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Dedykacja 

Dedykuję sześciu Gosvamim Vrndavany 
 

nana-śastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau  

lokanam hita-karinau tribhuvane manyau śaranyakarau 
radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau  

vande rupa-sanatanau raghu-yugau śri-jiva-gopalakau 
 

"Składam pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim: Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Rupie Gosvamiemu, Śri 

Raghunatha Bhatta Gosvamiemu, Śri Raghunatha Dasa Gosvamiemu, Śri Jiva Gosvamiemu oraz Śri Gopala Bhatta 

Gosvamiemu, którzy są znawcami wszelkich pism objawionych, i których celem jest ustanowienie wiecznych zasad 

religijnych dla dobra całej ludzkości. Poważani są oni we wszystkich trzech światach i dlatego warto przyjąć ich 

schronienie, albowiem pochłonięci są oni nastrojem pasterek gopi i transcendentalną służbą miłości dla Radhy i 

Krsny." 

 

 

 

 

 

 

Słowo wstępne 

   Nektar oddania jest skróconym studium Bhakti-rasamrta-sindhu napisanego w sanskrycie przez Śrila Rupę 

Gosvamiego Prabhupadę. Był on głównym pośród sześciu Gosvamich będących bezpośrednimi uczniami Pana 

Caitanyi Mahaprabhu. Kiedy po raz pierwszy spotkał Pana Caitanyę, był wówczas zatrudniony jako minister w 

muzułmańskim rządzie Bengalu. Oni jego brat Sanatana nosili wówczas imiona Dabira Khasa i Sakara Mallika i 

zajmowali odpowiedzialne stanowiska ministrów w rządzie szacha Nawab Hussaina. W tamtych czasach, pięćset lat 

temu, społeczeństwo hinduskie było bardzo rygorystyczne i jeśli jakiś członek kasty bramińskiej przyjął posadę u 

władcy muzułmańskiego, był on natychmiast wykluczany ze społeczności bramińskiej. 1 taki właśnie los spotkał 

dwóch braci: Dabira Khasę i Sakara Mallikę. Należeli oni do wysoce usytuowanej społeczności braminów sarasvata, 

lecz zostali z niej wykluczeni z powodu przyjęcia stanowisk ministerialnych w rządzie szacha Hussaina. Dzięki Swej 

łasce Pan Caitanya przyjął ich na Swoich uczniów i wyniósł do pozycji gosvamich, będącej najwyższą platformą 

kultury braminicznej. W podobny sposób Pan Caitanya przyjął na Swojego ucznia Haridasa Thakurę, mimo że 



Haridasa narodził się w rodzinie muzułmańskiej. Później Pan Caitanya uczynił go acaryą intonowania świętych 

imion Pana: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

   Zasada, którą kierował się Pan Caitanya, jest bardzo uniwersalna. Każdy, kto poznał naukę o Krsnie i kto służy 

Panu, uważany jest za wyżej usytuowanego niż osoba, która narodziła się w rodzinie bramina. Jest to oryginalna 

zasada przyjęta w całej literaturze wedyjskiej, a w szczególności w Bhagavad-gicie i Śrimad-Bhagavatam. Tej 

zasady ruchu Pana Caitanyi, zasady mówiącej, że należy kształcić każdego i każdego wznosić do platformy 

gosvamiego, uczy też Nektar oddania. 

   Pan Caitanya spotkał obu braci - Dabira Khasę i Sakara Mallikę - w wiosce Ramakeli w okręgu Maldah, i po tym 

spotkaniu obaj bracia postanowili porzucić posadę rządową i przyłączyć się do Pana Caitanyi. Dabira Khasa, który 

później miał stać się Rupą Gosvamim, zrezygnował ze swojego stanowiska i zebrał wszystkie pieniądze, które 

zgromadził pełniąc funkcje rządowe. Caitanya-caritamrta opisuje, że jego oszczędności w złotych monetach równe 

były milionom dolarów i wypełniały dużą łódź. Podzielił on te pieniądze w przykładowy sposób, który powinien 

stanowić wzór dla bhaktów w szczególności, jak i dla całej ludzkości w ogóle. Połowę swych bogactw przeznaczył 

dla osób świadomych Krsny, a mianowicie dla braminów i Vaisnavów. Dwadzieścia pięć procent ofiarował swoim 

krewnym, a pozostałe dwadzieścia pięć procent zatrzymał dla siebie, na wypadek jakiejś krytycznej sytuacji czy też 

osobistych trudności. Później, kiedy Sakara Mallika złożył podanie o zwolnienie, Nawab bardzo się rozzłościł i 

wtrącił go do więzienia. Lecz Sakara Mallika, który później miał stać się Sanatana Gosvamim, zdołał uciec z 

więzienia szacha Hussaina, korzystając z pieniędzy swojego brata złożonych u wiejskiego bankiera. W ten sposób 

obaj bracia przyłączyli się do Pana Caitanyi Mahaprabhu. 

   Rupa Gosvami po raz pierwszy spotkał Pana Caitanyę w Prayaga (Allahabad, Indie), i w tym mieście Pan 

zapoznawał go ze Swymi naukami przez dziesięć dni bez przerwy. Głównym ich tematem była świadomość Krsny. 

Nauki, które Pan Caitanya przekazał Śrila Rupie Gosvamiemu, przedstawione są w naszej książce zatytułowanej 

Nauki Pana Caitanyi. 

   Później Śrila Rupa Gosvami, w oparciu o swoją głęboką znajomość pism objawionych, szczegółowo opracował 

nauki Pana Caitanyi i zaopatrzył je w cytaty z różnych autoryzowanych pism wedyjskich. Śrila Śrinivasa Acarya w 

swych modlitwach do sześciu Gosvamich mówi, że byli oni wielkimi uczonymi posiadającymi znajomość nie tylko 

sanskrytu, lecz również języków obcych, takich jak arabski czy perski. Prowadzili oni szczegółowe studia nad 

wszystkimi wedyjskimi pismami po to, aby ustanowić kult Caitanyi Mahaprabhu w oparciu o autoryzowaną wiedzę 

wedyjską. Obecna świadomość Krsny opiera się na autorytecie Śrila Rupy Gosvamiego Prabhupady, i dlatego na 

ogół jesteśmy znani jako rupanugowie, czyli uczniowie podążający śladami Śrila Rupy Gosvamiego Prabhupady. 

Śrila Rupa Gosvami napisał swoją Bhakti-rasamrta-sindhu - obecnie prezentowaną jako Nektar Oddania - jedynie 

po to, aby udzielić nam wskazówek. Tak więc osoby zaangażowane w świadomość Krsny mają okazję, aby 

skorzystać z tej wspaniałej literatury i jeszcze bardziej umocnić się w świadomości Krsny. 

   Bhakti oznacza służbę oddania. Każda służba oddania zawiera w sobie jakąś atrakcyjną cechę, która skłania 

służącego do kontynuowania jej. W tym świecie każdy z nas pełni jakiś rodzaj służby, podejmowanej przez nas dla 

przyjemności, której nam ona dostarcza. Mąż pracuje dzień i noc, kierowany uczuciem do swojej żony i dzieci. W 

ten sam sposób pracuje filantrop powodowany miłością do większej rodziny, i nacjonalista powodowany miłością do 

swego kraju i rodaków. Ta siła, która kieruje filantropem, człowiekiem posiadającym rodzinę i nacjonalistą, nazywa 

się rasą, smakiem (zobacz wytłumaczenie w rozdziale dwudziestym ). Bhakti-rasa jest smakiem różniącym się od 

zwykłej rasy, z której czerpią przyjemność ludzie żyjący i pracujący w tym świecie. W tym świecie ludzie pracują 

ciężko dzień i noc, aby rozkoszować się rasą nazywaną przyjemnością zmysłową. Smak takiej rasy nie trwa długo i 

dlatego ludzie pracujący w tym świecie często zmieniają rodzaj swoich przyjemności. Człowiekowi interesu nie 

przynosi satysfakcji całotygodniowa praca i dlatego, pragnąc zmiany, udaje się on w niedzielę w jakieś miejsce, w 

którym próbuje zapomnieć o interesach. Następnie, po dniu niepamiętania o swoich interesach, ponownie powraca 

do swych spraw handlowych. Zajęcie materialne oznacza akceptację jakiejś pozycji na pewien czas, a potem jej 

zmianę. Ta pozycja ciągłych zmian, tam i z powrotem, jest technicznie określana terminem bhoga-tydga, który 

oznacza, że jest to pozycja występujących na przemian przyjemności zmysłowych i wyrzeczeń. Żywa istota nie 

może pozostać na stałe ani w przyjemnościach zmysłowych, ani w wyrzeczeniu. Zmiany następują jedna po drugiej, 

lecz z powodu naszej wiecznej, konstytucjonalnej pozycji, nie możemy być szczęśliwi w żadnym z tych stanów, ani 

w przyjemnościach zmysłowych, ani w wyrzeczeniu. Przyjemność zmysłowa nie trwa długo, i dlatego jest nazywana 

capala-sukha, czyli ulotnym, krótkotrwałym szczęściem. Np. zwykły, obarczony rodziną człowiek, który pracuje 

ciężko dzień i noc, i któremu udaje się zapewnić komfort członkom swej rodziny, z pewnością czerpie z tego jakąś 

przyjemność, lecz całe jego materialne szczęście wygasa, skoro tylko jego życie dobiega końca. Dla ateistów 

reprezentantem Boga jest śmierć. Bhakta realizuje obecność Boga poprzez służbę oddania, podczas gdy ateista 

doświadcza Boga w postaci śmierci. Wraz ze śmiercią kończy się wszystko, i wtedy zmuszeni jesteśmy rozpocząć 

nowy rozdział życia, w nowej sytuacji, lepszej lub gorszej niż poprzednia. Rezultaty naszego działania-czy to na 



platformie politycznej, społecznej, narodowej czy międzynarodowej-skończą się wraz z końcem naszego życia. 

Stanie się tak bez wątpienia. 

   Jednakże bhakti-rasa - smak, którym rozkoszujemy się w transcendentalnej służbie miłości do Pana, nie kończy 

się wraz z końcem życia. Jest on kontynuowany nieprzerwanie i dlatego nazywany jest on amrta, czyli 

nieśmiertelnym, wiecznie istniejącym. Potwierdzają to wszystkie pisma wedyjskie. Bhagavad-gita mówi, że nawet 

niewielki postęp w bhakti-rasa może uratować bhaktę od największego niebezpieczeństwa, którym jest utrata 

ludzkiej formy życia. Wszystkie rasy czerpane z naszych uczuć w życiu społecznym czy rodzinnym, z altruizmu, 

filantropii, nacjonalizmu, itd., nie gwarantują nam następnego życia w ludzkim ciele. Nasze następne życie 

przygotowujemy poprzez nasze czyny w życiu obecnym. Żywa istota otrzymuje określony rodzaj ciała jako rezultat 

swoich działań w ciele obecnym. Działania te rozpatruje wyższy autorytet znany jako daiva, czyli autorytet Boga. 

Bhagavad-gita wyjaśnia termin daiva jako pierwotną przyczynę wszystkiego, a w Śrimad-Bhagavatam powiedziane 

jest, że człowiek przyjmuje swoje następne ciało pod nadzorem daiva-netrena, czyli pod nadzorem Boga. Termin 

daiva powszechnie rozumiany jest jako przeznaczenie. Pod nadzorem daiva otrzymujemy ciało wybrane spośród 8 

400 000 różnych form. Rodzaj ciała nie zależy od naszego wyboru, lecz od naszego przeznaczenia. Jeśli obecnie 

nasze ciało zaangażowane jest w działanie w świadomości Krsny, wtedy w następnym życiu mamy zagwarantowane 

przynajmniej ciało ludzkie. Ludzka istota zaangażowana w świadomość Krsny, nawet jeśli nie dokończy procesu 

bhakti-yogi, rodzi się w swym przyszłym życiu w wyższych grupach społeczeństwa ludzkiego, tak że może ona 

automatycznie uczynić dalszy postęp w świadomości Krsny. Dlatego też wszelkie bona fide działanie w 

świadomości Krsny jest amrta, czyli trwałe. Jest to tematem Nektaru oddania. 

   To wieczne zaangażowanie w bhakti-rasa może zostać zrozumiane przez poważnego studenta Nektaru oddania. 

Przyjęcie bhakti-rasa, czyli świadomości Krsny, natychmiast doprowadzi nas do pomyślnego, wolnego od 

niepokojów życia, i pobłogosławi nas transcendentalną egzystencją, minimalizując w ten sposób wartość 

wyzwolenia. Sama bhakti-rasa wystarcza, aby osiągnąć wyzwolenie, ponieważ przyciąga ona uwagę Najwyższego 

Pana, Krsny. Na ogół początkujący bhaktowie pragną zobaczyć Krsnę. Ale nie możemy Go zobaczyć naszymi 

obecnymi, tępymi zmysłami materialnymi. Proces służby oddania-tak jak to poleca Nektar oddania - stopniowo 

wzniesie nas z materialnych warunków życia na poziom duchowy, gdzie bhaktowie oczyszczeni zostają z wszelkich 

desygnatów. Wówczas zmysły, będące stale w kontakcie z bhakti-rasą, oczyszczają się. Kiedy oczyszczone zmysły 

zostają zajęte służeniem Panu, osiąga się życie w bhakti-rasa i można nieustannie rozkoszować się każdym 

działaniem wykonywanym dla satysfakcji Krsny w tym transcendentalnym stanie życia. Kiedy ktoś jest w ten sposób 

zaangażowany w służbę oddania, wszystkie rodzaje ras, czyli wszystkie rodzaje smaków ekstazy duchowej, 

przechodzą w wieczność. Początkowo jesteśmy kształceni zgodnie z zasadami regulującymi pod kierownictwem 

acaryi, czyli mistrza duchowego, i stopniowo, kiedy osiągamy wyższy etap rozwoju, służba oddania staje się 

automatyczną i spontaniczną chęcią służenia Krsnie. Istnieje dwanaście rodzajów ras, które zostaną wyjaśnione w tej 

książce, i poprzez odnowienie naszego związku z Krsną w pięciu podstawowych rasach możemy żyć wiecznie, w 

pełnej wiedzy i ekstatycznym szczęściu. 

   Podstawową zasadą życia jest to, że posiadamy ogólną skłonność darzenia kogoś miłością. Nikt nie może żyć bez 

kochania kogoś drugiego. Ta skłonność obecna jest w każdej żywej istocie. Nawet zwierzę takie jak tygrys posiada 

tę skłonność do miłości, przynajmniej w uśpionej formie, i skłonność ta jest oczywiście obecna także u istot 

ludzkich. Problem jednak w tym, że nie wiemy do kogo skierować naszą miłość, tak aby każdy mógł być szczęśliwy. 

W chwili obecnej społeczeństwo ludzkie uczy nas kochać kraj, rodzinę albo siebie samego, ale nie daje nam 

wskazówek, do kogo skierować naszą miłość, tak, aby każdy był szczęśliwy. Tym, czego nam brakuje, jest Krsna, i 

właśnie Nektar oddania uczy nas jak obudzić w nas naszą oryginalną miłość do Krsny i jak osiągnąć pozycję, w 

której będziemy mogli cieszyć się naszym szczęśliwym życiem. 

   Początkowo dziecko kocha swoich rodziców, potem swoich braci i siostry, a kiedy dorasta, zaczyna kochać całą 

rodzinę, społeczeństwo, kraj, naród, czy nawet całą ludzkość. Ale ta skłonność do miłości nie jest w pełni 

zaspokojona, nawet jeśli kochamy całą ludzkość, i tak długo pozostanie ona niezaspokojona, aż zrozumiemy, kto jest 

najwyższym obiektem miłości. Nasza potrzeba miłości może być w pełni zaspokojona tylko wtedy, kiedy jej 

obiektem jest Krsna. Ten temat stanowi treść Nektaru oddania, który uczy nas jak kochać Boga w pięciu różnych 

transcendentalnych smakach. 

   Nasza skłonność do miłości rozprzestrzenia się tak, jak rozprzestrzenia się wibracja światła czy powietrza, lecz 

nie wiemy, gdzie się ona kończy. Nektar oddania uczy nas doskonałej miłości do każdej żywej istoty, poprzez łatwą 

metodę kochania Krsny. Ponieważ nie znamy tej właściwej metody, nie udało nam się dotychczas stworzyć życia w 

pokoju i harmonii w społeczeństwie ludzkim, nawet poprzez tak wielkie wysiłki, jakie czyni ONZ. Metoda ta jest 

bardzo prosta, lecz należy ją spokojnie i trzeźwo rozważyć. Nektar oddania uczy nas wszystkich, w jaki sposób 

spełniać ten prosty i naturalny proces miłości do Krsny, Najwyższej Osoby Boga. Jeśli nauczymy się kochać Krsnę, 

to natychmiast bez trudu pokochamy jednocześnie wszystkie inne żywe istoty. Jest to jak podlewanie korzenia 



drzewa lub dostarczanie pokarmu do żołądka. Metoda podlewania korzenia, czy też dostarczania pożywienia do 

żołądka jest naukowo uniwersalna i praktyczna, tak jak doświadczył tego każdy z nas. Każdy dobrze wie, że .kiedy 

coś jemy, czyli, innymi słowy, dostarczamy pożywienia żołądkowi, to energia uzyskana przez takie działanie 

natychmiast rozchodzi się po całym ciele. Podobnie, kiedy podlewamy korzeń, wtedy energia wytworzona w ten 

sposób natychmiast rozchodzi się po całym, nawet największym drzewie. Nie jest możliwe podlewanie każdej części 

drzewa z osobna, tak samo jak nie jest możliwe karmienie każdej części ciała oddzielnie. Nektar oddania uczy nas, 

jak przekręcić ten jeden kontakt, który natychmiast rozjaśnia wszystko i wszędzie. Ktoś, kto nie zna tej metody, mija 

się z sensem życia. 

   Jeśli chodzi o potrzeby materialne, to ludzka cywilizacja w chwili obecnej jest bardzo pochłonięta zapewnianiem 

sobie wygód życia, lecz pomimo tego nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ zatracamy w tym wszystkim istotę rzeczy. 

Same materialne osiągnięcia nie wystarczają, aby uczynić nas szczęśliwymi. Apeluję więc do zagubionych ludzi, aby 

zapoznali się ze sztuką służby oddania, tak jak to poleca Nektar oddania, bowiem jestem pewien, że ogień 

egzystencji materialnej płonący w ich sercach zostanie natychmiast ugaszony. Ostateczną przyczyną naszego 

niezadowolenia jest niezaspokojenie naszej uśpionej skłonności do miłości, pomimo tak wielkiego postępu na 

materialnej ścieżce życia. Nektar oddania daje nam praktyczne wskazówki, jak możemy żyć w tym materialnym 

świecie zaangażowani doskonale w służbę oddania, i jak możemy w ten sposób spełnić wszelkie nasze pragnienia, 

zarówno w tym życiu, jak i następnym. Nie prezentujemy Nektaru oddania po to, aby potępić wszystkie ścieżki 

materialistycznego życia, lecz aby dać informację ludziom religii, filozofom i ogółowi ludzkości, jak kochać Krsnę. 

Można żyć bez materialnych klęsk, ale jednocześnie należy nauczyć się sztuki miłości do Krsny. W chwili obecnej 

wymyślamy wiele dróg zaspokojenia naszej skłonności do miłości, ale w rzeczywistości pomijamy istotę rzeczy: 

Krsnę. Podlewamy wszystkie części drzewa, lecz zapominamy o jego korzeniu. Wszelkimi sposobami próbujemy 

utrzymać nasze ciało w sprawności, ale nie chcemy dostarczyć pokarmu naszemu żołądkowi. Zapomnienie o Krsnie 

oznacza zapomnienie o nas samych. Prawdziwa samorealizacja i realizacja Krsny idą w parze. Na przykład, kiedy 

rano widzimy siebie, to oznacza to, że widzimy także wschód słońca, gdyż bez światła słonecznego nikt nie może 

zobaczyć nawet siebie. Analogicznie, dopóki ktoś nie zrealizował Krsny, dopóty nie ma kwestii samorealizacji. 

   Nektar oddania jest w szczególności przeznaczony dla osób zaangażowanych obecnie w świadomość Krsny. 

Pragnę złożyć szczere podziękowania moim wszystkim przyjaciołom i uczniom, którzy pomagają mi nauczać 

świadomości Krsny poza Indiami. Pozwolę sobie także wyrazić uznanie i złożyć podziękowania mojemu 

ukochanemu uczniowi, Śriman Jayanandzie brahmacari. Podziękowania należą się również kierownictwu ISKCON 

Press, które włożyło tyle troski w opublikowanie tej wielkiej literatury. Hare Krsna. 

 

A.C. Bhaktivedanta Swami 

13 kwiecień, 1970 

 

 

 

Wprowadzenie 

   Przywołuję wszelką pomyślność: Pan Śri Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, przyczyną wszystkich przyczyn oraz 

rezerwuarem wszystkich ras, czyli związków, które łączą Go z Jego wielbicielami - związku neutralności (biernej 

adoracji), służby, przyjaźni, rodzicielstwa, miłości małżeńskiej, oraz związków pośrednich o drugorzędnym 

charakterze, takich jak komedia (śmiech), współczucie, strach, rycerskość, odraza, zdumienie i spustoszenie. Jest On 

najbardziej atrakcyjną formą. Jego uniwersalne i transcendentalne cechy urzekły wszystkie pasterki gopi: Tarakę, 

Palikę, Syamę, Lalitę i Śrimati Radharani. Niech towarzyszy nam Twoja łaska Panie, tak by nie było przeszkód przy 

spełnianiu tego obowiązku, jakim jest pisanie Nektaru oddania, do którego nakłonił mnie Śri Śrimad 

Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada. 

Składam pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Śrila Rupy Gosvamiego Prabhupady i Śrila Bhaktisiddhanty 

Sarasvati Gosvamiego Prabhupady, którzy zainspirowali mnie do napisania tego skróconego studium 

Bhakti-rasamrta-sindhu. Zawiera ono wzniosłe nauki służby oddania, tak jak przedstawił je Śri Caitanya 

Mahaprabhu, który pojawił się pięćset lat temu w Zachodnim Bengalu w Indiach, aby szerzyć świadomość Krsny. 

   Śrila Rupa Gosvami rozpoczyna swoją, książkę od ofiarowania pełnych szacunku pokłonów swemu starszemu 

bratu i zarazem mistrzowi duchowemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu. Następnie modli się, aby 

Bhakti-rasamrta-sindhu mogła usatysfakcjonować Śri Sanatanę. Modli się również, aby pogrążony w oceanie 

nektaru Śri Sanatana Gosvami mógł zawsze odczuwać transcendentalną przyjemność płynącą ze służby dla Radhy i 



Krsny. 

   Złóżmy nasze pełne szacunku pokłony wszystkim wielkim bhaktom i acaryom (świętym nauczycielom), których 

porównuje się do rekinów żyjących w oceanie nektaru i których nie obchodzą różne rzeki wyzwolenia. 

Impersonaliści pragną połączyć się z Najwyższym niczym rzeki, które spływając z gór, wpadają do oceanu i łączą 

się z nim. Ocean można porównać do wyzwolenia, a rzeki do różnych ścieżek, które do niego wiodą. Impersonaliści 

przebywają w wodach rzek, które ostatecznie wpływają do oceanu, mieszając się z jego wodami, lecz nie wiedzą o 

tym, że zarówno w wodach oceanu, jak i w rzekach, żyją niezliczone stworzenia wodne. Rekinów żyjących w 

oceanie nie obchodzą rzeki, które do niego wpływają. Bhaktowie wiecznie pogrążeni w służbie oddania nie zwracają 

uwagi na żadne rzeki. Mówiąc innymi słowy, czyści bhaktowie zawsze pozostają w oceanie transcendentalnej służby 

miłości skierowanej ku Panu i nie interesują ich inne procesy realizacji duchowej, które porównywane są do rzek 

stopniowo dopływających do oceanu. 

   Śrila Rupa Gosvami modli się do swojego mistrza duchowego, Śrila Sanatany Gosvamiego, o zabezpieczenie 

Bhakti-rasamrta-sindhu - "Oceanu czystego nektaru służby oddania" - przed rozmiłowanymi w prowadzeniu dysput 

logikami, którzy niepotrzebnie wtrącają się do nauki służby oddania dla Pana. Porównuje on ich dysputy oraz ich 

logikę do wybuchów wulkanu pośrodku oceanu. Pośrodku wielkiego oceanu wybuchy wulkanu nie mogą wyrządzić 

wiele szkód, i podobnie ci, którzy są przeciwnikami służby oddania i którzy wysuwaj ą wiele tez filozoficznych na 

temat ostatecznej transcendentalnej realizacji, nie są w stanie poruszyć tego wielkiego oceanu służby oddania. 

   Autor Bhakti-rasamrta-sindhu, Śrila Rupa Gosvami, ze skromnością stwierdza, że po prostu stara się propagować 

świadomość Krsny na całym świecie, mimo tego, iż sam uważa się za osobę nieodpowiednią do spełnienia tej misji. 

Taka powinna być postawa wszystkich tych, którzy, podążając śladami Śrila Rupy Gosvamiego, propagują 

świadomość Krsny. Nigdy nie powinniśmy uważać się za wielkich nauczycieli, lecz zawsze powinniśmy myśleć, że 

jesteśmy jedynie narzędziem w rękach poprzednich acaryów. Być może idąc w ich ślady będziemy w stanie zrobić 

coś dla dobra cierpiącej ludzkości. 

   Tak jak ocean czasem dzieli się na cztery części, tak również Bhakti-rasamrta-sindhu podzielony jest na cztery 

części. W każdej z tych czterech części wydzielone są dalsze, mniejsze części. Oryginalnie w 

Bhakti-rasamrta-sindhu ocean nektaru podzielony jest tak jak ocean wodny na cztery części: wschód, południe, 

zachód i północ. Wewnątrz tych czterech głównych grup znajdują się podgrupy zwane falami. Tak jak ocean zawsze 

jest pełen różnorodnych fal, czy to w swej części wschodniej, południowej, zachodniej czy północnej, tak też pełen 

różnorodnych fal jest Bhakti-rasamrta-sindhu. W pierwszej części tego oceanu znajdują się cztery fale, spośród 

których pierwsza stanowi ogólny opis służby oddania, druga dotyczy zasad regulujących służbę oddania, a trzecia 

służby oddania w ekstazie. Czwarta obejmuje ostateczny cel-miłość do Boga. Zostaną one szczegółowo opisane 

razem z towarzyszącymi im symptomami. 

   Autoryzowane opisy bhakti, czyli służby oddania, streszczone są w następującym stwierdzeniu Śrila Rupy 

Gosvamiego: "Służbę oddania pierwszej klasy poznaje się po dążeniu do pełnego zaangażowania w świadomość 

Krsny i po służeniu Panu w życzliwy, sprzyjający sposób." Oznacza to, że można być także świadomym Krsny w 

sposób nieżyczliwy Krsnie, lecz takiej świadomości Krsny nie można uznać za czystą służbę oddania. Czysta służba 

oddania powinna być wolna od pragnienia materialnych korzyści i pragnienia przyjemności zmysłowej, bowiem 

pragnienia takie rozwijane są poprzez działanie karmiczne i filozoficzną spekulację. Większość ludzi zajmuje się 

różnorodnymi działaniami materialnymi, poprzez które pragną osiągnąć pewien materialny zysk. Większość 

filozofów natomiast zajmuje się przedstawianiem transcendentalnej realizacji w tomach pełnych kuglarstwa 

słownego i spekulacji. Czysta służba oddania musi być wolna od działań karmicznych i od filozoficznej spekulacji. 

Świadomości Krsny, czyli czystej służby oddania, należy uczyć się od autorytetów w tej dziedzinie, poprzez 

spontaniczną służbę miłości. 

   Służba oddania to rodzaj kultywacji. Nie jest ona po prostu bezczynnością, ani też nie jest przeznaczona dla tych, 

którzy lubią poświęcać swój czas cichej medytacji. Istnieje wiele innych metod dla ludzi pragnących tych rzeczy, 

lecz świadomość Krsny jest inna. W nawiązaniu do tego Śrila Rupa Gosvami używa słowa anuśilana, znaczącego 

"kultywowanie", czy też "podążanie" śladami poprzednich nauczycieli (acaryów). Mówiąc o kultywowaniu, mamy 

na myśli działanie. Bez działania, sama świadomość nie jest w stanie nam pomóc. Wszelkie działania można 

podzielić na dwie grupy. Jedną grupę stanowią działania zmierzające do osiągnięcia pewnego określonego celu, a 

druga to działania mające pomóc nam uniknąć niesprzyjających okoliczności. W sanskrycie te dwa rodzaje działania 

określane są jako pravrtti i nivrtti, czyli działanie pozytywne i negatywne. Istnieje wiele przykładów działania o 

charakterze negatywnym. Np. osoba chora musi być bardzo ostrożna i musi zażywać lekarstwa, aby uniknąć 

poważniejszej choroby. 

   Ci, którzy kultywują życie duchowe i pełnią służbę oddania, zawsze zaangażowani są w działanie. Mogą oni 

spełniać czynności cielesne albo umysłowe. Myślenie, uczucia i wola są działaniami umysłu, a kiedy pragniemy 

czegoś dokonać, wówczas działanie przejawia się poprzez "wulgarne" zmysły cielesne. Zatem w naszym działaniu o 



charakterze mentalnym powinniśmy zawsze starać się myśleć o Krsnie i planować, w jaki sposób - idąc w ślady 

wielkich acaryów i naszego własnego mistrza duchowego - sprawić Mu satysfakcję. Tak więc mamy czynności 

cielesne, czynności umysłowe i czynności mowy. Osoby świadome Krsny używają swoich słów do głoszenia chwał 

Krsny. Nazywa się to kirtana. Podobnie ich umysły zajęte są myśleniem o czynach i rozrywkach Pana-o tym jak 

przemawia On na Polu Bitewnym Kuruksetra, lub też jak razem ze Swoimi bhaktami oddaje się różnorodnym 

rozrywkom we Vrndavanie. W ten sposób zawsze można myśleć o czynach i rozrywkach Pana. Tak więc wygląda 

praktykowanie świadomości Krsny na platformie umysłowej. 

   W podobny sposób można też pełnić różnego rodzaju służby poprzez zaangażowanie naszego ciała. Wszystkie 

takie działania muszą jednakże mieć związek z Krsną. Związek ten zostaje ustanowiony przez kontakt z bona fide 

mistrzem duchowym, który jest bezpośrednim reprezentantem Krsny w sukcesji uczniów. Dlatego wykonywanie 

czynności w świadomości Krsny poprzez zaangażowanie ciała powinno być kierowane przez mistrza duchowego i 

powinno być wykonywane z wiarą. Połączenie się z mistrzem duchowym nazywa się inicjacją. W chwili inicjacji 

ustalony zostaje związek pomiędzy Krsną i osobą praktykującą świadomość Krsny. Bez inicjacji przez 

autentycznego mistrza duchowego nigdy nie dochodzi do prawdziwego kontaktu ze świadomością Krsny. 

   Kultywowanie świadomości Krsny nie jest czymś materialnym. Pan Krsna posiada trzy główne energie, a 

mianowicie: energię zewnętrzną, energię wewnętrzną oraz energię marginalną. Żywe istoty nazywane są energią 

marginalną, a materialna manifestacja kosmiczna jest efektem działania zewnętrznej energii materialnej. Natomiast 

świat duchowy jest przejawem wewnętrznej energii Krsny. Kiedy żywe istoty, które nazywane są energią 

marginalną, wykonują czynności materialne, to znajdują się pod działaniem niższej, zewnętrznej energii Krsny. 

Natomiast kiedy wykonują one czynności będące pod wpływem wewnętrznej, duchowej energii Krsny, wówczas ich 

działanie jest nazywane świadomością Krsny. Oznacza to, że ci, którzy są wielkimi duszami, czy też wielkimi 

bhaktami Krsny, nie ulegają urokowi energii materialnej, lecz działają pod ochroną energii duchowej. Wszystkie 

czynności wykonywane w służbie oddania, czy też w świadomości Krsny, znajdują się pod bezpośrednią kontrolą 

duchowej energii Krsny. Mówiąc innymi słowy, energia jest pewnym rodzajem mocy, i moc ta może zostać 

uduchowiona dzięki łasce bona fide mistrza duchowego i Krsny. 

   W Caitanya-caritamrta Krsnadasy Kavirajy Gosvamiego, Pan Caitanya mówi, że osoba, która dzięki łasce Krsny 

spotyka mistrza duchowego, posiada dużo szczęścia. Temu, kto poważnie myśli o życiu duchowym, Krsna daje 

inteligencję, dzięki której może on nawiązać kontakt z mistrzem duchowym, a następnie dzięki łasce mistrza 

duchowego czyni postęp w świadomości Krsny. W taki oto sposób cały obszar świadomości Krsny znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem energii duchowej-pod nadzorem Krsny i mistrza duchowego. Świadomość Krsny nie ma nic 

wspólnego ze światem materialnym. Kiedy mówimy o "Krsnie," mamy na myśli Najwyższą Osobę Boga razem z 

Jego wieloma ekspansjami. Pan rozprzestrzenia się na części plenarne, części zróżnicowane oraz różnorodne energie. 

Mówiąc innymi słowy, "Krsna" znaczy wszystko i "Krsna" obejmuje wszystko. Na ogół jednak powinniśmy 

rozumieć, że "Krsna" oznacza Krsnę i Jego osobiste ekspansje. Krsna rozprzestrzenia się na wiele ekspansji takich 

jak Baladeva, Sankarsana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Rama, Nrsimha, Varaha, na wiele inkarnacji oraz 

niezliczone ekspansje Visnu. Śrimad-Bhagavatam opisuje, że są one niczym niezliczone fale oceanu. Tak więc 

Krsna zawiera w Sobie wszystkie takie ekspansje, jak również Swoich czystych bhaktów. W Brahma-samhicie jest 

powiedziane, że wszystkie ekspansje Krsny są kompletne pod względem wieczności, duchowego szczęścia i wiedzy. 

   Służba oddania oznacza wykonywanie czynności świadomych Krsny, które sprawiają transcendentalną 

przyjemność Najwyższemu Panu, natomiast nie mogą być uznane za służbę oddania wszelkie te czynności, które nie 

przyczyniają się do transcendentalnej przyjemności Pana. Na przykład potężne demony, takie jak Ravana, Kamsa, 

czy Hiranyakaśipu, zawsze myśleli o Krsnie, lecz myśleli oni o Nim jako o swym wrogu. Takiego myślenia nie 

można uznać za bhakti, czy też za świadomość Krsny. 

   Czasem impersonaliści posiadają błędne rozumienie służby oddania i oddzielają oni Krsnę od Jego parafernaliów 

i rozrywek. Na przykład Bhagavad-gita wypowiedziana została na Polu Bitewnym Kuruksetra, lecz impersonaliści 

mówią, że choć interesuje ich Krsna, to jednak nie obchodzi ich samo Pole Bitewne Kuruksetra. Bhaktowie takie 

wiedzą, że samo Pole Bitewne Kuruksetra nie ma nic wspólnego z tym co robią, lecz mimo to wiedzą również, że 

Krsna nie oznacza tylko samego Krsny, lecz że zawsze jest On ze Swoimi towarzyszami i parafernaliami. Na 

przykład, jeśli ktoś mówi: "daj coś do zjedzenia temu człowiekowi z bronią," to proces jedzenia jest wykonywany 

przez tego człowieka, a nie przez jego broń. W podobny sposób, bhaktę świadomego Krsny mogą interesować 

parafernalia i miejsca takie jak Pole Bitewne Kuruksetra - które mają związek z Krsną - lecz nie jest on 

zainteresowany jakimkolwiek polem bitewnym. Interesuje go Krsna - to, co On mówi, Jego wskazówki, itd. To 

dzięki obecności Krsny to pole bitewne nabrało takiej ważności. 

   Jest to ogólne zrozumienie tego, czym jest świadomość Krsny. Bez tego zrozumienia na pewno nie pojmiemy, 

dlaczego bhaktów Krsny interesuje Pole Bitewne Kuruksetra. Ten, kto interesuje się Krsną, interesuje się także Jego 

różnymi czynami i rozrywkami. 



   Definicję czystego bhakty-tak jak podaje ją Śrila Rupa Gosvami w Bhakti-rasamrta-sindhu - można streścić 

mówiąc, że jego służba ma korzystny charakter i zawsze ma związek z Krsną. Aby utrzymać czystość czynności 

świadomych Krsny, należy uwolnić się od wszystkich pragnień materialnych oraz od spekulacji filozoficznej. Każde 

pragnienie za wyjątkiem pragnienia służenia Krsnie nazywane jest pragnieniem materialnym. "Spekulacja 

filozoficzna" odnosi się do takiej spekulacji, której ostateczną konkluzją jest filozofia pustki albo impersonalizm. 

Taka konkluzja nie stanowi żadnego pożytku dla osoby świadomej Krsny. Bardzo rzadko poprzez spekulację 

filozoficzną dochodzi się do konkluzji, że należy czcić Vasudevę, Krsnę. Potwierdza to Bhagavad-gita. Zatem 

ostatecznym celem spekulacji filozoficznej musi być Krsna, oraz zrozumienie, że Krsna jest wszystkim, przyczyną 

wszystkich przyczyn, i dlatego powinno się Mu podporządkować. Jeśli osiągniemy ten ostateczny cel, to postęp 

filozoficzny jest dla nas korzystny, lecz jeśli konkluzją spekulacji filozoficznej jest filozofia pustki, czyli 

impersonalizm, wówczas nie jest to bhakti. 

   Karma, czy też czynności karmiczne, czasem rozumiane są jako czynności rytualistyczne. Dla wielu osób rytuały 

opisane w Vedach są bardzo atrakcyjne. Lecz jeśli kogoś przyciągają same rytuały, bez zrozumienia Krsny, wówczas 

jego czynności są niekorzystne dla świadomości Krsny. Świadomość Krsny może po prostu opierać się na słuchaniu, 

intonowaniu, pamiętaniu, itd. Śrimad-Bhagavatam opisuje dziewięć procesów służby oddania. Wszystkie czynności 

poza tymi dziewięcioma procesami nie są korzystne dla świadomości Krsny. Zatem zawsze powinniśmy strzec się 

przed upadkami. 

W swojej definicji bhakti Śrila Rupa Gosvami użył także słowa jnana-karmadi. Karmadi (praca karmiczna), to 

czynności, które nie są nam w stanie pomóc w osiągnięciu czystej służby oddania. Służbie oddania w świadomości 

Krsny nie sprzyja także wiele form tak zwanego wyrzeczenia. 

   Śrila Rupa Gosvami przytoczył również definicję z Narada-pancaratry: "Należy uwolnić się od wszystkich 

desygnatów materialnych i poprzez świadomość Krsny należy oczyścić się z wszelkich materialnych skażeń. 

Powinniśmy odnowić swoją prawdziwą tożsamość i zaangażować nasze zmysły w służbę dla właściciela zmysłów." 

Kiedy nasze zmysły zaangażowane są w służbę dla ich rzeczywistego właściciela, to wówczas nazywa się to służbą 

oddania. W uwarunkowanym stanie nasze zmysły zajęte są zaspokajaniem wymogów ciała, lecz kiedy te same 

zmysły zaangażowane zostają w spełnianie poleceń Krsny, wówczas nasze działanie możemy określić jako bhakti. 

   Tak długo, jak długo uważamy się za członków pewnej rodziny, pewnego społeczeństwa lub też za pewną osobę, 

okryci jesteśmy desygnatami materialnymi. Kiedy w pełni zdajemy sobie sprawę, że nie należymy do żadnej 

rodziny, społeczeństwa i kraju, lecz że wiecznie związani jesteśmy z Krsną, wówczas rozumiemy, że nasza energia 

nie powinna być zużywana dla tzw. rodziny, społeczeństwa czy kraju, lecz w interesie Krsny. Tak wygląda czystość 

celu i taka jest platforma czystej służby oddania w świadomości Krsny. 

 

"FALE" Nektaru Oddania 

   Tak jak ocean wodny, Bhakti-rasamrta-sindhu jest oryginalnie podzielony na cztery strony-wschodnią, 

południową, zachodnią i północną. W każdej z tych stron są różne podczęści, które są nazywane "falami." Poniższy 

wykaz ukazuje, w jaki sposób rozdziały Nektaru Oddania odpowiadają temu oryginalnemu podziałowi 

Bhakti-rasamrta-sindhu. 

 

Strona wschodnia - Bhagavad-bhakti-bheda (Różnorodność służby oddania) 

Fala pierwsza - Stmtinya-bhakti (Służba oddania w ogólności)  

Fala druga - Sadhana-bhakti ( Służba oddania w praktyce) 

Fala trzecia - Bhava-bhakti (Ekstatyczna służba oddania)  

Fala czwarta - Prema-bhakti ( Służba oddania w miłości Boga)  

 

Strona południowa - Samanya-bhagavad-bhakti-rasa (ogólne symptomy transcendentalnego smaku)  

Fala pierwsza - Vibhava (Specjalna ekstaza)  

Fala druga - Anubhava (Cielesne symptomy ekstazy)  

Fala trzecia - Sattvika-bhava (Ekstaza egzystencjalna)  

Fala czwarta - Vyabhicari-bhava (Nieprzeparta ekstaza)  

Fala piąta - Sthayi-bhava (Bezustanna ekstaza)  

 

Strona zachodnia - Mukhya-bhakti-rasa (Główne związki miłości)  

Fala pierwsza - Śanta-bhakti-rasa (Neutralna miłość Boga)  



Fala druga - Preti-bhakti-rasa (Transcendentalne uczucie miłości-służenie)  

Fala trzecia - Preyo-bhakti-rasa (Oddanie w uczuciu braterstwa)  

Fala czwarta - Vatsala-bhakti-rasa (Rodzicielstwo)  

Fala piąta - Madhura-bhakti-rasa (Służba oddania w miłości małżeńskiej)  
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CZĘŚĆ 1 

Rozdział 1 

Cechy charakteryzujące czystą służbę oddania 
 

   W Trzecim Canto Śrimad-Bhagavatam, Śrila Kapiladeva, pouczając Swoją matkę, podał następujące cechy 

czystej służby oddania: "Moja droga matko, ci, którzy są Moimi czystymi bhaktami, nie pragną materialnych 

korzyści, ani nie interesuje ich filozoficzna spekulacja. Ich umysły są tak bardzo zajęte służeniem Mi, że nigdy nie 

proszą Mnie o nic za wyjątkiem możliwości pełnienia tej służby. Nie proszą Mnie nawet o to, by móc mieszkać ze 

Mną w Moim królestwie." 



   Jest pięć rodzajów wyzwolenia, a mianowicie: stanie się jednym z Panem, mieszkanie na tej samej planecie co 

Pan, posiadanie tych samych cech co Pan, czerpanie przyjemności z takich samych bogactw jak Pan, oraz życie w 

bezpośrednim towarzystwie Pana. Bhaktowie - nie mówiąc już o odrzuceniu materialnych przyjemności zmysłowych 

- nie pragną nawet żadnego spośród tych pięciu rodzajów wyzwolenia. Po prostu są oni w pełni usatysfakcjonowani 

wykonywaniem miłosnej służby dla Pana. Taka jest cecha charakterystyczna czystego oddania. 

   W powyższym stwierdzeniu Kapiladevy znajdującym się w Śrimad-Bhagavatam opisana jest prawdziwa pozycja 

czystego bhakty i zdefiniowane są podstawowe cechy charakteryzujące służbę oddania. Dalsze cechy 

charakterystyczne służby oddania opisane są przez Śrila Rupę Gosvamiego z podaniem dowodów z różnych pism. 

Stwierdza on, że jest sześć następujących cech czystej służby oddania: 

(1) Czysta służba oddania przynosi natychmiastową ulgę od wszelkich niedoli materialnego życia. 

(2) Czysta służba oddania jest początkiem wszelkiej pomyślności.  

(3) Czysta służba oddania automatycznie przynosi transcendentalną przyjemność. 

(4) Czysta służba oddania osiągana jest bardzo rzadko. 

(5) Ci, którzy pełnią czystą służbę oddania, wyśmiewają nawet koncepcję wyzwolenia. 

(6) Czysta służba oddania jest jedynym sposobem przyciągnięcia uwagi Krsny. 

   Krsna jest wszechatrakcyjny, lecz czysta służba oddania jest atrakcyjna nawet dla Niego. Oznacza to, że czysta 

służba oddania jest transcendentalnie silniejsza niż Sam Krsna, bowiem jest ona wewnętrzną energią Krsny. 

Ulga od niedoli materialnego świata 

   W Bhagavad-gicie Pan mówi, że należy się Mu podporządkować, porzucając wszelkie inne zajęcia. Pan daje tam 

również Swoje słowo, że będzie chronił podporządkowane Mu dusze od skutków wszelkich grzesznych czynów. 

Śrila Rupa Gosvami mówi, że niedole płynące z grzesznych czynności spowodowane są zarówno przez grzechy 

popełniane obecnie, jak i przez grzechy popełnione w naszych poprzednich żywotach. Na ogół grzeszne czynności 

popełnia się na skutek ignorancji. Lecz ignorancja nie stanowi usprawiedliwienia, dzięki któremu można by uniknąć 

skutków wynikających z naszego grzesznego postępowania. Grzeszne czynności są dwojakiego rodzaju: dojrzałe 

oraz niedojrzałe. Te grzeszne czynności, za które cierpimy obecnie, nazywane są dojrzałymi. Natomiast wiele 

grzesznych czynności nagromadzonych w nas, lecz za które jeszcze nie cierpieliśmy, uważanych jest za niedojrzałe. 

Przykładowo, jakiś człowiek popełnił przestępstwo, lecz nie został jeszcze za nie aresztowany. Jednak gdy tylko 

zostanie wykryty, natychmiast oczekuje go aresztowanie. W podobny sposób, za niektóre z naszych grzesznych 

czynności, w przyszłości oczekują nas różne cierpienia, natomiast za inne, za te, które są już dojrzałe, cierpimy teraz. 

   W taki oto sposób istnieje łańcuch grzesznych reakcji i towarzyszących im cierpień, i na skutek tych grzechów 

uwarunkowana dusza cierpi narodziny po narodzinach. Cierpiąc w obecnym życiu, odbiera ona reakcje swych 

grzesznych czynów popełnionych w życiu poprzednim, a w międzyczasie popełnia kolejne grzechy, których reakcje 

odbierać będzie w życiu następnym. Dojrzałe grzeszne czynności przejawiają się na przykład, jeśli ktoś cierpi na 

jakąś chroniczną chorobę, jeśli ktoś ma kłopoty natury prawnej, jeśli ktoś rodzi się w niskopostawionej rodzinie, lub 

też nie posiada wykształcenia albo jest bardzo brzydki. 

   Obecnie odbieramy reakcje wielu grzesznych czynności, które popełniliśmy w przeszłości, a w przyszłości być 

może będziemy cierpieć na skutek grzechów, które popełniamy teraz. Wszystkie reakcje płynące z grzesznych 

czynów zostają natychmiast powstrzymane z chwilą, kiedy podejmujemy proces świadomości Krsny. Na dowód tego 

Śrila Rupa Gosvami cytuje 19 werset czwartego rozdziału, Jedenastego Canto Śrimad-Bhagavatam. W wersecie tym 

Pan Krsna, pouczając Uddhavę, mówi: "Mój drogi Uddhavo, służba oddania dla Mnie jest niczym żarliwy ogień 

mogący obrócić w popiół nieograniczoną ilość opału." Tak jak żarliwy ogień może spalić na popiół każdą ilość 

dostarczonego mu opału, tak służba oddania Panu w świadomości Krsny potrafi spalić cały 'opał' grzesznych 

czynności." Na przykład, w Gicie Arjuna myślał, że walka jest grzechem, lecz ponieważ został on zaangażowany na 

polu bitwy na rozkaz Krsny, jego walka stała się służbą oddania i dlatego Arjuna nie podlegał żadnym grzesznym 

reakcjom. 

   Śrila Rupa Gosvami cytuje także 6 werset z trzydziestego trzeciego rozdziału Trzeciego Canto 

Śrimad-Bhdgavatam, w którym Devahuti zwraca się do swojego syna Kapiladevy, mówiąc: "Mój drogi Panie, jest 

dziewięć różnych rodzajów służby oddania, pośród których najistotniejsze jest słuchanie i intonowanie. Każdy, kto 

słucha o Twoich rozrywkach, każdy, kto intonuje Twoje chwały, kto składa Ci pokłony, kto myśli o Tobie, ten 

wykonuje jeden z dziewięciu procesów służby oddania, i nawet jeśli pochodzi on z rodziny zjadaczy psów (pariasi - 

najniższy stopień rodzaju ludzkiego), natychmiast zyskuje on kwalifikacje wymagane do odprawiania ofiar. Tak 

więc, jak mógłby nie zostać oczyszczony ten, kto prawdziwie jest zaangażowany w służbę oddania w pełnej 

świadomości Krsny? Nie jest to możliwe. Ten, kto pełni służbę oddania w świadomości Krsny, bez wątpienia 

uwolnił się od wszelkich materialnych naleciałości będących rezultatem jego grzesznych czynów. Służba oddania 



posiada moc zlikwidowania wszelkich reakcji za grzeszne czyny. Pomimo tego bhakta zawsze jest bardzo uważny, 

aby nie popełniać żadnych grzesznych uczynków, i to jest jego szczególną zaletą. Dlatego Śrimad-Bhagavatam 

stwierdza, że poprzez wykonywanie służby oddania nawet osoba urodzona w rodzinie zjadaczy psów może uzyskać 

kwalifikacje uprawniające ją do odprawiania rytualistycznych ceremonii zalecanych w Vedach. Z tego stwierdzenia 

można wywnioskować, że na ogół osoba urodzona w rodzinie zjadaczy psów nie nadaje się do odprawiania ofiar 

(yajn). Za odprawianie tych rytualistycznych ceremonii polecanych w Vedach odpowiedzialni są kapłani zwani kastą 

braminów. Jeśli nie jest się braminem, nie można odprawiać tych ceremonii. 

   Ktoś rodzi się w rodzinie bramina albo w rodzinie zjadacza psów na skutek czynów popełnionych w przeszłości. 

Jeśli jakaś osoba rodzi się w rodzinie zjadacza psów, to oznacza to, że jej uczynki w przeszłości były bardzo 

grzeszne. Lecz jeśli nawet taka osoba podejmuje ścieżkę służby oddania i zaczyna intonować święte imiona Pana - 

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - to natychmiast 

zyskuje ona kwalifikacje wymagane przy odprawianiu ceremonii rytualistycznych. Oznacza to, że jej grzeszne 

reakcje zostają natychmiast zneutralizowane. 

    W Padma Puranie powiedziane jest, że istnieją cztery rodzaje skutków będących następstwem naszych 

grzesznych uczynków:  

(1) skutek, który jeszcze nie zaowocował,  

(2) skutek w formie nasienia,  

(3) skutek, który jest już dojrzały i  

(4) skutek, który jest prawie dojrzały.  

Powiedziane jest także, że wszystkie te cztery rodzaje skutków zostają natychmiast przezwyciężone przez tych, 

którzy podporządkowują się Najwyższej Osobie Boga, Visnu, i w pełnej świadomości Krsny podejmują służbę 

oddania dla Niego. 

   Skutki opisane jako "prawie dojrzałe" odnoszą się do niedoli, z powodu których cierpimy w chwili obecnej, a 

skutki "w formie nasienia" znajdują się w głębi naszych serc, gdzie nagromadzona jest pewna ilość grzesznych 

pragnień będących niczym nasiona czekających nas skutków. Sanskryckie słowo kutam oznacza, że pragnienia te są 

prawie gotowe, aby wyprodukować nasienie, lub też skutek tego nasienia. "Niedojrzałe skutki" to te, których nasiona 

nie zaczęły jeszcze kiełkować. Z tego stwierdzenia Padma Purany rozumiemy, że materialne zanieczyszczenie 

posiada bardzo subtelną naturę. Jego początek, jego urzeczywistnienie i jego skutki, oraz sposób w jaki się cierpi, 

odbierając te skutki, są częścią olbrzymiego łańcucha. Kiedy ktoś nabawia się jakiejś choroby, często bardzo trudno 

jest ustalić jej przyczynę, gdzie powstała i w jaki sposób się rozwija. Cierpienia spowodowane tą chorobą nie 

pojawiają się od razu-zwykle upływa trochę czasu. Tak jak na polu medycyny, dla ostrożności, czy też aby 

powstrzymać zakażenie, doktor wstrzykuje szczepionkę, tak w praktycznym życiu zastrzykiem powstrzymującym 

rozwój i wzrost nasion grzechu jest zaangażowanie się w świadomość Krsny. 

   Nawiązując do tego w Szóstym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 17 wersecie drugiego rozdziału, Śukadeva 

Gosvami opowiada historię Ajamili, który rozpoczął życie jako czysty i obowiązkowy bramin, lecz później został 

całkowicie zepsuty przez prostytutkę. Pod koniec swego niegodziwego życia, pomimo tylu grzechów, które popełnił, 

został ocalony po prostu przez wzywanie imienia "Narayana (Krsna)." Śukadeva zauważa, że wyrzeczenie, 

dobroczynność i odprawianie rytualistycznych ceremonii dla przeciwdziałania grzesznym czynnościom są 

polecanymi procesami, lecz poprzez ich wykonywanie nie można usunąć z serca nasienia grzesznych pragnień, tak 

jak to było w przypadku Ajamili w jego młodości. Nasienie grzesznych pragnień można usunąć jedynie przez 

osiągnięcie świadomości Krsny. A to z kolei można bez trudu osiągnąć poprzez intonowanie maha-mantry, czyli 

mantry Hare Krsna, tak jak to polecił Pan Śri Caitanya Mahaprabhu. Innymi słowy, nie można się w stu procentach 

oczyścić od reakcji za grzeszne czyny, dopóki nie wkroczy się na ścieżkę służby oddania. 

   Poprzez odprawianie rytuałów wedyjskich, poprzez przeznaczanie pieniędzy na cele dobroczynne i poprzez 

praktykowanie różnych wyrzeczeń, można chwilowo uwolnić się od reakcji za grzeszne uczynki, lecz w następnej 

chwili można się ponownie uwikłać w te same grzeszne czyny. Na przykład osoba, która na skutek nadmiernego 

oddawania się życiu seksualnemu cierpi na chorobę weneryczną, musi przejść przez bardzo bolesne leczenie, i na 

jakiś czas zostaje wyleczona. Lecz ponieważ nie jest ona w stanie usunąć ze swego serca pragnienia seksualnego, 

ponownie jest zmuszona angażować się w życie seksualne, i ponownie pada ofiarą tej samej choroby. Tak więc 

leczenie medyczne może przynieść krótkotrwałą ulgę od takiej choroby wenerycznej, lecz dopóki nie jest się 

przekonanym, że życie seksualne jest czymś obrzydliwym, dopóty nie można uchronić się od powtarzających się 

cierpień z nim związanych. W podobny sposób, odprawianie rytuałów, dawanie jałmużny i praktykowanie 

wyrzeczeń, może chwilowo powstrzymać nas od popełniania grzesznych czynów, lecz dopóki serce nie zostanie 

oczyszczone, ciągle będziemy popełniać grzeszne uczynki. 

   Inny przykład podany w Śrimad-Bhagavatam dotyczy słonia, który wchodzi do jeziora i z powagą bierze w nim 

kąpiel, dokładnie czyszcząc całe swoje ciało. Lecz skoro tylko wychodzi z wody na brzeg, ponownie obrzuca się 



piaskiem. Dlatego osoba, która nie jest przeszkolona w świadomości Krsny, nie może całkowicie uwolnić się od 

pragnienia popełniania grzechów. Ani proces yogi, ani filozoficzna spekulacja, ani czynności karmiczne nie są w 

stanie uchronić nas przed nasionami grzesznych pragnień. Dokonać tego można jedynie poprzez zaangażowanie się 

w służbę oddania. 

   Inny dowód na to znajduje się w czwartym Canto Śrimad-Bhdgavatam, w 39 wersecie dwudziestego drugiego 

rozdziału, w którym Sanat-kumara mówi: "Mój drogi Królu, fałszywe ego ludzkiej istoty jest tak mocno rozwinięte, 

że więzi ją ono w materialnej egzystencji niczym mocna lina. Jedynie bhaktowie, poprzez proces świadomości 

Krsny, mogą z łatwością przeciąć węzeł tej mocnej liny. Inni, ci, którzy starają się zostać wielkimi mistykami, lub 

wielkimi spełnicielami ofiar, nie robią takich postępów w życiu duchowym jak bhaktowie. Dlatego obowiązkiem 

każdego jest zaangażowanie się w proces świadomości Krsny, po to, aby uwolnić się od ciasnej pętli fałszywego ego 

i niewoli czynności materialnych." 

   Ta ciasna pętla fałszywego ego istnieje na skutek ignorancji. Dopóki nie znamy swojej prawdziwej tożsamości, 

dopóty będziemy działać niewłaściwie i coraz bardziej uwikływać się w materialną egzystencję. Ignorancję można 

rozproszyć poprzez świadomość Krsny. Potwierdza to Padma Purana: "Czysta służba oddania w świadomości 

Krsny jest najwyższym oświeceniem, i kiedy takie oświecenie ma miejsce, jest ono niczym pożar w lesie, który 

zabija wszystkie niepomyślne węże pragnień." W związku z tym podawany jest przykład, że kiedy w lesie szaleje 

pożar, to jego olbrzymie płomienie automatycznie zabijają wszystkie węże mieszkające w tym lesie. W lesie żyje 

wiele wężów pełzających po ziemi, i kiedy wybucha pożar, to spala on suche liście i węże zostają natychmiast 

zaatakowane. Zwierzęta czworonożne mogą uciec przed pożarem, lub przynajmniej mogą próbować uciekać, lecz 

węże zostają natychmiast zabite. Podobnie, żarliwy ogień świadomości Krsny posiada moc, dzięki której 

natychmiast zabite zostają węże ignorancji. 

Świadomość Krsny oznacza wszelką pomyślność 

   Śrila Rupa Gosvami podał definicję pomyślności. Mówi on, że prawdziwą pomyślność przynoszą działania 

mające na celu dobrobyt i szczęście wszystkich ludzi świata. W chwili obecnej różne grupy ludzi zaangażowane są 

w działania mające na celu dobrobyt pewnego społeczeństwa, jakiejś mniejszej wspólnoty czy narodu. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych jest nawet próbą znalezienia sposobu, w który można byłoby pomóc całemu światu. Lecz 

na skutek wad i niedociągnięć, które cechują ograniczoną działalność o charakterze narodowym, taki ogólny 

program masowego szczęścia dla całego świata jest niemożliwy do zrealizowania w praktyce. Jednakże świadomość 

Krsny jest tak wspaniała, że jest ona w stanie przynieść najwyższą korzyść całej ludzkości. Każdy może zostać przez 

nią przyciągnięty i każdy może doświadczyć jej efektów. Dlatego Śrila Rupa Gosvami i inni uczeni zgadzają się co 

do tego, że szeroki program szerzenia świadomości Krsny na całym świecie jest najwyższą humanitarną 

działalnością dobroczynną. 

   Sposób, w jaki świadomość Krsny może zwrócić uwagę całego świata, oraz sposób, w jaki każdy człowiek może 

odczuwać przyjemność w świadomości Krsny, opisane są w Padma Puranie następującymi słowami: "Osoba 

zaangażowana w służbę oddania w pełnej świadomości Krsny pełni najlepszą służbę dla całego świata i sprawia 

satysfakcję każdej istocie tego świata. Swym działaniem sprawia ona przyjemność nie tylko społeczeństwu 

ludzkiemu, ale nawet drzewom i zwierzętom, bowiem one również są przez nią przyciągane.” Praktyczny przykład 

tego zademonstrował Pan Caitanya, kiedy podróżował On przez lasy Jharikhanda w środkowych Indiach, propagując 

Swój ruch sarikirtana. Tygrysy, słonie, jelenie i wszystkie inne dzikie zwierzęta przyłączyły się do Niego i na swój 

sposób tańczyły i intonowały Hare Krsna. 

   Poza tym osoba pełniąca służbę oddania może rozwinąć w sobie wszystkie dobre cechy, które na ogół spotyka się 

u półbogów. Śukadeva Gosvami mówi w Piątym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 12 wersecie osiemnastego rozdziału: 

"Mój drogi Królu, osoby, które posiadają niezachwianą wiarę w Krsnę, i wolne są od fałszu i obłudy, mogą rozwinąć 

w sobie wszystkie cechy półbogów. Jeśli bhakta jest zaawansowany w świadomości Krsny, wówczas półbogowie 

pragną z nim przebywać, i dlatego należy rozumieć, że w jego ciele rozwinęły się cechy charakteryzujące 

półbogów." 

   Z drugiej strony, osoba nie będąca w świadomości Krsny nie posiada żadnych dobrych cech. Z akademickiego 

punktu widzenia może być ona wysoce wykształcona, lecz w swoim postępowaniu może być podlejsza niż zwierzę. 

Nawet jeśli jakaś osoba posiada wysokie wykształcenie akademickie, to jeśli nie potrafi wznieść się ponad platformę 

umysłu, wykonuje ona jedynie czynności materialne i pozostaje nieczysta. We współczesnym świecie jest tylu ludzi, 

którzy otrzymali wysokie wykształcenie na materialistycznych uniwersytetach, lecz mimo to nie są oni w stanie 

podjąć świadomości Krsny i rozwinąć w sobie cech półbogów. 

   Na przykład, chłopiec świadomy Krsny, nawet jeśli według standardu wyznaczonego przez uniwersytety nie jest 

bardzo wykształcony, natychmiast może porzucić zakazane życie seksualne, uprawianie hazardu, jedzenie mięsa, czy 



używanie środków pobudzających czy odurzających. Podczas gdy ci, którzy nie są świadomi Krsny-mimo że są 

wysoce wykształceni-często są pijakami, mięsożercami, folgują sobie w seksie i są hazardzistami. Są to praktyczne 

dowody na to, jak wysoce rozwija się pod względem moralnym osoba świadoma Krsny. Natomiast osoba 

nieświadoma Krsny nie jest w stanie tego dokonać. Wiemy z doświadczenia, że młody chłopiec praktykujący 

świadomość Krsny nie jest przywiązany do kin, nocnych lokali, pokazów tańca w wykonaniu nagich dziewcząt, 

restauracji i sklepów z alkoholem, itd. Jest on zupełnie wolny od tego typu przywiązań. Oszczędza on swój cenny 

czas i nie trwoni go w bezmyślny sposób na palenie, picie, chodzenie do teatru czy taniec. 

   Ktoś, kto nie jest w świadomości Krsny, zwykle nie potrafi usiedzieć w spokoju nawet przez pół godziny. Pewien 

system yogi uczy nas, że jeśli wyciszymy się wewnętrznie, to wówczas doświadczymy, że jesteśmy Bogiem. Ten 

system może być dobry dla osób materialistycznych, lecz jak długo będą oni w stanie pozostawać cicho? Mogą 

usiąść i uprawiać tzw. medytację, lecz zaraz po zakończeniu swojego yogicznego pokazu ponownie oddawać się 

będą życiu seksualnemu, będą jeść mięso, uprawiać hazard i robić tyle innych bzdurnych rzeczy. Natomiast osoba 

świadoma Krsny czyni stopniowy postęp w życiu duchowym bez prób tzw. cichej medytacji. Ponieważ jest ona 

zaangażowana w świadomość Krsny, natychmiast porzuca ona wszelkie nonsensy i bardzo szybko rozwija dobry 

charakter. Najlepszy charakter można rozwinąć stając się bhaktą Krsny. W konkluzji stwierdzamy, że nikt nie może 

posiadać prawdziwie dobrych cech, jeśli brakuje mu świadomości Krsny. 

Szczęście w świadomości Krsny 

   Śrila Rupa Gosvami przeanalizował różne źródła szczęścia. Podzielił on szczęście na trzy kategorie:  

(1) szczęście płynące z przyjemności materialnych,  

(2) szczęście płynące z utożsamiania się z Najwyższym Brahmanem, oraz  

(3) szczęście płynące ze świadomości Krsny. 

   W tantra-śastra Pan Śiva mówi do swojej żony Sati w ten sposób: "Moja droga żono, osoba, która 

podporządkowała się lotosowym stopom Govindy i która w ten sposób rozwinęła czystą świadomość Krsny, może 

bez trudu osiągnąć wszystkie doskonałości, których pragną impersonaliści, a ponadto cieszy się ona ekstatycznym 

szczęściem osiąganym przez bhaktów." 

   Szczęście płynące z czystej służby oddania jest szczęściem najwyższym, ponieważ jest to szczęście wieczne. 

Szczęście płynące z osiągnięcia doskonałości materialnej oraz ze zrozumienia, że jest się Brahmanem, jest 

szczęściem niższego rzędu, bowiem ma ono tymczasowy charakter. Nie można zapobiec upadkowi z platformy 

szczęścia materialnego i występuje duże prawdopodobieństwo upadku nawet z platformy duchowego szczęścia 

płynącego z utożsamiania się z bezosobowym Brahmanem. 

   Widzieliśmy, jak wielcy, wysoce wykształceni sannyasini Mayavadi (impersonaliści)-prawie zrealizowane 

dusze-czasami podejmują działalność polityczną lub społeczną. Powodem tego jest to, że w rzeczywistości nie 

czerpią oni ostatecznego transcendentalnego szczęścia ż bezosobowego zrozumienia Prawdy Absolutnej i dlatego 

zmuszeni są zejść na platformę materialną i ponownie zajmować się ziemskimi sprawami. Szczególnie w Indiach 

jest wiele przykładów sannyasinów Mayavadi, którzy ponownie schodzili na platformę materialną. Natomiast osoba, 

która osiąga pełną świadomość Krsny, nigdy nie powróci na żadną platformę materialną, bez względu na to, jak 

atrakcyjna i ponętna by ona nie była, ponieważ wie ona, że żadne materialne działania mające na celu osiągnięcie 

szczęścia nie mogą się równać z duchowymi działaniami w świadomości Krsny. 

   Istnieje osiem doskonałości mistycznych, które może osiągnąć yogin. Anima-siddhi to siła mistyczna, dzięki 

której można stać się tak małym, że można przeniknąć do wnętrza kamienia. Osiągnięcia współczesnej nauki także 

pozwalają nam przeniknąć do wnętrza kamienia, poprzez drążenie wielu tuneli i przejść podziemnych. Tak więc 

anima-siddhi - mistyczna doskonałość, dzięki której można przeniknąć do wnętrza kamienia, została także osiągnięta 

przez naukę materialistyczną. Wszystkie moce mistyczne (yoga-siddhi) są sztukami materialnymi. Na przykład w 

jednej z mocy mistycznych rozwija się zdolność stania się tak lekkim, że można unosić się w powietrzu. Tego też 

potrafią dokonać materialni naukowcy. Latają oni w powietrzu i pływają po powierzchni wody oraz pod wodą. 

   Po porównaniu mocy mistycznych z doskonałościami materialistycznymi okazuje się, że materialistyczni 

naukowcy próbują osiągnąć to samo, co yogini-mistycy. Tak więc w rzeczywistości nie ma różnicy między 

doskonałością mistyczną i perfekcją materialistyczną. Pewien niemiecki uczony stwierdził, że tak zwane 

doskonałości yogiczne zostały już osiągnięte przez współczesnych naukowców i on sam nie był nimi 

zainteresowany. W inteligentny sposób udał się on do Indii, aby dowiedzieć się, w jaki sposób poprzez bhakti-yogę, 

czyli służbę oddania, może zrozumieć swój związek z Najwyższym Panem. 

   Oczywiście pośród doskonałości mistycznych są pewne procesy, których jak do tej pory nie potrafili rozwinąć 

materialni naukowcy. Na przykład yogin-mistyk potrafi udać się na Słońce po prostu używając do tego celu promieni 

słonecznych. Ta moc mistyczna nazywa się laughima. Yogin potrafi również dotknąć swym palcem Księżyca. 



Chociaż współcześni astronauci latają na Księżyc statkami kosmicznymi, to jednak sprawia im to wiele trudu, 

podczas gdy osoba, która osiągnęła doskonałość mistyczną, może po prostu wydłużyć rękę i w ten sposób dotknąć 

Księżyca swoim palcem. Ta moc nazywa się prapti, czyli po prostu przez wydłużenie ręki zdobywanie tego, czego 

się tylko zapragnie. Przy pomocy prapti, yogin potrafi nie tylko dotknąć Księżyca, lecz może także wydłużyć swoją 

rękę wszędzie, i w ten sposób dosięgnąć wszystkiego, czego tylko zapragnie. Może znajdować się on tysiące mil od 

pewnego miejsca, ale jeśli zapragnie, może zerwać owoc rosnący w tamtejszym ogrodzie. Na tym polega 

prapti-siddhi. 

   Współcześni naukowcy wyprodukowali broń nuklearną, przy pomocy której mogą zniszczyć nieznaczną część tej 

planety, lecz poprzez moc mistyczną iśita można siłą woli stworzyć albo unicestwić całą planetę. Inna doskonałość 

mistyczna nazywa się vaśita, i dzięki niej można uzyskać kontrolę nad każdym. Jest to rodzaj hipnotyzmu, któremu 

prawie nie można się oprzeć. Czasem zdarza się, że yogin, który rozwinął w sobie trochę mocy mistycznych vaśita, 

udaje się między ludzi i wmawia im wszelkiego rodzaju bzdury. Posiadając kontrolę nad ich umysłami, 

wykorzystuje ich, wyłudza od nich pieniądze i odchodzi. 

   Inna moc mistyczna nazywa się prakamya (magia). Dzięki niej można osiągnąć wszystko, czego się zapragnie. 

Np. można sprawić, aby woda weszła do oka, a następnie z niego wyszła. Takich cudownych wyczynów można 

dokonywać po prostu dzięki sile woli. 

   Najwyższa doskonałość mocy mistycznych nazywa się kamavasayita. Ta moc także należy do magii, lecz w 

przeciwieństwie do mocy prakamya, dzięki której można dokonywać cudownych wyczynów w zakresie 

ograniczonym przez prawa natury, kamavasayita pozwala zaprzeczyć naturze i jej prawom, czyli-mówiąc innymi 

słowy-pozwala dokonać tego, co niemożliwe. Oczywiście, z osiągnięcia takich materialistycznych doskonałości 

yogicznych można czerpać wiele tymczasowego szczęścia. 

   Ludzie rozmiłowani w blasku materialistycznego postępu w głupi sposób myślą, że świadomość Krsny jest dla 

ludzi mniej inteligentnych. "Lepiej mi się powodzi, kiedy zajęty jestem moimi materialnymi 

wygodami-utrzymaniem ładnego mieszkania, rodziny i życia seksualnego." Ci ludzie nie wiedzą, że w każdej chwili 

może skończyć się ich wygodna materialna sytuacja. Na skutek ignorancji nie wiedzą, że prawdziwe życie jest 

wieczne. Tymczasowe wygody cielesne nie stanowią celu życia i tylko na skutek najciemniejszej ignorancji ludzie 

rozmiłowali się w złudnym postępie wiodącym do zwiększenia i polepszeni-a materialnych wygód. Dlatego Śrila 

Bhaktivinoda Thakura powiedział, że postęp materialnej wiedzy czyni człowieka jeszcze głupszym, bowiem sprawia 

on, że na skutek złudnego blasku, który towarzyszy materialnemu postępowi, człowiek zapomina o swojej 

prawdziwej tożsamości. Jest to dla niego zgubne, ponieważ celem ludzkiej formy życia jest uwolnienie się z 

egzystencji materialnej. Postęp materialnej wiedzy sprawia, że ludzie coraz bardziej uwikłają się w egzystencję 

materialną i tracą nadzieję na wydostanie się z tej katastrofalnej sytuacji. 

   W Hari-bhakti-sudhodaya jest powiedziane, że Prahlada Maharaja, wielki bhakta Pana, modlił się do 

Nrsimhadevy (inkarnacji w formie pół-lwa i pół-człowieka) w następujący sposób: "Mój drogi Panie, raz po raz 

modlę się do Twych lotosowych stóp, abym umocnił się w służbie oddania. Modlę się po prostu o to, aby moja 

świadomość Krsny była mocniejsza i bardziej ustabilizowana, bowiem szczęście płynące ze świadomości Krsny i 

służby oddania jest tak duże, że obejmuje ono szczęście i wszelkie doskonałości będące rezultatem religijności, 

rozwoju gospodarczego, przyjemności zmysłowych i nawet wyzwolenia z materialnej egzystencji." 

   W rzeczywistości czysty bhakta nie pragnie żadnej z tych doskonałości, bowiem szczęście płynące ze 

świadomości Krsny jest tak transcendentalne i nieograniczone, że nie można z nim porównać żadnego innego 

szczęścia. Powiedziane jest, że nawet cały ocean szczęścia będącego rezultatem jakiegokolwiek innego działania, nie 

równa się jednej kropli szczęścia w świadomości Krsny. Dlatego każdy, kto rozwinął w sobie nawet odrobinę służby 

oddania, może z łatwością zrezygnować ze szczęścia czerpanego z religijności, rozwoju gospodarczego, 

przyjemności zmysłowych i wyzwolenia. 

   Wielki wielbiciel Pana Caitanyi, Kholaveca Śridhara, był bardzo biednym człowiekiem. Prowadził on drobny 

interes polegający na sprzedaży kubków z liści drzewa bananowego, i jego dochód był bardzo niski. Pomimo to 

połowę swego dochodu przeznaczał na czczenie Gangesu, a za pozostałą część w jakiś sposób żył. Pewnego razu 

Pan Caitanya objawił się temu zaufanemu bhakcie i chciał ofiarować mu bogactwa, jakich Kholaveca by tylko 

zapragnął. Lecz Śridhara powiedział Panu, że nie pragnie żadnych bogactw materialnych. Był on całkowicie 

szczęśliwy w swej pozycji i pragnął posiąść jedynie niewzruszoną wiedzę i oddanie lotosowym stopom Pana 

Caitanyi. Taka jest pozycja czystych bhaktów. Jeśli mogą być zaangażowani w służbę oddania przez dwadzieścia 

cztery godziny na dobę, to nie pragną niczego więcej, nawet szczęścia płynącego z wyzwolenia i połączenia się z 

Najwyższym. 

   W Narada pancaratra jest także powiedziane, że każdy, kto rozwinął w sobie choć odrobinę służby oddania, 

przestaje pragnąć szczęścia płynącego z religijności, rozwoju gospodarczego, przyjemności zmysłowych oraz z 

pięciu rodzajów wyzwolenia. W serce czystego bhakty nawet nie śmie zawitać żaden rodzaj szczęścia uzyskany z 



religijności, rozwoju gospodarczego, wyzwolenia czy też przyjemności zmysłowych. Mówi się, że tak jak osobiste 

służące i słudzy królowej idą za nią, składając jej pokłony i wyrazy szacunku, tak radości płynące z religijności, 

rozwoju gospodarczego, przyjemności zmysłowych i wyzwolenia, idą za służbą oddania składając jej pokłony. 

Mówiąc innymi słowy, czystemu bhakcie nie brakuje żadnego rodzaju szczęścia. Nie pragnie on niczego poza służbą 

oddania Krsnie. Nawet jeśli miałby inne pragnienia, Pan spełnia je, nawet jeśli bhakta nie prosi o to. 

Rzadkość czystej służby oddania 

   W początkowej fazie życia duchowego przechodzi się przez różne rodzaje wyrzeczeń i pokut, i tym podobne 

procesy dla osiągnięcia samorealizacji. Jednak, nawet jeśli wykonawcę tych procesów nie niepokoją żadne 

materialne pragnienia, ciągle nie może on osiągnąć służby oddania. Dążenie do osiągnięcia służby oddania samemu, 

w pojedynkę, także nie rokuje wielkich nadziei, ponieważ Krsna nie zgadza się przyznawać służby oddania prawie 

nikomu. Krsna może z łatwością oferować materialne szczęście, lecz nie tak łatwo zgadza się obdarzyć kogoś 

zaangażowaniem w służbę oddania. W rzeczywistości służbę oddania można osiągnąć jedynie poprzez łaskę 

czystego bhakty. W Caitanya-caritamrta (Madhya 19.151) jest powiedziane: "Platformę służby oddania można 

osiągnąć dzięki łasce mistrza duchowego, który jest czystym bhaktą, oraz dzięki łasce Krsny. Nie ma innego 

sposobu." 

   Rzadkość służby oddania potwierdza także tantra-śastra, w której Pan Śiva mówi do Sati: "Moja droga Sati, jeśli 

ktoś jest bardzo dobrym filozofem i analizuje różnorodne procesy wiedzy, to może on osiągnąć wyzwolenie z 

materialnego świata. Przez odprawianie rytualistycznych ofiar polecanych przez Vedy można wznieść się do 

platformy pobożnych uczynków i dzięki temu w pełni czerpać przyjemność z materialnych wygód życia. Lecz 

wszystkie takie wysiłki rzadko przynoszą nam w rezultacie służbę oddania, nawet jeśli próbuje się ją osiągnąć 

poprzez te procesy przez wiele, wiele tysięcy narodzin." 

   Prahlada Maharaja także stwierdza w Śrimad-Bhagavatam, że platformy służby oddania nie można osiągnąć 

jedynie poprzez wysiłek własny, czy też dzięki instrukcjom wyższych autorytetów. Musi się zostać 

pobłogosławionym kurzem lotosowych stóp czystego bhakty Wolnego od nieczystości materialnych pragnień. W 

Piątym Canto Śrimad-Bhagavatam, w osiemnastym wersecie szóstego rozdziału, Narada mówi do Yudhisthiry: "Mój 

drogi Królu, Pan Krsna, znany jako Mukunda, wiecznie chroni Pandavów i Yadów. Jest On twoim mistrzem 

duchowym i nauczycielem pod każdym względem. Jest On twym jedynym, godnym czci Bogiem. Jest On ci bardzo 

drogi i darzy cię miłością. Kieruje twoimi działaniami-tak indywidualnymi, jak i rodzinnymi. 1 co więcej, czasami 

wykonuje On twoje rozkazy, jak gdyby był twoim posłańcem! Mój drogi Królu, jakże ogromne szczęście cię 

spotkało. Innym nawet nie marzy się o otrzymaniu takiej łaski, jaką Ciebie obdarzył Najwyższy Pan." Znaczenie 

tego wersetu jest takie, że Pan z łatwością przyznaje wyzwolenie, lecz rzadko zgadza się przyznać Jakiejś duszy 

służbę oddania, bowiem przez służbę oddania Pan Sam zostaje zdobyty przez bhaktę. 

Szczęście płynące ze stania się jednym z Najwyższym 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że jeśli brahmananda - czyli szczęście płynące ze zjednoczenia się z 

Najwyższym-pomnożone zostanie trylion razy, to nawet wtedy nie może się ono równać z nieskończenie małą 

cząstką szczęścia uzyskanego ze służby oddania. 

   W Hari-bhakti-sudhodaya Prahlada Maharaja, modląc się do Pana Nrsimhadevy, mówi: "Mój drogi Panie 

wszechświata, w Twojej obecności odczuwam transcendentalną przyjemność i pogrążam się w oceanie szczęścia. 

Teraz uważam, że brahmananda jest niczym więcej, niż woda pozostawiona w dołku odciśniętym przez kopyto 

krowy, w porównaniu z całym oceanem rozkoszy." Podobne stwierdzenie znajduje się w Bhavartha-dipika - w 

komentarzu do Śrimad-Bhagavatam napisanego przez Śridharę Svamiego: "Mój drogi Panie, ci, którym sprzyja 

szczęście, pływają w oceanie Twojego nektaru oddania i rozkoszują się ambrozją opowiadań o Twoich rozrywkach. 

Z pewnością znają oni smak ekstazy, który natychmiast zmniejsza wartość szczęścia czerpanego z religijności, 

rozwoju gospodarczego, przyjemności zmysłowych i wyzwolenia. Taki transcendentalny bhakta uważa każdy rodzaj 

szczęścia inny niż służba oddania, za nie lepszy od słomy leżącej na drodze." 

Przyciąganie Krsny 

   Śrila Rupa Gosvami stwierdził, że służba oddania przyciąga nawet Samego Krsnę. Krsna przyciąga każdego, lecz 

służba oddania przyciąga Krsnę. Symbolem służby oddania na najwyższym poziomie jest Radharani. Krsna zwany 

jest Madana-mohana, co wskazuje na fakt, że jest On tak atrakcyjny, że przewyższa On powaby tysięcy Kupidynów. 



Lecz Radharani jest jeszcze bardziej atrakcyjna, bowiem potrafi Ona zauroczyć nawet Krsnę. Dlatego bhaktowie 

nazywają Ją Madana-mohana-mohani - czyli przyciągającą Tego, który przyciąga Kupidyna. 

   Wykonywanie służby oddania oznacza pójście w ślady Radharani. Aby osiągnąć doskonałość w służbie oddania, 

bhaktowie z Vrndavany poddają się opiece Radharani. Służba oddania nie jest działaniem o charakterze 

materialnym. Znajduje się ona bezpośrednio pod nadzorem Radharani. Bhagavad-gita stwierdza, że mahatmowie, 

czyli wielkie dusze, znajdują się pod ochroną daivi prakrti, energii wewnętrznej Radharani. Tak więc, będąc pod 

bezpośrednią kontrolą wewnętrznej energii Krsny, służba oddania przyciąga nawet Samego Krsnę. 

   Fakt ten potwierdza Krsna w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 20 wersecie czternastego rozdziału, 

mówiąc: "Mój drogi Uddhavo, wiedz, że atrakcja, jaką czuję do służby oddania pełnionej przez Moich bhaktów, nie 

może być osiągnięta nawet przez uprawianie yogi mistycznej, filozoficznej spekulacji, odprawianie rytualistycznych 

ofiar, przez studia nad Vedantą, praktykowanie surowych wyrzeczeń, lub też poprzez przeznaczenie wszystkiego na 

cele dobroczynne. Oczywiście są to bardzo piękne czynności, lecz nie są one dla Mnie tak atrakcyjne jak 

transcendentalna służba miłości pełniona przez Moich bhaktów." W jaki sposób Krsna zostaje przyciągany przez 

służbę oddania, opisane jest przez Naradę w 48 i 49 wersecie dziesiątego rozdziału, w Siódmym Canto 

Śrimad-Bhagavatam. Narada zwraca się do Króla Yudhisthiry w chwili, kiedy Król chwali wspaniały charakter 

Prahlady Maharaja. Bhakta zawsze docenia postępowanie innych bhaktów. Maharaja Yudhisthira docenił zalety 

Prahlady, a to jest jeden z symptomów czystego bhakty. Czysty bhakta nigdy nie uważa się za wielkiego, lecz 

zawsze myśli on, że inni bhaktowie są wyżsi od niego. Król myślał: "Prahlada Maharaja jest bhaktą Pana, podczas 

gdy ja jestem niczym." Wtedy właśnie Narada zwrócił się do niego . mówiąc: "Mój drogi Królu Yudhisthiro, wy (tj. 

bracia Pandavowie) jesteście jedynymi szczęśliwymi ludźmi na tym świecie. Najwyższa Osoba Boga pojawił się na 

tej planecie i prezentuje się przed wami jak zwykła ludzka istota. Jest On z wami zawsze, we wszystkich 

okolicznościach. Mieszka On z wami i ukrywa Swoją prawdziwą tożsamość przed oczami innych. Inni nie są w 

stanie pojąć, że jest On Najwyższym Panem, lecz bez względu na to, On nadal mieszka z wami jako wasz kuzyn, 

wasz przyjaciel, a nawet jako wasz posłaniec. Dlatego musicie wiedzieć, że nikt na świecie nie jest bardziej 

szczęśliwy od was." 

   W Bhagavad-gicie, kiedy Krsna pojawił się w Swojej kosmicznej formie, Arjuna modlił się w następujący 

sposób: "Mój drogi Krsno, uważałem Cię za mojego kuzyna i obraziłem Cię tak wiele razy, nazywając Cię "Krsną" 

czy "przyjacielem", a przecież Ty jesteś tak wielki, że nie mogę tego pojąć." Taka więc była pozycja Pandavów. 

Chociaż Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, największym pośród wszystkich wielkich, pozostawał On z tymi 

królewskimi braćmi, będąc przyciąganym przez ich oddanie, przyjaźń i miłość. Jest to dowód na to, jak wielki jest 

proces służby oddania. Może on przyciągnąć nawet Najwyższą Osobę Boga. Bóg jest wielki, lecz służba oddania jest 

większa niż Bóg, ponieważ przyciąga ona nawet Jego. Jednakże olbrzymiej wartości służby oddania nie potrafią 

zrozumieć ludzie, którzy jej nie pełnią. 

Rozdział 2 

Pierwsze etapy oddania 
 

   W Bhakti-rasamrta-sindhu Śrila Rupa Gosvami opisuje trzy rodzaje służby oddania: służbę oddania w praktyce, 

służbę oddania w ekstazie i służbę oddania w czystej miłości do Boga. Każdy z tych typów służby oddania dzieli się 

na wiele innych kategorii. Na ogół mówi się, że służba oddania w praktyce posiada dwie cechy charakterystyczne, 

służba oddania w ekstazie cztery cechy, a służba oddania w czystej miłości do Boga sześć cech. Śrila Rupa Gosvami 

wyjaśni te cechy później. 

