając na to, czy są to środki pobożne czy niepobożne. Tacy ludzie nazywani są 
karmi albo zaprzysięgłymi materialistami. Pomiędzy karmi niektórzy określani są jako vikarmi, czyli 
ludzie, którzy w swoim działaniu nie kierują się wiedzą wedyjską. Ci, którzy działają w oparciu 
o wiedzę wedyjską, spełniają ofiary dla zadowolenia Pana Visnu i otrzymania od Niego jakichś 

darów. W ten sposób osiągają oni w przyszłym życiu wyższe systemy planetarne. Tacy karmi stoją 
wyżej niż vikarmi, gdyż wiernie przestrzegają wskazówek Ved i z pewnością są drodzy Panu 
Krysznie. W Bhagavad-gicie (4.11) Kryszna mówi: ye yatha mam prapadyante tams tathaiva 
bhajamy aham. "Każdego z nich – kiedy podporządkowuje się Mi – nagradzam odpowiednio do jego 
podporządkowania." Kryszna jest tak dobry, że spełnia pragnienia nawet karmi i jnani, nie mówiąc 
już o bhaktach. Chociaż karmi wznoszą się czasami na wyższe systemy planetarne, to jednak 
dopóki jest w nich przywiązanie do działania dla korzyści materialnych, dopóty muszą przyjmować 

nowe materialne ciała po śmierci. Jeśli ktoś działa pobożnie, to w przyszłym życiu może narodzić 
się pomiędzy półbogami na wyższych systemach planetarnych, albo może osiągnąć jakąś inną 
pozycję, dającą mu możliwość cieszenia się wyższym standardem materialnego szczęścia. Z drugiej 
strony ci, którzy zaangażowani są w czyny niepobożne, zostają zdegradowani i rodzą się jako 
zwierzęta, drzewa i rośliny. Dlatego osoby działające dla rezultatów materialnych, a nie 
przestrzegające zasad wedyjskich (vikarmi), nie są wysoko oceniane przez uczone, święte osoby. 

Śrimad-Bhagavatam (5.5.4) mówi: 

 

nunam pramattah kurute vikarma 

yad indriya-pritaya aprnoti 
na sadhu manye yata atmano 'yam 

asann api kleśada asa dehah 

 

"Materialiści, którzy pracują ciężko na swoje przyjemności zmysłowe, niczym psy i świnie, są 
w rzeczywistości szaleńcami. Mając na względzie jedynie przyjemności zmysłowe, dopuszczają się 
oni różnego rodzaju karygodnych czynów. Takie materialistyczne działanie nie przystoi ludziom 
inteligentnym, gdyż jego rezultatem jest otrzymanie w przyszłym życiu ciała materialnego pełnego 

nieszczęść." Celem ludzkiego życia jest uwolnienie się od trojakich nieszczęść, które są 
nierozłącznie związane z egzystencją materialną. Niestety, materialiści robią wszystko dla zdobycia 
pieniędzy i osiągnięcia tymczasowych wygód materialnych. Dlatego podejmują oni nawet ryzyko 
ześlizgnięcia się w niższe gatunki życia i wymyślają wiele niemądrych planów osiągnięcia szczęścia 
w tym materialnym świecie. Nie biorą pod uwagę tego, że ich życie potrwa tylko pewną określoną 
liczbę lat, z których większość będą musieli spędzić na zarabianiu pieniędzy na przyjemności 
zmysłowe. Ostatecznie czynności takie kończą się śmiercią. Materialiści nie biorą pod uwagę tego, 