   W związku z tym Śrila Rupa Gosvami proponuje, aby osobę będącą kandydatem do świadomości Krsny, czyli 

służby oddania, klasyfikować na podstawie smaku, którego pragnie ona doświadczyć w relacji z Krsną. Mówi on, że 

służba oddania jest procesem ciągłym, rozpoczętym w poprzednim życiu. Dla przykładu, przypuśćmy, że w 

obecnym życiu praktykuję służbę oddania tylko do pewnego stopnia. Chociaż nie jest ona spełniana ze stu 

procentową doskonałością, to jednak cokolwiek zrobię, nie będzie stracone. W przyszłym życiu rozpocznę służbę 

oddania od tego punktu, w którym zatrzymałem się w życiu obecnym. W ten sposób proces ten jest zawsze 

kontynuowany. Lecz jeśli nawet brakuje mu tej ciągłości, jeśli ktoś jedynie przez przypadek zainteresuje się 

wskazówkami podawanymi przez czystego bhaktę, to może on być przyjęty do służby oddania i robić w niej 

postępy. Dla osób, które posiadają naturalny pociąg do poznania takich książek jak Bhagavad-gita i 

Śrimad-Bhagavatam, służba oddania jest łatwiejsza niż dla tych, którzy przyzwyczajeni są do spekulacji umysłowej i 

filozoficznych dysput. 

   Potwierdza to wiele autorytatywnych wypowiedzi uczonych minionych wieków. Według ich ogólnej opinii, jakaś 



osoba może kierować się swymi własnymi przekonaniami i własnowolnie podejmować decyzje. Lecz zdarza się, że 

ktoś inny, kto jest większym logikiem, zniweczy konkluzje, do których doszła ta osoba, i ustanowi nowe tezy. W ten 

sposób ścieżka dowodów i argumentów nigdy nie będzie bezpieczna i rozstrzygająca w sposób ostateczny. Dlatego 

też Śrimad-Bhagavatam poleca, aby pójść w ślady autorytetów. 

   Oto ogólny opis służby oddania podany przez Śrila Rupę Gosvamiego w Bhakti-rasamrta-sindhu. Poprzednio 

stwierdzono, że służbę oddania można podzielić na trzy kategorie, a mianowicie: służbę oddania w praktyce, służbę 

oddania w ekstazie i służbę oddania w czystej miłości do Boga. Teraz Śrila Rupa Gosvami przedstawia nam opis 

służby oddania w praktyce. 

   Praktyka oznacza zaangażowanie naszych zmysłów w jakiś określony rodzaj pracy. Dlatego służba oddania w 

praktyce oznacza zaangażowanie naszych różnych organów zmysłowych w służbę dla Krsny. Niektóre zmysły 

przeznaczone są do zdobywania wiedzy, a zadaniem innych jest dokonywanie konkluzji naszego myślenia, czucia i 

woli. Tak więc praktyka to zaangażowanie zarówno umysłu, jak i zmysłów w praktyczną służbę oddania. Praktyka ta 

nie prowadzi do rozwoju czegoś sztucznego. Na przykład dziecko uczy się chodzić. Chodzenie nie jest czymś 

nienaturalnym. Oryginalnie ta zdolność jest w dziecku i po prostu dzięki odrobinie praktyki zdolność ta manifestuje 

się i dziecko zaczyna chodzić. Podobnie służba oddania dla Najwyższego Pana jest naturalnym instynktem każdej 

żywej istoty. Nawet niecywilizowani dzicy oddają cześć czemuś cudownemu w naturze. Doceniają oni fakt, że za 

jakimś cudownym zjawiskiem kryje się coś najwyższego. Tak więc świadomość znajdujemy w każdej istocie żywej, 

choć u tych, którzy są zanieczyszczeni materialnie, jest ona w stanie uśpionym, i kiedy zostaje ona oczyszczona, to 

nazywa się ją świadomością Krsny. 

   Istnieją pewne przepisane metody zaangażowania naszych zmysłów i naszego umysłu w taki sposób, aby nasza 

uśpiona świadomość kochania Krsny została na nowo rozbudzona, tak jak małe dziecko poprzez odrobinę praktyki 

budzi w sobie zdolność chodzenia. Ktoś, kto nie posiada tej podstawowej zdolności chodzenia, nie może nauczyć się 

chodzić przez samą praktykę. Podobnie też, świadomość Krsny nie może zostać obudzona przez samą praktykę. W 

rzeczywistości nie ma takiej praktyki. Jeśli pragniemy rozwinąć naszą wrodzoną zdolność do służby oddania, to są 

pewne procesy, poprzez przyjęcie i wykonywanie których zostaje rozbudzona ta nasza uśpiona zdolność do służby 

oddania. Praktyka ta nazywa się sadhana-bhakti. 

   Każda żywa istota będąca pod urokiem energii materialnej uważana jest za osobę będącą w abnormalnym stanie 

szaleństwa. W Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest: "Na ogół uwarunkowana dusza jest szalona, bowiem zawsze 

zajęta jest działaniem będącym przyczyną jej niewoli i cierpienia." Dusza w swym naturalnym stanie jest radosna, 

pełna ekstatycznego szczęścia, wieczna i pełna wiedzy. Jedynie na skutek wplątania się w materialne działanie stała 

się ona nieszczęśliwa, tymczasowa i pełna ignorancji. Dzieje się tak na skutek vikarmy. Vikarma oznacza czyny, 

których nie powinno się dokonywać. Dlatego musimy praktykować sadhana-bhakti. Oznacza to, że rano 

uczestniczymy w mangala-arati (wielbienie Bóstwa), powstrzymujemy się od materialnych czynności, ,składamy 

pokłony mistrzowi duchowemu i przestrzegamy wielu innych zasad, które przedyskutujemy w tej książce jedna po 

drugiej. Praktyki te pomogą nam wyleczyć się z naszego szaleństwa. Tak jak choroba umysłowa zostaje wyleczona 

dzięki wskazówkom psychiatry, tak sadhana-bhakti leczy uwarunkowaną duszę z jej szaleństwa materialnej iluzji. 

   Narada Muni wspomina o sadhana-bhakti w Siódmym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 32 wersecie pierwszego 

rozdziału. Zwraca się on w nim do Króla Yudhisthiry w ten sposób: "Mój drogi Królu, należy skupić umysł na 

Krsnie, korzystając z wszelkich dostępnych środków." Nazywa się to świadomością Krsny. Obowiązkiem acaryi – 

mistrza duchowego jest znalezienie dla ucznia takiej metody, aby mógł on skupić swój umysł na Krsnie. W ten 

sposób zaczyna się sadhana-bhakti. 

   Śri Caitanya Mahaprabhu podał nam autoryzowany program wiodący do tego celu, program, który koncentruje 

się wokół intonowania mantry Hare Krsna. Intonowanie tej mantry posiada tak potężną moc, że natychmiast 

wzbudza ono w nas przywiązanie do Krsny. Jest to początek sadhana-bhakti . W jakiś sposób powinno się skupić 

umysł na Krsnie. Wielki święty Ambarisa Maharaja, mimo że był królem obdarzonym wielką odpowiedzialnością, 

skupił swój umysł na Krsnie, i w podobny sposób każdy, kto próbuje skupić umysł w ten sposób, bardzo szybko 

czyni postępy na ścieżce prowadzącej do przywrócenia naszej oryginalnej świadomości Krsny. 

   Ta sadhana-bhakti, czyli praktyka służby oddania, może być również podzielona na dwie części. Pierwsza 

nazywa się służbą oddania według zasad regulujących i obejmuje przestrzeganie różnych zasad zgodnie z 

poleceniem mistrza duchowego, albo też na mocy autorytatywnych pism świętych, i nie ma tutaj kwestii odmowy 

przestrzegania tych zasad. Nazywa się to vaidhi, tj. uregulowaną służbą oddania. Powinno się ją wykonywać bez 

dyskusji. Inna część sadhana-bhakti nazywa się raganuga. Raganuga odnosi się do takiego etapu służby oddania, na 

którym, poprzez przestrzeganie zasad regulujących, nieco bardziej przywiązujemy się do Krsny i wykonujemy 

służbę oddania powodowani naturalną miłością do Krsny. Na przykład osoba zaangażowana w służbę oddania może 

otrzymać polecenie wczesnego wstawania rano i uczestniczenia w arati, co jest jedną z form czczenia Bóstwa. Na 

początku wstajemy wcześnie rano i uczestniczymy w arati na polecenie mistrza duchowego, lecz z czasem 



rozwijamy w sobie prawdziwe przywiązanie. Kiedy osiągamy to przywiązanie, automatycznie pojawia się w nas 

pragnienie przystrojenia Bóstwa, pragnienie uszycia dla Niego różnych szat, oraz pojawiają się w nas myśli i plany 

dotyczące tego, co należy zrobić, aby jak najlepiej wykonywać naszą służbę oddania. Chociaż w dalszym ciągu jest 

to w kategorii służby oddania w praktyce, to jednak nasze ofiarowanie miłosnej służby ma charakter spontaniczny. 

Tak więc służbę oddania w praktyce dzielimy na uregulowaną i spontaniczną. 

   Śrila Rupa Gosvami w następujący sposób definiuje uregulowaną służbę oddania w praktyce, czyli vaidhi-bhakti: 

"Kiedy brak jest przywiązania i spontanicznej miłosnej służby dla Pana, i jeśli jest się zaangażowanym w służbę 

oddania po prostu z posłuszeństwa rozkazowi mistrza duchowego lub nakazom pism świętych, wówczas taka 

obowiązkowa służba określana jest jako vaidhi-bhakti." 

   Te zasady vaidhi-bhakti opisane są także w 5 wersecie pierwszego rozdziału Drugiego Canto 

Śrimad-Bhagavatam, w którym Śukadeva Gosvami poucza umierającego Maharaja Pariksita o właściwym 

postępowaniu. Maharaja Pariksit spotkał Śukadevę Gosvamiego na tydzień przed swoją śmiercią. Król był bardzo 

zakłopotany, ponieważ nie wiedział co powinien zrobić przed odejściem z tego świata. Było tam również wielu 

innych mędrców, lecz żaden z nich nie był w stanie udzielić mu odpowiednich wskazówek. Śukadeva Gosvami 

jednakże dał mu następującą wskazówkę: "Mój drogi Królu, jeśli chcesz być wolny od strachu przed śmiercią, która 

przyjdzie po ciebie w przyszłym tygodniu (w chwili śmierci każdy odczuwa strach), musisz natychmiast rozpocząć 

proces słuchania, intonowania i pamiętania o Bogu." Jeśli ktoś potrafi intonować i słuchać Hare Krsna i przy tym 

zawsze pamiętać o Panu Krsnie, wówczas przestaje się obawiać śmierci, która może nadejść w każdym momencie. 

   Śukadeva Gosvami mówi, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga. Dlatego też Śukadeva poleca nam, abyśmy 

zawsze słuchali o Krsnie. Nie poleca nam, abyśmy słuchali o półbogach i intonowali imiona półbogów. 

Impersonaliści Mayavadi mówią, że można intonować jakiekolwiek imię-imię Krsny, albo innych półbogów-i efekt 

będzie ten sam. W rzeczywistości nie jest to faktem. Według autoryzowanej wersji Śrimad-Bhagavatam, powinno 

się słuchać i intonować jedynie o chwałach Pana Visnu (Krsny). 

   Tak więc Śukadeva Gosvami poradził Maharajowi Pariksitowi, że chcąc uwolnić się od obawy przed śmiercią, 

należy za wszelką cenę słuchać, intonować i pamiętać o Najwyższej Osobie Boga, Krsnie. Wspomina on także o 

tym, że Najwyższa Osoba Boga jest sarvatma. Sarvatma znaczy Dusza Najwyższa przebywająca w każdym." Krsna 

jest wzmiankowany także jako iśvara, czyli najwyższy kontroler, który przebywa w każdym sercu. Dlatego, jeśli w 

jakiś sposób przywiązujemy się do Krsny, wówczas Krsna uwalnia nas od wszelkich niebezpieczeństw. W 

Bhagavad-gicie powiedziane jest, że każdy, kto staje się bhaktą Pana, nigdy nie ginie, podczas gdy inni zawsze giną. 

"Giną" znaczy, że po otrzymaniu ludzkiej formy życia nie wychodzą poza materialną plątaninę narodzin i śmierci; i 

w ten sposób marnują najwspanialszą szansę. Nie wiadomo gdzie rzucą ich prawa natury. 

   Przypuśćmy, że ktoś nie rozwija świadomości Krsny w tej ludzkiej formie życia. Ponownie rzucony zostaje w 

cykl narodzin i śmierci w 8 400 000 różnych gatunkach życia i traci swoją tożsamość duchową. Nie wie on, czy 

stanie się zwierzęciem, rośliną czy ptakiem, lub czymś w tym rodzaju, ponieważ jest tyle różnych gatunków życia. 

Śrila Rupa Gosvami radzi nam, że jeśli chcemy odzyskać naszą oryginalną świadomość Krsny, powinniśmy bardzo 

poważnie zwrócić nasze umysły ku Krsnie, ponieważ w ten sposób również przestaniemy bać się śmierci. Po śmierci 

nie znamy naszego przeznaczenia, bowiem wtedy znajdujemy się całkowicie pod kontrolą praw natury. Prawa 

materialnej natury kontroluje jedynie Krsna, Najwyższa Osoba Boga. Dlatego, jeśli przyjmiemy schronienie w 

Krsnie, wówczas przestanie nas niepokoić obawa ponownego uwikłania się w cykl narodzin i śmierci w tak wielu 

gatunkach życia. Bhagavad-gita stwierdza, że szczery bhakta z pewnością zostanie przeniesiony do królestwa Krsny. 

   Padma Purana poleca ten sam proces. Powiedziane jest tam, że zawsze powinno się pamiętać o Panu Visnu. To 

ciągłe pamiętanie o Krsnie nazywa się dhyana - medytacją. Powiedziane jest, że powinno się medytować z umysłem 

skoncentrowanym na Visnu. Padma Purana poleca, że powinno się zawsze skupiać umysł na formie Visnu i nie 

zapominać o Nim nawet przez chwilę. Taki stan świadomości nazywa się samadhi, czyli transem. 

   Zawsze powinniśmy kształtować działanie naszego życia w taki sposób, aby bez przerwy pamiętać o Visnu, czyli 

Krsnie. Na tym polega świadomość Krsny. Bez względu na to, czy koncentrujemy umysł na czteroramiennej formie 

Visnu, czy też dwuramiennej formie Krsny - efekt jest ten sam. Padma Purana radzi nam, abyśmy w taki czy inny 

sposób zawsze myśleli o Visnu i nie zapomnieli o Nim w żadnych okolicznościach. Jest to najbardziej podstawowa 

zasada pośród wszystkich zasad regulujących. Kiedy otrzymujemy polecenie robienia czegoś, jednocześnie w tym 

poleceniu zawarty jest zakaz. Kiedy polecenie brzmi, że zawsze powinniśmy pamiętać o Krsnie, w poleceniu tym 

zawarty jest zakaz, że nigdy nie powinniśmy o Nim zapomnieć. W tym prostym poleceniu i zakazie w pełni 

zawierają się wszystkie zasady regulujące służby oddania. 

   Ta zasada regulująca stosuje się do wszystkich varn i aśramów, czyli kast społecznych i okresów życia. Są cztery 

varny, a mianowicie: bramini (kapłani i intelektualiści), ksatriyowie (wojownicy i mężowie stanu), vaiśyowie (ludzie 

interesu i farmerzy) i śudrowie (robotnicy i służący). Są także cztery aśramy: brahmacarya (życie studenckie), 

grhastha (życie rodzinne), vanaprastha (życie pustelnicze) i sannyasa (życie w wyrzeczeniu). Zasady regulujące 



dotyczą nie tylko brahmacarinów (tj. studentów żyjących w celibacie), dotyczą one wszystkich. Nie ma znaczenia 

czy ktoś jest początkującym brahmacarinem, czy bardzo zaawansowanym sannyasinem. Zasada bezustannego 

pamiętania Najwyższej Osoby Boga musi być przestrzegana niezawodnie przez każdego bez wyjątku. 

   Jeśli przestrzega się tego zalecenia, wówczas wszystkie inne zasady i przepisy zawarte są w tym zaleceniu i 

przestrzegane są automatycznie. Wszystkie inne zasady powinny być traktowane jako pomocnicze czy służące tej 

głównej zasadzie. Zalecane zasady regulujące i wynikające z nich skutki wymienione są w 2 i 3 wersecie piątego 

rozdziału Jedenastego Canto Śrimad-Bhagavatam. Camasa Muni - jeden z dziewięciu mędrców, którzy przyszli 

pouczać Króla Nimi - zwrócił się do Króla w następujący sposób: "cztery grupy społeczne - bramini, ksatriyowie, 

vaiśyowie i śudrowie - pochodzą z różnych części kosmicznej formy Najwyższego Pana. Bramini pochodzą z głowy, 

ksatriyowie pochodzą z ramion, vaiśyowie z talii, a śudrowie z nóg. Podobnie sannyasini pochodzą z głowy, 

vanaprasthowie z ramion, grhasthowie z pasa, a brahmacarini z nóg." 

   Te różne grupy społeczne i okresy życia duchowego ustanawiane są w oparciu o kwalifikacje. Bhagavad-gita 

stwierdza, że te cztery grupy społeczne stworzone są przez Samego Pana na podstawie różnych cech 

indywidualnych. Tak jak różne części ciała wykonują różne czynności, tak różne grupy społeczne i etapy życia 

duchowego także mają przeznaczone różnego rodzaju czynności, odpowiednio do kwalifikacji i pozycji ludzi 

objętych systemem varnaśrama. Jednakie celem tych wszystkich działań jest zawsze Najwyższa Osoba Boga. 

Bhagavad-gita stwierdza, że "On jest najwyższym podmiotem radości." Tak więc bez względu na to, czy jest się 

braminem czy śudrą, trzeba zadowolić Najwyższego Pana swoimi czynami. Potwierdza to także 

Śrimad-Bhagavatam: "Każdy musi wypełniać swój określony obowiązek, lecz doskonałość takiej pracy zależy od 

stopnia, w jakim zadowolony jest z niej Pan." Zalecenie to mówi, że powinno się działać zgodnie ze swoją pozycją, i 

poprzez takie działanie trzeba usatysfakcjonować Najwyższą Osobę; w przeciwnym razie upada się ze swojej 

pozycji. 

   Na przykład obowiązkiem bramina, który zrodzony jest z głowy Pana, jest głoszenie transcendentalnej wiedzy 

wedyjskiej określanej jako śabda-brahma. Ponieważ bramin jest głową, powinien on nauczać transcendentalnej 

wiedzy i powinien on także jeść w imieniu Najwyższego Pana. Zalecenia wedyjskie mówią, że jeśli bramin spożywa 

posiłek, to należy rozumieć, że za jego pośrednictwem je Najwyższa Osoba Boga. Nie jest to tak jednakże, że bramin 

je w imieniu Pana, lecz nie głosi światu przesłania Bhagavad-gity. Ten, kto propaguje nauki Gity, jest bardzo drogi 

Krsnie. Jest to potwierdzone w samej Gicie. Taki nauczyciel jest faktycznie braminem, i dlatego ofiarowując mu 

pożywienie, żywi się bezpośrednio Najwyższego Pana. 

   W podobny sposób ksatriya powinien chronić ludzi przed atakami mayi. Taki jest jego obowiązek. Np., kiedy 

Maharaja Pariksit zauważył, że czarny człowiek o imieniu Kali (Nie mylić z boginią Kali, która jest niszczycielskim aspektem 

natury materialnej.) usiłuje zabić krowę, natychmiast chwycił za miecz, chcąc go zabić. Na tym polega obowiązek 

ksatryi. Użycie przemocy jest konieczne dla ochrony. W Bhagavad-gicie Pan Krsna bezpośrednio rozkazał Arjunie, 

aby użył przemocy na Polu Bitewnym Kuruksetra, po to aby ochronić ogół ludzkości. 

   Zadaniem vaiśyów jest wytwarzanie produktów rolniczych, handlowanie nimi i ich dystrybucja. Śudrowie, czyli 

klasa robotników,. to ci, którzy nie posiadają inteligencji braminów, ksatriyów i vaiśyów, i którzy dlatego pomagają 

tym wyższym klasom poprzez swą pracę fizyczną. W ten oto sposób ma miejsce pełna kooperacja i duchowy postęp 

różnych grup społecznych. Kiedy brakuje takiej współpracy, to członkowie społeczeństwa upadają. Tak się właśnie 

stało z obecnym społeczeństwem tego wieku kłótni, Kali-yugi. Nikt nie wykonuje swoich obowiązków, lecz każdy z 

dumą nazywa siebie braminem (intelektualistą) albo ksatriyą (żołnierzem czy mężem stanu), mimo iż w 

rzeczywistości ludzie ci nie posiadają takiego statusu. Nie są oni w kontakcie z Najwyższą Osobą Boga, ponieważ 

nie są oni świadomi Krsny. Świadomość Krsny może jednakże doprowadzić społeczeństwo do normalnego stanu, 

tak aby każdy był szczęśliwy i czerpał korzyści z rozwiania świadomości Boga. 

   Pan Śri Krsna pouczył Uddhavę, że przestrzegając zasad społecznego i duchowego podziału społeczeństwa na 

różne grupy, można usatysfakcjonować Najwyższą Osobę Boga, na skutek czego całe społeczeństwo otrzymuje 

wszystkie rzeczy konieczne do wygodnego i pomyślnego życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Najwyższa Osoba 

Boga utrzymuje wszystkie żywe istoty. Jeśli całe społeczeństwo będzie wykonywać przynależne mu obowiązki i 

będzie pozostawać w świadomości Krsny, wówczas wszyscy jego członkowie bez wątpienia będą żyli spokojnie i 

szczęśliwie. Nie cierpiąc żadnych braków, jeśli chodzi o zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, cały świat 

przemieniony zostanie w Vaikunthę, królestwo duchowe. Poprzez przestrzeganie zaleceń Śrimad-Bhagavatam i 

wykonywanie obowiązków świadomości Krsny, całe społeczeństwo będzie szczęśliwe pod każdym względem, 

nawet nie będąc przeniesionym do królestwa Bożego. 

   Podobne stwierdzenie Śri Krsny wypowiedziane do Uddhavy znajdujemy w Jedenastym Canto 

Śrimad-Bhagavatam, 49 wersecie dwudziestego siódmego rozdziału. Pan mówi w nim: "Mój drogi Uddhavo, 

wszyscy zajęci są działaniem, czy to działaniem poleconym przez pisma objawione, czy też zwykłym działaniem 

mającym na celu sprawy doczesne i ziemskie rozkosze. Jeśli na skutek któregoś spośród tych dwóch rodzajów 



działań czczą Mnie w świadomości Krsny, wówczas automatycznie zyskują szczęście w tym świecie, jak i w 

następnym-co do tego nie ma wątpliwości." Na podstawie tego stwierdzenia możemy dojść do wniosku, że działanie 

w świadomości Krsny przyniesie perfekcję każdemu, we wszystkich pragnieniach. 

   Świadomość Krsny jest tak piękna, że nie istnieje potrzeba określania się braminem, ksatriyą, vaiśyą, śudrą, 

brahmacarinem, grhasthą, vanaprasthą czy sannyasinem . Niech każdy wykonuje to zajęcie, które ma teraz. Po 

prostu niech każdy czci Pana Krsnę efektami swego działania w świadomości Krsny. To poprawi całą sytuację i 

każdy będzie szczęśliwy i spokojny. Narada-pancaratra w następujący sposób opisuje zasady służby oddania: 

"Wszelkie działania usankcjonowane przez pisma objawione i mające na celu usatysfakcjonowanie Najwyższej 

Osoby Boga uznane są przez świętych nauczycieli za zasady regulujące służby oddania. Jeśli ktoś regularnie 

wykonuje taką służbę dla Najwyższej Osoby Boga pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego, wtedy stopniowo 

wznosi się na platformę służby w czystej miłości do Boga." 

Rozdział 3 

Kwalifikacje osoby podejmującej służbę oddania 
 

   Dzięki przebywaniu z mahatmami, czyli wielkimi duszami, które w stu procentach zajęte są służbą oddania, 

można rozwinąć w sobie odrobinę atrakcji do Krsny. Jednocześnie można jednak być bardzo przywiązanym do 

działań karmicznych i materialnych przyjemności zmysłowych, i przez to nie być gotowym do podjęcia różnego 

rodzaju wyrzeczeń. Taka osoba jednak, jeśli czuje niewzruszoną atrakcję do Krsny, staje się odpowiednim 

kandydatem do wykonywania służby oddania. 

   Ta atrakcja do świadomości Krsny w towarzystwie czystych bhaktów jest oznaką wielkiej fortuny. Potwierdza to 

Pan Caitanya, mówiąc, że jedynie osoby, którym sprzyja szczęście, otrzymują-dzięki łasce bona fide mistrza 

duchowego i Krsny-nasionko służby oddania. W nawiązaniu do tego, w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 8 

wersecie dwudziestego rozdziału, Pan Krsna mówi: "Mój drogi Uddhavo, jedynie dzięki wyjątkowej fortunie ktoś 

zostaje przyciągnięty do Mnie. Nawet jeśli jest się trochę przywiązanym do czynności karmicznych, czy też-mówiąc 

innymi słowy-nie w pełni przywiązanym do służby oddania, służba taka szybko przynosi efekty." 

   Bhaktów można podzielić na trzy klasy. Bhakta pierwszej klasy opisany jest w następujący sposób. Jest on 

znawcą pism świętych i potrafi po mistrzowsku wysuwać argumenty oparte na tych pismach świętych. Potrafi on w 

mądry sposób przedstawić konkluzje śastr, jak i dyskutować o różnych sposobach pełnienia służby oddania. 

Doskonale rozumie on, że ostatecznym celem życia jest osiągnięcie transcendentalnej służby miłości do Krsny i wie, 

że Krsna jest jedynym obiektem miłości i czci. Pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego i zgodnie z 

zaleceniami pism świętych, bhakta pierwszej klasy ściśle przestrzega zasad regulujących służby oddania. Uważany 

jest on za bhaktę pierwszej klasy, bowiem posiada on kwalifikacje, aby nauczać innych i zostać mistrzem 

duchowym. Bhakta pierwszej klasy nigdy nie odstępuje od zasad podanych przez autorytety wyższe, i osiąga 

niezachwianą wiarę w pisma, dzięki ich pełnemu zrozumieniu poprzez rozsądek i argumenty. Mówiąc rozsądek i 

argumenty, mamy na myśli rozsądek i argumenty oparte na pismach objawionych. Bhaktę pierwszej klasy nie 

interesują jałowe metody spekulatywne będące jedynie marnowaniem czasu. Mówiąc innymi słowy, za bhaktę 

pierwszej klasy możemy uznać kogoś, kto osiągnął platformę dojrzałej determinacji w służbie oddania. 

   Bhaktę drugiej klasy określają następujące cechy: nie jest on zbyt mocny w wysuwaniu argumentów opartych na 

pismach objawionych, lecz posiada silną wiarę w cel, do którego zmierza. Tak więc bhakta drugiej klasy posiada 

mocną wiarę w proces służby oddania, lecz czasem nie potrafi on poprzeć swej wiary argumentami z pism świętych. 

Mimo to jest on jednocześnie wewnętrznie przekonany, że Krsna jest najwyższym obiektem czci. 

   Neofita, czy też bhakta trzeciej klasy to ten, który nie posiada mocnej wiary i który nie rozumie przesłania pism 

świętych. Wiara takiego neofity może zostać zmieniona przez mocne argumenty kogoś ze strony przeciwnej. W 

przeciwieństwie do bhakty drugiej klasy, który również nie potrafi wysuwać argumentów popartych dowodami z 

pism świętych, lecz który posiada pełną wiarę w cel, do którego zmierza, neofita nie posiada mocnej wiary w cel, do 

którego dąży, i dlatego jest on neofitą. 

   Dalsza klasyfikacja neofitów poczyniona została w Bhagavad-gicie. Powiedziane jest w niej, że cztery rodzaje 

ludzi-a mianowicie, ci, którzy są nieszczęśliwi, ci, którzy potrzebują pieniędzy, ci, którzy są ciekawi, oraz ci, którzy 

są mądrzy - rozpoczynają służbę oddania i przychodzą do Pana, aby uzyskać ulgę czy też samozadowolenie. Chodzą 

oni do świątyń i modlą się o ulgę w materialnych cierpieniach, albo o swego rodzaju rozwój gospodarczy, albo też, 

aby zaspokoić swoją ciekawość. Mądry człowiek, który uznaje wielkość Boga, jest również zaliczany do kategorii 

neofitów. Jeśli tacy neofici obcują z czystymi bhaktami, wówczas mogą wznieść się na platformę bhakty drugiej 

klasy, lub bhakty pierwszej klasy. 



   Przykładem takiego neofity jest Dhruva Maharaja. Pragnął on zdobyć królestwo swego ojca i z tego powodu 

zaangażował się w służbę oddania Panu. Ostatecznie, kiedy został całkowicie oczyszczony przez proces służby 

oddania, odmówił przyjęcia od Pana jakiegokolwiek błogosławieństwa materialnego. Podobnie było z Gajendrą, 

który znalazł się w tarapatach i modlił się do Pana o ochronę. Potem został on czystym bhaktą. Sanaka, Sanatana, 

Sananda i Sanatkumara wszyscy należeli do kategorii mądrych i świętych osób, i oni także zostali przyciągnięci 

przez służbę oddania. Podobna rzecz miała miejsce pośród mędrców zebranych w Lesie Naimisaranya. Wszyscy z 

nich byli bardzo ciekawi i przez cały czas pytali Sutę Gosvamiego o Krsnę. Przebywali oni w towarzystwie czystego 

bhakty i na skutek tego sami stali się czystymi bhaktami. W ten sposób osiąga się wyższą platformę życia 

duchowego. Bez względu na warunki, w których się znajdujemy, jeśli mamy odrobinę szczęścia i znajdujemy się w 

towarzystwie czystego bhakty, wówczas bardzo szybko wznosimy się na platformę bhakty drugiej klasy, czy też 

platformę bhakty pierwszej klasy. 

   Te cztery kategorie bhaktów zostały opisane w siódmym rozdziale Bhagavad-gity i wszystkie z nich zostały 

uznane za pobożne. Bez bycia pobożnym, nikt nie może podjąć służby oddania. Bhagavad-gita wyjaśnia, że jedynie 

ten, kto zupełnie powstrzymał grzeszne reakcje i przez cały czas wykonuje pobożne uczynki, może podjąć 

świadomość Krsny. Inni nie mogą. Początkujący bhaktowie (neofici) podzieleni są na cztery kategorie w zależności 

od ilości pobożnych uczynków, które spełnili. Są to: ci, którzy są w nieszczęściu, ci, którzy potrzebują pieniędzy, ci, 

którzy są ciekawi, i ci, którzy są mądrzy. Jeżeli człowiek, który nie ma na swoim koncie pobożnych uczynków 

znajduje się w nieszczęściu, to staje się on agnostykiem, ateistycznym agitatorem politycznym albo kimś w tym 

rodzaju. Nie posiadając mocnej wiary w Boga, myśli on, że potrafi się jakoś przystosować do swego nieszczęścia, 

zupełnie przestając w Niego wierzyć. 

   Pan Krsna wyjaśnił w Bhagavad-gicie, że spośród tych czterech rodzajów początkujących bhaktów, bardzo drogi 

jest Mu ten, który jest mądry, ponieważ jeśli mądry człowiek jest przywiązany do Krsny, to nie pragnie on czerpać z 

tego związku korzyści materialnych. Mądry człowiek, który przywiązuje się do Krsny, nie chce od Krsny niczego w 

zamian, czy to w postaci ulgi w cierpieniach, czy też zysku pieniężnego. Oznacza to, że od samego początku 

podstawową zasadą jego przywiązania do Krsny jest mniej lub więcej miłość. Oprócz tego, dzięki swojej mądrości i 

studiom nad śastrami (pismami świętymi) może on także zrozumieć, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga. 

   Bhagavad-gita potwierdza, że po wielu, wielu narodzinach, ten, kto osiąga prawdziwą mądrość, 

podporządkowuje się Vasudevie, doskonale wiedząc, że Krsna (Vasudeva) jest początkiem i przyczyną wszystkich 

przyczyn. Dlatego też nie opuszcza on lotosowych stóp Krsny i stopniowo rozwija miłość do Niego. Chociaż taki 

mądry człowiek jest bardzo drogi Krsnie, inni są także uważani za wspaniałych, ponieważ nawet jeśli są w 

nieszczęściu, czy też potrzebują pieniędzy, to chcąc spełnienia swych pragnień, przychodzą oni do Krsny. Z tego 

powodu uważa się ich za tolerancyjnych i posiadających szerokie poglądy mahatmów. 

   Jeśli nie osiągnęło się platformy jnani, czyli tego, który posiadł wiedzę, nie można pozostać wiernym zasadzie 

czczenia Najwyższej Osoby Boga. Ludzie mniej inteligentni, czy też ci, których inteligencja została skradziona przez 

mayę, na skutek wpływu sił materialnej natury są przywiązani do różnych półbogów. Natomiast mądrym jest ten, kto 

dokładnie zrozumiał, że jest duszą, a nie po prostu ciałem. Ponieważ zrozumiał on, że jest duchem i że Krsna jest 

Duchem Najwyższym, wie, że to z Krsną-a nie z ciałem-powinien go łączyć bliski związek. Ci, którzy znajdują się w 

nieszczęściu, jak i ci, którzy potrzebują pieniędzy, pochłonięci są materialną koncepcją życia, bowiem zarówno nie 

szczęście, jak i brak pieniędzy, mają związek z tym ciałem. Ten, który przychodzi do Krsny powodowany 

ciekawością, może znajdować się nieco ponad tym, którego gnębi nieszczęście czy też brak pieniędzy, lecz ciągle 

znajduje się on na platformie materialnej. Lecz mądry człowiek, który poszukuje Krsny, wie doskonale, że jest 

duszą, czyli Brahmanem, a że Krsna jest Najwyższym Brahmanem, czyli Parabrahmanem. Wie on również, że dusza 

będąca uzależnioną i ograniczoną z natury, zawsze powinna dążyć do połączenia się z nieograniczoną i najwyższą 

duszą, czyli Krsną. 

   W konkluzji można stwierdzić, że odpowiednim kandydatem do rozpoczęcia czystej służby oddania jest osoba, 

która jest wolna od materialnej koncepcji życia. Bhagavad-gita także stwierdza, że po osiągnięciu realizacji 

Brahmana, kiedy się jest wolnym od materialnych niepokojów, widzi się wszystkie żywe istoty na jednakowym 

poziomie, i dzięki temu jest się gotowym podjąć służbę oddania. 

   Jak już wspomnieliśmy, są trzy rodzaje szczęścia: materialne, duchowe, i szczęście płynące ze służby oddania. 

Dopóki jest się pod wpływem materialnej natury, nie można pełnić służby oddania i czerpać z tej służby szczęścia. 

Jeśli ktoś pożąda materialnych przyjemności czy stania się jednym z Najwyższym, to oba te pragnienia uważane są 

za koncepcje materialne. Impersonaliści nie są w stanie docenić duchowego szczęścia płynącego z obcowania z 

Najwyższą O sobą Boga i wymiany miłosnych uczuć z Nim, i dlatego ich celem jest stanie się jednym z Panem. 

Koncepcja ta jest niejako przedłużeniem materialnego sposobu myślenia. W materialnym świecie każdy próbuje 

osiągnąć najwyższą, nadrzędną pozycję w stosunku do swych bliźnich. Będąc pod wpływem materialnej koncepcji 

życia, każdy walczy o to, aby stać się większym od innych, czy to w skali danego narodu, czy społeczeństwa. To 



pragnienie wielkości może być rozszerzane w nieskończoność, aż do pragnienia stania się największym pośród 

wszystkich, Najwyższym Panem. Jest to również koncepcja materialna, choć być może nieco bardziej 

zaawansowana. 

Doskonała duchowa koncepcja życia polega na posiadaniu pełnej wiedzy o swojej konstytucyjnej pozycji, w której 

ma się wystarczającą wiedzę, by podjąć transcendentalną służbę miłości dla Pana. Należy wiedzieć, że my jesteśmy 

ograniczeni, podczas gdy Pan jest nieskończony. Dlatego też w rzeczywistości niemożliwe jest stanie się jednym z 

Panem, nawet jeśli ktoś posiada takie aspiracje. Po prostu jest to niemożliwe. Dlatego też każdy, kto pragnie 

zadowalać swoje zmysły poprzez osiąganie coraz to wyższej pozycji-czy to w sensie materialnym czy też 

duchowym-nie może poznać słodkiego smaku służby oddania. Śrila Rupa Gosvami porównał pragnienie 

materialnych przyjemności (bhukti), jak i pragnienie wyzwolenia (mukti), do oddziaływania czarnej magii 

uprawianej przez czarownice, bowiem w obu przypadkach znajdujemy się w kłopotach. Bhukti oznacza 

przyjemności materialne, a mukti uwolnienie się od materialnych niepokojów i stanie się jednym z Panem. 

Pragnienie tych dwóch rzeczy porównane jest do nawiedzenia przez duchy i wiedźmy, bowiem dopóki obecne są w 

nas takie pragnienia materialnej przyjemności czy też pragnienia duchowej jedności z Najwyższym, dopóty nie 

możemy poznać prawdziwego, transcendentalnego smaku służby oddania. 

   Czysty bhakta nigdy nie dba o wyzwolenie. Pan Caitanya Mahaprabhu modlił się: "Mój drogi synu Nandy, nie 

pragnę mieć wielu wyznawców, nie pragnę olbrzymich bogactw czy też pięknej żony, nie pragnę nawet zakończenia 

materialnej egzystencji. Gotów jestem rodzić się jeszcze wiele razy, lecz modlę się o to, aby moje oddanie do Ciebie 

pozostało niezachwiane." 

   Uwaga czystego bhakty zawsze pochłonięta jest gloryfikowaniem rozrywek Pana, Jego imienia, form, itd., do 

tego stopnia, że nawet nie interesuje go mukti . Śrila Bilvamangala Thakura powiedział: "Mój drogi Panie, kiedy 

pełnię służbę oddania dla Ciebie, to bez trudu wszędzie dostrzegam Twoją obecność. A jeśli chodzi o wyzwolenie, to 

sądzę, że stoi ono ze złożonymi dłońmi u moich drzwi, gotowe mi służyć." Zatem wyzwolenie i duchowa 

emancypacja nie są rzeczami istotnymi dla czystych bhaktów. 

   W związku z tym w Trzecim Canto Śrimad-Bhagavatam, w 36 wersecie dwudziestego piątego rozdziału, 

Kapiladeva radzi Swojej matce Devahuti: "Moja droga matko, Moi czyści bhaktowie są oczarowani Moimi różnymi 

formami, pięknem Mojej twarzy i zachwycającą budową Mego ciała. Mój śmiech, Moje rozrywki i Moje spojrzenia 

wydają im się tak piękne, że ich umysły zawsze pogrążone są w myślach o Mnie, i całe swoje życie w pełni oddają 

Mojej Osobie. Chociaż nie pragną oni żadnego wyzwolenia ani materialnego szczęścia, Ja zapewniam im miejsce 

pośród Moich towarzyszy w najwyższym królestwie." 

   Ten werset Śrimad-Bhagavatam zapewnia czystego bhaktę o promocji do towarzystwa Najwyższej Osoby Boga. 

Śrila Rupa Gosvami zauważa, że ten, kto został przyciągnięty przez piękno lotosowych stóp Śri Krsny, i którego 

serce dzięki tej atrakcji ku Krsnie zawsze wypełnione jest transcendentalną rozkoszą, nigdy nie będzie pragnął 

wyzwolenia, które jest tak drogie impersonalistom. 

   Podobny fragment znajdujemy w 15 wersecie czternastego rozdziału, w Trzecim Canto tej samej książki, gdzie 

Uddhava zwraca się do Pana Krsny, mówiąc: "Mój drogi Panie, dla osób zajętych transcendentalną służbą miłości 

dla Ciebie nie ma nic wartościowego w religijności, rozwoju gospodarczym, przyjemnościach zmysłowych, czy też 

w wyzwoleniu-mimo iż bez trudu mogą oni osiągnąć szczęście płynące z tych źródeł. Pomimo takich udogodnień, 

mój drogi Panie, nie pragnę osiągnąć żadnej z tych rzeczy. Modlę się jedynie o niezachwianą wiarę i oddanie Twym 

lotosowym stopom." 

   Podobny fragment znajdujemy również w 34 wersecie dwudziestego piątego rozdziału, również w Trzecim 

Canto, w którym Kapiladeva poucza Swoją matkę, mówiąc: "Moja droga matko, bhaktowie, których serca zawsze 

wypełnia służba Moim lotosowym stopom, i którzy zawsze gotowi są zrobić wszystko, by Mnie zadowolić, a w 

szczególności ci szczęśliwi bhaktowie, którzy zbierają się razem, aby zrozumieć Moje cechy, Moje rozrywki i formę, 

i którzy w ten sposób gloryfikują Mnie i czerpią z tego transcendentalną przyjemność, nigdy nie pragną stać się 

jednym ze Mną. Cóż tu mówić o staniu się jednym ze Mną, bhaktowie ci nawet odmawiają przyjęcia takiej pozycji, 

jaką Ja Sam posiadam w Moim królestwie, czy nawet Mojego osobistego towarzystwa i rysów cielesnych 

podobnych Moim. Są oni zadowoleni po prostu poprzez zaangażowanie się w służbę oddania dla Mnie.” 

   W Czwartym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 10 wersecie dziewiątego rozdziału, Król Dhruva mówi: "Mój drogi 

Panie, transcendentalna przyjemność płynąca z samorealizacji osiąganej przez impersonalistów nie może się nawet 

równać z transcendentalną przyjemnością będącą rezultatem medytacji o Twych lotosowych stopach, przyjemności, 

której smakiem rozkoszują się czyści bhaktowie. Więc jak karmi (ci, którzy pracują dla osiągnięcia materialnych 

korzyści), którzy w najlepszym wypadku pragną promocji na wyższe, niebiańskie planety, mogliby zrozumieć 

Ciebie i doświadczyć szczęścia podobnego szczęściu bhaktów?" 



Rozdział 4 

Służba oddania przewyższa wszelkie wyzwolenie 
 

Na podstawie stwierdzenia Maharaja Prthu (Adi-raja) w 24 wersecie dwudziestego rozdziału w Czwartym Canto 

Śrimad-Bhagavatam możemy zrozumieć, jak bardzo i poważnie bhakta jest przywiązany do służby oddania dla 

Najwyższej Osoby Boga. Maharaja Prthu modli się do Najwyższej Osoby Boga w ten sposób "Mój drogi Panie, jeśli 

po uzyskaniu wyzwolenia nie będę mógł słuchać o Twoich chwałach, które Twoi czyści bhaktowie śpiewają z głębi 

swoich serc, sławiąc Twoje lotosowe stopy, i jeśli nie będę mógł smakować miodu transcendentalnego szczęścia, to 

w takiej sytuacji nigdy nie poproszę Cię o wyzwolenie, czyli tę tak zwaną emancypację duchową. Jedynie zawsze 

będę modlił się do Ciebie, Panie, abyś dał mi miliony języków i miliony uszu, tak abym nieustannie mógł intonować 

Twoje transcendentalne chwały i abym mógł słuchać o nich bez końca." 

    Impersonaliści pragną pogrążyć się w egzystencji Najwyższego, lecz po zatraceniu swojej indywidualności nie 

mają oni żadnych szans słuchania i intonowania o chwałach Najwyższego Pana. Ponieważ nie mają oni pojęcia o 

transcendentalnej formie Najwyższego Pana, nie mają szans, by intonować czy słuchać o Jego transcendentalnych 

czynach. Mówiąc innymi słowy, jeśli nie jest się już ponad wyzwoleniem, nie można rozkoszować się 

transcendentalnymi chwałami Pana, ani też nie można zrozumieć Jego transcendentalnej formy. 

    Podobne stwierdzenie znajdujemy w Piątym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 44 wersecie czternastego rozdziału, 

w którym Śukadeva Gosvami zwraca się do Maharaja Pariksita, mówiąc: "Wielki bhakta Pana, Król Bharata, był tak 

bardzo przywiązany do służby lotosowym stopom Krsny, że bez trudu porzucił on swoją władzę na ziemi, 

przywiązanie do dzieci, społeczeństwa, przyjaciół, królewskich bogactw i pięknej żony. Powiodło mu się w życiu i 

bogini fortuny ofiarowała mu wszelkiego rodzaju materialne błogosławieństwa, lecz Król Bharata nie przyjął 

żadnego z nich." Śukadeva Gosvami bardzo wysoko ocenia zachowanie Króla Bharaty. Mówi on: "Każda osoba, 

której serce oczarowane jest transcendentalnymi cechami Najwyższej Osoby Boga, Madhusudany, nie interesuje się 

nawet wyzwoleniem (do którego dąży wielu wielkich mędrców), nie wspominając już o materialnych bogactwach." 

   W Szóstym Canto Śrimad-Bhagavatam , w 25 wersecie jedenastego rozdziału, znajduje się podobne stwierdzenie 

Vrtrasury, który zwraca się do Pana w następujący sposób: "Mój drogi Panie, jeśli porzucę Twoją transcendentalną 

służbę, będę mógł być promowany na planetę Dhruvaloka (Gwiazda Polarna), albo też otrzymać panowanie nad 

wszystkimi systemami planetarnymi tego wszechświata. Lecz nie pragnę tego. Nie pragnę także mistycznej 

doskonałości będącej rezultatem praktykowania yogi, ani też duchowej emancypacji. Wszystko czego pragnę, mój 

Panie, to Twoje towarzystwo i wieczna transcendentalna służba dla Ciebie." 

   Stwierdzenie to potwierdza Pan Śiva w 28 wersecie siedemnastego rozdziału, w Szóstym Canto 

Śrimad-Bhagavatam, w którym zwraca się do Sati w następujący sposób: "Moja droga Sati, osoby oddane Narayanie 

(Krsnie) nie obawiają się niczego. Jeśli zostają wzniesione na wyższe systemy planetarne, lub jeśli uzyskują 

wyzwolenie z materialnego zanieczyszczenia, czy też zostają zepchnięte do piekielnych warunków życia-faktycznie 

w każdej sytuacji-nie obawiają się niczego. Jedynie dzięki temu, że przyjęli schronienie lotosowych stóp Narayana, 

każda pozycja w świecie materialnym jest dla nich równie dobra." 

   W Szóstym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 74 wersecie rozdziału osiemnastego, Król Niebios wygłasza podobne 

stwierdzenie. Indra zwraca się do matki Diti w ten sposób: "Moja droga matko, osoby, które wyzbyły się wszelkich 

pragnień i po prostu zajęte są służbą dla Pana, wiedzą co rzeczywiście leży w ich własnym interesie. Osoby takie 

odnoszą prawdziwe korzyści i uważa się je za bardzo zaawansowane na ścieżce ku doskonałości życia." 

   W Siódmym Canto Śrimad-Bhagavatam, 25 wersecie szóstego rozdziału, Prahlada Maharaja mówi: "Moi drodzy 

przyjaciele urodzeni w ateistycznych rodzinach, nie ma nic rzadszego na świecie niż zadowolenie Najwyższej Osoby 

Boga, Krsny. Mówiąc innymi słowy, jeśli Najwyższy Pan jest z was zadowolony, wtedy bez wątpienia spełnione 

zostanie każde pragnienie płynące z głębi waszych serc. Jakiż jest więc pożytek ze wznoszenia się na coraz to 

wyższą platformę poprzez czynności karmiczne, które i tak, niejako automatycznie, mają miejsce, na skutek 

interakcji sił materialnej natury? Jaka jest też potrzeba duchowej emancypacji czy też wyzwolenia z materialnej 

niewoli? Jeżeli zawsze intonujemy chwały Najwyższego Pana i rozkoszujemy się smakiem Jego lotosowych stóp, 

wtedy żadna z tych rzeczy nie jest konieczna." Z tego stwierdzenia Prahlady Maharaja jasno wynika, że ten, kto 

czerpie przyjemność z intonowania i słuchania o transcendentalnych chwałach Pana, już wzniósł się ponad wszelkie 

materialne błogosławieństwa, łącznie ze skutkami pobożnych czynności karmicznych, ofiar i nawet wyzwolenia z 

materialnej niewoli. 

   W podobny sposób, w tym samym Siódmym Canto, w 42 wersecie ósmego rozdziału, kiedy półbogowie składają 

modlitwy Panu Nrsimhie, Indra, Król niebios, mówi: "O Najwyższy, demony mówią o naszym udziale w 

odprawianiu rytualistycznych ofiar, lecz Ty, po prostu przez Swoje pojawienie się jako Pan Nrsimha, ocaliłeś nas od 



największych obaw. W rzeczywistości to tylko dzięki Tobie mamy udział w odprawianiu ofiar, bowiem Ty jesteś 

Najwyższym Podmiotem Radości wszystkich ofiar. Ty jesteś Duszą Najwyższą każdej żywej istoty i dlatego jesteś 

prawdziwym właścicielem wszystkiego. Przez długi czas nasze serca wypełniał strach przed demonem 

Hiranyakaśipu. Lecz Ty jesteś tak łaskawy, że poprzez zabicie go usunąłeś strach z naszych serc, tym samym dając 

nam szansę ponownego umieszczenia w nich Twojej Osoby. Osoby zajęte transcendentalną służbą miłości dla 

Ciebie, Panie, mają za nic wszystko to, co zostało im zabrane przez demony. Bhaktów nie interesuje nawet 

wyzwolenie, nie mówiąc już o materialnych bogactwach. W rzeczywistości to nie my cieszymy się owocami 

naszych ofiar. Naszym jedynym obowiązkiem jest zaangażowanie w służbę dla Ciebie, bowiem jedynie Ty jesteś 

podmiotem radości wszystkiego." 

   Z tego stwierdzenia Indry wynika, że czerpanie przyjemności z materialnych bogactw nie jest przeznaczeniem 

żadnej żywej istoty - poczynając od Brahmy aż do nieznacznej mrówki. Ich przeznaczeniem jest ofiarowanie 

wszystkiego najwyższemu właścicielowi, Osobie Boga. Takie postępowanie jest automatycznie korzystne dla nich 

samych. Możemy podać tutaj przykład różnych części ciała, które zbierają różne produkty żywnościowe i gotują je, 

aby ostatecznie cały posiłek mógł być ofiarowany żołądkowi. Z chwilą, kiedy posiłek dociera do żołądka, wszystkie 

części ciała w równym stopniu mają z tego korzyść. W podobny sposób, obowiązkiem każdego jest zadowolenie 

Najwyższego Pana, bowiem w ten sposób automatycznie każdy będzie odczuwał satysfakcję. 

   Podobny werset znajdujemy w Ósmym Canto Śrimad-Bhagavatam . W 20 wersecie trzeciego rozdziału tego 

Canto Gajendra mówi: "Mój drogi Panie, nie doświadczyłem transcendentalnej rozkoszy płynącej ze służby oddania 

i dlatego zwróciłem się do Ciebie, prosząc Cię o łaskę. Lecz wiem, że osoby będące czystymi bhaktami, które, 

poprzez służenie lotosowym stopom wielkich dusz, uwolniły się od materialnych pragnień, zawsze są pogrążone w 

oceanie transcendentalnego szczęścia i zawsze są usatysfakcjonowane jedynie poprzez sławienie Twoich 

pomyślnych cech. Nie istnieje dla nich nic innego, do czego mogliby dążyć, czy o co mogliby się modlić." 

   W Dziewiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 67 wersecie czwartego rozdziału, Pan Vaikunthy odpowiada na 

pytanie Durvasy Muniego w następujący sposób: "Będąc zaangażowanymi w służbę oddania, Moi czyści bhaktowie 

są zawsze usatysfakcjonowani, i dlatego nawet nie dążą do pięciu rodzajów wyzwolenia, jak:  

(1) stanie się jednym ze Mną,  

(2) osiągnięcie rezydencji na Mojej planecie,  

(3) posiadanie Moich bogactw,  

(4) posiadanie cech cielesnych podobnych do Moich,  

(5) osiągnięcie Mojego osobistego towarzystwa.  

  Więc jeśli nie są zainteresowani nawet tymi wyzwolonymi pozycjami, to możesz wiedzieć, jak mało ich obchodzą 

bogactwa materialne czy materialne wyzwolenie." 

   W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 32 wersecie szesnastego rozdziału, znajduje się podobna modlitwa 

naga-patnich (żon węża Kaliyi). Naga-patni mówią tam: "Drogi Panie, kurz z Twoich lotosowych stóp jest tak 

wspaniały, że osoby, które są na tyle szczęśliwe, aby go osiągnąć, nie dbają o planety niebiańskie, panowanie nad 

wszystkimi systemami planetarnymi, doskonałości yogi mistycznej, a nawet wyzwolenie z egzystencji materialnej. 

Innymi słowy, każdy kto czci kurz Twoich lotosowych stóp, nie dba nawet w najmniejszym stopniu o wszelkie inne 

etapy doskonałości." 

   Podobne oznajmienie znajduje się w Dziesiątym Canto, 21 wersecie osiemdziesiątego siódmego rozdziału, gdzie 

Śruti, Vedy uosobione, mówią do Pana w ten sposób: "Drogi Panie, bardzo trudno jest zrozumieć wiedzę duchową. 

Twoje pojawienie się tutaj, takim jakim jesteś, ma na celu objawienie nam tego najtrudniejszego przedmiotu wiedzy 

o duchu. Dlatego to Twoi bhaktowie, którzy opuścili swoje domowe wygody, by obcować z wyzwolonymi acaryami 

(nauczycielami), w pełni pogrążyli się teraz w służbie oddania dla Ciebie i wskutek tego nie dbają o żadne tak zwane 

wyzwolenie." 

   Tłumacząc ten werset należy zauważyć, że ta wiedza duchowa oznacza zrozumienie ' jaźni" (duszy) i Duszy 

Najwyższej, czyli Najwyższej Jaźni. Dusza jednostkowa i Dusza Najwyższa są jakościowo jednakowe, i dlatego obie 

są znane jako Brahman, czyli duch. Ale wiedza o Brahmanie jest bardzo trudna do zrozumienia. Jest tak wielu 

filozofów usiłujących poznać duszę, ale nie są oni w stanie zrobić żadnego faktycznego postępu. Bhagavad-gita 

stwierdza, że pośród wielu milionów osób, jedynie jedna może dążyć do poznania wiedzy duchowej, a wśród wielu 

dążących do takiego poznania, jedynie jedna albo kilka może wiedzieć, kim jest Najwyższa Osoba Boga. Więc ten 

werset mówi, że bardzo trudno jest osiągnąć wiedzę duchową, i aby uczynić ją bardziej dostępną, Sam Najwyższy 

Pan przychodzi tutaj w Swojej oryginalnej formie jako Śri Krsna, i bezpośrednio poucza Swojego towarzysza, 

takiego jak Arjuna, tak aby z tej wiedzy duchowej mógł skorzystać cały ogół ludzi. Wers ten również tłumaczy, że 

wyzwolenie oznacza całkowite porzucenie wszelkich materialnych komfortów życia. Impersonaliści po prostu 

zadowalają się wyzwoleniem z warunków materialnych, ale bhaktowie mogą natychmiast porzucić życie materialne 

i również cieszyć się transcendentalnym szczęściem płynącym ze słuchania i intonowania o wspaniałych czynach 



Pana Krsny. 

   W 34 wersecie dwunastego rozdziału Jedenastego Canto Śrimad-Bhagavatam, Pan Krsna mówi do Uddhavy. 

"Mój drogi Uddhavo, bhaktowie, którzy przyjęli całkowite schronienie Mojej służby, są tak niezachwiani w służbie 

oddania, że nie mają żadnego innego pragnienia. Nawet jeśli ofiaruje się im cztery rodzaje duchowych bogactw (Piąty 

rodzaj wyzwolenia, mianowicie stanie się jednym z Najwyższym, nie jest zaliczane do bogactw pełnej różnorodności egzystencji duchowej), 

odmówią ich przyjęcia. Czego więc zatem mogliby pragnąć z tego materialnego świata?" Podobnie, Pan Krsna mówi 

w innym ustępie Śrimad-Bhagavatam, w Jedenastym Canto, 14 wersecie czternastego rozdziału: "Mój drogi 

Uddhavo, osoba, której świadomość jest w pełni zaabsorbowana Moimi myślami i czynami, nie pragnie nawet 

pozycji Brahmy, Indry, panowania nad planetami, czy też ośmiu rodzajów doskonałości mistycznych, czy nawet 

samego wyzwolenia." W Dwunastym Canto Śrimad-Bhagavatam, 6 wersecie dziesiątego rozdziału, Pan Śiva mówi 

do Devi: "Moja droga Devi, ten wielki mędrzec bramin Markandeya osiągnął niezachwianą wiarę i oddanie dla 

Najwyższej Osoby Boga i dlatego nie pragnie żadnych błogosławieństw, nie wyłączając wyzwolenia 2 tego 

materialnego świata." 

   Podobnie, w Padma Puranie znajduje się ustęp opisujący rytualistyczne ceremonie podczas miesiąca Karttika 

(październik-listopad). We Vrndavanie jest to zasadą religijną, by w tym miesiącu codziennie modlić się do Pana 

Krsny w Jego formie Damodara. Forma Damodara odnosi się do Pana Krsny w Jego dzieciństwie, kiedy Jego matka 

Yaśoda związała Go sznurem. Dama oznacza "sznury", a udara znaczy "brzuch". Tak więc matka Yaśoda, 

rozgniewawszy się na niegrzecznego Krsnę, przewiązała Go sznurem na wysokości Jego brzuszka, i dlatego Krsna 

jest nazywany Damodara. Podczas miesiąca Karttika, Damodara otrzymuje następujące modlitwy: "Mój drogi Panie, 

jesteś Panem wszystkich i obdarzasz wszelkimi błogosławieństwami." Jest wielu półbogów, jak Pan Brahma czy 

Śiva, którzy czasami obdarzają łaskami swoich poszczególnych bhaktów. Np. wiele łask od Pana Śivy otrzymał 

Ravana, a Pan Brahma pobłogosławił Hiranyakaśipu. Ale nawet Pan Brahma i Pan Śiva są uzależnieni od łask Pana 

Krsny, i dlatego Krsna jest nazywany Panem wszystkich dobroczyńców. Zatem Pan Krsna może ofiarować Swoim 

bhaktom wszystko czego tylko zapragną, ale mimo to, modlitwa bhakty mówi dalej: "Nie proszę Cię o wyzwolenie, 

czy o jakiekolwiek udogodnienia materialne aż do momentu wyzwolenia. Proszę Cię jednakże o jedną łaskę: abym 

zawsze myślał o Twojej formie Damodara, w której oglądam Cię teraz. Jesteś tak piękny i atrakcyjny, że umysł mój 

nie pragnie niczego innego poza oglądaniem Ciebie w tej cudownej postaci." W tej samej modlitwie jest jeszcze inny 

ustęp, który mówi: "Mój drogi Panie Damodaro, zdarzyło się kiedyś, że jako mały psotliwy chłopiec bawiący się w 

domu Nandy Maharaja rozbiłeś naczynie z jogurtem. Uznając Cię za winowajcę, matka Yaśoda przywiązała Cię 

sznurami do drewnianego domowego moździerza. Wówczas to wyzwoliłeś dwóch synów Kuvery, Nalakuvarę i 

Manigrivę, którzy stali na podwórku Nandy Maharaja jako dwa olbrzymie drzewa arjuna. Proszę Cię jedynie o to, 

abyś poprzez Swoje cudowne rozrywki w podobny sposób wyzwolił również mnie." 

   Historia kryjąca się poza tymi dwoma wersami opowiada o dwóch synach Kuvery (skarbnika półbogów), którzy z 

powodu bogactw swego ojca byli bardzo zadufani. Pewnego razu zabawiali się oni na planetach niebiańskich, kąpiąc 

się w jeziorze z kilkoma nagimi dziewczętami niebiańskimi. W międzyczasie przechodził tamtędy mędrzec Narada 

Muni, i zmartwił się on zachowaniem synów Kuvery. Ujrzawszy przechodzącego Naradę, dziewczęta niebiańskie 

natychmiast przykryły swoje ciała, ale dwaj młodzieńcy, będąc pijakami, byli pozbawieni wszelkiego wstydu. 

Rozgniewany ich zachowaniem, Narada obrzucił ich klątwą: "Nie macie za grosz rozumu, więc lepiej abyście byli 

drzewami niż synami Kuvery." Usłyszawszy to, chłopcy opamiętali się i błagali Naradę o wybaczenie im 

popełnionych obraz. Narada powiedział wówczas: "Tak, zostaniecie drzewami, drzewami arjuna, i będziecie stali na 

podwórku Nandy Maharaja. Ale w swoim czasie pojawi się tam Sam Pan Krsna, grając rolę przybranego syna 

Nandy, i On was wyzwoli." Innymi słowy, klątwa Narady była w rzeczywistości błogosławieństwem dla synów 

Kuvery, ponieważ pośrednio zostało im przepowiedziane, że otrzymają łaskę Pana Krsny. Następnie dwaj synowie 

Kuvery stali na podwórku Nandy Maharaja jako dwa wysokie drzewa arjuna, zanim Pan Damodara, aby wypełnić 

przepowiednię Narady, pociągnął za Sobą drewniany moździerz, do którego był przywiązany, i uderzył nim w te 

drzewa, powodując ich gwałtowny upadek. Z drzew tych wyszli Nalakuvara i Manigriva, którzy do tego czasu stali 

się wielkimi bhaktami Pana. 

   W Hayaśirsa-pancaratra znajduje się ustęp, który mówi: "Mój drogi Panie, O Najwyższa Osobo Boga, nie 

pragnę żadnych błogosławieństw za moje religijne życie, ani też nie pragnę rozwoju ekonomicznego, przyjemności 

zmysłowych czy wyzwolenia. Jedynie modlę się o to, abym mógł zostać wiecznym sługą u Twoich lotosowych stóp. 

Proszę, wyświadcz mi tę przysługę i obdarz mnie tą łaską." 

   W tej samej Hayaśirsa-pancaratra, kiedy Nrsimhadeva pragnął obdarzyć łaskami Prahladę Maharaja, Prahlada 

nie przyjął żadnego materialnego błogosławieństwa i jedynie poprosił Pana o łaskę, aby mógł zostać Jego wiecznym 

bhaktą. W związku z tym Prahlada Maharaja zacytował przykład Hanumana, wiecznego sługi Pana Ramacandry, 

który również jest przykładem bhakty nigdy nie proszącego Pana o żadne materialne łaski. Zawsze natomiast 

pozostawał zaangażowany w służbę dla Pana. Taki był idealny charakter Hanumana, za który jest on nadal wielbiony 



przez wszystkich bhaktów. Prahlada Maharaja również ofiarował Hanumanowi swoje wyrazy szacunku. Jest taki 

dobrze znany wers Hanumana, w którym mówi on: "Mój drogi Panie, jeśli chcesz, możesz obdarzyć mnie 

wyzwoleniem z tej egzystencji materialnej, albo przywilejem wtopienia się w Twoją egzystencję, ale nie pragnę 

żadnej z tych rzeczy. Nie pragnę niczego, co umniejszało by mój związek z Tobą, jako związek sługi i Pana, nawet 

po wyzwoleniu." 

   W podobnym ustępie w Narada-pancaratra jest powiedziane: "Mój drogi Panie, nie pragnę żadnej doskonałości 

płynącej ze spełniania rytualistycznych ceremonii religijnych, rozwoju ekonomicznego, przyjemności zmysłowych 

czy wyzwolenia. Jedynie proszę Cię, abyś łaskawie pozwolił mi pozostać pod Swoimi lotosowymi stopami. Nie 

pragnę żadnego rodzaju wyzwolenia, takiego jak salokya (przebywanie na Twojej planecie) czy sarupya (posiadanie 

tych samych cech cielesnych co Ty). Modlę się jedynie o to, abyś łaskawie pozwolił mi na zawsze pozostać 

zaangażowanym w Twoją służbę miłości." 

   Podobnie, w Szóstym Canto, szesnastym rozdziale, 5 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Maharaja Pariksit pyta 

Śukadevę Gosvamiego: "Mój drogi braminie, rozumiem, że demon Vrtrasura był wielce grzeszną osobą i że jego 

mentalność była całkowicie pogrążona w gunach pasji i ignorancji. W jaki więc- sposób mógł on rozwinąć 

doskonały stan służby oddania dla Narayana? Słyszałem, że nawet wielkie osoby, które poddawały się surowym 

pokutom i które zostały wyzwolone w pełni wiedzy, muszą usilnie starać się, by móc zostać bhaktami Pana. 

Wiadomo, że osoby takie są bardzo nieliczne, prawie nie spotykane, więc jestem zaskoczony, że Vrtrasura został 

takim bhaktą!" 

   Najważniejsza rzecz w powyższym wersecie, na którą należy zwrócić uwagę, to to, że może być wiele 

wyzwolonych osób, które połączyły się z egzystencją bezosobowego Brahmana, ale bhakta Najwyższej Osoby Boga 

jest czymś bardzo, bardzo rzadkim. Nawet wśród milionów wyzwolonych osób jedynie jedna ma na tyle szczęście, 

żeby zostać bhaktą Pana. 

   W Śrimad-Bhagavatam, w Pierwszym Canto, 20 wersecie ósmego rozdziału, Królowa Kunti modli się do Pana 

Krsny w chwili Jego odjazdu: "Mój drogi Krsno, jesteś tak potężny, że jesteś niepojęty nawet dla wielkich uczonych 

i paramahamsów (dusze w pełni wyzwolone). Więc jeśli tacy wielcy mędrcy, którzy są transcendentalni do 

wszelkich reakcji materialnej egzystencji, nie są w stanie Ciebie poznać, więc jak my, należące do mniej 

inteligentnej klasy kobiet, mogłybyśmy znać Twoje chwały? W jaki sposób możemy Cię zrozumieć?" W wersecie 

tym należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że Najwyższego Pana nie mogą zrozumieć nawet wielcy uczeni, 

podczas gdy jest On poznawalny dla bhaktów, takich jak pełna pokory Królowa Kunti. Chociaż była ona kobietą, i 

dlatego uważana za mniej inteligentną niż mężczyzna, mimo to zrealizowała chwały Krsny. Takie jest znaczenie 

tego wersu. 

   Inny ważny ustęp znajduje się w Śrimad-Bhagavatam, w Pierwszym Canto, siódmym rozdziale, wersecie 10, 

znanym jako "wers atmarama ." W wersecie tym jest powiedziane, że przez transcendentalne cechy Pana Krsny 

(Kiedyś Pan Caitanya wspaniale wytłumaczył ten wers atmarama Sanatanie Gosvamiemu. Dokładne wyjaśnienie tego wersu znajduje się w 

Naukach Pana Caitanyi autora.) są przyciągani nawet ci, którzy są całkowicie wolni od materialnych zanieczyszczeń. 

Znaczenie tego wersu jest takie, że wyzwolona dusza nie ma absolutnie żadnych pragnień przyjemności 

zmysłowych. Jest ona całkowicie wolna od wszelkiego rodzaju pragnień materialnych, a jednak ma nieprzeparte 

pragnienie słuchania i poznawania rozrywek Pana. Możemy dlatego wnioskować, że chwały i rozrywki Pana nie są 

materialne. W przeciwnym razie jak mogłyby one przyciągać osoby wyzwolone, znane jako atmaramy? Takie jest 

znaczenie tego wersu. 

   Z powyższego stwierdzenia wynika, że bhakta nie pragnie żadnego z etapów wyzwolenia. Jak już to zostało 

wyjaśnione, jest pięć takich etapów:  

(1) stanie się jednym z Panem,  

(2) życie na tej samej planecie co Pan,  

(3) osiągnięcie tych samych cech cielesnych co Pan,  

(4) posiadanie tych samych bogactw co Pan,  

(5) bezustanne obcowanie z Panem.  

   Spośród tych pięciu typów wyzwolenia, to, które nazywa się sayujya, czyli połączenie się z egzystencją Pana, jest 

ostatnią rzeczą, którą bhakta byłby skłonny przyjąć. Pozostałe cztery typy wyzwolenia, chociaż niepożądane przez 

bhaktę, nie są jednak przeciwne ideałom służby oddania. Niektóre z wyzwolonych osób, które osiągnęły te cztery 

etapy wyzwolenia, mogą również rozwinąć miłosne uczucie do Krsny i osiągnąć promocję na planetę Goloka 

Vrndavana w niebie duchowym. Innymi słowy, ci, którzy już osiągnęli promocję na planety Vaikuntha i którzy 

posiadają cztery rodzaje wyzwolenia, mogą czasami również rozwinąć uczucie miłości do Krsny i zostać 

promowanymi na Krsnalokę. 

   Więc ci, którzy są w tych czterech wyzwolonych stanach, mogą nadal przechodzić przez różne etapy egzystencji. 

Początkowo mogą pragnąć bogactw Krsny, ale w stanie dojrzałym w ich sercach zaczyna panować rozbudzona 



miłość do Krsny, przejawiona we Vrndavanie. Wobec tego czyści bhaktowie nigdy nie przyjmują wyzwolenia 

sayujya, by stać się jednym z Najwyższym, chociaż czasami mogą uznać za korzystne pozostałe cztery stany 

wyzwolenia. 

   Spośród wielu rodzajów bhaktów Najwyższej Osoby Boga, za najwyższego, czyli bhaktę pierwszej klasy 

uważany jest ten, który jest przyciągany do oryginalnej formy Krsny we Vrndavanie. Taki bhakta nigdy nie jest 

wabiony przez bogactwa Vaikunthy, czy nawet Dvaraki, królewskiego miasta, gdzie panował Krsna. Śrila Rupa 

Gosvami konkluduje, że bhaktami najwyższego stopnia są ci, którzy są przyciągani do rozrywek Pana Gokuli, czyli 

Vrndavany. (Vrndavana jest miejscem transcendentalnym, gdzie Krsna oddaje się Swoim rozrywkom jako chłopiec, i miejsce to jest uważane 

za najwyższą sferę w całym istnieniu. Kiedy ta Vrndavana zostaje przejawiona w świecie materialnym, miejsce to nazywane jest Gokula, a w 

świecie duchowym zwie się Goloka, albo Goloka Vrndavana.) 
   Bhakta, który jest przywiązany do określonej formy Pana, nie pragnie kierować swojego oddania ku innym 

formom. Np. Hanuman, bhakta Pana Ramacandry, wiedział że nie ma różnicy pomiędzy Panem Ramacandrą a 

Panem Narayana, lecz pomimo to pragnął pełnić służbę jedynie dla Pana Ramacandry. Powodem tego jest 

szczególne upodobanie poszczególnych bhaktów. Jest wiele form Pana, ale Krsna jest formą oryginalną. Chociaż 

wszyscy bhaktowie różnych form Pana są w tej samej kategorii, to jednak jest powiedziane, że ci, którzy są bhaktami 

Pana Krsny, są bhaktami najwyższej klasy pomiędzy wszystkimi innymi bhaktami znajdującymi się na liście 

bhaktów. 

Rozdział 5 

Czystość służby oddania 
 

   Wszystkie poprzednie wskazówki podane przez Śrila Rupę Gosvamiego można streścić w następujący sposób: do 

królestwa czystej służby oddania nie można wkroczyć dopóty, dopóki posiada się skłonności materialne, lub też 

pragnie się "roztopienia" w duchowym blasku bezosobowego Brahmana. Następnie Śrila Rupa Gosvami stwierdza, 

że służba oddania jest transcendentalna w stosunku do wszystkich okoliczności materialnych i nie ogranicza się do 

jakiegoś określonego kraju, klasy czy społeczeństwa. Śrimad-Bhagavatam mówi, że służba oddania jest 

transcendentalna i nie posiada przyczyny. Służba oddania jest wykonywana bez nadziei osiągnięcia zysku i nie mogą 

jej powstrzymać żadne okoliczności materialne. Jest ona otwarta dla wszystkich bez wyjątku i jest to konstytucyjne 

zajęcie wszystkich żywych istot. 

   W Średniowieczu, po odejściu wielkiego towarzysza Pana Caitanyi, Pana Nityanandy, pewna grupa kapłanów 

uważająca się za potomków Nityanandy nazywała siebie kastą gosvamich. Twierdzili oni, że ich kasta, znana jako 

Nityanandavamśa, posiada wyłączne prawo do praktykowania służby oddania i jej propagowania. W ten sposób 

przez pewien okres czasu posiadali oni swego rodzaju nadzór nad służbą oddania, aż do czasu Śrila Bhaktisiddhanty 

Sarasvati Thakury - wielkiego acaryi naszej Gaudiya Vaisnava sampradaya - który całkowicie obalił ich punkt 

widzenia. Przez pewien czas był to przedmiot wielkiego sporu, lecz zakończył się on naszym sukcesem i obecnie w 

poprawny i praktyczny sposób ustanowiony jest fakt, że służba oddania nie ogranicza się do jakiejś określonej grupy 

ludzi. Każdy, kto pełni służbę oddania, posiada status wysokiej klasy bramina. Tak więc walka Śrila Bhaktisiddhanty 

Sarasvati Thakury o ustanowienie tego ruchu zakończyła się sukcesem. 

   To dzięki niemu każdy teraz - z jakiejkolwiek części świata, czy nawet wszechświata - może stać się Gaudiya 

Vaisnavą. Każdy, kto jest czystym Vaisnavą, usytuowany jest transcendentalnie i dlatego automatycznie osiąga 

najwyższe kwalifikacje tego materialnego świata, a mianowicie usytuowanie w gunie dobroci. Świadomość Krsny 

poza Indiami opiera się na wyżej wymienionym założeniu naszego mistrza duchowego, Śrila Bhaktisiddhanty 

Sarasvati Thakury. Opierając się na jego autorytecie, przyjmujemy członków z różnych krajów świata. Tak zwani 

"bramini" twierdzą, że ktoś, kto nie urodził się w rodzinie bramina, nie może otrzymać świętych nici i stać się 

wysokiej klasy Vaisnavą. My nie przyjmujemy tej teorii, ponieważ nie popiera jej ani Śrila Rupa Gosvami, ani żadne 

pisma święte. 

   Śrila Rupa Gosvami stwierdza, że każdy człowiek ma prawo podjąć służbę oddania i stać się świadomym Krsny. 

Na potwierdzenie swego zdania przytacza on wiele cytatów z różnych pism świętych. Szczególnie zwykł on cytować 

jeden fragment z Padma Purany, w którym mędrzec Vasistha, zwracając się do Króla Dilipy, mówi: "Mój drogi 

Królu, każdy posiada prawo wykonywania służby oddania, tak jak każdy ma prawo wziąć poranną kąpiel w miesiącu 

Magha (grudzień-styczeń)." Więcej na ten temat mówi Skanda Purana w jednej ze swych części zwanej 

Kaśi-khanda: "W kraju znanym jako Mayuradhvaja ludzie z niższych kast - sytuowani nawet niżej niż śudrowie - 

także inicjowani są do służby oddania. Kiedy są oni odpowiednio ubrani, kiedy ich ciała ozdobione są znakami 

tilaka, kiedy w rękach mają korale medytacyjne i korale na szyjach, wyglądają jak gdyby przybyli prosto z 

Vaikunthy. Swoim pięknem przewyższają nawet zwykłych braminów." 



   Tak więc Vaisnava automatycznie staje się braminem. Koncepcję tę popiera także Sanatana Gosvami w swojej 

książce Hari-bhakti-vilasa, będącej przewodnikiem Vaisnavów. W książce tej stwierdzono wyraźnie, że każda 

osoba, która jest odpowiednio inicjowana do kultu Vaisnava, z pewnością staje się braminem, tak jak metal zwany 

kamsa (brąz dzwonowy) zamienia się w złoto w połączeniu z rtęcią. Bona fide mistrz duchowy, pod kierunkiem 

autorytetów jest w stanie nawrócić każdego na kult Vaisnava, tak że każdy w naturalny sposób może osiągnąć 

najwyższą pozycję bramina. 

   Śrila Rupa Gosvami ostrzega jednakże, że osoba w odpowiedni sposób inicjowana przez bona fide mistrza 

duchowego nie powinna myśleć, że po prostu przez przyjęcie inicjacji wszystko zostaje załatwione. Po przyjęciu 

inicjacji w dalszym ciągu należy przestrzegać zasad regulujących służbę oddania. Jeśli po przyjęciu mistrza 

duchowego nie przestrzega się takich zasad, wówczas jest się na powrót osobą upadłą. Trzeba być bardzo czujnym i 

należy pamiętać, że jesteśmy cząstką transcendentalnego ciała Krsny, i dlatego naszym obowiązkiem, jako cząstki, 

jest służenie całości, czyli służenie Krsnie. Mówiąc innymi słowy, sama inicjacja nie wznosi nas do poziomu 

wysokiej klasy braminów. Trzeba również wypełniać obowiązki i ściśle przestrzegać zasad regulujących. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi także, że jeśli służbę oddania pełni się regularnie, to nie ma mowy o upadku. Lecz jeśli 

nawet przypadkowo zdarzy się jakiś upadek, to Vaisnava i tak nie musi mieć do czynienia z prayaścitta, tj. 

rytualistycznymi ceremoniami prowadzącymi do oczyszczenia. Jeśli ktoś upada w przestrzeganiu zasad służby 

oddania, to nie musi on odprawiać oczyszczającego rytuału prayaścitta. Dla odzyskania swojej pozycji musi on po 

prostu ponownie zacząć przestrzegać zasad służby oddania. Na tym polega tajemnica kultu Vaisnava (służby 

oddania). 

  Praktycznie rzecz biorąc, są trzy procesy wiodące na platformę świadomości duchowej. Zwane są one karma, 

jnana i bhakti. Czynności rytualistyczne wchodzą w zakres karmy; a procesy spekulatywne w zakres jnany. Ten 

jednak, kto podjął proces bhakti - służbę oddania Panu-nie ma nic wspólnego z karmą i jnaną. Bhakti nie powinna 

mieć w sobie cienia filozoficznej spekulacji ani czynności rytualistycznych. 

   Na poparcie tego Śrila Rupa Gosvami cytuje 2 werset pierwszego rozdziału z Jedenastego Canto 

Śrimad-Bhagavatam, w którym Pan Krsna mówi do Uddhavy: "Oto w jaki sposób można odróżnić kwalifikacje od 

dyskwalifikacji: osoby które są już zaangażowane w służbę oddania, nigdy na nowo nie przyjmą schronienia w 

czynnościach karmicznych czy filozoficznej spekulacji. Jeśli ktoś mocno trwa przy służbie oddania i postępuje 

według zasad podanych przez autorytety i acaryów, to jest to najlepsza kwalifikacja." 

   Potwierdza to również 17 werset piątego rozdziału Pierwszego Canto Śrimad-Bhagavatam, w którym Śri Narada 

Muni radzi Vyasadevie: "Nawet jeśli ktoś nie wykonuje swego specyficznego przepisanego obowiązku, lecz 

bezpośrednio przyjmuje schronienie lotosowych stóp Hari (Krsny), to nie popełnia on żadnego błędu. Jego pozycja 

jest bezpieczna we wszelkich okolicznościach. Nawet jeśli na skutek złego towarzystwa upada w służbie oddania, 

lub nie skończywszy jej umiera przedwcześnie, nie traci on niczego. Natomiast osoba, która po prostu spełnia 

obowiązki w zakresie swojej varny i swojego aśramu, lecz której brak świadomości Krsny, praktycznie rzecz biorąc 

nie wykorzystuje szansy, jaką jest ludzka forma życia." Znaczenie tego wersetu jest takie, że wszystkie 

uwarunkowane dusze, które w szaleńczy sposób używają przyjemności zmysłowych, nie wiedząc, że nie pomoże im 

to usunąć materialnych cierpień, nagradzane są jedynie powtarzającymi się narodzinami i śmiercią. 

   W Piątym Canto Śrimad-Bhagavatam , Rsabhadeva wyraźnie mówi Swoim synom: "Osoby zaangażowane w 

czynności karmiczne raz po raz przyjmują narodziny i śmierć, i dopóki nie rozwiną one uczucia miłości ku 

Vasudevie, nie ma mowy o tym, aby wydostały się spod nadzoru surowych praw materialnej natury." Tak więc 

każda osoba, która poważnie zajmuje się spełnianiem swych obowiązków w zakresie swej varny i swojego aśramu, 

lecz nie rozwija w sobie miłości do Najwyższej Osoby Boga, po prostu marnuje cenną szansę w postaci ludzkiej 

formy życia. 

   Potwierdza to także 32 werset jedenastego rozdziału Jedenastego Canto Śrimad-Bhagavatam, w którym Pan 

Krsna mówi do Uddhavy: "Mój drogi Uddhavo, każdy, kto przyjmuje we Mnie schronienie i w pełni 

podporządkowuje się Moim instrukcjom, porzucając przy tym wszelkie inne obowiązki, uważany jest za człowieka 

pierwszej klasy." Na podstawie tego stwierdzenia Najwyższej Osoby Boga rozumiemy, że ludzie, których pociąga 

działalność dobroczynna, etyczna, moralna, altruistyczna, polityczna czy społeczna, uważani są za dobrych i 

szlachetnych jedynie według standardu tego materialnego świata. Ze Śrimad-Bhagavatam i innych autentycznych 

wedyjskich pism świętych dowiadujemy się, że jeśli ktoś po prostu zaangażowany jest w świadomość Krsny i 

wykonuje służbę oddania, wówczas jego pozycja jest o wiele, wiele lepsza niż pozycja wszystkich osób zajętych 

działalnością filantropijną, etyczną, moralną, altruistyczną czy społeczną. 

   Ta sama rzecz potwierdzona jest w jeszcze bardziej emfatyczny sposób w Jedenastym Canto 

Śrimad-Bhagavatam, w 41 wersecie piątego rozdziału, w którym Karabhajana Muni zwraca się do Maharaja Nimi w 

następujący sposób: "Mój drogi Królu, jeśli ktoś porzuca swoje obowiązki przepisane w zakresie różnych varn i 

aśramów i przyjmuje pełne schronienie Pana, podporządkowując się Jego lotosowym stopom, to osoba ta nie jest już 



dłużej niczyim dłużnikiem i nie istnieją już dla niej żadne zobowiązania wobec wielkich mędrców, przodków, 

innych żywych stworzeń, rodziny i społeczeństwa. Nie musi się już ona martwić o spełnianie pięciu rodzajów ofiar 

(yajn) dla uwolnienia się od grzechów. Po prostu przez wykonywanie służby oddania uwalnia się od wszelkich 

zobowiązań." Już z chwilą narodzin człowiek ma tak wiele zobowiązań wobec wielu różnych źródeł. Ma on 

zobowiązania wobec wielkich mędrców, bowiem czerpie on korzyści z czytania ich książek i autorytatywnych pism 

świętych. Dla przykładu my czerpiemy korzyści z książek Vyasadevy. Vyasadeva pozostawił nam wszystkie Vedy. 

Zanim spisał on literaturę wedyjską, była ona przekazywana ustnie, i uczniowie bardzo szybko uczyli się mantr 

poprzez słuchanie, a nie czytanie. Potem Vyasadeva doszedł do wniosku, że mądrą rzeczą będzie spisanie Ved, 

bowiem w obecnym wieku ludzie obdarzeni są krótką pamięcią i nie są w stanie pamiętać wszystkich instrukcji 

danych przez mistrza duchowego. Dlatego pozostawił on dla nas całą wiedzę wedyjską w formie takich ksiąg jak 

Purany, Vedanta, Mahabharata oraz Śrimad-Bhagavatam. 

   Jest wielu innych wielkich mędrców, takich jak Sankaracarya, Gautama Muni i Narada Muni, wobec których 

wszyscy mamy dług wdzięczności, ponieważ korzystamy z ich wiedzy. Zobowiązani jesteśmy także naszym 

przodkom, bowiem rodząc się w określonej rodzinie korzystamy z tego faktu, dziedzicząc posiadłości tej rodziny. 

Dlatego mamy również dług wobec naszych przodków i kiedy już nie żyją, powinniśmy ofiarowywać im pinda 

(prasada). Jesteśmy także zobowiązani ogółowi ludzi, naszym krewnym, przyjaciołom i nawet zwierzętom, takim 

jak krowy i psy, które ofiarowują nam tak wiele służby. 

   W ten sposób zobowiązani jesteśmy półbogom, przodkom, mędrcom, zwierzętom i całemu społeczeństwu. 

Naszym obowiązkiem jest spłacenie tego długu poprzez wykonywanie służby dla nich. Ten, kto podejmuje służbę 

oddania, porzucając wszelkie inne zobowiązania i po prostu podporządkowując się Najwyższej Osobie Boga, ten 

przestaje być dłużnikiem i nie jest zobowiązany nikomu. 

   W Bhagavad-gicie Pan mówi: "Porzuć wszystkie inne zajęcia i po prostu podporządkuj się Mi. Zapewniam cię, że 

ochronię cię od wszelkich grzesznych reakcji." Ktoś może myśleć, że podporządkowując się Najwyższej Osobie 

Boga nie będzie już dłużej w stanie wykonywać swoich zobowiązań. Lecz Pan wielokrotnie mówi: "Nie wahaj się. 

Nie sądź, że ponieważ porzucasz wszelkie inne zajęcia, to twoje życie będzie miało jakiś defekt. Nie myśl w ten 

sposób. Będę cię chronił pod każdym względem." Tak brzmi zapewnienie Pana Krsny w Bhagavad-gicie. 

   Dodatkowy dowód na to znajdujemy w Agastya-samhicie: "Tak jak wyzwolona osoba nie potrzebuje już dłużej 

zasad regulujących, tak dla osoby należycie zaangażowanej w służbę dla Pana Ramacandry nie są konieczne rytuały 

polecane przez uzupełniającą literaturę wedyjską." Innymi słowy, bhaktowie Pana Ramacandry, czyli Krsny, są już 

wyzwolonymi osobami i nie wymaga się od nich przestrzegania wszystkich zasad regulujących wymienionych w 

rytualistycznych fragmentach literatury wedyjskiej. 

   Podobnie, w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 42 wersecie piątego rozdziału, Karabhajana Muni zwraca 

się do Króla Nimi: "Mój drogi Królu, osoba która porzuciła kult półbogów i całkowicie skoncentrowała swoją 

energię na służbie oddania dla Najwyższej Osoby Boga, staje się bardzo droga Najwyższemu Panu. Jeśli 

przypadkowo czy przez pomyłkę czyni coś, co jest zabronione, nie ma dla niej potrzeby odprawiania ceremonii 

oczyszczających. Pan usytuowany jest w sercu tej osoby i lituje się nad bhaktą, gdy ten przypadkowo popełnia błąd, i 

poprawia go od wewnątrz." Potwierdzone jest to również w wielu miejscach w Bhagavad-gicie, że Najwyższa Osoba 

Boga, Krsna, w szczególny sposób interesuje się Swoimi bhaktami i stwierdza w emfatyczny sposób, że nic nie 

może spowodować upadku Jego bhaktów. On zawsze ich chroni. 

Rozdział 6 

Jak pełnić służbę oddania 
 

   Śrila Rupa Gosvami oznajmia, że jego starszy brat (Sanatana Gosvami) skompilował Hari-bhakti-vilasa, aby 

służył on za przewodnik dla Vaisnavów, i umieścił w nim wiele zasad i przepisów, których Vaisnavowie powinni 

przestrzegać. Niektóre z nich są bardzo ważne i Śrila Rupa Gosvami wymieni te bardzo ważne punkty dla naszej 

korzyści. Stwierdzenie to oznacza, że Śrila Rupa Gosvami zamierza wymienić tylko zasady podstawowe, nie 

zagłębiając się w detale. Np., podstawową zasadą jest to, że należy przyjąć mistrza duchowego. A dokładne 

informacje o tym, jak należy przestrzegać instrukcji mistrza duchowego, są uważane za informację szczegółową. 

Np., jeśli ktoś przestrzega instrukcji swego mistrza duchowego, a ta instrukcja jest rożna od instrukcji innego mistrza 

duchowego, to jest to nazywane informacją szczegółową. Ale podstawowa zasada o przyjęciu mistrza duchowego 

jest dobra wszędzie, chociaż szczegóły mogą być różne. Śrila Rupa Gosvami nie chce tutaj zagłębiać się w detale, 

ale pragnie przedstawić nam tylko zasady. 

   Wymienia on następujące podstawowe zasady.  



(1) przyjęcie schronienia lotosowych stóp bona fide mistrza duchowego,  

(2) przyjęcie inicjacji od mistrza duchowego i uczenie się od niego w jaki sposób pełnić służbę oddania,  

(3) wypełnianie poleceń mistrza duchowego z wiarą i oddaniem,  

(4) podążanie śladami wielkich acaryów (nauczycieli) pod kierunkiem mistrza duchowego,  

(5) pytanie mistrza duchowego w jaki sposób awansować w świadomości Krsny,  

(6) bycie gotowym na porzucenie wszystkich rzeczy materialnych dla zadowolenia Najwyższej Osoby Boga, Śri 

Krsny (oznacza to, że jeśli jesteśmy zaangażowani w służbę oddania dla Krsny, musimy być przygotowani, aby 

porzucić coś, czego możemy nie chcieć porzucić, i również musimy przyjąć pewne rzeczy, których możemy nie 

chcieć przyjąć),  

(7) zamieszkanie w świętym miejscu pielgrzymek, takim jak Dvaraka czy Vrndavana,  

(8) przyjmowanie tylko tego, co jest konieczne, oraz wchodzenie w kontakt z tym materialnym światem na tyle, na 

ile jest to niezbędne,  

(9) przestrzeganie postów w Ekadaśi i  

(10) oddawanie czci świętym drzewom, takim jak drzewo banyanowe. 

  Te dziesięć punktów to wstępne wymagania dla rozpoczęcia służby oddania według regulujących ją zasad. Jeśli 

początkujący bhakta przestrzega na początku tych wyżej wymienionych dziesięciu zasad, z pewnością szybko zrobi 

postęp w świadomości Krsny. 

   Kolejny zestaw instrukcji przedstawia się następująco:  

(1) należy zdecydowanie porzucić towarzystwo abhaktów.  

(2) Nie należy pouczać osoby, która nie pragnie przyjąć służby oddania.  

(3) Nie powinno się być bardzo entuzjastycznym odnośnie konstruowania drogich świątyń czy zakonów.  

(4) Nie należy usiłować czytać zbyt wielu książek, ani nie należy pragnąć zarabiać na życie poprzez dawanie 

wykładów czy zawodowe recytowanie Śrimad-Bhagavatam czy Bhagavad-gity.  

(5) Nie należy być lekceważącym w zwykłych stosunkach międzyludzkich.  

(6) Nie należy lamentować z powodu straty, ani unosić się radością z powodu zysku.  

(7) Powinno się darzyć szacunkiem półbogów.  

(8) Nie powinno się niepotrzebnie niepokoić żadnej żywej istoty.  

(9) Powinno się starannie unikać popełniania zniewag przy intonowaniu świętego imienia Pana, czy przy wielbieniu 

Bóstw w świątyni.  

(10) Absolutnie nie powinno się tolerować zniewagi przeciwko Najwyższej Osobie Boga, Krsnie, czy Jego 

wielbicielom. 

   Bez przestrzegania tych dziesięciu powyżej wymienionych zasad, nie można właściwie wznieść się na platformę 

sadhana-bhakti, czyli służby oddania w praktyce. Razem Śrila Rupa Gosvami wymienia dwadzieścia punktów i 

wszystkie z nich są bardzo ważne. Wśród tych dwudziestu, najważniejsze są pierwsze trzy-mianowicie, przyjęcie 

schronienia bona fide mistrza duchowego, przyjęcie inicjacji od niego i służenie mu z szacunkiem i bojaźnią. 

   Następne ważne punkty to:  

(1) należy dekorować ciało tilakiem, co jest oznaką Vaisnavów. (Te znaki na ciele Vaisnavy mają przypominać 

innym o Krsnie. Pan Caitanya powiedział, że Vaisnava to ten, który swoim wyglądem przypomina nam o Krsnie. 

Dlatego jest to ważne, aby Vaisnava znaczył swoje ciało tilakiem, gdyż w ten sposób przypomina innym o Panu.)  

(2) Malując się tilakiem, można czasami napisać na swoim ciele Hare Krsna.  

(3) Należy przyjmować kwiaty i girlandy, które zostały ofiarowane Bóstwu i mistrzowi duchowemu, i nakładać je na 

swoje ciało.  

(4) Należy nauczyć się tańczyć przed Bóstwem.  

(5) Należy nauczyć się składać pokłon natychmiast po zobaczeniu Bóstwa czy mistrza duchowego.  

(6) Skoro tylko odwiedza się świątynię Pana Krsny, należy wstać.  

(7) Kiedy Bóstwo jest wynoszone na spacer na ulicę, bhakta powinien natychmiast dołączyć się do procesji. (W 

związku z tym można zauważyć, że w Indiach, szczególnie w świątyniach Visnu, poza dużym Bóstwem, które 

jest na stałe zainstalowane w głównym miejscu w świątyni, jest para mniejszych Bóstw, które wyprowadzane są 

wieczorem na procesję. W niektórych świątyniach jest zwyczaj urządzania wieczornych procesji. Biorą w niej 

udział muzycy, a Bóstwa usadowione są na pięknie dekorowanych tronach pod baldachimem, albo na wozie, albo 

na lektyce, która niesiona jest przez bhaktów. Bóstwa wyprowadzane są na ulicę i obwozi się Je w okolicy 

świątyni, podczas gdy ludzie z sąsiedztwa wychodzą ze swoich domów, aby ofiarować prasada. Wszyscy oni 

biorą udział w tej procesji, więc jest to rzeczywiście piękny widok. Kiedy Bóstwo wychodzi na zewnątrz, osoby 

obsługujące świątynię przedstawiają Mu rachunki z danego dnia-taką sumę zebrano dzisiaj w świątyni, a takie 

były wydatki. Jest tak dlatego, że Bóstwo jest uważane za właściciela całej świątyni, a kapłani i inne osoby 

opiekujące się świątynią są uważani za sługi Bóstwa. System ten jest bardzo, bardzo stary i nadal jest 



przestrzegany. Dlatego powiedziane jest tutaj, że kiedy Bóstwo wyprowadzane jest na przechadzkę, ludzie 

powinni dołączyć się do procesji.)  

(8) Bhakta musi odwiedzać świątynię Visnu przynajmniej raz albo dwa razy dziennie, rano i wieczorem. (System ten 

jest bardzo ściśle przestrzegany we Vrndavanie. Wszyscy bhaktowie z tego miasteczka każdego ranka i wieczoru 

odwiedzają różne świątynie. Dlatego w tym czasie w mieście jest duży ruch. We Vrndavanie znajduje się około 5 

000 świątyń. Oczywiście odwiedzenie wszystkich świątyń jest rzeczą niemożliwą, ale jest co najmniej dwanaście 

bardzo dużych i ważnych świątyń, które zostały założone przez Gosvamich i które powinno się odwiedzić.)  

(9) Należy przynajmniej trzy razy okrążać świątynię. (Jest to regułą w każdej świątyni, że okrąża się ją przynajmniej 

trzy razy. Niektórzy bhaktowie robią to więcej niż trzy razy-dziesięć razy, piętnaście razy-w zależności od 

swoich ślubów. Gosvami zwykli okrążać Wzgórze Govardhana.) Powinno się również okrążać cały teren 

Vrndavany.  

(10) Bóstwa w świątyni należy czcić odpowiednio do zasad. (Ofiarowanie arati i prasada, dekorowanie Bóstwa, 

itd.-tych rzeczy należy przestrzegać regularnie.)  

(11) Należy pełnić osobistą służbę dla Bóstw.  

(12) Należy śpiewać.  

(13) Należy pełnić sankirtana.  

(14) Należy mantrować.  

(15) Powinno się ofiarowywać modlitwy.  

(16) Powinno się recytować znane modlitwy.  

(17) Należy przyjmować maha-prasada (pokarm pochodzący z talerza ofiarowanego Bóstwom).  

(18) Należy pić caranamrtę (woda pochodząca z kąpieli Bóstw, którą ofiarowuje się gościom).  

(19) Należy wąchać kadzidła i kwiaty ofiarowane Bóstwu.  

(20) Należy dotykać lotosowych stóp Bóstwa.  

(21) Należy patrzeć na Bóstwo z wielkim oddaniem.  

(22) O różnych porach dnia należy ofiarowywać arati (aratrika).  

(23) Należy słuchać o Panu i Jego rozrywkach ze Śrimad-Bhagavatam, Bhagavad-gity i podobnych książek.  

(24) Należy prosić Bóstwo o Jego łaskę.  

(25) Należy pamiętać Bóstwo.  

(26) Należy medytować o Bóstwie.  

(27) Należy dobrowolnie pełnić jakąś służbę.  

(28) Należy myśleć o Panu jako o swoim przyjacielu.  

(29) Należy wszystko ofiarowywać Panu.  

(30) Należy ofiarować jakieś ulubione przedmioty (takie jak pożywienie albo szaty).  

(31) Dla korzyści Krsny należy podejmować wszelkiego rodzaju ryzyko i czynić wszelkie starania.  

(32) Należy być podporządkowaną duszą w każdych warunkach.  

(33) Należy polewać wodą drzewo tulasi.  

(34) Należy regularnie słuchać Śrimad-Bhagavatam i podobnej literatury.  

(35) Powinno się żyć w świętym miejscu, takim jak Mathura, Vrndavana albo Dvaraka.  

(36) Należy pełnić służbę dla Vaisnavów (bhaktów).  

(37) Należy pełnić służbę oddania odpowiednio do swoich możliwości.  

(38) W miesiącu Karttika (październik-listopad), powinno się postarać o jakąś szczególną służbę.  

(39)Podczas Janmastami (czas pojawienia się Krsny w tym świecie)' powinno się pełnić jakąś szczególną służbę.  

(40) Wszystko cokolwiek robione jest dla Bóstwa, musi być robione z wielką troską i oddaniem.  

(41) Powinno się znajdować przyjemność czytania Śrimad-Bhagavatam w towarzystwie bhaktów, a nie w 

towarzystwie laików.  

(42) Powinno się obcować z bhaktami, którzy są uważani za bardziej zaawansowanych.  

(43) Należy intonować święte imię Pana.  

(44) Powinno się żyć w okręgu Mathury. 

   W sumie liczba tych zasad wynosi sześćdziesiąt cztery. Jak wspomnieliśmy, pierwszą grupę stanowi dziesięć 

podstawowych zasad regulujących. Następnie dochodzi do tego jeszcze dziesięć innych zasad, i czterdzieści cztery 

inne dodatkowe czynności. Więc łącznie jest sześćdziesiąt cztery punkty dla praktycznego pełnienia służby oddania 

zgodnie z zasadami. Spośród tych sześćdziesięciu czterech punktów, ogromne znaczenie ma pięć-mianowicie 

czczenie Bóstwa, słuchanie Śrimad-Bhagavatam, obcowanie z bhaktami, sankirtana, i zamieszkanie w Mathurze. 

   Te sześćdziesiąt cztery punkty odnośnie służby oddania powinny obejmować wszelkie czynności naszego ciała, 

umysłu i mowy. Jak oznajmiono na początku, te regulujące zasady służby oddania nakazują, że wszystkie nasze 

zmysły muszą być zaangażowane w służbę dla Pana. A to, jak mogą one zostać zaangażowane, zostało opisane w 



powyższych sześćdziesięciu czterech punktach. Teraz Śrila Rupa Gosvami poda dowody z różnych pism 

potwierdzające autentyczność wielu z tych punktów. 

Rozdział 7 

Dowody odnośnie zasad służby oddania 

Przyjęcie schronienia bona fide mistrza duchowego 

W 21 wersecie trzeciego rozdziału Jedenastego Canto Śrimad-Bhagavatam, Prabuddha mówi do Maharaja Nimi: 

"Mój drogi Królu, zapewniam cię, że w tym materialnym świecie nie ma szczęścia. W błędzie jest ten, kto myśli, że 

jest tutaj jakieś szczęście, ponieważ miejsce to jest pełne jedynie niedoli. Jakakolwiek osoba, która poważnie pragnie 

osiągnięcia prawdziwego szczęścia, musi poszukiwać bona fide mistrza duchowego i poprzez inicjację przyjąć jego 

schronienie. Kwalifikacja mistrza duchowego jest taka, że musi on zrealizować konkluzję pism poprzez rozwagę i 

argumenty, tak aby być w stanie przekonać innych o tych konkluzjach. Takie wielkie osobistości, które przyjęły 

schronienie Najwyższego Boga, nie kierując się żadnymi materialnymi względami, mają być uważane za bona fide 

mistrzów duchowych. Każdy powinien starać się znaleźć takiego bona fide mistrza duchowego, po to, aby wypełnić 

misję swojego życia, którą jest przeniesienie się na plan szczęścia duchowego." 

   Znaczenie tego jest takie, że nie należy przyjmować za mistrza duchowego kogoś, kto jest głupcem numer jeden, 

kto nie kieruje się zaleceniami pism świętych, kto jest wątpliwego charakteru, kto nie przestrzega zasad służby 

oddania, albo który nie pokonał wpływu sześciu czynników zadowalania zmysłów. Te sześć czynników 

przyjemności zmysłowych, to język, genitalia, żołądek, złość, umysł i słowa. Każdy kto opanował te sześć 

czynników, może inicjować uczniów na całym świecie. Przyjęcie takiego mistrza duchowego jest zasadniczym 

punktem dla rozwoju w życiu duchowym. Ten, kto ma tyle szczęścia, aby przyjąć schronienie takiego bona fide 

mistrza duchowego, bez wątpienia pokona ścieżkę duchowego zbawienia. 

Przyjęcie inicjacji od mistrza duchowego i otrzymywanie od niego instrukcji 

   Mędrzec Prabuddha mówił dalej do Króla w ten sposób: "Mój drogi Królu, uczeń musi uważać swego mistrza 

duchowego nie tylko za mistrza duchowego, ale także za reprezentanta Najwyższej Osoby Boga i Duszy Najwyższej. 

Innymi słowy, uczeń powinien traktować mistrza duchowego jak Boga, jako że jest on zewnętrzną manifestacją 

Krsny. Potwierdzone jest to w każdym piśmie świętym, i uczeń powinien zaakceptować mistrza duchowego jako 

takiego. Należy bardzo poważnie uczyć się Śrimad-Bhagavatam , z całym szacunkiem i poważaniem dla mistrza 

duchowego. Słuchanie i mówienie o Śrimad-Bhagavatam jest procesem religijnym, który wznosi nas do platformy 

służenia i kochania Najwyższej Osoby Boga." 

   Nastawieniem ucznia powinno być pragnienie zadowolenia bona fide mistrza duchowego. Wówczas z łatwością 

będzie on mógł zrozumieć wiedzę duchową. Jest to stwierdzone w Vedach, i Śrila Rupa Gosvami dalej wytłumaczy, 

że osobie, która ma niezachwianą wiarę w Boga i mistrza duchowego, wszystko zostaje z łatwością objawione. 

Służenie mistrzowi duchowemu z wiarą i ufnością 

W Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, rozdziale siódmym, wersecie 27, znajduje się stwierdzenie Pana Krsny 

odnośnie przyjęcia inicjacji od mistrza duchowego. "Mój drogi Uddhavo, mistrza duchowego należy traktować nie 

tylko jak Mego reprezentanta, ale jak Mnie Samego. Nigdy nie można uważać, że jest on na tym samym poziomie co 

zwykła ludzka istota. Nigdy nie należy być zazdrosnym o mistrza duchowego, tak jak można być zazdrosnym o 

zwykłego człowieka. Mistrz duchowy powinien zawsze być uważany za reprezentanta Najwyższej Osoby Boga, i 

poprzez służenie mistrzowi duchowemu jest się w stanie służyć wszystkim półbogom." 

Podążanie śladami świętych osób 

Skanda Purana poleca, aby bhakta podążał śladami acaryów i świętych osób z przeszłości, ponieważ poprzez branie 

przykładu z takich osób można osiągnąć pożądane rezultaty, bez ryzyka poniesienia porażki czy zawodu. 

   Pismo znane jako Brahma-yamala oznajmia jak następuje: "Jeśli ktoś chce pozować na wielkiego bhaktę bez 

podążania śladami autorytetów pism objawionych, wówczas jego działanie nigdy nie doprowadzi go do postępu w 



służbie oddania. Zamiast tego, będzie on jedynie przyczyną niepokoju dla poważnych studentów na ścieżce służby 

oddania." Ci, którzy nie przestrzegają ściśle zasad pism objawionych, są na ogół nazywani sahajiya - tymi, którzy 

wszystko przyjmują bardzo tanio, którzy mają własne wymyślone idee i nie stosują się do zaleceń pism świętych. 

Takie osoby są jedynie przyczyną zakłóceń na ścieżce służby oddania. 

   W związku z tym mogą powstać jakieś sprzeciwy ze strony osób, które nie są zaangażowane w służbę oddania i 

które nie dbają o pisma objawione. Przykład tego widzimy w filozofii Buddystów. Pan Budda pojawił się w rodzinie 

szlachetnego króla-ksatryi, ale jego filozofia nie była zgodna z konkluzją wedyjską, i dlatego została odrzucona. 

Religia Buddyjska rozprzestrzeniła się w całych Indiach i przyległych krajach pod patronatem hinduskiego króla, 

Maharaja Aśoki. Jednakże po pojawieniu się potężnego nauczyciela Śankaracaryi, Buddyzm został wyprowadzony 

poza granice Indii. 

   Buddyści czy inni religioniści, którzy nie dbają o pisma objawione, czasami mówią, że jest wielu wielbicieli Pana 

Buddy, którzy pełnią służbę oddania dla Pana Buddy, i którzy z tego powodu powinni być uważani za bhaktów. 

Odpowiadając na ten argument, Śrila Rupa Gosvami mówi, że zwolennicy Pana Buddy nie mogą być przyjęci za 

bhaktów. Chociaż Pan Budda jest przyjmowany za inkarnację Krsny, zwolennicy takiej inkarnacji nie są bardzo 

zaawansowani w swojej wiedzy o Vedach. Studiowanie Ved oznacza uświadomienie sobie supremacji Osoby Boga. 

Dlatego jakakolwiek zasada religijna, która przeczy supremacji Osoby Boga, nie jest przyjmowana i jest nazywana 

ateizmem. Ateizm oznacza zaprzeczenie autorytetowi Ved i oczernianie wielkich acaryów, którzy głoszą nauki pism 

wedyjskich dla korzyści całej ludzkości. 

   W Śrimad-Bhagavatam Pan Budda jest przyjęty za inkarnację Krsny, ale w tym samym Śrimad-Bhagavatam jest 

powiedziane, że Pan Budda pojawił się w tym celu, żeby zwieść czy oszołomić ateistyczną klasę ludzi. Zatem jego 

filozofia ma na celu zwiedzenie ateistów i nie powinna być przyjęta. Jeśli ktoś zapytuje, "Dlaczego Krsna miałby 

propagować zasady ateistyczne?", to odpowiedź jest taka, że Najwyższa Osoba Boga pragnął położyć kres gwałtom, 

które popełniano wówczas powołując się na Vedy. Tak zwani religijni ludzie używali Ved dla wytłumaczenia takich 

aktów przemocy jak jedzenie mięsa, i Pan Budda pojawił się w tym celu, aby odwieść ludzi od takiej błędnej 

interpretacji Ved. Również, Pan Budda głosił ten ateizm wśród ateistów, tak aby podążali za nim, i w ten podstępny 

sposób zaangażował ich w służbę oddania dla Pana Buddy, czyli Krsny. 

Poznawanie wiecznych zasad religii 

   W Naradiya Puranie jest powiedziane, "Jeśli ktoś jest rzeczywiście poważny odnośnie służby oddania, wówczas 

bezzwłocznie zostaną spełnione wszystkie jego cele." 

Gotowość porzucenia wszelkich rzeczy materialnych dla zadowolenia Krsny 

   Padma Purana stwierdza, "Tego, kto porzucił materialne przyjemności zmysłowe i przyjął zasady służby 

oddania, czeka bogactwo Visnuloki (królestwa Boga)." 

Zamieszkanie w świętym miejscu 

   W Skanda Puranie jest również powiedziane, że tę osobę, która żyła w Dvarace przez sześć miesięcy, przez 

miesiąc, czy nawet tylko przez dwa tygodnie, oczekuje promocja na Vaikunthaloki i wszelkie korzyści 

sarupya-mukti (przywilej posiadania tej samej czterorękiej formy cielesnej co Narayana). 

   W Brahma Puranie jest powiedziane, "Transcendentalne znaczenie Purusottama-ksetra, pola Pana Jagannatha o 

obszarze osiemdziesięciu mil kwadratowych, jest nie do opisania. Nawet półbogowie z wyższych systemów 

planetarnych wiedzą, że mieszkańcy tego Jagannatha Puri posiadają dokładnie te same cechy cielesne, które posiada 

się na Vaikunthach. To znaczy, że półbogowie widzą mieszkańców Jagannatha Puri jako czterorękich." 

   Podczas spotkania wielkich mędrców w Naimisaranya, Suta Gosvami recytował Śrimad-Bhagavatam, i wówczas 

w następujący sposób zostało podkreślone znaczenie Gangesu: "Wody Gangesu zawsze unoszą zapach tulasi 

ofiarowanej lotosowym stopom Pana Śri Krsny, i dlatego wody te płyną wiecznie, głosząc chwały Pana Krsny. 

Gdziekolwiek kierują się wody tej rzeki, uświęcają one wszystko, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie." 

Przyjmowanie tylko tego, co niezbędne 

   W Naradiya Puranie znajduje się wskazówka tej treści, "Jeśli jest się poważnym odnośnie pełnienia służby 

oddania, to nie należy przyjmować więcej, niż jest to konieczne." Znaczenie tego jest takie, że nie powinno się 



lekceważyć przestrzegania zasad służby oddania, ani też nie należy przyjmować tych zasad regulujących, których nie 

jesteśmy w stanie spełniać z łatwością. Na przykład może być powiedziane, że mantrę Hare Krsna należy mantrować 

na koralach medytacyjnych przynajmniej sto tysięcy razy dziennie. A jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy 

zmniejszyć liczbę intonowanych mantr odpowiednio do swoich możliwości. Na ogół my polecamy naszym uczniom, 

aby dziennie intonowali przynajmniej szesnaście rund na koralach medytacyjnych, i tego należy przestrzegać. A jeśli 

jakiegoś dnia ktoś nie jest w stanie intonować nawet szesnastu rund, wówczas musi dokończyć je następnego dnia. 

Musi niezawodnie dotrzymać swojej obietnicy. Jeśli nie przestrzega tego ściśle, wówczas z pewnością będzie 

niedbały i niestaranny. A w służbie oddania dla Pana jest to obrazą. Popełnianie obraz uniemożliwia postęp w 

służbie oddania. Lepiej już dostosować te regulujące zasady do swoich możliwości, i wówczas przestrzegać ich bez 

zawodu. W ten sposób będzie można uczynić postęp w życiu duchowym. 

Przestrzeganie postu w Ekadaśi 

   W Brahma-vaivarta Puranie jest powiedziane, że ten, kto przestrzega postu w Ekadaśi, zostaje uwolniony od 

wszelkiego rodzaju reakcji grzesznych czynów, i czyni postęp w pobożnym życiu. Podstawową zasadą jest nie 

jedynie post, ale zwiększenie wiary i miłości do Govindy, czyli Krsny. Prawdziwym powodem do postu w Ekadaśi 

jest zmniejszenie wymagań ciała i zaangażowanie naszego czasu w służbę dla Pana poprzez intonowanie świętego 

imienia i pełnienie podobnych służb. W Ekadaśi najbardziej korzystną rzeczą jest pamiętanie rozrywek Govindy i 

bezustanne słuchanie Jego świętego imienia. 

Ofiarowywanie wyrazów szacunku drzewu banyanowemu 

   Zgodnie z zaleceniem Skanda Purany, bhakta powinien ofiarowywać wodę roślinie tulasi i drzewom amalaka. 

Powinien ofiarowywać szacunek krowom i braminom, i powinien służyć Vaisnavom poprzez ofiarowywanie im 

pokłonów i powinien medytować o nich. Wszystkie te procesy pomogą bhakcie zmniejszyć reakcje jego przeszłych 

grzesznych czynów. 

Porzucenie towarzystwa niewielbicieli 

   Pewnego razu jeden z bhaktów Pana Caitanyi należący do grhastha-aśrama (życie w małżeństwie) zapytał Pana, 

jakie powinno być ogólne zachowanie Vaisnavy. W związku z tym Pan Caitanya odpowiedział, że Vaisnava zawsze 

powinien unikać towarzystwa niewielbicieli (abhaktów). Następnie wytłumaczył, że są dwa rodzaje abhaktów: jedna 

klasa jest przeciwko supremacji Krsny, a druga to ludzie zbyt materialistyczni. Innymi słowy, ci, którzy są za 

przyjemnościami materialnymi i ci, którzy są przeciwko supremacji Pana, są nazywani avaisnavami, i ich 

towarzystwa należy ściśle unikać. 

   W Katyayana-samhicie jest powiedziane, że nawet jeśli ktoś jest zmuszony żyć w żelaznej klatce, czy pośrodku 

płonącego ognia, powinien raczej przyjąć tę sytuację, niż mieszkanie z abhaktami, którzy są całkowicie przeciwko 

supremacji Pana. Podobnie, w Visnu-rahasya jest stwierdzenie tej treści, że lepiej objąć węża, tygrysa czy krokodyla, 

niż obcować z osobami, które są czcicielami różnych półbogów i które są rządzone pragnieniami materialnymi. 

   Pisma instruują, ze jeśli ktoś pragnie jakiejś materialnej korzyści, to może on czcić jakiegoś półboga. Np., jeśli 

ktoś pragnie się pozbyć choroby, wówczas powinien czcić boga Słońca. Aby otrzymać dobrą żonę, należy czcić 

Umę, żonę Pana Śivy. Dla zdobycia wysokiego wykształcenia należy czcić Sarasvati. Podobnie, w 

Śrimad-Bhagavatam znajduje się lista dla czcicieli różnych półbogów, odpowiednio do różnych pragnień 

materialnych. Ale wszyscy ci czciciele, chociaż zdają się być dobrymi wielbicielami półbogów, są jednak uważani 

za abhaktów. Nie mogą być oni przyjęci za bhaktów. 

   Mayavadi (impersonaliści) mówią, że nie ma znaczenia jakiej formie Pana oddaje się cześć, ponieważ i tak osiąga 

się to samo przeznaczenie. Ale Bhagavad-gita wyraźnie oznajmia, że ci, którzy czczą półbogów, ostatecznie osiągną 

jedynie planety tych półbogów, podczas gdy ci, którzy są bhaktami Samego Pana, zostaną promowani do siedziby 

Pana, królestwa Boga. Więc właściwie Gita potępia te osoby, które są czcicielami półbogów. Jest tam opisane, że z 

powodu swoich pożądliwych pragnień stracili oni inteligencję i dlatego zaangażowali się w kult różnych półbogów. 

Również Visnu-rahasya mocno potępia tych czcicieli półbogów, oznajmiając, że lepiej już żyć z najbardziej 

niebezpiecznymi zwierzętami, niż obcować z takimi osobami. 



Nie przyjmowanie niekwalifikowanych uczniów, nie konstruowanie wielu świątyń i 
nie czytanie wielu książek 

   Inne ograniczenie jest takie, że można mieć wielu uczniów, ale nie należy działać w taki sposób, aby być 

zobowiązanym wobec któregokolwiek z nich za jakiś szczególny czyn czy przysługę. I również nie należy być zbyt 

entuzjastycznym co do konstruowania nowych świątyń, ani też nie należy pragnąć czytać zbyt wielu rodzajów 

książek, za wyjątkiem tych, które prowadzą do postępu w służbie oddania. Praktycznie, jeśli ktoś starannie czyta 

Bhagavad-gitę, Śrimad-Bhagavatam, Nauki Pana Caitanyi, i ten Nektar oddania, to otrzyma dostateczną wiedzę do 

zrozumienia nauki świadomości Krsny. Nie należy zawracać sobie głowy inną literaturą. 

   W Siódmym Canto Śrimad-Bhagavatam, trzynastym rozdziale, wersecie 8, Narada Muni, dyskutując z 

Maharajem Yudhisthirą o różnych funkcjach różnych porządków w społeczeństwie, szczególnie wspomina zasadę 

obowiązującą sannyasinów, osoby, które wyrzekły się tego materialnego świata. Ten, kto przyjął porządek sannyasa, 

nie może przyjmować na ucznia nikogo, kto nie jest odpowiednim kandydatem. Sannyasin powinien przede 

wszystkim wybadać, czy przyszły student szczerze poszukuje świadomości Krsny. Jeśli nie, nie powinien zostać 

przyjęty. Jednakże bezprzyczynowa łaska Pana Caitanyi jest tak wielka, że polecił on wszystkim bona fide mistrzom 

duchowym, aby mówili o świadomości Krsny wszędzie. Dlatego w linii Pana Caitanyi nawet sannyasin może 

wszędzie głosić świadomość Krsny. Jeśli ktoś poważnie skłania się do tego, aby zostać uczniem, sannyasin zawsze 

go przyjmuje. 

   Istotne jest to, że bez zwiększenia liczby uczniów, nie może być szerzenia kultu świadomości Krsny. Dlatego 

sannyasin w linii Pana Caitanyi może nawet podjąć ryzyko, przyjmując osobę, która nie jest w pełni odpowiednim 

kandydatem na ucznia. Później, dzięki łasce takiego bona fide mistrza duchowego, uczeń ten stopniowo czyni 

postęp. Jednakże jeśli ktoś zwiększa liczbę uczniów jedynie dla jakiegoś prestiżu czy honoru, z pewnością upadnie w 

wypełnianiu świadomości Krsny. 

   Podobnie, bona fide mistrz duchowy nie jest zainteresowany czytaniem zbyt wielu książek jedynie po to, aby 

wykazać się znajomością rzeczy czy zdobyć popularność poprzez dawanie wykładów w różnych miejscach. 

Powinno się unikać różnych tych rzeczy. Jest również powiedziane, że sannyasi nie powinien być zbyt 

entuzjastyczny, jeśli chodzi o konstruowanie świątyń. Na przykładzie życia wielu różnych acaryów w linii Pana 

Caitanyi Mahaprabhu możemy zobaczyć, że nie byli oni zbyt entuzjastyczni co do konstruowania świątyń. Jednakże, 

jeśli ktoś przychodzi ofiarować swoją służbę, to ci sami, niechętni do takich przedsięwzięć acaryowie będą polecali 

takim osobom budowę kosztownych świątyń. Np., kiedy Maharaja Mansingh, naczelny dowódca Imperium Akhbar, 

zaofiarował Rupie Gosvamiemu przysługę, Śrila Rupa Gosvami poinstruował go, aby wzniósł olbrzymią świątynię 

dla Govindaji, której koszty były ogromne. 

   Więc bona fide mistrz duchowy nie powinien osobiście podejmować żadnej odpowiedzialności za konstruowanie 

świątyń, ale jeśli ktoś ma pieniądze i chce wydać je na służbę dla Krsny, acarya taki jak Śrila Rupa Gosvami może 

spożytkować pieniądze bhakty na skonstruowanie wspaniałej, kosztownej świątyni dla służby Pana. Na nieszczęście 

zdarza się i tak, że ktoś kto nie jest zdolny do zostania mistrzem duchowym, może udać się do jakichś zamożnych 

osób, prosząc o kontrybucję na budowę świątyni. Jeśli taki niekwalifikowany mistrz duchowy spożytkuje te 

pieniądze na wygodne życie w kosztownych świątyniach, bez rzeczywistego angażowania się w nauczanie, to jest to 

nie do przyjęcia. Innymi słowy, mistrz duchowy nie może być bardzo entuzjastyczny, jeśli chodzi o budowę 

budynków świątynnych po prostu w imię tak zwanego postępu duchowego. Raczej jego pierwszą i najważniejszą 

działalnością powinno być nauczanie. W związku z tym Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja poleca, 

aby mistrz duchowy drukował książki. Jeśli są pieniądze, to zamiast wznoszenia kosztownych świątyń, należy 

spożytkować te pieniądze na publikację autoryzowanych książek w różnych językach, dla propagowania 

świadomości Krsny. 

Prostolinijność w zwykłych stosunkach międzyludzkich i zachowanie równowagi w 
stracie i zysku 

   W Padma Puranie znajduje się stwierdzenie tej treści: "Osoby zaangażowane w świadomość Krsny nigdy nie 

powinny być niespokojne w obliczu jakiegoś materialnego zysku czy straty. Nawet jeśli ma miejsce jakaś materialna 

strata, nie powinno się być zaniepokojonym, ale należy zawsze myśleć o Krsnie wewnątrz siebie." Znaczenie tego 

jest takie, że każda uwarunkowana dusza zawsze jest zaabsorbowana myśleniem o działalności materialistycznej. 

Musi ona uwolnić się od takich myśli, i całkowicie skierować się ku świadomości Krsny. Jak to już 

wytłumaczyliśmy, podstawową zasadą świadomości Krsny jest bezustanne myślenie o Krsnie. Nie należy być 

zaniepokojonym w obliczu materialnej straty, ale raczej należy skoncentrować swój umysł na lotosowych stopach 



Pana. 

   Bhakta nie powinien ulegać złudzeniu czy rozpaczy. W Padma Puranie znajduje się następujące stwierdzenie: 

"Krsna nie manifestuje się w sercu tych osób, które są owładnięte rozpaczą czy gniewem." 

Półbogowie 

   Nie należy zaniedbywać ofiarowywania odpowiedniego szacunku półbogom. Chociaż ktoś nie jest wielbicielem 

półbogów, nie oznacza to, że ma okazywać im brak szacunku. Np., Vaisnava nie jest wielbicielem Pana Śivy czy 

Pana Brahmy, ale ma obowiązek ofiarowywać wszelki szacunek tym wysoko postawionym półbogom. Według 

filozofii Vaisnava, szacunek należy ofiarowywać nawet mrówce, więc co dopiero mówić o takich wzniosłych 

osobach jak Pan Śiva czy Brahma? 

   W Padma Puranie jest powiedziane, "Krsna, czyli Hari, jest Panem wszystkich półbogów, i dlatego jest On 

zawsze godny czci. Ale nie oznacza to, że nie należy ofiarowywać szacunku półbogom." 

Nie zadawanie bólu żadnej żywej istocie 

   Jest to oznajmienie z Mahabharaty: "Osoba która nie krzywdzi ani nie niepokoi umysłu żadnej żywej istoty, ale 

traktuje każdego tak jak kochający ojciec traktuje swoje dzieci, i której serce jest tak czyste, z pewnością wkrótce 

zostanie obłaskawiona przez Najwyższą Osobę Boga." 

   W tak zwanym cywilizowanym społeczeństwie czasami budzą się protesty przeciwko okrucieństwu w stosunku 

do zwierząt, ale jednocześnie utrzymywane są tam rzeźnie. Vaisnava jednak jest inny. Vaisnava nigdy nie może 

utrzymywać rzeźni, ani też nawet sprawiać bólu jakiejkolwiek żywej istocie. 

Rozdział 8 

Obrazy, których należy się wystrzegać 
 

   W uzupełniającej literaturze wedyjskiej znajdujemy listę trzydziestu dwóch obraz popełnianych w czasie 

pełnienia służby oddania. Przedstawia się ona następująco:  

(1) Nie powinno się wjeżdżać do świątyni jakimś pojazdem, nie powinno" się być wnoszonym na lektyce, czy też 

wchodzić w butach.  

(2) Nie powinno się zapominać o obchodzeniu takich świąt jak Janmastami czy Ratha-yatra.  

(3) Nie powinno się zapominać o składaniu pokłonów Bóstwu.  

(4) Nie powinno się wchodzić do świątyni po jedzeniu bez umycia rąk i stóp.  

(5) Nie powinno się wchodzić do świątyni w nieczystym stanie. (Według wedyjskich pism świętych, jeśli umiera 

ktoś w rodzinie, to cała rodzina ulega zanieczyszczeniu na pewien okres czasu, zależnie od jej statusu 

społecznego. Dla przykładu, w rodzinie bramińskiej okres zanieczyszczenia trwa dwanaście dni, w rodzinie 

ksatriyów i vaiśyów piętnaście dni, a w rodzinie śudrów trzydzieści dni.)  

(6) Nie powinno się składać pokłonów podpierając się tylko jedną ręką.  

(7) Nie powinno się chodzić w kółko przed Śri Krsną. (Okrążanie świątyni powinno się rozpocząć od tej części, 

która znajduje się po prawej ręce Bóstwa. Obchodzenie budynku świątyni powinno się odbywać przynajmniej 

trzy razy dziennie.)  

(8) Nie powinno się siedzieć przed Bóstwem z wyprostowanymi nogami.  

(9) Nie powinno się siedzieć przed Bóstwem trzymając się kostek u nóg, kolan, czy też łokci.  

(10) Nie powinno się kłaść przed Bóstwem Krsny.  

(11) Nie powinno się spożywać prasada przed Bóstwem.  

(12) Nie powinno się kłamać przed Bóstwem.  

(13) Nie należy głośno mówić przed Bóstwem.  

(14) Nie powinno się rozmawiać z innymi przed Bóstwem.  

(15) Nie powinno się krzyczeć czy głośno płakać przed Bóstwem.  

(16) Nie powinno się kłócić ani walczyć przed Bóstwem.  

(17) Nie powinno się nikogo karcić przed Bóstwem.  

(18) Nie powinno się rozdawać jałmużny żebrakom przed Bóstwem.  

(19) Nie powinno się zwracać do innych w opryskliwy sposób przed Bóstwem.  

(20) Nie powinno się nosić futrzanego okrycia przed Bóstwem.  



(21) Nie powinno się wychwalać innych przed Bóstwem.  

(22) Nie powinno się źle wyrażać przed Bóstwem.  

(23) Nie powinno się puszczać wiatrów przed Bóstwem.  

(24) Nie powinno się zapominać o czczeniu Bóstw odpowiednio do swoich możliwości. (W Bhagavad-gicie 

powiedziane jest, że Pan jest zadowolony, jeśli bhakta ofiaruje Mu nawet liść czy odrobinę wody. Ta polecana 

przez Samego Pana formuła ma uniwersalne zastosowanie, nawet w przypadku najuboższego człowieka. Nie 

oznacza to jednak, że ten, kto posiada wystarczające środki do czczenia Pana w wystawny sposób, powinien 

przyjąć tę metodę i próbować zadowolić Pana po prostu przez ofiarowanie Mu wody i liścia. Ten, kto posiada 

odpowiednie środki, powinien ofiarowywać Panu piękne ozdoby, piękne kwiaty, wspaniale przyrządzone 

potrawy i powinien przestrzegać wszystkich obrzędów. Nie powinno być tak, aby osoba ta próbowała zadowolić 

Pana odrobiną wody i liściem, natomiast wszystkie swoje pieniądze wydawała na własne przyjemności 

zmysłowe.)  

(25) Nie powinno się spożywać niczego, co nie zostało najpierw ofiarowane Krsnie.  

(26) Nie powinno się zapominać o ofiarowywaniu Krsnie świeżych owoców i ziarna, odpowiednio do pory roku.  

(27) Po przyrządzeniu pożywienia nie powinno się go ofiarowywać nikomu, dopóki nie jest ono ofiarowane Bóstwu.  

(28) Nie powinno się siedzieć tyłem do Bóstwa.  

(29) Nie powinno się ofiarowywać szacunku mistrzowi duchowemu po cichu, to znaczy, że modlitwy do mistrza 

duchowego należy recytować na głos.  

(30) Nie powinno się zapominać o wysławianiu mistrza duchowego w jego obecności.  

(31) Nie powinno się wychwalać siebie samego przed mistrzem duchowym.  

(32) Nie powinno się wyśmiewać półbogów przed Bóstwem. 

     Tak przedstawia się lista trzydziestu dwóch obraz. Oto one:  

(1) Nie powinno się dotykać Bóstwa w ciemnym pokoju.  

(2) Nie powinno się zaniedbywać zasad regulujących czczenie Bóstwa.  

(3) Nie powinno się wchodzić do świątyni bez uczynienia jakiegoś dźwięku.  

(4) Nie powinno się ofiarowywać Bóstwu żadnego jedzenia, które widziane było przez psy czy inne niższe 

zwierzęta.  

(5) Nie powinno się przerywać milczenia w czasie oddawania czci Bóstwu.  

(6) Nie powinno się wypróżniać ani oddawać moczu podczas procesu czczenia.  

(7) Nie powinno się ofiarowywać kadzideł bez ofiarowania jakiegoś kwiatu.  

(8) Nie powinno się ofiarowywać kwiatu nie posiadającego zapachu:  

(9) Nie powinno się zapominać o codziennym starannym myciu zębów.  

(10) Nie powinno się wchodzić do świątyni bezpośrednio po stosunku seksualnym.  

(11) Nie powinno się dotykać kobiety w czasie jej okresu menstruacyjnego.  

(12) Nie powinno się wchodzić do świątyni po dotknięciu martwego ciała.  

(13) Nie powinno się wchodzić do świątyni w czerwonym albo niebieskim stroju, ani też w ubraniu, które nie jest 

wyprane.  

(14) Nie powinno się wchodzić do świątyni po widzeniu martwego ciała.  

(15) Nie powinno się puszczać wiatrów w świątyni.  

(16) Nie powinno się złościć w świątyni.  

(17) Nie powinno się wchodzić do świątyni po pobycie w krematorium.  

(18) Nie powinno się czkać przed Bóstwem i dlatego nie powinno się wchodzić do świątyni, dopóki w pełni nie 

przetrawiło się pokarmu.  

(19) Nie powinno się palić marihuany (ganja).  

(20) Nie powinno się zażywać opium i tym podobnych intoksykantów.  

(21) Nie powinno się wchodzić do pokoju Bóstw ani też dotykać ciała Bóstwa po nasmarowaniu się olejkiem.  

(22) Nie powinno się okazywać braku szacunku dla nauk pism świętych mówiących o supremacji Pana.  

(23) Nie powinno się wprowadzać żadnych pism, które sprzeciwiają się tej zasadzie.  

(24) Nie powinno się żuć orzecha betel przed Bóstwem.  

(25) Nie powinno się ofiarowywać kwiatów, które trzymane były w nieczystym naczyniu.  

(26) Nie powinno się oddawać czci Panu siedząc bezpośrednio na podłodze; wymagany jest mały dywanik lub coś 

do siedzenia.  

(27) Nie powinno się dotykać Bóstwa przed zakończeniem kąpieli.  

(28) Nie powinno się dekorować czoła trzyliniowym tilaka.  

(29) Nie powinno się wchodzić do świątyni bez uprzedniego umycia rąk i stóp. 

     Inne zasady obejmują zakaz ofiarowania pokarmu przygotowanego przez nie-Vaisnavę, zakaz czczenia Bóstwa 



przed abhaktą, oraz zakaz angażowania się w wielbienie Pana, gdy widzi się abhaktę. Powinno się również 

rozpocząć oddawanie czci półbogowi Ganapati, który usuwa wszystkie przeszkody pojawiające się przy 

wykonywaniu służby oddania. W Brahma-samhicie jest powiedziane, że Ganapati oddaje cześć lotosowym stopom 

Pana Nrsimhadevy, i dzięki temu jest on bardzo przychylny dla bhaktów. Pomaga on usuwać przeszkody 

pojawiające się przy wykonywaniu służby oddania, i dlatego bhaktowie powinni czcić Ganapatiego. Nie należy 

kąpać Bóstw w wodzie, która została dotknięta palcami lub paznokciami. Jeśli bhakta poci się, to nie powinien 

zajmować się czczeniem Bóstwa. Istnieje wiele podobnych zakazów. Nie powinno się deptać kwiatów ofiarowanych 

Bóstwom, ani też nie powinno się składać ślubowań w imię Boga. Są także różnego rodzaju obrazy pojawiające się 

przy wykonywaniu służby oddania i trzeba bardzo uważnie ich unikać. 

   W Padma Puranie jest powiedziane, że nawet osoba, której życie jest całkowicie grzeszne, może być chroniona 

przez Pana, jeśli po prostu Mu się podporządkuje. Ten, kto podporządkowuje się Najwyższej Osobie Boga, zostaje 

uwolniony od wszelkich grzesznych reakcji. Nawet jeśli ktoś obraża Najwyższą Osobę Boga, to mimo to może 

uzyskać wyzwolenie, jeśli tylko przyjmie schronienie świętych imion Pana: Hare Krsna; Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mówiąc innymi słowy, intonowanie Hare Krsna jest 

pomyślne dla wymazania wszelkich grzechów, lecz jeśli ktoś obraża święte imiona Pana, wówczas nie ma on już 

szans na wyzwolenie. 

   Obrazy przeciwko intonowaniu świętego imienia Pana są następujące:  

(1) znieważanie bhaktów, którzy dedykowali swoje życie propagowaniu świętego imienia Pana.  

(2) Uważanie imion półbogów, takich jak Pan Brahma czy Pan Śiva, za równe lub niezależne od imienia Pana Visnu. 

(Czasem ateistyczne grupy ludzi uważają, że każdy półbóg jest równie dobry jak Najwyższa Osoba Boga. 

Dlatego ktoś, kto myśli, że intonowanie "Kali, Kali!", albo "Durga, Durga ", i intonowanie Hare Krsna jest 

jednym i tym samym, to popełnia on największą obrazę.)  

(3) Nie wykonywanie poleceń mistrza duchowego.  

(4) Znieważanie literatury wedyjskiej czy też literatury zgodnej z wersją wedyjską.  

(5) Uważanie chwał intonowania Hare Krsna za wymysł lub za wyobrażenie.  

(6) Interpretowanie świętego imienia.  

(7) Popełnianie grzesznych czynności na mocy świętego imienia.  

(8) Uważanie intonowania Hare Krsna za jedną z korzystnych rytualistycznych czynności polecanych w Vedach 

pośród czynności karmicznych (karma-kanda).  

(9) Pouczanie niewierzących o chwale świętego imienia. (Każdy może wziąć udział w intonowaniu świętego imienia 

Pana, lecz na początku nie powinno się pouczać o transcendentalnej mocy Pana. Ci, którzy są bardzo grzeszni, 

nie są w stanie docenić transcendentalnej chwały Pana i dlatego lepiej jest nie mówić im o niej.)  

(10) Nieposiadanie pełnej wiary w intonowanie świętego imienia Pana i utrzymywanie materialnych przywiązań 

nawet po zrozumieniu tak wielu wskazówek na ten temat. 

   Każdy bhakta, który uważa się za Vaisnavę, musi wystrzegać się popełniania tych obraz, aby szybko osiągnąć 

upragniony rezultat. 

Rozdział 9 

Dalsze rozważania odnośnie zasad służby oddania 

Bluźnierstwa 

   Nie powinno się tolerować zniesławiania Pana czy Jego bhakty. W związku z tym w Dziesiątym Canto, 

siedemdziesiątym czwartym rozdziale, 40 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Śukadeva Gosvami mówi Maharajowi 

Pariksitowi: "Mój drogi Królu, jeśli ktoś po wysłuchaniu bluźnierstw przeciwko Panu albo Jego bhaktom, nie 

opuszcza tego miejsca, traci on efekty wszystkich swoich pobożnych czynów." 

   W jednym z wersów Śiksastaki Pana Caitanyi jest powiedziane, "Bhakta powinien być bardziej tolerancyjny niż 

drzewo i bardziej pokorny niż trawa. Powinien on ofiarowywać wszelkie honory innym, ale nie powinien 

przyjmować żadnego honoru dla siebie." Pomimo tego, że Pan Caitanya był tak pokorny i łagodny jako bhakta, 

kiedy poinformowano Go o tym, że zraniono ciało Śri Nityanandy, natychmiast pobiegł w to miejsce z zamiarem 

zabicia winnych, Jagai i Madhai. Takie zareagowanie Pana Caitanyi jest bardzo znaczące. Oznacza to, że Vaisnava 

może być bardzo tolerancyjny i łagodny, rezygnując z własnego honoru, ale jeśli w grę wchodzi honor Krsny albo 

Jego bhakty, nie będzie on tolerował żadnej zniewagi. 

   Są trzy sposoby postępowania w przypadku takich zniewag. Jeśli słyszy się, że ktoś dopuszcza się zniewagi 



słownej, powinno się być takim ekspertem, aby być w stanie pokonać stronę przeciwną poprzez argumenty. Jeśli nie 

jest się w stanie pokonać strony przeciwnej, to nie powinno się po prostu stać tam spokojnie, ale powinno się 

porzucić swoje życie. Jeśli ktoś nie jest w stanie zastosować się do żadnej z powyżej wymienionych metod, jest 

jeszcze trzeci sposób, który polega na tym, że należy natychmiast opuścić to miejsce i odejść. Jeśli bhakta nie 

ucieknie się do żadnego z powyżej wymienionych sposobów, wówczas upada ze swojej pozycji w służbie oddania. 

Tilaka i korale tulasi 

   W Padma Puranie znajduje się opis, w jaki sposób Vaisnava powinien dekorować swoje ciało tilakiem i 

koralami: "Osoby, które nakładają na szyję korale tulasi, które znaczą dwanaście miejsc na swoim ciele symbolami 

reprezentującymi świątynie Visnu (cztery przedmioty, które Visnu trzyma w Swoich czterech rękach-koncha, 

buława, dysk i lotos), którzy noszą na czołach visnu-tilaka, są przyjmowani w tym świecie za bhaktów Pana Visnu. 

Obecność ich oczyszcza ten świat, i każde miejsce w którym przebywają jest tak dobre jak Vaikuntha." 

   Podobne oznajmienie znajduje się w Skanda Purana i mówi ono, "Osoby, które dekorowane są tilakiem albo 

gopi-candana (rodzaj glinki przypominający ziemię foluszową, która produkowana jest w pewnych częściach 

Vrndavany), które dekorują całe ciało świętymi imionami Pana, i na których szyjach i piersiach zawieszone są korale 

tulasi, nigdy nie są nękane przez Yamadutów." Yamaduci są wysłannikami Króla Yamy (pana śmierci), który karze 

wszystkich grzesznych ludzi. Vaisnavowie nigdy nie są odwiedzani przez takich wysłanników Yamaraja. W 

Śrimad-Bhagavatam, w opowieści o wyzwoleniu Ajamili, jest powiedziane, że Yamaraja dał wyraźne instrukcje 

swoim towarzyszom, aby nie zbliżali się do Vaisnavów. Vaisnavowie nie podlegają jurysdykcji Yamaraja. 

   Padma Purana również wspomina, "Osoba, której ciało jest dekorowane papką sandałową, ze znakami świętego 

imienia Pana, jest wolna od wszelkich grzesznych reakcji, a po śmierci udaje się prosto na Krsnalokę, aby żyć w 

towarzystwie Najwyższej Osoby Boga." 

Przyjmowanie girland z kwiatów 

   Następna instrukcja jest taka, że należy nakładać na siebie girlandy kwiatów, które zostały ofiarowane Bóstwu. W 

związku z tym w Jedenastym Canto, 46 wersecie szóstego rozdziału Śrimad-Bhagavatam, Uddhava mówi do Krsny, 

"Mój drogi Krsno, przyjąłem rzeczy, którymi się cieszyłeś i których używałeś, takie jak girlandy kwiatów, święte 

przedmioty, szaty i ornamenty, i spożywam tylko pozostałości Twojego pożywienia, ponieważ jestem Twoim sługą. 

Dlatego jestem pewien, że nie będę atakowany przez urok energii materialnej." Znaczenie tego wersetu jest takie, że 

dla tej osoby, która po prostu przestrzega tych zasad dekorowania ciał znakami tilaka czy gopi-candana, albo papką 

sandałową, i która nakłada na siebie girlandy, które były ofiarowane Krsnie, nie istnieje niebezpieczeństwo padnięcia 

ofiarą energii materialnej: Takiej osoby w czasie śmierci nie odwiedzą wysłannicy Yamaraja. Nawet jeśli ktoś nie 

przyjmuje wszystkich zasad Vaisnavizmu, ale pomimo to przyjmuje pozostałości pożywienia ofiarowanego Krsnie, 

czyli krsna-prasada, stopniowo osiągnie kwalifikacje pozwalające mu wznieść się do platformy Vaisnava. 

   Podobnie, w Skanda Puranie Pan Brahma mówi Naradzie, "Mój drogi Narado, każdy kto nakłada na swoją szyję 

girlandę kwiatów, która była poprzednio używana przez Krsnę, uwalnia się od wszelkich chorób i reakcji swoich 

poprzednich grzesznych czynów, i stopniowo osiąga wyzwolenie z zanieczyszczeń materii." 

Tańczenie przed Bóstwem 

   W Dvaraka-mahatmya Pan Krsna podkreśla znaczenie tańczenia przed Bóstwem w ten sposób: "Osoba, która jest 

w radosnym nastroju, która czuje głęboką ekstazę tańcząc przede Mną, manifestując różne symptomy świadczące o 

jej przeżyciach, może spalić wszelkie, nagromadzone przez wiele tysięcy lat, reakcje grzesznych czynów." W tej 

samej książce znajduje się oznajmienie Narady; w którym zapewnia on, "Z ciała osoby, która tańczy i klaszcze przed 

Bóstwem, objawiając oznaki ekstazy, odlatują wszelkie ptaki grzesznych czynów." Tak jak przez klaskanie w ręce 

można odstraszyć wiele ptaków, podobnie ptaki grzesznych czynów, które siedzą na ciele, mogą odfrunąć po prostu 

przez tańczenie i klaskanie w ręce przed Bóstwem Krsny. 

Oddawanie honoru Bóstwom poprzez składanie pokłonu 

   W Naradiya Puranie znajduje się oznajmienie mówiące o składaniu pokłonów i ofiarowywaniu wyrazów 

szacunku Bóstwu. Jest tam powiedziane, "Nie ma porównania pomiędzy osobą, która spełniła rytualistyczną ofiarę, a 

osobą, która po prostu ofiarowała Panu swoje wyrazy szacunku, skłaniając się przed Nim." Osoba, które spełniła 



wiele wielkich ofiar, osiągnie rezultaty swoich pobożnych czynności, ale kiedy takie rezultaty zostaną skończone, 

będzie musiała ponownie narodzić się na tej ziemskiej planecie. Jednakże ta osoba, która raz ofiarowała swoje 

wyrazy szacunku Panu, składając pokłon przed Bóstwem, nie wróci do tego świata, ponieważ uda się bezpośrednio 

do siedziby Krsny. 

Powstanie na powitanie Bóstwa 

   W Brahmanda Puranie jest powiedziane, "Osoba, która widzi festiwal Ratha-yatra Pana i wstaje, by powitać 

Pana, może oczyścić swoje ciało z rezultatów wszelkiego rodzaju grzechów." 

Podążanie za Bóstwem 

   Podobne oznajmienie znajduje się w Bhavisya Puranie, w której jest powiedziane, "Osoba, która podąża za 

wozem Ratha-yatra, przed, czy za Bóstwami, nawet jeśli urodziła się w niskiej rodzinie, z pewnością zostanie 

wzniesiona do pozycji osiągnięcia bogactw równych Visnu." 

Odwiedzanie świątyń Visnu czy miejsc pielgrzymek 

   W Puranach jest powiedziane, "Osoby, które starają się odwiedzać święte miejsca pielgrzymek, takie jak 

Vrndavana, Mathura czy Dvaraka, są faktycznie pełne chwały. Poprzez takie podróże mogą one pokonać pustynię 

materialnej egzystencji." 

   W Hari-bhakti-sudhodaya znajduje się zdanie mówiące o korzyściach płynących z odwiedzania świątyń Pana 

Krsny. Jak to wytłumaczyliśmy poprzednio, we Vrndavanie, Mathurze i Dvarace jest zwyczaj, że wszyscy 

bhaktowie wykorzystują sposobność odwiedzania różnych świątyń usytuowanych w tych świętych miejscach. W tej 

Hari-bhakti-sudhodaya jest powiedziane, "Osoby, które kierowane są czystą służbą oddania w świadomości Krsny i 

dlatego udają się do różnych świątyń, aby odwiedzić różne Bóstwa Visnu, z pewnością unikną ponownego wejścia w 

więzienie łona matki." Uwarunkowane dusze zapominają o kłopotach związanych z przebywaniem w łonie matki, 

ale jest to bardzo bolesne i okropne doświadczenie. Aby uniknąć tej materialnej sytuacji, należy odwiedzać świątynie 

Visnu ze świadomością wypełnioną oddaniem dla Pana. Wówczas z pewnością można bez trudu uniknąć pełnych 

niedoli narodzin materialnych. 

Okrążanie świątyni Visnu 

   W Hari-bhakti-sudhodaya jest powiedziane, "Osoba, która okrąża Bóstwo Visnu, może pokonać cykl 

powtarzających się narodzin i śmierci w tym materialnym świecie." Będąc w tej egzystencji materialnej, 

uwarunkowana dusza obraca się w kole powtarzających się narodzin i śmierci, a przeciwdziałać temu można po 

prostu przez okrążanie Bóstwa w świątyni. 

   Ceremonia Caturmasya jest obchodzona w Indiach podczas czterech miesięcy sezonu deszczowego (w 

przybliżeniu w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku), począwszy od Śravana. Podczas tych czterech miesięcy 

święte osoby, które zwykle podróżują z miejsca na miejsce, aby szerzyć świadomość Krsny, pozostają w jednym 

miejscu, zwykle w jakimś świętym miejscu pielgrzymek. Podczas tego okresu ściśle przestrzegane są pewne 

szczególne przepisy i regulaminy. W Skanda Puranie jest powiedziane, że jeśli ktoś podczas tego okresu okrąży 

świątynię Visnu przynajmniej cztery razy, to jest to tak, jak gdyby podróżował po całym wszechświecie. Uważa się, 

że poprzez takie okrążenie Bóstw, dana osoba widziała wszelkie święte miejsca, poprzez które przepływa rzeka 

Ganges. Poprzez przestrzeganie zasad Caturmasya można bardzo szybko wznieść się do platformy służby oddania. 

Arcana 

Arcana oznacza wielbienie Bóstwa w świątyni. Poprzez wypełnianie tego procesu zdobywa się pewność, że nie jest 

się tym ciałem, ale duszą. W Dziesiątym Canto, osiemdziesiątym pierwszym rozdziale, 19 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, jak Sudama, bliski przyjaciel Krsny, mamrotał do siebie, udając się do domu 

bramina: "Poprzez wielbienie Krsny można z łatwością osiągnąć wszelkie rezultaty bogactw niebiańskich, 

wyzwolenia, supremacji nad planetarnymi systemami wszechświata, wszelkie bogactwa tego materialnego świata, i 

siły mistyczne płynące z praktyki systemu yogi." 

   Wydarzenia, które spowodowały, że Sudama wymamrotał takie oznajmienie, są następujące. Śri Krsna polecił 



Swojemu przyjacielowi Sudamie, aby udał się do domu bramina i poprosił o pożywienie. Bramini spełniali wówczas 

wielką ofiarę, a Śri Krsna powiedział Sudamie, aby wytłumaczył im, że On i Balarama są głodni, i potrzebują trochę 

pożywienia. Kiedy Sudama udał się tam, bramini odmówili oddania mu czegokolwiek. Kiedy jednak żony braminów 

usłyszały, że Śri Krsna chce trochę pożywienia, natychmiast zebrały wiele smacznych preparacji i pojawiły się przed 

Krsną, aby Mu je ofiarować. Również w Visnu-rahasya jest powiedziane, "Każda osoba w tym świecie, która jest 

zaangażowana w czczenie Visnu, może bez trudu osiągnąć wszechradosne królestwo Boga, znane jako 

Vaikunthaloka." 

Pełnienie służby dla Pana 

   W Visnu-rahasya jest powiedziane, "Jakakolwiek osoba, która może pełnić służbę dla Pana w ten sam sposób, jak 

sługowie pełnią służbę dla króla, z pewnością po śmierci wzniesie się do królestwa Krsny."  

   W istocie, w Indiach świątynie są podobne królewskim pałacom. Nie są to zwykłe budynki, ponieważ wielbienie 

Krsny powinno przebiegać w ten sposób, jak wielbienie króla w jego pałacu. Więc we Vrndavanie jest wiele setek 

świątyń, gdzie Bóstwo jest czczone dokładnie tak jak król. W Naradiya Puranie jest powiedziane, "Jeśli ktoś 

pozostaje w świątyni Pana przez kilka chwil, to z pewnością osiągnie transcendentalne królestwo Boga." 

   Wniosek z tego jest taki, że te osoby w społeczeństwie, które są zamożne, powinny konstruować piękne świątynie 

i organizować służbę dla Visnu, tak aby ludzie byli przyciągani do takich świątyń, i w ten sposób mieli okazję 

tańczenia przed Bóstwem oraz intonowania świętego imienia Pana, czy też słuchania świętego imienia Pana. W ten 

sposób każdy otrzyma szansę wzniesienia się do królestwa Boga. Innymi słowy, nawet zwykły człowiek będzie mógł 

osiągnąć najwyższe błogosławieństwo poprzez odwiedzenie takiej świątyni, a co dopiero mówić o bhaktach, którzy 

są bezustannie zaangażowani w służbę dla Pana w pełnej świadomości Krsny. 

   W związku z tym pozostaje pewne stwierdzenie w Czwartym Canto, w 31 wersecie dwudziestego pierwszego 

rozdziału Śrimad-Bhagavatam, gdzie Król Prthu mówi swoim poddanym, "Moi drodzy obywatele, proszę 

zauważcie, że Najwyższa Osoba Boga, Hari, jest w rzeczywistości wyzwolicielem wszelkich upadłych, 

uwarunkowanych dusz. Żaden półbóg nie może dokonać tego aktu wyzwolenia uwarunkowanych dusz, jako że 

półbogowie są sami uwarunkowani. Uwarunkowana dusza nie może wyzwolić innej uwarunkowanej duszy. 

Wyzwolić mogą ją jedynie Krsna, albo Jego bona fide reprezentant. Woda Gangesu, która wypływa z dużego palca 

Pana Visnu, spada na tę ziemską planetę, jak również i inne planety, i w ten sposób wyzwala wszystkie 

uwarunkowane, grzeszne żywe istoty. Więc cóż dopiero mówić o wyzwoleniu osób, które są zawsze zaangażowane 

w służbę dla Pana? Nie ma żadnych wątpliwości co do ich wyzwolenia, nawet jeśli mają ogromne ilości grzechów, 

nagromadzone w ciągu wielu, wielu okresów życia." Innymi słowy, osoba, która jest zaangażowana w czczenie 

Bóstw, może zmniejszyć liczbę swoich grzechów, pochodzących z wielu, wielu wcześniejszych żywotów. Ten 

proces czczenia Bóstwa już został opisany, i należy poważnie przestrzegać tych zasad i regulacji. 

Śpiewanie 

   W Linga Puranie znajduje się zdanie o wysławianiu Pana i śpiewaniu o Nim. Jest tam powiedziane, "Bramin, 

który bezustannie śpiewa chwały Pana, z pewnością wznosi się na planetę Najwyższej Osoby Boga. Pan Krsna 

docenia te pieśni nawet bardziej, niż modlitwy ofiarowane Mu przez Pana Śivę." 

Sankirtana 

   Kiedy jakaś osoba głośno sławi czyny Pana, Jego cechy, formę, itd., to jej intonowanie jest nazywane sankirtana. 

Sankirtana również odnosi się do zbiorowego intonowania świętego imienia Pana. 

   W Visnu-dharma znajduje się zdanie gloryfikujące ten proces zbiorowego intonowania: "Mój drogi Królu, to 

słowo Krsna jest tak pomyślne, że każdy, kto intonuje to święte imię, natychmiast uwalnia się od skutków 

grzesznych czynności nagromadzonych w ciągu wielu, wielu żywotów." Jest to fakt. W Caitanya-caritamrta 

znajduje się następujące stwierdzenie: "Osoba, która chociaż raz wypowie święte imię Krsny, może zniszczyć 

rezultaty większej ilości grzesznych czynów, niż jest w stanie popełnić." Grzeszny człowiek może dokonać wielu, 

wielu grzechów, ale nie jest w stanie popełnić ich tak wiele, aby nie mogły być one wymazane przez nawet 

jednorazowe wymówienie imienia Krsny. 

   W Siódmym Canto, dziewiątym rozdziale, wersecie 18 Śrimad-Bhagavatam, Maharaja Prahlada ofiarowuje Panu 

następujące modlitwy: "Mój drogi Panie Nrsimho, gdybym mógł wznieść się do pozycji Twojego sługi, wówczas 

mógłbym słuchać o Twoich czynach. Ty jesteś najwyższym przyjacielem, najwyższym wielbionym Bóstwem. Twoje 



rozrywki są transcendentalne, i jedynie poprzez słuchanie o nich, można wymazać wszelkie swoje grzeszne czyny. 

Zatem nie będę się martwił o wszystkie te grzeszne czyny, gdyż jedynie poprzez słuchanie o Twoich rozrywkach 

uwolnię się od nieczystości materialnych przywiązań." 

   Jest wiele pięknych pieśni o czynach Pana. Jak np. Brahma-samhita śpiewana przez Pana Brahmę, 

Narada-pancaratra śpiewana przez Naradę Muniego, i Śrimad-Bhagavatam śpiewane przez Śukadevę Gosvamiego. 

Jeśli ktoś usłyszy te pieśni, bez trudu uwolni się on z matni materialnych nieczystości. Nie powinno być żadnych 

trudności, jeśli chodzi o słuchanie tych pieśni o Bogu. Pochodzą one sprzed wielu, wielu milionów łat, i ludzie nadal 

czerpią z nich korzyści. Więc dlaczego teraz nie mielibyśmy skorzystać z nich w pełni, i w ten sposób osiągnąć 

wyzwolenie? 

   W Pierwszym Canto, piątym rozdziale, 22 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Narada Muni mówi swojemu uczniowi 

Vyasadevie, "Mój drogi Vyasadevo, powinieneś wiedzieć, że osoby, które są zaangażowane w pełnienie pokut i 

wyrzeczeń, studiowanie Ved, spełnianie wielkich ofiar, intonowanie hymnów wedyjskich, spekulacje na temat 

wiedzy transcendentalnej i spełnianie czynności dobroczynnych, za wszystkie te swoje pomyślne czyny mają po 

prostu osiągnąć towarzystwo bhaktów i intonować chwały Pana." Powiedziane jest tutaj, że wysławianie Pana i 

śpiewanie o Panu jest ostateczną czynnością żywej istoty. 

Japa 

   Powolne i miękkie intonowanie mantry albo hymnu jest nazywane japa, a intonowanie tej samej mantry na głos 

jest nazywane kirtana. Np., bardzo miękkie wypowiadanie maha-mantry (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), jedynie tylko dla siebie, jest nazywane japa. 

Intonowanie tej mantry na głos, tak aby i inni słyszeli, jest nazywane kirtana. Ta maha-mantra może być stosowana 

zarówno w japa, jak i w kirtanie. Japa jest praktykowana dla osobistej korzyści intonującego, podczas gdy kirtana 

jest spełniana dla korzyści wszystkich innych, którzy mogą słyszeć. 

   W Padma Puranie znajduje się oznajmienie: "Dla każdej osoby, która intonuje święte imiona albo miękko (po 

cichu), albo głośno, natychmiast otwiera się ścieżka wyzwolenia i szczęście niebiańskie." 

Podporządkowanie 

   W Skanda Puranie znajduje się następujące stwierdzenie o podporządkowaniu się lotosowym stopom Pana. 

Powiedziane jest tam, że ci, którzy są prawdziwymi bhaktami Pana, mogą poddać się Krsnie według trzech 

następujących sposobów:  

(1) samprarthanatmika, ofiarowanie modlitw z uczuciem,  

(2) dainyavodhika, pokorne poddanie się Panu,  

(3) lalasamayi, pragnienie jakiegoś stanu doskonałości.  

   To pragnienie jakiegoś stanu doskonałości w życiu duchowym nie jest zadowalaniem zmysłów. Kiedy ktoś 

zaczyna realizować swój konstytucjonalny związek z Najwyższą Osobą Boga, poznaje swoją oryginalną pozycję i 

pragnie powrócić na tę pozycję, czy to jako przyjaciel, sługa, rodzic czy kochanek. To jest nazywane lalasamayi, 

czyli mocnym pragnieniem powrotu na swoją naturalną pozycję. Ten etap lalasamayi, czyli podporządkowania się, 

przychodzi na etapie doskonałego wyzwolenia, które jest fachowo nazywane svarupa-siddhi. Wówczas żywa istota 

rozumie, poprzez doskonały postęp duchowy i objawienie, swój oryginalny związek z Panem. 

   W Padma Puranie, pewien bhakta modlący się do Pana wyraża swoje pełne miłości podporządkowanie: "Mój 

drogi Panie, wiem, że młode dziewczęta mają naturalny pociąg do młodych chłopców, i że młodzi chłopcy mają 

naturalny pociąg do młodych dziewcząt. Dlatego modlę się u Twoich lotosowych stóp, aby mój umysł mógł zostać 

zauroczony Tobą w ten sam spontaniczny sposób." Jest to bardzo odpowiedni przykład. Kiedy młody chłopiec albo 

dziewczyna widzą osobę przeciwnej płci, natychmiast ma miejsce naturalna atrakcja, bez potrzeby jakiegokolwiek 

przedstawiania się. Nie potrzeba żadnego szkolenia, aby wystąpił ten naturalny pociąg, którego przyczyną jest 

impuls seksualny. Jest to materialny przykład, ale bhakta modli się, aby mógł rozwinąć podobne spontaniczne 

przywiązanie do Najwyższej Osoby Boga, wolne od jakiegokolwiek pragnienia zysku i wszelkich motywacji. Ten 

naturalny pociąg do Pana jest doskonałym etapem samorealizacji. 

   W tej samej Padma Puranie znajduje się stwierdzenie o poddaniu się w pokorze. Jest tam powiedziane, "Mój 

drogi Panie, nie ma takiej żywej istoty, która byłaby większym grzesznikiem ode mnie, ani też nie ma większego 

złoczyńcy. Jestem tak wielkim grzesznikiem i winowajcą, że ogarnia mnie wstyd, kiedy przychodzę przed Ciebie, 

aby wyjawić Ci moje grzechy." Takie nastawienie jest bardzo naturalne dla bhakty. Jeśli chodzi o uwarunkowaną 

duszę, to nie ma w tym nic dziwnego, że w swoim przeszłym życiu popełniła jakieś grzeszne czyny. Należy to 

przyznać, i wyspowiadać się z tego przed Panem. Kiedy tylko się to uczyni, Pan wybacza Swojemu szczeremu 



bhakcie. Ale nie oznacza to, że należy wykorzystywać bezprzyczynową łaskę Pana i spodziewać się, że ciągle będzie 

nam wybaczane popełnianie tych samych grzesznych czynności. Taka mentalność jest właściwa jedynie dla 

bezwstydnych osób. Zostało tutaj wyraźnie powiedziane, "Kiedy przychodzę, by wyspowiadać się ze swoich 

grzesznych czynności, ogarnia mnie wstyd." Więc jeśli ktoś nie wstydzi się swoich grzesznych czynów i nadal 

świadomie popełnia te same grzechy, spodziewając się, że uzyska wybaczenie od Pana, to jest to najbardziej 

nonsensowna postawa. Takiej postawy nie pochwala żadna część literatury wedyjskiej. Jest to faktem, że poprzez 

intonowanie świętego imienia Pana, wymazane zostają nasze różne grzeszne czyny z poprzednich żywotów, ale nie 

oznacza to, że kiedy zostajemy oczyszczeni, powinniśmy ponownie grzeszyć i spodziewać się ponownego 

oczyszczenia. Jest to postawa nonsensowna i nie jest ona dopuszczalna w służbie oddania. Ktoś może myśleć, "Przez 

cały tydzień będę popełniał grzechy, a jednego dnia pójdę do świątyni czy kościoła i przyznam się do nich, tak abym 

został oczyszczony i mógł na nowo zacząć grzeszyć." Jest to najbardziej niemądra postawa, która jest zniewagą, i 

według autora Bhakti-rasamrta-sindhu, jest ona nie do przyjęcia. 

   W Narada-pancaratra znajduje się fragment mówiący o podporządkowaniu się w połączeniu z pragnieniem 

osiągnięcia doskonałości. Pewien bhakta mówi, "Mój drogi Panie, kiedy nadejdzie ten dzień, gdy poprosisz mnie, 

abym wachlował Twoje ciało i powiesz: 'Wachluj Mnie w ten sposób'?, tak jak Ci to sprawia przyjemność: „W tym 

wersecie bhakta wyraża pragnienie wachlowania ciała Najwyższej Osoby Boga. Oznacza to, że pragnie on zostać 

osobistym towarzyszem Najwyższego Pana. Oczywiście, każdy bhakta, w każdym związku, czy to jako sługa, 

przyjaciel czy kochanek, zawsze ma bezpośrednie towarzystwo Pana. Ale odpowiednio do swojego indywidualnego 

upodobania, każdy pragnie jakiegoś określonego związku. Tutaj bhakta pragnie zostać sługą Pana, i pragnie 

wachlować Pana, tak jak robi to Jego wewnętrzna energia, Laksmi, bogini fortuny. Również pragnie, aby Najwyższa 

Osoba Boga łaskawie udzielił mu wskazówek, w jaki sposób pragnie być wachlowany. Poddanie się Panu z 

transcendentalnym pragnieniem, czyli lalasamayi vijnapti, jest najwyższym stanem doskonałości realizacji 

duchowej. 

   W tej samej Narada-pancaratra znajduje się inny wyraz poddania się Panu, gdzie bhakta mówi, "Mój drogi 

Panie, O lotosooki, kiedy nadejdzie dzień, gdy jak szaleniec będę intonował Twoje święte imię nad brzegami 

Yamuny, a łzy będą bezustannie płynąć z moich oczu?" Jest to inny stan doskonałości. Pan Caitanya również 

pragnął, aby "moment zdawał się trwać dwanaście lat, a cały świat zdawał się być pustym z powodu nieoglądania 

Ciebie, mój drogi Panie." Należy modlić się z gorącym uczuciem, i pragnąć pełnić swoją szczególną służbę dla Pana. 

Taka jest nauka wszystkich wielkich bhaktów, szczególnie Pana Caitanyi. 

   Innymi słowy, należy nauczyć się w jaki sposób płakać za Panem. Należy nauczyć się tej małej techniki, i należy 

naprawdę bardzo pragnąć i rzeczywiście płakać za zaangażowaniem w jakiś szczególny typ służby. To jest 

nazywane laulyam, i takie łzy są ceną za najwyższą doskonałość. Jeśli ktoś rozwija to laulyam, przemożne 

pragnienie spotkania Pana i służenia Mu w szczególny sposób, to jest to cena za jego wejście w królestwo Boga. W 

przeciwnym razie nie ma żadnej materialnej ceny za bilet do królestwa Boga. Jedyną ceną za to wejście do królestwa 

boskiego jest to laulyam lalasamayi, czyli pragnienie i wielka gorliwość. 

Recytowanie słynnych modlitw 

   Według wielkich uczonych, wiele autoryzowanych modlitw zawiera cała Bhagavad-gita, szczególnie rozdział 

jedenasty, gdzie Arjuna modli się do kosmicznej formy Pana. Podobnie, modlitwami są nazywane wszystkie wersy 

Gautamiya-tantra. Również Śrimad-Bhagavatam zawiera całe setki modlitw do Pana. Więc bhakta powinien wybrać 

niektóre z tych modlitw i recytować je. Skanda Purana w taki sposób opisuje chwałę tych modlitw: "Nawet wielcy 

mędrcy i święci zawsze ofiarowują szacunek osobom, których języki są zawsze dekorowane modlitwami do Pana 

Krsny, i tacy bhaktowie są w rzeczywistości czczeni przez półbogów." 

   Ci, którzy są mniej inteligentni, zamiast wielbić Krsnę, wolą oddawać cześć różnym półbogom dla jakiegoś 

materialnego zysku. Ale tutaj powiedziane jest, że bhakta, który zawsze ofiarowuje swoje modlitwy Panu, jest 

czczony nawet przez samych półbogów. Czyści bhaktowie nie pragną niczego od półbogów, raczej półbogowie 

pragną ofiarowywać swoje modlitwy czystym bhaktom. 

   W Nrsimha Puranie jest powiedziane, "Jakakolwiek osoba, która przychodzi przed Bóstwo ~ Pana Krsny i 

zaczyna intonować różne modlitwy, zostaje natychmiast wyzwolona od wszelkich reakcji grzesznych czynów i bez 

wątpienia staje się zdolna do wejścia na Vaikunthalokę." 

Przyjmowanie prasada 

   W Padma Puranie znajduje się pewne szczególne zdanie: "Osoba, która honoruje prasada i regularnie je 

spożywa( nie tuż przed Bóstwem, ale gdzieś na boku), i która pije caranamrtę (woda ofiarowana lotosowym stopom 



Pana, zmieszana z nasionami drzewka tulasi), natychmiast może osiągnąć rezultaty pobożnych czynności, które są 

osiągane poprzez spełnienie dziesięciu tysięcy rytualnych ofiar." 

Picie caranamrty 

   Caranamrta jest otrzymywana rano, podczas kąpieli Pana przed przystrojeniem Go w szaty. Wzbogacona 

perfumami i kwiatami, woda ta ścieka z ciała Pana poprzez Jego lotosowe stopy i jest następnie zbierana i mieszana 

z jogurtem. W ten sposób caranamrta staje się nie tylko smaczna i pachnąca, ale również ma ogromną wartość 

duchową. Jak opisano w Padma Puranie, nawet osoba, która nigdy nie była w stanie spełnić żadnych aktów 

dobroczynnych ani też wielkiej ofiary, która nigdy nie miała możliwości studiowania Ved, która nigdy nie mogła 

czcić Pana-czyli innymi słowy, nawet ten, kto nigdy nie spełnił żadnej pobożnej czynności-będzie mógł wejść do 

królestwa Boga, jeśli po prostu pije caranamrtę trzymaną w świątyni. Jest to zwyczajem w każdej świątyni, że 

caranamrta trzymana jest w dużym naczyniu. Bhaktowie, którzy przychodzą odwiedzać Bóstwo i składać Mu 

pokłony, z pokorą piją trzy krople caranamrty i przepełniają się transcendentalnym szczęściem. 

Wąchanie kadzideł i kwiatów ofiarowanych Bóstwu 

   W Hari-bhakti-sudhodaya jest pewne zdanie o kadzidle, które zostało ofiarowane w świątyni: "Kiedy bhaktowie 

wąchają przyjemny zapach kadzidła, które zostało ofiarowane Bóstwu, w ten sposób leczą się z trujących skutków 

materialnego zanieczyszczenia, tak jak przez wąchanie określonych ziół medycznych można wyleczyć się od 

ukąszenia żmiji." Istnieje pewne zioło rosnące w dżunglach, i znające się na rzeczy osoby wiedzą, w jaki sposób 

użyć go do przywrócenia przytomności osobie, która została ukąszona przez żmiję. Jedynie poprzez wąchanie tego 

zioła można natychmiast wyleczyć się z trujących skutków ukąszenia żmiji. Tutaj można użyć tego samego 

przykładu: kiedy jakaś osoba odwiedza świątynię i wącha kadzidła ofiarowane Bóstwu, to wówczas zostaje 

wyleczona ze swoich materialnych zanieczyszczeń. 

   Każdy bhakta przychodzący do świątyni powinien zawsze coś ofiarować Bóstwu-owoc, kwiat, kadzidło, itd. Jeśli 

ktoś nie może ofiarować pieniędzy, musi ofiarować coś innego. W Indiach jest to zwyczajem, że kobiety i mężczyźni 

odwiedzający rano świątynię przynoszą wiele różnych rzeczy. Można ofiarować nawet garść ryżu czy mąki. Jest to 

zasadą, że nie należy odwiedzać świętej osoby albo Bóstwa w świątyni nie ofiarowując im niczego. Ofiara ta może 

być bardzo skromna, albo może być bezcenna. Nawet kwiat, mały owoc, trochę wody-cokolwiek jesteśmy w stanie 

ofiarować. Więc jeśli rano bhakta przychodzi ofiarować coś Bóstwu, wówczas na pewno będzie wąchał słodki 

zapach kadzidła, i wówczas natychmiast zostanie oczyszczony z trującego efektu materialnej egzystencji. 

   W Tantra-śastra jest powiedziane, "Jeśli do czyichś nozdrzy dochodzi zapach z girlandy ofiarowanej Bóstwu w 

świątyni, to natychmiast uwalnia się on z niewoli grzesznych czynów. A nawet jeśli ktoś jest wolny od wszelkich 

grzesznych czynów, to przez wąchanie takich ofiarowanych kwiatów może on z Mayavadi (impersonalisty) 

przemienić się w bhaktę." Jest kilka przykładów tego. Pierwszym z nich jest postęp czterech Kumarów. Byli oni 

impersonalistami Mayavadi, ale powąchawszy pozostałości kwiatów i kadzidło w świątyni, przemienili się w 

bhaktów. Z powyższego wersu wynika, że Mayavadi, czyli impersonaliści, są mniej lub bardziej zanieczyszczeni. 

Nie są oni czyści. 

   Śrimad-Bhagavatam stwierdza, "Nie można być czystym bhaktą, jeśli się nie zmyło wszystkich swoich 

grzesznych czynów. Czysty bhakta nie ma więcej żadnych wątpliwości co do supremacji Osoby Boga, i dlatego 

angażuje się w świadomość Krsny i służbę oddania. Podobne oznajmienie znajduje się w Agastya-samhicie: 

powinniśmy starać się wąchać pozostałości kwiatów ofiarowanych Krsnie w świątyni, chociażby dlatego, aby 

oczyścić nasze nozdrza. 

Dotykanie Bóstwa 

   W Visnu-dharmottara znajduje się zdanie mówiące o dotykaniu lotosowych stóp Pana. Jest tam powiedziane: 

"Prawo dotykania Bóstwa ma jedynie ta osoba, która posiada inicjację Vaisnava i pełni służbę oddania w 

świadomości Krsny." Podczas politycznego ruchu Gandhiego w Indiach doszło do pewnych zamieszek, ponieważ 

według systemu wedyjskiego ludzie niskiego pochodzenia, jak zamiatacze ulic i candala, mają zakaz wchodzenia do 

świątyń. Zakaz ten istnieje z powodu ich nieczystych zwyczajów, ale jednocześnie mają oni udogodnienia, aby, 

poprzez obcowanie z czystymi bhaktami, wznieść się na najwyższy stopień służby oddania. Każdy człowiek, bez 

względu na to, w jakiej rodzinie przyszedł na świat, nie jest ograniczany, ale musi zostać oczyszczony. 

Oczyszczający proces musi zostać przyjęty. Gandhi chciał uczynić ich czystymi jedynie poprzez nadanie im 



fikcyjnego imienia hari-jana ("dzieci Boga"), tak więc doszło do zaciekłych bojów pomiędzy właścicielami świątyń, 

a zwolennikami Gandhiego. 