że po porzuceniu tego ciała mogą wcielić się w niższe zwierzęta, rośliny albo drzewa. Wskutek tego 
wszystkie ich czynności jedynie udaremniają im osiągnięcie celu życia. Nie tylko rodzą się oni 
w ignorancji, ale i działają na platformie ignorancji, myśląc, że osiągają materialne korzyści 
w postaci drapaczy chmur, wielkich samochodów, wysokich stanowisk, itd. Materialiści nie wiedzą, 
że w następnym życiu ulegną degradacji, i że wszelkie ich działanie wiedzie ich jedynie ku 
parabhava, porażce. Takie jest orzeczenie Śrimad-Bhagavatam (5.5.5): parabhavas tavad abodha-

jatah. 
Należy zatem pragnąć zrozumieć wiedzę o duszy (atma-tattva). Dopóki ktoś nie osiągnie platformy 

atma-tattva, dzięki której osiąga się zrozumienie, że jest się duszą, a nie ciałem, dopóty zostaje on 
na platformie ignorancji. Spośród tysięcy, a nawet milionów ludzi będących w ignorancji i tracących 

czas na przyjemności zmysłowe, może jeden będzie w stanie zrozumieć wyższe wartości życia. 
Taka osoba nazywana jest jnani. Jnani wie, że działanie karmiczne wiąże go z egzystencją 
materialną i zmusza do transmigracji z jednego rodzaju ciała do drugiego. Jak oznajmiono 

w Śrimad-Bhagavatam, używając terminu śarira-bandha (przywiązany do egzystencji cielesnej), 
dopóki ktoś utrzymuje jakiekolwiek koncepcje zadowalania zmysłów, dopóty jego umysł będzie 

zaabsorbowany karmą, działaniem mającym na celu korzyść, i wskutek tego będzie on zmuszony 
transmigrować z jednego ciała do innego. 

 

W takiej sytuacji jnani uważany jest za wyższego odkarmi, ponieważ przynajmniej porzuca on 
ślepą gonitwę za przyjemnościami zmysłowymi. Takie jest zdanie Najwyższego Osobowego Boga. 
Jednakże, chociaż jnani może uwolnić się od ignorancji karmi, to dopóki nie osiągnie on platformy 

służby oddania, nadal pozostanie w ciemności (avidya). Chociaż może być on uważany za 

zaawansowanego w wiedzy, to jego wiedza uważana jest za nieczystą, ponieważ nie ma on 
informacji o służbie oddania i przez to nie wielbi lotosowych stóp Najwyższego Osobowego Boga. 



 

Jeśli jnani rozpocznie służbę oddania, szybko wznosi się ponad zwykłego jnani. Taka 
zaawansowana osoba jest opisana jako jnana-vimukta-bhakti-parama. Opisane zostało to 

w Bhagavad-gicie (7.19), gdzie Kryszna mówi, w jaki sposób jnani przyjmuje służbę oddania: 

 

bahunam janmanam ante 

jnanavan mam prapadyate 

vasudevah sarvam iti 
sa mahatma sudurlabhah 

 

"Po wielu narodzinach i śmierciach, ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się Mi, 
znając Mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego co jest. Taka wielka dusza jest 
czymś bardzo rzadkim." Dana osoba jest rzeczywiście mądra wtedy, kiedy podporządkuje się 

lotosowym stopom Kryszny, ale taka mahatma, wielka dusza, jest rzadkością. 
 

Po przyjęciu służby oddania zgodnie z zasadami, dana osoba może rozwinąć spontaniczną miłość 

do Boga, podążając śladami tak wielkich bhaktów jak Narada, Sanaka i Sanatana. Wtedy 
Najwyższy Osobowy Bóg uznaje ją za wyższą od innych. Bhaktowie, którzy rozwinęli w sobie miłość 

do Boga, znajdują się rzeczywiście na wzniosłej pozycji. 
Spośród wszystkich bhaktów najwyżej usytuowane są gopi , ponieważ nie znają one niczego poza 
działaniem dla przyjemności Kryszny i nie oczekuje od Niego niczego w zamian. W rzeczywistości 