   W każdym razie, obecne prawo jest prawem wszystkich pism jeśli ktoś jest oczyszczony, to może on wejść do 

świątyni. Taka jest prawdziwa sytuacja. Tylko ten może wejść do świątyni i dotknąć Bóstwa, kto jest właściwie 

inicjowany i kto odpowiednio przestrzega zasad i regulacji-nie wszyscy. A ten, kto dotyka ciała Bóstwa, 

przestrzegając przy tym zasad i przepisów, natychmiast zostaje uwolniony od wszelkich materialnych grzesznych 

zanieczyszczeń i bezzwłocznie zostają spełnione wszystkie jego pragnienia. 

Oglądanie Bóstwa 

   W Varaha Puranie znajduje się zdanie chwalące oglądanie Bóstwa Śri Krsny w świątyni. Pewien bhakta mówi 

tam, "Mój drogi Vasundharo, każda osoba, która udaje się do Vrndavany i ogląda Bóstwo Govindadevy, uniknie 

sądu Yamaraja i osiągnie promocję na najwyższy system planetarny, w którym rezydują półbogowie." Oznacza to, 

że nawet zwykła osoba; która udaje się do Vrndavany po prostu z ciekawości, i przypadkowo widzi świątynię, 

szczególnie świątynię Govindadevy, nawet jeśli nie wzniesie się do królestwa duchowego, to ma zapewnioną 

promocję na wyższe systemy planetarne. Oznacza to, że jedynie poprzez odwiedzenie świątyni Bóstwa Govindy we 

Vrndavanie, można wysoko awansować w pobożnym życiu. 

 

Robienie arati i obchodzenie świąt Pana 

 

   W Skanda Puranie znajduje się następujący opis rezultatów widzenia arati (czczenia) Bóstwa: "Jeśli ktoś ogląda 

twarz Pana podczas trwania arati, to może on wyzwolić się od reakcji grzechów pochodzących z wielu, wielu 

tysięcy i milionów lat. Wybaczone mu zostaje nawet zabicie bramina, czy podobne zakazane czynności." 

Jak to już wytłumaczyliśmy, są różne święta, które należy obchodzić, takie jak urodziny Krsny, urodziny Pana 

Ramacandry, urodziny ważnych Vaisnavów, ceremonia Jhulanayatra z Panem siedzącym na huśtawce, i Dola-yatra 

(czyny Pana w miesiącu marcu). Podczas wszystkich tych festiwali Pan jest usadowiony na wozie, i wóz ten porusza 

się różnymi ulicami miasta, tak aby ludzie mogli skorzystać z oglądania Pana. W Bhavisya Puranie jest powiedziane, 

"Jeśli podczas takiej ceremonii nawet candala (tzw. zjadacz psów czy parias), powodowany ciekawością, ujrzy Pana 

na tym wozie, to zostaje on zaliczony do grona towarzyszy Pana Visnu." 

   W Agni Puranie jest powiedziane, "Każda osoba, która z upodobaniem ogląda czczenie Bóstw w świątyni, 

osiągnie rezultaty kriya-yogi, która została opisana w piśmie Pancaratra. "Kriya-yoga jest to system praktyki bardzo 

podobny do służby oddania, ale jest szczególnie przeznaczony dla yoginów-mistyków. Innymi słowy, poprzez ten 

stopniowy proces yogini-mistycy ostatecznie wznoszą się do służby oddania dla Pana. 

 

Rozdział 10 

Techniki słuchania i pamiętania 

Słuchanie 

   Świadomość Krsny i służba oddania rozpoczynają się od procesu słuchania, który w sanskrycie określany jest 

słowem śravanam. Wszyscy powinni otrzymać szansę przyłączenia się do grup pełniących służbę oddania i podjęcia 

procesu słuchania. Słuchanie jest bardzo istotne dla uczynienia postępu w świadomości Krsny. Kiedy nasz słuch 

odbiera transcendentalne wibracje, nasze serca oczyszczają się bardzo szybko. Tę niezwykłą wagę słuchania 

potwierdził Pan Caitanya. Słuchanie takie oczyszcza serce duszy pogrążonej w materialnej koncepcji życia i 

przygotowuje ją w ten sposób do podjęcia służby oddania i zrozumienia świadomości Krsny. 

   Garuda Purana w bardzo piękny sposób podkreśla ważność procesu słuchania. Powiedziane jest w niej: "Stan 

uwarunkowanego życia w tym materialnym świecie podobny jest do człowieka, który leży nieprzytomny na skutek 

ukąszenia węża. Oba te stany nieprzytomności mogą zostać zakończone przez dźwięk mantry." Kiedy człowiek 

zostaje ukąszony przez węża, to nie umiera natychmiast, lecz najpierw traci przytomność i pozostaje w stanie 

śpiączki. Każdy, kto przebywa w tym materialnym świecie, także trwa w stanie śpiączki, bowiem nie posiada on 

wiedzy o swojej prawdziwej tożsamości, swoich obowiązkach i swoim związku z Bogiem. Życie materialistyczne 



jest niczym ukąszenie węża iluzji i bez świadomości Krsny jest ono prawie martwe. Prawie martwemu człowiekowi, 

który został ukąszony przez węża, można przywrócić życie poprzez intonowanie pewnej mantry. Są kapłani, którzy 

potrafią intonować tę mantrę i dokonać tego wyczynu. W podobny sposób poprzez słuchanie maha-mantry: Hare 

Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, można pozbyć się 

martwej świadomości materialnej i przywrócić świadomość Krsny. 

   W Czwartym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 40 wersecie dwudziestego dziewiątego rozdziału, Śukadeva Gosvami 

mówi do Maharaja Pariksita o znaczeniu słuchania o rozrywkach Krsny. "Mój drogi Królu, powinno się przebywać 

tam, gdzie acaryowie (święci nauczyciele) mówią o transcendentalnych czynach Pana i powinno się słuchać tej rzeki 

nektaru, która wypływa z księżycowych twarzy takich wielkich osób. Jeśli ktoś z entuzjazmem słucha 

transcendentalnych dźwięków, wówczas bez wątpienia uwalnia się on od materialnej żądzy, materialnych tęsknot, 

strachu i rozpaczy, jak i od wszelkich iluzji egzystencji materialnych." 

   Śri Caitanya Mahaprabhu także polecił proces słuchania jako metodę samorealizacji w obecnym wieku Kali. W 

wieku tym bardzo trudno jest ściśle przestrzegać zasad regulujących polecanych w Vedach, czy też poświęcić się 

studiom nad Vedami - metodom samorealizacji dla wieków poprzednich. Jeśli jednak ktoś słucha wibracji 

dźwiękowych z ust wielkich bhaktów i acaryów, to z pewnością przyniesie mu to ulgę od nieczystości materialnego 

świata. Dlatego Caitanya Mahaprabhu polecił, że powinno się po prostu słuchać autorytetów, którzy są prawdziwymi 

bhaktami Pana. Słuchanie profesjonalnych recytatorów na nic się nie zda. Jeśli słuchamy tych, którzy są naprawdę 

samozrealizowani, to do naszych uszu wpływać będą rzeki nektaru podobne tym, które płyną na Księżycu. Właśnie 

tej metafory użyto w tym wersecie. 

   W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że "osoba materialistyczna może porzucić swoje materialne pragnienia 

jedynie poprzez przyjęcie świadomości Krsny." Dopóki nie znajdziemy wyższego zajęcia, dopóty nie jesteśmy w 

stanie porzucić naszych zajęć niższej natury. W materialnym świecie każdy zajęty jest złudnym działaniem pod 

wpływem niższej energii Pana, lecz kiedy otrzymujemy możliwość poznania smaku czynności będących pod 

wpływem wyższej energii Krsny, wówczas natychmiast zapominamy o drobniejszych przyjemnościach. Kiedy Krsna 

przemawia na Polu Bitewnym Kuruksetra, materialistycznym osobom wydaje się, że jest to po prostu rozmowa 

dwóch przyjaciół, lecz w istocie jest to rzeka nektaru wypływająca z ust Śri Krsny. Arjuna słuchał takich wibracji i 

dzięki temu uwolnił się od wszelkich materialnych problemów i iluzji. 

   W Dwunastym Canto Śrimad-Bhagavatam, w 15 wersecie trzeciego rozdziału powiedziane jest: "Osoba, która 

pragnie czystej służby oddania dla Pana Krsny wysławianego przez transcendentalne wibracje dźwiękowe, zawsze 

powinna słuchać wibracji gloryfikujących transcendentalne cechy Pana. Z pewnością zabije to wszelką 

niepomyślność w sercu." 

Oczekiwanie na łaskę Pana 

   W 8 wersecie czternastego rozdziału Dziesiątego Canto Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest: "Mój drogi Panie, 

każdy, kto nieustannie oczekuje Twojej bezprzyczynowej łaski i nie załamuje się, cierpiąc za swe uczynki w 

przeszłości, kto z głębi serca składa Ci pełne szacunku pokłony, ten z pewnością jest kandydatem do wyzwolenia, 

bowiem jest ono jego słusznym prawem." 

   To stwierdzenie Śrimad-Bhagavatam powinno być mottem dla każdego bhakty. Bhakta nie powinien oczekiwać 

natychmiastowej ulgi od reakcji za czyny popełnione w przeszłości. Żadna uwarunkowana dusza nie jest wolna od 

doświadczeń takich skutków, ponieważ egzystencja materialna oznacza ciągłe doświadczanie cierpień i 

przyjemności będących skutkiem przeszłych czynów. Kiedy ktoś zaprzestaje czynności materialnych, to wówczas 

nie czekają go już następne narodziny. Staje się to możliwe jedynie wtedy, kiedy podejmujemy proces świadomości 

Krsny, ponieważ czynności składające się na ten proces nie wytwarzają reakcji karmicznych. Dlatego, skoro tylko 

ktoś osiąga doskonałość w działaniu w świadomości Krsny, nie rodzi się on ponownie w tym materialnym świecie. 

Bhakta, który nie w pełni uwolnił się od skutków swych grzesznych czynów, powinien kontynuować swą 

świadomość Krsny, nawet jeśli na jego drodze pojawi się tyle różnych przeszkód. Kiedy pojawiają się takie 

przeszkody, należy po prostu myśleć o Krsnie i oczekiwać Jego łaski. Jest to jedyna pociecha. Jeśli bhakta żyje w 

takim duchu, wtedy z pewnością zostanie promowany do królestwa Pana. Poprzez spełnianie czynności w 

świadomości Krsny bhakta otrzymuje prawo wejścia do królestwa Boga. W wersecie tym użyte zostało słowo 

daya-bhak. Daya-bhak odnosi się do syna, który staje się prawnym spadkobiercą własności ojca. W podobny sposób 

czysty bhakta gotowy jest przejść przez różne cierpienia, które pojawiają się przy wykonywaniu służby oddania, i w 

ten sposób staje się kwalifikowany do wejścia do transcendentalnego królestwa. 



Pamiętanie 

Jeśli ktoś w jakiś sposób ustanawia w swoim umyśle trwały związek z Krsną, to związek ten nazywa się 

pamiętaniem. W Visnu Puranie znajdujemy bardzo piękne stwierdzenie na temat pamiętania: "Po prostu przez 

pamiętanie o Najwyższej Osobie Boga, wszystkie żywe istoty stają się kandydatami do wszelkiej pomyślności. 

Dlatego zawsze pragnę pamiętać o Panu, który jest nienarodzony i wieczny." W Padma Puranie to samo pamiętanie 

wyjaśnione zostało w następujący sposób: "Pragnę złożyć pełne szacunku pokłony dla Najwyższego Pana, Krsny, 

ponieważ jeśli ktoś o Nim pamięta, czy to w czasie śmierci czy za życia, to uwalnia się on od wszystkich grzesznych 

reakcji." 

Medytacja 

   Medytacja oznacza zaangażowanie umysłu w myślenie o formie Pana. Medytacja nie jest czymś bezosobowym, 

ani też nie oznacza skoncentrowania się na pustce. Według literatury wedyjskiej medytacja zawsze winna 

koncentrować się na formie Pana Visnu. 

   Pewne stwierdzenie dotyczące medytacji o formie Pana znajdujemy w Nrsimha Puranie. Powiedziano tam: 

"Medytacja skupiająca się na lotosowych stopach Pana uznana została za transcendentalną, za będącą poza sferą 

materialnych cierpień i przyjemności. Dzięki takiej medytacji nawet ten, kto jest wielkim łotrem, może uwolnić się 

od reakcji płynących z jego grzesznego życia.” 

   W Visnu-dharma znajduje się stwierdzenie o medytacji o transcendentalnych cechach Pana. Powiedziane jest tam: 

"Osoba bezustannie zaangażowana w świadomość Krsny, zawsze pamiętająca o transcendentalnych cechach Pana, 

uwalnia się od wszystkich reakcji za grzeszne uczynki i po tym oczyszczeniu jest ona gotowa do wkroczenia do 

królestwa Boga." Innymi słowy, nikt nie może wkroczyć do królestwa Boga bez uprzedniego uwolnienia się od 

wszystkich grzesznych reakcji. Grzesznych reakcji można uniknąć po prostu przez pamiętanie o formie Pana, Jego 

cechach, rozrywkach, itd. 

   W Padma Puranie znajdujemy stwierdzenie o pamiętaniu czynów Pana: "Osoba zawsze trwająca w medytacji o 

słodkich rozrywkach i cudownych dokonaniach Pana z pewnością uwalnia się od materialnego zanieczyszczenia." 

   W niektórych Puranach powiedziane jest, że kiedy ktoś medytuje o czynnościach służby oddania, to osiągnął on 

już upragniony rezultat i ujrzał Najwyższą Osobę Boga twarzą w twarz. W nawiązaniu do tego w Brahma-vaivarta 

Puranie znajduje się historia mówiąca o tym, że w Pratisthanapurze w Południowych Indiach żył bramin, któremu 

nie powodziło się najlepiej, lecz który mimo to był usatysfakcjonowany, myśląc, że na skutek swych złych 

uczynków w przeszłości i zgodnie z pragnieniem Krsny, nie otrzymał wystarczającej ilości pieniędzy i bogactwa. 

Tak więc żył on spokojnie i nie ubolewał nad swoim materialnym położeniem. Był on człowiekiem dobrego serca i 

uczęszczał na wykłady wygłaszane przez wielkie zrealizowane dusze. Podczas jednego z takich wykładów, bardzo 

uważnie słuchając o czynach Vaisnavów dowiedział się, że czynności Vaisnavów mogą być wykonywane nawet 

przez medytację. Mówiąc innymi słowy, jeśli dana osoba rzeczywiście nie jest w stanie wykonywać czynności 

Vaisnavów fizycznie, może ona medytować o czynnościach Vaisnavów i w ten sposób uzyskać ten sam efekt. 

Ponieważ bramin ten nie był bardzo zamożny, postanowił medytować o wspaniałych, królewskich czynnościach w 

służbie oddania. Jego medytacja przebiegała w następujący sposób: 

   Czasami wyobrażał sobie, że kąpie się w rzece Godavari, następnie siedzi na brzegu w odosobnionym miejscu i 

praktykuje ćwiczenia oddechowe pranayamy, dzięki którym starał się uzyskać koncentrację umysłu. Ćwiczenia 

oddechowe w mechaniczny sposób pomagają skupić umysł na określonym przedmiocie. Taki jest rezultat 

praktykowania ćwiczeń oddechowych i różnych ćwiczeń yogi. Dawniej nawet zwykli ludzie wiedzieli w jaki sposób 

skupić umysł na pamiętaniu Pana, tak więc i ten ubogi bramin potrafił to robić. Skoncentrował on swój umysł na 

formie Pana i zaczął sobie wyobrażać, że ubiera Pana w piękne i kosztowne szaty z ornamentami, koronami i innymi 

parafernaliami, a następnie kłoni się przed Panem, składając Mu wyrazy pełnego szacunku. Po zakończeniu 

ubierania Pana, bramin wyobrażał sobie, że bardzo starannie sprząta świątynię, a następnie, że ma wiele złotych i 

srebrnych naczyń. Zabierał on te naczynia nad rzekę i napełniał je świętą wodą. Nabierał on wody nie tylko z 

Godavari, lecz również z Yamuny, Gangesu, Narmady i Kaveri. Na ogół Vaisnava, kiedy czci Pana, nabiera wody ze 

wszystkich tych rzek przez intonowanie odpowiedniej mantry. Ten bramin jednak, zamiast intonowania 

odpowiedniej mantry, wyobrażał sobie, że fizycznie nabiera wodę z tych wielkich rzek do swoich złotych i 

srebrnych naczyń. Następnie zgromadził on wszystkie parafernalia wymagane do oddawania czci - kwiaty, owoce, 

kadzidła i papkę sandałową, i wszystko to umieścił przed Bóstwem. Woda, kwiaty i aromaty zostały w piękny 

sposób ofiarowane Bóstwu ku Jego satysfakcji. Następnie bramin urządził arati i zgodnie z zasadami regulującymi, 

zakończył wielbienie Pana. 

   Bramin ten odprawiał podobne ofiary przez wiele, wiele lat. Pewnego dnia wyobraził on sobie w swojej 



medytacji, że przyrządził ryż na słodko, z mlekiem i z cukrem, i że ofiarował ryż Bóstwu. Jednak nie był on bardzo 

zadowolony z tej ofiary, bowiem ryż na słodko był przygotowany przez niego niedawno i w czasie ofiarowania był 

jeszcze bardzo gorący. (Potrawy tej nie powinno się spożywać na gorąco; im zimniejszy jest ryż na słodko, tym jest 

on smaczniejszy.) Tak więc, ponieważ bramin przygotował ryż w ostatniej chwili, dlatego, chcąc przekonać się, czy 

ryż nadaje się do spożycia przez Pana, chciał on sprawdzić dotknięciem palca, czy jest on nadal gorący. Gdy tylko 

dotknął garnka, natychmiast oparzył się w palec. W ten sposób jego medytacja została przerwana. Kiedy spojrzał na 

swój palec, zauważył, ku swemu zdumieniu, że palec jest oparzony i zastanawiał się, w jaki sposób mogło się to stać. 

Nigdy nie myślał, że oparzy się w palec po prostu medytując o tym, że dotyka garnka ze słodkim ryżem. 

   Kiedy bramin w ten sposób zastanawiał się nad tym, na Vaikuncie Pan Narayana siedział z boginią fortuny, 

Laksmi, i uśmiechał się, ubawiony tym wydarzeniem. Widząc to, wszystkie boginie fortuny służące Panu 

zaciekawiły się, i zapytały Pana o przyczynę Jego śmiechu. Pan jednak nie zaspokoił ich ciekawości, lecz 

natychmiast posłał po bramina. Samolot wysłany z Vaikunthy natychmiast przywiózł bramina do królestwa Pana 

Narayana. Kiedy bramin stanął przed Panem i boginiami fortuny, Pan wyjaśnił mu całą historię. Bramin otrzymał 

wieczne miejsce na Vaikuncie w towarzystwie Pana i Jego bogiń fortuny. Historia ta ukazuje, że Pan, pomimo tego, 

że usytuowany jest w Swoim królestwie, jest wszechprzenikający. Choć Pan obecny jest na Vaikuncie, był On 

również obecny w sercu bramina, w którym bramin medytował o procesie wielbienia. Możemy więc zrozumieć, że 

rzeczy ofiarowane przez bhaktów nawet w czasie medytacji są przyjmowane przez Pana i pomagają nam osiągnąć 

pożądany rezultat. 

Rozdział 11 

Aspekty transcendentalnej służby 

Służenie 

   W opinii karmitów (osób działających dla korzyści), służeniem nazywa się ofiarowywanie rezultatów karmy. Ale 

według acaryów Vaisnava, takich jak Rupa Gosvami, służenie oznacza bezustanne zaangażowanie w jakiś rodzaj 

służby dla Pana. 

   W Skanda Puranie jest powiedziane, że za bhaktów są uważani ci, którzy są przywiązani do czynności 

rytualistycznych, do czterech porządków życia społecznego i czterech porządków życia duchowego. Ale jeśli 

bhaktowie są rzeczywiście zaangażowani w bezpośrednią służbę dla Pana, to muszą być oni bhagavatami, czyli 

czystymi bhaktami. Ci, którzy są zaangażowani w czynności karmiczne, albo spełnianie obowiązków odpowiednio 

do czterech porządków życia społecznego i duchowego, nie są w rzeczywistości czystymi bhaktami. Ale mimo to, 

ponieważ ofiarowują rezultaty swojej pracy Panu, są oni przyjmowani za bhaktów. Kiedy ktoś jest wolny od takich 

pragnień ale działa spontanicznie, powodowany miłością do Boga, to musi zostać przyjęty za czystego bhaktę. 

Uwarunkowane dusze, które weszły w kontakt z tym materialnym światem, są mniej lub bardziej owładnięte 

pragnieniem panowania nad naturą materialną. System varnaśrama i przepisane obowiązki wewnątrz tego systemu 

zostały w ten sposób zaplanowane, że uwarunkowana dusza może zadowolić swoje pragnienie zadowolenia 

zmysłów w tym materialnym świecie, i jednocześnie stopniowo wznieść się do zrozumienia duchowego. Pomiędzy 

tymi przepisanymi obowiązkami varny i aśramy jest wiele czynności, które należą do służby oddania w świadomości 

Krsny. Bhaktowie żyjący w aśramie grhastha spełniają rytualistyczne ofiary wedyjskie, jak również przepisane 

obowiązki służby oddania, ponieważ oba te procesy są przeznaczone do zadowolenia Krsny. Kiedy bhaktowie 

będący grhasthami spełniają takie rytualistyczne wedyjskie obowiązki, robią to dla zadowolenia Krsny. Tak jak to 

już przedyskutowaliśmy uprzednio, za służbę oddania jest uważana każda czynność, której celem jest zadowolenie 

Najwyższej Osoby Boga. 

   Śrila Rupa Gosvami opisuje osobę, która jest gotowa do zaangażowania się w służbę oddania. Mówi on, że osoby, 

które są neofitami i które rozwinęły odrobinę miłości do Boga, to proporcjonalnie do swojego oddania nie są 

zainteresowane czynnościami zadowalania zmysłów. Ale jeśli nadal jest w nich jakiś pociąg do przyjemności 

zmysłowych, wówczas rezultat takich czynności powinien być ofiarowany Krsnie. To jest nazywane 

zaangażowaniem w służbę dla Pana, gdzie Pan jest mistrzem, a pracujący jest sługą. 

   Naradiya Purana opisuje, w jaki sposób to służenie jest transcendentalne. Jest tam powiedziane, że osoba, która 

jest bezustannie zaangażowana w służbę oddania, poprzez swoje ciało, umysł i słowa, czy nawet osoba, która nie jest 

praktycznie zaangażowana, ale pragnie być taką, jest uważana za wyzwoloną. 



Służba oddania w przyjaźni 

   Służbę oddania w przyjaźni można podzielić na dwie kategorie: pierwsza z nich to działanie jako zaufany sługa 

Pana, a druga to działanie jako osoba życzliwa Panu. Osoba, która ma wiarę w służbę oddania dla Pana, 

systematycznie przestrzega zasad i przepisów tyczących się tej służby, z wiarą, że osiągnie platformę życia 

transcendentalnego. Drugim typem służby oddania jest stanie się dobroczyńcą Najwyższej Osoby Boga. 

Bhagavad-gita oznajmia, że najbardziej drogim Panu sługą jest osoba, która głosi Jego nauki. Każdy, kto szerzy 

poufne nauk Gity wśród ludzi w ogólności, jest tak bardzo drogi Krsnie, że nikt w ludzkim społeczeństwie nie może 

być jemu równy. 

   W Mahabharacie Draupadi mówi: "Mój drogi Govindo, obiecujesz, że Twój bhakta nigdy nie ginie. Wierzę 

Twojemu oznajmieniu, i dlatego we wszelkiego rodzaju kłopotach jedynie pamiętam Twoją obietnicę, i w ten sposób 

żyję." Draupadi i jej pięciu mężów, Pandavowie, za przyczyną swojego kuzyna Duryodhany, jak również innych, 

znaleźli się w poważnych kłopotach. Kłopoty te były tak duże, że nawet Bhismadeva, który przez całe swoje życie 

był brahmacarinem, jak również wielkim wojownikiem, czasami ronił łzy, myśląc o nich. Był zawsze zdumiony, że 

chociaż Pandavowie byli tak prawi, a Draupadi była praktycznie boginią fortuny, i chociaż Krsna był ich 

przyjacielem, to mimo to musieli cierpieć tak wiele niedoli. Chociaż kłopoty te były tak niezwykłe, Draupadi nie 

była zniechęcona. Wiedziała ona, że ponieważ Krsna jest ich przyjacielem, ostatecznie zostaną ocaleni. 

   Podobne zdanie znajduje się w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam , w drugim rozdziale, 53 wersecie, gdzie 

Havi, syn Króla Rsabhy, zwraca się do Maharaja Nimi: "Mój drogi Królu, osoba, która nigdy nawet na moment nie 

porzuca służby oddania dla lotosowych stóp Najwyższej Osoby (zaangażowania, które jest poszukiwane nawet przez 

wielkich półbogów, takich jak Indra), z mocnym przekonaniem, że nie ma nic bardziej godnego czci czy pożądanego 

niż to, jest nazywana bhaktą pierwszej klasy." 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że bhakta neofita, który po prostu rozwinął odrobinę miłości do Boga, jest z 

pewnością obiecującym kandydatem do służby oddania. Kiedy mocno utwierdza się w takiej służbie oddania, ta 

pewna pozycja staje się poufną częścią jego służby oddania. 

   Czasami zdarza się, że czysty bhakta kładzie się w świątyni Pana, aby służyć Mu jako Jego zaufany przyjaciel. 

Takie przyjacielskie zachowanie bhakty może być przyjęte za raganuga, czyli spontaniczne. Chociaż, według zasad, 

nikt nie może leżeć w świątyni Osoby Boga, to ta spontaniczna miłość do Boga może zostać zaliczona do służby 

oddania w przyjaźni. 

Podporządkowanie wszystkiego Panu 

   Jeśli chodzi o całkowite podporządkowanie, to jest taki wspaniały opis w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, 

w dwudziestym dziewiątym rozdziale, wersecie 34, gdzie Pan mówi, "Osoba, która w pełni podporządkowała się 

Mnie, całkowicie porzucając wszelkie czynności, jest osobiście chroniona przeze Mnie, zarówno w tym życiu, jak i 

następnym. Innymi słowy, pragnę pomóc jej bardziej awansować w życiu duchowym. Należy uważać, że taka osoba 

już osiągnęła sarsti (posiadanie bogactw równych Panu)." Bhagavad-gita również potwierdza, że skoro tylko ktoś 

podporządkowuje się lotosowym stopom Krsny, Krsna zaczyna się nim opiekować i daje mu gwarancję ochrony od 

wszelkich grzesznych reakcji. Również instruuje On taką osobę od wewnątrz, tak ażeby bhakta mógł bardzo szybko 

uczynić postęp w kierunku doskonałości duchowej. 

   To podporządkowanie się jest nazywane atma-nivedana. Ta atma (czyli jaźń) jest różnie definiowana przez różne 

autorytety. Czasami uważa się, że odnosi się ona do jaźni duchowej, czyli duszy, a czasami jaźń odnosi się do 

umysłu albo ciała. Zatem całkowite podporządkowanie się oznacza nie tylko podporządkowanie siebie jako duszy, 

ale również podporządkowanie służbie Pana swojego umysłu i ciała. W związku z tym Śrila Bhaktivinoda Thakura 

śpiewał bardzo piękną pieśń. Ofiarowując siebie jako w pełni podporządkowaną duszę, powiedział, "Mój drogi 

Panie, ofiarowuję Twojej służbie wszystko, cokolwiek jest mojego, mój umysł, moje sprawy rodzinne, moje ciało. 

Teraz możesz uczynić z nimi co zechcesz. Ty jesteś najwyższym właścicielem wszystkiego, więc jeśli chcesz, 

możesz mnie zabić, albo możesz dać mi ochronę. Wszelka władza jest w Twoich rękach. Ja nie mogę rościć sobie 

pretensji do niczego." 

   Podobną myśl wyraził w swoich modlitwach do Pana Śri Yamunacarya: "Mój drogi Panie, mogę żyć w 

jakimkolwiek ciele, czy to jako istota ludzka czy jako półbóg, nie dbam o gatunek życia, ponieważ te ciała są jedynie 

ubocznym produktem trzech sił materialnej natury. Lecz ja, który jestem w posiadaniu tych ciał, podporządkowuję 

się Tobie." 

   W Hari-bhakti-viveka jest powiedziane, w jaki sposób ktoś może podporządkować swoje ciało. Pewien bhakta 

mówi tam: "Mój drogi Panie, tak jak sprzedane zwierzę nie ma potrzeby martwić się o swoje utrzymanie, tak ja, 

ponieważ podporządkowałem Tobie swoją duszę i ciało, nie dbam więcej o swoje utrzymanie czy środki do życia." 



Innymi słowy, nie należy martwić się o swoje osobiste utrzymanie, czy zapewnienie środków do życia rodzinie. Jeśli 

ktoś rzeczywiście podporządkował Panu duszę i ciało, to powinien zawsze pamiętać, że jego jednym interesem jest 

zaangażowanie w służbę dla Pana. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że służba oddania w przyjaźni i służba oddania w podporządkowaniu siebie są obie 

trudnymi procesami. Dlatego taki związek z Panem spotyka się bardzo rzadko. Procesy te mogą bez trudu spełniać 

jedynie bhaktowie zaawansowani. Oznacza to, że bardzo rzadko spotyka się podporządkowanie, które jest zmieszane 

ze szczerym ekstatycznym oddaniem. Musi się tu w pełni podporządkować woli Pana. 

0fiarowanie ulubionych przedmiotów 

   W Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, jedenastym rozdziale, wersecie 41, Pan Krsna mówi Uddhavie, "Mój 

drogi przyjacielu, jeśli ktoś ofiarowuje Mi najlepszą rzecz, którą posiada, albo cokolwiek, co jest mu miłe, osiągnie 

wieczną korzyść." 

Czynienie wszelkich starań dla Krsny 

   W Narada-pancaratra jest zdanie mówiące, jak działać we wszystkich dziedzinach życia, by zadowolić 

Najwyższego Pana. Powiedziane jest tam, że osoba, która jest rzeczywiście w służbie oddania, musi być 

zaangażowana we wszelkiego rodzaju czynności-te, które są przepisane w pismach objawionych, i również te, które 

są środkiem utrzymania się przy życiu. Innymi słowy, bhakta nie tylko powinien zaangażować się w przepisane 

obowiązki służby oddania, które są wymienione w pismach objawionych, ale również powinien pełnić obowiązki 

swojego praktycznego życia w świadomości Krsny. Np. bhakta, który ma jakiś duży majątek albo fabrykę, może 

ofiarować owoce takich materialnych posiadłości dla służby Panu. 

Bycie podporządkowaną duszą 

   W Hari-bhakti-vilasa znajduje się następujące zdanie o samopodporządkowaniu: "Mój drogi Panie, osoba, która 

podporządkowała się Tobie, która jest mocno przekonana, że należy do Ciebie, i która rzeczywiście działa w ten 

sposób poprzez swoje ciało, umysł i słowa, może naprawdę cieszyć się transcendentalnym szczęściem." 

W Nrsimha Puranie Pan Nrsimhadeva mówi, "Każdy, kto modli się do Mnie i przyjmuje Moje schronienie, znajduje 

się pod Moją opieką i Ja zawsze chronię go od wszelkiego rodzaju kłopotów." 

Służenie drzewom takim jak tulasi 

   W Skanda Puranie znajduje się zdanie, które w następujący sposób chwali drzewo tulasi: "Składam moje 

pokorne wyrazy szacunku drzewu tulasi, które jest w stanie zniszczyć ogrom grzesznych czynności. Jedynie poprzez 

dotykanie tego drzewka czy widzenie go można zostać uwolnionym od wszelkich niepokojów i chorób. Jedynie 

poprzez ofiarowanie pokłonów temu drzewku i podlewanie go wodą, można uwolnić się od wszelkiego strachu 

przed sądem Yamaraja (króla śmierci, który karze grzeszników). Jeśli ktoś zasiewa gdzieś nasionka drzewka tulasi, z 

pewnością staje się bhaktą Pana Krsny. A jeśli liście tulasi ofiarowane są w oddaniu lotosowym stopom Krsny, to 

rezultatem tego jest rozwinięcie pełnej miłości do Boga." 

   Wszyscy Hindusi w Indiach, nawet ci, którzy nie należą do grupy Vaisnava, otaczają szczególną opieką drzewko 

tulasi. Nawet w wielkich miastach, gdzie bardzo trudno jest utrzymać to drzewko, ludzie troskliwie opiekują się tą 

rośliną. Podlewają ją i ofiarowują jej wyrazy szacunku, ponieważ czczenie drzewka tulasi jest bardzo ważne w 

służbie oddania. 

   W Skanda Puranie jest inne zdanie odnośnie tulasi, które brzmi, "Tulasi jest pomyślna pod każdym względem. 

Jedynie poprzez widzenie jej, dotykanie, pamiętanie, modlenie się do niej, poprzez składanie jej pokłonów, poprzez 

słuchanie o niej albo po prostu poprzez zasianie tego drzewka, zawsze panuje pomyślność. Każdy, kto wchodzi w 

kontakt z drzewkiem tulasi, tak jak to wymieniono powyżej, żyje wiecznie w świecie Vaikuntha." 

Rozdział 12 

Dalsze aspekty transcendentalnej służby 



Słuchanie pism objawionych 

   Według Śrila Rupy Gosvamiego, za pismo święte jest uważana każda książka, która oświeca w dziedzinie 

czynienia postępu w służbie oddania. Według definicji Śrila Madhvacaryi, nazwa pisma objawione odnosi się do 

książek takich jak Ramayana, Mahabharata, Purany, Upanisady, Vedanta - i każdej innej literatury, której treść jest 

zgodna z tymi objawionymi pismami. 

   W Skanda Puranie znajduje się takie stwierdzenie: "Osoba, która jest bezustannie zajęta czytaniem literatury 

głoszącej Vaisnava kult służby oddania, jest zawsze sławiona w ludzkim społeczeństwie, i z pewnością Pan Krsna 

jest z niej zadowolony. Osoba, która troskliwie trzyma taką literaturę w domu, ofiarowując jej wyrazy szacunku, 

uwalnia się od wszelkich grzesznych reakcji i ostatecznie jest czczona przez półbogów." 

Również powiedziano do Narady Muniego, "Mój drogi Narado, w domu osoby, która pisze literaturę Vaisnava i 

trzyma taką literaturę u siebie, zawsze rezyduje Pan Narayana." 

   W Śrimad-Bhagavatam, w Dwunastym Canto, trzynastym rozdziale, wersecie 15, jest powiedziane, 

"Śrimad-Bhagavatam jest esencją całej filozofii Vedanty. Kto w jakiś sposób przywiązał się do czytania 

Śrimad-Bhagavatam, nie może mieć już więcej upodobania do czytania innej literatury. Innymi słowy, osoba, która 

zasmakowała w transcendentalnym szczęściu Śrimad-Bhagavatam, nie może być usatysfakcjonowana żadną 

pospolitą literaturą." 

Zamieszkanie w Mathurze 

   W Varaha Puranie znajduje się zdanie chwalące dzielnice mieszkalne Mathury. Pan Varaha mówi mieszkańcom 

Ziemi, "Każdy, kto jest przyciągany do miejsc innych niż Mathura, z pewnością pozostanie pod wpływem energii 

iluzorycznej." Brahmanda Purana stwierdza, że wszelkie rezultaty podróżowania do wszystkich miejsc pielgrzymek 

wewnątrz trzech światów mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez dotknięcie świętej ziemi Mathury. W wielu 

śastrach (pismach) jest powiedziane, że jedynie poprzez słuchanie, pamiętanie, sławienie, pragnienie, ujrzenie czy 

dotykanie ziemi Mathury, można osiągnąć spełnienie wszystkich pragnień. 

Pełnienie służby dla bhaktów 

   W Padma Puranie znajduje się pewne zdanie sławiące służbę dla Vaisnavów, czyli bhaktów. W piśmie tym Pan 

Śiva mówi Parvati, "Moja droga Parvati, są różne metody oddawania czci, i spośród wszystkich takich metod za 

najwyższą uważane jest wielbienie Najwyższej Osoby. Ale nawet wyższym od kultu Pana jest wielbienie bhaktów 

Pana."  

   Podobne zdanie znajduje się w Trzecim Canto, siódmym rozdziale, 19 wersecie Śrimad-Bhagavatam: "Pragnę 

zostać szczerym sługą bhaktów, ponieważ poprzez służenie im można osiągnąć czystą służbę oddania dla 

lotosowych stóp Pana. Służba dla bhaktów zmniejsza wszelkie niedole warunków materialnych i rozwija w nas 

głębokie miłosne oddanie dla Najwyższej Osoby Boga." 

   Podobne oznajmienie znajduje się też w Skanda Puranie: "Osoby, których ciała dekorowane są znakami tilaka, 

symbolizującymi konchę, czakrę, buławę i lotos, które na swoich głowach zawsze trzymają liście tulasi i których 

ciała dekorowane są gopi-candana - nawet widziane raz, mogą pomóc patrzącej na nie osobie wyzwolić się od 

wszelkich grzechów." 

   Podobne zdanie znajduje się w Pierwszym Canto, dziewiętnastym rozdziale, 33 wersecie Śrimad-Bhagavatam: 

"Nie ma wątpliwości co do tego, że osoba, która odwiedziła bhaktę, dotknęła jego stóp albo ofiarowała mu miejsce 

do siedzenia, zostanie wyzwolona od wszelkich reakcji swoich grzesznych czynów. Nawet przez pamiętanie czynów 

takiego Vaisnavy można oczyścić siebie i całą swoją rodzinę. A co dopiero mówić o pełnieniu bezpośredniej służby 

dla niego?" 

   W Adi Puranie znajduje się następujące oznajmienie Samego Pana Krsny, zwracającego się do Arjuny: "Mój 

drogi Partho, ten, kto podaje się za Mojego bhaktę, nie jest nim. Jedynie ta osoba, która uważa się za bhaktę Mojego 

bhakty, jest rzeczywiście Moim wielbicielem." Nikt nie może bezpośrednio zbliżyć się do Najwyższej Osoby Boga. 

Należy zbliżać się do Niego poprzez Jego czystych bhaktów. Dlatego w tym systemie Vaisnava pierwszym 

obowiązkiem jest przyjęcie na mistrza duchowego bhakty i pełnienie dla niego służby oddania. 

   Śrila Rupa Gosvami zapewnia, że wszystkie cytaty podane w Bhakti-rasamrta-sindhu i pochodzące z różnych 

pism, zostały zaakceptowane przez wielkich acaryów i bhaktów Pana. 



*Służenie Panu odpowiednio do swojej pozycji 

   W Padma Puranie znajduje się oznajmienie, że obrzędy ku czci Pana należy spełniać odpowiednio do swoich 

możliwości finansowych. Każdy bezwzględnie powinien przestrzegać różnych świąt i ceremonii ku czci Pana. 

Pełnienie służby oddania w Karttika 

   Jedna z najważniejszych ceremonii jest nazywana Urja-vrata. Urja-vrata jest obchodzona w miesiącu Karttika 

(październik-listopad). W miesiącach tych w świątyniach, szczególnie we Vrndavanie, obowiązuje szczególny 

program czczenia Pana w Jego formie Damodara. "Damodara" odnosi się do Krsny związanego sznurem przez 

matkę Yaśodę. Jest powiedziane, że tak jak Pan Damodara jest bardzo drogi Swoim bhaktom, tak również drogie im 

są miesiące znane jako Damodara albo Karttika. 

   Szczególnie poleca się, aby służbę oddania podczas Urja-vrata w miesiącu Karttika pełnić w Mathurze. System 

ten nadal jest przestrzegany przez wielu bhaktów. W tym okresie udają się oni do Mathury albo Vrndavany i 

pozostają tam podczas miesiąca Karttika, aby pełnić służbę oddania. 

   W Padma Puranie jest powiedziane, "Pan może ofiarować Swojemu bhakcie wyzwolenie albo szczęście 

materialne, ale kiedy taki bhakta spełnia jakąś służbę oddania, szczególnie w Mathurze podczas miesiąca Karttika, 

wówczas pragnie on jedynie osiągnięcia czystej służby oddania dla Pana." Znaczenie tego jest takie, że Pan nie 

ofiarowuje służby oddania zwykłym osobom, które nie są poważne w stosunku do niej. Ale nawet takie niepoważne 

osoby, które w miesiącu Karttika pełnią służbę oddania zgodnie z zasadami, w okręgu. Mathury w Indiach, z 

łatwością są nagradzane osobistą służbą dla Pana. 

Urządzanie festiwali sławiących czyny Pana 

   W Bhavisya Puranie znajduje się zdanie o przestrzeganiu różnych świąt sławiących pojawienie się (narodziny) i 

inne transcendentalne czyny Pana. Jest tam powiedziane, "Mój drogi Panie Janardano (Krsno), proszę powiedz mi, 

kiedy przypada ten dzień, w którym narodziłeś się z matki Devaki. Jeśli łaskawie poinformujesz nas o tym, 

będziemy obchodzili to święto bardzo uroczyście. O zabójco Keśi, jesteśmy duszami w stu procentach 

podporządkowanymi Twoim lotosowym stopom, i pragniemy jedynie zadowolić Cię naszymi ceremoniami." 

   To zdanie z Bhavisya Purany jest dowodem na to, że poprzez przestrzeganie różnych ceremonii ku czci Pana, z 

pewnością zadowoli się Pana. 

Służenie Bóstwu z wielkim oddaniem 

   W Adi Puranie jest powiedziane, "Osoba, która bezustannie intonuje święte imię i która czuje transcendentalną 

przyjemność, kiedy jest zaangażowana w służbę dla Pana, z pewnością zostanie nagrodzona służbą oddania i nigdy 

nie otrzyma jedynie mukti (wyzwolenia)." 

   Mukti oznacza wyzwolenie od materialnych zanieczyszczeń. Kiedy ktoś jest wyzwolony, nie musi rodzić się 

ponownie w tym materialnym świecie. Impersonaliści pragną połączyć się z egzystencją duchową, zakończyć swoją 

indywidualną egzystencję. Ale według Śrimad-Bhagavatam, mukti jest jedynie początkiem na drodze do osiągnięcia 

swojej normalnej pozycji. Normalną pozycją każdej żywej istoty jest bycie zaangażowanym w służbę oddania dla 

Pana. Z oznajmienia Adi Purany wynika, że bhakta jest usatysfakcjonowany jedynie z bycia zaangażowanym w 

służbę oddania. Nie pragnie on żadnego wyzwolenia z materialnego uwarunkowanego życia. Innymi słowy, każdy 

kto jest zaangażowany w służbę oddania, nie jest już dłużej w materialnych warunkach życia, chociaż pozornie może 

się tak wydawać. 

Recytowanie Śrimad-Bhagavatam pomiędzy bhaktami 

   Śrimad-Bhagavatam jest drzewem pragnień mądrości wedyjskiej. Veda oznacza "ogół wiedzy. "W 

Śrimad-Bhagavatam została w doskonały sposób zaprezentowana wszelka wiedza, która jest konieczna w ludzkim 

społeczeństwie. W pismach wedyjskich są różne działy wiedzy, łącznie z socjologią, polityką, medycyną i sztuką 

militarną. Wszystkie te i inne dziedziny wiedzy zostały w doskonały sposób opisane w Vedach. Jeśli natomiast 

chodzi o wiedzę duchową, to również jest ona tam w doskonały sposób opisana, a Śrimad-Bhagavatam jest uważane 

za dojrzały owoc tego spełniającego pragnienia drzewa Ved. Drzewo honoruje się za produkcję owoców. Np., mango 

uważane jest za bardzo wartościowe drzewo, ponieważ produkuje owoc mango, uważany za króla owoców: Kiedy 



owoc mango dojrzewa, jest to największym darem tego drzewa, i podobnie Śrimad-Bhagavatam jest uważane za 

dojrzały owoc drzewa wedyjskiego. I tak jak dojrzały owoc staje się bardziej smakowity kiedy zostanie najpierw 

dziobnięty przez papugę, czyli śuka, tak Śrimad-Bhagavatam stało się bardziej wyśmienite, kiedy zostało objawione 

poprzez transcendentalne usta Śukadevy Gosvamiego. 

   Śrimad-Bhagavatam powinno być otrzymywane w nieprzerwanej sukcesji uczniów. Kiedy dojrzały owoc jest 

podawany z wierzchołka drzewa na ziemię systemem z ręki do ręki, wówczas owoc ten nie ulega zniszczeniu. 

Również Śrimad-Bhagavatam, kiedy jest otrzymywane w systemie parampara, czyli sukcesji uczniów, podobnie 

pozostaje niezmienione. W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że sukcesja uczniów, czyli parampara, jest sposobem 

otrzymywania transcendentalnej wiedzy. Taka wiedza musi być przekazywana poprzez sukcesję uczniów, poprzez 

autoryzowane osoby, które znają prawdziwy cel śastr. 

   Śri Caitanya Mahaprabhu polecał, aby Śrimad-Bhagavatam przyjmować z ust samozrealizowanej osoby 

nazywanej bhagavatam. Bhagavata oznacza "w związku z Osobą Boga (Bhagavanem)." Więc bhagavatam jest 

czasami nazywany bhakta, i Bhagavatam jest też książka, która jest w związku ze służbą oddania dla Najwyższej 

Osoby Boga. Pan Caitanya Mahaprabhu polecał, aby instrukcje przyjmować od osoby Bhagavatam, a wówczas 

będzie można rozkoszować się prawdziwym smakiem Śrimad-Bhagavatam. Śrimad-Bhagavatam rozkoszują się 

nawet osoby wyzwolone. Śukadeva Gosvami zauważył, że chociaż był wyzwolonym już w łonie swojej matki, to 

dopiero po zasmakowaniu w Śrimad-Bhagavatam został wielkim bhaktą. Wobec tego, ten kto pragnie awansu w 

świadomości Krsny, powinien poznawać znaczenie Śrimad-Bhagavatam poprzez dyskusje autoryzowanych 

bhaktów. 

   W Śrimad-Bhagavatam, w Drugim Canto, pierwszym rozdziale, wersecie 9, Śukadeva Gosvami zauważa, że 

chociaż był bardzo przyciągany przez bezosobowego Brahmana, to usłyszawszy o transcendentalnych rozrywkach 

Najwyższej Osoby Boga z ust swojego ojca, Vyasadevy, został bardziej zauroczony Śrimad-Bhagavatam. Oznacza 

to, że Vyasadeva był również samozrealizowaną duszą, i jego dojrzały przekaz transcendentalnej wiedzy 

bezpośrednio do Śukadevy Gosvamiego przebiegał w wyżej wspomniany sposób. 

Obcowanie z zaawansowanymi bhaktami 

   Znaczenie dyskutowania Śrimad-Bhagavatam w towarzystwie czystych bhaktów zostało wyjaśnione przez 

Śaunakę Muniego podczas spotkania w Naimisaranya, w obecności Suty Gosvamiego. Suta Gosvami zapewnił, że 

jeśli ktoś ma na tyle szczęścia, aby chociaż przez moment obcować z czystym bhaktą Pana, to ten szczególny 

moment jest tak wartościowy, że nie mogą równać się z nim te pobożne czynności, które mogą promować daną 

osobę na planety niebiańskie, czy dać wyzwolenie z nieszczęść materialnych. Innymi słowy, ci, którzy są 

przywiązani do Śrimad-Bhagavatam, nie dbają o żaden rodzaj korzyści płynący z promocji do królestw wyższego 

systemu planetarnego, ani też o wyzwolenie, o którym marzą impersonaliści. Zatem obcowanie z czystymi bhaktami 

jest tak transcendentalnie wartościowe, że nie może się z nim równać żaden rodzaj materialnego szczęścia. 

   W Hari-bhakti-sudhodaya znajduje się konwersacja pomiędzy Prahladem Maharajem i jego ojcem, 

Hiranyakaśipu, w której Hiranyakaśipu zwraca się do Prahlada w ten sposób: "Mój drogi synu, towarzystwo, to 

bardzo ważna rzecz. Działa ono jak kryształ górski, odzwierciedlając wszystko, cokolwiek się przed nim położy." 

Podobnie, jeśli obcujemy z podobnymi kwiatom bhaktami Pana, i jeśli nasze serca są kryształowo czyste, z 

pewnością skutek będzie ten sam. Inny przykład, który można podać w związku z tym jest taki, że jeśli mężczyzna 

nie jest impotentem, a kobieta jest zdrowa, wówczas rezultatem ich związku seksualnego będzie poczęcie dziecka. 

W ten sam sposób, jeśli otrzymujący wiedzę duchową i jej przekaziciel są szczerzy i bona fide, wówczas rezultaty 

będą dobre. 

Intonowanie świętych imion Pana 

   Wers 11 pierwszego rozdziału Drugiego Canto Śrimad-Bhagavatam, w następujący sposób podkreśla znaczenie 

intonowania Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

Śukadeva Gosvami mówi Maharajowi Pariksitowi: "Drogi Królu, jeśli ktoś jest spontanicznie przywiązany do 

intonowania maha-mantry Hare Krsna, oznacza to, że osiągnął on najwyższy stan doskonałości." Szczególnie jest 

tam wspomniane, że karmici, którzy pragną owoców swojego działania, jnani, którzy pragną stać się jednym z 

Najwyższą Osobą, i yogini, którzy starają się o doskonałości mistyczne, mogą osiągnąć rezultaty wszelkich stanów 

doskonałości jedynie przez intonowanie maha-mantry. Śukadeva używa słowa nirnitam, które oznacza "to już 

zostało zadecydowane." Był on duszą wyzwoloną, a zatem nie mógł przyjąć niczego, co nie byłoby rzeczą 

ostateczną. Więc Śukadeva Gosvami szczególnie podkreśla, że to zostało już postanowione, zatem kto doszedł do 

etapu intonowania mantry Hare Krsna z determinacją i wytrwałością, musi być uważany za osobę, która już przeszła 



przez okres czynności karmicznych, spekulacji umysłowej i yogi mistycznej. 

   W Adi Puranie Krsna stwierdza tę samą rzecz. Zwracając się do Arjuny, mówi On: "Każdy, kto intonuje Moje 

transcendentalne imię, zawsze obcuje ze Mną. I mogę powiedzieć ci szczerze, że dla takiego bhakty staję się łatwo 

osiągalny." 

   W Padma Puranie jest również powiedziane, "Intonowanie mantry Hare Krsna pojawia się na ustach tylko tej 

osoby, która przez wiele, wiele żywotów czciła Vasudevę." W tej Padma Puranie jest dalej powiedziane, "Nie ma 

różnicy pomiędzy świętym imieniem Pana, a Samym Panem. Wskutek tego święte imię Pana jest równie doskonałe 

w swojej pełni, czystości i wieczności, tak jak Sam Pan. Święte imię nie jest materialną wibracją dźwiękową, jak 

również wolne jest od wszelkich materialnych zanieczyszczeń." Dlatego intonowania świętego imienia nie może 

spełniać bez obraz ta osoba, której nie udało się oczyścić swoich zmysłów. Innymi słowy, święte imiona 

maha-mantry Hare Krsna nie mogą być właściwie intonowane przez zmysły materialistyczne. Ale przez przyjęcie 

tego procesu mantrowania otrzymuje się szansę rzeczywistego oczyszczenia się, i w ten sposób wkrótce można 

mantrować bez popełniania obraz. 

   Caitanya Mahaprabhu polecał, aby każdy intonował mantrę Hare Krsna po prostu po to, aby oczyścić swoje serce 

z nagromadzonego tam brudu. I kiedy ten brud zostanie usunięty, wówczas można naprawdę zrozumieć wagę 

świętego imienia. Żadnego transcendentalnego rezultatu z intonowania mantry Hare Krsna nie mogą jednak osiągnąć 

te osoby, które nie zamierzają pozbyć się tego brudu ze swoich serc, ale chcą, aby ten stan pozostał bez zmian. 

Zatem powinno się pragnąć rozwinąć postawę służenia Panu, ponieważ to pomaga mantrować bez popełniania 

obraz. Pod kierunkiem mistrza duchowego uczeń jest szkolony, w jaki sposób pełnić służbę i jednocześnie 

intonować mantrę Hare Krsna. Skoro tylko ktoś rozwija spontaniczną chęć służenia, wówczas natychmiast może 

zrozumieć transcendentalną naturę świętego imienia maha-mantry. 

Zamieszkanie w Mathurze 

   W Padma Puranie znajduje się oznajmienie o znaczeniu zamieszkania w takich świętych miejscach jak Mathura 

czy Dvaraka. Jest tam powiedziane, "Odwiedzanie różnych świętych miejsc pielgrzymek oznacza wyzwolenie się z 

niewoli materialnej. To wyzwolenie nie jest jednakże najwyższym stanem doskonałości. Po osiągnięciu tego 

wyzwolonego stanu należy zaangażować się w służbę oddania dla Pana. Po osiągnięciu stanu brahma-bhuta 

(wyzwolenia), można wznieść się wyżej, do zaangażowania w służbę oddania. To osiągnięcie transcendentalnej 

służby miłości dla Pana jest celem życia. I może być ono osiągnięte z łatwością przez tego, który żyje w 

Mathura-mandala nawet przez parę sekund." 

   Dalej jest powiedziane, "Któraż osoba nie zgodziłaby się czcić ziemi Mathury? Mathura może spełnić wszelkie 

pragnienia i ambicje osoby pracującej dla korzyści i osoby pragnącej zbawienia, której dążeniem jest stać się jednym 

z Najwyższym Brahmanem. A z pewnością Mathura spełni pragnienia bhaktów, którzy jedynie pożądają 

zaangażowania w służbie oddania dla Pana." W literaturze wedyjskiej jest również powiedziane, "Jakże wspaniałe 

jest to, że po prostu przez rezydowanie w Mathurze nawet przez jeden dzień, można osiągnąć transcendentalną 

miłość dla Najwyższej Osoby Boga! Ta ziemia Mathury musi być bardziej chwalebna niż Vaikuntha-dhama, 

królestwo Boga!" 

Rozdział 13 

Pięć potężnych form służby oddania 
 

   Śrila Rupa Gosvami oznajmił, że pięć rodzajów czynności służby oddania-mianowicie, rezydowanie w Mathurze, 

wielbienie Bóstwa Pana, recytowanie Śrimad-Bhagavatam, służenie bhakcie i intonowanie mantry Hare 

Krsna-posiadają tak wielką moc, że nawet małe przywiązanie do którejkolwiek z tych pięciu służb może wzbudzić 

ekstazę oddania nawet u neofity. 

   Śrila Rupa Gosvami napisał następujący werset odnośnie czczenia formy Pana, czyli Bóstwa: "Mój drogi 

przyjacielu, jeśli nadal masz jakiekolwiek pragnienie cieszenia się towarzystwem swoich przyjaciół w tym 

materialnym świecie, to nie patrz na tę postać Krsny, który stoi na brzegu Keśi-ghata (miejsce kąpieli we 

Vrndavanie). Jest On znany jako Govinda, a Jego oczy są bardzo czarujące. Gra On na Swoim flecie, a na głowie ma 

pawie pióro. I całe Jego ciało oświetlone jest światłem księżyca." 

   Znaczenie tego wersu jest takie, że jeśli ktoś przywiąże się do śri-murti, czyli Bóstwa Krsny, poprzez wielbienie 

Go w domu, to zapomni o swoich związkach tak zwanej przyjaźni, miłości i społeczeństwie. Dlatego obowiązkiem 

każdego gospodarza domu jest zainstalowanie Bóstwa Pana w domu i rozpoczęcie procesu wielbienia Go razem ze 



wszystkimi członkami swojej rodziny: To uchroni każdego od takich niepożądanych czynności jak chodzenie do 

klubów, kin i prywatek tanecznych, picia, palenia, itd. Wszystkie te nonsensy zostaną zapomniane, jeśli ktoś kładzie 

nacisk na czczenie Bóstw w domu. 

   Śrila Rupa Gosvami pisze dalej, "Mój drogi głupi przyjacielu, myślę, że słyszałeś już jakieś fragmenty tego 

pomyślnego Śrimad-Bhagavatam, które zniechęca do dążenia do rezultatów czynności karmicznych, rozwoju 

ekonomicznego i wyzwolenia. Myślę, że mogę mieć pewność, że wersy Dziesiątego Canto Śrimad-Bhagavatam 

opisujące rozrywki Pana stopniowo wejdą w twoje uszy i przenikną do twojego serca." 

Na początku Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że tego Bhagavatam nie można zrozumieć, dopóki ktoś nie jest 

w stanie odrzucić, niczym śmieci, korzystnych rezultatów rytualistycznych ceremonii, rozwoju ekonomicznego i 

pragnienia stania się jednym z Najwyższym (czyli zbawienia). Śrimad-Bhagavatam traktuje wyłącznie o służbie 

oddania. Rozrywki Pana, tak jak zostały one opisane w Canto Dziesiątym, może zrozumieć tylko osoba, która 

studiuje Śrimad-Bhagavatam w duchu wyrzeczenia. Innymi słowy, nie należy usiłować zrozumieć tematów 

Dziesiątego Canto, takich jak rasa-lila (taniec miłości), dopóki nie ma się spontanicznej atrakcji do 

Śrimad-Bhagavatam. Aby rozkoszować się Śrimad-Bhagavatam takim jakim ono jest, należy być usytuowanym w 

czystej służbie oddania. 

W powyższych dwóch wersetach Śrila Rupy Gosvamiego znajdują się pewne metaforyczne analogie, które 

pośrednio potępiają materialistyczne związki społeczne, i takąż przyjaźń i miłość. Ludzie na ogół są przyciągani do 

społeczeństwa, przyjaźni i miłości, i robią różne starania i wysiłki, aby rozwinąć te materialne zanieczyszczenia. Ale 

ujrzenie śri-murti Radharani i Krsny oznacza zapomnienie takiego dążenia do materialnych związków. Śrila Rupa 

Gosvami skomponował ten werset w taki sposób, że pozornie chwali on materialną przyjaźń i miłość, a potępia 

odwiedzających śri-murti, czyli Govindę. Ta metaforyczna analogia jest skonstruowana w ten sposób, że rzeczy, 

które zdają się być chwalone, są potępione, a rzeczy, które powinny być potępione, są chwalone. Rzeczywiste 

znaczenie tego wersu jest takie, że jeśli ktoś w ogóle pragnie zapomnieć o nonsensownej materialnej przyjaźni, 

miłości i społeczeństwie, musi on ujrzeć formę Govindy. 

Śrila Rupa Gosvami podobnie opisał transcendentalną naturę rozkoszowania się tematami dotyczącymi Krsny. 

Pewien bhakta kiedyś powiedział, "To zdumiewające, że od kiedy ujrzałem tę Osobę Boga, który został skąpany 

łzami moich oczu, moje ciało drży, i On sprawił to, że nie jestem dłużej w stanie wypełniać swoich materialnych 

obowiązków. Od kiedy Go ujrzałem, nie mogę pozostać spokojnie w domu. Pragnę odwiedzać Go zawsze." 

Znaczenie tego wersu jest takie, że skoro ktoś ma na tyle szczęścia, że skontaktuje się z czystym bhaktą, powinien 

natychmiast pragnąć słuchać o Krsnie, poznawać Krsnę, czyli, innymi słowy, stać się w pełni świadomym Krsny. 

Podobnie, jest pewne zdanie o słuchaniu i intonowaniu maha-mantry: "Jest powiedziane, że święci są w stanie 

słyszeć wibracje strun viny w rękach Narady, który zawsze śpiewa chwały Pana Krsny. Teraz te wibracje weszły w 

moje uszy, i zawsze czuję obecność Najwyższej Osoby. Stopniowo uwalniam się od przywiązania do materialnych 

uciech." 

Śrila Rupa Gosvami opisał również Mathura-mandala: "Pamiętam Pana stojącego na brzegu rzeki Yamuny, tak 

pięknego pomiędzy drzewami kadamba, gdzie wiele ptaków świergocze w ogrodach. Wrażenia te zawsze dają mi 

transcendentalną realizację piękna i szczęścia." Te uczucia do Mathura-mandali i Vrndavany opisane przez Śrila 

Rupę Gosvamiego, mogą być w rzeczywistości odczuwane nawet przez niewielbicieli. Miejsca znajdujące się w 

okręgu osiemdziesięciu czterech mil kwadratowych wokół Mathury są tak pięknie usytuowane na brzegach rzeki 

Yamuny, że każdy, kto się tam udaje, nigdy nie będzie pragnął powrotu do tego świata materialnego. Te zdania Śrila 

Rupy Gosvamiego są w rzeczywistości zrealizowanymi opisami Mathury i Vrndavany. Wszystkie ich cechy 

świadczą o tym, że Mathura i Vrndavana są usytuowane transcendentalnie. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w 

stanie rozbudzać naszych transcendentalnych sentymentów w tych miejscach. Takie transcendentalne uczucia 

powstają natychmiast i niezawodnie tuż po przybyciu do Mathury czy Vrndavany. 

Czasami może się wydawać, że te zdania o służbie oddania wyolbrzymiają jej rezultaty, ale w rzeczywistości nie ma 

w nich żadnej przesady. Niektórzy bhaktowie, jak dowodzą tego pisma objawione, osiągnęli natychmiastowe 

rezultaty przez takie towarzystwo, chociaż nie jest to możliwe dla wszystkich. Np., Kumarowie natychmiast zostali 

bhaktami jedynie poprzez powąchanie kadzidła w świątyni. Bilvamangala Thakura jedynie po usłyszeniu o Krsnie 

natychmiast porzucił swoją piękną przyjaciółkę, i wyruszył do Mathury i Vrndavany, gdzie został doskonałym 

Vaisnavą. Więc w zdaniach tych nie ma przesady, ani też nie są one zmyślonymi historiami. Są one rzeczywistymi 

faktami, ale są one prawdziwe dla pewnych bhaktów, niekoniecznie odnoszą się do wszystkich. Opisy te, nawet jeśli 

uważane są za przesadne, muszą być. przyjmowane takimi jakimi są, aby odwrócić naszą uwagę od przemijającego 

piękna materialnego i skierować ją ku wiecznemu pięknu świadomości Krsny. A dla osoby, która już jest w 

kontakcie ze świadomością Krsny, opisane rezultaty nie są czymś niezwykłym. 

Niektórzy uczeni argumentują, że jedynie przez przestrzeganie zasad varny i aśramy można stopniowo wznieść się 

do doskonałości osiąganej przez praktykę służby oddania, ale argumentu tego nie akceptują wielkie autorytety. Pan 



Caitanya również potępił tę ideę, kiedy rozmawiał z Ramanandą Rayem o stopniowym rozwoju służby oddania. 

Odrzucił on ideę varnaśrama-dharmy, tak jak została ona przedstawiona przez Ramanandę Rayę. Powiedział On, że 

postęp w varnie i aśramie jest jedynie czymś zewnętrznym. Jest jednak wyższa zasada. W Bhagavad-gicie Pan 

również mówi, że należy porzucić wszelkie zasady postępu i przyjąć jedynie metody świadomości Krsny. To 

pomoże nam osiągnąć najwyższą doskonałość życia. 

   W Jedenastym Canto, dwudziestym rozdziale, 9 wersecie Śrimad-Bhagavatam , Sam Pan mówi, "Przepisanych 

obowiązków varny i aśramy należy przestrzegać tak długo, dopóki nie rozwinie się spontanicznego przywiązania do 

słuchania o Moich rozrywkach i czynnościach." Innymi słowy, przepisane formy varny i aśramy są rytualistycznymi 

ceremoniami religijnymi, których celem jest rozwój ekonomiczny, zadowalanie zmysłów albo zbawienie. Wszystkie 

te rzeczy są polecane dla osób, które nie rozwinęły świadomości Krsny. W rzeczywistości pisma święte zalecają 

wszelkie takie czynności jedynie po to, aby doprowadzić nas do punktu świadomości Krsny. Ale ten, kto już 

rozwinął spontaniczne przywiązanie do Krsny, nie musi spełniać tych obowiązków przepisanych w pismach. 

Rozdział 14 

Kwalifikacje do służby oddania 
 

   Według niektórych uczonych, ważnymi czynnikami pomagającymi wznieść się do służby oddania jest wiedza i 

wyrzeczenie. Ale w rzeczywistości nie jest to faktem. W rzeczywistości kultywacja wiedzy i wyrzeczenia, które są 

korzystne dla osiągnięcia podstaw świadomości Krsny, mogą być przyjęte na początku, ale ostatecznie one również 

mogą zostać odrzucone, ponieważ służba oddania nie jest zależna od niczego poza pragnieniem czy sentymentem do 

takiej służby. Nie wymaga to niczego więcej poza szczerością. 

   Według opinii doświadczonych bhaktów, spekulacje umysłowe i sztuczne pokuty w praktyce yogi mogą być 

korzystne dla uwolnienia się od materialnego zanieczyszczenia, ale również czynią one serce bardzo twardym. Nie 

pomogą one wcale w postępie służby oddania. Zatem procesy te nie są korzystne dla wejścia w transcendentalną 

służbę miłości dla Pana. W rzeczywistości świadomość Krsny-sama służba oddania jest jedynym sposobem 

awansowania w życiu w służbie oddania. Służba oddania jest absolutna. Jest ona zarówno przyczyną, jak i 

rezultatem. Najwyższa Osoba Boga jest przyczyną i skutkiem wszystkiego co istnieje, i aby zbliżyć się do Niego, 

Absolutu, musi zostać przyjęty proces służby oddania-który jest również absolutny. 

   Pan Sam potwierdza to w Bhagavad-gicie: "Zrozumieć Mnie można jedynie poprzez służbę oddania." Na 

początku Swojego przekazu, Pań mówi do Arjuny, "Przekażę ci tę wiedzę tajemną, ponieważ jesteś Moim bhaktą." 

Ostatecznie wiedza wedyjska oznacza zrozumienie Najwyższego Pana, a procesem prowadzącym do Jego królestwa 

jest służba oddania. To przyjęte jest przez wszystkie autentyczne pisma święte. Spekulanci umysłowi .lekceważą 

proces służby. oddania, i jedynie usiłując pokonać innych w poszukiwaniach filozoficznych, nie są w stanie 

rozwinąć ekstazy oddania. 

   W Jedenastym Canto, dwudziestym rozdziale, 31 wersecie, Śrimad-Bhagavatam, Krsna mówi, "Mój drogi 

Uddhavo, dla osób, które są poważnie zaangażowane w Moją służbę, kultywacja filozoficznej spekulacji i sztuczne 

wyrzeczenie nie są rzeczami korzystnymi. Kiedy ktoś zostaje Moim bhaktą, automatycznie osiąga owoce 

wyrzeczenia się przyjemności materialnych, i otrzymuje dostateczną wiedzę do zrozumienia Absolutnej Prawdy." 

Taki jest sprawdzian postępu w służbie oddania. Bhakta nie może znajdować się w ciemności, ponieważ Pan okazuje 

mu szczególną łaskę i oświeca go od wewnątrz. 

   W Jedenastym Canto, dwudziestym rozdziale, 32 i 33 wersecie, Śrimad-Bhagavatam, Pan dalej instruuje 

Uddhavę, "Mój drogi przyjacielu, Moi bhaktowie-ci, którzy są po prostu przywiązani do Mnie poprzez służbę 

miłości-automatycznie osiągają korzyści płynące z czynności karmicznych, pokut, kultury wiedzy filozoficznej, 

wyrzeczenia i praktyki yogi mistycznej, dobroczynności i wszelkich podobnych pomyślnych czynów. Bhaktowie ci 

mają wszystko do swojej dyspozycji, ale nie pragną oni niczego poza Moją służbą oddania. A gdyby bhakta 

kiedykolwiek zapragnął jakiejś korzyści materialnej, jak promocja na planety niebiańskie, czy jakiegoś zysku 

duchowego - udania się na Vaikunthy - jego pragnienie zostanie bez trudu spełnione poprzez Moją bezprzyczynową 

łaskę." 

   W rzeczywistości osoba, która rozwija świadomość Krsny i nadal ma pewne przywiązania do przyjemności 

materialnych, wkrótce zostanie uwolniona od takich tendencji, poprzez regularne pełnienie służby oddania według 

instrukcji bona fide mistrza duchowego. 

   Śrila Rupa Gosvami następnie instruuje, że nie należy być przywiązanym do materialnych przyjemności 

zmysłowych, ale należy przyjąć wszystko to, co sprawia przyjemność, ale jest zarazem w związku z Krsną. Np., 

jedzenie jest koniecznością, i dla zadowolenia zmysłu smaku pragniemy spożywać jakieś smaczne dania. W tym 



przypadku należy przygotować jakieś smaczne dania i ofiarować je Krsnie, raczej dla satysfakcji Krsny niż dla 

zadowolenia języka. Wówczas jest to wyrzeczeniem. Można przygotować smaczne dania, ale dopóki nie są one 

ofiarowane Krsnie, nie powinniśmy spożywać niczego. Ten ślub odrzucania wszystkiego, co nie zostało ofiarowane 

Krsnie, jest prawdziwym wyrzeczeniem. I przez takie wyrzeczenie jest się w stanie zadowolić żądania zmysłów. 

   Impersonaliści, którzy starają się unikać wszystkiego, co materialne, mogą poddawać się surowym pokutom, ale 

tracą oni okazję zaangażowania się w służbę dla Pana. W ten sposób ich wyrzeczenie nie jest wystarczające dla 

doskonałości. Jest wiele przykładów tego, kiedy przestrzegając takiego sztucznego wyrzeczenia bez kontaktu ze 

służbą oddania, impersonalista ponownie upada, i zostaje zwabiony materialnymi nieczystościami. Nawet w obecnej 

chwili jest wielu tak zwanych wyrzeczonych, którzy oficjalnie zostają sannyasinami, i głoszą, że egzystencja 

duchowa jest prawdą, a egzystencja materialna jest fałszywa. W ten sposób sztucznie czynią pokaz wyrzeczenia się 

świata materialnego. Jednakże, ponieważ nie mogą osiągnąć punktu służby oddania, nie udaje im się dotrzeć do celu, 

i ponownie powracają do czynności materialnych, takich jak prace filantropijne czy ruchy polityczne. Jest wiele 

przykładów tak zwanych sannyasinów, którzy porzucili ten świat jako nieprawdziwy, ale ponownie powrócili do 

świata materialnego, gdyż nie szukali swojego prawdziwego schronienia u lotosowych stóp Pana. 

   Nie należy porzucać niczego, co można wykorzystać w służbie dla Pana. Na tym polega sekret służby oddania. 

Należy przyjąć wszystko, co może być użyte do uczynienia postępu w świadomości Krsny i służbie oddania. Np., dla 

rozwoju naszego obecnego towarzystwa świadomości Krsny używamy wielu urządzeń, takich jak maszyny do 

pisania, dyktafony, magnetofony, mikrofony i samoloty. Czasami ludzie pytają nas: "Dlaczego używacie 

przedmiotów materialnych, skoro potępiacie postęp cywilizacji materialnej?" Ale my w rzeczywistości nie 

potępiamy tego. Jedynie prosimy ludzi, aby to, co robią, robili w świadomości Krsny. Jest to ta sama zasada, na 

podstawie której w Bhagavad-gicie Krsna poradził Arjunie, aby swoje zdolności militarne wykorzystał w służbie 

oddania. Podobnie, my używamy tych urządzeń w służbie dla Krsny. Z takim uczuciem dla Krsny, czyli ze 

świadomością Krsny, możemy przyjąć wszystko. Jeśli maszyna do pisania może być użyta dla szerzenia 

świadomości Krsny, musimy ją zaakceptować. Podobnie, musimy używać dyktafonu i innych urządzeń. Nasz pogląd 

jest taki, że Krsna jest wszystkim. Krsna jest przyczyną i skutkiem, i nic nie należy do nas. Rzeczy Krsny muszą 

zostać użyte w służbie dla Krsny. Taki jest nasz pogląd. 

   Nie znaczy to jednak, że powinniśmy porzucić zasady pełnienia służby oddania czy lekceważyć obowiązujące w 

niej reguły. Na początkowym etapie służby oddania musi się przestrzegać wszystkich zasad, regulowanych przez 

autorytet mistrza duchowego. Przyjmowanie i odrzucanie rzeczy powinno zawsze pozostawać w zgodzie z zasadami 

służby oddania. Nie powinno się niezależnie stwarzać pewnych idei o tym, co powinno być przyjęte, a co odrzucone. 

Zatem konieczny jest mistrz duchowy, będący widoczną manifestacją Krsny, aby kierować bhaktą z ramienia 

Najwyższej Osoby Boga. 

   Mistrz duchowy nigdy nie może dać się ponieść zbytniemu nagromadzeniu bogactw czy przyjęciu wielkiej liczby 

uczniów. To nigdy nie przydarzy się bona fide mistrzowi duchowemu. Ale czasami, jeśli mistrz duchowy nie jest 

właściwie autoryzowany i zostaje mistrzem duchowym jedynie z własnej woli, może on stracić równowagę z 

powodu nagromadzenia bogactw i przyjęcia wielkiej liczby uczniów. Osoba taka nie stoi wysoko w służbie oddania. 

Jeśli ktoś traci równowagę pod wpływem takich osiągnięć, wówczas jego służba oddania zostaje osłabiona. Dlatego 

należy ściśle trzymać się zasad sukcesji uczniów. 

   Osoba świadoma Krsny, będąc w naturalny sposób oczyszczoną, nie ma potrzeby rozwijania jakiegokolwiek 

innego procesu oczyszczającego myśli i czyny. Dzięki temu, że jest wysoce zaawansowana w świadomości Krsny, 

już osiągnęła wszelkie dobre cechy i przestrzega zasad przepisanych dla procesu yogi mistycznej. Bhaktowie 

automatycznie praktykują takie zasady. Konkretnym przykładem jest cecha niestosowania przemocy, która jest 

uważana za dobrą kwalifikację. Bhakta jest w naturalny sposób łagodny i dlatego nie musi oddzielnie praktykować 

łagodności. Niektórzy ludzie starają się oczyścić poprzez przyłączenie się do ruchu wegetariańskiego, ale bhakta jest 

automatycznie wegetarianinem. Nie musi on czynić oddzielnych praktyk w tym względzie ani przyłączać się do 

żadnego towarzystwa dla wegetarian. Jest on automatycznie wegetarianinem. 

   Jest wiele innych przykładów na to, że bhakta nie potrzebuje praktykować niczego poza świadomością Krsny. 

Automatycznie rozwija on wszelkie dobre cechy półbogów. Ci, którzy intencjonalnie praktykują wegetarianizm albo 

łagodność, mogą posiadać dobre kwalifikacje według oceny materialnej, ale te kwalifikacje nie są wystarczające, aby 

uczynić z nich bhaktów. Wegetarianin niekoniecznie jest bhaktą, czy łagodną, niestosującą przemocy osobą. Ale 

bhakta jest automatycznie zarówno wegetarianinem, jak i osobą łagodną. Zatem wniosek z tego jest taki, że 

wegetarianizm czy łagodność nie jest przyczyną oddania. 

   W związku z tym w Skanda Puranie znajduje się historia o myśliwym, który pod wpływem Narady Muniego 

przemienił się w wielkiego bhaktę. Kiedy myśliwy został doskonałym bhaktą, nie był w stanie zabić nawet mrówki. 

Tą wspaniałą przemianę myśliwego poprzez służbę oddania zauważył Parvata Muni, przyjaciel Narady, i powiedział 

"Mój drogi myśliwy, to, że nie jesteś w stanie zabić nawet mrówki, nie jest niczym zadziwiającym. Każdy, kto 



rozwija postawę służby oddania, natychmiast manifestuje wszelkie dobre cechy. Bhakta nigdy nie jest przyczyną 

niepokoju dla nikogo.” 

   Śrila Rupa Gosvami potwierdza tutaj, że w osobie, która zaangażowała się w służbę oddania, automatycznie 

manifestuje się oczyszczenie świadomości, oczyszczenie czynności cielesnych, wyrzeczenie, spokój umysłu, itd. 

Śrila Rupa Gosvami stwierdza, że jest dziewięć różnych rodzajów służby oddania, które są wymieniane jaka 

słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie, czczenie Bóstwa w świątyni, modlenie się, wypełnianie rozkazów, 

służenie Krsnie jako Jego przyjaciel i poświęcenie wszystkiego dla Niego. Każdy z tych procesów jest tak potężny, 

że jeśli ktoś praktykuje nawet jeden z nich, może niezawodnie osiągnąć pożądaną doskonałość. Np., jeśli ktoś jest po 

prostu przywiązany do słuchania o Panu, a ktoś inny jest przywiązany do intonowania chwał Pana, obie te osoby 

osiągną upragniony cel w służbie oddania. Zostało to wyjaśnione w Caitanya-caritamrta. Ktoś może spełniać jeden, 

dwa, trzy albo wszystkie te różne procesy służby oddania, i ostatecznie osiągnie upragniony cel: utwierdzenie w 

służbie oddania. 

   Są konkretne przykłady tego, jak bhaktowie spełniając jeden z tych procesów osiągnęli doskonałość. Król Pariksit 

osiągnął pożądany cel życia jedynie poprzez słuchanie Śrimad-Bhagavatam. Śukadeva Gosvami osiągnął upragniony 

cel jedynie poprzez recytowanie Śrimad-Bhagavatam. Prahlada Maharaja osiągnął sukces w służbie oddania jedynie 

poprzez bezustanne pamiętanie Pana. Laksmi, bogini fortuny, osiągnęła sukces poprzez bezustanne masowanie 

lotosowych stóp Pana. Król Prthu osiągnął sukces poprzez spełnianie kultu świątynnego. Akrura osiągnął sukces 

poprzez ofiarowanie modlitw. Hanuman osiągnął sukces poprzez pełnienie osobistej służby dla Pana Ramacandry. 

Arjuna osiągnął sukces dzięki temu, że był przyjacielem Krsny. Bali Maharaja osiągnął sukces po prostu przez 

ofiarowanie Krsnie wszystkiego, co posiadał. 

   Są również przykłady bhaktów, którzy spełniali wszystkie te różne procesy razem. W Dziewiątym Canto, 

czwartym rozdziale, wersetach 18, 19 i 20, Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie o Maharaju Ambarisie, który 

przestrzegał wszystkich procesów służby oddania. W wersetach tych Śukadeva Gosvami mówi, "Król Ambarisa 

przede wszystkim skoncentrował swój umysł na lotosowych stopach Krsny, a następnie zaangażował swoją mowę w 

opisywanie czynności i rozrywek Pana. Ręce zaangażował w mycie świątyni Pana. Uszy zaangażował w słuchanie 

transcendentalnych chwał Pana, a swoje oczy zaangażował w oglądanie pięknej formy Bóstwa w świątyni. Swoje 

ciało zaangażował w obcowanie z czystymi bhaktami Pana. (Kiedy prze- . bywa się w czyimś towarzystwie, to 

nieuniknione jest siedzenie razem, wspólne jedzenie, itd.-w ten sposób niewątpliwie te obcujące ze sobą ciała 

dotykają się nawzajem. Maharaja Ambarisa obcował jedynie z czystymi bhaktami, i w ten sposób nie dopuszczał do 

tego, aby jego ciało było dotykane przez kogokolwiek innego.) Swoje nozdrza zaangażował w wąchanie kwiatów i 

tulasi ofiarowanych Krsnie, a język w smakowanie krsna-prasada (pożywienie przygotowane z intencją ofiarowania 

go Panu, którego pozostałości przyjmują następnie bhaktowie). Maharaja Ambarisa mógł ofiarowywać Krsnie 

wyśmienite prasada, ponieważ był Królem i nie cierpiał na brak finansów. Zwykł ofiarowywać Krsnie najbardziej 

królewskie dania, a następnie spożywał pozostałości jako krsna-prasada. Nie było żadnych niedociągnięć w jego 

królewskim stylu, ponieważ miał bardzo piękną świątynię, gdzie Bóstwo Pana było dekorowane kosztownymi 

ornamentami, a ofiarowane pożywienie było wysokiej jakości. Więc wszystko było osiągalne, a on sam był zawsze 

w pełni zaangażowany w świadomość Krsny." Idea jest taka, że powinniśmy podążać śladami wielkich bhaktów. 

Jeśli nie jesteśmy w stanie spełniać wszystkich różnych procesów służby oddania, musimy postarać się spełniać 

przynajmniej jeden z nich, tak jak to zostało zademonstrowane przez poprzednich acaryów. Jeśli jesteśmy 

zaangażowani w spełnianie wszystkich procesów służby oddania, tak jak Maharaja Ambarisa, wówczas każdy z tych 

procesów gwarantuje nam doskonałość służby oddania. Już z pierwszym pełnym zaangażowaniem bhakta 

automatycznie zostaje uwolniony od materialnych zanieczyszczeń, a wyzwolenie staje się jego sługą. Zostało to 

potwierdzone przez Bilvamangalę Thakurę. Jeśli ktoś rozwija czyste oddanie dla Pana, wówczas wyzwolenie będzie 

podążało za tym bhaktą jako jego sługa. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że regulacyjne zasady służby oddania są czasami opisywane przez autorytety jako 

ścieżka służenia Panu z bogactwem. 

Rozdział 15 

Spontaniczna służba oddania 
 

   Przykład spontanicznej służby oddania jest zobrazowany przez bezpośrednich towarzyszy Krsny we Vrndavanie. 

Spontaniczne postępowanie mieszkańców Vrndavany w odniesieniu do Krsny jest nazywane raganuga. Osoby te nie 

muszą uczyć się niczego o służbie oddania; już posiadły one doskonałość w spełnianiu wszelkich zasad regulujących 

i osiągnęły spontaniczną służbę miłości dla Najwyższej Osoby Boga. Np., chłopcy-pasterze, którzy bawią się z 



Krsną, nie muszą uczyć się, poprzez pokuty czy wyrzeczenia, czy jakieś praktyki yogiczne, w jaki sposób się z Nim 

bawić. Wszystkie testy odnośnie zasad regulujących przeszli oni w swoich poprzednich żywotach, i w rezultacie 

zostali wzniesieni teraz do pozycji bezpośrednich towarzyszy Krsny, jako Jego drodzy przyjaciele. Ich spontaniczny 

stosunek do Krsny jest nazywany raganuga-bhakti. 

   Śrila Rupa Gosvami zdefiniował raganuga-bhakti jako spontaniczny pociąg do czegoś, z jednoczesnym 

całkowitym zaabsorbowaniem myśli w tym przedmiocie, z intensywnym pragnieniem miłości. Służba oddania 

spełniana z takimi uczuciami spontanicznej miłości jest nazywana raganuga-bhakti. Służba oddania pod nazwą 

raganuga może być dalej podzielona na dwie kategorie: jedna kategoria jest nazywana "pociągiem zmysłowym", a 

druga jest nazywana "związkiem." 

   W związku z tym pozostaje pewne zdanie Narady Muniego wypowiedziane do Yudhisthiry, które znajduje się w 

Siódmym Canto, pierwszym rozdziale, 30 wersecie, Śrimad-Bhagavatam. Narada mówi tam, "Mój drogi Królu, jest 

wielu bhaktów, którzy początkowo zostają przyciągnięci do Najwyższej Osoby Boga mając na celu przyjemności 

zmysłowe, będąc zazdrosnym o Niego, ze strachu przed Nim, czy pragnąc jakiegoś uczuciowego związku z Nim. 

Ostatecznie ten pociąg zostaje oczyszczony z wszelkich materialnych skażeń, i stopniowo czciciel rozwija miłość 

duchową i osiąga ostateczny cel życia, jakiego pragną czyści bhaktowie." 

   Przykładem spontanicznej miłości w pociągu zmysłowym mogą być pasterki gopi. Gopi są młodymi 

dziewczętami, a Krsna jest młodym chłopcem. Pozornie może się wydawać, że podstawą atrakcji gopi do Krsny były 

uczucia seksualne. Podobnie, Król Kamsa był przyciągany do Krsny z powodu strachu. Kamsa był zawsze pełen 

strachu przed Krsną, ponieważ zostało mu przepowiedziane, że zginie z ręki syna swojej siostry, czyli Krsny. 

Śiśupala był również zawsze zazdrosny o Krsnę. A potomkowie Króla Yadu, wszyscy myśleli o Krsnie jako o 

jednym ze swoich, jako że łączyły ich z Nim więzy rodzinne. Wszystkich tych różnych bhaktów cechuje 

spontaniczny pociąg do Krsny w różnych kategoriach, i osiągają oni ten sam upragniony cel życia. 

   Zarówno pociąg gopi do Krsny, jak i uczucie członków dynastii Yadu, są przyjmowane za spontaniczne, czyli 

raganuga. Jednakże atrakcja do Krsny w strachu, jaką żywił Kamsa, czy też atrakcja w zawiści, właściwa Śiśupali, 

nie są przyjmowane za służbę oddania, jako że ich nastawienie do Krsny nie jest życzliwe. Służba oddania powinna 

być spełniana jedynie z życzliwym nastawieniem umysłu. Dlatego, według Śrila Rupy Gosvamiego, tego typu 

atrakcja nie jest uważana za służbę oddania. Następnie analizuje on uczucie Yadu. Jeśli jest ono na platformie 

przyjaźni, to jest to spontaniczna miłość, ale jeśli jest ono na platformie zasad regulujących, to nie jest to uczucie 

spontaniczne. Uczucie to jest zaliczane do kategorii czystej służby oddania dopiero wtedy, kiedy jest na platformie 

spontanicznej miłości. 

   Może być trudno zrozumieć, że tak gopi jak i Kamsa osiągnęli ten sam cel. Należy więc wyraźnie zrozumieć ten 

punkt, ponieważ nastawienie Kamsy i Śiśupali było różne od nastawienia gopi. Chociaż we wszystkich przypadkach 

centrum jest Najwyższa Osoba Boga, i wszyscy ci bhaktowie wznieśli się do świata duchowego, mimo to istnieje 

różnica pomiędzy tymi dwoma klasami dusz. W Pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że 

Absolutna Prawda jest jednym i jest On manifestowany jako bezosobowy Brahman, Paramatma (Dusza Najwyższa) i 

Bhagavan (Najwyższa Osoba Boga). Takie jest duchowe rozróżnienie. Chociaż Brahman, Paramatma i Bhagavan są 

jedną i tą samą Absolutną Prawdą, to bhaktowie tacy jak Kamsa czy Śiśupala mogli osiągnąć jedynie blask 

Brahmana. Nie mogli posiadać realizacji Paramatmy czy Bhagavana. Taka jest różnica. 

   Można podać tutaj analogię globu słonecznego i promieni słonecznych: aby pozostać w promieniach słonecznych, 

nie jest konieczne udanie się na glob słoneczny. Temperatura globu słonecznego jest różna od temperatury promieni 

słonecznych. Ten, kto podróżował poprzez blask słoneczny w samolotach odrzutowych albo w statkach 

kosmicznych, niekoniecznie musiał odwiedzić glob słoneczny. Chociaż promienie słoneczne i glob słoneczny są w 

rzeczywistości jednym i tym samym, jednak jest pewna różnica, ponieważ jedno jest energią, a drugie jest źródłem 

energetycznym. Prawda Absolutna i Jego cielesny blask są w ten sam sposób jednocześnie jednym i różnym. Kamsa 

i Śiśupala osiągnęli Absolutną Prawdę, ale nie otrzymali pozwolenia na wejście do siedziby Goloka Vrndavana. 

Impersonaliści i wrogowie Pana, mając atrakcję do Boga, otrzymują pozwolenie na wejście do Jego królestwa, ale 

nie mogą wejść na planety Vaikuntha czy planetę Najwyższego Pana, Golokę Vrndavana. Wejście do królestwa, a 

wejście do pałacu królewskiego nie są jedną i tą samą rzeczą. 

   Śrila Rupa Gosvami usiłuje opisać tutaj różnicę pomiędzy osiągnięciem impersonalistów, a osiągnięciem 

zwolenników kultu osobowego. Na ogół ci, którzy są impersonalistami i są wrogo nastawieni do Najwyższej Osoby 

Boga, mają wstęp jedynie do bezosobowego Brahmana, kiedy i jeśli osiągną duchową doskonałość. 

Impersonalistyczni filozofowie są w pewnym sensie podobni wrogom Pana, dlatego że zarówno całkowici wrogowie 

Pana, jak i impersonaliści, mają pozwolenie wejścia jedynie w bezosobowy blask brahmajyoti. Więc należy 

rozumieć, że są podobnej kategorii. W rzeczywistości impersonaliści są wrogami Boga, ponieważ nie mogą 

tolerować niezrównanych bogactw Pana. Zawsze starają się postawić siebie na poziomie równym z Panem. 

Przyczyną tego jest ich zawiść. Śri Caitanya Mahaprabhu oznajmił, że impersonaliści popełniają obrazy wobec Pana. 



Pan jest jednakże tak dobry, że chociaż są Jego wrogami, to mimo to pozwala im wejść w Swoje. duchowe królestwo 

i pozostać tam w bezosobowym brahmajyoti, niezróżnicowanym świetle Absolutu. 

   Czasami impersonalista może stopniowo wznieść się do osobowej koncepcji Pana. Potwierdza to Bhagavad-gita: 

"Po wielu, wielu narodzinach, ten, który jest rzeczywiście w wiedzy, podporządkowuje się Mnie." Poprzez takie 

podporządkowanie impersonalista może wznieść się na Vaikunthę, planetę duchową, gdzie, jako podporządkowana 

dusza, osiąga podobne cechy cielesne jak Pan. 

   W Brahmanda Puranie jest powiedziane: "Ci; którzy osiągnęli wyzwolenie z materialnego zanieczyszczenia, i ci, 

którzy są demonami i zostają zabici przez Najwyższą Osobę Boga, pogrążają się w koncepcji Brahmana i rezydują w 

niebie duchowym brahmajyoti." To niebo duchowe jest daleko poza niebem materialnym, i Bhagavad-gita również 

stwierdza, że za tym niebem materialnym jest inne, wieczne niebo. Wrogowie Pana i impersonaliści mogą otrzymać 

pozwolenie na wejście w blask Brahmana, ale bhaktowie Krsny promowani są do planet duchowych. Ponieważ 

czyści bhaktowie rozwinęli spontaniczną miłość do Najwyższej Osoby Boga, mają pozwolenie, aby wejść na planety 

duchowe, by cieszyć się duchowym szczęściem w towarzystwie Najwyższej Osoby Boga. 

   W Dziesiątym Canto, osiemdziesiątym siódmym rozdziale, 23 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Vedy uosobione 

zwracają się do Pana w ten sposób: "Mój drogi Panie, yogini medytują o Twoim zlokalizowanym aspekcie, i w ten 

sposób osiągają doskonałość duchową wtopienia się w bezosobowe brahmajyoti. Osoby, które są Twoimi wrogami, 

osiągają tę samą doskonałość nie praktykując medytacji. I tę samą doskonałość osiągają również gopi, które 

obejmowane są Twoimi ramionami, i które kierowane są pożądaniem. A jeśli chodzi o nas, będących różnymi 

półbogami, odpowiedzialnymi za różne części wiedzy wedyjskiej, zawsze podążamy śladami gopi. W ten sposób 

mamy nadzieję osiągnąć tę samą doskonałość co one." Słysząc "ta sama doskonałość", musimy zawsze pamiętać 

przykład Słońca i blasku słonecznego. Ci, którzy są impersonalistami, mogą wtopić się w podobne blaskowi 

słonecznemu brahmajyoti, podczas gdy ci, którzy darzą miłością Najwyższą Osobę, mogą wejść do najwyższej 

siedziby Pana, na Golokę Vrndavanę. 

   "Pożądliwość" gopi nie odnosi się do żadnego rodzaju zaangażowania seksualnego. Śrila Rupa Gosvami 

tłumaczy, że te "pożądliwe pragnienia" odnoszą się do szczególnego stosunku do Krsny. Spontaniczny pociąg do 

Pana cechuje każdego bhaktę w jego stanie doskonałości. Ten pociąg jest czasami określany jako "pożądanie" 

bhakty. Tym pożądaniem jest gorące pragnienie bhakty, by służyć Panu w określony sposób. Takie pragnienie może 

zdawać się być pragnieniem cieszenia się Panem, ale w rzeczywistości jest to dążenie do służenia Panu w ten 

określony sposób. Np., bhakta może pragnąć towarzyszyć Osobie Boga jako Jego przyjaciel-pasterz. Będzie on 

chciał służyć Panu poprzez towarzyszenie Mu i pomoc w kontrolowaniu krów na pastwiskach. To może zdawać się 

być pragnieniem cieszenia się towarzystwem Pana, ale w rzeczywistości jest to spontaniczna miłość, służenie Mu 

poprzez pomoc w kontrolowaniu transcendentalnych krów. 

Pociąg zmysłowy 

   To niezwykłe pragnienie służenia Panu zamanifestowało się w transcendentalnej ziemi Vrajy. A szczególnie 

objawione zostało przez gopi. Miłość gopi do Krsny jest tak wzniosła, że dla naszego rozumienia jest czasami 

tłumaczona jako "pożądanie."  

   Autor Śri Caitanya-caritamrta, Kaviraja Krsnadasa, wytłumaczył różnicę pomiędzy pożądaniem a postawą 

służenia: "'Pożądanie' odnosi się do pragnienia zadowalania własnych zmysłów, a pragnienie transcendentalne' 

odnosi się do pragnienia służenia zmysłom Pana." W świecie materialnym nie ma takiej rzeczy jak pragnienie 

kochanka, aby zadowolić zmysły swojej ukochanej. W rzeczywistości w świecie materialnym każdy głównie pragnie 

zadowalać swoje własne zmysły. Gopi jednakże nie pragnęły niczego, poza zadowoleniem zmysłów Pana, i w 

świecie materialnym nie znajdujemy takiego przykładu. Dlatego czasami ekstatyczna miłość gopi do Krsny jest 

opisywana przez uczonych jako podobna "pożądaniu" z tego materialnego świata, ale w rzeczywistości nie należy 

przyjmować tego dosłownie. Jest to jedynie sposób usiłowania zrozumienia transcendentalnej sytuacji. 

   Wielcy bhaktowie, aż do standardu Uddhavy, są bardzo drogimi przyjacielami Pana, i ich pragnieniem jest 

podążanie śladami gopi. Zatem miłość gopi do Krsny z pewnością nie jest materialnym pożądaniem. W przeciwnym 

razie, jak Uddhava mógłby aspirować do tego, by podążać ich śladami? Innym przykładem jest Sam Pan Caitanya. 

Po przyjęciu porządku sannyasa, był On bardzo, bardzo ścisły w unikaniu towarzystwa kobiet, ale mimo to nauczał, 

że nie ma lepszej metody wielbienia Krsny, niż ta, którą prezentowały gopi. Zatem metoda wielbienia Krsny przez 

gopi, jak gdyby powodowana pożądaniem, była wielce wysławiana nawet przez Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu. Sam 

ten fakt oznacza, że chociaż pociąg gopi do Krsny zdawał się być pożądaniem, to nie był on nawet w najmniejszym 

stopniu materialny. Dopóki ktoś nie jest w pełni usytuowany na pozycji transcendentalnej, to bardzo trudno jest 

zrozumieć związek Krsny z gopi. Ponieważ zdaje się on być podobny stosunkom, jakie panują pomiędzy młodymi 

chłopcami i dziewczętami, czasami jest on błędnie interpretowany i przyjmowany za coś podobnego do seksu w tym 



materialnym rwiecie. Na nieszczęście, osoby, które nie są w stanie zrozumieć natury miłosnych spraw pomiędzy 

gopi i Krsną, biorą to za pewnik, że miłość Krsny i gopi to zwykła transakcja i czasami biorą się do malowania 

wyuzdanych obrazków w modernistycznym stylu. 

Z drugiej strony, pożądliwe pragnienie Kubjy jest opisane przez uczonych jako "prawie pożądanie." Kubja była 

garbuską, i również pragnęła Krsny w wielkiej ekstatycznej miłości. Ale jej pragnienie Krsny było prawie pospolite, 

i jej miłość nie może się równać miłości gopi. Jej miłosne uczucie do Krsny jest nazywane kama-praya, czyli prawie 

podobne miłości, jaką gopi darzyły Krsnę. 

Rozdział 16 

Dalsze opisy spontanicznego oddania 

Pokrewieństwo 

   W nastawieniu mieszkańców Vrndavany, takich jak Nanda Maharaja i matka Yaśoda, znajdujemy ideał 

transcendentalnej koncepcji bycia ojcem i matką Krsny, oryginalnej Osoby Boga. W rzeczywistości nikt nie może 

zostać ojcem ani matką Krsny, ale posiadanie przez bhaktę takiego transcendentalnego uczucia jest nazywane 

miłością do Krsny w związku rodzicielskim. Uczucie to było również właściwe dla Vrsnich (krewnych Krsny w 

Dvarace). Więc spontaniczna miłość do Krsny w związku rodzicielskim występuje zarówno wśród mieszkańców 

Dvaraki, którzy należeli do dynastii Vrsni, jak i pomiędzy mieszkańcami Vrndavany. 

   Ta spontaniczna miłość do Krsny, jaką przejawili Vrsni i mieszkańcy Vrndavany, istnieje w nich wiecznie. Nie 

ma potrzeby dyskutowania tej miłości na etapie służby oddania, gdzie przestrzegane są zasady regulujące, gdyż musi 

się ona sama rozwinąć na bardziej zaawansowanym etapie. 

Niezbędne kwalifikacje do spontanicznej służby oddania 

   Osoby pragnące podążać śladami takich wiecznych bhaktów Pana jak Vrsni i mieszkańcy Vrndavany, są 

nazywane bhaktami raganuga, co oznacza, że usiłują one osiągnąć doskonałość tych bhaktów. Bhaktowie raganuga 

nie przestrzegają regulujących zasad służby oddania bardzo ściśle, ale spontanicznie zostają przyciągnięci do 

jakiegoś wiecznego bhakty takiego jak Nanda czy matka Yaśoda, i spontanicznie starają się podążać ich przykładem. 

Te ambicje stania się podobnym do określonego bhakty, rozwijają się stopniowo, i działanie o tym charakterze 

nazywa się raganuga. 

   Musimy jednakże zawsze pamiętać, że takie pragnienie podążania śladami mieszkańców Vrajy ( Vrndavany), nie 

jest możliwe, dopóki nie jest się wolnym od materialnych zanieczyszczeń. W przestrzeganiu regulujących zasad 

służby oddania jest stan, który nazywa się anartha-nivrtti, co oznacza zanik wszelkich materialnych zanieczyszczeń. 

Czasami spotyka się osoby, które imitują taką miłość w oddaniu, ale w rzeczywistości nie są one wolne od anarcha, 

czyli niepożądanych nawyków. Niejednokrotnie można obserwować, że tak zwany bhakta podaje się za zwolennika 

Nandy, Yaśody czy gopi, podczas gdy jednocześnie istnieje w nim ohydny pociąg do pospolitego seksu. Taka 

manifestacja boskiej miłości jest zwykłą imitacją i nie ma żadnej wartości. Kiedy ktoś jest rzeczywiście w 

spontaniczny sposób przyciągany do miłosnych zasad gopi, wówczas w jego charakterze nie ma śladu zwykłego 

światowego zanieczyszczenia. 

   Dlatego na początku każdy powinien ściśle przestrzegać regulujących zasad służby oddania, odpowiednio do 

zaleceń pism świętych i mistrza duchowego. Dopiero po osiągnięciu stanu wyzwolenia z materialnego skażenia 

można rzeczywiście aspirować do podążania przykładem bhaktów Vrndavany. 

   Śrila Rupa Gosvami powiedział, "Kiedy ktoś jest rzeczywiście wolny od skażeń materialnych, może on zawsze 

pamiętać jakiegoś wiecznego bhaktę z Vrndavany, by pokochać Krsnę w ten sam sposób. A rozwinąwszy taką 

zdolność, będzie on zawsze mieszkał we Vrndavanie, nawet w swoim umyśle." Znaczenie tego jest takie, że jeśli to 

możliwe, należy udać się do Vrajabhumi, Vrndavany, być tam obecnym w sposób fizyczny i zawsze być 

zaangażowanym w służbę dla Pana, biorąc przykład z bhaktów Vraja-dhamy, duchowego królestwa Vrajy. Jeśli 

jednakże nie jest to możliwe, aby być fizycznie obecnym we Vrndavanie, można, przebywając gdziekolwiek, 

medytować o tym, że żyje się w tej sytuacji. Gdziekolwiek się nie jest, należy myśleć o życiu we Vraja-dhamie i o 

podążaniu śladami określonego bhakty w służbie dla Pana. 

   Bhakta, który jest rzeczywiście zaawansowany w świadomości Krsny, który jest bezustannie zaangażowany w 

służbę oddania, nie powinien okazywać tego, nawet jeśli osiągnął doskonałość. Oznacza to, że powinien dalej 

zachowywać się jak bhakta neofita, dopóki jest w tym materialnym ciele. Nawet czysty bhakta musi spełniać 



czynności służby oddania według zasad regulujących. Ale kiedy realizuje on swoją rzeczywistą pozycję w związku z 

Panem, może on jednocześnie ze spełnianiem swojej regularnej służby myśleć wewnątrz siebie o Panu, przyjmując 

przewodnictwo jakiegoś szczególnego towarzysza Pana, i rozwijać swoje transcendentalne sentymenty podążając 

śladami tego towarzysza. 

   W związku z tym powinniśmy być ostrożni, jeśli chodzi o tak zwane siddha-pranali. Procesem siddha-pranali 

podążają klasy ludzi, którzy nie są bardzo autoryzowani i którzy wymyślają swoje własne sposoby służby oddania. 

Wyobrażają sobie, że zostali towarzyszami Pana jedynie poprzez myślenie w ten sposób. Takie zewnętrzne 

zachowanie nie jest wcale zgodne z zasadami regulującymi. Tym tak zwanym procesem siddha-pranali podążają 

prakrta-sahajiya, pseudosekta tak zwanych Vaisnavów. W opinii Śrila Rupy Gosvamiego takie czynności są jedynie 

zakłóceniami na ścieżce standardowego procesu służby oddania. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że uczeni acaryowie polecają, abyśmy przestrzegali zasad regulujących nawet po 

rozwinięciu spontanicznej miłości do Krsny. Według tych zasad regulujących, jest dziewięć rodzajów czynności w 

służbie oddania, jak opisano powyżej, i należy szczególnie zaangażować się w ten typ służby oddania, do którego ma 

się naturalne skłonności. Np., ktoś może być szczególnie zainteresowany słuchaniem, ktoś inny może mieć 

szczególne zainteresowanie intonowaniem, a ktoś inny może pragnąć służyć w świątyni. Więc te, czy jakiekolwiek 

inne, z sześciu pozostałych różnych. typów służby oddania (pamiętanie, służenie, modlenie się, angażowanie się w 

jakąś określoną służbę, nawiązanie przyjaźni z Panem czy ofiarowanie wszystkiego, co się posiada), powinny być 

spełniane z pełną ochotą. W ten sposób każdy powinien działać odpowiednio do swoich określonych upodobań. 

Miłość małżeńska 

   Służba oddania, w której podąża się śladami gopi z Vrndavany albo królowych Dvaraki, jest nazywana służbą 

oddania w miłości małżeńskiej. Służba oddania w miłości małżeńskiej może być podzielona na dwie kategorie. 

Jedna jest pośrednią miłością małżeńską, a druga bezpośrednią. W obu z tych kategorii należy podążać śladami 

określonej gopi, która jest zaangażowana w taką służbę na Goloce Vrndavanie. Być bezpośrednio przywiązanym do 

Najwyższej Osoby Boga w miłości małżeńskiej jest fachowo nazywane keli. To spełnianie keli oznacza bezpośrednie 

połączenie się z Najwyższą Osobą Boga. Są też inni bhaktowie, którzy nie pragną bezpośredniego kontaktu z 

Najwyższą Osobą, ale którzy rozkoszują się miłosnymi sprawami pomiędzy Panem i gopi. Tacy bhaktowie jedynie 

czerpią przyjemność ze słuchania o czynnościach Pana z gopi. 

   Taki rozwój miłości małżeńskiej może być możliwy jedynie dla tych, którzy już przestrzegają regulujących zasad 

służby oddania, szczególnie wielbienia Radhy i Krsny w świątyni. Tacy bhaktowie stopniowo rozwijają 

spontaniczną miłość do Bóstw, i poprzez słuchanie o wymianie miłości pomiędzy Panem i gopi, stopniowo 

przywiązują się do tych rozrywek. Po tym, jak ten spontaniczny pociąg staje się wysoce zaawansowany, bhakta 

zostaje umieszczony w jednej z powyżej wymienionych kategorii. 

   Ten rozwój małżeńskiej miłości do Krsny nie manifestuje się jedynie w kobietach. Materialne ciało nie ma nic 

wspólnego z miłosnymi sprawami duchowymi. Kobieta może rozwinąć związek przyjaźni z Krsną, i podobnie, 

mężczyzna może rozwinąć cechy gopi we Vrndavanie. To, jak bhakta w ciele mężczyzny może pragnąć zostać gopi, 

zostało w następujący sposób opisane w Padma Puranie: W przeszłości było wielu mędrców w Dandakaranya. 

Dandakaranya to nazwa lasu, w którym mieszkał Pan Ramacandra, po tym jak Jego ojciec skazał Go na 

czternastoletnie wygnanie. W tym czasie było wielu zaawansowanych mędrców, którzy byli zauroczeni pięknem 

Pana Ramacandry, i którzy pragnęli zostać kobietami, aby móc obejmować Pana. Później mędrcy ci pojawili się w 

Goloka Vrndavanie, kiedy zstąpił tam Sam Pan Krsna, i narodzili się jako gopi, przyjaciółki Krsny. W ten sposób 

osiągnęli doskonałość życia duchowego. 

   Historia o mędrcach z Dandakaranya może zostać wyjaśniona w następujący sposób. Kiedy Pan Ramacandra 

rezydował w Dandakaranya, pełniący tam służbę oddania mędrcy zostali urzeczeni Jego pięknem i natychmiast 

pomyśleli o gopi we Vrndavanie, które łączył związek miłości z Krsną. W tym przypadku jest to jasne, że mędrcy z 

Dandakaranya pragnęli miłości małżeńskiej o podobnym charakterze, jaką posiadały gopi, chociaż byli świadomi 

Najwyższego Pana zarówno w postaci Krsny, jak i Pana Ramacandry. Wiedzieli oni, że chociaż Pan Ramacandra był 

idealnym królem, i nie przyjąłby więcej niż jedną żonę, Pan Krsna, będąc pełnomocną O sobą Boga, będzie mógł 

spełnić pragnienia ich wszystkich we Vrndavanie. Również doszli do wniosku, że forma Krsny jest bardziej 

atrakcyjna niż forma Pana Ramacandry, więc modlili się o to, aby w swoim przyszłym życiu mogli zostać gopi, by 

towarzyszyć Krsnie. Pan Ramacandra pozostał cichym, a ta cisza dowodzi, że zaakceptował On modlitwy mędrców. 

W ten sposób otrzymali błogosławieństwo Pana Ramacandry, że w swoim przyszłym życiu będą mogli obcować z 

Krsną. W rezultacie tego błogosławieństwa wszyscy narodzili się jako kobiety w łonach gopi Gokuli. I tak jak 

pragnęli tego w poprzednim życiu, cieszyli się towarzystwem Pana Krsny, który był wówczas obecny w Gokuli 

Vrndavanie. W ten sposób, poprzez rozbudzenie transcendentalnego pragnienia, aby zostać kochankami Pana Krsny, 



osiągnęli doskonałość ludzkiej formy życia. Ten związek miłości małżeńskiej może być podzielony na dwie 

kategorie-mianowicie, miłość męża i żony, i miłość kochanki i kochanka. Ten, kto rozwija miłość do Krsny jako 

żona, jest promowany do Dvaraki, gdzie bhakta ten zostaje królową Pana. A ten, kto rozwija miłość do Krsny jako 

kochanka, jest promowany na Golokę Vrndavanę, by tam towarzyszyć gopi i rozkoszować się miłosnymi 

rozrywkami z Krsną. Musimy jednakże tutaj zauważyć, że ta miłość małżeńska do Krsny, czy to jako gopi czy jako 

królowe, nie jest ograniczona jedynie do kobiet. Nawet mężczyzna może rozwinąć takie uczucie, tak jak dowiedli 

tego mędrcy z Dandakaranya. Jeśli ktoś jedynie pragnie miłości małżeńskiej, ale nie podąża śladami gopi, wówczas 

jest promowany do towarzystwa Pana w Dvarace. 

   W Maha-kurma Puranie jest powiedziane, "Wielcy mędrcy, którzy byli synami boga ognia, ściśle przestrzegali 

zasad regulujących w swoim pragnieniu posiadania miłosnego związku z Krsną. Wskutek tego w swoim następnym 

życiu mogli towarzyszyć Panu, źródłu wszelkiego stworzenia, który jest znany jako Vasudeva, czyli Krsna, i 

wszyscy otrzymali Go za męża." 

Rodzicielstwo albo przyjaźń 

   Bhaktowie, którzy są przyciągani do Krsny jako rodzice albo przyjaciele, powinni odpowiednio podążać śladami 

Nandy Maharaja albo Subali. Narda Maharaja jest przybranym ojcem Krsny, a spośród wszystkich przyjaciół Krsny, 

Subala jest Jego najbliższym przyjacielem we Vrajabhumi. 

   Na drodze rozwoju w stawaniu się albo ojcem albo przyjacielem Pana, są dwie możliwości. Jedna metoda polega 

na tym, że można starać się zostać ojcem Pana bezpośrednio, a ktoś drugi może podążać śladami Nandy Maharaja i 

pielęgnować ideę stania się ojcem Krsny. Spośród tych dwu, nie poleca się prób bezpośredniego zostania ojcem 

Krsny. Taki rozwój może zostać zanieczyszczony filozofią Mayavada (impersonalizmem). Mayavadi, czyli moniści, 

myślą, że sami są Krsną. A jeśli ktoś myśli, że sam został Nardą Maharajem, to wówczas jego miłość rodzicielska 

zostanie zanieczyszczona filozofią Mayavada. Myślenie kategoriami filozofii Mayavada jest obraźliwe, a żadna 

osoba, która popełnia obrazy, nie może wejść do królestwa Boga, aby obcować z Krsną. 

   W Skanda Puranie znajduje się opowieść o starym człowieku rezydującym w Hastinapurze, stolicy królestwa 

Pandavów, którego pragnieniem było posiadać Krsnę za swego ukochanego syna. Ten stary człowiek został 

poinstruowany przez Naradę, aby podążał śladami Nandy Maharaja, i w ten sposób osiągnął on sukces. 

   W modlitwach w Narayana-vyuha-stava znajduje się zdanie, że osoby, które zawsze myślą o Panu jako swoim 

mężu, przyjacielu, ojcu czy dobroczyńcy, są zawsze godne czci każdego. Ta spontaniczna miłość do Krsny może 

rozwinąć się jedynie dzięki specjalnej łasce Krsny albo Jego czystego bhakty. Ten proces służby oddania jest 

czasami nazywany pusti-marga. Pusti oznacza "ożywianie", a marga oznacza "ścieżka." Taki rozwój uczuć ożywia 

służbę oddania do najwyższego poziomu. Dlatego jest ona nazywana ścieżką ożywczą, czyli pusti-marga. 

Vallabha-sampradaya, która należy do sekty Visnusvami w linii Vaisnava, czci Krsnę w tej pusti-marga. Na ogół 

bhaktowie w Gujarat czczą Bala Krsnę, pod tym tytułem pusti-marga. 

Rozdział 17 

Ekstatyczna miłość 
 

   Poprzez proces spełniania uregulowanej służby oddania można rzeczywiście wznieść się na poziom 

transcendentalny, który jest poza siłami natury materialnej. Wówczas serce takiej osoby rozświetla się niczym 

słońce. Słońce znajduje się wysoko ponad systemami planetarnymi, i nie ma możliwości, aby zostało zakryte 

jakimkolwiek rodzajem chmury. Podobnie, kiedy bhakta staje się czysty niczym słońce, z jego czystego serca 

emanuje ekstatyczna miłość, która jest bardziej chwalebna niż blask słoneczny. Dopiero wówczas przywiązanie do 

Krsny jest doskonałe. Bhakta spontanicznie pragnie wówczas służyć Panu w ekstatycznej miłości. Na tym etapie 

bhakta znajduje się na platformie uttama-adhikari, doskonałego oddania. Taki bhakta nie ulega wpływom 

materialnych uczuć, i jest jedynie zainteresowany służbą dla Radhy i Krsny. 

   Dla wyjaśnienia, w poprzednich rozdziałach symptomy służby oddania zostały wytłumaczone razem z 

instrukcjami, w jaki sposób można pełnić służbę oddania naszymi obecnymi zmysłami i stopniowo wznieść się do 

platformy ekstazy w spontanicznej miłości. Przedyskutowane zostały dwa rodzaje służby oddania-mianowicie, 

służba oddania poprzez zasady regulujące, i poprzez spontaniczną miłość. Na etapie służby oddania według zasad 

regulujących są dwa działy - mianowicie wykonawczy i skutkowy. Ta skutkowa część służby oddania jest nazywana 

bhava, czyli ekstazą. W związku z tym pozostaje pewne zdanie w tantrach, które mówi, że ekstaza jest pierwszym 

symptomem czystej miłości do Osoby Boga, i dla tego stanu właściwe jest ronienie łez i drżenie ciała. Symptomy te 



nie są manifestowane zawsze, ale sporadycznie. Kiedy Król Ambarisa znalazł się w obliczu trudności z powodu 

Durvasy, zaczął myśleć o lotosowych stopach Pana, i wskutek tego w jego ciele nastąpiły pewne zmiany, a z jego 

oczu zaczęły płynąć łzy. Symptomy te są czynnościami ekstazy. Są one widoczne w drżeniu ciała i ronieniu łez. Po 

zewnętrznym pojawieniu się tych symptomów ekstazy, pozostają one w umyśle, i kontynuacja tej ekstazy jest 

nazywana samadhi. Ten stan staje się przyczyną przyszłej wymiany miłości z Krsną. 

   Wzniesienie się do tego stanu ekstazy jest możliwe na dwa sposoby. Mianowicie: albo przez bezustanne 

obcowanie z czystymi bhaktami, albo dzięki specjalnej łasce Krsny czy łasce Jego czystego bhakty. Do tego 

ekstatycznego etapu życia na ogół można się wznieść poprzez obcowanie z czystymi bhaktami, podczas gdy 

wzniesienie się do tego stanu poprzez szczególną łaskę Krsny czy Jego bhakty jest czymś bardzo rzadkim. Oznacza 

to, że służbę oddania należy zdecydowanie pełnić w towarzystwie bhaktów, a to będzie gwarancją osiągnięcia tej 

ekstatycznej pozycji. W szczególnych przypadkach, oczywiście, można otrzymać szczególną łaskę Krsny, i chociaż 

powinniśmy zawsze pragnąć tego, to jednak nie powinniśmy siedzieć bezczynnie oczekując takiej łaski. Musimy 

wypełniać nasze regularne obowiązki. To jest tak, jak czasami osoba, która nigdy nie uczęszczała do szkoły ani na 

uniwersytet, może być uznana za wielkiego uczonego, albo może otrzymać honorowy stopień naukowy z jakiegoś 

uniwersytetu. Ale nie oznacza to, że należy unikać szkoły i oczekiwać, że automatycznie przydzielony nam będzie 

jakiś honorowy stopień naukowy z jakiegoś uniwersytetu. Podobnie, należy z pełnym oddaniem wypełniać 

regulujące zasady służby oddania i jednocześnie mieć nadzieję na łaskę Krsny czy na łaskę Jego bhakty. 

   Przykład wzniesienia się do stanu czystej miłości poprzez pełnienie regulujących zasad służby oddania może być 

zaobserwowany w historii życia Narady, która została opisana Vyasadevie w Śrimad-Bhagavatam . Narada 

opowiada tam o swoim poprzednim życiu, o tym, w jaki sposób wzniósł się do etapu ekstatycznej miłości. Był on 

zaangażowany w służbę dla wielkich bhaktów, i zwykł słuchać ich rozmów i pieśni. Ponieważ miał okazję słuchać 

rozmów i pieśni o rozrywkach Krsny z ust czystych bhaktów, został przyciągnięty do nich z głębi swego serca. 

Ponieważ tak chętnie słuchał tych tematów, stopniowo rozwinął w sobie ekstatyczną miłość do Krsny. Ekstatyczna 

miłość poprzedza czystą miłość, ponieważ w następnym wersecie Narada stwierdza, że miłość do Boga rozwinął 

poprzez stopniowy proces słuchania od wielkich mędrców. W związku z tym Narada mówi, w Pierwszym Canto, 

piątym rozdziale, 28 wersecie Śrimad-Bhagavatam, "Najpierw spędzałem swoje dni w towarzystwie tych wielkich 

mędrców podczas jesiennego sezonu deszczowego. Każdego ranka i wieczoru słuchałem jak śpiewali i intonowali 

mantrę Hare Krsna, i w ten sposób moje serce zostało stopniowo oczyszczone. Kiedy słuchałem ich z wielką uwagą, 

uwolniłem się spod wpływu sił materialnej ignorancji i pasji, i utwierdziłem się w służbie oddania dla Pana." 

   Są to praktyczne przykłady na to, w jaki sposób można rozwinąć stan ekstatycznej miłości jedynie przez 

obcowanie z czystymi bhaktami. Dlatego jest to bardzo istotne, aby bezustannie obcować z czystymi bhaktami, 

którzy intonują mantrę Hare Krsna rano i wieczorem. W ten sposób otrzyma się szansę oczyszczenia serca i 

rozwinięcia ekstatycznej, czystej miłości do Krsny. 

   To zdanie jest również potwierdzone w Trzecim Canto, dwudziestym piątym rozdziale, 25 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, gdzie Pan Kapila mówi, "Moja droga matko, kiedy ktoś rzeczywiście obcuje z czystymi 

bhaktami, wówczas może doświadczyć wzniosłej mocy Mojej służby oddania." Innymi słowy, kiedy przemawia 

czysty bhakta, jego słowa działają na serca słuchaczy. Na czym polega sekret słuchania i intonowania? Profesjonalny 

mówca nie jest w stanie wywołać transcendentalnej ekstazy w sercach słuchaczy. Kiedy jednakże przemawia osoba 

zrealizowana, która jest zaangażowana w służbę dla Pana, wówczas posiada ona moc, aby zaszczepić życie duchowe 

w słuchaczy. Dlatego należy szukać towarzystwa takich czystych, niezachwianych bhaktów. Poprzez takie 

towarzystwo i służbę początkujący bhakta może z pewnością rozwinąć przywiązanie, miłość i oddanie dla 

Najwyższej Osoby Boga. 

   W Padma Puranie znajduje się historia pewnej wielbicielki neofitki, która, aby wznieść się na platformę ekstazy, 

tańczyła całą noc, by w ten sposób przywołać łaskę Pana. 

Czasami jednakże zdarza się, że ktoś nagle rozwija oddanie do Krsny, bez przechodzenia przez jakikolwiek proces 

służby oddania. Taki nagły rozwój postawy oddania w kimś należy rozumieć jako szczególną łaskę Krsny lub Jego 

bhakty. Ten pozornie przypadkowy rozwój ekstatycznych uczuć dzięki bezprzyczynowej łasce Krsny może zostać 

podzielony na trzy grupy: po prostu przez mowę, po prostu przez spojrzenie i po prostu przez dobre życzenia.  

   W Naradiya Puranie znajduje się zdanie o rozwoju miłości ekstatycznej po prostu przez mowę. Pan Krsna mówi 

do Narady, "O najlepszy z braminów, pragnę, abyś rozwinął czystą służbę oddania dla Mnie, która jest pełna 

transcendentalnego szczęścia i wszelkiej pomyślności."  

   W Skanda Puranie znajduje się zdanie o rozwoju ekstatycznej miłości do Krsny jedynie poprzez spojrzenie. Jest 

tam powiedziane, "Kiedy mieszkańcy prowincji Jangala ujrzeli Osobę Boga, Krsnę, przepełnili się taką miłością, że 

nie mogli oderwać od Niego oczu." 

Jeśli chodzi o szczere życzenia, to w Śuka-samhicie znajduje się wypowiedź Narady do Śrila Vyasadevy, "Posiadasz 

syna, który jest największym bhaktą Osoby Boga, i mogę zaobserwować, że bez przestrzegania regulujących zasad 



służby oddania już wykazuje on wiele symptomów, które osiąga się poprzez pełnienie służby oddania przez wiele, 

wiele żywotów." 

   Jeśli chodzi o ekstatyczną miłość do Krsny, w Siódmym Canto, czwartym rozdziale, 36 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie, w którym Narada zwraca się do Króla Yudhisthiry, "Mój drogi Królu, 

bardzo trudno jest opisać charakter Prahlady. Rozwinął on naturalną atrakcję do Krsny, i bez względu na to, co bym 

nie starał się powiedzieć o jego charakterze, będzie to jedynie układ słów. Jego rzeczywistego charakteru nie można 

opisać." Oznacza to, że Narada sam przyznał, że Prahlada rozwinął naturalną ekstatyczną miłość do Krsny dzięki 

łasce Pana. 

   Ta naturalna atrakcja do Krsny u Prahlady została rozwinięta jedynie dzięki łasce Narady. Kiedy Prahlada 

Maharaja przebywał w łonie swojej matki, powodowany współczuciem Narada pouczył tę kobietę o nauce służby 

oddania, i jednocześnie pragnął, aby dziecko znajdujące się w łonie matki również mogło skorzystać z tych 

instrukcji. Ponieważ Narada, autoryzowany bhakta i wielki towarzysz Osoby Boga, pragnął pomyślności dla 

Prahlady Maharaja, dziecko rozwinęło wszelkie cechy charakteryzujące wielkiego bhaktę. To nazywane jest 

naturalną atrakcją. Wzbudzana jest ona poprzez specjalną łaskę Osoby Boga albo przez szczególną łaskę wielkiego 

bhakty, takiego jak Narada. 

   W Skanda Puranie znajduje się zdanie, gdzie Parvata Muni mówi Naradzie, "Mój drogi Narado, jesteś tak wielki i 

pełen chwały pomiędzy wszystkimi świętymi osobami, że jedynie dzięki twoim dobrym pragnieniom nisko 

urodzony myśliwy również został wielkim, wzniosłym bhaktą Pana Krsny." 

   Ta ekstatyczna miłość do Krsny może zostać podzielona na pięć działów, które Śrila Rupa Gosvami opisze 

później. 

Rozdział 18 

Charakter osoby pogrążonej w ekstatycznej miłości do Boga 
 

   Śrila Rupa Gosvami opisuje następnie cechy charakteryzujące osobę, która rzeczywiście rozwinęła ekstatyczną 

miłość do Krsny. Cechy charakteryzujące takiego bhaktę są następujące: 

(1) Pragnie on spożytkować swój czas w służbie oddania dla Pana. Nie lubi być leniwy. Zawsze pragnie on służby, 

przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, bez odchyleń. 

(2) Jest on zawsze powściągliwy i wytrwały. (3) Nie pociągają go żadne atrakcje materialne. 

(4) Nie pragnie żadnego materialnego szacunku za swoje działanie. (5) Cechuje go ciągła ufność, że Krsna obdarzy 

go Swoją łaską. (6) Zawsze bardzo chętnie i wiernie służy Panu. 

(7) Jest bardzo przywiązany do intonowania świętego imienia Pana. (8) Zawsze chętnie opisuje transcendentalne 

cechy Pana. 

(9) Bardzo pragnie mieszkać w miejscach rozrywek Pana, np., w Mathurze, Vrndavanie czy Dvarace. 

Wykorzystanie czasu 

   Czysty bhakta, który rozwinął ekstatyczną miłość do Krsny, zawsze angażuje swoje słowa w recytowanie 

modlitw do Pana. W swoim umyśle zawsze myśli o Krsnie, a swoim ciałem albo składa pokłony przed Bóstwem, 

albo angażuje się w jakąś inną służbę. Podczas tych ekstatycznych czynności czasami roni łzy. W ten sposób całe 

jego życie jest zaangażowane w służbę dla Pana, i nie traci on ani chwili na inne zaangażowania. 

Wytrwałość 

   Jeśli ktoś pozostaje spokojnym nawet w obliczu różnych zakłóceń, jest on nazywany powściągliwym i 

wytrwałym. Przykład takiej powściągliwości i wytrwałości znajdujemy w zachowaniu Króla Pariksita, jak opisane to 

zostało w Dziewiątym Canto, dziewiętnastym rozdziale, 15 wersecie Śrimad-Bhagavatam. Król przemawia tam do 

wszystkich mędrców obecnych przed nim w chwili jego śmierci, "Moi drodzy bramini, powinniście zawsze uważać 

mnie za swojego podporządkowanego sługę. Przybyłem na brzeg Gangesu po to, aby oddać moje serce i duszę 

stopom Pana Krsny. Proszę, pobłogosławcie mnie, aby matka Ganges była również ze mnie zadowolona. Niech 

spadnie na mnie klątwa syna bramińskiego, nie dbam o to. Jedynie proszę o to, abyście w ostatnim momencie 

mojego życia łaskawie intonowali święte imię Visnu, tak abym mógł zrealizować Jego transcendentalne cechy." 

   Ten przykład zachowania Maharaja Pariksita, jego spokój nawet w ostatnim momencie życia, jego niezmącony 

umysł, jest przykładem powściągliwości. Jest to jedna z charakterystycznych cech bhakty, który rozwinął 



ekstatyczną miłość do Krsny. 

Wolność od przywiązań 

   Zmysły zawsze pragną przyjemności zmysłowych, ale kiedy bhakta rozwija transcendentalną miłość do Krsny, 

jego zmysły nie są już dłużej przyciągane przez pragnienia materialne. Ten stan umysłu jest nazywany wolnością od 

przywiązań. Dobrym przykładem takiej wolności od przywiązań jest charakter Króla Bharaty. W Piątym Canto, 

czternastym rozdziale, 43 wersecie Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, "Cesarz Bharata był tak bardzo 

zauroczony pięknem lotosowych stóp Krsny, że nawet w młodości porzucił wszelkiego rodzaju przywiązania do 

rodziny, dzieci, przyjaciół, królestwa, itd., tak jak gdyby były one niedotykalnym łajnem." 

   Cesarz Bharata jest typowym przykładem wolności od przywiązań. Posiadał on wszystko, co sprawia radość w 

tym świecie, a pomimo to wszystko opuścił. Oznacza to, że brak przywiązania nie jest sztucznym trzymaniem się z 

dala od pokus takiego przywiązania. Nieprzywiązanym nazywany jest ten, kto nawet w obecności takich pokus może 

nie być pociągany przez przywiązania materialne. Oczywiście na początku bhakta neofita musi usiłować trzymać się 

z dala od wszelkiego rodzaju nęcących przywiązań, ale bhakta dojrzały charakteryzuje się tym, że nawet w 

obecności wszelkich pokus w zupełności nie jest przez nie przyciągany. Takie jest prawdziwe kryterium wolności od 

przywiązań. 

Wolność od dumy (pokora) 

   Kiedy bhakta nie jest dumny ze swojej pozycji pomimo posiadania wszelkich cech czystej realizacji, wówczas 

jest nazywany wolnym od dumy (pokornym). W Padma Puranie jest powiedziane, że Król Bhagiratha był wielkim 

cesarzem, będącym ponad wszystkimi innymi królami, jednak rozwinął on tak wielką ekstatyczną miłość do Krsny, 

że został włóczęgą i chodził po prośbie nawet do domów swoich politycznych wrogów i niedotykalnych (pariasów). 

Był tak pokorny, że z szacunkiem kłonił się przed nimi. 

   Jest wiele podobnych przykładów w historii Indii. Nawet bardzo niedawno, około dwustu lat temu czy mniej, 

pewien wielki ziemianin, znany jako Lal Babu, właściciel ziemi Kalkuty, został Vaisnavą i żył we Vrndavanie. 

Również chodził po prośbie od drzwi do drzwi, nawet do domów swoich politycznych wrogów. Chodząc po prośbie 

należy spodziewać się różnego rodzaju zniewag ze strony osób, których domy się odwiedza. Jest to naturalne. Ale 

należy tolerować takie zniewagi ze względu na Krsnę. Bhakta Krsny może przyjąć każdą pozycję w służbie dla 

Krsny. 

Wielka nadzieja 

   Mocne przekonanie, że z pewnością otrzyma się łaskę Najwyższej Osoby Boga, jest nazywane w sanskrycie 

aśa-bandha. Aśa-bandha oznacza bezustanne myślenie, "Ponieważ jak najbardziej staram się przestrzegać 

ustalonych zasad służby oddania, jestem pewien, że powrócę do domu, z powrotem do Boga.” 

Tą pełnię nadziei wystarczająco obrazuje jedna modlitwa Śrila Rupy Gosvamiego. Mówi on, "Nie mam miłości ani 

do Krsny, ani do zasad, które pozwalają rozwinąć miłość do Krsny-mianowicie słuchania i intonowania. Również 

nie podążam procesem bhakti-yogi, poprzez który zawsze myśli się o Krsnie i umieszcza się Jego lotosowe. stopy w 

swoim sercu. Jeśli chodzi o wiedzę filozoficzną czy pobożne czynności, nie widzę żadnej szansy, abym mógł je 

spełniać. I ponad wszystko, nie urodziłem się nawet w dobrej rodzinie. Dlatego jedynie muszę modlić się do Ciebie, 

Gopijana-vallabha (Krsna, obrońca i ukochany gopi). Jedynie pragnę i mam nadzieję, że w taki czy inny sposób będę 

w stanie zbliżyć się do Twoich stóp, i ta nadzieja sprawia mi ból, jako że uważam się za zupełnie niezdolnego do 

osiągnięcia tego transcendentalnego celu życia." Znaczenie tego aśa-bandha jest takie, że nie należy poddawać się 

rozpaczy i mieć nadzieję, że w taki czy inny sposób będzie się w stanie zbliżyć do lotosowych stóp Najwyższego 

Pana. 

Usilne dążenie do osiągnięcia upragnionego sukcesu 

   Kiedy ktoś ma dostateczne pragnienie osiągnięcia sukcesu w służbie oddania, to jego gorliwość w tym względzie 

jest nazywana samutkantha. Oznacza to "pełen zapał, gorliwość, czy usilne pragnienie." W rzeczywistości ta 

gorliwość jest ceną za osiągnięcie sukcesu w świadomości Krsny. Wszystko ma jakąś wartość, i zanim osiągnie się 

daną rzecz, czy zanim wejdzie się w jej posiadanie, należy za to zapłacić,. W literaturze wedyjskiej jest powiedziane, 

że aby nabyć najbardziej wartościową rzecz, świadomość Krsny, należy rozwinąć intensywne pragnienie osiągnięcia 



sukcesu. To intensywne pragnienie zostało wspaniale wyrażone przez Bilvamangalę Thakurę w jego książce 

Krsna-karnamrta. Mówi on tam, "Usilnie pragnę ujrzeć tego chłopca Vrndavany, którego piękno cielesne 

oczarowuje cały wszechświat, którego oczy oprawione są czarnymi brwiami i rozszerzone jak płatki lotosu, który 

zawsze z upodobaniem spogląda na Swoich bhaktów, i dlatego porusza się lekko tu i tam. Jego oczy są zawsze 

wilgotne, Jego usta są koloru miedzi, a z ust tych wydobywa się wibracja, która doprowadza do szału większego niż 

ten, który opanowuje słonia. Tak bardzo pragnę ujrzeć Go we Vrndavanie!" 

Przywiązanie do intonowania świętych imion Pana 

   W tej samej Krsna-karnamrta znajduje się inne zdanie, o intonowaniu Radharani. Jedna z towarzyszek Radharani 

mówi tam, "O Panie Govindo, dziewczyna, która jest córką Króla Vrsabhanu, roni teraz łzy, niespokojnie intonując 

Twoje święte imię - 'Krsna Krsna!' " 

Gorliwość do opisywania transcendentalnych cech Pana 

   Przywiązanie do intonowania chwał Pana jest również wyrażone w Krsna-karnamrta w następujący sposób: "Cóż 

mogę uczynić dla Krsny, którego czar przekracza wszelkie wyobrażenia, i który jest bardziej psotliwy niż wszyscy 

niespokojni chłopcy? Myśl o pięknych dokonaniach Krsny urzeka moje serce, i nie wiem co mam zrobić!" 

Pragnienie mieszkania w miejscach rozrywek Krsny 

   W książce Padyavali Śrila Rupy Gosvamiego znajduje się następujące zdanie o Vrndavanie: "W tym miejscu syn 

Maharaja Nandy zwykł żyć ze Swoim ojcem, który był królem wszystkich pasterzy. W tym miejscu Pan Krsna rozbił 

wóz, w którym ukrywał się demon Śakatasura. W tym miejscu Damodara, który może przeciąć więzy naszej 

materialnej egzystencji, został związany przez Swoją matkę Yaśodę." 

   Czysty bhakta Krsny rezyduje w okręgu Mathury albo Vrndavany i odwiedza wszystkie miejsca, gdzie odbywały 

się rozrywki Krsny. W tych świętych miejscach Krsna oddawał się Swoim dziecięcym rozrywkom razem z 

chłopcami-pasterzami i matką Yaśodą. Wśród bhaktów Pana Krsny nadal panuje zwyczaj okrążania tych świętych 

miejsc, i ci, którzy przybywają do Mathury albo Vrndavany zawsze doznają transcendentalnej przyjemności. W 

rzeczywistości, jeśli ktoś uda się do Vrndavany, natychmiast będzie odczuwał rozłąkę z Krsną, który dokonał tam 

tak wspaniałych czynów. 

   Takie umiłowanie pamiętania czynów Krsny jest znane jako przywiązanie do Krsny. Jednakże są też filozofowie 

impersonalistyczni i mistycy, którzy poprzez pokaz służby oddania chcą ostatecznie połączyć się z egzystencją 

Najwyższego Pana. Czasami usiłują oni imitować sentymenty czystych bhaktów do odwiedzania świętych miejsc, 

gdzie Krsna odbywał Swoje rozrywki, ale na celu mają jedynie zbawienie, więc te ich czynności nie mogą być 

uważane za przywiązanie. 

   Śrila Rupa Gosvami powiedział, że przywiązanie do Krsny okazywane przez czystych bhaktów w żaden sposób 

nie może osiągnąć pełni w sercach osób zaangażowanych w pracę dla korzyści (karmici) czy spekulantów 

umysłowych, ponieważ takie przywiązanie w czystej' świadomości Krsny jest czymś bardzo rzadkim i niemożliwym 

do osiągnięcia nawet dla wielu wyzwolonych osób. Jak oznajmia Bhagavad-gita, wyzwolenie od materialnych 

skażeń jest stanem, w którym można osiągnąć służbę oddania. Zatem dla osoby, która po prostu pragnie wyzwolenia 

i połączenia się z bezosobowym brahmajyoti, przywiązanie do Krsny nie jest możliwe do osiągnięcia. To. 

przywiązanie jest potajemnie skrywane przez Krsnę, i Krsna obłaskawia nim jedynie czystych bhaktów. Nawet 

zwykli bhaktowie nie mogą mieć takiego czystego przywiązania do Krsny. Zatem jak ten sukces mogłyby osiągnąć 

zwykłe osoby, których serca są skażone poprzez czynności karmiczne i ich następstwa, i którzy są uwikłani w 

różnego typu spekulacje umysłowe? 

   Jest wielu tak zwanych bhaktów, którzy w sztuczny sposób rozmyślają o rozrywkach Krsny znanych jako 

asta-kalika-lila. Czasami ktoś może w sztuczny sposób imitować te rozrywki, udając, że rozmawia z nim Krsna w 

postaci chłopca, albo też może symulować, że przyszedł do niego Krsna i Radharani, i że oboje z nim rozmawiają. 

Czasami impersonaliści robią takie pokazy, i w ten sposób mogą oczarować pewne niewinne osoby, które nie 

posiadają wiedzy o nauce służby oddania. Jednakże, kiedy wszystkie te śmieszności widzi doświadczony bhakta, 

może on natychmiast zdemaskować takie łotrostwo. Jeśli taki symulant czasami okazuje imitację przywiązania do 

Krsny, nie będzie to uznane za prawdziwe przywiązanie. Można jednakże powiedzieć, że takie przywiązanie daje 

symulantowi nadzieję, że ostatecznie będzie mógł wznieść się do rzeczywistej służby oddania.  

   Takie imitowane przywiązanie można podzielić na dwie kategorie - mianowicie, cień przywiązania (shadow 



attachement) i przywiązanie para (transcendentalne). Jeśli ktoś objawia taką imitację przywiązania bez 

praktykowania regulujących zasad służby oddania, albo nie będąc prowadzonym przez bona fide mistrza 

duchowego, to nazywane jest to cieniem przywiązania. Czasami zdarza się, że osoba, która jest w rzeczywistości 

przywiązana do przyjemności materialnych czy zbawienia, ma to dobre szczęście, aby obcować z czystymi 

bhaktami, kiedy intonują oni święte imię Pana. Dzięki łasce Pana może on przyłączyć się do tego intonowania, i 

wówczas, jedynie dzięki obcowaniu z takimi czystymi bhaktami, podobne blaskowi księżyca promienie z ich serc 

odbijają się na nim, i dzięki wpływowi tych czystych bhaktów może on wykazać pewne podobieństwo takiego 

przywiązania, wywołane przez ciekawość. Ale jest to bardzo niestałe. A jeśli nawet przez manifestację takiego cienia 

przywiązania ktoś odczuwa, że uwalnia się od wszelkich materialnych bolączek, to jest to nazywane przywiązaniem 

para. 

   Cień takiego przywiązania albo przywiązanie para może rozwinąć się, jeśli ktoś obcuje z czystymi bhaktami, albo 

odwiedza święte miejsca, takie jak Vrndavana czy Mathura. Jeśli zwykły człowiek rozwija takie przywiązanie do 

Krsny i szczęśliwie wypełnia czynności służby oddania w towarzystwie czystych bhaktów, to również może on 

wznieść się do platformy czystej służby oddania. Wniosek z tego jest taki, że to transcendentalne przywiązanie jest 

tak potężne, że nawet jeśli obserwuje się manifestację takiego przywiązania w zwykłym człowieku, to obcowanie z 

czystymi bhaktami może wznieść go do stanu doskonałości. Ale takie przywiązanie do Krsny nie może powstać w 

osobie, która nie została dostatecznie pobłogosławiona towarzystwem czystych bhaktów. 

   Tak jak przywiązanie to może zostać rozbudzone w towarzystwie czystych bhaktów, tak też przywiązanie to 

również może zostać zniszczone poprzez obrazy popełnione u lotosowych stóp czystych bhaktów. Mówiąc 

wyraźniej, przywiązanie do Krsny może wzrosnąć poprzez obcowanie z czystymi bhaktami, ale jeśli ktoś popełnia 

obrazy u lotosowych stóp bhakty, to wówczas ten cień przywiązania czy przywiązanie para może zostać stłumione, 

czy ulec zanikowi. To zanikanie jest podobne ubywaniu księżyca, który stopniowo zmniejsza się, i w końcu staje się 

ciemnym. Zatem, obcując z czystymi bhaktami należy wystrzegać się popełniania obraz u ich lotosowych stóp. 

   Transcendentalne przywiązanie, czy to cień tego przywiązania czy przywiązanie para, może ulec zanikowi z 

powodu różnego rodzaju obraz popełnionych u stóp czystych bhaktów Pana. Jeśli obraza jest bardzo poważna, to 

przywiązanie to staje się prawie zerem. A jeśli obraza nie jest bardzo poważna, to przywiązanie to może stać się 

przywiązaniem drugiej albo trzeciej klasy. 

   Jeśli ktoś przywiązuje się do zasad zbawienia albo do połączenia się z egzystencją brahmajyoti, to jego ekstazy 

stopniowo zmniejszają się do cienia takich ekstaz czy ekstaz para, albo jeszcze inaczej, przemieniają się w zasady 

ahangrahopasana. To ahangrahopasana określa żywą istotę, kiedy rozpoczyna ona realizację duchową poprzez 

utożsamianie się z Najwyższym Panem. Ten stan samorealizacji jest fachowo nazywany monizmem. Monista uważa 

się za równego Najwyższemu Panu. Zatem, ponieważ nie robi on różnicy pomiędzy sobą i Najwyższym Panem, w 

swoim pojęciu poprzez wielbienie siebie wielbi najwyższą całość.  

   Czasami zdarza się, że początkujący bhakta bierze udział w intonowaniu i tańczy bardzo entuzjastycznie, ale 

wewnątrz ulega wrażeniu, że stał się jednym z najwyższą całością. Ta koncepcja monizmu jest całkowicie odmienna 

od czystej, transcendentalnej służby oddania. Jeśli jednakże widzi się, że ktoś rozwinął jakiś wysoki standard 

oddania bez praktykowania nawet zasad regulujących, to należy rozumieć, że osiągnął on status służby oddania już 

w swoim poprzednim życiu. Z takiego czy innego powodu został on tymczasowo wstrzymany, najprawdopodobniej 

z powodu obraz popełnionych u stóp bhakty. A teraz, ponownie otrzymując dobrą szansę, na nowo zaczął się 

rozwijać. W niosek jest taki, że stały postęp w służbie oddania może być osiągnięty jedynie w towarzystwie czystych 

bhaktów. 

   Jeśli ktoś może stopniowo podnieść swój status służby oddania, to należy rozumieć, że dzieje się tak dzięki 

bezprzyczynowej łasce Samego Krsny. Jeśli ktoś całkowicie uwolnił się od przyjemności materialnych i rozwinął 

czyste ekstatyczne oddanie, nawet jeśli czasami zdarza się, że nie żyje on według standardu służby oddania, nie 

należy być o niego zazdrosnym. Bhagavad-gita stwierdza, że bhakta, który ma niezachwianą wiarę i oddanie dla 

Pana, nawet jeśli czasami przypadkowo odstępuje od cech czystej służby oddania, powinien nadal być zaliczany do 

czystych. Niezachwiana wiara w służbę oddania, Pana Krsnę i mistrza duchowego, jest przyczyną wysokiego 

zaawansowania w czynnościach służby oddania. 

   W Nrsimha Puranie jest powiedziane, "Jeśli ktoś całkowicie zaangażował swój umysł, ciało i czynności w służbę 

dla Najwyższego Pana, ale zewnętrznie może spełniać jakieś okropne czyny, z pewnością szybko zarzuci te okropne 

czyny, dzięki mocy swojego niezachwianego oddania." Podano tutaj przykład księżyca, na którym znajdują się 

pewne plamy, które mogą zdawać się być znakami po ospie. Mimo to światło pełnego księżyca nie może być 

powstrzymane. Podobnie, mały błąd pośród ogromu spełnionej służby oddania nie powinien być wcale uważany za 

błąd. Przywiązanie do Krsny jest transcendentalnym szczęściem. I jakaś plama materialnego defektu nie może mieć 

żadnego znaczenia pomiędzy takim ogromem transcendentalnego szczęścia. 



Rozdział 19 

Służba oddania w czystej miłości Boga 
 

   Kiedy czyjeś pragnienie kochania Krsny w jego określonym związku nabiera na sile, to nazywane jest to czystą 

miłością Boga. Na początku bhakta jest zaangażowany w regulujące zasady służby oddania z polecenia swojego 

mistrza duchowego. Kiedy ktoś wskutek tego zostaje oczyszczony ze wszelkich materialnych zanieczyszczeń, 

wówczas rozwija przywiązanie i smak do służby oddania. Kiedy z biegiem czasu ten smak i przywiązanie stopniowo 

przybiorą na sile, stają się miłością. Słowo miłość może być w rzeczywistości zastosowane jedynie odnośnie Osoby 

Boga. W świecie materialnym miłość wcale nie istnieje. To co w świecie materialnym istnieje pod nazwą miłości, 

nie jest niczym innym, jak tylko pożądaniem. A pomiędzy miłością i pożądaniem jest tak ogromna różnica, jak 

pomiędzy złotem i żelazem. W Narada-pancaratra jest wyraźnie powiedziane, że kiedy pożądanie zostaje 

całkowicie skierowane ku Najwyższej Osobie Boga i wszelkie uczucia więzów rodzinnych zostają całkowicie 

umieszczone w Nim, to według autorytetów takich jak Bhisma, Prahlada, Uddhava i Narada, uważane jest to za 

czystą miłość Boga. 

   Wielkie autorytety, takie jak Bhisma, wytłumaczyły, że miłość do Boga oznacza całkowite porzucenie wszelkiej 

tak zwanej miłości do innych osób. Według Bhismy, miłość oznacza całkowite skierowanie swoich uczuć miłosnych 

do jednej osoby, z powściągnięciem wszelkich sentymentów do kogokolwiek innego. Ta czysta miłość może zostać 

skierowana ku Osobie Boga pod dwoma warunkami-pod wpływem ekstazy, i z powodu bezprzyczynowej łaski 

Samej Najwyższej Osoby Boga. 

Ekstaza 

   Ekstatyczna miłość do Boga może zostać silnie rozbudzona po prostu przez przestrzeganie regulujących zasad 

służby oddania, tak jak zostały one zalecone w pismach, pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego. Ta 

ekstatyczna miłość, zrodzona wskutek spełniania regularnej służby oddania, została opisana w Jedenastym Canto, 

drugim rozdziale, 40 wersecie Śrimad-Bhagavatam: "Poprzez spełnianie regularnych zasad służby oddania, bhakta 

rozwija swoją naturalną świadomość Krsny, i kiedy wskutek tego jego serce mięknie, zaczyna on śpiewać i tańczyć 

jak szaleniec. Intonując święte imiona Pana, czasami płacze on, czasami mówi w niekontrolowany sposób, czasami 

śpiewa i czasami-nie zważając na innych-tańczy jak szaleniec." 

   W Padma Puranie znajduje się zdanie opisujące ekstatyczną miłość zrodzoną ze spontanicznego uczucia. Słynąca 

z urody Candrakanti, ściśle przestrzegała celibatu, aby osiągnąć Krsnę za swojego męża. Zawsze medytowała o 

transcendentalnej formie Pana i zawsze intonowała chwały Pana. Nie pragnęła przyjąć za męża nikogo innego. 

Stanowczo postanowiła, że jedynie Krsna będzie jej mężem. 

Niezwykła łaska Pana 

   Kiedy bhakta bezustannie obcuje z Panem w ekstatycznej miłości, należy rozumieć, że pozycją tą został 

obdarzony przez Samego Pana, z powodu Jego niezwykłej, bezprzyczynowej łaski. Przykład takiej niezwykłej łaski 

jest dany w Jedenastym Canto, dwunastym rozdziale, 7 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gdzie Pan Krsna mówi 

Uddhavie, "Gopi Vrndavany nie studiowały Ved, aby Mnie osiągnąć, ani też nigdy nie odwiedzały świętych miejsc 

pielgrzymek. Nie przestrzegały też szczerze żadnych regulujących zasad, ani nie praktykowały żadnych wyrzeczeń. 

Najwyższą doskonałość służby oddania osiągnęły one jedynie dzięki Mojemu towarzystwu." 

   Z przykładu Candrakanti umieszczonego w Padma Puranie, jak i z przykładu gopi ze Śrimad-Bhagavatam 

wynika, że bhakta, który zawsze myśli o Krsnie, i który zawsze intonuje Jego chwały w ekstazie miłości, bez 

względu na swoją sytuację osiągnie najwyższą doskonałość czystej miłości oddania, dzięki niezwykłej łasce Pana 

Krsny. Potwierdzone jest to w Śrimad-Bhagavatam: "Jeśli ktoś czci, wielbi i kocha Hari, Najwyższego Pana, to 

należy uważać, że zakończył on wszelkiego rodzaju pokuty, wyrzeczenia i podobne procesy samorealizacji. Z 

drugiej strony, jeśli ktoś po przejściu przez te wszelkiego rodzaju pokuty, wyrzeczenia i praktyki yogi mistycznej nie 

rozwija takiej miłości do Hari, to wszystkie te jego praktyki należy uważać za bezużyteczną stratę czasu. Jeśli ktoś 

zawsze widzi Krsnę wewnątrz i na zewnątrz, to należy rozumieć, że przeszedł on przez wszelkie pokuty i 

wyrzeczenia dla samorealizacji. A jeśli, po spełnieniu wszelkiego rodzaju pokut i wyrzeczeń, ktoś nie jest w stanie 

zawsze oglądać Krsny wewnątrz i na zewnątrz, wówczas spełniał swoje praktyki bezużytecznie." 

   Spontaniczna atrakcja do Krsny, która jest uważana za niezwykłą łaskę Pana, może być podzielona na dwie 

kategorie: jedna to głęboka cześć z powodu Jego wielkości, a druga to automatyczna atrakcja do Krsny bez żadnych 



ubocznych rozważań. W Narada-pancaratra jest powiedziane; że jeśli ktoś dzięki swojej głębokiej czci dla 

Najwyższego Pana z powodu Jego wielkości rozwija głębokie uczucie i stałą miłość do Niego, z pewnością osiągnie 

on cztery rodzaje wyzwolenia Vaisnava - osiągnięcie tych samych cech cielesnych co Pan, osiągnięcie tego samego 

bogactwa co Pan, zamieszkanie na planecie, gdzie rezyduje Pan, i osiągnięcie wiecznego towarzystwa Pana. 

Wyzwolenie Vaisnava jest całkowicie różne od wyzwolenia Mayavada, które polega jedynie na wtopieniu się w 

światłość Pana. 

   Narada-pancaratra opisuje czystą, niezachwianą służbę oddania, jako pozbawioną wszelkich motywacji dla 

osobistej korzyści. Jeśli bhakta jest bezustannie pogrążony w miłości do Pana Krsny i jego umysł jest zawsze 

skupiony na Nim, to ta postawa oddania będzie jedynym środkiem przyciągnięcia uwagi Pana. Innymi słowy, 

bhakta, który bezustannie myśli o formie Pana, uważany jest za czystego Vaisnavę. 

   Na ogół bhakta, który osiągnął bezprzyczynową łaskę Pana dzięki przestrzeganiu ścisłych przepisów i zasad 

regulujących służby oddania, zostaje przyciągany przez najwyższą wielkość Pana, transcendentalne piękno Pana i 

przez spontaniczne pełnienie służby oddania. Dla wyjaśnienia, poprzez spełnianie regulujących zasad służby oddania 

można w pełni docenić transcendentalne piękno Pana. W każdym przypadku taka wzniosła pozycja jest możliwa do 

osiągnięcia jedynie przez niezwykłą łaskę Pana dla bhakty. 

Obcowanie z czystymi bhaktami 

   Chociaż dotychczas zostało już wytłumaczonych wiele procesów dla rozwinięcia miłości Boga, teraz Śrila Rupa 

Gosvami daje nam ogólny opis najlepszego sposobu osiągnięcia takiej wysokiej pozycji. Początkiem takiej 

ekstatycznej miłości do Boga jest zasadniczo wiara. Jest wiele towarzystw i stowarzyszeń czystych bhaktów, i jeśli 

ktoś z odrobiną wiary zaczyna odwiedzać takie towarzystwa, wówczas szybko uczyni postęp w kierunku czystej 

służby oddania. Wpływ czystego bhakty jest tak wielki, że jeśli taka posiadająca odrobinę wiary osoba przychodzi, 

by obcować z nim, otrzymuje ona szansę słuchania o Panu z autorytatywnych pism świętych, takich jak 

Bhagavad-gita i Śrimad-Bhagavatam. W ten sposób, przez łaskę Pana, który jest usytuowany wewnątrz serca, 

stopniowo rozwija on wiarę w opisy takich autorytatywnych pism. Jest to pierwszy etap obcowania z czystymi 

bhaktami. Na drugim etapie, po tym jak osoba ta staje się bardziej zaawansowaną i dojrzałą, automatycznie zgadza 

się przestrzegać zasad służby oddania pod kierunkiem czystego bhakty i przyjmuje go na mistrza duchowego. Na 

następnym etapie, bhakta pełni regularną służbę oddania pod kierunkiem mistrza duchowego, i w rezultacie takiego 

działania uwalnia się od niepożądanych zajęć. Kiedy jest już wolny od takich niepożądanych zaangażowań, jego 

wiara umacnia się, i rozwija on transcendentalny smak do służby oddania, następnie przywiązanie, następnie ekstazę, 

a na ostatnim etapie występuje czysta miłość do Boga. Są to różne stany rozwoju czystej miłości. 

   Taki sukces życia mogą osiągnąć jedynie najbardziej szczęśliwe osoby. Ci, którzy są jedynie akademickimi 

studentami pism wedyjskich, nie mogą zrozumieć, w jaki sposób odbywa się taki rozwój. W Narada-pancaratra Pan 

Śiva mówi Parvati, "Moja droga najwyższa bogini, wiedz, że każda osoba, która rozwinęła ekstazę miłości do 

Najwyższej Osoby Boga, i która z powodu tej miłości jest zawsze pogrążona w transcendentalnym szczęściu, nie 

dostrzega nawet materialnego szczęścia czy niedoli pochodzących z ciała czy umysłu." 

   Uczucie miłosne i stosunki miłosne, które są różnymi gałęźmi oryginalnego drzewa miłości, poprzedzają wiele 

różnych manifestacji uczuć, które nie będą tutaj dyskutowane. Te różne manifestacje zostały opisane przez Sanatanę 

Gosvamiego w jego Bhagavatamrta. Chociaż przedmiot takich uczuć i stosunków miłosnych jest bardzo poufny, 

Sanatana Gosvami opisał je bardzo dokładnie. 

   Śrila Rupa Gosvami w ten sposób kończy pierwszą część Bhakti-rasamrta-sindhu, ofiarowując ten traktat dla 

transcendentalnej przyjemności Sanatany Gosvamiego, który ustanowił transcendentalne piękno, oraz dla 

przyjemności Gopala Bhatty Gosvamiego, Śri Raghunatha Bhatty Gosvamiego i Raghunatha dasa Gosvamiego. Ze 

zdania tego wynika, że wielki Śrila Jiva Gosvami nie działał jeszcze, kiedy Bhakti-rasamrta-sindhu została zapisana. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy swoje ogólne studium pierwszej części Bhakti-rasamrta-sindhu, za którym 

nastąpią opisy ekstatycznej miłości do Boga. 



CZĘŚĆ 2 

Rozdział 20 

Transcendentalny smak 
 

   W tej, drugiej części Bhakti-rasamrta-sindhu autor ofiarowuje swoje wyrazy szacunku "Sanatanie." Ten Sanatana 

może odnosić się albo do Samego Śri Krsny, albo do Sanatany Gosvamiego, starszego brata i mistrza duchowego 

Śrila Rupy Gosvamiego. Kiedy przyjmiemy, że "Sanatana" oznacza Śri Krsna, pokłony są ofiarowywane Krsnie, 

ponieważ jest On w naturalny sposób tak piękny, i ponieważ jest On zabójcą demona Agha. A jeśli przyjmiemy, że 

odnosi się to do Sanatany Gosvamiego, to dlatego, że został on tak wielce obłaskawiony przez Rupę Gosvamiego, 

który zawsze mu służył, jako niszczycielowi wszelkiego rodzaju grzechów. W tej części Bhakti-rasamrta-sindhu 

autor pragnie opisać ogólne symptomy transcendentalnego smaku (nastroju miłości) w pełnieniu służby oddania. 

   W tej części Bhakti-rasamrta-sindhu omówiono pięć ogólnych tematów:  

(1) vibhava - szczególne symptomy czy przyczyny ekstazy,  

(2) anu-bhava - dalsza ekstaza (będąca skutkiem poprzedniej),  

(3) sattvika-bhava - ekstaza konstytucjonalna czy egzystencjalna,  

(4) vyabhicari-bhava - ekstaza agresywna i  

(5) sthayi-bhava - ekstaza żarliwa czy bezustanna. 

   Słowo rasa użyte w Bhakti-rasamrta-sindhu jest różnie rozumiane przez różne osoby, ponieważ bardzo trudno 

jest znaleźć dokładny angielski ekwiwalent. (Tę samą trudność napotykamy w języku polskim. Angielskiego słowa mellow używa się 

zwykle na określenie rzeczy, która łączy w sobie cechy dojrzałości, soczystości, łagodności, słodyczy, przyjemności, itp. W przekładzie polskim 

słowo "mellow" będziemy tłumaczyli jako "smak" albo, w odniesieniu do sytuacji transcendentalnych, jako "bogaty smak ekstazy duchowej.") 

Nasz mistrz duchowy tłumaczył to słowo rasa jako "mellow", i my pójdziemy jego przykładem, i również będziemy 

tłumaczyli to słowo w ten sposób. 

   Rasą, czyli bogatym smakiem ekstazy duchowej, nazywa się szczególny miłosny nastrój w wymianie miłości z 

Najwyższą Osobą Boga. Kiedy różne typy ras zostają połączone razem, wówczas pomagają one rozkoszować się 

służbą oddania w transcendentalnej ekstazie najwyższego stopnia. Chociaż taka pozycja jest czymś zupełnie 

transcendentalnym w stosunku do naszych doświadczeń, pójdziemy śladami Śrila Rupy Gosvamiego i opiszemy ją w 

tej części tak dalece, jak to tylko możliwe. 

   Bez doświadczania jakiegoś rodzaju smaku czy miłosnego nastroju przy wykonywaniu określonych czynności, 

nikt nie jest w stanie ich kontynuować. Podobnie, w transcendentalnym życiu świadomości Krsny i służbie oddania 

musi istnieć pewien smak, pewien specyficzny smak płynący ze służenia. Na ogół tego smaku doświadcza się 

poprzez intonowanie, słuchanie, wielbienie w świątyni i pełnienie służby dla Pana. Więc jeśli jakaś osoba odczuwa 

transcendentalne szczęście, to jest to nazywane "rozkoszowaniem się bogatym smakiem ekstazy duchowej." Dla 

wyjaśnienia, różne uczucia szczęścia czerpane z pełnienia służby oddania mogą być określane terminem "smak 

ekstazy duchowej" w służbie oddania. 

   To rozkoszowanie się transcendentalnym smakiem w wypełnianiu służby oddania nie może być doświadczane 

przez wszystkie klasy ludzi, ponieważ ten słodki miłosny nastrój rozwija się albo z czynności z poprzedniego życia, 

albo dzięki obcowaniu z czystymi bhaktami. Jak wytłumaczono powyżej, obcowanie z czystymi bhaktami jest 

początkiem wiary w służbie oddania. I jedynie przez rozwinięcie takiej wiary w obcowaniu z czystym bhaktą, czy 

dzięki spełnianiu czynności służby oddania w swoim wcześniejszym życiu, można rzeczywiście rozkoszować się 

smakiem służby oddania. Innymi słowy, tego transcendentalnego szczęścia nie może doświadczyć każdy zwykły 

człowiek, jeśli nie ma on nadzwyczajnego szczęścia, aby obcować z bhaktami albo kontynuować czynności służby 

oddania ze swojego poprzedniego życia. 

   Ten stopniowy proces rozwoju do stanu służby oddania został wytłumaczony w Pierwszym Canto 

Śrimad-Bhagavatam: "Początkiem jest słuchanie o Panu Krsnie w towarzystwie bhaktów; którzy sami oczyścili 

swoje serca poprzez takie obcowanie. Słuchanie o transcendentalnych czynach Pana zakończy się bezustannym 

odczuwaniem transcendentalnego szczęścia." Bhagavad-gita tłumaczy również, że u tego, kto rzeczywiście doszedł 

do platformy duchowej, pierwszym widocznym symptomem jest to, że jest on zawsze pełen radości. To pełne 

radości życie jest osiągane w rezultacie czytania Bhagavad-gity czy Śrimad-Bhagavatam, albo dzięki obcowaniu z 

osobami, które są zainteresowane życiem duchowym w świadomości Krsny-szczególnie z tymi, którzy 

zdecydowanie postanowili osiągnąć łaskę Govindy przez zaangażowanie się w służbę oddania dla Jego lotosowych 

stóp. Będąc zachęconym przez takie odczucia, ten, kto jest bezustannie zaangażowany w pełnienie regulujących 



zasad służby oddania w ten sposób, który zadowala Najwyższą Osobę Boga, rozwija dwie zasady nieodpartej mocy, 

które zaliczają się do kategorii vibhava. W ten sposób może on cieszyć się transcendentalnym szczęściem. 

   Jest kilka źródeł czy przyczyn tej nieodpartej miłości do Krsny, takich jak Sam Krsna, bhaktowie Krsny, i gra 

Krsny na flecie. Rezultatem tego czasami jest miłość, a czasami zamarcie w bezruchu. 

   Istnieje osiem transcendentalnych symptomów pojawiających się w ciele podczas ekstazy, i wszystkie z nich 

mogą wystąpić jedynie poprzez połączenie pięciu powyżej wymienionych ekstatycznych kategorii. Bez jakiegoś 

połączenia tych pięciu ekstatycznych zasad, nie można rozkoszować się transcendentalnym szczęściem. Przyczyną 

albo podstawą rozkoszowania się transcendentalnym smakiem jest to, co rozumiemy pod słowem vibhava. Ta 

vibhava dzieli się na dwie - mianowicie, podstawową i inspirującą, czyli pobudzającą. Agni Purana daje następujący 

opis vibhavy: "Podstawa, z której rodzi się ekstatyczna miłość, jest nazywana vibhava, i dzieli się ona na 

dwie-podstawową i inspirującą (pobudzającą)." Innymi słowy, są dwa rodzaje ekstatycznej miłości. Przedmiotem 

podstawowej ekstatycznej miłości jest Krsna i Jego bhakta. Pan Krsna jest obiektem podstawowej ekstatycznej 

miłości, a Jego czysty bhakta, rezerwuar takiej miłości, jest czynnikiem pobudzającym taką ekstatyczną miłość. 

Zatem ta pobudzana miłość ekstatyczna jest tą miłością, która rodzi się, kiedy ktoś widzi przedmioty przypominające 

mu o Krsnie. 

Podstawową przyczyną ekstatycznej miłości jest Pan Krsna, który jest posiadaczem niepojętych mocy i cech 

transcendentalnej wiedzy i szczęścia. Poprzez Swoje różne inkarnacje i ekspansje, Pan Krsna również staje się 

rezerwuarem (bodźcem do) ekstatycznej miłości. W Śrimad-Bhagavatam znajduje się pewne zdanie będące w 

związku z brahma-vimohana-lila, które w pewnym stopniu demonstruje tę inspirującą czy pobudzającą cechę 

ekstatycznej miłości. Kiedy Brahma został zwiedziony przez Krsnę, który rozprzestrzenił się w tak wiele pasterzy, 

cieląt i krów, starszy brat Krsny, Śri Baladeva (bezpośrednia ekspansja Samego Krsny), był zdumiony i powiedział: 

"Jakie to zadziwiające że Moja ekstatyczna miłość do Krsny na nowo została przyciągnięta do tak wielu pasterzy, 

cieląt i krów!" Był On zaszokowany tymi myślami. Jest to jeden z przykładów, w którym Krsna Sam staje się 

zarówno obiektem, jak i rezerwuarem ekstatycznej miłości w aspekcie pobudzającym. 

Rozdział 21 

Cechy Śri Krsny 
 

   Cechy osobowe mogą być podzielone na dwie: jedna to zakryta, a druga zamanifestowana. Kiedy Krsna jest 

przykryty różnego rodzaju szatami, Jego osobowa postać jest zakryta. W Śrimad-Bhagavatam znajduje się przykład 

takiej zakrytej postaci Krsny, w związku z Jego dvaraka-lila (czyli Jego królowaniem w Dvarace). Czasami Krsna 

dla zabawy przebierał się za kobietę. Widząc tę formę, Uddhava powiedział, "Jakież to niesamowite, że ta kobieta 

wzbudza moją ekstatyczną miłość dokładnie tak jak Pan Krsna. Myślę, że musi to być Krsna w przebraniu kobiety! " 

   Ujrzawszy manifestację osobowej formy Pana, pewien bhakta zaczął wychwalać cielesne cechy Krsny. 

Wykrzyknął on, "Jakże wspaniała jest ta osobowa forma Pana! Jakże Jego szyja podobna jest do konchy! Jego oczy 

są tak piękne, jak gdyby chciały pokonać piękno kwiatu lotosu. Jego bardzo ciemne ciało podobne jest drzewu 

tamala, a Jego głowę chroni baldachim włosów. Na Jego piersi znajdują się znaki Śrivatsa, a w ręku trzyma Swoją 

konchę. Dzięki tym pięknym cechom cielesnym wróg demona Madhu zdaje się być tak ujmującym; że może 

obłaskawić mnie transcendentalnym szczęściem jedynie poprzez to, że oglądam Jego transcendentalne cechy." 

   Po skonsultowaniu się z różnymi pismami świętymi, Śrila Rupa Gosvami wyliczył transcendentalne cechy Krsny 

w ten sposób:  

(1) piękne cechy całego ciała,  

(2) naznaczony wszelkimi cechami pomyślności,  

(3) sprawiający niezwykłą przyjemność (niezwykle ujmujący),  

(4) promienny,  

(5) mocny,  

(6) zawsze młodzieńczy,  

(7) wspaniały lingwista,  

(8) prawdomówny,  

(9) mówiący w ujmujący sposób,  

(10) płynny mówca,  

(11) wysoce wykształcony,  

(12) niezwykle inteligentny,  

(13) geniusz,  



(14) artysta,  

(15) nadzwyczaj uzdolniony  

(16) ekspert,  

(17) wdzięczny,  

(18) mocno zdeterminowany,  

(19) doskonale osądzający czas i warunki,  

(20) widzi i mówi w oparciu o autorytet Ved, czyli pism świętych,  

(21) czysty,  

(22) opanowany,  

(23) nieugięty, wytrwały,  

(24) cierpliwy, wyrozumiały,  

(25) wybaczający,  

(26) poważny,  

(27) samozadowolony,  

(28) zrównoważony,  

(29) wspaniałomyślny,  

(30) religijny,  

(31) bohater,  

(32) współczujący,  

(33) pełen szacunku dla innych,  

(34) uprzejmy,  

(35) liberalny,  

(36) wstydliwy,  

(37) obrońca podporządkowanych dusz,  

(38) szczęśliwy,  

(39) dobroczyńca bhaktów,  

(40) kontrolowany przez miłość,  

(41) wszechpomyślny,  

(42) najpotężniejszy, 

(43) wszechsławny,  

(44) popularny,  

(45) stronniczy w stosunku do bhaktów,  

(46) bardzo atrakcyjny dla wszystkich kobiet,  

(47) wszechchwalebny,  

(48) wszechbogaty,  

(49) poważany przez wszystkich,  

(50) najwyższy kontroler.  

   Najwyższa Osoba Boga posiada te wszystkie pięćdziesiąt transcendentalnych cech w pełni. Innymi słowy, 

rozmiar Jego cech jest niepojęty. 

   Jako integralne cząstki Najwyższego Pana, indywidualne żywe istoty również mogą posiadać wszystkie te cechy 

w maleńkiej ilości, pod warunkiem, że staną się czystymi bhaktami Pana. Innymi słowy, wszystkie te powyżej 

wymienione transcendentalne cechy mogą istnieć w bhaktach w maleńkiej ilości, podczas gdy w Najwyższej Osobie 

Boga są one zawsze obecne w pełni. 

   Poza tymi, są jeszcze inne transcendentalne cechy, które zostały opisane Parvati przez Pana Śivę w Padma 

Puranie, i w Pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam w związku z rozmową pomiędzy bóstwem Ziemi i Królem 

religii, Yamarajem. Jest tam powiedziane: "Osoby, które pragną zostać wielkimi osobistościami, muszą być 

dekorowane następującymi cechami:  

prawdomówność,  

czystość,  

miłosierdzie,  

wytrwałość,  

wyrzeczenie,  

spokój,  

prostota,  

kontrola zmysłów,  

zrównoważenie umysłu,  



prostota życia,  

jednakowe ustosunkowanie do wszystkich żywych istot,  

wyrozumiałość,  

łagodność,  

pogoda ducha,  

uczoność,  

wiedza,  

wolność od przywiązań,  

bogactwo,  

rycerskość,  

wpływowość,  

siła,  

pamięć,  

niezależność,  

taktowność,  

piękno,  

cierpliwość,  

dobroć serca,  

szczerość,  

prostolinijność,  

uprzejmość,  

dobre maniery,  

determinacja,  

doskonałość we wszelkiej wiedzy,  

właściwe wykonywanie zajęć,  

posiadanie wszelkich przedmiotów przyjemności,  

powaga, wytrwałość,  

wierność,  

sława,  

darzenie pełnym szacunkiem innych i brak fałszywego egotyzmu.”  

   Osoby pragnące być wielkie duchem nie mogą być pozbawione żadnej z tych powyżej wymienionych cech, więc 

możemy wiedzieć to na pewno, że te cechy są właściwe Panu Krsnie, najwyższej duszy. 

   Poza tymi wyżej wymienionymi pięćdziesięcioma cechami, Pan Krsna posiada pięć innych cech, które czasami 

częściowo manifestują się w osobach Pana Brahmy czy Pana Śivy. Te transcendentalne cechy to:  

(51) niezmienność,  

(52) wszechświadomość,  

(53) wieczna świeżość,  

(54) sac-cid-ananda (posiadanie wiecznego, szczęśliwego ciała),  

(55) posiadanie wszelkich doskonałości mistycznych. 

   Krsna również posiada pięć innych cech, które manifestuj ą się w ciele Narayana, i są to:  

(56) niepojęta moc,  

(57) z Jego ciała pochodzą niezliczone wszechświaty,  

(58) jest On oryginalnym źródłem wszystkich inkarnacji,  

(59) obdarza On zbawieniem zabitych przez Siebie wrogów,  

(60) przyciąga wyzwolone dusze. Wszystkie te transcendentalne cechy w sposób cudowny manifestują się w 

osobowej postaci Pana Krsny. 

   Poza tymi sześćdziesięcioma transcendentalnymi cechami, Krsna ma cztery więcej, które nie manifestują się 

nawet postaci boskiej Narayana, a co dopiero mówić o półbogach czy żywych istotach. Są to:  

(61) spełnia On różnorodne, wspaniałe rozrywki (szczególnie rozrywki dziecięce),  

(62) jest On otoczony bhaktami wyposażonymi w cudowną miłość Boga,  

(63) Swoją grą na flecie może zauroczyć wszystkie żywe istoty wewnątrz wszystkich wszechświatów,  

(64) posiada niezrównane piękno, z którym nie może rywalizować nikt w całym stworzeniu. 

    Dodając do tej listy te cztery wyjątkowe cechy Krsny, otrzymujemy ogólną sumę cech Krsny w liczbie 

sześćdziesięciu czterech. Śrila Rupa Gosvami usiłował podać dowody z różnych pism świętych odnośnie tych 

sześćdziesięciu czterech cech Najwyższego Pana. 