Kryszna opuszczając je czasami sprawia im wiele bólu, niemniej jednak one nigdy nie mogą 
zapomnieć o Krysznie. Kiedy Kryszna opuścił Vrindavanę i udał się do Mathury, gopi pogrążyły się 

w rozpaczy i przez resztę swojego życia jedynie płakały za Kryszną. Oznacza to, że w pewnym 
sensie zawsze były one z Kryszną. Nie ma różnicy pomiędzy myśleniem o Krysznie i obcowaniem 

z Nim, a nawet myślenie o Krysznie w separacji z Nim (vipralambha-seva), tak jak to 
zaprezentował Śri Caitanya Mahaprabhu, jest o wiele lepsze, niż bezpośrednie służenie Mu. Zatem 
spośród wszystkich bhaktów, którzy rozwinęli czystą miłość do Kryszny, gopi zajmują najwyższą 

pozycję. A spośród nich najwyżej stoi Śrimati Radharani. Nikt nie może prześcignąć Śrimati 
Radharani w Jej służbie oddania. W rzeczywistości nawet Kryszna nie może zrozumieć Jej miłości. 

Dlatego też, pragnąc zrozumieć Jej transcendentalne uczucia, przyjął On Jej pozycję i pojawił się 
jako Śri Caitanya Mahaprabhu. 

 

W ten sposób Śrila Rupa Goswami stopniowo przedstawia konkluzję, że Śrimati Radharani jest 

najbardziej wzniosłą wielbicielką Kryszny, i że Jej kuna (jezioro), Śri Radha-kunda, jest miejscem 
najwznioślejszym. Stwierdzone to zostało także i w Laghu-bhagavatamrta (Uttara-khanda 45), 

które cytowane jest w Caitanya-caritamrta: 

 

yatha radha priya visnos 

tasyah kundam priyam tatha 

sarva-gopisu saivaika 

visnor atyanta-vallabha 

 

"Tak jak Śrimati Radharani droga jest Najwyższemu Panu Krysznie (Visnu), tak samo drogie jest 
Mu Jej jezioro (Radha-kunda). Spośród wszystkich gopi, najwyższą jest jedynie Ona, gdyż jest 

najbardziej droga Panu." 

 

Dlatego też każdy zainteresowany świadomością Kryszny powinien ostatecznie przyjąć schronienie 
Radha-kunda, i przez całe życie pełnić tam służbę oddania. Taka jest konkluzja Rupy Goswamiego 

w dziesiątym wersie Upadeśamrty. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Tekst 11 
 

 
 

krsnasyoccaih pranaya-vasatih preyasibhyo 'pi radha 

kundam casya munibhir abhitas tadrg eva vyadhayi 
yat presthair apy alam asulabham kim punar bhakti-bhajam 

tat premedam sakrd api sarah snatur aviskaroti 

 
krsnasya – Pana Śri Kryszny; uccaih – wysoce; pranaya-vasatih – przedmiot miłości; preyasibhyah 

– spośród wielu ukochanych gopi; api – z pewnością; radha – Śrimati Radharani; kundam – Jej 

jezioro; ca – również; asyah – Jej; munibhih – przez wielkich mędrców; abhitah – pod każdym 
względem; tadrk eva – podobnie; vyadhayi – jest opisany; yat – który; presthaih – przez 
najbardziej zaawansowanych bhaktów; api – nawet; alam – wystarczająco; asulabham – trudne do 
osiągnięcia; kim – co; punah – ponownie; bhakti-bhajam – dla osób zaangażowanych w służbę 
oddania; tat – to; sakrt – raz; api – nawet; sarah – jezioro; snatuh – przez kogoś, kto się wykąpał; 
aviskaroti – rozkwita. 

 
Spośród wielu przedmiotów zachwytu i spośród wszystkich ukochanych dziewcząt 
Vrajabhumi, Śrimati Radharani jest z pewnością najwyższym obiektem miłości Pana 
Kryszny. Również Jej boskie kunda opisane zostało przez wielkich mędrców jako 
podobnie Mu drogie. Niewątpliwie Radha-kunda jest rzadko osiągane nawet przez 
wielkich bhaktów: zatem jeszcze trudniej osiągają je zwykli bhaktowie. Lecz jeśli ktoś 
chociaż raz wykąpie się w jego świętych wodach, wtedy w pełni rozkwita w nim miłość 
do Kryszny. 