1. Piękne cechy cielesne 

   Żadne porównanie różnych części ciała Pana do różnych przedmiotów materialnych nie może być w 

rzeczywistości doskonałym porównaniem. Ale poprzez takie materialne porównania daje się szansę zwykłym 

osobom, które inaczej nie są w stanie zrozumieć egzaltowanych cielesnych cech Pana. Jest powiedziane, że twarz 

Krsny jest tak piękna jak księżyc, członki Jego ciała są tak potężne jak trąby słonia, Jego ramiona są jak dwa filary, 

Jego dłonie podobne są rozwiniętym kwiatom lotosu, Jego pierś podobna jest bramie, Jego biodra są jaskiniami, a 

środkowa część Jego ciała jest tarasem. 

2. Pomyślne cechy charakterystyczne 

   Są pewne cechy charakterystyczne różnych części ciała, które są uważane za bardzo pomyślne, i cechy te są w 

pełni obecne w ciele Pana. W związku z tym, jeden z przyjaciół Nandy Maharaja, rozmawiając o tych pomyślnych 

symptomach ciała Pana Krsny, powiedział, "Mój drogi Królu pasterzy, znajduję aż trzydzieści dwa pomyślne 

symptomy w ciele twojego syna! Zastanawiam się, w jaki sposób ten chłopiec mógł się narodzić w rodzinie 

pasterza." Na ogół, kiedy pojawia się Pan Krsna, rodzi się On w rodzinie ksatriyów (królów), tak jak to było w 

przypadku Pana Ramacandry, a czasami w rodzinie braminów. Ale Krsna przyjął rolę syna Nandy Maharaja, 

pomimo faktu, że Nanda należał do społeczności vaiśya. Interesem społeczności vaiśya jest handel, rzemiosło i 

ochrona krów. Dlatego jego przyjaciel, który być może urodził się w rodzinie bramina, wyraził swoje zdziwienie, w 

jaki sposób taki wzniosły chłopiec mógł narodzić się w rodzinie vaiśyów. W każdym razie, wyliczył on przybranemu 

ojcu chłopca pomyślne znaki na Jego ciele. 

   Kontynuował on, "Chłopiec ten ma czerwonawy połysk w siedmiu miejscach-w oczach, końcach rąk, końcach 

nóg, na podniebieniu, na ustach, języku i paznokciach. Czerwonawy blask w tych siedmiu miejscach jest uważany za 

rzecz pomyślną. Trzy części Jego ciała są bardzo szerokie: Jego biodra, czoło i klatka piersiowa. Trzy części Jego 

ciała są krótkie: Jego szyja, uda i genitalia. Trzy części Jego ciała są bardzo głębokie: Jego głos, inteligencja i pępek. 

Pięć części Jego ciała cechuje wysokość: Jego nos, ramiona, uszy, czoło, uda. Pięć części Jego ciała jest bardzo 

delikatnych: Jego skóra, włosy na Jego głowie i na innych częściach ciała, Jego zęby i końce palców. Suma tych 

wszystkich cech cielesnych manifestuje się jedynie w ciałach wielkich osobistości." 

   Za pomyślne symptomy cielesne uważane są również linie losu na dłoni. W związku z tym jedna z gopi 

poinformowała Króla Nandę, "Twój syn posiada na Swojej dłoni wspaniałe linie losu. Na Jego dłoniach znajdują się 

znaki kwiatów lotosu i kół, a na Jego stopach są znaki flagi, błyskawicy, ryby, przyrządu do tresowania słoni i kwiat 

lotosu. Spójrz, jak pomyślne są te znaki!" 

3. Ujmujący (sprawiający przyjemność) 

   Cechy cielesne, które automatycznie przyciągają oczy, są nazywane rucira (ujmujące, sprawiające przyjemność). 

Te atrakcyjne cechy rucira występują w osobowej postaci Krsny. Mówi o tym pewne zdanie w Trzecim Canto, 

trzecim rozdziale, 13 wersecie Śrimad-Bhagavatam. "Kiedy Król Yudhisthira dokonywał ofiary Rajasuya, na scenie 

areny ofiarnej pojawił się Najwyższa Osoba Boga w Swoim czarującym stroju. Na tę arenę ofiarną zostały 

zaproszone osobistości z różnych części wszechświata, i ujrzawszy tam Krsnę, wszyscy uznali, że Stwórca osiągnął 

szczyt Swojego mistrzostwa w stworzeniu tego szczególnego ciała Krsny." 

   Jest powiedziane, że transcendentalne ciało Krsny przypomina kwiat lotosu w ośmiu częściach. Są to: Jego twarz, 

dwoje J ego oczu, dwie Jego ręce, pępek i dwie Jego stopy. Gopi i mieszkańcy Vrndavany wszędzie zwykli oglądać 

piękno kwiatu lotosu, i prawie że nie mogli oderwać oczu od tego widoku. 

4. Promienny 

   Blask przenikający ten wszechświat jest uważany za promienie Najwyższej Osoby Boga. Najwyższa siedziba 

Krsny zawsze wysyła blask znany jako brahmajyoti, i ten blask emanuje z Jego ciała. 

   Blask klejnotów na piersi Pana może pokonać nawet blask słoneczny, a mimo to, w porównaniu z cielesnym 

blaskiem Pana, ten ogrom klejnotów zdaje się jedynie posiadać jasność pojedynczej gwiazdy na niebie. Dlatego 

transcendentalny wpływ Pana Krsny jest tak wielki, że może pokonać każdego. Kiedy Krsna obecny był na arenie 

ofiarnej Swojego wroga Króla Kamsy, obecni tam zapaśnicy, chociaż doceniali miękkość ciała Śri Krsny, to na samą 

myśl o tym, że będą musieli stoczyć z Nim walkę, zatrwożyli się i przepełnili niepokojem. 



5. Silny 

   Osoba, która ma niezwykłą siłę cielesną, jest nazywana baliyan. Kiedy Krsna zabił Aristasurę, jedna z gopi 

powiedziała, "Moje drogie przyjaciółki, zobaczcie tylko, jak Krsna zabił Aristasurę! Chociaż demon ten był 

silniejszy od góry, Krsna podrzucił go jak strzępek bawełny, i odrzucił go bez trudu!" W innym fragmencie jest 

powiedziane, "O moi drodzy bhaktowie Pana Krsny, niech lewa ręka Śri Krsny, która podniosła Wzgórze 

Govardhana tak swobodnie jak piłkę, ocali was od wszelkich niebezpieczeństw." 

6. Zawsze młodzieńczy 

   Krsna jest piękny w różnych Swoich okresach-mianowicie w Swoim dzieciństwie, jako chłopiec i jako 

młodzieniec. Spośród tych trzech, Jego młodość jest rezerwuarem wszelkich przyjemności i jest okresem, kiedy 

przyjmuje On najwyższą różnorodność służby oddania. W tym wieku Krsna jest pełen transcendentalnych cech i 

oddaje się Swoim transcendentalnym rozrywkom. Dlatego początek Jego młodości bhaktowie zaakceptowali za 

najbardziej atrakcyjną cechę w ekstatycznej miłości. 

   W tym wieku Krsna jest opisany w sposób następujący: "Siła młodości Krsny była połączona z Jego pięknym 

uśmiechem, który pokonał nawet piękno księżyca w pełni. Zawsze był On wspaniale ubrany, Swoim pięknem 

przewyższając nawet Kupidyna, i zawsze przyciągał umysły gopi, które wskutek tego doznawały bezustannej 

przyjemności." 

7. Wspaniały lingwista 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że wspaniałym lingwistą jest nazywana ta osoba, która zna języki różnych 

krajów-szczególnie język sanskrycki, którym rozmawia się w miastach półbogów jak również inne języki, łącznie z 

językami zwierząt. Z tego oznajmienia wynika; że Krsna może zrozumieć język zwierząt i może się nim posługiwać. 

Pewna stara kobieta we Vrndavanie, obecna tam w czasie rozrywek Krsny, pewnego razu powiedziała w zdumieniu: 

"Jakież to zdumiewające, że ten Krsna, który posiadł serca wszystkich młodych dziewcząt Vrajabhumi, biegle 

rozmawia językiem Vrajabhumi z gopi, podczas gdy z półbogami rozmawia w sanskrycie, a językami zwierząt może 

rozmawiać nawet z krowami i bawołami! Podobnie, kiedy posługuje się językiem prowincji Kaszmir, jak również 

językiem papug i innych ptaków, oraz językami najbardziej powszechnymi, jest On tak pełen ekspresji!" 

Wypytywała ona gopi, w jaki sposób Krsna posiadł biegłość w tak wielu różnych językach. 

8. Prawdomówny 

   Prawdomówną jest nazywana ta osoba, która nigdy nie łamie swego przyrzeczenia. Krsna pewnego razu obiecał 

Kunti, matce Pandavów, że przyprowadzi jej pięciu synów z bitwy pod Kuruksetrą. Kiedy bitwa została zakończona, 

i kiedy wszyscy Pandavowie powrócili do domu, Kunti chwaliła Krsnę za to, że tak wspaniale dotrzymał Swojej 

obietnicy. Powiedziała ona, "Nawet blask słoneczny może pewnego dnia ostygnąć, a blask księżyca może stać się 

żarem, ale Ty mimo to dotrzymasz Swojej obietnicy." Podobnie, kiedy Krsna razem z Bhimą i Arjuną wyruszyli 

wyzwać Jarasandhę, Krsna otwarcie oznajmił Jarasandhcie, że jest wiecznym Krsną i że towarzyszą Mu dwaj 

Pandavowie. Historia ta przedstawia się w ten sposób. Zarówno Krsna, jak i Pandavowie - w tym przypadku Bhima i 

Arjuna - byli ksatriyami (królami-rycerzami). Jarasandha był również ksatriyą i był bardzo skłonny wspomagać 

braminów. Wobec tego Krsna, który planował walczyć z Jarasandhą, udał się do niego z Bhimą i Arjuną w 

przebraniu braminów. Będąc bardzo dobroczynnie ustosunkowanym do braminów, Jarasandha zapytał ich, czego 

pragną, i oni wyrazili swoje pragnienie walki z nim. Wówczas Krsna, w przebraniu bramina, oznajmił, że jest tym 

samym Krsną, który jest wiecznym wrogiem Króla. 

9. Ujmujący mówca 

   Ujmującym mówcą jest nazywana osoba, która swoją słodką mową może uspokoić nawet wroga. Krsna był tak 

bardzo ujmującym mówcą, te po pokonaniu Swojego wroga Kaliyi w wodach Yamuny powiedział, "Mój drogi Królu 

węży, chociaż zadałem ci tyle bólu, proszę, nie gniewaj się na Mnie. Chronienie tych krów, które są tak bardzo 

czczone nawet przez półbogów, jest Moim obowiązkiem. Zmuszony byłem wygnać cię stąd jedynie dlatego, by 

ocalić je od niebezpieczeństwa twojej obecności." 

   Kaliya rezydował w wodach Yamuny i w rezultacie tylnia część rzeki została zatruta. Wskutek tego zmarło tak 



wiele krów, które piły wodę tej rzeki. Dlatego Krsna, chociaż był On dopiero cztero albo pięcioletnim chłopcem, 

wskoczył do wody, bardzo surowo ukarał Kaliyę, a następnie poprosił go, aby opuścił to miejsce i udał się gdzieś 

indziej. 

   Krsna powiedział wówczas, że krowy są czczone nawet przez półbogów, i Sam praktycznie zademonstrował, w 

jaki sposób chronić krowy. Przynajmniej te osoby, które są w świadomości Krsny, powinny iść w Jego ślady i dawać 

krowom wszelką ochronę. Krowy są czczone nie tylko przez półbogów. Krsna Sam kilkakrotnie czcił krowy, 

szczególnie w dniach Gopastami i Govardhana-puja. 

10. Płynny mówca 

   Płynnym mówcą, czyli vavaduka jest nazywana osoba, która przemawiając używa bardzo podniosłych słów, z 

zachowaniem wszelkich dobrych manier i cech. W Śrimad-Bhagavatam. znajduje się pewne zdanie mówiące o 

uprzejmej przemowie Krsny. Kiedy Krsna uprzejmie wyperswadował Swemu ojcu, Nandzie Maharajowi, aby 

zatrzymał rytualistyczną ofiarę dla boga deszczu, Indry, zauroczyło to jedną żonę wiejskiego pasterza. Później w ten 

sposób opisała ona swoim przyjaciółkom przemowę Krsny: "Krsna przemawiał do Swojego ojca tak grzecznie i 

uprzejmie, że wydawało się, że leje On nektar w uszy wszystkich tam obecnych. Po usłyszeniu takich słodkich słów 

Krsny, któż nie byłby Nim zauroczony?" 

   Mowa Krsny; która zawiera wszelkie dobre cechy w tym wszechświecie, została w ten sposób opisana przez 

Uddhavę: "Słowa Krsny są tak atrakcyjne, że mogą natychmiast zmienić nawet serce Jego przeciwnika. Jego słowa 

mogą natychmiast rozwiązać wszelkie kwestie i problemy tego świata. Chociaż nie przemawia On bardzo długo, 

każde ze słów wydobywających się z Jego ust zawiera całe tomy znaczeń. Takie przemowy Krsny sprawiają wielką 

przyjemność memu sercu." 

11. Wysoce wykształcony 

Kiedy jakaś osoba jest wysoce wykształcona i ściśle stosuje się do zasad moralnych, jest ona nazywana wysoce 

uczoną. Wykształconą jest nazywana osoba, która jest biegła w różnych dziedzinach wiedzy, a ponieważ działa 

według zasad moralnych, jest ona nazywana silną moralnie. Te dwie cechy razem składają się na uczoność. 

   Narada w ten sposób opisuje nauki Krsny u Sandipani Muniego: "Na początku, Pan Brahma i inni są niczym 

chmury powstałe z wyparowanej wody wielkiego oceanu Krsny. Innymi słowy, Brahma najpierw otrzymał swoje 

wedyjskie wykształcenie od Krsny, tak jak chmury otrzymują wodę z oceanu. Ta wiedza wedyjska, czyli instrukcje, 

które Brahma przekazał światu, zostały następnie złożone na górze Sandipani Muniego. Instrukcje Sandipani 

Muniego do Krsny są jak rezerwuar wody na górze, która spływa w postaci rzeki i ponownie zdąża w kierunku 

swego źródła, oceanu Krsny, by tam się z nim zmieszać. Mówiąc wyraźniej, Krsna w rzeczywistości nie może być 

pouczany przez nikogo, tak jak ocean nie otrzymuje wody z żadnego innego źródła poza sobą. Jedynie wydaje się, że 

rzeki wlewają wodę do oceanu. Więc jasnym jest, że Brahma otrzymał swoje wykształcenie od Krsny, a następnie te 

instrukcje wedyjskie zostały rozszerzone od Brahmy poprzez sukcesję uczniów. Sandipani Muni jest podobny rzece, 

która wraca do tego samego oryginalnego oceanu Krsny. 

   Siddhowie, czyli mieszkańcy Siddhaloki (gdzie wszyscy rodzą się z w pełni rozwiniętymi siłami mistycznymi), i 

Caranowie, mieszkańcy podobnej planety, modlą się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi Panie Govindo, bogini 

nauki jest dekorowana czternastoma rodzajami ornamentów wykształcenia, jej inteligencja przenika wszystkie cztery 

działy Ved, jej uwaga jest zawsze skupiona na książkach prawniczych danych przez wielkich mędrców, takich jak 

Manu, i jest ona przystrojona sześcioma rodzajami wiedzy - takiej jak, dowody wedyjskie, gramatyka, astrologia, 

retoryka, słownik i logika. Uzupełnienia Ved, Purany, są jej bezustannymi przyjaciółkami, i jest ona dekorowana 

ostateczną konkluzją wszelkiej edukacji. A teraz otrzymała sposobność bycia Twoją szkolną przyjaciółką i jest 

zaangażowana w Twoją służbę." 

   Krsna, Najwyższa Osoba Boga, nie potrzebuje żadnego wykształcenia, ale daje On szansę bogini nauki, aby Mu 

służyła. Będąc samowystarczalnym, Krsna nie wymaga służby od żadnej żywej istoty, chociaż ma On wielu 

bhaktów. Ponieważ Krsna jest tak uprzejmy i łaskawy, daje On każdemu okazję do służenia Sobie, tak jak gdyby 

potrzebował jakiej ś służby od Swoich bhaktów. 

   Jeśli chodzi o Jego zasady moralne, to w Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że Krsna panuje nad Vrndavaną 

jako śmierć uosobiona dla złodziei, jako błogie szczęście dla pobożnych, jako najpiękniejszy Kupidyn dla młodych 

dziewcząt, i jako osoba najbardziej hojna dla biedaków. Dla Swoich przyjaciół jest On tak ożywczy jak księżyc w 

pełni, a dla Swoich przeciwników jest jak ogień zniszczenia wytworzony przez Pana Śivę. Krsna jest zatem 

najbardziej doskonałym moralistą w Swoich stosunkach z różnego rodzaju osobami. Kiedy jest On uosobieniem 

śmierci dla złodziei, nie oznacza to, że nie posiada On zasad moralnych czy że jest okrutny. Jest On nadal dobry, 



ponieważ ukaranie złodziei śmiercią jest przejawieniem zasad moralnych najwyższej jakości. W Bhagavad-gicie 

Krsna również mówi, że z różnymi osobami postępuje odpowiednio do tego, jaki jest ich stosunek do Niego. 

Postępowanie Krsny zarówno z bhaktami, jak i abhaktami, chociaż rożne, jest jednakowo dobre. Ponieważ Krsna jest 

wszechdobry, Jego postępowanie z każdym jest zawsze dobre. 

12. Wysoce inteligentny 

   Człowiek jest nazywany inteligentnym, kiedy posiada ostrą pamięć i czystą rozwagę. Jeśli chodzi o pamięć 

Krsny, to jest powiedziane, że kiedy studiował On w Avantipurze, w szkole Sandipani Muniego, to wykazał się tak 

ostrą pamięcią, że stawał się doskonałym w każdym przedmiocie jedynie przez jednorazowe usłyszenie instrukcji 

Swojego nauczyciela. W rzeczywistości uczęszczał On do szkoły Sandipani Muniego w tym celu, aby pokazać 

ludziom na całym świecie, że bez względu na to, jak wielkim i genialnym by ktoś nie był, musi on zdobywać ogólne 

wykształcenie od wyższych autorytetów. Jakkolwiek wielkim by ktoś nie był, musi on przyjąć nauczyciela albo 

mistrza duchowego. 

   Krsna przejawił Swój czysty rozsądek, kiedy walczył z Królem pariasem (niedotykalnym), który zaatakował 

miasto Mathurę. Według zasad wedyjskich, ci, którzy są niedotykalni, nie powinni być dotykani przez królów 

ksatriyów, nawet dla zabicia ich. Dlatego też, kiedy ten niedotykalny Król oblegał miasto Mathurę, Krsna pomyślał, 

że nie będzie rozsądnym zabicie go własnymi rękoma. Jednak Król musiał zostać zabity, więc Krsna rozważnie 

zadecydował, że zbiegnie z pola bitwy, tak aby ten niedotykalny Król udał się za Nim w pogoń. Wtedy mógł On 

poprowadzić Króla do jaskini górskiej, gdzie leżał śpiący Mucukunda. Mucukunda otrzymał od Karttikeyi 

błogosławieństwo tej treści, że kiedy zostanie obudzony, to będzie mógł spalić na popiół tego, kogo zobaczy 

najpierw. Dlatego Krsna sprytnie pomyślał, że jeśli do tej jaskini poprowadzi Króla, jego obecność obudzi 

Mucunkundę, i wówczas będzie natychmiast spalony na popiół. 

13. Geniusz 

   Geniuszem nazywana jest osoba, która może odeprzeć wszelkiego rodzaju zarzuty używając coraz to nowych 

argumentów. W związku ź tym w Padyavali jest pewne oznajmienie, które zawiera następującą konwersację 

pomiędzy Krsną i Radharani. Pewnego ranka, kiedy Krsna przyszedł do Radharani, Radharani zapytała Go: "Mój 

drogi Keśavo, gdzie jest teraz Twoja vasa?" W sanskrycie słowo vasa ma trzy znaczenia rezydencja, zapach i 

ubranie. 

   W rzeczywistości Radharani zapytała Krsnę, "Gdzie jest Twoje ubranie?" Ale Krsna przyjął znaczenie tego słowa 

jako rezydencja, i odpowiedział Radharani, "Moja droga ślicznotko, obecnie Moja rezydencja jest w Twoich 

pięknych oczach." 

Radharani odpowiedziała na to, "Mój drogi przebiegły chłopcze, nie zapytałam Cię o Twoją rezydencję, zapytałam o 

Twoje ubranie." Krsna następnie przyjął znaczenie słowa vasa jako zapach i powiedział, "Moja droga szczęśliwa 

dziewczyno, właśnie nabrałem tego zapachu, aby obcować z Twoim ciałem." 

   Śrimati Radharani ponownie zapytała Krsnę, "Gdzie spędziłeś Swoją noc?" Dokładnym sanskryckim słowem 

użytym w związku z tym było yaminyamusitah. Yaminyam oznacza "w nocy," a usitah oznacza "spędzić." Krsna 

jednakże podzielił to słowo yaminyamusitah na dwa oddzielne słowa, mianowicie yaminya i musitah. Poprzez 

podzielenie tego słowa na dwa, całe zdanie znaczyło, że został On porwany przez Yamini, czyli noc. Krsna zatem 

odpowiedział Radharani, "Moja droga Radharani, czyż noc mogłaby Mnie porwać? " W ten sposób odpowiadał On 

na wszystkie pytania Radharani tak przebiegle, że zadowolił tę najdroższą z gopi. 

14. Artysta 

   Ten, kto potrafi rozmawiać i ubierać się bardzo artystycznie, jest nazywany vidagdha. Te cechy charakterystyczne 

były widoczne w Śri Krsnie. Radharani wypowiedziała następującą uwagę: "Moja droga przyjaciółko, zobacz tylko, 

jak Krsna wspaniale komponuje pieśni, i jak tańczy i mówi zabawnie, i gra na Swoim flecie, nosząc takie wspaniałe 

girlandy. Ubrał się w tak czarujący sposób, jak gdyby pokonał wszystkich szachistów. Wiedzie On wspaniałe życie, 

będące szczytem artystycznego mistrzostwa." 

15. Zdolny, sprytny 

   Sprytną jest nazywana osoba, która może spełniać różnego rodzaju prace równocześnie. W związku z tym, jedna 



gopi powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, spójrzcie tylko, jak sprytny jest Krsna! Skomponował takie wspaniałe 

pieśni o chłopcach-pasterzach, i zadowala krowy. Poprzez ruch Swoich oczu sprawia radość gopi; i jednocześnie 

walczy On z demonami takimi jak Aristasura. W ten sposób pozostaje On w różnych stosunkach z różnymi istotami, 

i całkowicie bawi się tą sytuacją." 

16. Ekspert 

   Ekspertem jest nazywana każda osoba, która może szybko spełnić jakieś trudne zadanie. W Dziesiątym Canto, 

pięćdziesiątym dziewiątym rozdziale, 17 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się pewne zdanie o biegłości 

Krsny, gdzie Śukadeva Gosvami mówi Maharajowi Pariksitowi: "O najlepszy z Kurów, Śri Krsna pociął na kawałki 

wszelkiego rodzaju bronie używane przez wszystkich wojowników." Poprzednio walki polegały na wypuszczaniu 

różnego rodzaju strzał. Jedna strona wypuszczała pewnego rodzaju strzałę, a druga strona musiała pokonać ją 

poprzez przeciwdziałanie strzałą innego rodzaju. Np. jedna strona mogła wypuścić strzałę, która powodowała spadek 

wody z nieba, i aby przeciwdziałać temu, strona przeciwna musiała wypuścić strzałę, która natychmiast zamieniała 

wodę w chmury. Z tego zdania wynika, że Krsna był bardzo biegły w przeciwdziałaniu strzałom wroga. Podobnie, 

podczas tańca rasa każda z gopi poprosiła, aby Krsna został jej osobistym partnerem, i Krsna natychmiast stworzył 

tyle ekspansji Krsn, aby dotrzymać towarzystwa każdej gopi. W rezultacie tego, każda gopi miała Krsnę u swego 

boku. 

17. Wdzięczny 

   Wdzięczną jest nazywana ta osoba, która jest świadoma dobroczynnych aktów swojego przyjaciela i nigdy nie 

zapomina jego służby. W Mahabharacie Krsna mówi "Kiedy byłem z dala od Draupadi, płakała ona, wołając, He 

Govinda!' To nawoływanie Mnie zadłużyło Mnie u niej, i ten dług wdzięczności stopniowo rośnie w Moim sercu!" 

Ta wypowiedź Krsny dowodzi, że bhakta może zadowolić Najwyższego Pana jedynie poprzez nawoływanie Go, "He 

Krsna! He Govinda!" 

   Maha-mantra (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 

Hare Hare) jest po prostu nawoływaniem Pana i Jego energii. Więc możemy wyobrazić sobie, jak bardzo Najwyższy 

Pan zobowiązany jest tym, którzy bezustannie nawołują Go wraz z Jego energią. Nie jest możliwe, aby Pan 

kiedykolwiek zapomniał takiego bhaktę. Wers ten wyraźnie oznajmia, że każdy kto zwraca się do Pana, natychmiast 

przyciąga uwagę Pana, który na zawsze pozostaje jego dłużnikiem. 

   Inny przykład poczucia zobowiązania Krsny znajdujemy w Jego stosunkach z Jambavanem. Kiedy Pan był 

obecny jako Pan Ramacandra, Jambavan, wielki król małp, był Jego wiernym sługą. Kiedy Pan ponownie pojawił się 

jako Pan Krsna, poślubił On córkę Jambavana i oddawał Mu wszelkie wyrazy szacunku, jakie zwykle oddaje się 

swoim zwierzchnikom. Każda uczciwa osoba czuje się zobowiązana swojemu przyjacielowi, kiedy ten w jakiś 

sposób jej usłużył. Jako że Krsna jest najwyższą uczciwą osobą, jak mógłby On zapomnieć zobowiązania wobec 

Swojego sługi? 

18. Zdeterminowany 

   Zdeterminowaną jest nazywana każda osoba, która przestrzega zasad regulujących i spełnia swoje obietnice 

poprzez działalność praktyczną. Jeśli chodzi o determinację Pana, to w Hari-vamśa znajduje się przykład Jego 

postępowania. Przykład ten odnosi się do walki Krsny z Królem niebios, Indrą, któremu przemocą odebrano kwiat 

parijata. Parijata jest rodzajem kwiatu lotosu, który rośnie na planetach niebiańskich. Pewnego razu Satyabhama, 

jedna z królowych Krsny, zapragnęła tego kwiatu i Krsna obiecał, że go otrzyma. Ale Indra nie miał ochoty się z nim 

rozstać. Dlatego doszło do wielkiej walki, z Krsną i Pandavami po jednej stronie, i wszystkimi półbogami po drugiej. 

Ostatecznie Krsna pokonał ich wszystkich, zabrał kwiat parijata, i podarował go Swojej królowej. Komentując to 

wydarzenie, Krsna powiedział Naradzie Muniemu, "Mój drogi wielki mędrcze pomiędzy półbogami, teraz możesz 

ogłosić ogółowi bhaktów, i szczególnie abhaktom, że wszyscy półbogowie - Gandharvowie, Nagowie, demoniczni 

Raksasowie, Yaksasowie, Pannagowie - usiłowali pokonać Mnie z powodu zabrania tego kwiatu parijata, ale 

nikomu z nich nie udało się przeszkodzić Mi w spełnieniu obietnicy danej Mojej Królowej." 

   W Bhagavad-gicie Krsna daje inną obietnicę tej treści, że Jego bhakta nigdy nie ginie. Więc szczery bhakta, który 

jest zawsze zaangażowany w transcendentalną służbę miłości dla Pana, powinien wiedzieć na pewno, że Krsna 

zawsze dotrzyma Swojej obietnicy. Będzie On chronił Swoich bhaktów zawsze i w każdych warunkach. 

Oddając kwiat parijata Satyabhamie, ocalając Draupadi przed zniesławieniem i uwalniając Arjunę od ataków 



wszystkich wrogów, Krsna pokazał, w jaki sposób dotrzymuje Swojej obietnicy. 

   To, że Krsna dotrzymuje Swojej obietnicy, że Jego bhakta nigdy nie ginie, zostało również poprzednio przyznane 

przez Indrę, kiedy to został on pokonany w govardhana-lila. Kiedy Krsna powstrzymał mieszkańców Vrajy 

(Vrndavany) od czczenia Indry, Indra popadł w gniew i wskutek tego zalewał Vrndavanę bezustannymi potokami 

deszczu. Krsna jednakże ochronił wszystkich mieszkańców i zwierzęta Vrndavany poprzez podniesienie Wzgórza 

Govardhana, które posłużyło za parasol. Po zakończeniu tego wydarzenia Indra podporządkował się Krsnie, 

ofiarowując Mu wiele modlitw, w których przyznał, "Poprzez podniesienie Wzgórza Govardhana i ochronę 

mieszkańców Vrndavany, dotrzymałeś Swojej obietnicy, że Twoi bhaktowie nigdy nie giną." 

19. Doskonały sędzia czasu i warunków 

   Krsna był ekspertem w postępowaniu z ludźmi, stosownie do warunków, kraju, czasu i parafernaliów. 

Rozmawiając z Uddhavą o Swoim tańcu rasa z gopi, wyjawił w jaki sposób był w stanie wykorzystać określony 

czas, warunki i osoby. Powiedział On, "Najbardziej korzystnym czasem jest jesienna noc podczas pełni księżyca, 

taka jak dzisiejsza. Najlepszym miejscem w całym wszechświecie jest Vrndavana, a najpiękniejszymi dziewczętami 

są gopi. Więc, Mój drogi przyjacielu Uddhavo, myślę, że powinienem skorzystać teraz z tych okoliczności i odbyć 

taniec rasa." 

20. Patrzący poprzez autorytet pism świętych 

   Osoba ściśle stosująca się do zasad pism świętych jest nazywana śastra-caksus. Śastra-caksus oznacza tego, który 

patrzy poprzez oczy pism autoryzowanych. W rzeczywistości każdy doświadczony i uczony człowiek powinien 

patrzeć na wszystko poprzez te książki. Np., naszymi gołymi oczyma możemy dostrzec glob słoneczny jako jedynie 

pewną świecącą substancję, ale kiedy patrzymy poprzez autoryzowane książki naukowe i inną literaturę, możemy 

zrozumieć, jak o wiele większy jest ten glob słoneczny od naszej Ziemi, i jak bardzo jest potężny. Więc widzenie 

rzeczy naszymi gołymi oczyma nie jest rzeczywistym widzeniem. Poprawną metodą patrzenia jest patrzenie poprzez 

autoryzowane książki i autoryzowanych nauczycieli. Więc, chociaż Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, i może On 

widzieć całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, aby dać przykład ogółowi ludzkości, zawsze zwykł odwoływać 

się do pism świętych. Np. w Bhagavad-gicie, chociaż Krsna przemawiał jako najwyższy autorytet, mimo to 

powoływał się na i cytował Vedanta-sutrę jako autorytet. W Śrimad-Bhagavatam znajduje się pewne zdanie, gdzie 

ktoś żartuje, że Krsna, wróg Kamsy, znany jest z tego, że patrzy na wszystko oczami śastr. Jednakże, aby ustanowić 

Swój autorytet, jest teraz zajęty oglądaniem gopi, co doprowadza gopi do szaleństwa. 

21. Czysty 

   Są dwa rodzaje najwyższej czystości. Posiadając pierwszy z tych dwu rodzajów czystości, jest się w stanie 

wyzwolić grzeszną osobę. Kiedy posiada się drugi typ tej czystości, nie robi się niczego co jest nieczyste. Osoba, 

która posiada chociaż jedną z tych cech, jest nazywana w najwyższym stopniu czystą. Krsna posiada obie te cechy. 

Może On wyzwolić wszystkie grzeszne, uwarunkowane dusze i jednocześnie, nigdy nie robi niczego, przez co 

mógłby zostać zanieczyszczony. 

   W związku z tym Vidura, kiedy starał się uwolnić swojego starszego brata Dhrtarastrę od jego rodzinnych 

przywiązań, powiedział, "Mój drogi bracie, po prostu skoncentruj swój umysł na lotosowych stopach Krsny, którego 

wielcy mędrcy i święte osoby czczą pięknymi, uczonymi wersami. Krsna jest najwyższym wyzwolicielem spośród 

wszystkich wyzwolicieli. Niewątpliwie są wielcy półbogowie, tacy jak Pan Śiva i Pan Brahma, ale ich pozycja jako 

wyzwolicieli całkowicie zależy od łaski Krsny." Dlatego Vidura poradził swojemu starszemu bratu Dhrtarastrze, aby 

skoncentrował swój umysł na Krsnie i czcił jedynie Jego. Jeśli ktoś po prostu intonuje święte imię Krsny, to święte 

imię wzejdzie w jego sercu jak potężne słońce, i natychmiast rozproszy wszelką ciemność ignorancji. Dlatego 

Vidura poradził Dhrtarastrze, aby zawsze myślał o Krsnie, by w ten sposób mógł zostać zmyty ogrom 

zanieczyszczeń z powodu jego grzesznych czynności. W Bhagavad-gicie Arjuna również zwraca się do Krsny jako 

param brahma param dhama pavitram - najwyższej czystości. Jest też wiele innych przykładów obrazujących 

najwyższą czystość Krsny. 

22. Samoopanowany 

   Vaśi, czyli samoopanowaną, jest nazywana osoba, która w pełni potrafi kontrolować swoje zmysły. W związku z 



tym w Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, "Wszystkie szesnaście tysięcy żon Pana Krsny były tak niezwykle 

piękne, że ich uśmiechy i nieśmiałość były w stanie zauroczyć umysły wielkich półbogów, takich jak Pan Śiva. A 

jednak, pomimo całego swojego kobiecego czaru, nie były one nawet w stanie poruszyć umysłu Krsny. " Każda z 

tych wielu tysięcy żon Krsny myślała, że Krsna jest urzeczony jej kobiecym pięknem, ale nie było to prawdą. Krsna 

jest dlatego najwyższym kontrolerem zmysłów, i to jest przyznane w Bhagavad-gicie, gdzie jest On nazwany 

Hrsikeśą - panem zmysłów. 

23. Wytrwały 

   Wytrwałą jest nazywana osoba, która kontynuuje swoje działanie dopóki nie osiągnie swojego upragnionego celu. 

   Doszło do walki pomiędzy Krsną i Królem Jambavanem, i Krsna miał odebrać Królowi drogocenny klejnot 

Syamantaka. Król usiłował schować się w lesie, ale to nie zniechęciło Krsny. Krsna ostatecznie otrzymał klejnot, 

odszukawszy Króla z wielką wytrwałością. 

24. Wyrozumiały, cierpliwy 

   Wyrozumiałą i cierpliwą jest nazywana osoba, która toleruje wszelkiego rodzaju kłopoty, nawet chociaż te 

kłopoty zdają się być nie do zniesienia. 

   Kiedy Krsna rezydował w domu Swojego mistrza duchowego, nie miał nic przeciwko podejmowaniu wszelkiego 

rodzaju kłopotów w pełnieniu służby dla Swojego guru, chociaż Jego ciało było bardzo miękkie i delikatne. 

Obowiązkiem ucznia jest spełnianie wszelkich posług dla mistrza duchowego, pomimo wszelkiego rodzaju 

trudności. Uczeń mieszkający w domu mistrza duchowego musi chodzić po prośbie od drzwi do drzwi, i przynosić 

wszystko swojemu mistrzowi duchowemu. Kiedy podawane jest prasada, mistrz duchowy powinien zawołać 

każdego ucznia, aby przyszedł i posilił się. Jeśli przypadkiem zapomni on zawołać jakiegoś ucznia na prasada, 

pisma święte mówią, że uczeń ten powinien raczej pościć tego dnia, niż przyjąć pożywienie własnowolnie. Jest wiele 

takich ścisłych praw. Czasami Krsna również udawał się do lasu, aby zbierać suche drewno na opał. 

25. Przebaczający 

   Zdolną do przebaczania jest nazywana ta osoba, która może tolerować wszelkiego rodzaju obrazy strony 

przeciwnej. 

Zdolność wybaczania Pana Krsny została opisana w Śiśupala-vadha, w związku z sytuacją, kiedy to zakazał On 

zabicia Śiśupali. Król Śiśupala był monarchą królestwa Cedi, i chociaż był kuzynem Krsny, był zawsze o Niego 

zazdrosny. Kiedykolwiek się spotkali, Śiśupala zawsze starał się obrażać Krsnę przy każdej okazji, przezywając Go 

różnymi brzydkimi imionami. Kiedy Śiśupala zaczął przezywać Krsnę na arenie ofiarnej Maharaja Yudhisthiry, 

Krsna nie wzruszył się tym i nie zareagował. Niektóre obecne tam osoby były gotowe zabić Śiśupalę, ale Krsna 

powstrzymał ich. Był On do tego stopnia wybaczającym. Powiedziane jest, że kiedy w chmurach daje się słyszeć 

grzmienie, potężny lew natychmiast odpowiada grzmiącym rykiem. Ale nie reaguje on, kiedy wszystkie głupie 

szakale zaczynają wydawać swoje mało znaczące głosy. 

   Śri Yamunacarya następującymi słowami chwali zdolność wybaczania Krsny. "Mój drogi Panie Ramacandro, 

jesteś tak miłosierny; że wybaczyłeś krukowi to, że zadrasnął sutki Janaki, jedynie dlatego, że następnie skłonił się 

przed Tobą." Pewnego razu Indra, Król niebios, przyjął formę kruka i zaatakował Sitę (Janaki), żonę Pana 

Ramacandry, uderzając ją w pierś. Była to z pewnością obraza wobec matki wszechświata, Sity, i Pan Ramacandra 

był natychmiast gotowy zabić kruka. Ale ponieważ później kruk skłonił się przed Panem, Pan wybaczył mu jego 

obrazę. Śri Yamunacarya dalej mówi w swojej modlitwie, że moc przebaczania Pana Krsny jest nawet większa od tej 

Pana Ramacandry, ponieważ Śiśupala zawsze zwykł obrażać Krsnę, nie tylko w ciągu jednego życia, ale bezustannie 

w ciągu trzech żywotów. Mimo to Krsna był tak łaskawy, że obdarzył Śiśupalę wyzwoleniem, pozwalając mu 

połączyć się ze Swoją egzystencją. Z tego możemy zrozumieć, że cel monistów, którym jest połączenie się z 

blaskiem Najwyższego, nie jest bardzo trudnym problemem. Takie wyzwolenie mogą uzyskać również osoby takie 

jak Śiśupala, które są zawziętymi wrogami Krsny. 

26. Poważny 

   Pełną powagi jest nazywana osoba, która nie odkrywa swego umysłu każdemu, i której czynności umysłowe i 

plany działania są bardzo trudne do zrozumienia. Kiedy Brahma obraził Pana Śri Krsnę, błagał Go następnie o 



przebaczenie. Ale pomimo tego, że ofiarował Krsnie wspaniałe modlitwy, Brahma nie mógł zrozumieć, czy Krsna 

był zadowolony, czy nadal niezadowolony. Innymi słowy, Krsna był tak poważny, że nie potraktował modlitw 

Brahmy bardzo serio. Inny przykład powagi Krsny znajdujemy w związku z Jego sprawami miłosnymi z Radharani. 

Krsna był zawsze bardzo skryty, jeśli chodzi o Jego sprawy miłosne z Radharani, do tego stopnia, że Baladeva, 

starszy brat Krsny i Jego bezustanny towarzysz, z powodu tej Jego powagi nigdy nie mógł zrozumieć przemian 

Krsny. 

27. Samozadowolony 

   Samozadowoloną jest nazywana osoba, która jest w pełni zadowolona w sobie, nie pragnąc niczego czy nie 

tęskniąc za niczym, która pozostaje niewzruszona nawet wobec poważnych przyczyn niepokoju. 

   Przykład samozadowolenia Krsny został przejawiony wówczas, kiedy to razem z Arjuną i Bhimą poszli wyzwać 

Jarasandhę, potężnego króla Magadhy, i Krsna przypisał wszelkie zasługi za zabicie Jarasandhy Bhimie. Z tego 

możemy wnioskować, że Krsna nigdy nie dba o sławę, chociaż nikt nie może być bardziej sławny od Niego. 

   Przykład spokoju Krsny można było zaobserwować wówczas, kiedy to Śiśupala zaczął Go przezywać. Wszyscy. 

królowie i bramini zgromadzeni na arenie ofiarnej Maharaja Yudhisthiry zaniepokoili się i natychmiast pragnęli 

zadowolić Krsnę poprzez ofiarowanie Mu miłych modlitw. Ale wszyscy ci królowie i bramini nie mogli zauważyć, 

aby Krsna był w jakiś sposób zaniepokojony. 

28. Zrównoważenie 

   Zrównoważoną jest ta osoba, która jest wolną od przywiązania i zawiści. 

   Przykład zrównoważenia Krsny jest dany w Dziesiątym Canto, jedenastym rozdziale, 33 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, w związku z ukaraniem przez Niego Kaliyi, stugłowego węża. Kiedy Kaliya odbierał srogą 

karę, wszystkie jego żony pojawiły się przed Panem i modliły się w ten sposób: "Drogi Panie, zstąpiłeś po to, aby 

ukarać wszelkiego rodzaju demoniczne żywe istoty. Nasz mąż, ten Kaliya, jest wielce grzesznym stworzeniem, więc 

Twoja kara dla niego jest najzupełniej stosowna. Wiemy, iż Twój wymiar kary dla wrogów i Twoje postępowanie z 

Twymi synami to jedno i to samo. Wiemy, że ukarałeś to potępione stworzenie, mając na uwadze jedynie jego 

dobro." 

   W innej modlitwie jest powiedziane, "Mój drogi Panie Krsno, najlepszy spośród dynastii Kuru, jesteś tak 

bezstronny, że jeśli kwalifikowany jest nawet Twój wróg, nagrodzisz go. A jeśli jeden z Twoich synów jest winnym, 

skarcisz go. Taki jest Twój interes, ponieważ jesteś najwyższym stwórcą wszechświatów. Jesteś bezstronny. Jeśli 

ktoś znajduje w Twoim charakterze jakąś stronniczość, to z pewnością jest on w błędzie." 

29. Wspaniałomyślny 

   Wspaniałomyślną jest nazywana każda osoba, która ma skłonność do dobroczynności. 

Kiedy Krsna panował w Dvarace, był On tak wspaniałomyślny i skłonny do dobroczynności, że Jego czynności 

dobroczynne nie znały granic. W rzeczywistości praktykował On dobroczynność w Dvarace na taką skalę, że 

prześcignął nawet królestwo duchowe z całym jego bogactwem cintamani (kamieniami filozoficznymi), drzewami 

pragnień i krowami surabhi. W duchowym królestwie Pana Krsny, zwanym Goloka Vrndavana, znajdują się krowy 

surabhi, które dają nieograniczone ilości mleka. Są tam również drzewa pragnień, z których każdy może zbierać 

wszelkiego rodzaju owoce, tak wiele jak tylko pragnie. Ziemia ta jest zrobiona z kamieni filozoficznych, które, jeśli 

dotknie się nimi żelaza, przemienią go w złoto. Innymi słowy, chociaż w królestwie duchowym, siedzibie Krsny, 

wszystko jest w cudowny sposób bogate, mimo to, kiedy Krsna był w mieście Dvaraka, Jego czynności dobroczynne 

pokonały bogactwa Goloki Vrndavany. Gdziekolwiek obecny jest Krsna, tam natychmiast obecne są niezmierzone 

bogactwa Goloki Vrndavany. 

   Jest również powiedziane, że kiedy Krsna mieszkał w Dvarace, rozprzestrzenił się On w 16 108 form, i każda z 

tych ekspansji rezydowała w jakimś pałacu z odpowiednią królową. Krsna nie tylko szczęśliwie żył w tych pałacach 

ze Swoimi królowymi, ale z każdego z tych pałaców dawał 13 054 krowy, całkowicie udekorowane wspaniałymi 

szatami i ornamentami. Taką liczbę krów Krsna rozdawał każdego dnia, z każdego ze Swoich 16 108 pałaców. 

13 054 pomnożone przez 16 108, daje liczbę krów, którą Krsna darował każdego dnia. Nie można oszacować 

wartości takiej ogromnej liczby darowanych krów, ale był to codzienny zwyczaj Krsny, kiedy królował On w 

Dvarace. 



30. Religijny 

   Religijną jest nazywana ta osoba, która sama praktykuje wszystkie zasady religii, tak jak zostały one polecone w 

śastrach, i która również tych samych zasad naucza innych. Jedynie wyznawanie jakiejś wiary nie jest jeszcze 

oznaką religijności. Należy postępować zgodnie z zasadami religijnymi, i swoim własnym przykładem uczyć innych. 

Taka właśnie osoba jest uważana za religijną. 

   Kiedy Krsna był obecny na tej planecie, nie było kwestii bezbożności. W związku z tym Narada Muni pewnego 

razu zwrócił się żartobliwie do Krsny, "Mój drogi Panie pasterzy, kiedy Twoje byki (byki reprezentują religię), 

posilają się trawą na pastwiskach i poruszają się na swoich czterech nogach, z pewnością zjadają wszelką trawę 

bezbożności!" Innymi słowy, przez łaskę Krsny zasady religijne były tak doskonale przestrzegane, że bezbożne 

czynności prawie nie miały miejsca. 

   Powiedziane jest, że ponieważ Krsna bezustannie spełniał różnego rodzaju ofiary i zapraszał na nie półbogów z 

wyższych systemów planetarnych, półbogowie byli prawie zawsze z dala od swoich ukochanych. Dlatego żony 

półbogów, ubolewając nad nieobecnością swoich mężów, zaczęły modlić się o przyjście Pana Buddy, dziewiątej 

inkarnacji Krsny, która pojawia się w wieku Kali. Innymi słowy, zamiast być zadowolonymi z tego, że pojawił się 

Pan Krsna, zaczęły modlić się o Pana Buddę, który jest dziewiątą inkarnacją, ponieważ Pan Budda zatrzymał 

rytualistyczne ceremonie i ofiary polecane w Vedach, chcąc w ten sposób powstrzymać zabijanie zwierząt. Żony 

półbogów myślały, że gdy pojawi się Pan Budda, wszystkie ofiary zostaną powstrzymane , i wskutek tego ich 

mężowie nie będą zapraszani na takie ceremonie, a one nie będą cierpiały z powodu rozłąki z nimi. 

   Czasami słyszy się pytanie, "Dlaczego półbogowie z wyższych systemów planetarnych nie przychodzą na Ziemię 

teraz?" Odpowiedź jest prosta. Kiedy pojawił się Pan Budda i zaczął ganić spełnianie ofiar, aby powstrzymać 

zabijanie zwierząt na tej planecie, proces ofiar został zatrzymany i półbogowie nie mają już tutaj żadnego interesu. 

Rozdział 22 

Dalsze objaśnienia cech Krsny 

31. Heroiczny 

   Heroiczną jest nazywana osoba, która jest bardzo entuzjastyczna w działaniach wojennych i jest doświadczona w 

wypuszczaniu różnego rodzaju broni. 

   Następujące zdanie odnosi się do bohaterstwa Krsny w walce: "Mój drogi zabójco wroga, tak jak słoń, biorąc 

kąpiel w jeziorze, kołysaniem swojej trąby niszczy wszystkie łodyżki kwiatów lotosu, tak Ty, poruszając ramionami, 

które są porównywane do trąb słoni, zabiłeś tak wielu lotosom podobnych wrogów." 

   Jeśli chodzi o doświadczenie Krsny w wypuszczaniu broni, kiedy Jarasandha i trzynaście dywizji żołnierzy 

zaatakowało armię Krsny, nie byli oni w stanie zranić nawet jednego z żołnierzy Krsny. Było tak dzięki 

doskonałemu wyszkoleniu wojskowemu Krsny. Jest to rzecz wyjątkowa w historii sztuki militarnej. 

32. Pełen współczucia 

   Współczującą jest ta osoba, która nie jest w stanie znieść nieszczęścia innych. 

Współczucie Krsny dla osób będących w nieszczęściu zostało przejawione, kiedy wyzwolił On wszystkich królów 

uwięzionych przez Magadhendrę. Kiedy dziadek Bhisma umierał, modlił się on do Krsny i opisał Go jako słońce, 

które rozproszyło ciemność. Królowie uwięzieni przez Magadhendrę byli umieszczeni w ciemnych celach, i kiedy 

pojawił się tam Krsna, ciemność natychmiast została rozproszona, tak jak gdyby wzeszło słońce. Innymi słowy, 

chociaż Magadhendra był w stanie uwięzić tak wielu królów, to wszyscy oni zostali wyzwoleni z chwilą pojawienia 

się Krsny. Krsna wyzwolił tych królów z powodu szczerego współczucia dla nich. 

   Współczucie Krsny zostało przejawione również wtedy, kiedy dziadek Bhisma leżał na łożu strzał 

przeszywających jego ciało. Leżąc w tej pozycji, Bhisma bardzo pragnął ujrzeć Krsnę, i dlatego Krsna pojawił się 

przed nim. Widząc żałosną sytuację Bhismy, Krsna zaczął przemawiać ze łzami w oczach. Nie tylko ronił łzy, ale 

całkowicie zapomniał się we współczuciu. Dlatego bhaktowie Krsny, zamiast kłonić się bezpośrednio przed Nim, 

ofiarowują pokłony Jego współczującej naturze. W rzeczywistości, ponieważ Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, 

bardzo trudno jest się do Niego zbliżyć. Ale bhaktowie, wykorzystując Jego współczującą naturę, która jest 

reprezentowana przez Radharani, zawsze modlą się do Radharani o współczucie Krsny. 



33. Pełen szacunku 

   Za pełną szacunku uważa się osobę, która okazuje właściwy szacunek mistrzowi duchowemu, braminowi i 

starszej osobie. 

   Kiedy przed Krsną gromadzili się Jego zwierzchnicy, Krsna przede wszystkim ofiarowywał szacunek Swojemu 

mistrzowi duchowemu, następnie Swojemu ojcu, a następnie Swojemu starszemu bratu Balaramie. W ten sposób Pan 

Krsna, lotosooki, był całkowicie szczęśliwy i czysty w sercu we wszystkich Swoich stosunkach. 

34. Uprzejmy 

   Uprzejmą jest nazywana osoba, która nigdy nie staje się zuchwałą, ani nie przejawia swojej dumnej natury. 

   Uprzejmość Krsny została zamanifestowana, kiedy przybył na arenę ofiary Rajasuya, zorganizowaną przez 

Maharaja Yudhisthirę, starszego kuzyna Krsny. Maharaja Yudhisthira wiedział, że Krsna jest Najwyższą Osobą 

Boga, i zamierzał zsiąść ze swojego powozu, aby przywitać Pana. Ale zanim Yudhisthira zdołał wysiąść z powozu, 

Krsna zszedł ze Swojego powozu i natychmiast upadł do stóp Króla. Chociaż Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, 

nigdy w Swoim postępowaniu nie zapomina o etykiecie społecznej. 

35. Liberalny 

   Liberalną jest nazywana osoba, która z natury jest bardzo łagodna w swoim zachowaniu. 

   Zdanie wypowiedziane przez Uddhavę o kradzieży klejnotów Syamantaka potwierdza, że Krsna jest tak dobry i 

łaskawy, że jeśli sługa jest oskarżany nawet o wielkie przewinienie, Krsna nie bierze tego pod uwagę. Bierze On pod 

uwagę jedynie służbę, którą pełni dla Niego Jego bhakta. 

36. Nieśmiały 

   Nieśmiałą jest nazywana osoba, która czasami przejawia pokorę i wstydliwość. 

Jak opisano w Lalita-madhava, nieśmiałość Krsny została zamanifestowana, kiedy podniósł On Wzgórze 

Govardhana małym palcem Swojej lewej ręki. Wszystkie gopi obserwowały to wspaniałe dokonanie Krsny, i Krsna 

również uśmiechał się, patrząc na gopi. Kiedy wzrok Krsny spoczął na piersiach gopi, Jego ręka zadrżała. I kiedy to 

drżenie Jego ręki zauważyli pasterze znajdujący się pod wzgórzem, trochę się zaniepokoili. Wówczas rozległo się 

głośne grzmienie, i wszyscy zaczęli modlić się do Krsny o ochronę. W tym czasie Pan Balarama uśmiechnął się na 

myśl, że pasterze przestraszyli się drżenia Wzgórza Govardhana. Dostrzegłszy uśmiech Balaramy, Krsna pomyślał, 

że Balarama musiał zrozumieć Jego umysł, kiedy obserwował On piersi gopi, i natychmiast się zawstydził. 

37. Obrońca podporządkowanych dusz 

   Krsna jest obrońcą wszystkich podporządkowanych dusz.  

   Jednemu spośród wrogów Krsny przyszła do głowy oświecająca myśl, że nie potrzebuje się bać Krsny, ponieważ 

jeśli po prostu się Mu podporządkuje, Krsna da mu wszelkie schronienie. Krsna jest czasami porównywany do 

księżyca, który nie waha się rozdzielać swoich kojących promieni nawet na domy candalów (pariasów) i innych 

niedotykalnych. 

38. Szczęśliwy 

   Szczęśliwą jest nazywana ta osoba, która jest zawsze radosna i do której żadne nieszczęście nie ma dostępu. 

   Jeśli chodzi o przyjemności Krsny, to jest powiedziane, że ornamenty, które dekorowały ciało Krsny i Jego 

królowych, przewyższały wszelkie marzenia Kuvery, skarbnika w królestwie niebiańskim. Bezustannych tańców 

przed bramami pałaców Krsny nie byli sobie w stanie wyobrazić nawet półbogowie w królestwie niebiańskim. W 

królestwie niebiańskim Indra zawsze obserwuje tańce prostytutek niebiańskich. Ale nawet Indra nie był w stanie 

wyobrazić sobie piękna tańców mających miejsce u bram pałaców Krsny. Gaura oznacza "biała kobieta," i Gauri jest 

nazywana żona Pana Śivy. Piękne kobiety rezydujące w pałacach Krsny były jednak o wiele bielsze niż Gauri, tak że 

były porównywane do blasku księżyca, i Krsna mógł bezustannie je oglądać. Zatem nikt nie może mieć większych 

przyjemności od tych, które ma Krsna. Koncepcją przyjemności są piękne kobiety, ornamenty i bogactwa. I 

wszystkie te rzeczy były w legendarny sposób obecne w pałacach Krsny, przewyższając nawet wyobrażenia Kuvery, 



Pana Indry czy Pana Śivy. 

   Do Krsny nie ma dostępu nawet najmniejszy niepokój czy nieszczęście. Pewnego razu jedna z gopi udała się do 

miejsca, gdzie bramini spełniali ofiary i powiedziała, "Drogie żony braminów, musicie wiedzieć, że Krsny nie może 

dotknąć nawet najlżejsze nieszczęście. Nie zna On żadnej straty ani niesławy, jest wolny od strachu i niepokoju, i nie 

nękaj ą Go żadne kłopoty. Jest On po prostu otoczony tancerkami Vrajy i cieszy się ich towarzystwem w tańcu rasa. 

39. Sympatyk Swoich bhaktów 

   Jest powiedziane o bhaktach Krsny, że jeśli z oddaniem ofiarowują Panu Visnu odrobinę wody albo liść tulasi, 

Pan Visnu jest tak dobry, że zaprzeda się im. 

   Życzliwość Krsny w stosunku do Jego bhaktów została przejawiona w Jego walce z Bhismą. Kiedy dziadek 

Bhisma w ostatnim momencie swojego życia leżał na łożu ze strzał, Krsna był obecny przed nim i Bhisma 

rozpamiętywał to, jak bardzo łaskawy był dla niego Krsna na polu bitwy. Krsna obiecał, że w Bitwie pod Kuruksetrą 

nawet nie dotknie broni, by pomóc którejkolwiek ze stron. Pozostanie neutralnym. Chociaż Krsna był woźnicą 

Arjuny, obiecał, że nie użyje żadnej broni, by wspomóc Arjunę. Ale pewnego dnia Bhisma, chcąc unieważnić 

obietnicę Krsny, wykazał takiego ducha walki w wystąpieniu przeciwko Arjunie, że Krsna był zmuszony zsiąść z 

powozu. Pochwyciwszy złamane koło powozu, pobiegł w kierunku dziadka Bhismy, tak jak lew biegnie w kierunku 

słonia, aby go zabić. Dziadek Bhisma pamiętał tę scenę i później chwalił Krsnę za Jego chwalebną przychylność w 

stosunku do Jego bhakty Arjuny, dla którego obrony nawet podjął ryzyko złamania Swojej obietnicy. 

40. Kontrolowany przez miłość 

   Krsna czuje się zobowiązany bhakcie za jego miłość, a nie dokładnie za pełnioną służbę. Nikt nie może służyć 

Krsnie całkowicie. Jest On tak kompletny i samowystarczalny, że nie potrzebuje On żadnej służby od bhakty. To 

właśnie miłosna postawa bhakty i uczucie do Krsny sprawiają, że Krsna czuje się mu zobowiązany. Wspaniały 

przykład tego zobowiązania został zamanifestowany, kiedy Sudama Vipra udał się do pałacu Krsny. Sudama Vipra 

był szkolnym przyjacielem Krsny, i ponieważ był ubogi, jego żona nakłoniła go, by udał się do Krsny i poprosił Go 

o wsparcie. Kiedy Sudama dotarł do pałacu Krsny, Krsna bardzo dobrze go przyjął, i razem ze Swoją żoną obmyli 

mu stopy, okazując szacunek braminowi. Pamiętając Swoje zażyłe, pełne miłości stosunki z Sudamą w Swoim 

dzieciństwie, Krsna, przyjmując go, zaczął ronić łzy. 

   Inny przykład zobowiązania Krsny wobec Jego bhakty jest opisany w Dziesiątym Canto, dziewiątym rozdziale, 

18 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gdzie Śukadeva Gosvami mówi Królowi Pariksitowi, "Mój drogi Królu, kiedy 

matka Yaśoda była spocona z wysiłku, usiłując związać Krsnę liną, Krsna w końcu pozwolił się jej związać." Krsna 

jako dziecko przeszkadzał Swojej matce przez Swoje psotliwe figle, więc ona chciała Go związać. Przyniósłszy z 

domu sznur, usiłowała związać dziecko, ale nie mogła zawiązać węzła, gdyż lina była za krótka. Związała więc 

razem wiele sznurów, ale kiedy skończyła, sznur nadal był za krótki. Po chwili była bardzo zmęczona i oblała się 

potem. Wówczas Krsna pozwolił się związać Swojej matce. Innymi słowy, nikt nie może związać Krsny żadnymi 

innymi środkami poza miłością. Jest On związany jedynie wdzięcznością do Swoich bhaktów, z powodu ich 

ekstatycznej miłości do Niego. 

41. Wszechpomyślny 

   Za wszechpomyślną uchodzi ta osoba, która jest zaangażowana w pomyślne czynności dobroczynne dla 

wszystkich. 

   Po odejściu Pana Krsny z tej planety Uddhava zaczął rozpamiętywać czyny Pana i powiedział, "Poprzez Swoje 

wspaniałe rozrywki Krsna zadowolił wszystkich wielkich mędrców. Powstrzymał wszelką demoniczną działalność 

okrutnego porządku królewskiego, chronił wszystkich pobożnych ludzi, a na polu walki zgładził wszystkich 

okrutnych wojowników. Dlatego jest On wszechpomyślny dla wszystkich ludzi." 

42. Najpotężniejszy 

   Potężną jest nazywana osoba, która zawsze jest w stanie przysporzyć kłopotów swemu wrogowi. 

   Kiedy Krsna był obecny na tej planecie, rozpędził On wszystkich Swoich wrogów, tak jak potężne słońce zagania 

ciemność do jaskiń górskich, i uciekali oni niczym sowy, by schronić się gdzieś poza zasięgiem Jego wzroku. 



43. Wszechsławny 

   Sławną jest ta osoba, która staje się dobrze znana dzięki swojemu nieskazitelnemu charakterowi. 

Powiedziane jest, że sława Krsny rozprzestrzenia się niczym blask księżyca, który ciemność przemienia w światłość. 

Innymi słowy, jeśli świadomość Krsny będzie głoszona na całym świecie, ciemność ignorancji i niedole materialnej 

egzystencji zmienią się w nieskazitelną czystość, pokój i pomyślność. 

   Kiedy wielki mędrzec Narada intonował chwały Pana, z szyi Pana Śivy zniknęła niebieskawa linia. Ujrzawszy to, 

Gauri, żona Pana Śivy, zaczęła podejrzewać, że Pan Śiva to ktoś inny przebrany za jej męża, i przestraszona 

natychmiast opuściła jego towarzystwo. Usłyszawszy intonowanie imienia Pana Krsny, Pan Balarama zauważył; że 

szata Jego zbielała, chociaż zwykle nosił On niebieskie ubranie. A dziewczęta pasterki ujrzały, że woda Yamuny 

zmieniła się w mleko, i zaczęły ubijać z niej masło. Innymi słowy, poprzez szerzenie świadomości Krsny, czyli 

chwał Krsny, wszystko staje się białe i czyste. 

44. Popularny 

   Popularnym człowiekiem jest nazywany ten, kto jest bardzo drogi dla ludzi w ogólności. 

   Jeśli chodzi o popularność Krsny, w Pierwszym Canto, jedenastym rozdziale, 9 wersecie Śrimad-Bhagavatam, 

znajduje się zdanie, które dotyczy Jego powrotu do domu ze stolicy Hastinapury. Kiedy podczas Bitwy na 

Kuruksetra był On nieobecny w Dvarace, wszyscy mieszkańcy Dvaraki pogrążyli się w smutku. A kiedy następnie 

powrócił, obywatele Dvaraki powitali Go z radością i powiedzieli, "Drogi Panie, kiedy jesteś nieobecny w tym 

mieście, spędzamy nasze dni w ciemnościach nocy. I tak jak w ciemnościach nocy każda chwila zdaje się wlec 

nieskończenie, tak samo, kiedy Ty jesteś nieobecny, każdy moment wydaje się trwać miliony lat. Rozłąka z Tobą 

jest dla nas nie do zniesienia." Zdanie to wykazuje, jak bardzo Krsna był popularny w całym kraju. 

   Podobne wydarzenie miało miejsce, kiedy Krsna wszedł na arenę ofiarną Króla Kamsy, którą ten przygotował dla 

Jego śmierci. Skoro tylko przybył w to miejsce, wszyscy mędrcy zaczęli krzyczeć, "Jaya! Jaya! Jaya!" (co oznacza 

"Zwycięstwo! "). Krsna był chłopcem w tym czasie, i wszyscy mędrcy ofiarowali Mu swoje pełne szacunku 

błogosławieństwa. Obecni tam półbogowie również zaczęli ofiarowywać Krsnie swoje piękne modlitwy, obecne 

panie i dziewczęta wyraziły swoją radość ze wszystkich kątów areny. Innymi słowy, w tym szczególnym miejscu nie 

było nikogo, dla kogo Krsna nie byłby popularny. 

45. Stronniczość wobec bhaktów 

   Chociaż Krsna jest Najwyższą Osobą Boga i dlatego nie jest stronniczy dla nikogo, to w Bhagavad-gicie jest 

powiedziane, że darzy On szczególnym uczuciem Swoich bhaktów, którzy z miłością czczą Jego imię. Kiedy Krsna 

był obecny na tej planecie, jeden bhakta wyraził swoje uczucia w ten sposób: "Mój drogi Panie, gdybyś nie pojawił 

się na tej planecie, wówczas asury (demony) i ateiści posialiby spustoszenie wśród bhaktów. Nie mogę nawet 

wyobrazić sobie wielkości takiego spustoszenia, któremu Ty jednak zapobiegłeś Swoją obecnością." Od samego 

początku Swojego pojawienia się, Krsna był największym wrogiem wszystkich demonicznych osób, chociaż w 

rzeczywistości wrogość Krsny w stosunku do demonów jest porównywana do Jego przyjaźni z bhaktami. A to 

dlatego, że każdy demon, który zostaje zabity przez Krsnę, otrzymuje natychmiastowe wyzwolenie. 

46. Bardzo atrakcyjny dla wszystkich kobiet 

   Każda osoba, która ma jakieś szczególne kwalifikacje, staje się natychmiast bardzo atrakcyjna dla kobiet. 

   Pewien bhakta wygłosił następujące zdanie odnośnie królowych Dvaraki: "W jaki sposób mogę opisać chwały 

królowych Dvaraki, które osobiście służyły Panu? Pan jest tak wielki, że jedynie poprzez intonowanie Jego imienia 

wszyscy wielcy mędrcy, tacy jak Narada, mogą cieszyć się transcendentalnym szczęściem. Więc cóż można 

powiedzieć o tych królowych, które w każdym momencie oglądały Pana i służyły Mu osobiście?" Krsna miał 16 108 

żon w Dvarace, i każda z nich czuła wielki pociąg do Krsny, tak jak żelazo jest przyciągane przez magnes. Pewien 

bhakta powiedział "Mój drogi Panie, jesteś niczym magnes, a wszystkie dziewczęta Vrajy są jak żelazo: w 

którymkolwiek kierunku byś się nie poruszył, one podążają za Tobą, niczym żelazo przyciągane przez siłę 

magnetyczną." 



47. Wielbiony przez wszystkich (wszechchwalebny) 

   Osoba, która jest szanowana i czczona przez wszelkiego rodzaju ludzkie istoty i półbogów, jest nazywana 

sarvaradhya, czyli wszechchwalebną. 

   Krsna jest czczony nie tylko przez wszystkie żywe istoty, łącznie z wielkimi półbogami, takimi jak Pan Śiva i Pan 

Brahma, ale również przez ekspansje kategorii visnu-tattva (formy Boga), takie jak Baladeva i Śesa. Baladeva jest 

bezpośrednią ekspansją Krsny, ale mimo to wielbi Krsnę. Kiedy Krsna pojawił się na arenie ofiary Rajasuya 

zorganizowaną przez Maharaja Yudhisthirę, stał się On ośrodkiem zainteresowania wszystkich tam obecnych, 

łącznie z wielkimi mędrcami i półbogami, i każdy ofiarował Mu szacunek. 

48. Wszechbogaty 

   Krsna w pełni posiada wszystkie bogactwa - mianowicie siłę, zamożność, sławę, piękno, wiedzę i wyrzeczenie. 

Kiedy Krsna był obecny w Dvarace, Jego rodzina, która jest znana jako dynastia Yadu, składała się z 560 milionów 

członków. I wszyscy członkowie tej rodziny byli bardzo posłuszni i wierni Krsnie. Było tam ponad 900 000 wielkich 

budynków pałacowych mieszczących wszystkich tych ludzi, i wszyscy mieszkający w nich szanowali Krsnę jako 

najbardziej godnego czci. Bhaktowie byli zaszokowani bogactwem Krsny. 

   Zostało to potwierdzone przez Bilvamangalę Thakurę, kiedy w Krsna-karnamrta zwrócił się do Krsny w ten 

sposób: "Mój drogi Panie, cóż mogę powiedzieć o bogactwie Twojej Vrndavany? Same ornamenty na nogach 

dziewcząt Vrndavany przewyższają cintamani, a ich szaty są tak dobre jak niebiańskie kwiaty parijata. A krowy 

dokładnie przypominają krowy surabhi w transcendentalnym królestwie. Zatem Twoje bogactwo jest niczym ocean, 

którego nikt nie jest w stanie zmierzyć." 

49. Wszechczcigodny 

   W szechczcigodną jest nazywana osoba, która jest główną pomiędzy wszystkimi ważnymi osobistościami. 

   Kiedy Krsna mieszkał w Dvarace, zwykli odwiedzać Go półbogowie, tacy jak Pan Śiva, Brahma i Indra, Król 

niebios, i wielu innych. Strażnik, który był odpowiedzialny za wpuszczanie wszystkich tych półbogów, pewnego, 

bardzo pracowitego dnia powiedział, "Mój drogi Panie Brahmo i Panie Śivo, proszę usiądźcie na tej ławeczce i 

poczekajcie. Mój drogi Indro, proszę, zaprzestań czytania swoich modlitw. To stwarza zakłócenia. Proszę, siedź 

spokojnie. Mój drogi Varuno, proszę, odejdź. I moi drodzy półbogowie, nie traćcie swego czasu na próżno. Krsna 

jest bardzo zajęty. Nie może się z wami zobaczyć!" 

50. Najwyższy kontroler 

   Są dwa rodzaje kontrolerów, czyli panów. kontrolerem jest nazywany ten, kto jest niezależny, i kontrolerem jest 

nazywana osoba, której poleceń nikt nie może lekceważyć. 

   Jeśli chodzi o całkowitą niezależność i władztwo Krsny, Śrimad-Bhagavatam mówi, że chociaż Kaliya popełnił 

wielkie obrazy, Krsna pomimo to obdarzył go łaską, znacząc jego głowę odciskami Swoich stóp, podczas gdy Pan 

Brahma, chociaż modlił się do Krsny, ofiarowując Mu tak wiele wspaniałych wersów, nie był w stanie ująć Krsny. 

   To pełne sprzeczności zachowanie Krsny przystoi Jego pozycji, ponieważ w całej literaturze wedyjskiej jest On 

opisany jako w pełni niezależny. Na początku Śrimad-Bhagavatam Pan jest opisany jako svarat, co oznacza 

"całkowicie niezależny." Taka jest pozycja Najwyższej Prawdy Absolutnej. Absolutna Prawda nie tylko jest 

świadoma, ale jest całkowicie niezależna. 

   Jeśli chodzi o nie lekceważone przez nikogo polecenia Krsny, w Śrimad-Bhagavatam, Trzecim Canto, drugim 

rozdziale, wersecie 21, Uddhava mówi Vidurze, "Pan Krsna jest panem trzech sił materialnej natury. Jest On panem i 

właścicielem wszelkich bogactw, dlatego nie ma nikogo, kto byłby Mu równy, czy też większy od Niego." Wszyscy 

wielcy królowie i władcy zwykli przychodzić do Niego, ofiarowywać prezenty i składać pokłony, dotykając stóp 

Pana swoimi hełmami. Jeden bhakta powiedział, "Mój drogi Krsno, kiedy rozkazujesz Brahmie, 'Teraz możesz 

stworzyć wszechświat,' i kiedy rozkazujesz Panu Śivie, 'Teraz rozwiąż tę materialną manifestację,' Sam w ten sposób 

stwarzasz i rozwiązujesz ten świat materialny. Jedynie poprzez Swoje polecenia i poprzez Swoją częściową 

reprezentację Visnu, utrzymujesz te wszechświaty. O Krsno, O wrogu Kamsy, jest tak wielu Brahm i Śivów, którzy 

po prostu spełniają Twoje polecenia." 



51. Niezmienny 

   Krsna nie zmienia Swojej konstytucjonalnej pozycji nawet wtedy, kiedy pojawia się w tym materialnym świecie. 

Pozycja duchowa zwykłych żywych istot jest przykryta. Pojawiają się one w różnych ciałach i działają według 

różnych cielesnych koncepcji życia. Ale Krsna nie zmienia Swego ciała. Pojawia się w Swym własnym ciele i 

dlatego nie ulega wpływom sił materialnej natury. W Pierwszym Canto, jedenastym rozdziale, 38 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, jest powiedziane, że szczególnym przywilejem najwyższego kontrolera jest to, że w ogóle nie 

jest On dotykany przez siły natury. Praktycznym przykładem jest to, że bhaktowie, którzy są pod ochroną Pana, 

również są wolni od wpływu materialnej natury. Pokonanie wpływu materialnej natury jest rzeczą bardzo trudną, ale 

bhaktowie, czyli święte osoby, które są pod ochroną Pana, są wolne od tego wpływu. Więc co dopiero mówić o 

Samym Panu. Dla wyjaśnienia, chociaż Pan czasami pojawia się w tym materialnym świecie, nie ma On nic 

wspólnego z siłami materialnej natury, działa On z pełną niezależnością w Swojej transcendentalnej pozycji. Jest to 

specjalna cecha Pana. 

52. Wszechświadomy 

   Wszechświadomą jest nazywana osoba, która może zrozumieć uczucia wszystkich osób, oraz wydarzenia 

wszystkich miejsc i czasów. 

   Wspaniały przykład tej wszechświadomości Pana jest opisany w Śrimad-Bhagavatam, w Pierwszym Canto, 

piętnastym rozdziale, wersecie 11, w związku z wizytą Durvasy Muniego w domu Pandavów w lesie. Zgodnie z 

rozmyślnym planem, Duryodhana posłał Durvasę Muniego i jego dziesięć tysięcy uczniów, by odwiedzili dom 

Pandavów w lesie. Duryodhana z premedytacją zaaranżował tę sytuację w ten sposób, aby Durvasa i jego ludzie 

dotarli do miejsca Pandavów w czasie, kiedy ci już będą po obiedzie, tak aby nie mieli oni wystarczających środków 

do nakarmienia tak wielkiej liczby gości. Znając plan Duryodhany, Krsna przybył do domu Pandavów i zapytał ich 

żonę, Draupadi, czy ma jakieś pozostałości pokarmu, które mogłaby Mu ofiarować. Draupadi podała Mu naczynie, 

w którym została jedynie odrobina jakiejś potrawy z warzyw, i Krsna natychmiast to spożył. W tym czasie wszyscy 

mędrcy towarzyszący Durvasie kąpali się w rzece, i kiedy Krsna poczuł zadowolenie, przyjąwszy ofiarę Draupadi, 

oni również poczuli satysfakcję, i ich głód odszedł. Ponieważ Durvasa i jego ludzie nie byli w stanie zjeść niczego 

więcej, odeszli oni bez wstąpienia do domu Pandavów. W ten sposób Pandavowie zostali ocaleni od gniewu 

Durvasy. Duryodhana posłał ich tam, ponieważ wiedział, że kiedy Pandavowie nie będą w stanie przyjąć takiej 

liczby gości, Durvasa bardzo się rozzłości i przeklnie ich. Ale Krsna, dzięki Swojej wszechświadomości i poprzez 

Swój trik, ocalił ich od tego kłopotu. 

53. Wiecznie świeży 

   Miliony bhaktów bezustannie pamiętają Krsnę i zawsze intonują Jego imię, ale mimo to bhaktowie ci nigdy nie 

czują przesytu. Zamiast stracić zainteresowanie myśleniem o Krsnie i intonowaniem Jego świętego imienia, 

bhaktowie otrzymują coraz to nowsze bodźce do kontynuowania tego procesu. Zatem Krsna jest wiecznie świeży. 

Nie tylko Sam Krsna jest wiecznie świeżym, ale taką jest również Jego wiedza. Bhagavad-gita, która została 

przekazana pięć tysięcy lat temu, jest nadal bezustannie czytana przez .wielu, wielu ludzi, i ciągle odnajduje się w 

niej nowe światło. Zatem Krsna i Jego imię, sława, cechy - i wszystko co pozostaje w związku z Nim - jest zawsze 

świeże. 

   Wszystkie królowe Dvaraki były boginiami fortuny. W Śrimad-Bhagavatam, Pierwszym Canto, jedenastym 

rozdziale, wersecie 33, jest powiedziane, że boginie fortuny są bardzo niestałe i niespokojne, więc nikt nie może 

zatrzymać ich na dobre. W skutek tego szczęście jest zawsze zmienne. Jednak kiedy boginie fortuny rezydowały z 

Krsną w Dvarace, nie mogły opuścić Go nawet na moment. Oznacza to, że czar Krsny jest zawsze świeży. Nawet 

boginie fortuny nie mogą opuścić Jego towarzystwa. 

   Jeśli chodzi o atrakcyjne, wiecznie świeże cechy Krsny, to w Lalita-madhava znajduje się pewna wypowiedź 

Radharani, w której Krsna został porównany do największego rzeźbiarza, ponieważ jest On ekspertem w 

cyzelowaniu w czystości kobiet. Innymi słowy, chociaż czyste kobiety mogą przestrzegać zasad i przepisów 

wedyjskich, aby być zawsze wiernymi swoim mężom, Krsna jest w stanie rozbić tę ich niewzruszoną wierność 

dłutem Swojego piękna. (Tj., tak jak rzeźbiarz odłupuje dłutem cząstki materiału w którym rzeźbi, tak Krsna, dłutem 

Swojego piękna, redukuje czystość kobiet.) Większość z przyjaciółek Krsny były zamężnymi, ale ponieważ Krsna 

był ich przyjacielem przed ich małżeństwem, nie były one w stanie zapomnieć Jego atrakcyjnych cech, które zawsze 

pozostały dla nich fascynującymi, nawet kiedy były już mężatkami. 



54. Sac-cid-ananda-vigraha 

   Transcendentalne ciało Krsny jest wieczne, pełne wiedzy i szczęścia. Sat oznacza istniejący wiecznie w każdym 

czasie i we wszystkich miejscach; innymi słowy, wszechprzenikający w czasie i przestrzeni. Cit oznacza pełnię 

wiedzy. Krsna nie ma nic do nauczenia się od kogokolwiek. Jest On w sposób niezależny pełen wiedzy. Ananda 

oznacza rezerwuar wszelkich przyjemności. Impersonaliści pragną połączyć się z blaskiem Brahmana wieczności i 

wiedzy, ale unikają większej części absolutnej przyjemności, która jest zawarta w Krsnie. Transcendentalnym 

szczęściem płynącym z połączenia się z blaskiem Brahmana można cieszyć się po wyzwoleniu się z zanieczyszczeń 

materialnego złudzenia, fałszywej identyfikacji, przywiązania, niechęci i zaabsorbowania sprawami materialnymi. 

Są to początkowe kwalifikacje osoby, która może zrealizować Brahmana. Bhagavad-gita mówi, że należy stać się 

pełnym radości; nie jest to radość w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale poczucie wolności od wszelkich 

niepokojów. Wolność od wszelkich niepokojów może być pierwszą zasadą radości, ale nie jest prawdziwą radością. 

Ci, którzy realizują duszę, jaźń, czyli stają się brahma-bhuta, jedynie przygotowują się do platformy radości. Ta 

radość może zostać faktycznie osiągnięta, kiedy ktoś wchodzi w kontakt z Krsną. Świadomość Krsny jest tak 

kompletna, że zawiera ona transcendentalną przyjemność czerpaną z bezosobowej realizacji, czyli realizacji 

Brahmana. Nawet impersonaliści zostaną przyciągnięci do osobowej formy Krsny znanej jako Śyamasundara. 

   Oznajmienie z Brahma-samhity stwierdza, że blask Brahmana to cielesne promienie Krsny. Blask Brahmana jest 

jedynie przejawem energii Krsny. Krsna jest źródłem blasku Brahmana, tak jak to Sam potwierdza w 

Bhagavad-gicie. Z tego możemy wnioskować, że bezosobowa cecha Prawdy Absolutnej nie jest celem ostatecznym. 

Ostatecznym celem Absolutnej Prawdy jest Krsna. 

   Dlatego w swoim dążeniu do doskonałości duchowej członkowie szkoły Vaisnava nigdy nie usiłują połączyć się z 

blaskiem Brahmana. Za cel swojej ostatecznej realizacji duchowej przyjmują oni Krsnę. Dlatego Krsna jest 

nazywany Parambrahmanem (Najwyższym Brahmanem) albo Parameśvarą (najwyższym kontrolerem). Śri 

Yamunacarya modlił się w następujący sposób: "Mój drogi Panie, wiem, że potężny wszechświat i potężna 

przestrzeń, i czas wewnątrz tego wszechświata, są przykryte przez dziesięć powłok elementów materialnych, i każda 

z tych powłok jest dziesięć razy większa od poprzedniej. Trzy siły materialnej natury, Garbhodakaśayi Visnu, 

Ksirodakaśayi Visnu, Maha-Visnu, a poza nimi niebo duchowe i jego planety duchowe, znane jako Vaikunthy, i 

blask Brahmana w tym niebie duchowym-wszystkie z nich wzięte razem są jedynie niewielkim przejawieniem 

Twojej mocy." 

55. Posiadanie wszelkich doskonałości mistycznych 

   Jest wiele standardów doskonałości. Najwyższe doskonałości materialne osiągane przez doskonałych yoginów, są 

wyliczane w liczbie ośmiu: stanie się mniejszym od najmniejszego, stanie się większym od największego, itd. 

Wszystkie te materialne doskonałości, jak również wszelkie doskonałości duchowe, w pełni znajdują się w osobie 

Krsny. 

56. Niepojęte moce Krsny 

   Krsna jest obecny wszędzie, nie tylko wewnątrz tego wszechświata, nie tylko wewnątrz serc wszystkich żywych 

istot, ale również w każdym atomie. Wzmiankę o tych niepojętych mocach Krsny znajdujemy w modlitwach Kunti. 

Kiedy Krsna rozmawiał z Kunti, jednocześnie wszedł w łono Uttary, która znajdowała się w niebezpieczeństwie z 

powodu atomowej broni wyrzuconej przez Aśvatthamę. Krsna może poddać złudzeniu nawet Pana Brahmę czy Pana 

Śivę, a wszystkie podporządkowane dusze może chronić od reakcji ich grzesznych czynności. Oto niektóre 

przykłady Jego niepojętych mocy. 

   Dlatego Śrila Rupa Gosvami ofiarowuje Krsnie swoje pokłony, mówiąc, "Ta cała materialna natura jest jedynie 

cieniem Krsny, który obecny jest tutaj jako ludzka istota. Rozszerzył się On w tak wiele krów, cieląt i chłopców 

pasterzy, i ponownie zamanifestował się w nich wszystkich jako czteroręki Narayana. Nauczył samorealizacji 

miliony Brahm, i dlatego jest On czczony nie tylko przez głowy wszystkich wszechświatów, ale również przez 

każdego innego. Dlatego zawsze będę przyjmował Go za Najwyższą Osobę Boga." 

   Kiedy Krsna pokonał Indrę podczas zdobywania kwiatu parijata z planet niebiańskich, Narada spotkał wówczas 

Indrę i skrytykował go, "O Indro, wielki Królu niebios, Krsna już pokonał Pana Brahmę i Pana Śivę. Więc co można 

powiedzieć o takim nieznacznym półbogu jak ty?" Narada Muni oczywiście krytykował Indrę w żartach, i Indra 

cieszył się tym. Oznajmienie Narady potwierdza, że Krsna był w stanie poddać złudzeniu nawet Pana Brahmę i Pana 

Śivę, jak również Indrę. Więc nie ma kwestii co do tego, że Krsna posiada taką samą moc odnośnie mniejszych 



żywych istot. 

   W Brahma-samhicie jest dany następujący opis mocy Krsny, jako minimalizującej cierpienia będące skutkami 

grzechu: "Począwszy od wielkiego Króla niebios aż do mrówki, każdy odbiera reakcje swoich grzesznych czynów. 

Ale dzięki łasce Krsny, Jego bhakta jest wolny od takich reakcji." Zostało to wyraźnie udowodnione, kiedy Krsna 

udał się do siedziby Yamaraja, pana śmierci, by odzyskać zmarłego syna Swojego nauczyciela. Nauczyciel Krsny 

poprosił Go, aby przyprowadził mu jego zmarłego syna, i w celu uczynienia tego Krsna udał się do siedziby 

Yamaraja, aby zażądać tej duszy, która została tam przywiedziona przez Yamaraja i była trzymana pod jego 

kontrolą. Krsna natychmiast rozkazał Yamarajowi, "Bądź błogosławiony Moim poleceniem i zwróć Mi tę duszę!" 

Znaczenie tego incydentu jest takie, że nawet osoba, która jest pod wpływem praw natury, i dlatego odpowiednio do 

tych praw podlega karze Yamaraja, dzięki łasce Krsny może zostać całkowicie uniewinniona. 

   Śukadeva Gosvami w następujący sposób opisał niepojęte moce Krsny. "Krsna oszałamia moją inteligencję, 

ponieważ chociaż jest nienarodzony, pojawił się jako syn Nandy Maharaja. Jest On wszechprzenikający, a pomimo 

to siedzi na kolanach Yaśody. Mimo Swojej wszechprzenikalności, został ograniczony przez miłość Yaśody. 

Chociaż ma niezliczone formy, to pomimo to porusza się jako jeden Krsna przed Swoim ojcem i matką, Nandą i 

Yaśodą." W Brahma-samhicie jest również powiedziane, że chociaż Krsna wiecznie przebywa na Goloce 

Vrndavanie, Swojej transcendentalnej siedzibie, to mimo to jest obecny wszędzie, nawet w każdym atomie. 

57. Ciało Krsny wytwarza niezliczone ilości wszechświatów 

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 11 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Pan Brahma mówi, "Mój drogi 

Panie, fałszywe ego, inteligencja, umysł, niebo, powietrze, ogień, woda i ziemia są materialnymi składnikami tego 

wszechświata, który może zostać porównany do ogromnego naczynia. W tym ogromnym naczyniu moje ciało jest 

nieznacznych rozmiarów. I chociaż jeden z tych wielu wszechświatów został stworzony przeze mnie, to z porów 

Twojego ciała wychodzą niezliczone ilości wszechświatów, niczym atomowe cząsteczki migające w świetle 

słonecznym. Myślę, że jestem bardzo, bardzo nieznaczny przed Tobą, dlatego proszę o Twoje przebaczenie. Proszę, 

bądź łaskawy dla mnie." 

   Nawet jeśli weźmie się pod uwagę tylko jeden wszechświat, to znajdzie się wewnątrz niego tak wiele kombinacji 

wspaniałych rzeczy, jako że znajdują się w nim niezliczone planety, niezliczone rezydencje i siedziby półbogów. 

Średnica tego wszechświata wynosi cztery biliony mil, i we wszechświecie tym znajduje się wiele niezbadanych 

regionów, takich jak regiony Patala, czyli niższe systemy planetarne. Chociaż Krsna jest źródłem tego wszystkiego, 

może On również być widziany we Vrndavanie, objawiający Swoje niepojęte moce. Więc kto może odpowiednio 

uczcić takiego wszechpotężnego Pana, posiadacza takich niepojętych mocy? 

58. Oryginalne źródło wszystkich inkarnacji 

   Jayadeva Gosvami śpiewał w swojej Gita-govindzie w ten sposób: "W Swojej formie ryby Pan ocalił Vedy, a w 

formie żółwia nosił cały wszechświat na Swoim grzbiecie. W formie dzika podniósł tę ziemską planetę z wody, a w 

formie Nrsimhy zabił Hiranyakaśipu. W formie Vamany oszukał Maharaja Bali. W formie Paraśuramy zniszczył 

wszystkie dynastie ksatriyów. W formie Pana Ramy zabił wszelkie demony. W formie Pana Balaramy przyjął wielki 

pług. W formie Kalki niszczy wszystkich ateistów. A w formie Pana Buddy ocalił wszystkie biedne zwierzęta." 

('Wszystkie te inkarnacje Boga zostały opisane w Śrimad-Bhagavatam autora, w Pierwszym Canto, rozdziale trzecim.) Oto niektóre opisy 

inkarnacji emanujących z Krsny, a ze Śrimad-Bhagavatam dowiadujemy się, że z ciała Krsny zawsze wychodzą 

niezliczone ilości inkarnacji, niczym fale w oceanie. Nikt nawet nie jest w stanie zliczyć ilości tych fal, i podobnie 

nikt nie może zliczyć, jak wiele inkarnacji pochodzi z ciała Pana. 

59. Krsna zbawia zabijanych przez Siebie wrogów 

   Inną nazwą zbawienia jest apavarga. Apavarga jest przeciwieństwem pavarga, czyli różnych niedoli egzystencji 

materialnej. Słowo pa-varga wskazuje na kombinację pięciu snaskryckich liter. pa, pha, ba, bha i ma . Litery te są 

pierwszymi literami słów określających pięć różnych warunków, które opisano poniżej. Pierwsza litera pa pochodzi 

od słowa parabhava, które znaczy "porażka." W tej materialnej walce o egzystencję spotykamy jedynie porażki. W 

rzeczywistości musimy pokonać narodziny, śmierć, chorobę i starość, ale ponieważ nie ma możliwości pokonania 

tych niedoli, z powodu ułudy mayi jedynie napotykamy parabhava, czyli porażkę. Następna litera, pha, jest wzięta 

ze słowa phena. Phena jest to piana, która występuje na ustach, kiedy ktoś jest bardzo zmęczony (jak to zwykle 

obserwuje się u koni). Litera ba pochodzi ze słowa bandha, czyli niewola. Bha jest wzięte ze słowa bhiti, czyli 



strach. Ma jest wzięte ze słowa mrti, czyli śmierć. Więc słowo pavarga określa naszą walkę o egzystencję i 

spotykanie się z porażką, wyczerpaniem, niewolą, strachem, i w końcu śmiercią. Apavarga oznacza to, co może 

zlikwidować wszystkie te materialne niedole. Mówi się, że Krsna obdarza apavarga, czyli ścieżką zbawienia. 

   Dla impersonalistów i wrogów Krsny, wyzwolenie oznacza połączenie się z Najwyższym. Demony i 

impersonaliści nie dbają o Krsnę, lecz Krsna jest tak łaskawy, że daje to wyzwolenie nawet Swoim wrogom i 

impersonalistom. W związku z tym pozostaje następujące zdanie: "O Murari (Krsno)! Jakże wspaniałe jest to, że 

chociaż tym demonom, które są zawsze zazdrosne o półbogów, nie udało się spenetrować Twoich oddziałów 

wojskowych, spenetrowali oni region mitra, glob słoneczny." Słowo mitra zostało użyte tutaj metaforycznie. Mitra 

oznacza "glob słoneczny," i mitra również znaczy "przyjaciel." Demony, które wystąpiły przeciwko Krsnie jako 

Jego wrogowie, chciały spenetrować Jego oddziały wojskowe, ale zamiast tego zginęły w walce, i w rezultacie 

spenetrowały planetę Mitra, czyli planetę słoneczną. Innymi słowy, weszli oni w blask Brahmana: Przykład słońca 

podany został tutaj dlatego, ponieważ słońce zawsze wysyła światło, niczym niebo duchowe, gdzie jest wiele 

samoświetlnych planet Vaikuntha. Wrogowie Krsny zostali zabici, i zamiast spenetrować oddziały Krsny, weszli oni 

w przyjacielską atmosferę blasku duchowego. Taka jest łaska Krsny, i dlatego jest on znany jako wyzwoliciel 

również Swoich wrogów. 

60. Przyciąga wyzwolone dusze 

   Jest wiele przykładów, kiedy Krsna przyciągnął nawet wielkie wyzwolone dusze, takie jak Śukadeva Gosvami i 

Kumarowie. W związku z tym pozostaje następujące zdanie wypowiedziane przez Kumarów: "Jakże to wspaniałe, 

że chociaż jesteśmy zupełnie wyzwoleni, wolni od pragnienia i usytuowani na platformie paramahamsa, to pomimo 

to aspirujemy do tego, by rozkoszować się rozrywkami Radhy i Krsny." 

61. Spełniciel cudownych czynów 

   W Brhad-vamana Puranie Pan mówi, "Chociaż mam wiele fascynujących rozrywek, to kiedykolwiek myślę o 

rasa-lila, Swoim tańcu z gopi, pragnę ponownie się w niego zaangażować." 

   Pewien bhakta powiedział, "Wiem o Narayanie, mężu bogini fortuny, i również wiem o wielu innych 

inkarnacjach Pana. Wszystkie rozrywki tych inkarnacji są niewątpliwie ekscytujące dla mojego umysłu, ale mimo to 

rozrywki rasa-lila spełnione przez Samego Pana Krsnę, w sposób cudowny zwiększają moją transcendentalną 

przyjemność." 

62. Krsna jest otoczony przez kochających bhaktów 

   Kiedy mówimy o Krsnie, Krsna nie jest sam. "Krsna" oznacza Jego imię, cechy, sława, Jego przyjaciele, Jego 

parafernalia i otoczenie wszystko to razem. Kiedy mówimy o Królu, to należy rozumieć, że jest on otoczony przez 

ministrów, sekretarzy, dowódców wojskowych i wielu innych ludzi. Podobnie, Krsna nie jest bezosobowy. 

Szczególnie w Swojej Vrndavana lila, jest On otoczony przez gopi, przez Swoich przyjaciół pasterzy, Swojego ojca, 

matkę i wszystkich mieszkańców Vrndavany. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym pierwszym rozdziale, 15 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gopi rozpaczają, "Mój 

drogi Krsno, kiedy podczas dnia udajesz się do lasu Vrndavany ze Swoimi krowami, jeden moment zdaje się trwać 

dwanaście lat, i bardzo trudno jest nam spędzić ten czas. A kiedy wracasz po koniec dnia, jesteśmy tak zauroczone 

widokiem Twojej pięknej twarzy, że nie możemy oderwać od niej oczu. Wówczas, kiedy powieki naszych oczu 

mrugają czasami, przeklinamy stwórcę, Pana Brahmę, nazywając go osłem, gdyż nie wie on, w jaki sposób zrobić 

doskonałe oczy!" Innymi słowy, gopi nie mogły znieść mrugania swoich oczu, ponieważ przez moment, kiedy oczy 

ich były przymknięte, nie mogły patrzeć na Krsnę. Oznacza to, że miłość gopi do Krsny była tak wielka i 

ekstatyczna, że były one zaniepokojone nawet Jego chwilową nieobecnością. A kiedy ujrzały Krsnę, również były 

zaniepokojone. Jest to paradoks. 

   Jedna gopi w ten sposób przemówiła do Krsny, "Kiedy spotykamy Ciebie w nocy, noc ta wydaje się nam być 

bardzo krótką. Cóż tu mówić o jedynie tej nocy? Nawet gdybyśmy miały noc Brahmy, (Na jedną noc, czyli dwanaście 

godzin Brahmy, składa się 4 300 000 000 lat słonecznych.) uważałybyśmy, że jest to bardzo krótki okres czasu! "Bhagavad-gita 

(8.17) daje nam następującą informację o długości dnia Brahmy: "Według ludzkich obliczeń, tysiąc cyklów yug 

wziętych razem składa się na jeden dzień Brahmy. Równie długo trwa jego noc." Gopi powiedziały, że nawet gdyby 

mogły mieć do swojej dyspozycji tak długą noc, to mimo to nie byłby to wystarczająco długi okres czasu na ich 

spotkanie z Krsną. 



63. Czarujący flet Krsny 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym piątym rozdziale, 15 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gopi powiedziały matce 

Yaśodzie, "Kiedy Twój syn gra na flecie, Pan Śiva, Brahma i Indra - chociaż wszyscy oni uchodzą za wielkich 

uczonych i wielkie osobistości - doznają oszołomienia. Chociaż wszyscy są wielkimi osobistościami, usłyszawszy 

flet Krsny pokornie skłaniają się i poważnieją, studiując tę wibrację dźwiękową " 

   W swojej książce Vidagdha-madhava Śrila Rupa Gosvami w ten sposób opisuje wibracje fletu Krsny: "Wibracje 

dźwiękowe wytworzone przez flet Krsny w cudowny sposób powstrzymały Pana Śivę od gry na jego bębenku 

dindima, i ten sam flet zakłócił medytację wielkich mędrców Kumarów. Zdumiał on także Pana Brahmę, który 

siedział na kwiecie lotosu w celu dokonania stworzenia. A Anantadeva, który spokojnie trzymał wszystkie planety 

na Swoich kapturach, kołysał się w tę i tamtą stronę, pod wpływem transcendentalnych wibracji fletu Krsny, które 

spenetrowały przykrycie tego wszechświata i dotarły do nieba duchowego." 

64. Wyborne piękno Krsny 

   W Trzecim Canto, drugim rozdziale, 12 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Uddhava mówi Vidurze, "Mój drogi 

Panie, forma Krsny była najbardziej wspaniałą, kiedy pojawił się na tej planecie i przejawił moc Swojej wewnętrznej 

energii. Jego cudownie atrakcyjna forma była obecna podczas Jego rozrywek na tej planecie, a poprzez Swoją 

wewnętrzną moc przejawił bogactwa, które szokują każdego. Jego osobiste piękno było tak wielkie, że nie było 

potrzeby, aby zdobił ciało ornamentami. W istocie, ornamenty te, zamiast przydać piękna Krsnie, same zostały 

wzbogacone Jego pięknem." 

   Jeśli chodzi o atrakcyjność cielesnego piękna Krsny i wibracji dźwiękowej Jego fletu, w Dziesiątym Canto, 

dwudziestym dziewiątym rozdziale, 40 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gopi zwróciły się do Krsny w ten sposób: 

"Chociaż nasz stosunek do Ciebie przypomina sprawy miłosne pomiędzy kochankami, nie możemy przestać się 

dziwić, jak to się dzieje, że żadna kobieta nie jest w stanie utrzymać swojej czystości po usłyszeniu wibracji Twego 

fletu. I nie tylko kobiety, ale nawet nieugięci mężczyźni upadają ze swoich pozycji na dźwięk Twojego fletu. W 

istocie widziałyśmy, że we Vrndavanie nawet krowy, sarny, ptaki, drzewa – wszystko - zostały zauroczone 

wibracjami Twojego słodkiego fletu i fascynującym pięknem Twojej osoby." 

   W Lalita-madhava Śrila Rupy Gosvamiego jest powiedziane, "Pewnego dnia Krsna przypadkiem ujrzał cień 

Swojej pięknej formy odbity na powierzchni z klejnotów. Po ujrzeniu tego odbicia cielesnego wyraził Swoje 

doznania: 'Jakież to zadziwiające, że nigdy nie widziałem tak pięknej formy! Chociaż ta forma jest Moją własną, to 

jednak usiłuję objąć ją, niczym Radharani, i cieszyć się niebiańskim szczęściem.' " Zdanie to wykazuje, w jaki 

sposób Krsna i Jego odbicie są jednym i tym samym. Nie ma różnicy pomiędzy Krsną i Jego odbiciem, ani pomiędzy 

Krsną a Jego obrazem. Taka jest transcendentalna pozycja Krsny. 

   Powyższe zdania opisują niektóre ze wspaniałych rezerwuarów przyjemności w Krsnie, jak również 

transcendentalne cechy Jego osobowości. Transcendentalne cechy Krsny są porównywane do oceanu: nikt nie jest w 

stanie oszacować długości ani szerokości tego oceanu. Ale tak jak zawartość oceanu można poznać jedynie poprzez 

skosztowanie jednej jego kropli, tak te zdania przybliżą nam nieco transcendentalną pozycję i cechy Krsny. 

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 7 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Pan Brahma mówi, "Mój drogi 

Panie, żadną miarą materialną nie można oszacować niepojętych cech, piękna i czynności, które objawiłeś poprzez 

Swoją obecność na tej planecie. Jeśli nawet ktoś usiłuje sobie wyobrazić, 'Krsna może być taki,' to nawet to jest 

niemożliwe. Może nadejdzie dzień, kiedy jakiś materialny naukowiec, po wielu, wielu narodzinach czy po wielu, 

wielu latach, będzie w stanie oszacować atomową budowę całego świata, i może nawet będzie w stanie zliczyć 

atomowe cząsteczki przenikające niebo, czy nawet oszacować liczbę atomów wewnątrz tego wszechświata, ale 

mimo to nie będzie w stanie zliczyć transcendentalnych cech zawartych w Twoim rezerwuarze transcendentalnego 

szczęścia." 

Rozdział 23 

Osobowość Krsny 
 

   Śrila Rupa Gosvami oznajmia, że chociaż Krsna jest rezerwuarem nieograniczonej przyjemności i jest 

największym przywódcą wszystkich, pomimo to jest On zależny od Swoich bhaktów na trzy sposoby. Odpowiednio 

do emocjonalnej pozycji bhakty, Najwyższa Osoba Boga jest doceniany na trzy sposoby: jako najbardziej doskonały, 

jako bardzo doskonały i jako doskonały. Gdy przejawia się w pełni, jest On doceniany przez wielkich uczonych jako 



najbardziej doskonały. Kiedy odkrywa się w mniejszym stopniu, jest On nazywany bardzo doskonałym. A kiedy 

przejawia jeszcze mniej cech Swojej osobowości, jest nazywany doskonałym. Oznacza to, że Krsna jest doceniany 

za trzy stopnie doskonałości. Te trzy stopnie doskonałości są szczególnie przejawiane w następujący sposób: kiedy 

jest na Goloce Vrndavanie, Jego transcendentalne cechy są przejawiane jako najbardziej doskonałe, kiedy jest w 

Dvarace, przejawia Swoje cechy jako bardzo doskonały, a kiedy jest w Mathurze, przejawia Swoje cechy jako 

doskonały. 

   Osobowość Krsny jest analizowana jako dhirodatta, dhira-lalita, dhira-praśanta i dhiroddhata. Jeśli ktoś zapyta, 

w jaki sposób jakaś osobowość może być postrzegana na cztery różne, całkiem przeciwstawne sposoby, to 

odpowiedź na to jest taka, że Pan jest rezerwuarem wszystkich transcendentalnych cech i czynności. Dlatego Jego 

różne aspekty mogą być analizowane odpowiednio do przejawienia nieograniczonej różnorodności Jego rozrywek, i 

wskutek tego nie ma tutaj żadnej sprzeczności. 

Dhirodatta 

   Dhirodattą jest nazywana osoba, która jest w naturalny sposób poważna, uprzejma, wybaczająca, miłosierna, 

zdeterminowana, pokorna, wysoce kwalifikowana, rycerska i atrakcyjna pod względem fizycznym. 

   W związku z tym ważne jest pewne zdanie wypowiedziane przez Indrę, Króla niebios: "Mój drogi Panie, 

przyznaję, że popełniłem wielką obrazę wobec Ciebie, ale nie jestem w stanie wyrazić mojego żalu, będąc 

oszołomionym przejawieniem Twojego niezwykłego ducha waleczności, Twojego wysiłku w celu ochrony Twoich 

bhaktów, Twojej determinacji, Twojej wytrwałości w trzymaniu wielkiego wzgórza Govardhana, Twoich pięknych 

cech cielesnych i Twojej zadziwiającej charakterystyki, którą jest bycie zadowolonym jedynie z modlitw Swoich 

bhaktów, jak również złoczyńców." 

   Powyższe oznajmienie Króla niebios jest dokładnym potwierdzeniem, iż Krsna jest dhirodatta. Wielu uczonych 

zgodziło się co do tego, aby również Pana Ramacandrę przyjąć za dhirodattę, ale wszystkie cechy Pana Ramacandry 

są również obecne w charakterze Pana Krsny. 

Dhira-lalita 

   Dhira-lalitą jest nazywana osoba, która jest w naturalny sposób bardzo zabawna, zawsze pełna młodości, będąca 

ekspertem w żartowaniu i wolna od wszelkich niepokojów. Taka osobowość dhira-lalita jest na ogół domatorem i 

jest bardzo uległa swojej ukochanej. Ta cecha dhira-lalita w osobowości Krsny została opisana przez Yajna-patni, 

żonę jednego z braminów, którzy spełniali ofiarę we Vrndavanie. Powiedziała ona swoim przyjaciółkom: "Pewnego 

dnia Śrimati Radharani odpoczywała w ogrodzie razem ze Swoimi towarzyszkami, i w tym czasie przybył tam Pan 

Śri Krsna. Usiadłszy, zaczął zuchwale opowiadać o Swoich rozrywkach z Radharani, które miały miejsce 

poprzedniej nocy. Kiedy mówił w ten sposób, Radharani bardzo się zmieszała. Była zawstydzona i pogrążona w 

myślach, i Krsna skorzystał z okazji, aby naznaczyć Jej piersi różnymi znakami tilaka. Krsna dowiódł, że jest bardzo 

biegły w tej sztuce." W ten sposób Krsna, jako dhira-lalita, cieszył się Swoimi młodzieńczymi skłonnościami w 

towarzystwie gopi. 

   Na ogół ci, którzy są ekspertami w pisaniu dramatów, zwykle zwą Kupidyna idealnym dhira-lalita, ale te cechy 

dhira-lalita pełniej i w bardziej doskonały sposób występują w osobie Krsny. 

Dhira-praśanta 

   Osoba, która jest bardzo spokojna, wyrozumiała, rozważna i uczynna, jest nazywana dhira-praśanta. Ta cecha 

Krsny została przejawiona w Jego stosunkach z Pandavami. Z powodu wiernego oddania, które Pandavowie mieli 

dla Pana, Pan zgodził się zostać ich woźnicą, ich doradcą, przyjacielem, posłańcem, a czasami ich strażnikiem. Jest 

to przykład rezultatów służby oddania dla Visnu. Kiedy Krsna mówił do Maharaja Yudhisthiry o zasadach 

religijnych, zademonstrował, że jest wielkim uczonym, ale ponieważ przyjął pozycję młodszego kuzyna Yudhisthiry, 

przemawiał On bardzo uprzejmym tonem, co podkreśliło Jego piękne cechy cielesne. Ruchy Jego oczu i ton Jego 

głosu dowiodły, te był On wielkim ekspertem w udzielaniu instrukcji moralnych. Wielcy uczeni czasami przyjmują 

za dhira-praśanta również Maharaja Yudhisthirę. 

Dhiroddhata 

   Osoba, która jest bardzo zazdrosna, dumna, łatwo popada w złość, jest niespokojna i leniwa, jest nazywana przez 



wielkich uczonych dhiroddhata. Cechy te były widoczne w charakterze Pana Krsny, ponieważ kiedy pisał On list do 

Kalayavany, nazwał go grzeszną żabą. W liście tym Krsna poradził Kalayavanie, aby natychmiast wyruszył na 

poszukiwanie ciemnej studni i przyjął ją na swoją rezydencję, ponieważ istnieje czarny wąż o imieniu Krsna, który 

ma wielką ochotę potknąć wszystkie takie grzeszne żaby. Krsna przypomniał Kalayavanie, że jedynie poprzez Swoje 

spojrzenie może obrócić w popiół wszystkie wszechświaty. 

   Powyższe oznajmienie Krsny zdaje się być na pozór pełne zawiści, ale biorąc pod uwagę różne rozrywki, miejsce 

i czas, ta cecha' jest przyjmowana za wielką charakterystykę. Cechy dhiroddhata Krąny zostały przyjęte za wielkie, 

ponieważ Krsna używa ich jedynie dla ochrony Swoich bhaktów. Innymi słowy, nawet niepożądane cechy 

charakteru mogą zostać wykorzystane w wymianie służby oddania. 

   Czasami jako dhiroddhata jest opisywany również Bhima, drugi spośród braci Pandavów. 

Pewnego razu, walcząc z demonem, który pojawił się w postaci jelenia, Krsna wyzwał go w ten sposób: 

"Przyszedłem przed ciebie jako wielki słoń o imieniu Krsna. Musisz opuścić to pole bitwy, przyjmując porażkę, 

gdyż w przeciwnym razie czeka cię śmierć." Ten wyzywający duch Krsny nie jest sprzeczny z Jego wzniosłym 

charakterem. Ponieważ jest On Najwyższą Istotą, mogą być w Nim obecne wszystkie możliwe cechy charakteru. 

   W Kurma Puranie znajduje się wspaniałe zdanie o tych sprzecznych cechach Najwyższej Osoby Boga. Jest tam 

powiedziane, że Najwyższa Osoba nie jest ani gruby ani cienki. Jest On zawsze transcendentalny do cech 

materialnych, a pomimo to posiada czarnawy połysk. Jego oczy są czerwonawe, jest On wszechpotężny i jest 

wyposażony we wszelkiego rodzaju bogactwa. Sprzeczne rysy w osobie Krsny nie są wcale czymś zadziwiającym; 

nie należy uważać, że te cechy Krsny, Najwyższej Osoby Boga, są rzeczywiście sprzeczne. Należy poznać te cechy 

od autorytetów, i należy starać się zrozumieć, w jaki sposób te cechy są stosowane przez najwyższą wolę Pana. 

   Maha-varaha Purana stwierdza, że transcendentalne ciała Najwyższej Osoby Boga i Jego ekspansji wszystkie 

istnieją wiecznie. Takie ciała nigdy nie są materialne. Są one całkowicie duchowe i pełne wiedzy. Są one 

rezerwuarami wszelkich transcendentalnych cech. W Visnu-yamala-tantra znajduje się zdanie mówiące, że ponieważ 

Osoba Boga i Jego przejawione ciała są zawsze pełne wiedzy, szczęścia i wieczności, są one zawsze wolne od 

osiemnastu rodzajów materialnego zanieczyszczenia-złudzenia, zmęczenia, błędów, brutalności, materialnego 

pożądania, niecierpliwości, dumy, zawiści, gwałtu, niewdzięczności, wyczerpania, kłamstwa, złości, pożądania, 

zależności, pragnienia panowania nad wszechświatem, widzenia dualizmów i oszukiwania. 

   Jeśli chodzi o te wszystkie powyżej przedstawione oznajmienia, to wiadomo, że Maha-Visnu jest źródłem 

wszystkich inkarnacji w tym materialnym świecie. Ale możemy zrozumieć, że syn Nandy Maharaja, z powodu 

Swojego większego, niezwykłego bogactwa, jest również źródłem Maha-Visnu. Potwierdza to Brahma-samhita, 

gdzie jest powiedziane, "Składam moje wyrazy szacunku Govindzie, którego częściową reprezentacją jest 

Maha-Visnu." Gigantyczna forma Maha-Visnu jest źródłem powstania niezliczonych wszechświatów. Wraz z Jego 

wydechem z Jego ciała wychodzą niezliczone wszechświaty, i te same wszechświaty ponownie wracają do Jego 

ciała w czasie Jego wdechu. Ten Maha-Visnu jest również plenarną częścią części Krsny. 

Rozdział 24 

Dalsze cechy Śri Krsny 
 

   Po opisaniu różnych bogactw Krsny, Śrila Rupa Gosvami usiłuje dalej opisać transcendentalne piękno i cechy 

Pana, które są następujące: udekorowany, radujący się, ujmujący, zasługujący na zaufanie (niezawodny), stały i 

dominujący. Jest On również opisany jako staranny w ubiorze i wspaniałomyślny. Na ogół te cechy są uważane za 

cechy wielkich osobistości. 

Udekorowany 

   Mówi się, że jakaś osoba jest wielka, jeśli jest ona dekorowana dobrymi cechami, jak: miłosierdzie dla 

nieszczęśliwych, potęga, nadrzędność, waleczność, entuzjazm, znajomość rzeczy i prawdomówność. Te cechy 

zamanifestowały się w charakterze Krsny podczas Jego govardhana-lila. Wówczas cała ziemia Vrndavany była 

niepokojona przez deszcze zsyłane przez Indrę, jak to opisano gdzie indziej. Początkowo Krsna myślał, "Odpłacę się 

Indrze za jego zemstę poprzez zniszczenie jego niebiańskiego królestwa," ale później, kiedy pomyślał o znikomości 

Króla niebiańskiego, zmienił Swoje postanowienie i poczuł współczucie dla Indry. Nikt nie jest w stanie znieść 

gniewu Krsny, więc zamiast odpłacić się Indrze, Krysna po prostu okazał współczucie Swoim przyjaciołom we 

Vrndavanie, poprzez podniesienie całego wzgórza Govardhana, pod którym mogli znaleźć schronienie. 



Radujący się 

   Kiedy jakaś osoba jest zawsze szczęśliwa i zwykle uśmiecha się, kiedy mówi, to uważa się, że jest ona w 

radosnym nastroju. Ta cecha była obecna w Krsnie, kiedy pojawił się na arenie ofiarnej Króla Kamsy. Jest opisane, 

że lotosooki Krsna wszedł pomiędzy zapaśników nie będąc dla nich nieuprzejmym, spojrzał na nich z determinacją, i 

w ich oczach zdawał się być podobnym słoniowi atakującemu jakieś roślinki. Nawet przemawiając do nich Krsna 

nadal się uśmiechał, i w ten sposób stanął dzielnie na podium areny zapaśniczej. 

Ujmujący 

   Kiedy czyjeś cechy charakteru są bardzo słodkie i pożądane, Jego osobowość jest nazywana ujmującą. 

Śrimad-Bhagavatam w ten sposób opisuje ujmującą naturę Krsny: "Pewnego dnia, kiedy Krsna na brzegu Yamuny 

oczekiwał przybycia Radharani, zaczął robić girlandę z kwiatów kadamba. W międzyczasie pojawiła się tam 

Radharani, i wówczas Murari (Krsna), wróg Mury, spojrzał na Radharani bardzo słodko." 

Godny zaufania (niezawodny) 

   Jakakolwiek osoba, na której można polegać w każdych okolicznościach, jest nazywana godną zaufania. W 

związku z tym Śrila Rupa Gosvami mówi, że nawet demony polegały na Krsnie; ponieważ miały ufność, że Krsna 

nigdy nie zaatakuje ich bez żadnej przyczyny. Dlatego zwykły one żyć przy szeroko otwartych drzwiach, pełne 

wiary i zaufania. A półbogowie, chociaż obawiali się demonów, ufali w ochronę Krsny. Dlatego nawet w środku 

niebezpieczeństwa oddawali się swoim rozrywkom. Osoby, które nigdy nie przeszły przez rytualistyczne ceremonie 

reformacyjne Ved, ufały, że Krsna przyjmie jedynie ich wiarę i oddanie, więc angażowały się w świadomość Krsny i 

uwalniały się od wszelkich niepokojów. Innymi słowy, wszelkiego rodzaju ludzie, od półbogów aż do 

barbarzyńców, mogli polegać na bezprzyczynowej łasce Najwyższego Pana. 

Stały, niewzruszony 

   Niewzruszoną jest nazywana osoba, która zachowuje spokój nawet w sytuacji pełnej przeciwieństw. Tę 

niewzruszoność można było zauważyć u Krsny, kiedy karał on demona znanego jako Bana. Demon Bana miał wiele 

rąk, i Krsna obcinał te ręce jedna po drugiej. Bana był wielkim wielbicielem Pana Śivy i bogini Durgi, wobec tego, 

kiedy otrzymywał on swoją karę, Pan Śiva i Durga rozwścieczyli się na Krsnę, ale Krsna nie dbał o nich. 

Dominujący 

   Dominującą jest nazywana osoba, która potrafi wpłynąć na umysły wszystkich innych. Jeśli chodzi o dominację 

Krsny, w Dziesiątym Canto, czterdziestym trzecim rozdziale, 17 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Śukadeva Gosvami 

w ten sposób opisuje Krsnę Królowi Paiksitowi: "Mój drogi Królu, dla zapaśników, Krsna jest niczym grzmot 

błyskawicy; dla zwykłego człowieka jest On najpiękniejszą ludzką istotą; dla młodych dziewcząt jest On 

Kupidynem; dla pasterzy i pasterek jest On najbliższym krewnym; dla niepobożnych królów jest On najwyższym 

władcą; dla Swoich rodziców, Nandy i Yaśody, jest On po prostu dzieckiem; dla Kamsy, Króla Bhojy, jest 

uosobieniem śmierci; dla tępych i głupich jest On jak kamień; dla yoginów jest Najwyższą Absolutną Prawdą; a dla 

Vrsnich jest Najwyższą Osobą Boga. Będąc w takiej dominującej pozycji, Krsna pojawił się na tej arenie razem ze 

Swoim starszym bratem Balaramą." Kiedy Krsna, rezerwuar wszelkich smaków, był obecny na arenie Kamsy, jawił 

się On różnie różnym osobom, z którymi łączyły Go rozmaite rasy. W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że jawi się 

On każdej osobie odpowiednio do Swojego związku z tą osobą. 

   To słowo "dominujący" uczeni czasami tłumaczą jako nietolerujący lekceważenia. Ta szczególna cecha 

zamanifestowała się w Krsnie wówczas, kiedy Kamsa obrażał Nandę Maharaja. Vasudeva prosił Krsnę o pomoc w 

zabiciu Kamsy, i Krsna spoglądał na Kamsę tęsknymi oczyma, niczym prostytutka, i właśnie przygotowywał się, by 

doskoczyć do Króla. 

Staranny w ubiorze 

   Osoba, która bardzo lubi się stroić, jest nazywana lalita, czyli staranną w ubiorze. Ta cecha występuje w Krsnie 

na dwa sposoby: czasami zwykł On dekorować różnymi znakami Śrimati Radharani, a czasami, kiedy 



przygotowywał się do zabicia demonów takich jak Aristasura, wówczas starannie poprawiał Swój pas. 

Wspaniałomyślny 

   Wspaniałomyślnymi są nazywane osoby, które gotowe są oddać się każdemu. Nikt nie może być bardziej 

wspaniałomyślnym od Krsny, jako że On zawsze jest skłonny całkowicie oddać się Swojemu bhakcie. Krsna w 

Swojej formie Pana Caitanyi jest skłonny oddać się nawet abhakcie i przyznać mu wyzwolenie. 

   Chociaż Krsna nie jest zależny od nikogo, to z powodu Swojej bezprzyczynowej łaski polega na Garga Rsim, jeśli 

chodzi o religijne instrukcje. W nauce sztuki militarnej polega na Satyaki; a jeśli chodzi o dobre rady, to w tym 

polega na Swoim przyjacielu Uddhavie. 

Rozdział 25 

Bhaktowie Krsny 
 

   Bhaktą Krsny jest nazywana osoba, która jest zawsze pogrążona w świadomości Krsny. Śrila Rupa Gosvami 

mówi, że wszystkie transcendentalne cechy, które zostały przedyskutowane uprzednio, również występują u bhaktów 

Krsny. Bhaktowie mogą być podzieleni na dwie grupy. tych, którzy kultywują służbę oddania, po to, by wejść do 

królestwa transcendentalnego, i tych, którzy już osiągnęli doskonały etap służby oddania. 

   Osoba, która osiągnęła stan atrakcji do Krsny i która nie uwolniła się z materialnego impasu, ale która osiągnęła 

kwalifikacje, by wejść do królestwa Boga, jest nazywana sadhaka. Sadhaka oznacza tego, kto kultywuje oddanie w 

świadomości Krsny. Opis takiego bhakty znajdujemy w Jedenastym Canto, szóstym rozdziale, 46 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam. Jest tam powiedziane, że na platformie kultywowania służby oddania jest usytuowana osoba, 

która ma niezachwianą wiarę i miłość dla Osoby Boga, która jest w przyjaźni z bhaktami Kliny, która jest bardzo 

miłosierna dla osób będących w ignorancji, wznosząc ich do poziomu służby oddania, i która nie jest zainteresowana 

abhaktami. 

   Kiedy ktoś roni łzy słuchając o rozrywkach Pana, to należy rozumieć to tak, że przez takie łzy zostanie ugaszony 

płonący ogień materialnej egzystencji. Kiedy u bhakty występuje drżenie ciała i jeżenie się włosów, należy 

rozumieć, że jest on bliski osiągnięcia doskonałości. Przykładem sadhaki kultywującego służbę oddania jest 

Bilvamangala Thakura. 

   Kiedy bhakta nigdy nie jest zmęczony pełnieniem służby oddania i jest zawsze zaangażowany w czynności w 

świadomości Krsny, bezustannie rozkoszując się transcendentalnym smakiem pochodzącym ze związku z Krsną, to 

jest on nazywany doskonałym. Ten doskonały stan można osiągnąć dwoma sposobami: albo poprzez stopniowy 

proces służby oddania, albo też dzięki bezprzyczynowej łasce Krsny, nawet jeśli nie spełniało się wszystkich 

szczegółów procesu służby oddania. 

   W Trzecim Canto, piętnastym rozdziale, 25 wersecie Śrimad-Bhagavatam znajduje się następujące wspaniałe 

zdanie opisujące bhaktę, który osiągnął doskonałość przez regularne pełnienie służby oddania: Osoba, która jest 

wolna od fałszywego egotyzmu materialnej egzystencji, czy jest zaawansowanym mistykiem, jest zdolna do wejścia 

do królestwa Boga, znanego jako Vaikuntha. Taki mistyk staje się tak radosny poprzez bezustanne pełnienie 

regulujących zasad służby oddania, że w ten sposób osiąga szczególną łaskę Najwyższego Pana. Do takiego bhakty 

nie śmie się zbliżyć Yamaraja, potężny nadzorca śmierci. Więc możemy sobie wyobrazić moc zaawansowanej 

służby oddania, szczególnie kiedy bhaktowie siedzą razem i rozprawiają o rozrywkach Najwyższej Osoby Boga. 

Bhaktowie ci wyrażają swoje uczucia w taki sposób, że ich serca automatycznie topnieją z ekstazy, a w ich ciałach 

manifestują się różne transcendentalne symptomy. Każdy, kto pragnie zaawansowania w służbie oddania, musi 

podążać śladami takich bhaktów. 

   Prahlada Maharaja powiedział, że nikt nie może osiągnąć doskonałego stanu służby oddania bez skłaniania się 

przed wzniosłymi bhaktami. Uczeni mędrcy, tacy jak Markandeya Rsi, osiągnęli doskonałość służby oddania jedynie 

przez spełnianie takich regulujących zasad służby. 

   Osiągnięcie doskonałości w służbie oddania jedynie dzięki bezprzyczynowej łasce Pana zostało wytłumaczone w 

Śrimad-Bhagavatam w związku z yajną, czyli ofiarą, spełnianą przez braminów i ich żony. Kiedy żony braminów 

otrzymały łaskę Pana Krsny, i natychmiast osiągnęły ekstazę miłości do Boga, ich mężowie powiedzieli, "Jakież to 

zdumiewające, że chociaż te kobiety nie podjęły żadnego procesu reformacyjnego, takiego jak przyjęcie świętych 

nici, nie mieszkały w zakonie mistrza duchowego, nie przestrzegały ścisłych zasad celibatu, nie praktykowały 

żadnych wyrzeczeń, nie oddawały się rozważaniom filozoficznym na temat przestrzegania rytualistycznych 

ceremonii, mimo to osiągnęły łaskę Krsny, której pragną nawet wielcy mistycy! Jak zadziwiające jest to, że te 



kobiety osiągnęły taką doskonałość, podczas gdy my, chociaż jesteśmy braminami i mamy za sobą wszelkie 

czynności reformacyjne, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego zaawansowanego stanu!" 

   Podobne zdanie zostało wypowiedziane przez Naradę, kiedy zwrócił się on do Śukadevy Gosvamiego: "Mój drogi 

Śukadevo Gosvami, nigdy nie zadałeś sobie trudu, aby żyć pod opieką mistrza duchowego, a mimo to osiągnąłeś tak 

wysoki poziom transcendentalnej wiedzy. Nigdy nie zadałeś sobie trudu, aby praktykować surowe wyrzeczenia, a 

mimo to, jakże wspaniałą rzeczą jest, iż osiągnąłeś najbardziej doskonały stan miłości do Boga." 

Śukadeva Gosvami i żony braminów dokonujących yajny są żywym przykładem bhaktów, którzy osiągnęli 

doskonały stan służby oddania poprzez łaskę Najwyższej Osoby Boga. 

Wieczna doskonałość 

   Osoby, które osiągnęły wieczne, pełne szczęścia życie, dokładnie na poziomie Śri Krsny, i które są w stanie 

przyciągnąć Pana Krsnę przez swoją transcendentalną służbę miłości, są nazywane wiecznie doskonałymi. Fachową 

nazwą jest nitya-siddha. Są dwie klasy żywych istot mianowicie, nitya-siddha i nitya-baddha. Różnica jest taka, że 

osoby należące do kategorii nitya-siddha są wiecznie świadome Krsny, nie popadając w zapomnienie, podczas gdy 

nitya-baddha, czyli dusze wiecznie uwarunkowane, zapominają o swoim związku z Krsną. 

   Pozycja nitya-siddhów została wytłumaczona w Padma Puranie w związku z rozmową Najwyższej Osoby Boga i 

Satyabhamy-devi. Pan mówi do Satyabhamy, "Moja droga Satyabhamo-devi, zstąpiłem na tę ziemską planetę na 

prośbę Pana Brahmy i innych półbogów. Ci, którzy narodzili się w tej rodzinie Yadu, są Moimi wiecznymi 

towarzyszami. Moja droga żono, nie powinnaś myśleć, że Moi towarzysze zostają kiedykolwiek oddzieleni ode 

Mnie. Są oni Moimi osobistymi ekspansjami, i musisz wiedzieć, że wskutek tego są oni prawie tak potężni jak Ja. 

Dzięki swoim transcendentalnym cechom, są oni bardzo, bardzo Mi drodzy, i Ja jestem bardzo, bardzo drogi im." 

Każdy, kto rozkoszuje się słuchaniem rozrywek Pana Krsny, kiedy był On obecny na tej Ziemi ze Swoimi 

towarzyszami, ma być uważany za nitya-siddha, wiecznie doskonałego. 

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 32 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie: "Jak 

wspaniali są szczęśliwi mieszkańcy Vrndavany, tacy jak Narada i inni pasterze. Najwyższa Osoba Boga, Najwyższy 

Brahman, w istocie został ich najbliższym przyjacielem" 

   Podobne zdanie znajduje się w Dziesiątym Canto, dwudziestym szóstym rozdziale; 10 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam. Kiedy Pan Krsna podniósł wzgórze Govardhana, pasterze, będący pod ochroną Pana, zdumieli 

się i udali się do Nandy Maharaja, aby go zapytać, "Mój drogi Narado Maharaju, jak to możliwe, że jesteśmy tak 

mocno przywiązani do Krsny, i że Krsna również darzy nas tak pełnym miłości przywiązaniem? Czyżby to znaczyło, 

że jest On Duszą Najwyższą każdego?" 

   Wszyscy mieszkańcy Vrndavany i Dvaraki - mianowicie, pasterze i członkowie dynastii Yadu - są wiecznie 

doskonałymi bhaktami Pana. Kiedy Pan zstępuje na tę planetę dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce, to ci bhaktowie 

również przychodzą tutaj, aby uczestniczyć w Jego rozrywkach. Nie są oni zwykłymi żywymi istotami ani 

uwarunkowanymi duszami. Są oni osobami zawsze wyzwolonymi, towarzyszami Osoby Boga. I tak jak Pan Krsna 

zachowuje się jak zwykły człowiek, kiedy zstępuje na tę planetę, tak członkowie dynastii Yadu i rezydenci 

Vrndavany spełniają czynności podobne czynnościom zwykłych ludzi. Ale nie są oni zwykłymi ludźmi. Są oni 

wyzwoleni tak samo, jak Sam Pan Krsna. 

   W Padma Puranie, w sekcji Uttara-khanda, jest powiedziane, "Tak jak Pan Ramacandra zstąpił razem z 

Laksmanem (ekspansją Sankarsana) i Bharatą (ekspansją Pradyumny), tak członkowie dynastii Yadu i pasterze 

Vrndavany również schodzą z Panem, po to, aby przyłączyć się do Jego transcendentalnych rozrywek. Kiedy 

Najwyższy Pan powraca do Swojej wiecznej siedziby, Jego towarzysze powracają razem z Nim do swoich 

odpowiednich miejsc. Wskutek tego ci zawsze wyzwoleni Vaisnavowie nie są związani przez materialne prawa 

narodzin i śmierci. 

   Jak Pan Sam oznajmia to w Bhagavad-gicie, Jego narodziny, czyny i dokonania są wszystkie transcendentalne. 

Podobnie, również transcendentalnymi są narodziny, czynności i dokonania towarzyszy Pana. I tak jak obrazą jest 

uważanie się za Krsnę, tak też obrazą jest uważanie się za Yaśodę, Nandę czy któregokolwiek z towarzyszy Pana. 

Powinniśmy zawsze pamiętać, że oni są transcendentalni. Nigdy nie są uwarunkowanymi duszami. 

   Jest opisane, że Krsna, wróg Kamsy, ma sześćdziesiąt cztery transcendentalne cechy, a wszystkie wiecznie 

wyzwolone dusze, które towarzyszą Panu, mają pierwsze pięćdziesiąt pięć z tych cech, i co do tego nie ma żadnych 

wątpliwości. Tacy bhaktowie są związani z Najwyższą Osobą Boga w jednym z pięciu transcendentalnych smaków - 

mianowicie neutralności, służeniu, przyjaźni, rodzicielstwie i miłości małżeńskiej. Te związki z Panem są wieczne, 

dlatego bhaktowie nitya-siddha nie muszą walczyć o osiągnięcie tego stanu doskonałości poprzez pełnienie 

regulujących zasad służby oddania. Są oni wiecznie kwalifikowanymi, aby służyć Krsnie. 



Rozdział 26 

Czynniki pobudzające ekstatyczną miłość 
 

   Czynniki, które pobudzają ekstatyczną miłość do Krsny, to Jego transcendentalne cechy, Jego niezwykłe czyny, 

Jego uśmiechy, strój i girlandy, Jego flet, Jego bawoli róg, dzwoneczki na Jego nogach, Jego koncha, ślady Jego 

stóp, miejsca Jego rozrywek (takie jak Vrndavana), Jego ulubiona roślina (tulasi), Jego bhakta i okresowe święta 

poświęcone Jego pamięci. Jedną taką okazją dla wzmożonego pamiętania jest Ekadaśi, które przypada dwa razy w 

miesiącu, na jedenasty dzień przybywającego i ubywającego księżyca. Wówczas wszyscy bhaktowie poszczą przez 

całą noc i bezustannie intonują chwały Pana. 

Transcendentalne cechy Krsny, Jego niezwykłe czyny i Jego uśmiech 

   Jeśli chodzi o transcendentalne cechy Krsny, to mogą być one podzielone na trzy grupy: cechy odnoszące się do 

Jego transcendentalnego ciała, cechy odnoszące się do Jego transcendentalnej mowy, i cechy odnoszące się do Jego 

transcendentalnego umysłu. 

   Do ciała Krsny odnosi się wiek Krsny, Jego transcendentalne cechy cielesne, Jego piękno i Jego łagodność. Nie 

ma różnicy pomiędzy Krsną i Jego ciałem, dlatego transcendentalne cechy odnoszące się do Jego ciała są takie same 

jak Sam Krsna. Ale ponieważ cechy te pobudzają ekstatyczną miłość bhakty, zostały one zanalizowane jako 

oddzielne przyczyny tej miłości. Być przyciąganym przez cechy Krsny oznacza być przyciąganym przez Samego 

Krsnę, ponieważ nie ma rzeczywistego rozróżnienia pomiędzy Krsną i Jego cechami. Imię Krsny to również Krsna. 

Sława Krsny to również Krsna. Również otoczenie Krsny jest Krsną. Krsną jest Krsna i wszystko co spokrewnione z 

Krsną, co pobudza miłość do Niego. Ale dla naszego rozumienia te czynniki można rozważać oddzielnie. 

   Krsna jest rezerwuarem wszelkiej transcendentalnej przyjemności. Dlatego czynniki pobudzające miłość do 

Krsny; chociaż pozornie różne, nie są w rzeczywistości różne od Samego Krsny. W fachowych terminach 

sanskryckich, takie cechy, jak sława i imię Krsny są przyjmowane zarówno jako rezerwuary, jak również bodźce 

miłości do Krsny. 

   Wiek Krsny jest rozpatrywany w trzech okresach: okres od chwili Jego narodzin, aż do momentu, kiedy skończył 

pięć lat, nazywa się kaumara; okres od początku lat sześciu aż do końca lat dziesięciu nazywany jest pauganda; a 

okres od wieku lat jedenastu do końca szesnastego roku życia jest nazywany kaiśora. Z chwilą rozpoczęcia lat 

szesnastu, Krsna jest nazywany yauvana, czyli młodzieńcem, i ten okres trwa bez zmiany. 

   Jeśli chodzi o transcendentalne rozrywki Krsny, to głównie są one spełniane podczas okresu kaumara, pauganda i 

kaiśora. Jego pełne tkliwości rozrywki z Jego rodzicami są spełniane podczas Jego okresu kaumara. Przyjaźń z 

pasterzami przejawia się podczas okresu pauganda. Jego przyjaźń z gopi przejawia się, kiedy jest On w wieku 

kaiśora. Rozrywki Krsny we Vrndavanie skończyły się, kiedy ukończył piętnasty rok życia, a następnie przeniósł się 

do Mathury i Dvaraki, gdzie miały miejsce inne rozrywki. 

   W swojej Bhakti-rasamrta-sindhu Śrila Rupa Gosvami daje nam szeroki opis Krsny jako rezerwuaru wszelkich 

przyjemności. Tutaj znajdują się niektóre fragmenty tego opisu. 

   Wiek Krsny zwany kaiśora można podzielić na trzy części. Na początku tego okresu - tzn. z początkiem Jego 

jedenastego roku - piękno Jego ciała nabrało takiego wyrazu, że stało się ono bodźcem do ekstatycznej miłości. 

Podobnie, Jego oczy są otoczone czerwonymi obwódkami, a na Jego ciele wyrastają bardzo miękkie włosy. Opisując 

ten wczesny etap Jego wieku kaiśora, Kundalata, jedna z rezydentek Vrndavany, powiedziała do swojej przyjaciółki: 

"Moja droga przyjaciółko, właśnie zauważyłam, jak niezwykle pięknym staje się teraz Krsna. Jego czarnawa 

karnacja przypomina klejnot indranila. Jego oczy są otoczone czerwonymi obwódkami, a na Jego ciele wyrastają 

małe, miękkie włosy. Pojawienie się tych symptomów uczyniło Go nadzwyczaj pięknym." 

   W związku z tym, w Dziesiątym Canto, dwudziestym pierwszym rozdziale, 5 wersecie Śrimad-Bhagavatam, 

Śukadeva Gosvami mówi Królowi Pariksitowi: "Mój drogi Królu, postaram się opisać, jak umysły gopi 

zaabsorbowały się myślami o Krsnie. Gopi zwykły medytować o tym jak Krsna, wystroiwszy się niczym tancerz, 

wchodzi do lasu Vrndavany, znacząc ziemię śladami Swoich stóp. Medytowały o turbanie Krsny przystrojonym 

pawim piórem, kolczykach w Jego uszach i żółto-złotych szatach pokrytych klejnotami i perłami. Również 

medytowały o tym, jak Krsna gra na Swoim flecie, i o wszystkich chłopcach-pasterzach śpiewających chwały Pana." 

Jest to opis medytacji, którą zwykły praktykować gopi. 

   Czasami gopi myślały o Jego miękkich paznokciach, Jego poruszających się brwiach i Jego zębach, które od 

żucia betelu były koloru katechu. Jedna gopi w ten sposób opisywała Go swojej przyjaciółce, "Moja droga 

przyjaciółko, zobacz tylko, jak wspaniałe cechy przyjął ten wróg Aghy! Jego brwi są podobne brwiom Kupidyna i 



poruszają się, jak gdyby tańczyły. Końce Jego paznokci są bardzo miękkie - jak gdyby były wysuszonymi liśćmi 

bambusa. Jego zęby są czerwonawe, co sprawia wrażenie, że jest On w gniewnym nastroju. W takiej sytuacji, jaka 

jest szansa dla młodej dziewczyny, aby nie została zauroczona tymi pięknymi cechami i mogła nie obawiać się, że 

padnie ofiarą tego piękna?" 

   Atrakcyjne cechy Krsny zostały również opisane przez Vrndę, gopi, od której imienia Vrndavana przyjęła swoją 

nazwę. Powiedziała ona Krsnie, "Mój drogi Madhavo, Twój nowy wyszukany uśmiech tak bardzo zauroczył serca 

gopi, że nie są one w stanie się wyrazić! Są oszołomione i nie pragną z nikim rozmawiać. Wszystkie te gopi są tak 

bardzo poruszone, jak gdyby ofiarowały trzy krople wody na swoje tycie. Innymi słowy, porzuciły wszelką nadzieję, 

że będą żyły." Według systemu indyjskiego, ciało martwej osoby jest skropywane wodą. Zatem wypowiedź Vrndy 

wykazuje, że gopi były tak urzeczone pięknem Krsny, że nie były w stanie wyrazić swoich myśli, i dlatego 

postanowiły popełnić samobójstwo. 

   Kiedy Krsna osiągnął wiek trzynastu, czternastu lat, Jego ramiona i klatka piersiowa nabrały niewypowiedzianego 

piękna, i cała Jego postać stała się po prostu czarującą. Kiedy Krsna osiągnął trzynasty rok życia, Jego uda 

wyzywały trąby słoni, Jego wzniesiona klatka piersiowa usiłowała nawiązać rozmowy rozjemcze z bramami 

klejnotów, a Jego dwa ramiona minimalizowały wartość znajdujących się na tych drzwiach rygli. Któż może opisać 

cudowne piękno tych cech Krsny? Szczególnie pięknym w ciele Krsny był Jego łagodny uśmiech, Jego ruchliwe 

oczy i Jego oczarowujące cały świat pieśni. Są to szczególne cechy tego wieku. 

Jest pewne zdanie mówiące o tym, że Krsna, osiągnąwszy ten wiek, zamanifestował tak piękne cechy cielesne, iż 

Jego ruchliwe oczy stały się cackiem Kupidyna, a Jego łagodny uśmiech przypominał nowo rozkwitły kwiat lotosu. 

Urokliwe wibracje Jego pieśni stały się wielką przeszkodą dla młodych dziewcząt, które miały pozostać czystymi i 

wiernymi swoim mężom. 

   W tym wieku Krsna odbył taniec rasa-lila, przejawiając Swoją moc żartowania z pasterkami i ciesząc się ich 

towarzystwem w zaroślach ogrodów nad brzegami Yamuny. 

   W związku z tym pozostaje następujące zdanie: "Na całej ziemi znanej jako Vrndavana widoczne były odciski 

stóp Krsny i gopi, a w niektórych miejscach porozrzucane były pióra pawie. Gdzieniegdzie w zaroślach ogrodów 

Vrndavany były wyścielone miejsca, a gdzieniegdzie były zwały kurzu, z powodu grupowego tańca Govindy i gopi." 

Są to niektóre oznaki wskazujące na różne rozrywki wymyślone przez Krsnę w miejscu znanym jako Vrndavana: 

   Oto oznajmienie jednej gopi, opisujące atrakcyjne cechy Krsny w tym wieku: "Moja droga przyjaciółko, tylko 

spójrz jak nagle na niebie Krsny pojawia się potężne słońce, i jak to słońce minimalizuje promienie naszego księżyca 

wierności. Nasz pociąg do Krsny jest tak intensywny, że wysusza on lotosowy kwiat naszego rozsądku, i tracimy 

nasze zmysły rozważając, czy powinnyśmy nadal pozostać czystymi kobietami, czy też paść ofiarą piękna Krsny. 

Moja droga przyjaciółko, myślę, że straciłyśmy wszelką nadzieję na przeżycie!" 

   W wieku kaiśora, począwszy od lat jedenastu aż do końca piętnastego roku życia, ramiona, nogi i uda Krsny 

zostały naznaczone trzema liniami. W tym czasie Jego klatka piersiowa była wyzwaniem dla wzgórza klejnotów 

marakata. Jego ramiona wyzywały filary z klejnotów indranila, trzy linie na Jego talii wyzywały fale Yamuny, a 

Jego uda były wyzwaniem dla pięknych bananów. Jedna gopi powiedziała, "Obdarzony takimi niezwykłymi cechami 

cielesnymi, Krsna jest nadzwyczaj piękny, dlatego zawsze myślę o Nim, aby mnie chronił, ponieważ jest On zabójcą 

wszystkich demonów." 

   Idea wyrażona w tym zdaniu jest taka, że gopi porównywały swoją atrakcję do Krsny do ataków demonów. I aby 

przeciwdziałać tej atrakcji do piękna Krsny, również zwracały się do Krsny pełne nadziei, jako że On jest zabójcą 

wszelkiego rodzaju demonów. Innymi słowy, były oszołomione, ponieważ z jednej strony były przyciągane do 

piękna Krsny, a z drugiej strony potrzebowały Krsny, aby odpędził demona takiej atrakcji. 

   Ten wiek kaiśora można tłumaczyć jako wiek młodzieńczy. W końcu tego okresu, wszystkie gopi powiedziały, 

"Krsna jest zabójcą uroku Kupidyna, i wskutek tego niepokoi On wszystkie nowo poślubione dziewczyny. Cechy 

Jego ciała stały się tak niezwykle piękne, jak gdyby wszystkie manifestowały zmysł artystyczny najwyższego 

rodzaju. Jego tańczące oczy przyćmiły świetność najbardziej doświadczonego tancerza, więc nie istnieje już-nic, co 

można by było porównać do piękna Krsny." Dlatego Jego cechy w tym czasie uczeni opisali jako navayauvana; 

nowo wynalezioną młodość. W takim stanie rozwoju cielesnych Cech Krsny, ogromnego znaczenia nabrały miłosne 

sprawy z gopi podobne rozrywki. 

   Te miłosne sprawy małżeńskie mogą mieć sześć postaci, i są to: pojednanie, ucinanie kłótni, chodzenie na 

spotkanie ze swym ukochanym, siedzenie razem, rozłąka i dodawanie otuchy. Krsna rozszerzył imperium tych 

sześciu cech, w którym zarządzał niczym książę. Gdzieś ucinał kłótnię z młodymi dziewczętami, gdzieś drapał je 

pazurami papug, czasami udawał się na spotkanie z gopi, a czasami negocjował z nimi poprzez Swoich 

przyjaciół-pasterzy, pragnąc przyjąć schronienie gopi. 

   Niektóre z gopi zwróciły się do Niego w ten sposób: "Drogi Krsno, osiągnąwszy ten wiek młodzieńczy, stałeś się 

mistrzem duchowym wszystkich tych młodych dziewcząt i uczysz je szeptać pomiędzy sobą. Uczysz je ofiarowywać 



uroczyste modlitwy, jak również szkolisz je w oszukiwaniu ich mężów i towarzyszeniu Ci nocą w ogrodach, nie 

zważając na instrukcje ich opiekunów i zwierzchników. Urzekasz je wibracjami Swojego czarującego fletu. I, jako 

ich nauczyciel, uczysz je wszystkich tajników spraw miłosnych.” 

   Jest powiedziane, że takie młodzieńcze energie Krsna zamanifestował Już nawet będąc chłopcem pięcioletnim, 

ale uczeni nie tłumaczą ich z powodu nieobecności odpowiedniego wieku. Krsna był piękny, ponieważ każda część 

Jego ciała była doskonała i bez żadnego defektu. 'Te doskonałe cechy cielesne Krsny zostały opisane w ten sposób: 

"Mój drogi wrogu Kamsy, Twoje szerokie oczy, Twoja wzniesiona pierś, Twoje dwa podobne filarom ramiona i 

Twoja cienka talia, zawsze zachwycają każdą lotosooką piękną dziewczynę." W rzeczywistości ornamenty na ciele 

Krsny nie przydawały Mu piękna, ale wprost przeciwnie - ornamenty te zostały upiększone przez Krsnę. 

   Ktoś jest nazywany delikatnym wtedy, kiedy nie może znieść dotyku nawet najbardziej miękkiej rzeczy. Jest 

opisane, że każda część ciała Krsny była tak miękka, że nawet pod dotknięciem świeżych, nowo wyrosłych liści 

zmieniał się kolor Jego skóry. W tym wieku kaiśora wysiłki Krsny były zawsze skierowane ku organizowaniu tańca 

rasa, jak również ku zabijaniu demonów w lesie Vrndavany. Kiedy Krsna zabawiał się z chłopcami i dziewczętami w 

lesie Vrndavany, Kamsa zwykł posyłać swoich towarzyszy, aby zabili Krsnę, a Krsna dawał dowód Swojej mocy 

porzez zabijanie ich. 

Szaty i girlandy Krsny 

   Na ogół ciało Krsny było przystrojone czterema rodzajami szat koszulą, turbanem, pasem i strojem zewnętrznym. 

We Vrndavanie zwykł On nakładać czerwonawy strój, ze złotą koszulą na Swoim ciele i pomarańczowym turbanem 

na głowie. Różnego rodzaju noszone przez Niego pasy; połączone z Jego czarującym uśmiechem, zawsze 

zwiększały transcendentalne szczęście Jego towarzyszy. Ten strój Krsny jest opisany jako okazały. Tak jak mały 

słoń jest czasami przystrajany kolorowymi szatami, tak przepych Krsny manifestował się poprzez dekorację różnych 

części Jego ciała takimi kolorowymi szatami. 

   Akalpa odnosi się do układu włosów Krsny, Jego wspaniale udekorowanego ciała pomazanego papką sandałową i 

przystrojonego girlandami kwiatów, do Jego tilaku i do orzechu betel, który zwykł żuć. Krsna był bezustannie 

dekorowany w tym procesie akalpa. Włosy Krsny były czasami spięte na środku Jego głowy i dekorowane 

kwiatami, albo spadały Mu na plecy. Krsna układał je rozmaicie w różnych okresach czasu. Jeśli chodzi o papkę 

sandałową pokrywającą Jego ciało, to na ogół była ona koloru białego, a kiedy była zmieszana z farbą szafranową, 

zdawała się być żółtą. 

   Na Swoją szyję Krsna zwykł zakładać girlandę vaijayanti. Ta girlanda vaijayanti jest robiona z kwiatów w 

przynajmniej pięciu kolorach. Taka girlanda była zawsze na tyle długa, że sięgała do kolan albo stóp Krsny. Oprócz 

tego rodzaju girlandy, Krsna nosił również inne girlandy z kwiatów-które czasami dekorowały Jego głowę, a 

czasami zawieszone były na Jego szyi i spadały na klatkę piersiową. Ciało Krsny było również naznaczone 

artystycznymi malunkami z papki sandałowej, jak również barwnej papki sandałowej. 

   Jedna z gopi zwróciła się do swojej przyjaciółki i zaczęła chwalić cielesne cechy Krsny. Chwaliła Jego czarnawą 

karnację, czerwonawy kolor Jego zębów od żucia betelu, setki razy zwiększający Jego piękno, wijące się włosy na 

głowie, czerwone znaki kumkum (Kumtkum to słodko pachnący czerwonawy proszek, który jest rzucany na ciała godnych czci osób.) na 

Jego ciele i tilaka na czole. 

   Jego turban, kolczyki, naszyjnik, cztery rodzaje szat, obręcze na Jego głowie, pierścionki na palcach, dzwoneczki 

u Jego kostek i Jego flet - oto różne ornamenty Krsny. Krsna, wróg Aghy, zawsze wyglądał pięknie w Swoim 

niezrównanym turbanie, diamentowych kolczykach, Swoim naszyjniku z pereł, z dzwoneczkami, w haftowanych 

szatach i pięknych pierścionkach na palcach. 

   Krsna jest czasami nazywany vana-mali. Vana oznacza "las," a mali oznacza "ogrodnik," więc vana-mali odnosi 

się do tego, który bogato dekoruje różne części Swego ciała kwiatami i girlandami. Krsna był w ten sposób ubrany 

nie tylko we Vrndavanie, ale również na polu bitewnym Kuruksetra. Widząc takie barwne szaty i girlandy z różnych 

kwiatów, niektórzy wielcy mędrcy modlili się, "Pan Krsna udał się na Pole Bitwy Kuruksetra nie po to, aby walczyć, 

ale po to, by obłaskawić wszystkich bhaktów Swoją obecnością." 

Flet Krsny 

   Jeśli chodzi o flet Krsny, to jest powiedziane, że wibracje tego wspaniałego instrumentu były w stanie przerwać 

medytację największych mędrców. Krsna w ten sposób wyzywał Kupidyna, ogłaszając całemu światu Swoje 

transcendentalne chwały. 

   Krsna używa trzech rodzajów fletów. Jeden jest nazywany venu, drugi jest nazywany murali, a trzeci jest 

nazywany vamśi. Venu jest bardzo mały, posiada nie więcej niż sześć cali długości i ma sześć otworów. Murali jest 



długi na około osiemnaście cali, z jednym otworem na końcu, i czterema dziurkami na ciele fletu. Ten rodzaj fletu 

wytwarza bardzo urzekające dźwięki. Flet vamśi ma około piętnastu cali długości, z dziewięcioma otworami na 

swoim ciele. Krsna zwykł grać na tych fletach od czasu do czasu, odpowiednio do potrzeb. Krsna ma również 

dłuższy vamśi, który jest nazywany mahananda, albo sammohini. Kiedy jest on jeszcze dłuższy, jest nazywany 

akarsini. A kiedy jest nawet dłuższy, nazywany jest anandini. Flet anandini jest bardzo lubiany przez 

chłopców-pasterzy i jest fachowo nazywany vamśuli. Flety te były czasami wysadzane klejnotami. Czasami były 

zrobione z marmuru; a czasami z wydrążonego bambusu. Kiedy flet jest zrobiony z klejnotów, jest nazywany 

sammohini. Kiedy jest zrobiony ze złota, jest nazywany akarsini. 

Bawoli róg Krsny 

   Krsna używał rogu bawolego jako trąbki. Instrument ten był zawsze wysoko wypolerowany i oprawiony złotymi 

obręczami, a w środku znajdował się otwór. Odnośnie tego instrumentu jest pewne metaforyczne zdanie o gopi 

Taravali. Jest powiedziane, że Taravali została ukąszona przez najbardziej jadowitego węża fletu Krsny. Następnie, 

aby zneutralizować działanie trucizny, wypiła mleko wyprodukowane z bawolego rogu znajdującego się w rękach 

Krsny. Ale zamiast zmniejszyć działanie trucizny; zwiększyła go tysiąckrotnie. W ten sposób gopi uległa najbardziej 

niebezpiecznemu zatruciu. 

Czar dzwoneczków przytroczonych do nóg Krsny 

   Jedna gopi pewnego razu powiedziała swojej przyjaciółce, "Moja droga przyjaciółko, kiedy usłyszałam dźwięk 

dzwoneczków Śri Krsny, powzięłam zamiar wyjścia z domu, aby Go zobaczyć. Ale na nieszczęście, moi 

opiekunowie byli tuż przy mnie w tym czasie, i nie mogłam wyjść." 

Koncha Krsny 

   Koncha Krsny jest znana jako Pancajanya. Ta koncha jest również wzmiankowana w Bhagavad-gicie. Krsna 

zadął w nią przed bitwą pod Kuruksetra. Jest powiedziane, że kiedy Pan Krsna dmie w Swoją transcendentalną 

konchę, żony demonów poraniają, a żony półbogów zostają błogosławione wszelką pomyślnością. W ten sposób 

dźwięk konchy Krsny zwykł wibrować i okrążać cały świat. 

Ślady stóp Krsny 

   W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że kiedy Akrura, który wywiózł Krsnę z Vrndavany do Mathury, 

zobaczył ślady stóp Krsny na ziemi Vrndavany, jego ekstatyczna miłość do Krsny tak bardzo wzrosła, że włosy 

zjeżyły się na jego ciele, jego oczy przepełniły się łzami, i w takiej ekstazie wyskoczył z powozu, upadł na ziemię i 

zaczął wołać, "Jakież to wspaniałe! Jakież to wspaniałe!" Podobne uczucia zostały wyrażone przez gopi, kiedy udały 

się nad Yamunę i ujrzały w kurzu ślady stóp Krsny. Kiedy Krsna wędrował po ziemi Vrndavany; na kurzu tej ziemi 

odbijały się znaki Jego stóp (flaga, błyskawica, ryba, przyrząd do tresowania słoni i kwiat lotosu). Gopi wpadały w 

ekstazę jedynie na widok tych znaków na ziemi. 

Miejsca rozrywek Krsny 

   Pewien bhakta wykrzyknął, "Och, do tej pory nie odwiedziłem jeszcze wspaniałych miejsc rozrywek Pana. Ale 

jedynie na dźwięk nazwy Mathura przepełniłem się radością!" 

Ulubiona roślina Krsny: Tulasi 

   Pan Krsna bardzo lubi liście i pączki tulasi. Ponieważ pączki tulasi są zwykle ofiarowywane lotosowym stopom 

Krsny, jeden bhakta pewnego razu modlił się do nich, aby udzieliły mu pewnych informacji o lotosowych stopach 

Pana. Bhakta oczekiwał, że pączki tulasi będą wiedziały coś o chwałach lotosowych stóp Pana Śri Krsny. 



Bhaktowie Krsny 

  Czasami można przepełnić się radością po prostu na widok bhakty Pana. Kiedy Dhruva Maharaja ujrzał dwóch 

towarzyszy Pana Narayana, którzy zbliżali się do niego, natychmiast powstał ze swego miejsca, powodowany 

szczerym szacunkiem i oddaniem, i stał przed nimi ze złożonymi rękoma. Ale z powodu ekstatycznej miłości, prawie 

że nie był w stanie ofiarować im właściwego przyjęcia. 

   Jest pewne oznajmienie gopi, która zwróciła się do Subali, przyjaciela Krsny. "Mój drogi Subalo, wiem, że Krsna 

jest twoim przyjacielem, i że zawsze masz przyjemność uśmiechania się do Niego i żartowania z Nim. Innego dnia 

widziałam was, jak staliście razem. Położyłeś swoją rękę na ramieniu Krsny, i obaj uśmiechaliście się radośnie. 

Kiedy zobaczyłam was obu z oddali stojących w ten sposób, moje oczy natychmiast napełniły się łzami." 

Szczególne dni poświęcone pamięci Krsny 

   Jest wiele zdań odnoszących się do świątecznych dni związanych z różnymi czynnościami Krsny. Jednym z 

takich świąt jest Janmastami, dzień urodzin Krsny. Dzień Janmastami jest dla bhaktów najokazalszym festiwalem, i 

w każdym hinduskim domu w Indiach jest on nadal obchodzony z wielką pompą. Czasami nawet bhaktowie z 

innych religijnych grup korzystają z tego pomyślnego dnia i biorą udział w uroczystościach Janmastami. Ekstatyczna 

miłość do Krsny również wzrasta w dni Ekadaśi, które są innymi świątecznymi dniami związanymi z Krsną. 

Rozdział 27 

Symptomy ekstatycznej miłości 
 

   Symptomy manifestowane w ciele bhakty przy wyrażaniu ekstatycznej miłości do Krsny są nazywane anubhava. 

Praktyczne przykłady anubhava to: tańczenie, tarzanie się po ziemi, bardzo głośne śpiewanie, wyciąganie ciała, 

głośne krzyczenie, ziewanie, ciężki oddech, lekceważenie obecności innych, mówienie od rzeczy, szaleńczy śmiech, 

kręcenie głową i czkanie. Kiedy ma miejsce nadzwyczajny przypływ ekstatycznej miłości z manifestacją tych 

wszystkich cielesnych symptomów, wówczas odczuwa się transcendentalną ulgę. 

   Te symptomy dzielą się na dwie części: jedne są nazywane śita, a inne są nazywane ksepana. Kiedy występuje 

ziewanie, symptomy są nazywane śita, a kiedy występuje taniec, są one nazywane ksepana. 

Taniec 

   Obserwując taniec rasa Pana Krsny i gopi, Pan Śiva spojrzał na piękną twarz Pana Krsny i natychmiast sam 

zaczął tańczyć i bić w swój mały bębenek dindima. Kiedy Pan Śiva tak tańczył w ekstazie, przyłączył się do niego 

jego najstarszy syn Ganeśa. 

Tarzanie się po ziemi ' 

   W Trzecim Canto, pierwszym rozdziale, 32 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Vidura zapytuje Uddhavę, "Mój drogi 

przyjacielu, czyż Akrura nie jest w pomyślnej sytuacji? Nie tylko jest on uczonym i wolnym od grzechu, ale jest 

również bhaktą Pana Krsny. Jest on tak pełen ekstatycznej miłości do Krsny, że widziałem, jak po ujrzeniu śladów 

stóp Krsny tarzał się po ziemi jak gdyby pozbawiony wszelkiego rozsądku." Podobnie, jedna gopi powiadomiła 

Krsnę, że Radharani, przeżywając rozłąkę z Nim i na skutek urzeczenia aromatem Jego kwietnej girlandy, tarzała się 

po ziemi, w ten sposób raniąc Swoje delikatne ciało. 

Głośny śpiew 

   Jedna z gopi poinformowała Krsnę, że kiedy Radharani śpiewała Jego chwały, zauroczyła wszystkie Swoje 

przyjaciółki do tego stopnia, że zamarły one w bezruchu. A jednocześnie leżące w pobliżu kamienie zaczęły topnieć 

w ekstatycznej miłości. 

   Kiedy Narada Muni intonował mantrę Hare Krsna, śpiewał on tak głośno, że zdawało się, że to pojawił się Pan 

Nrsimha. Wskutek tego wszelkie demony zaczęły pierzchać, rozbiegając się na wszystkie strony świata. 



Wyciąganie ciała 

   Jest powiedziane, że czasami kiedy Narada, nosiciel viny, w wielkiej ekstazie rozpamiętuje Pana Krsnę, tak 

żywiołowo wyciąga swoje ciało, że pęka jego święta nić. 

Głośny krzyk 

   Jedna gopi pewnego razu powiedziała do Krsny, "Mój drogi synu Nandy Maharaja, usłyszawszy dźwięk Twojego 

fletu, Śrimati Radharani pogrążyła się w rozpaczy i napełniła strachem, i wskutek tego krzyczy drżącym głosem 

niczym ptak kurari." 

   Jest opisane, że wibracje dźwiękowe fletu' Pana Krsny wprawiają w zakłopotanie Pana Śivę, tak że zaczyna on 

krzyczeć tak głośno w przestrzeń, że demony zostają całkowicie pokonane, a bhaktowie przepełniają się radością. 

Ziewanie 

   Jest powiedziane, że kiedy wschodzi pełny księżyc, zaczynają się rozwijać płatki lotosu. Podobnie, kiedy Krsna 

pojawiał się przed Radharani, Jej twarz, która jest porównywana do kwiatu lotosu, rozszerzała się pod wpływem Jej 

ziewania. 

Ciężki oddech 

   Jeśli chodzi o ciężki oddech, to jest powiedziane, "Lalita (jedna z gopi) jest podobna ptakowi cataki, który pije 

jedynie wodę spadającą bezpośrednio z chmur deszczowych, a nie z żadnego innego źródła." W zdaniu tym Krsna 

jest porównywany do ciemnej chmury, a Lalita do ptaka cataki, szukającego jedynie towarzystwa Krsny. Metafora ta 

mówi dalej, "Tak jak ogromny wiatr rozprasza czasami potężną chmurę, tak ciężki oddech z nozdrzy Lality 

powodował, że traciła Krsnę, który znikał zanim ona doszła do siebie." 

Lekceważenie obecności innych 

   Jeśli chodzi o lekceważenie obecności innych, to żony braminów, którzy spełniali ofiary we Vrndavanie, opuściły 

dom, skoro tylko usłyszały, że Krsna jest w pobliżu. Opuściły swoje domy nie dbając o swoich uczonych mężów. 

Mężowie ci zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą: "Jak cudowną rzeczą jest atrakcja do Krsny, pod której to wpływem 

te kobiety tak beztrosko nas opuściły! " Taki jest wpływ Krsny. Każdy, kto zostaje przyciągnięty do Krsny, może 

zostać uwolniony z niewoli narodzin i śmierci, którą można porównać do zamkniętych domów zlekceważonych 

przez żony braminów. 

   W Padyavali znajduje się oznajmienie pewnych bhaktów: "Nie obchodzą nas inni. Nie będziemy dbali nawet o to, 

jeśli nas wyśmieją. Będziemy po prostu rozkoszowali się transcendentalnym smakiem płynącym z intonowania Hare 

Krsna, i tak będziemy tarzali się po ziemi i tańczyli w ekstazie. W ten sposób będziemy się wiecznie cieszyć 

transcendentalnym szczęściem." 

Ślinienie się 

   Jeśli chodzi o przykład ślinienia się, to jest powiedziane, że kiedy Narada Muni intonował mantrę Hare Krsna, 

czasami zamierał na chwilę, a z jego ust ciekła ślina. 

Szaleńczy śmiech 

   Jeśli bhakta śmieje się jak szaleniec, to przyczyną tego jest nadzwyczajne wzniecenie ekstatycznej miłości 

wewnątrz jego serca. Taki szaleńczy śmiech jest jak gdyby wyrazem stanu serca, co fachowo nazywa się atta-hasa. 

Kiedy bhakta popada w taki stan umysłu, jego miłość wyraża się poprzez usta. Takie ataki śmiechu pojawiające się 

jeden po drugim, porównywane są do kwiatów spadających z pnącza oddania, które rośnie w sercu bhakty. W 

Caitanya-caritamrta służba oddania dla Pana jest porównywana do roślinki, która pnie się aż do lotosowych stóp 

Krsny na Goloce Vrndavanie. 



Kręcenie głową 

   Jedna gopi powiedziała swojej przyjaciółce, "Wydaje się, że Pan Krsna, wróg demona Aghy, wypuścił ze Swoich 

ust jakiś wir powietrzny, który atakuje twoją głowę i stopniowo posuwa się naprzód, aby uczynić to samo z innymi 

lotosookimi gopi." 

Czkanie 

   Czasami czkanie staje się również symptomem ekstatycznej miłości do Krsny. Dowodem tego jest wypowiedź 

Paurnamasi do jednej płaczącej przyjaciółki Radharani: "Moja droga córko, nie martw się czkaniem Radharani. 

Właśnie mam zamiar podać jej lekarstwo, które uleczy ten symptom. Nie płacz tak głośno, przyczyną tego czkania 

nie jest niestrawność. Jest to oznaka ekstatycznej miłości do Krsny. Postaram się natychmiast wyleczyć ten 

symptom. Nie martw się." Ta wypowiedź Paurnamasi świadczy o tym, że ekstatyczna miłość do Krsny czasami 

manifestuje się poprzez czkanie. 

   Taka ekstatyczna miłość do Krsny czasami manifestuje się również poprzez drżenie całego ciała i krwawienie 

niektórych części ciała, ale takie symptomy są bardzo rzadkie. Dlatego Śrila Rupa Gosvami nie omawia ich 

dokładniej. 

Rozdział 28 

Egzystencjalna miłość ekstatyczna 
 

   Kiedy bhakta bezustannie intensywnie przeżywa miłość do Krsny będąc w bezpośrednim z Nim związku - albo 

trochę z dala od Niego - jego pozycja nazywana jest egzystencjalną miłością ekstatyczną. Symptomy pochodzące z 

takiej miłości dzielą się na trzy kategorie – mianowicie, wilgoć, spalenie i wysuszenie. 

   Wilgotna egzystencjalna miłość ekstatyczna powstała w związku z Krsną jest dzielona na dwie: bezpośrednią i 

pośrednią. Radharani plotła girlandę z kwiatów kunda, lecz po usłyszeniu wibracji fletu Krsny, natychmiast 

przerwała Swoją pracę. Jest to przykład bezpośredniej, wilgotnej egzystencjalnej miłości ekstatycznej. Pośrednia 

wilgotna miłość ekstatyczna jest opisana w następującym zdaniu: Krsna, który Jest również nazywany Purusottamą, 

jest dla oczu matki Yaśody niczym chmura dla oczu ptaka cataki. Kiedy Krsna został przeniesiony do Mathury, 

matka Yaśoda, będąc bardzo niespokojną i złą, zaczęła ganić Króla Mathury. 

   Spalona egzystencjalna ekstatyczna miłość dzieli się na trzy, i jeden przykład jest następujący: Pewnego dnia 

matka Yaśoda śniła, że na podwórku jej domu leżała olbrzymia demonica Putana, więc natychmiast owładnął ją 

niepokój i pragnienie odnalezienia Krsny. 

   Kiedy te ekstatyczne symptomy manifestują się w ciele abhakty, są one nazywane wysuszonymi symptomami 

ekstatycznej miłości. Abhaktowie są w rzeczywistości materialistami, ale w kontakcie z czystymi bhaktami czasami 

mogą manifestować jakieś symptomy ekstazy. Uczeni w służbie oddania nazwali te symptomy wysuszonymi. 

   Jest osiem symptomów egzystencjalnej ekstatycznej miłości: zamarcie w bezruchu, pocenie się, jeżenie się 

włosów na ciele, drżenie głosu, drżenie ciała, zmiana kolorów cielesnych, ronienie łez i spustoszenie. 

   Śrila Rupa Gosvami daje następujące naukowe objaśnienia tych ośmiu symptomów. Kiedy siła życia jest w 

kontakcie z ziemią, wówczas ma miejsce zamarcie w bezruchu. Kiedy ta sama siła wchodzi w kontakt z wodą, 

następuje ronienie łez. Kiedy ta sama siła wchodzi w kontakt r ogniem, występuje pocenie się. Kiedy ta siła wchodzi 

w kontakt z niebem, następuje całkowite wyniszczenie. Kiedy siła ta wchodzi w kontakt z powietrzem, występuje 

drżenie ciała, słabnięcie głosu i jeżenie się włosów na ciele. 

   Symptomy te czasami manifestują się zewnętrznie, a czasami wewnętrznie. Czysty bhakta zawsze wewnątrz 

siebie doświadcza takich symptomów, ale obawiając się innych, na ogół nie manifestuje ich zewnętrznie. 

Zamarcie w bezruchu 

   Ten symptom zamarcia w bezruchu jest powodowany poprzez ekstatyczne cierpienie, strach, zdziwienie, rozpacz 

i złość. Symptom ten przejawia się poprzez zamilknięcie, zatrzymanie ruchu, uczucie pustki i przemożne 

przeżywanie rozłąki. 

   Kiedy Uddhava opisywał Vidurze rozrywki Krsny, powiedział on, "Pewnego dnia gopi zamarły w bezruchu, 

kiedy Krsna w przebraniu ogrodniczki wszedł do cieplarni i ożywił je żartami i śmiechem. Kiedy następnie Krsna 

opuścił cieplarnię, gopi patrzyły na Niego tak ekstatycznie, że wydawało się, jak gdyby ich umysły i oczy podążały 



za Nim." Symptomy te oznaczały, że chociaż gopi nie zakończyły jeszcze swoich obowiązków, znieruchomiały w 

ekstatycznej miłości i nie były w stanie nic więcej zrobić. 

   Inny przykład zamarcia w bezruchu miał miejsce, kiedy Krsna był otoczony przez zapaśników na ofiarnej arenie 

Kamsy. Na ten widok Jego matka Devaki, (Devaki była "naturalną" matką Krsny, a Jego ojcem był Vasudeva. Aby uchronić boskie 

dziecko przed bratem Devaki, Kamsą, Vasudeva oddał Krsnę Nandzie i matce Yaśodzie we Vrndavanie, i to tam właśnie Krsna odbył wszystkie 
Swoje dziecięce rozrywki. W wieku lat szesnastu Krsna powrócił do Mathury (gdzie naradził się z Devaki), i zgładził Kamsę na powyżej 

wspomnianej arenie. W celu zdobycia dokładniejszych informacji patrz do książki autora, Źródło Wiecznej Przyjemności i Śrimad-Bhagavatam.) 

znieruchomiała, a jej oczy wyschły. 

   Innym przykładem jest zdumienie Pana Brahmy. W Dziesiątym Canto; trzynastym rozdziale, 56 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, jest wytłumaczone, że kiedy Brahma zrozumiał, że ten chłopiec-pasterz jest Samą Najwyższą 

Osobą Boga, znieruchomiał. Kiedy ponownie ujrzał wszystkich chłopców-pasterzy razem z Krsną, zatrzymały się 

czynności Jego zmysłów. Pan Brahma był tak skamieniały, że zdawał się być złotą statuetką z czterema głowami. 

Podobnie, kiedy mieszkańcy Vrajy dowiedzieli się, że Krsna podniósł Wzgórze Govardhana Swoją lewą ręką, 

również zamarli w bezruchu. 

   Zdziwienie na skutek rozpaczy zostało zobrazowane wówczas, kiedy Krsna wchodził do brzucha demona 

Bakasury, i kiedy to wszyscy półbogowie z wyższych planet z rozpaczy zamarli w bezruchu. Podobny przykład 

znieruchomienia widzimy na przykładzie Arjuny, kiedy to ujrzał on, że Aśvatthama zamierza wyrzucić brahmastrę 

(Brahmastra była bronią nuklearną kontrolowaną przez mantrę, czyli wibrację dźwiękową. ) w kierunku Krsny. 

Pocenie się 

   Przykład pocenia się z powodu radości został opisany w Śrimad-Bhagavatam. Jedna gopi zwróciła się do 

Radharani w ten sposób: "Moja droga Radharani, niepotrzebnie ganisz światło słoneczne. Mogę domyślić się, że 

pocisz się jedynie dlatego, że ogarnia Cię zbyt duże pożądanie na widok Krsny." 

Pocenie się na skutek strachu było widoczne u Raktaki, jednego ze sług Krsny. Pewnego dnia Krsna przebrał się za 

Abhimanyu, męża Radharani. Abhimanyu nie chciał, aby Radharani obcowała z Krsną, i dlatego, kiedy Raktaka 

ujrzał Krsnę w przebraniu Abhimanyu i wskutek tego pomylił się co do Jego tożsamości, zaczął mocno Go ganić. 

Ale skoro tylko zorientował się, że jest to Krsna w przebraniu Abhimanyu, oblał się potem. Przyczyną tego potu był 

strach. 

Pocenie się z powodu złości zostało przejawione przez Garudę, orła, który jest nosicielm Visnu. Pewnego razu, 

kiedy Król niebios Indra zsyłał potoki deszczu nad Vrndavanę, Garuda obserwował to wydarzenie sponad chmur, i z 

powodu złości zaczął się pocić. 

Jeżenie się włosów na ciele 

   Jeżenie się włosów na ciele zostało przejawione przez matkę Yaśodę, kiedy ujrzała ona w ustach Krsny wszystkie 

systemy planetarne. Poprosiła Krsnę, aby otworzył szeroko buzię; ponieważ chciała przekonać się, czy jadł On błoto. 

Ale kiedy Krsna otworzył Swoje usta, zobaczyła ona tam nie tylko całą Ziemię, ale również wiele innych planet. To 

było przyczyną zjeżenia się włosów na jej ciele. 

   Zjeżenie się włosów na ciele z powodu radości jest opisane w Dziesiątym Canto, trzynastym rozdziale, 10 

wersecie Śrimad-Bhagavatam, w związku z gopi zaangażowanymi w taniec rasa. Podczas tańca rasa Krsna nagle 

zniknął z Radharani, i gopi zaczęły Go poszukiwać. Wówczas zwróciły się do Ziemi w ten sposób: "Droga planeto 

Ziemio, jak wiele wyrzeczeń i pokut musiałaś spełnić, aby zawsze czuć dotyk stóp Krsny na swojej powierzchni. 

Myślę, że musisz unosić się radością, ponieważ rośliny i drzewa, które są niczym włosy na twoim ciele, stoją w pełni 

chwały. Czy możemy zapytać, kiedy po raz pierwszy doznałaś tych symptomów? Czy doświadczasz tej radości 

odkąd zostałaś dotknięta przez inkarnację Vamany, czy od kiedy zostałaś wyzwolona przez inkarnację Varahy?" 