 
ZNACZENIE: Dlaczego Radha-kunda jest tak wzniosłe? Dlatego, że jezioro to należy do Śrimati 
Radharani, która jest najwyższym obiektem miłości Kryszny. Spośród wszystkich pasterek gopi, 
Ona jest najbardziej ukochaną przez Niego. Jej jezioro, Śri Radha-kunda, wielcy mędrcy opisują 
jako tak drogie Krysznie, jak Sama Śrimati Radharani. W rzeczywistości miłość Kryszny do Radha-
kunda i do Śrimati Radharani jest taka sama pod każdym względem. Radha-kunda jest bardzo 
rzadko osiągana nawet przez wielkie osobistości całkowicie zaangażowane w służbę oddania, nie 

mówiąc już o zwykłych bhaktach, którzy jedynie praktykują vaidhi bhakti. 
 

Powiedziane jest, że poprzez chociaż jednorazowe wykąpanie się w Radha-kunda można 

natychmiast rozbudzić swą miłość do Kryszny w tym samym odcieniu, w którym kochały Go 
pasterki gopi. Śrila Rupa Goswami mówi, że jeśli ktoś nie może stale mieszkać nad brzegami 
Radha-kunda, to powinien przynajmniej kąpać się w tym jeziorze tak często, jak tylko jest to 
możliwe. Jest to najważniejsza rzecz w pełnieniu służby oddania. Śrila Bhaktivinoda Thakura pisze 
w związku z tym, że Śri Radha-kunda jest najlepszym miejscem dla osób zainteresowanych 
czynieniem postępu w służbie oddania w charakterze przyjaciółek (sakhi) i zaufanych służek 

(manjari) Śrimati Radharani. Żywe istoty, które pragną powrócić do domu, do transcendentalnego 

królestwa Boga, Golokę Vrindavanę, po osiągnięciu swoich ciał duchowych (siddha-deha), powinny 
zamieszkać nad Radha-kunda, przyjąć schronienie służek Śrimati Radharani i pod ich kierunkiem 
zaangażować się w bezustanną służbę oddania dla Niej. Jest to najwyższą pozycją dla tych, którzy 
zaangażowani są w służbę oddania pod ochroną Śri Caitanyi Mahaprabhu. W związku z tym Śrila 
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pisze, że nawet wielcy mędrcy, tacy jak Narada i Sanaka, nie 
mają sposobności wykąpania się w Radha-kunda. Cóż więc dopiero mówić o zwykłych bhaktach? 

Jeśli ktoś ma to szczęście, że może wykąpać się w Radha-kunda, to może on rozwinąć swoją 
transcendentalną miłość do Kryszny. Poleca się również zamieszkanie nad brzegami Radha-kunda 
i pełne zaangażowanie się w służbę miłości dla Pana. Należy kąpać się regularnie w tym jeziorze 
i porzucić wszelkie materialne koncepcje, przyjmując schronienie Śri Radhy i towarzyszących Jej 
pasterek gopi. Jeśli ktoś jest w ten sposób bezustannie zaangażowany przez całe swoje życie, to po 
porzuceniu swego ciała powróci on do Boga, aby pełnić dla Śrimati Radharani taką samą służbę, 
o jakiej medytował podczas swojego życia nad brzegami Radha-kunda. Wniosek jest taki, że 

mieszkanie nad brzegami Radha-kunda i branie codziennej kąpieli w tym jeziorze stanowi 
najwyższą doskonałość służby oddania. Jest to pozycja trudna do osiągnięcia, nawet dla tak 



wielkich mędrców i bhaktów jak Narada. Zatem nie ma końca chwałom Śri Radha-kunda. Poprzez 

służenie temu jezioru otrzymuje się szansę asystowania Śrimati Radharani, pod wiecznym 
przewodnictwem pasterek gopi. 

 