   Czasami Krsna organizował sportowe walki ze Swoimi przyjaciółmi pasterzami. Kiedy w tych walkach Krsna dął 

w Swój róg, Śridama, który był po przeciwnej stronie, czuł jak włosy jeżą mu się na ciele. Podobnie, kiedy Arjuna 

ujrzał Krsnę w Jego gigantycznej formie kosmicznej, również włosy zjeżyły się na Jego ciele. 

p216. 

   Kiedy Krsna udawał się do Mathury w powozie kierowanym przez Akrurę, Yaśoda i wszystkie inne gopi 

usiłowały przeszkodzić Mu w tym, zagradzając drogę. W tym czasie Radharani była tak zatrwożona, że drżącym 

głosem poprosiła matkę Yaśodę, aby zatrzymała Akrurę. 

   Drżenie głosu na skutek zdumienia widzimy na przykładzie Brahmy. W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, 



trzynastym rozdziale, 64 wersecie jest powiedziane, że po skłonieniu się przed Krsną, Brahma powstając zaczął 

modlić się do Pana drżącym głosem. 

   W Dziesiątym Canto, dwudziestym dziewiątym rozdziale, 30 wersecie, jest dany inny przykład wystąpienia tego 

symptomu, kiedy gopi przybyły do Krsny, pragnąc z Nim tańczyć. Krsna poprosił je, aby powróciły do swoich 

mężów i domów. Gopi pozornie bardzo się rozgniewały i zaczęły przemawiać do Krsny drżącymi głosami. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym dziewiątym rozdziale, 56 i 57 wersecie Śrimad-Bhagavatam, drżenie głosu na 

skutek radości wystąpiło u Akrury, kiedy ukazane mu zostały wszystkie planety Vaikuntha spoczywające na rzece 

Yamunie. Kiedy Akrura zrozumiał, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, skłonił się do Jego lotosowych stóp, 

modląc się do Niego ze złożonymi rękoma i drżącym głosem. 

   Są również przykłady drżenia głosu z powodu strachu. Jeden z przyjaciół Krsny chwalił Go w ten sposób: "Mój 

drogi przyjacielu, Twój flet został oddany Twojemu słudze Patri, a kiedy poprosiłem go, aby go zwrócił, zaczął 

przemawiać drżącym głosem, a jego cera pożółkła." 

Drżenie 

   Kiedy Krsna usiłował złapać demona Śankhę, Radharani zaczęła drżeć ze strachu. Podobne drżenie ciała 

wystąpiło u Sahadevy, młodszego brata Nakuli. Kiedy Śiśupala zaczął gwałtownie bluźnić przeciwko Panu, 

Sahadeva zaczął trząść się ze złości. 

   Drżenie ciała wystąpiło również u Radharani na skutek Jej zmartwienia. Drżąc, Radharani powiedziała jednej z 

gopi, "Nie żartuj z tym oszustem Powiedz Mu proszę, aby nie zbliżał się do Mnie, gdyż zawsze jest przyczyną 

wszelkiego smutku dla nas." 

Zmiana koloru ciała 

   Czasami ciało zmienia kolor z powodu wielkiego smutku, którego przyczyną jest postępowanie Krsny. Dlatego 

gopi zwróciły się do Pana w ten sposób: "Drogi Krsno, z powodu rozłąki z Tobą, wszyscy mieszkańcy Vrndavany 

zmienili swój kolor. I z powodu tej zmiany nawet wielki mędrzec Narada myślał, że Vrndavana jest białą wyspą na 

oceanie mleka." 

   Kiedy Krsna i Balarama byli obecni na arenie Kamsy, ciało Kamsy zmieniło kolor. Podobnie, również twarz 

Indry zmieniła kolor, kiedy ujrzał on, że Krsna chroni mieszkańców Vrajy poprzez podniesienie Wzgórza 

Govardhana. Jeżeli zmiana koloru ma miejsce z powodu niezwykłej radości, wówczas ciało czerwienieje. Ponieważ 

taka zmiana koloru jest czymś bardzo rzadkim, Śrila Rupa Gosvami nie omawia tego dokładniej. 

Łzy 

   Łzy mogą pojawić się na skutek radości, złości czy uczucia rozłąki. Jeśli łzy takie są bardzo zimne, są one 

wywołane radością. Kiedy są wywołane złością, stają się gorące. We wszystkich przypadkach na ogół występuje 

ostry ruch oczu i są one zaczerwienione. Występuje również uczucie swędzenia, które powoduje, że płaczący pociera 

oczy. 

   Kiedy lotosooka Rukmini, pierwsza Królowa Krsny w Dvarace, roniła łzy z powodu ekstatycznej radości, nie 

była zadowolona z tych łez. W Hari-vamsa znajduje się fragment mówiący o tym, jak Satyabhama zaczyna ronić łzy 

z powodu swojego wielkiego uczucia do Krsny. 

   Ronienie łez z powodu gniewu wystąpiło u Bhimy, kiedy ujrzał, że Śiśupala obraża Krsnę na arenie ofiarnej 

Rajasuya. Bhima pragnął natychmiast zabić Śiśupalę, ale ponieważ Krsna nie polecił mu tego, posmutniał ze złości. 

Jest tam opisane, że jego oczy zaszły gorącymi łzami, tak jak przejrzysta chmura przesłania czasami wieczorny 

księżyc. Kiedy wieczorny księżyc zostaje przesłonięty przejrzystą chmurą, wygląda wówczas bardzo ładnie, i 

również wspaniale wyglądał Bhima, kiedy tak ronił łzy z powodu złości. 

   W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, sześćdziesiątym rozdziale, wersecie 23, jest przykład, gdzie Rukmini 

roni łzy z powodu rozpaczy. Kiedy Krsna i Rukmini rozmawiali, Rukmini przestraszyła się rozłąki z Krsną, i dlatego 

zaczęła rysować ziemię swoimi lotosowymi, czerwonymi paznokciami. Płacząc, zmywała swoimi łzami czarny 

kosmetyk, którym pomalowane były jej oczy, tak że razem ze łzami skapywał on na jej piersi pokryte proszkiem 

kumkum . Rukmini była tak pogrążona w smutku, że głos uwiązł jej w gardle. 



Wyniszczenie 

   Kiedy ktoś jest oszołomiony poprzez jednoczesne szczęście i cierpienie, i nie wie co zrobić, ten stan oszołomienia 

jest nazywany pralaya, czyli wyniszczeniem. W tym stanie pralaya czasami upada się na ziemię i przejawiają się 

wszystkie symptomy ekstatycznej miłości. Kiedy gopi poszukiwały Krsny i On nagle wyszedł z zarośli, wszystkie z 

nich doznały oszołomienia i prawie straciły czucie. W tym stanie gopi wyglądały bardzo pięknie. Jest to przykład 

pralaya, czyli dewastacji w szczęściu. 

   Są również przykłady pralaya w smutku. Jeden taki przykład został opisany w Dziesiątym Canto, trzydziestym 

dziewiątym rozdziale, 15 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gdzie Śukadeva Gosvami mówi Królowi Pariksitowi, "Mój 

drogi Królu, kiedy gopi traciły Krsnę, były tak bardzo pogrążone w medytacji o Nim, że wszystkie ich zmysły 

przestały funkcjonować i straciły czucie. Wyglądało to tak, jak gdyby zostały wyzwolone od wszelkich materialnych 

uwarunkowań." 

Natężenie symptomów ekstazy 

   Pośród wielu ekstatycznych symptomów, które pojawiają się w ciele, szczególne znaczenie posiada symptom 

zamarcia w bezruchu. Odpowiednio do stopnia wystąpienia tego stanu, w ciele pobudzone zostają siły witalne, i stan 

ten jest przyczyną przemiany innych ekstatycznych symptomów miłości. Transcendentalne symptomy ekstazy 

rozwijają się stopniowo, i w miarę takiego rozwoju są one nazywane czasami przydymionymi, czasami płonącymi, a 

czasami błyszczącymi. Te trzy stopnie ekstazy są doświadczane przez wiele, wiele lat, i rozchodzą się one po 

różnych częściach ciała. W przeciwieństwie do ronienia łez i drżenia głosu, ten stan zamarcia w bezruchu 

rozprzestrzenia się po całym ciele. Ronienie łez i drżenie głosu to symptomy zlokalizowane. 

   Ronienie łez jednakże powoduje, że czasami oczy stają się spuchnięte i białawe, a czasami soczewki oczu są 

różnie skupione. Drżenie głosu może czasami spowodować uczucie duszenia w gardle i niezwykły niepokój. Jeśli te 

różne symptomy przejawionej ekstazy zostają zlokalizowane, towarzyszą im różne lokalne reakcje. Np., kiedy na 

skutek drżenia głosu występuje dławienie w gardle, może powstać dźwięk podobny do "ghura." Takie dźwięki 

dławią głos w gardle i mogą one manifestować się w różny sposób, z jednoczesnym niezwykłym niepokojem 

umysłowym. Wszystkie te symptomy zostały zaliczone do egzystencjalnego stanu wysuszenia, nazywanego 

przydymionym, i przejawiają się one w różny sposób. 

   Czasami, kiedy uczestniczy się w ceremoniach święcących rozrywki Krsny, albo kiedy przebywa się w 

towarzystwie bhaktów, wówczas ma miejsce tańczenie w ekstazie. Takie uczucia są nazywane płonącymi. 

   Żadne z tych powyższych symptomów nie mogą się zamanifestować jeśli nie występuje podstawowa zasada 

mocnego przywiązania do Krsny. W przydymionym stanie takich ekstatycznych ekspresji, symptomy te mogą być 

ukryte. Ten rodzaj symptomów został doświadczony przez kapłana Gargamuniego, który dokonywał pewnych 

rytualistycznych ceremonii w domu Nandy Maharaja. Kiedy usłyszał, że Krsna zabił demona Aghasurę, w jego 

oczach pojawiły się łzy, jego gardło drżało i oblał się potem. W ten sposób piękna twarz kapłana Gargamuniego 

nabrała przyjemnego wyrazu. 

   Kiedy przejawia się kilka takich symptomów, wówczas ten stan nazywany jest płonącym. Np., jeden z przyjaciół 

Krsny powiedział Mu, "Mój drogi przyjacielu, kiedy tylko usłyszałem dźwięk Twojego fletu dobiegający z lasu, 

moje ręce prawie znieruchomiały, a moje oczy napełniły się łzami-tak, że nie byłem w stanie rozpoznać Twojego 

pawiego pióra. Moje uda prawie zupełnie straciły zdolność poruszania się, i nie byłem w stanie posunąć się nawet o 

cal. Dlatego, mój drogi przyjacielu, muszę wyrazić uznanie dla wspaniałych wibracji Twojego fletu.” 

   Podobnie, jedna gopi powiedziała do drugiej, "Moja droga przyjaciółko, kiedy usłyszałam dźwięk fletu Krsny, 

usiłowałam ukryć się przed reakcjami tych wibracji. Ale pomimo to nie mogłam powstrzymać drżenia ciała, dlatego 

wszystkie przyjaciółki będące w moim domu bez wątpienia mogły wykryć moje przywiązanie do Krsny." 

   Jeśli symptomy ekstazy nie mogą zostać powstrzymane i równocześnie pojawiają się w czterech albo pięciu 

różnych kategoriach, ten stan ekstatycznej miłości jest nazywany błyszczącym. W związku z tym cytowany jest 

pewien przykład. Kiedy mędrzec Narada ujrzał przed sobą Pana Krsnę, jego ciało zamarło i przestał grać na swojej 

vinie. Z powodu drżenia głosu nie był w stanie ofiarować Krsnie żadnych' modlitw, a jego oczy napełniły się łzami. 

W ten sposób przesłonił sobie również widok Krsny. 

   Kiedy podobne symptomy zostały zamanifestowane w ciele Śrimati Radharani, jedna z Jej przyjaciółek 

skrytykowała Ją: "Droga przyjaciółko, za łzy w Swoich oczach winisz aromaty kwiatów. Za jeżenie się włosów na 

Swoim ciele winisz wiatr, a za drętwienie Swoich ud przeklinasz Swoje wędrówki po lesie. Ale Twój drżący głos 

dowodzi, że jest inna tego przyczyna: wszystkiemu winne jest Twoje przywiązanie do Krsny!" 

   Śrila Rupa Gosvami zauważa, że kiedy te różne symptomy występują w bardzo wyraźny sposób, stan bhakty 

może być nazywany najjaśniejszym (najbardziej promiennym). Np., pewien przyjaciel Krsny zwrócił się do Niego w 



ten sposób: "Mój drogi Pitambaro, wszyscy mieszkańcy Goloki Vrndavany pocą się z powodu rozłąki z Tobą. Swoją 

rozpacz wyrażają różnymi słowami, a ich oczy powilgotniały od łez. W rzeczywistości wszyscy z nich są wielce 

oszołomieni." 

   Jest pewien najwyższy symptom ekstatycznej miłości, który jest nazywany mahabhava. Wystąpienie tego 

symptomu było możliwe jedynie u Radharani, ale później, kiedy pojawił się Pan Caitanya, aby zakosztować 

miłosnych uczuć Radharani, również przejawił On wszystkie symptomy mahabhava. Śrila Rupa Gosvami mówi w 

związku z tym, że kiedy te symptomy ekstatycznej miłości stają się najbardziej promienne (najjaśniejsze); to stan ten 

jest przyjmowany za mahabhava . 

   Śrila Rupa Gosvami dalej analizuje te wyrazy ekstatycznej miłości w czterech kategoriach, które są nazywane 

sattvikabhasa. 

   Czasami impersonaliści, którzy w rzeczywistości nie są w służbie oddania; mogą również przejawić takie 

symptomy ekstatycznej miłości, ale nie jest to przyjmowane za rzeczywistą ekstazę. Jest to jedynie jej odbicie. Np., 

czasami w Varanasi, świętym mieście dla uczonych impersonalistów, można ujrzeć sannyasina, który roni łzy 

słuchając o chwałach Pana. Impersonaliści również czasami intonują mantrę Hare Krsna i tańczą, ale ich celem nie 

jest służenie Panu. Ich celem jest połączenie się z Panem i wtopienie się w Jego egzystencję. Śrila Rupa Gosvami 

dlatego mówi, że nawet jeśli w ciele impersonalistów manifestują się symptomy będące reakcją na intonowanie 

świętych imion, to nie powinno się uważać tych symptomów za rzeczywiste przywiązanie, ale jedynie za odbicie, 

niczym słońce odbite w ciemnym pokoju poprzez jakieś wypolerowane szkło. Intonowanie Hare Krsna jest jednakże 

tak wspaniałe i transcendentalne, że ostatecznie stopi nawet serca impersonalistów. Śrila Rupa Gosvami mówi, że 

symptomy występujące u impersonalistów są jedynie odbiciami ekstatycznej miłości; nie jest to rzecz prawdziwa. 

   Czasami zdarza się, że jacyś zagorzali logicy, bez jakiegokolwiek śladu służby oddania i bez rzeczywistego 

zrozumienia transcendentalnych chwał Pana, siedząc i słuchając chwał Pana zdają się topnieć i ronić łzy. W związku 

z tym pozostaje pewna wypowiedź bhakty, który zwraca się do Pana w ten sposób: "Mój drogi Mukundo, nie jestem 

w stanie właściwie wyrazić chwał Twoich rozrywek. Nawet abhaktowie, jeśli słuchają o Twoich chwalebnych 

rozrywkach, zostają urzeczeni, ronią łzy i zaczynają drżeć." Tacy abhaktowie nie topnieją jednak naprawdę. Są oni 

twardego serca. Ale wpływ chwał Pana jest tak wielki, że nawet abhaktowie czasami ronią łzy. 

   Czasami zdarza się, że abhakta, który praktycznie nie ma żadnego uczucia do Krsny, i który nie przestrzega 

żadnych zasad, może poprzez praktykę zrobić pokaz symptomów oddania, nawet płacząc w towarzystwie bhaktów. 

Jednakże takie ronienie łez nie jest rzeczywistym wyrazem ekstatycznej miłości. Jest to jedynie sprawa praktyki. 

Chociaż nie ma potrzeby opisywania tych odbić ekstatycznej miłości, Śrila Rupa Gosvami daje przykłady, gdzie 

takie symptomy są manifestowane pomimo braku służby oddania. 

Rozdział 29  

Wyrazy miłości do Krsny 
 

   Istnieją pewne symptomy cielesne, które wyrażają nieprzepartą ekstatyczną miłość (vyabhicari-bhava). Jest ich 

trzydzieści trzy: rozczarowanie, rozpacz, pokora, poczucie winy, zmęczenie, odurzenie, duma, powątpiewanie czy 

niepewność, obawy, intensywne emocje, szaleństwo, zapomnienie, choroba, zakłopotanie, śmierć, lenistwo, 

bierność, nieśmiałość czy trwożliwość, milczenie, rozpamiętywanie, argumentowanie, niepokój, zamyślenie, 

cierpliwość, szczęście, entuzjazm (zapał), gwałt, wyniosłość, zawiść, zuchwalstwo, zawroty głowy, ospałość i 

ożywienie. 

Rozczarowanie 

   Kiedy ktoś jest zmuszony działać w sposób, który jest zakazany, albo powstrzymać się oddziałania, które jest 

właściwe, to ubolewa i czuje się zhańbionym. Wówczas występuje uczucie rozczarowania. Przeżywając tego rodzaju 

rozczarowanie, przepełnia się on niepokojem, roni łzy, zmienia kolor cielesny, odczuwa pokorę i oddycha ciężko. 

   Kiedy Krsna, karząc węża Kaliyę, zdawał się utonąć w trujących wodach Yamuny, Nanda Maharaja zwrócił się 

do Yaśody-devi w ten sposób: "Moja droga żono, Krsna znalazł się głęboko pod wodą, więc nie ma dłużej potrzeby 

utrzymywania naszych ciał, które są tak pełne grzechu! Wejdźmy również w trujące wody Yamuny i skompensujmy 

grzechy naszego życia!" Jest to .przykład ostrego szoku, gdzie bhakta doznaje wielkiego rozczarowania. 

   Kiedy Krsna opuścił Vrndavanę, Subala, Jego bliski przyjaciel, postanowił ją również opuścić. Odchodząc, 

Subala rozmyślał, że bez Krsny we Vrndavanie nie można było już znaleźć żadnej przyjemności. Została podana 

taka analogia, że tak jak pszczoły odlatują od kwiatu, który nie ma miodu, tak Subala opuścił Vrndavanę, kiedy 



przekonał się, że nie ma tam już dłużej żadnej pociągającej transcendentalnej przyjemności. 

   W Dana-keli-kaumudi Śrimati Radharani zwraca się do jednej ze Swoich przyjaciółek w ten sposób: "Moja droga 

przyjaciółko, jeśli nie mogę już dłużej słuchać o chwalebnych dokonaniach Krsny, to lepiej, abym ogłuchła. I 

ponieważ nie jestem w stanie Go zobaczyć, lepiej, abym była ślepą." Jest to inny przykład rozczarowania z powodu 

rozłąki z Krsną. 

   W Hari-vamśa znajduje się zdanie, gdzie Satyabhama, jedna z królowych Krsny w Dvarace, mówi swojemu 

mężowi, "Mój drogi Krsno, kiedy usłyszałam, jak Narada chwalił przed Tobą Rukmini, zrozumiałam, że nie ma 

żadnej potrzeby rozmawiania o mnie!" Jest to przykład rozczarowania na skutek zazdrości. Rukmini i Satyabhama 

były obie żonami Krsny, i w naturalny sposób istniała pomiędzy nimi pewna kobieca zazdrość. Więc kiedy 

Satyabhama usłyszała o chwałach Rukmini, poczuła się o nią zazdrosna i wskutek tego doznała rozczarowania. 

   W Dziesiątym Canto, pięćdziesiątym pierwszym rozdziale, 47 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie: 

"Mój drogi Krsno, nie mogę powiedzieć, że tylko inni ludzie są uwikłani w materialną egzystencję, ponieważ sam 

jestem zbyt pogrążony w materialnej koncepcji życia. Jestem zawsze niezmiernie niespokojny o swoją rodzinę, dom, 

żonę, bogactwa, ziemię i królestwo. I ponieważ zostałem tak ogłupiony przez tę materialną atmosferę, myślę teraz, 

że po prostu zmarnowałem życie." To zdanie jest przykładem rozczarowania na. skutek rozpaczy. 

   Według Bharaty Muniego, takie rozczarowanie jest niepomyślne. Ale są również inni uczeni, którzy uważają, że 

takie rozczarowanie jest w nastroju neutralności, i że powstrzymuje ono ekstatyczną miłość. 

Rozpacz 

   Jeśli ktoś nie odnosi sukcesu, jeśli chodzi o osiągnięcie pożądanego celu życia, jeśli ktoś nie znajduje pełni w 

swoim obecnym zajęciu, lub jeśli jest w niepomyślnej sytuacji i kiedy czuje się winnym-wówczas mówi się, że jest 

on w stanie rozpaczy. 

   W takim stanie rozpaczy staje się on badawczym, zamyślonym, zapłakanym, skruszonym, i oddycha ciężko. 

Zmienia się kolor jego ciała i czuje on suchość w ustach. 

   Jeden bhakta Krsny w podeszłym wieku zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój drogi Krsno, zabójco demona 

Aghy, z powodu starości moje ciało nie jest teraz sprawne. Nie mogę mówić bardzo płynnie, mój głos drży, mój 

umysł nie jest silny, i często miewam zaniki pamięci. Ale mój drogi Panie, Ty jesteś niczym światło księżyca, i 

ubolewam jedynie nad tym, że z powodu braku umiłowania Twojego czarującego blasku, nie czynię postępu w 

świadomości Krsny: ' To stwierdzenie jest przykładem rozpaczy spowodowanej niezdolnością do osiągnięcia 

upragnionego celu. 

   Jeden bhakta powiedział, "Pewnej nocy śniłem o zbieraniu różnych kwiatów w ogrodzie, i myślałem o zrobieniu z 

nich girlandy dla Krsny. Ale na moje nieszczęście, sen ten nagle się skończył, i nie mogłem osiągnąć upragnionego 

celu!" To zdanie jest przykładem rozpaczy płynącej z niewypełnienia swoich obowiązków. 

   Kiedy Nanda Maharaja zobaczył swojego przybranego syna Krsnę, stojącego w zakłopotaniu na ofiarnej arenie 

Kamsy, powiedział, "Jakże jestem nieszczęśliwy, że nie trzymałem mego syna w zamknięciu. Na nieszczęście 

przywiodłem Go do Mathury, i teraz widzę jak stoi zakłopotany przed tym ogromnym słoniem o imieniu Kuvalaya. 

To tak jak gdyby Księżyc Krsna został przyćmiony cieniem Ziemi." Jest to przykład rozpaczy na skutek 

niesprzyjających okoliczności. 

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 9 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się oznajmienie Brahmy: 

"Mój drogi Panie, jakże wielka była moja zuchwałość! Ty jesteś nieograniczoną oryginalną Osobą Boga, Duszą 

Najwyższą - i Ty władasz najbardziej doskonałymi złudnymi energiami! Jakże wielka była moja zuchwałość! 

Chciałem przewyższyć Cię poprzez moją własną siłę, i byłem bardzo dumny ze swoich znikomych mocy. Tak jak 

pojedyncza iskra z ognia nie może uczynić żadnej szkody ogniowi, tak użycie mojej oszałamiającej mocy w celu 

przeszkodzenia Twojej wyższej energii iluzorycznej spotkało się z całkowitym niepowodzeniem. Dlatego 

przekonałem się, że jestem najbardziej mierną i najbardziej bezużyteczną istotą." To oznajmienie Brahmy jest 

przykładem rozpaczy wskutek popełnienia obrazy. 

Pokora 

   Pokorą jest nazywane uczucie słabości spowodowane przez uczucie nieszczęścia, strach czy popełnienie obrazy. 

Osoba w takim stanie staje się gadatliwą, czuje małość swojego serca, nieczystość umysłu, jest pełna niepokoju i jest 

bierna. 

   W Dziesiątym Canto, pięćdziesiątym pierwszym rozdziale, 57 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Król Mucukunda 

mówi: "Mój drogi Panie, z powodu swoich złych czynów popełnionych w przeszłości, jestem bezustannie 



zasmucony. Zawsze cierpię z powodu moich pragnień, ale pomimo to moje zmysły nigdy nie są usatysfakcjonowane 

przyjemnościami materialnymi. Tak czy inaczej, poprzez Twoją łaskę osiągnąłem teraz spokój, gdyż przyjąłem 

schronienie Twoich lotosowych stóp, które są zawsze wolne od wszelkiej rozpaczy, strachu i śmierci. O najwyższy 

obrońco, O najwyższa duszo! O najwyższy kontrolerze! Udziel mi łaskawie Swojego schronienia. Jestem tak bardzo 

zawstydzony: ' Ta wypowiedź Mucukundy jest przykładem pokory będącej rezultatem niezwykle nieszczęsnych 

warunków materialnej egzystencji. 

   Kiedy Uttara została zaatakowana brahmastrą Aśvatthamy, zaczęła obawiać się, że straci swoje dziecko, 

Maharaja Pariksita, który był jeszcze w jej łonie, więc natychmiast podporządkowała się Krsnie i powiedziała, "Mój 

drogi Panie, łaskawie ocal moje dziecko! Nie dbam o to, jeśli sama zostanę zabita przez brahmastrę Aśvatthamy." 

Jest to przykład pokory wywołanej strachem. 

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 10 wersecie Śrimad-Bhagavatam , Pan Brahma mówi, "O 

nieomylny! Zrodziłem się w gunie pasji, i dlatego jestem nadęty fałszywą dumą z powodu stworzenia tego 

materialnego świata. Ta fałszywa duma była jak gęsta ciemność, i w tej ciemności oślepłem. W swojej ślepocie 

uważałem się za Twojego rywala, rywala Najwyższej Osoby Boga. Ale, mój drogi Panie, chociaż jestem uważany za 

stwórcę tego wszechświata, jestem wiecznie Twoim sługą. Dlatego proszę, abyś łaskawie okazał mi współczucie i 

wybaczył mi w ten sposób." Ta wypowiedź Brahmy jest innym przykładem pokory, której przyczyną jest 

popełnienie obrazy. 

   Czasami przyczyną pokory jest również wstydliwość. Np., kiedy Krsna ukradł wszystkie szaty gopi, podczas gdy 

one kąpały się w rzece, gopi błagały Krsnę, aby nie krzywdził ich w ten sposób. Zwróciły się do Niego 

następującymi słowami: "Drogi Krsno, wiemy, że jesteś synem Nandy Maharaja, i że jesteś ulubieńcem całej 

Vrndavany. I my również kochamy Ciebie bardzo! Ale dlaczego dokuczasz nam w ten sposób? Łaskawie zwróć nam 

nasze szaty. Zobacz tylko jak trzęsiemy się z przemożnego zimna!" Przyczyną tej pokory był wstyd gopi z powodu 

bycia nagimi przed Krsną. 

Poczucie winy 

   Jeśli jakaś osoba wini siebie za popełnienie niewłaściwego czynu, to uczucie to jest nazywane poczuciem winy. 

Pewnego dnia Śrimati Radharani ubijała masło dla Krsny. Wówczas wysadzane klejnotami bransolety na Jej rękach 

kręciły się wokół, a Ona intonowała święte imię Krsny. Nagle pomyślała, "Śpiewam święte imię Krsny, a przecież 

może Mnie usłyszeć teściowa i szwagierka!" Na tę myśl Radharani przepełniła się niepokojem. Jest to przykład 

poczucia winy z powodu oddania dla Krsny. 

   Jednego dnia piękno-oka Śrimati Radharani udała się do lasu, aby nazbierać kwiatów na girlandę dla Krsny. 

Kiedy zbierała te kwiaty, przestraszyła się, że ktoś Ją może zobaczyć, i wskutek tego odczuła słabość i zmęczenie. 

Jest to przykład poczucia winy z powodu spełniania pracy dla Krsny. 

   W Rasa-sudhakara znajduje się. zdanie, że po spędzeniu nocy z Krsną Radharani tak bardzo osłabła, że nie była 

w stanie wstać z łóżka. Kiedy Krsna podał Jej rękę, aby Jej pomóc, Radharani poczuła się winną za spędzenie z Nim 

nocy. 

Zmęczenie 

   Zmęczenie odczuwa się po przebyciu dużej odległości, po tańcach, i po ożywieniu seksualnym. W zmęczeniu 

tego rodzaju występują zawroty głowy, pocenie się, nieruchomienie kończyn, ziewanie i ciężki oddech. 

   Pewnego dnia Yaśoda ścigała Krsnę po podwórku, po tym jak spłatał jej figla. Po chwili Yaśoda bardzo się 

zmęczyła, i wskutek tego oblała się potem, i rozluźniły się jej włosy związane w pęk. Jest to przykład zmęczenia z 

powodu nadmiernego wysiłku. 

   Czasami pasterze, przyjaciele Krsny, i Balarama, tańczyli razem w jakiejś ceremonii. Wówczas girlandy na ich 

szyjach poruszały się, i chłopcy zaczynali się pocić. Całe ich ciała stawały się mokre od ekstatycznego tańca. Jest to 

przykład zmęczenia spowodowanego tańcem. 

   W Śrimad-Bhagavatam, w Dziesiątym Canto, trzydziestym trzecim rozdziale, 20 wersecie, jest powiedziane, że 

po zabawach miłosnych z Krsną, takich jak taniec, obejmowanie się i całowanie, gopi czasami były bardzo 

zmęczone, a Krsna, z powodu Swojego bezprzyczynowego miłosierdzia i współczucia, ocierał ich twarze Swoimi 

lotosowymi dłońmi. Jest to przykład zmęczenia na skutek wysiłku w tańcu rasa. 



Odurzenie 

   Kiedy ktoś staje się wyniosły i nadęty z powodu wypicia jakichś środków odurzających albo z powodu zbyt 

wielkiego pożądania, jego wymowa staje się wadliwa, oczy napuchnięte, a jego ciało czerwienieje. W 

Lalita-madhava znajduje się pewne zdanie mówiące, że Pan Balarama, odurzony z powodu wypicia niezwykłych 

ilości miodu, pewnego razu zaczął przemawiać do mrówek, "O królowie mrówek! Dlaczego chowacie się w tych 

dziurach?" Równocześnie zwrócił się do Króla niebios, "O Królu Indro! Ty zabaweczko Śaci! Dlaczego się 

śmiejesz? Jestem gotów zniszczyć cały wszechświat, i wiem, że Krsna się na Mnie nie rozgniewa." ( 'Baladeva, czyli 

Balarama, jest starszym bratem Krsny. Jest On ekspansją Samego Boga, dlatego jest uważany za inkarnację Boga, jak wytłumaczono to w 

Śrimad-Bhagavatam.) Następnie zwrócił się do Krsny, "Mój drogi Krsno, powiedz Mi natychmiast, dlaczego cały świat 

się trzęsie i dlaczego księżyc zrobił się podłużny! I wy, członkowie dynastii Yadu; dlaczego śmiejecie się ze Mnie? 

Proszę oddajcie Mi Mój miodowy napój z kwiatów kadamba!" Śrila Rupa Gosvami modli się, aby Pan Balarama był 

zadowolony z nas wszystkich, kiedy przemawia w takim stanie; odurzenia. 

   W tym stanie odurzenia Pan Balarama poczuł się zmęczony i położył się, by odpocząć. Wzniosłe osobistości na 

ogół kładą się w przypadku odurzenia, zwykłe osoby śmieją się wówczas i śpiewają, a osobniki bardzo niskie 

używają wulgarnego języka i czasami krzyczą. Takie odurzenie manifestuje się różnie, odpowiednio do wieku i 

mentalności. Śri1a Rupa Gosvami nie omawia tych rzeczy dokładniej, ponieważ nie ma takiej potrzeby. 

   Jest też inny opis symptomów odurzenia w osobie Śrimati Radharani, po tym jak ujrzała Ona Krsnę. Czasami 

wałęsała się Ona tu i tam, czasami śmiała się, a czasami przykrywała Swoją twarz. Czasami mówiła bez sensu, a 

czasami modliła się do Swoich przyjaciółek gopi. Widząc te symptomy u Radharani, gopi zaczęły rozmawiać 

pomiędzy sobą: "Spójrzcie, jakiemu odurzeniu uległa Radharani jedynie na skutek ujrzenia Krsny!" Jest to przykład 

ekstatycznej miłości w odurzeniu. 

Duma 

   Wyrażenie ekstatycznej miłości w dumie może być rezultatem niezwykłego bogactwa, niezwykłego piękna, 

posiadania pierwszej klasy rezydencji czy osiągnięcia upragnionego celu. Za dumnego jest uważany również ten, kto 

nie dba o to, że jest lekceważony przez innych. 

   Bilvamangala Thakura mówi, "Mój drogi Krsno, opuszczasz mnie, siłą uwalniając się z mojego uchwytu. Ale 

będziesz w stanie zadziwić mnie Swoją mocą jedynie wtedy, gdy uda Ci się przemocą wydostać z zakątka mego 

serca." Jest to przykład poczucia dumy w ekstatycznej miłości do Krsny. 

   Pewnego razu podczas tańca rasa, kiedy Radharani opuściła arenę tańca i Krsna udał się na Jej poszukiwanie, 

jedna z przyjaciółek Radharani zwróciła się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi Krsno, bardzo uczynnie służyłeś 

naszej Śrimati Radharani, a teraz opuszczasz wszystkie gopi, aby Ją odnaleźć. Pozwól, że zapytam, jak chcesz być 

przez Nią traktowany?" Jest to przykład uczucia dumy z powodu niezwykłego piękna. 

   Czasami Radharani odczuwała dumę i mówiła, "Chociaż chłopcy pasterze przygotowują wspaniałe girlandy dla 

Krsny, to kiedy Ja ofiarowuję Mu Swoją girlandę, napełnia się On zdumieniem, natychmiast przyjmuje ją i przykłada 

do Swojego serca." 

   Podobnie, w Dziesiątym Canto, drugim rozdziale, 33 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Pan Brahma mówi, "Mój 

drogi Madhusudano, osoby, które są Twoimi czystymi bhaktami, prawdziwie czują Twoją ekstatyczną przyjaźń, i w 

ten sposób nigdy nie są niszczone przez wrogów. Wiedzą oni, że zawsze są, chronieni przez Ciebie, tak że 

praktycznie mogą przejść po głowach swoich wrogów, nie obawiając się niczego." Innymi słowy, ten, kto przyjął 

całkowite schronienie pod lotosowymi stopami Pana, jest zawsze dumny z tego, i żadni wrogowie nie są w stanie go 

pokonać. 

   Jeden tkacz w Mathurze zwrócił się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi Królu Vrndavany, jestem tak dumny z 

Twojej bezprzyczynowej łaski dla mnie, że nie liczę nawet na łaskę Pana Vaikunthy, której poszukuje wielu 

wielkich mędrców w głębokiej medytacji." Innymi słowy, chociaż yogini i wielcy mędrcy siadają do medytacji o 

Panu Visnu, który rezyduje na Vaikuncie, bhakta Krsny jest tak dumny, że nie uważa on takiej medytacji za coś 

bardzo wartościowego. To uczucie dumy jest spowodowane osiągnięciem najwyższego celu życia - Krsny. 

Wątpliwości czy niepewność 

   Kiedy Pan Brahma skradł Krsnie wszystkie cielęta, krowy i chłopców-pasterzy, usiłował odejść. Ale wkrótce 

ogarnęły go wątpliwości z tego powodu i swoimi ośmioma oczyma zaczął rozglądać się na wszystkie strony. Pan 

Brahma ma cztery głowy, i dlatego ma osiem oczu. Jest to przykład ekstatycznej miłości w uczuciu zwątpienia 

wskutek kradzieży. 



   Podobnie, po to, aby zadowolić Krsnę, Akrura skradł Syamantaka mani, kamień, który może produkować 

nieograniczone ilości złota. Ale później żałował swojej kradzieży. Jest to inny przykład ekstatycznej miłości do 

Krsny w zwątpieniu na skutek kradzieży. 

   Kiedy Król niebios, Indra, zsyłał na Vrndavanę potoki deszczu, poradzono mu, aby podporządkował się 

lotosowym stopom Krsny. Wówczas twarz Indry poczerniała ze zwątpienia. 

Obawa, lęk 

   Kiedy ktoś odczuwa niepokój w sercu po ujrzeniu błyskawicy na niebie, dzikiego zwierzęcia albo usłyszawszy 

jakiś zgiełk, to wówczas jego umysł jest przepełniony strachem. W tym stanie umysłu stara się on przyjąć 

schronienie czegoś, co daje bezpieczeństwo. Może wystąpić również jeżenie się włosów na ciele, drżenie ciała, i 

czasami popełnianie błędów. I czasami ciało może znieruchomieć. 

   W Padyavali znajduje się następujące zdanie: "Moja droga przyjaciółko, bardzo martwi mnie fakt, że Krsna 

mieszka w demonicznym okręgu Mathury, zarządzanym przez króla demonów, Kamsę." Jest to przykład 

przeczuwania jakiegoś niebezpieczeństwa grożącego Krsnie, w ekstatycznej miłości do Niego. 

   Kiedy Vrsasura pojawił się we Vrndavanie pod postacią byka, wszystkie gopi przepełniły się strachem. Pełne 

niepokoju zaczęły obejmować drzewa tamala. Jest to przykład strachu wywołanego przez dzikie zwierzę i szukanie 

schronienia z jednoczesnym pamiętaniem Krsny w ekstatycznej miłości. Po usłyszeniu szakali wyjących w lesie 

Vrndavany, matka Yaśoda czasami starała się strzec Krsnę, obawiając się, że może On zostać przez nie 

zaatakowany. Jest to przykład ekstatycznej miłości do Krsny w obawie wywołanej przez groźne dźwięki. Ten rodzaj 

strachu jest różny od rzeczywistego uczucia strachu. Kiedy ktoś się czegoś boi, nadal może on myśleć o przeszłości i 

przyszłości. Ale w przypadku tego rodzaju ekstatycznej obawy, nie ma możliwości takiego myślenia. 

Intensywne wzruszenie 

   Wzruszenia są powodowane przez coś bardzo drogiego, coś bardzo obrzydliwego, przez ogień, mocny wiatr, silne 

opady deszczu, przez jakieś naturalne zakłócenia, na widok wielkiego słonia, czy na widok wroga. Kiedy to 

wzruszenie jest spowodowane czymś bardzo miłym, wtedy można mówić bardzo szybko, używając uprzejmych 

słów. Na wskutek wzruszenia spowodowanego przez ujrzenie czegoś ohydnego, krzyczy się bardzo głośno. A kiedy 

ktoś ulega wzruszeniu na widok ognia, .stara się uciekać. Może wystąpić tutaj również drżenie ciała, zamknięcie 

oczu i łzy w oczach. Kiedy ktoś ulega wzruszeniu na skutek mocnego wiatru, stara się biec bardzo szybko; 

pocierając oczy. Kiedy ktoś ulega emocjom na skutek opadów deszczu, bierze parasol, a w jego ciele występuje 

napięcie. Kiedy emocja występuje na skutek mocnych zakłóceń, wówczas twarz blednie, osobnik ulega zdumieniu, a 

jego ciało zaczyna drżeć. Jeśli ktoś ulega wzruszeniu na widok słonia, może on skakać i okazywać różne oznaki 

strachu, a czasami może bezustannie oglądać się za siebie. Kiedy ktoś ulega wzruszeniu na skutek obecności wroga, 

szuka on śmiertelnej broni i stara się uciec. 

   Kiedy Krsna powracał z lasu Vrndavany, matka Yaśoda była tak wzruszona na widok swego syna, że z jej piersi 

zaczynało płynąć mleko. Jest to przykład wzruszenia spowodowanego miłym widokiem. 

   W Dziesiątym Canto, dwudziestym trzecim rozdziale, 18 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Śukadeva Gosvami 

informuje Króla Pariksita: "Mój drogi Królu, żony braminów były zwykle bardzo przywiązane do gloryfikowania 

Krsny, i zawsze czekały one na okazję ujrzenia Go. Dlatego, kiedy usłyszały, że Krsna jest w pobliżu, bardzo 

zapragnęły Go zobaczyć i natychmiast opuściły swoje domy." Jest to przykład działania pod wpływem wzruszenia z 

powodu obecności kogoś bardzo drogiego. 

   Kiedy Krsna powalił i zabił Putanę, demoniczną wiedźmę, matka Yaśoda zaczęła płakać ze wzruszenia i 

zdumienia, "Och, cóż to takiego? Co to jest?" Kiedy ujrzała, że jej drogie dziecko Krsna bawi się na piersiach 

demonicy, matka Yaśoda, nie wiedząc co począć, zaczęła spacerować w tę i tamtą stronę. Jest to przykład 

wzruszenia wskutek ujrzenia czegoś okropnego. 

   Kiedy Krsna wyrwał z korzeniami dwa drzewa arjuna i Yaśoda usłyszała odgłos walących się drzew, doznała 

wzruszenia i po prostu zapatrzyła się w górę, będąc zbyt oszołomioną, by wiedzieć co począć. Jest to przykład 

emocji wskutek usłyszenia zgiełku. 

   Kiedy w lesie Vrndavany wybuchł pożar, wszyscy pasterze zebrali się razem i rozpaczliwie zwrócili się do Krsny, 

prosząc Go 0 ochronę. Jest to przykład emocji wzbudzonych przez ogień. 

   Pewnego razu demon powietrzny, znany jako Trnavarta, podniósł Krsnę z ziemi i miotał Nim w kółko razem z 

jakimiś wielkimi drzewami. Wówczas, kiedy matka Yaśoda nie mogła dojrzeć swego syna, była tak zaniepokojona, 

że zaczęła spacerować w tę i tamtą stronę. Jest to przykład emocji wywołanych przez potężny wiatr.  

   W Dziesiątym Canto, dwudziestym piątym rozdziale, 11 wersecie Śrimad-Bhagavatam jest opis tego, jak Indra 



zesłał potoki deszczu na Vrndavanę. Wszystkie krowy i pasterze tak bardzo cierpieli z powodu wiatru i zimna, że 

wszyscy zebrali się razem, aby przyjąć schronienie lotosowych stóp Krsny. Jest to przykład emocji wywołanej 

potężnymi opadami deszczu. 

   Pewnego razu, kiedy Krsna przebywał w lesie Vrndavana, spadł potężny grad, i starsze osoby rozkazały Mu: 

"Krsno, nie ruszaj się teraz! Nawet osoby, które są silniejsze i starsze od Ciebie, nie mogą się poruszać, a Ty jesteś 

jedynie małym chłopcem. Więc proszę, stój spokojnie!" Jest to przykład emocji wywołanej potężnymi opadami 

gradu. 

   Kiedy Krsna ganił Kaliyę w zatrutej wodzie Yamuny, matka Yaśoda zaczęła mówić wzruszona: "Och, spójrzcie 

jak ziemia drży! Wygląda to na trzęsienie ziemi, a wiatr miota łzami! Mój syn wszedł do zatrutej wody Yamuny. 

Cóż ja teraz zrobię?" Jest to przykład wzruszenia, którego przyczyną są naturalne zakłócenia. 

   Kiedy na arenie Kamsy Krsna został zaatakowany przez duże słonie, wszystkie obecne tam panie zaczęły wołać 

do Niego w ten sposób: "Mój drogi chłopcze, proszę opuść to miejsce natychmiast Proszę opuść to miejsce 

natychmiast! Czyż nie widzisz, że te potężne słonie mają zamiar Cię zaatakować? Twoje niewinne patrzenie na nie 

niezmiernie nas niepokoi!" Krsna następnie powiedział matce Yaśodzie, "Moja droga matko, nie trwóż się na widok 

tych słoni i koni, które wbiegają tak gwałtownie, wznosząc kurz i oślepiając te lotosookie kobiety. Niech i nawet 

demon Keśi zjawi się przede Mną. Moje ramiona nadal będą w stanie ich pokonać. Więc proszę, nie trwóż się." 

   W Lalita-madhava przyjaciółka mówi matce Yaśodzie, "Jakież to zadziwiające, że kiedy demon Śankhacuda - 

wielki i mocny niczym potężne wzgórze - zaatakował twojego pięknego, podobnego Kupidynowi syna, nie było 

nikogo we Vrndavanie, kto mógłby przyjść z pomocą. Pomimo to, twój mały syn zabił demona. Wygląda na to, że to 

dzięki waszym srogim pokutom i wyrzeczeniom w poprzednich żywotach wasz syn został ocalony w ten sposób." 

   W tej samej Lalita-madhava znajduje się fragment odnoszący się do porwania Rukmini przez Krsnę podczas jej 

królewskiej ceremonii małżeńskiej. Wówczas wszyscy obecni tam książęta zaczęli rozmawiać między sobą, "Mamy 

nasze słonie, konie, powozy, łuki, strzały i miecze, więc dlaczego mielibyśmy się obawiać Krsny? Zaatakujmy Go! 

Jest On tylko pożądliwym pasterzem! Nie może On zabrać księżniczki w ten sposób! Zaatakujmy Go!" Jest to 

przykład emocji wywołanej obecnością wrogów. 

   Poprzez powyższe przykłady Śrila Rupa Gosvami stara się dowieść, że w związku z Krsną nie ma mowy o 

impersonaliźmie. Związek ten cechują wszelkie osobowe czynności. 

Szaleństwo 

   Śrila Bilvamangala Thakura modli się w swojej książce w ten sposób: "Niech Śrimati Radharani oczyści cały 

świat, ponieważ w pełni podporządkowała się Krsnie. Pod wpływem ekstatycznej miłości do Niego, czasami 

żachowywała się jak obłąkana, usiłując ubijać jogurt, chociaż naczynie było puste. Widząc to, Krsna tak bardzo 

zachwycił się Radharani, że zamiast krowy, zaczął doić byka." Są to pewne przykłady obłąkania czy szaleństwa w 

związku ze sprawami miłosnymi pomiędzy Radhą i Krsną. W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że kiedy Krsna 

wszedł do trujących wód Yamuny, Śrimati Yaśoda-devi dostała pomieszania zmysłów. Zamiast poszukiwać jakichś 

leczniczych ziół, zaczęła przemawiać do drzew, tak jak gdyby były one zaklinaczami wężów. Ze złożonymi rękoma 

zaczęła kłonić się drzewom, pytając je, "Jakie zioło lecznicze może uratować Krsnę od tej śmiertelnie trującej 

wody?" Jest to przykład obłąkania w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. 

   To, w jaki sposób bhakta może znaleźć się w stanie obłąkania z powodu ekstatycznej miłości, opisuje Dziesiąte 

Canto, trzynasty rozdział, 4 werset Śrimad-Bhagavatam, gdzie gopi szukały Krsny w lasach Vrndavany. Głośno 

śpiewały one chwały Krsny i wędrowały z lasu do lasu, usiłując Go znaleźć. Wiedziały one, że Krsna nie jest 

zlokalizowany, ale jest wszechprzenikający. Jest On w niebie, w wodzie, w powietrzu, i jest On Duszą Najwyższą w 

każdym sercu. Wobec tego gopi zaczęły zapytywać wszelkiego rodzaju drzewa i rośliny o Najwyższą Osobę Boga. 

Jest to przykład ekstatycznego obłąkania bhaktów. 

   Podobnie, pod wpływem ekstatycznej miłości mogą również wystąpić symptomy choroby. Ten stan został 

oceniony przez uczonych jako mahabhava. Ten wysoce zaawansowany stan jest również nazywany divyonmada, 

czyli transcendentalnym szaleństwem. 

Zapomnienie 

   Kiedy Krsna wyjechał z Vrndavany i przebywał w Mathurze, Śrimati Radharani posłała do Niego wieści, że Jego 

matka, Królowa Vrajy, tak bardzo przeżywa rozłąkę z Nim, że na jej ustach pojawia się piana, podobna do piany 

pojawiającej się na brzegu oceanu. A czasami, niczym fale oceanu, wznosi ona ramiona, i z powodu intensywnego 

przeżywania rozłąki, tarza się po ziemi, krzycząc głośno. Czasami pozostaje w zupełnej ciszy, jak spokojne morze. 

Te symptomy przeżywania rozłąki z Krsną są nazywane apasmara, czyli zapomnieniem. Przy manifestacji tych 



symptomów ekstatyczej miłości, całkowicie zapomina się o swojej pozycji. 

   Pewnego razu Krsna otrzymał inne wieści informujące Go, że kiedy zabił Kamsę, wówczas jeden z 

demonicznych przyjaciół Kamsy oszalał. Demon ten miał pianę na ustach, wymachiwał ramionami i tarzał się po 

ziemi. Przejawienie takich symptomów przez demona zalicza się do związku z Krsną w nastroju grozy. Nastrój ten 

należy do pośrednich związków z Krsną. Pierwsze pięć rodzajów związków nazywane są bezpośrednimi, a pozostałe 

siedem zalicza się do pośrednich. Tak czy inaczej, demon ten musiał mieć jakiś związek z Krsną, ponieważ 

symptomy te rozwinęły się w nim kiedy usłyszał, że Krsna zabił Kamsę. Śrila Rupa Gosvami zauważa, że w 

symptomach tego rodzaju jest również pewna transcendentalna doskonałość. 

Choroba 

   Kiedy Krsna był poza Vrndavaną i przebywał w Mathurze, niektórzy z Jego przyjaciół poinformowali Go, "Drogi 

Krsno, z powodu rozłąki z Tobą mieszkańcy Vrajy są tak strapieni, że zdają się być chorzy. Ich ciała są 

rozgorączkowane, i nie mogą poruszać się właściwie. Po prostu leżą na ziemi i oddychają ciężko." 

   W Dziesiątym Canto, dwunastym rozdziale; 44 wersecie Śrimad-Bhagavatam , Maharaja Pariksit zapytał o Pana 

Anantę, i po usłyszeniu tego pytania, Śukadeva Gosvami zaczął wykazywać symptomy zapaści. Jednak opanował się 

i łagodnym głosem odpowiedział na pytanie Króla. Ten stan zapaści jest opisany jako stan gorączkowy będący 

rezultatem ekstatycznej przyjemności. 

   W Śrimad-Bhagavatam znajduje się inne zdanie, opowiadające o spotkaniu Krsny z dziewczętami Vrajy w 

świętym miejscu pielgrzymek, wiele lat po ich dziecięcych zabawach. Podczas tego spotkania w świętym miejscu; 

wszystkie gopi zamarły w bezruchu w chwili zaćmienia słońca. Wskutek tego zatrzymał się ich oddech, mruganie 

oczu i podobne funkcje organizmu, i stały przed Krsną niczym statuetki. Jest to inny przykład symptomów choroby 

będących rezultatem potężnej przyjemności transcendentalnej. 

Rozdział 30 

Dalsze cechy ekstatycznej miłości do Krsny 

Zmieszanie 

   W Hamsaduta znajduje się następujące zdanie: "Pewnego dnia, kiedy Radharani była pogrążona w smutku z 

powodu Swojej rozłąki z Krsną, udała się nad brzeg Yamuny z niektórymi ze Swoich przyjaciółek. Tam Radharani 

ujrzała domek, w którym razem z Krsną doznała wielu miłosnych przyjemności, i na wspomnienie tych wydarzeń 

natychmiast dostała zawrotów głowy. Te zawroty głowy były bardzo widoczne." Jest to przykład zmieszania na 

skutek rozłąki. 

   Podobnie, jest pewne zdanie opisujące zmieszanie wywołane strachem. Te symptomy zostały objawione przez 

Arjunę; kiedy ujrzał kosmiczną formę Krsny na Polu Bitwy Kuruksetra. To zmieszanie było tak wielkie, te łuk i 

strzały wypadły mu z ręki, a jego oczy zaszły mgłą. 

Śmierć 

   Pewnego razu demon Bakasura przyjął postać wielkiej kaczki i otworzył dziób, aby połknąć Krsnę i wszystkich 

chłopców-pasterzy. Kiedy Krsna wchodził do paszczy demona, Balarama i inni chłopcy prawie zemdleli i zdawało 

się, że odeszło z nich życie. Bhaktowie nigdy nie zapominają Krsny, nawet jeśli zostają złudzeni przez jakąś okropną 

scenę albo przez jakieś nagłe wydarzenie. Mogą pamiętać Krsnę nawet w największym niebezpieczeństwie. Taka 

jest korzyść ze świadomości Krsny. Nawet w czasie śmierci, kiedy zaburzone zostają wszystkie funkcje cielesne, 

bhakta może pamiętać Krsnę w swojej najgłębszej świadomości, i to ocala go od upadku w materialną egzystencję. 

W ten sposób świadomość Krsny natychmiast wznosi go z platformy materialnej do świata duchowego. 

   W związku z tym pozostaje stwierdzenie o osobach, które zmarły w Mathurze: "Osoby te miały lekki oddech, ich 

oczy były szeroko otwarte, kolor ich ciał uległ zmianie, i zaczynały wymawiać święte imię Krsny. W tym stanie 

porzuciły swoje materialne ciała." Są to symptomy poprzedzające śmierć. 



Lenistwo 

   Jakaś osoba jest nazywana leniwą, kiedy z powodu samozadowolenia czy niechęci do wysiłku nie wykonuje ona 

swego obowiązku, pomimo ii posiada energię. Takie lenistwo manifestuje się również w ekstatycznej miłości do 

Krsny. Np., kiedy Nanda Maharaja poprosił niektórych braminów, aby okrążyli Wzgórze Govardhana, odpowiedzieli 

mu, że są bardziej zainteresowani ofiarowywaniem błogosławieństw, niż okrążaniem Wzgórza Govardhana. Jest to 

przykład lenistwa na skutek samozadowolenia. 

   Pewnego razu, kiedy Krsna razem ze Swoimi przyjaciółmi-pasterzami urządzał walki dla sportu, Subala wykazał 

symptomy zmęczenia. Krsna natychmiast powiedział Swoim pozostałym przyjaciołom, "Subala odczuwa wielkie 

zmęczenie po odbyciu ze Mną walki, więc proszę, nie przeszkadzajcie mu i nie zapraszajcie go do walki." Jest to 

przykład lenistwa spowodowanego przez niechęć do nadmiernego wysiłku. 

Bierność 

   W Dziesiątym Canto, dwudziestym pierwszym rozdziale, 13 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gopi wychwalają 

bierność krów Vrndavany. Gopi dostrzegły, że krowy słuchały słodkich melodii wygrywanych przez flet Krsny, i 

zdawały się pić nektar transcendentalnych dźwięków. Cielęta znieruchomiały i zapomniały ssać mleko z wymion 

swoich matek, a ich napełnione łzami oczy zdawały się obejmować Krsnę. Jest to przykład bierności na skutek 

usłyszenia transcendentalnych wibracji fletu Krsny. 

   Kiedy Laksmana zaniepokoił się po usłyszeniu słów przeciwko Krsnie, zamarł w bezruchu, nie mrugnąwszy 

nawet swymi powiekami. Jest to inny przykład bezruchu wywołanego przez słuchanie. 

   W Dziesiątym Canto, siedemdziesiątym pierwszym rozdziale, 39 wersecie Śrimad-Bhagavatam jest pewna uwaga 

o oszołomieniu Króla Yudhisthiry, po tym jak z wielkim szacunkiem przywiózł do swego domu Krsnę. Król 

Yudhisthira był bardzo oszołomiony tym, że miał transcendentalną przyjemność goszczenia Krsny w swoim domu. 

W rzeczywistości, przyjmując Krsnę, Król Yudhisthira zapomniał o sobie. Jest to przykład inercji wypływającej z 

ekstazy wskutek ujrzenia Krsny. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym dziewiątym rozdziale, 36 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się inny 

przykład. Kiedy Krsna udawał się do Mathury, wszystkie gopi stały za Krsną, a kiedy ujrzały, że powóz odjeżdża, 

zamarły w bezruchu. Pozostały tam tak długo, dopóki nie zniknęła im z oczu flaga zatknięta na powozie i kurz 

wzniecany przez jego kota. 

   Pewnego razu jeden przyjaciel Krsny zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój drogi Mukundo (Krsno), z 

powodu rozłąki z Tobą, chłopcy-pasterze stoją tak, jak zaniedbane Bóstwa w domu zawodowego bramina." Istnieje 

pewna klasa zawodowych braminów, którzy praktykują czczenie Bóstw w celach dochodowych, zarabiając w ten 

sposób na utrzymanie. Bramini z tej klasy nie są bardzo zainteresowani Bóstwem. Interesują ich jedynie pieniądze, 

które mogą zarobić uchodząc za świętych. Więc Bóstwa czczone przez takich braminów nie są odpowiednio 

udekorowane, Ich szaty nie są zmieniane, a Ich ciała nie są kąpane. Wydają się być brudnymi i nie są bardzo 

atrakcyjne. W rzeczywistości Bóstwa powinny być czczone z wielką uwagą: codziennie powinno się Im zmieniać 

szaty, i w miarę możliwości powinny być dekorowane ornamentami. Wszystko powinno być tak czyste, aby Bóstwo 

było atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających świątynię. Ten przykład Bóstw w domu zawodowego bramina 

podany został dlatego, ponieważ Bóstwa takie nie są wcale atrakcyjne. Przyjaciele Krsny podczas Jego nieobecności 

wyglądali dokładnie tak, jak takie zaniedbane Bóstwa. 

Nieśmiałość 

   Kiedy Radharani została po raz pierwszy przedstawiona Krsnie, była bardzo nieśmiała. Jedna z Jej przyjaciółek 

zwróciła się do Niej w ten sposób: "Moja droga przyjaciółko, już zaprzedałaś Siebie i całe Swoje piękno Govindzie. 

Teraz nie powinnaś się wstydzić czy trwożyć. Proszę, spójrz na Niego radośnie. Ten, kto sprzedał słonia komuś 

innemu, nie powinien wszczynać kłótni o sprzedanie mu przyrządu do kontrolowania słoni." Ten rodzaj nieśmiałości 

jest skutkiem zapoznania się z Krsną w ekstatycznej miłości. 

   Niebiański Król Indra, odniósłszy porażkę w walce z Krsną o posiadanie kwiatu parijata , bardzo wstydził się 

swojej przegranej. Stał przed Krsną ze schyloną głową, kiedy Krsna powiedział "W porządku Indro, możesz zabrać 

ten kwiat parijata. W przeciwnym razie nie będziesz śmiał pokazać się przed swoją żoną Śacidevi." Wstydliwość 

Indry była spowodowana porażką. Kiedy indziej Krsna zaczął chwalić Uddhavę za jego różne wysokie kwalifikacje. 

Po usłyszeniu tych pochwał Krsny, Uddhava również wstydliwie spuścił głowę. 

   W Hari-vamśa, Satyabhama, czując się bardzo małą w stosunku do pozycji Rukmini, powiedziała, "Mój drogi 



Krsno, Góra Raivataka jest zawsze pełna wiosennych kwiatów, ale odkąd stałam się dla Ciebie persona non grata, po 

co miałabym je oglądać?" Jest to przykład wstydliwości będącej rezultatem porażki. 

Zatajenie 

   Istnieje również symptom ekstatycznej miłości znany jako zatajenie, czyli usiłowanie zatajenia stanu swojego 

umysłu poprzez zewnętrzne okazanie innego nastawienia. Będąca w tym stanie umysłu osoba stara się ukryć swoje 

myśli poprzez rozglądanie się w różnych kierunkach, albo niepotrzebnie usiłując zrobić coś, co jest niemożliwe do 

zrobienia, czy też używając słów, które zakrywają jej prawdziwe myśli. Według acaryów będących ekspertami w 

studiowaniu czynności psychologicznych, te próby ukrycia swoich prawdziwych uczuć miłosnych są inną częścią 

ekstatycznego uczucia do Krsny. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym drugim rozdziale, 15 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Śukadeva Gosvami 

oznajmia, "Mój drogi Królu, gopi były zawsze piękne i zawsze dekorowane były tajemniczymi uśmiechami i 

powabnymi strojami. W swoich ruchach, mających wzbudzić pożądanie, czasami przyciskały rękę Krsny do swojego 

łona, a czasami trzymały Jego lotosowe stopy na swoich piersiach. Po uczynieniu tego, rozmawiały z Krsną tak, jak 

gdyby były na Niego rozgniewane." 

   Jest również inny przykład zatajenia uczuć w ekstatycznej miłości. Kiedy Krsna, najwyższy żartowniś, zasadził 

drzewo parijata na podwórku Satyabhamy, Rukmini, córka Króla Vidarbhy, była bardzo rozgniewana, ale ponieważ 

z natury była bardzo uprzejma w swoim zachowaniu, nie okazała tego. Nikt nie mógł zrozumieć prawdziwego stanu 

umysłu Rukmini. Jest to przykład zatajenia swojego umysłu w przypadku współzawodnictwa. 

   Jest również inny przykład w Pierwszym Canto, jedenastym rozdziale, 32 wersecie Śrimad-Bhagavatam. Po 

wejściu do Dvaraki, Krsna został w różny sposób przywitany przez różnych członków Swojej rodziny. Kiedy 

królowe Dvaraki ujrzały z oddali swego męża, natychmiast objęły Go w swoich umysłach i spojrzały na Niego 

przeciągle. Kiedy Krsna zbliżył się, wysłały swoich synów, aby Go objęli. Inne, z powodu nieśmiałości, starały się 

nie ronić łez, ale mimo to nie mogły ich powstrzymać. Jest to przykład zatajenia uczuć z powodu nieśmiałości. 

   Innego razu, kiedy Śrimati Radharani myślała, że Krsna jest związany z inną kobietą, zwróciła się do Swojej 

przyjaciółki w ten sposób: "Moja droga przyjaciółko, skoro tylko pomyślę, że Krsna, ten chłopiec-pasterz, jest 

przywiązany do jakiejś innej kobiety, natychmiast przepełniam się strachem i włosy jeżą się na Moim ciele. Muszę 

być bardzo ostrożna, aby Krsna nie ujrzał Mnie w takich chwilach." Jest to przykład zatajenia uczuć z powodu 

nieśmiałości i dyplomacji. 

   Jest powiedziane, "Chociaż Śrimati Radharani rozwinęła głęboką miłość do Krsny, ukrywała te Swoje uczucia w 

głębi Swego serca, aby inni nie mogli odkryć Jej prawdziwego stanu." Jest to przykład skrywania uczuć z powodu 

łagodności, 

   Pewnego razu, kiedy Krsna i Jego przyjaciele-pasterze ucinali przyjemną rozmowę, Krsna zaczął poufale zwracać 

się do Swoich towarzyszy. Sługa Krsny, Patri, również czerpał przyjemność z tej rozmowy. Ale następnie, 

przypomniawszy sobie o swojej pozycji sługi, Patri skłonił się przed swoim panem, i z wielkim szacunkiem i 

opanowaniem stłumił swój uśmiech. Ten stłumiony uśmiech jest przykładem skrycia stanu swojego umysłu na 

skutek odczuwanego szacunku. 

Pamiętanie 

   Jest wiele symptomów ekstatycznej miłości wywołanych przez pamięć o Krsnie. Np., jeden przyjaciel Krsny 

poinformował Go, "Mój drogi Mukundo, lotosooka Radharani natychmiast przypomniała Sobie Ciebie po prostu po 

ujrzeniu niebieskawej chmury na niebie. I jedynie przez oglądanie tej chmury, zaczęła pożądać Twojego 

towarzystwa." Jest to przykład pamiętania Krsny w ekstatycznej miłości na widok przedmiotu, który Go 

przypomina. Cera Krsny jest bardzo podobna do niebieskawego odcienia chmury, więc Radharani przypomniała Go 

Sobie jedynie po ujrzeniu niebieskawej chmury. 

   Pewien bhakta powiedział, że nawet kiedy nie był bardzo uważny, to czasami, prawdopodobnie z powodu obłędu, 

pamiętał lotosowe stopy Krsny w swoim sercu. Jest to przykład pamiętania na skutek bezustannej praktyki. Innymi 

słowy, bhaktowie, którzy są bezustannie pochłonięci myśleniem o lotosowych stopach Krsny, nawet jeśli na moment 

są nieuważni, ujrzą postać Krsny pojawiającą się wewnątrz ich serc. 

Argumentowanie 

   Madhumangala był bliskim przyjacielem Krsny pochodzącym z społeczności bramińskiej. Przyjaciółmi Krsny 



byli na ogół chłopcy-pasterze należący do społeczności vaiśya, ale byli również inni, którzy należeli do społeczności 

bramińskiej. W rzeczywistości we Vrndavanie przeważa społeczność vaiśyów i braminów. Ten Madhumangala 

pewnego dnia zwrócił się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi przyjacielu, widzę, że nie jesteś świadomy tego, że 

pawie pióra spadają na ziemię, i jednocześnie nie zważasz na to, że ofiarowuje Ci się girlandę. Myślę, że mogę 

odgadnąć, jaki jest powód Twojego roztargnienia, kiedy widzę jak dwoje Twoich oczu ulatuje do oczu Śrimati 

Radharani, niczym czarne trzmiele przylatujące do kwiatów lotosu." Jest to przykład argumentatywnej sugestii w 

ekstatycznej miłości. 

   Pewnego razu, kiedy Krsna był na spacerze, jedna z przyjaciółek Radharani powiedziała Jej, "Moja droga 

przyjaciółko, czyż myślisz, że ta spacerująca osoba to drzewo tamala?(Drzewo tamala jest zawsze opisywane, jako będące tego 

samego koloru co Krsna.) Jeśli jest On drzewem tamala, to jak może chodzić i być tak pięknym? Zatem, ta osoba może 

być chmurą. Ale jeśli jest ona chmurą, to gdzież jest piękny księżyc? Wskutek tego myślę, że możemy być pewne, że 

tą osobą jest ta sama urocza Osoba Boga, który wibracjami Swojego fletu oczarowuje trzy światy. Musi to być ten 

sam Mukunda, który stoi przed Wzgórzem Govardhana." Jest to inny przykład argumentacji w ekstatycznej miłości. 

Niepokój 

   W Dziesiątym Canto, dwudziestym dziewiątym rozdziale, 29 wersecie Śrimad-Bhagavatam, kiedy Krsna poprosił 

wszystkie gopi, aby powróciły do swoich domów, nie spodobało im się to. Zasmucone tym, wzdychały ciężko, a ich 

piękne twarze zdawały się wysychać. Pozostawały w tym stanie, nie wydając z siebie żadnego głosu. Palcami swoich 

stóp zaczęły rysować linie na ziemi, a łzy zmyły z ich oczu czarny kosmetyk, który zaczął skapywać im na piersi, 

pokryte czerwonym proszkiem kumkum. Jest to przykład niepokoju w ekstatycznej miłości. 

   Jeden z przyjaciół Krsny poinformował Go, "Mój drogi zabójco demona Mury, Twoja łaskawa i dobra matka jest 

bardzo niespokojna, ponieważ nie powróciłeś do domu. Przeżyła ciężki wieczór, cały czas siedząc na balkonie 

Twojego domu. To zadziwiające, że mogłeś o niej zapomnieć, oddając się gdzieś Swoim zabawom!" Jest to inny 

przykład głębokiego niepokoju w ekstatycznej miłości. 

   Kiedy matka Yaśoda z niepokojem oczekiwała powrotu Krsny z Mathury, Nanda Maharaja pocieszał ją w ten 

sposób: "Moja droga Yaśodo, proszę, nie martw się. Proszę osusz swoją piękną lotosową twarz. Nie musisz 

wzdychać tak gorąco. Natychmiast udam się z Akrurą do pałacu Kamsy i przyprowadzę z powrotem twego syna." 

Jest to przykład niepokoju w ekstatycznej miłości z powodu trudnej sytuacji Krsny. 

Rozmyślanie 

   W części Padma Purany zwanej Vaiśakha-mahatmya, pewien bhakta oznajmia, że chociaż niektóre z osiemnastu 

Puran nie wspominają o procesie gloryfikowania Pana Visnu, a zamiast tego wysławiają pewnych półbogów, to taka 

gloryfikacja musi trwać miliony lat. Ponieważ, gdy ktoś studiuje Purany bardzo dokładnie, może on przekonać się, 

że ostatecznie Pan Visnu jest Najwyższą Osobą Boga. Jest to przykład ekstatycznej miłości rozwiniętej dzięki 

rozmyślaniu. 

   W Dziesiątym Canto, sześćdziesiątym rozdziale, 39 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się wzmianka o 

Rukmini piszącej list do Krsny i proszącej Go, by porwał ją, zanim zostanie poślubiona innej osobie. W tym czasie 

szczególne przywiązanie Rukmini do Krsny zostało wyrażone przez nią w ten sposób: "Mój drogi Panie Krsno, 

Twoje transcendentalne chwały są intonowane przez wielkich mędrców, którzy są wolni od materialnego 

zanieczyszczenia. A Ty, będąc bardzo łaskawym, w zamian za to wysławianie oddajesz się takim bhaktom. Tak jak 

można wznieść się jedynie dzięki Twojej łasce, to tak jedynie przez Twoje zrządzenie można utracić wszelkie łaski, 

pod wpływem wiecznego czasu. Dlatego Ciebie wybrałam na swojego męża, odrzucając wszelkie inne osobistości, 

takie jak Brahma i Indra-nie wspominając już o innych." Rukmini pogłębiła swoją miłość do Krsny jedynie poprzez 

myślenie o Nim. Jest to przykład rozmyślania w ekstatycznej miłości. 

Wytrwałość 

   Kiedy ktoś jest w pełni zadowolony dzięki zdobyciu wiedzy, pokonaniu wszelkich nieszczęść czy osiągnięciu 

upragnionego celu życia w transcendentalnej służbie miłości do Boga, to ten stan wytrwałości czy równowagi 

umysłowej jest nazywany dhrti. W tym stanie nie jest się zaniepokojonym żadnym rodzajem straty, i ma się poczucie 

spełnienia wszystkich pragnień. 

   Według opinii Bhartrhari, pewnego uczonego, kiedy ktoś osiąga ten stan równowagi, myśli on w ten sposób: "Nie 

pragnę żadnej wysokiej pozycji w służbie państwowej. Wolę raczej pozostać nagi, bez właściwego odzienia. Wolę 



leżeć na ziemi bez jakiegokolwiek materaca. Pomimo tych wszystkich niewygód, nie będę służył nikomu, nawet 

rządowi." Innymi słowy, kiedy ktoś jest pogrążony w ekstatycznej miłości do Osoby Boga, może on znosić wszelkie 

niewygody z punktu widzenia materialnej koncepcji życia. 

   Nanda Maharaja, ojciec Krsny, zwykł myśleć, "Na moich pastwiskach osobiście jest obecna bogini fortuny, i 

posiadam więcej niż milion krów, które wałęsają się tu i tam. I ponadto mam syna takiego jak Krsna, który jest tak 

potężnym i wspaniałym pracownikiem. Dlatego, chociaż jestem gospodarzem wiodącym życie rodzinne, czuję się 

tak niezmiernie usatysfakcjonowany!" Jest to przykład równowagi umysłowej dzięki nieobecności jakiegokolwiek 

niepokoju. 

   Gdzie indziej bhakta mówi: "Zawsze pływam w nektariańskim oceanie rozrywek Osoby Boga, i wskutek tego nie 

mam dłużej pociągu do religijnych rytuałów, rozwoju ekonomicznego, zadowalania zmysłów, czy nawet 

ostatecznego wyzwolenia, polegającego na połączeniu się z egzystencją Brahmana." Jest to przykład równowagi 

umysłowej dzięki osiągnięciu najlepszej rzeczy w świecie. Tą najlepszą rzeczą w świecie jest pogrążenie się w 

świadomości Krsny. 

Szczęście 

   W Visnu Puranie jest powiedziane, że kiedy Akrura przybył, aby zabrać Krsnę i Balaramę do Mathury, jedynie na 

widok Ich twarzy ogarnęła go taka radość, że na całym jego ciele widoczne były symptomy ekstatycznej miłości. 

Ten stan jest nazywany szczęściem. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym trzecim rozdziale, 11 wersecie Śrimad-Bhagavatam, jest powiedziane, 

"Zobaczywszy, że ręka Krsny spoczywa na jej ramieniu, jedna z gopi zaangażowana w taniec rasa pogrążyła się w 

takim ekstatycznym szczęściu, że pocałowała Krsnę w policzek." Jest to przykład uczucia szczęścia wskutek 

osiągnięcia pożądanego celu. 

Zapał, entuzjazm 

   W Dziesiątym Canto, siedemdziesiątym pierwszym rozdziale, 33 wersecie Śrimad-Bhagavatam, jest powiedziane, 

"Kiedy Krsna po raz pierwszy przybył do Indraprasthy (obecne Delhi) ze Swojego królestwa w Dvarace, młode 

kobiety z tego miasta tak bardzo pragnęły Go zobaczyć, że nawet w nocy, leżąc u boku swoich mężów, nie mogły 

stłumić swojego zapału. Chociaż nie były odpowiednio ubrane, i chociaż ich włosy były rozpuszczone, i miały wiele 

obowiązków do spełnienia, natychmiast porzuciły wszystko i wyszły na ulicę, aby ujrzeć Krsnę: ' Jest to przykład 

zapału w ekstatycznej miłości. 

   W swojej książce Stavavali, Śri Raghunatha dasa Gosvami modlił się o łaskę Radharani, która została tak bardzo 

zauroczona wibracjami fletu Krsny, że natychmiast zapytała mieszkańców lasu Vrndavany, gdzie może Go znaleźć. 

Ujrzawszy Krsnę, napełniła się taką ekstatyczną miłością i doznała takiej przyjemności, że zaczęła pocierać Swoje 

uszy. Dziewczęta Vrajy i Radharani były bardzo przebiegłe w swoich rozmowach, i skoro tylko Krsna pojawiał się 

przed ich oczyma, natychmiast zaczynały rozmawiać . A Krsna, udając, że idzie zbierać dla nich kwiaty, natychmiast 

znikał z tego miejsca i wchodził do jaskini górskiej. Jest to inny przykład gorliwej wymiany miłości ze strony Krsny 

i gopi. 

Użycie przemocy 

   Kiedy Krsna walczył z wężem Kaliya, tańcząc na jego głowach, Kaliya ukąsał Krsnę w nogę. Wówczas Garuda 

popadł w furię i zaczął mamrotać, "Krsna jest tak potężny, że jedynie na skutek Jego grzmiącego głosu żony Kaliyi 

poroniły. Ponieważ ten wąż obraził mojego Pana, pragnę połknąć go natychmiast, ale nie mogę uczynić tego w 

obecności mojego Pana, ponieważ może się na mnie rozgniewać." Jest to przykład zapału do działania w 

ekstatycznej miłości w przypadku, kiedy Krsnę spotkał dyshonor. 

   Kiedy Śiśupala sprzeciwiał się wielbieniu Krsny na arenie Rajasuya podczas ofiary zorganizowanej przez 

Maharaja Yudhisthirę, Sahadeva, młodszy brat Arjuny, powiedział, "Osoba, która nie może tolerować kultu Krsny, 

jest moim wrogiem i posiada demoniczną naturę. Dlatego pragnę kopnąć go w głowę swoją lewą stopą, i w ten 

sposób wymierzyć mu większą karę, niż buława Yamaraja!" Następnie Baladeva zaczął lamentować w ten sposób: 

"Och, wszelka pomyślność dla Pana Śri Krsny! To zadziwiające, że ci potępieni potomkowie dynastii Kuru, którzy 

nieprawnie zajęli tron królestwa tej dynastii, krytykują Krsnę w ten dyplomatyczny sposób. Och, to nie do 

zniesienia!" Jest to inny przykład ożywienia będącego reakcją na znieważenie Krsny. 



Wyniosłość i będące jej skutkiem słowa obrazy 

   W Vidagha-madhava, Jatila, teściowa Radharani, zaczęła krytykować Krsnę w ten sposób: "Krsno, stoisz tutaj, a 

Radharani, która dopiero co została poślubiona mojemu synowi, jest razem z Tobą. Znam Was oboje bardzo dobrze, 

więc dlaczego nie miałabym pragnąć chronić mojej synowej od Twoich tańczących oczu?" Jest to przykład użycia 

zniesławiających słów, będących pośrednią krytyką Krsny. 

   Podobnie, jedna z gopi pewnego razu zaczęła zwracać się do Krsny tymi pozbawionymi czci słowami: "Mój drogi 

Krsno, jesteś pierwszej klasy złodziejem. Więc opuść to miejsce natychmiast. Wiemy, że kochasz Candravali 

bardziej niż nas, ale nie musisz chwalić jej w naszej obecności! Proszę, nie kalaj imienia Radharani w tym miejscu!" 

Jest to inny przykład słownego zniesławienia Krsny w ekstatycznej miłości. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym pierwszym rozdziale, 16 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się inne 

zdanie. Kiedy wszystkie gopi opuściły swoje domy, aby spotkać Krsnę w lesie Vrndavany, Krsna odmówił przyjęcia 

ich i, udzielając im pewnych moralnych wskazówek, poprosił je, aby powróciły do domu. Wówczas gopi odezwały 

się w ten sposób: "Drogi Krsno, bycie z dala od Ciebie jest wielkim nieszczęściem, a jedynie oglądanie Ciebie jest 

nadzwyczajnym szczęściem. Dlatego wszystkie opuściłyśmy naszych mężów, krewnych, braci i przyjaciół, i po 

prostu przyszłyśmy do Ciebie, zauroczone wibracjami Twojego transcendentalnego fletu. O nieomylny, lepiej abyś 

znał powód naszego przyjścia tutaj. Mówiąc dosadnie, jesteśmy tutaj jedynie dlatego, ponieważ zostałyśmy 

urzeczone słodkimi dźwiękami Twojego fletu. Wszystkie jesteśmy pięknymi dziewczętami, a Ty jesteś tak głupi, że 

odrzucasz nasze towarzystwo. Nie znamy nikogo poza Tobą, kto odrzuciłby okazję obcowania z młodymi 

dziewczętami w środku nocy." Jest to inny przykład pośredniego ubliżania Krsnie w ekstatycznej miłości. 

Zawiść 

   W Padyavali, jedna z przyjaciółek Radharani pewnego razu zwróciła się do N lej w ten sposób: "Moja droga 

przyjaciółko, nie nadymaj się tak z tego powodu, że Krsna własnoręcznie udekorował Twoje czoło. Może Krsna jest 

również zainteresowany jakąś inną piękną dziewczyną? Widzę, że dekoracja na Twoim czole jest wykonana bardzo 

starannie, więc to wskazuje na to, że Krsna był całkiem spokojny, kiedy ją malował. W przeciwnym razie nie 

mógłby namalować tak dokładnych linii!" Jest to przykład zazdrości z powodu szczęścia Radharani. 

   W Dziesiątym Canto, trzydziestym rozdziale, 30 wersecie Śrimad-Bhagavatam, jest następujące zdanie: "Kiedy 

gopi poszukiwały Krsny i Radharani po tańcu rasa, zaczęły w ten sposób rozmawiać pomiędzy sobą: 'Widzimy ślady 

stóp Krsny i Radharani na ziemi Vrndavany, i sprawia nam to wielki ból, ponieważ, chociaż Krsna jest dla nas 

wszystkim, ta przebiegła dziewczyna zabrała Go nam i sama rozkoszuje się Jego pocałunkami, nie dzieląc się Nim z 

nami! "' Jest to inny przykład zazdrości z powodu szczęścia Śrimati Radharani. 

   Czasami, kiedy chłopcy-pasterze zwykli bawić się w lesie Vrndavany, Krsna był po jednej stronie, a Balarama po 

drugiej. Między tymi stronami miały miejsce zawody i walki sportowe, i kiedy strona Krsny została pokonana przez 

Balaramę, chłopcy mówili, "Jeśli strona Balaramy pozostanie zwycięską, to któż na całym świecie może być słabszy 

od nas?" Jest to inny przykład zazdrości w ekstatycznej miłości. 

Zuchwałość 

   W Dziesiątym Canto, pięćdziesiątym drugim rozdziale, 41 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Rukmini pisze 

następujący list do Krsny: "Mój drogi niepokonany Krsno, dzień mojego ślubu został wyznaczony na jutro. Proszę 

Cię, abyś przybył do miasta Vidarbhy nie obwieszczając o tym nikomu. A potem zgromadź Swoich żołnierzy i 

dowódców i pokonaj siłę Króla Magadhy, i w ten sposób, przyjmując metody demonów, porwij mnie i poślub." 

   Według systemu wedyjskiego, jest osiem rodzajów małżeństw, spośród których jeden rodzaj jest nazywany 

raksasa-vivaha. Raksasa-vivaha polega na porwaniu dziewczyny i poślubieniu jej siłą. Jest to uważane za metodę 

demoniczną. Kiedy Rukmini miała być poślubiona Śiśupali, zgodnie z pragnieniem jej starszego brata, napisała 

powyższy list do Krsny, prosząc Go, aby ją porwał. Jest to przykład zuchwałości w ekstatycznej miłości do Krsny. 

Jedna gopi powiedziała, "Oby słodki flet Krsny został zmyty falami Yamuny i wpadł do oceanu! Słodki dźwięk tego 

fletu jest tak zuchwały, że tracimy opanowanie w obecności naszych opiekunów i krewnych." 

Zawroty głowy 

   Każdego wieczoru o zachodzie słońca Krsna powracał z pastwiska, gdzie pasł Swoje krowy. Czasami, kiedy 

matka Yaśoda nie mogła dosłyszeć słodkich wibracji Jego fletu, zaczynała się niepokoić, i z tego powodu dostawała 



zawrotów głowy. Zatem w ekstatycznej miłości do Krsny mogą wystąpić również zawroty głowy z powodu 

niepokoju. 

   Kiedy Yaśoda pewnego razu związała Krsnę, zaczęła myśleć: "Krsna jest tak miękki i delikatny, jak mogłam Go 

związać tym sznurem?" Myśl ta wprawiła ją w zakłopotanie i przyprawiła ją o zawroty głowy. 

   Opiekunowie gopi poradzili im, aby ryglowały drzwi na noc, ale one były tak beztroskie, że nie wypełniały tego 

polecenia bardzo ściśle. Czasami, myśląc o Krsnie, nabierały takiej pewności, że są poza wszelkim 

niebezpieczeństwem, że zwykły kłaść się na podwórkach swoich domów. Jest to przykład zawrotów głowy w 

ekstatycznej miłości z powodu naturalnego uczucia do Krsny. 

   Można by zapytać, dlaczego bhaktowie Krsny mieliby doznawać zawrotów głowy, co zwykle jest uważane za 

oznakę guny ignorancji. Odpowiadając na to pytanie, Śri Jiva Gosvami stwierdził, że bhaktowie są zawsze 

transcendentalni do wszelkich sił natury materialnej. Kiedy czują zawroty głowy, albo zasypiają, sen ten nie jest w 

gunach natury, ale jest on uważany za trans w służbie oddania. W Garuda Puranie znajduje się autorytatywne zdanie 

o yoginach mistykach, którzy znajdują się pod bezpośrednią ochroną Najwyższej Osoby Boga: "We wszystkich 

trzech stanach ich świadomości-mianowicie, na jawie, podczas drzemki i w głębokim śnie-bhaktowie są 

zaabsorbowani myślami o Najwyższej Osobie Boga. Zatem, będąc całkowicie pogrążonymi w myślach o Krsnie, 

właściwie nie śpią oni." 

Senność 

   Pewnego razu Pan Baladeva zaczął w ten sposób przemawiać w Swoim śnie: "O lotosooki Krsno, Twoje 

dziecięce przygody manifestują się zgodnie z Twoją wolą. Dlatego proszę, rozpraw się natychmiast z upartą dumą 

tego węża Kaliyi." 

   Mówiąc to, Pan Baladeva zdumiał zgromadzenie członków dynastii Yadu i doprowadził ich do śmiechu. 

Następnie, ziewając tak mocno, że aż falował Jego brzuch, Pan Baladeva, nosiciel sochy, ponownie zapadł w głęboki 

sen. Jest to przykład senności w ekstatycznej miłości. 

Ożywienie, czujność, rozbudzenie 

   Jeden bhakta pewnego razu powiedział, "Już pokonałem gunę ignorancji i jestem teraz na platformie 

transcendentalnej wiedzy. Dlatego będę jedynie poszukiwał Najwyższej Osoby Boga." Jest to przykład ożywienia w 

ekstatycznej miłości. Takie transcendentalne ożywienie jest możliwe wtedy, kiedy całkowicie zostają pokonane 

wpływy iluzji. W takim stanie, nawet będąc w kontakcie z oddziaływaniem materialnych elementów, takich jak głos, 

zapach, dotyk albo smak, bhakta realizuje transcendentalną obecność Najwyższej Osoby Boga. W tym stanie 

widoczne są pewne ekstatyczne symptomy (np. jeżenie się włosów na ciele, przewracanie oczami i budzenie się ze 

snu). 

   Kiedy Śrimati Radharani po raz pierwszy ujrzała Krsnę, nagle uświadomiła Sobie wszelkie transcendentalne 

szczęście, i funkcje Jej rożnych organów cielesnych uległy zatrzymaniu. Kiedy Lalita, Jej bezustanna towarzyszka, 

wyszeptała do Jej ucha święte imię Krsny, Radharani natychmiast szeroko otworzyła Swoje oczy. Jest to przykład 

rozbudzenia na skutek usłyszenia imienia Krsny. 

   Pewnego dnia Krsna żartobliwie poinformował Radharani, "Moja droga Radharani, mam zamiar porzucić Twoje 

towarzystwo." Powiedziawszy to, natychmiast zniknął, a Radharani poczuła się tym tak dotknięta, że zmienił się 

kolor Jej ciała i natychmiast upadła na ziemię Vrndavany: Praktycznie zatrzymał się Jej oddech, ale kiedy powąchała 

zapach kwiatów na ziemi, rozbudziła się pod wpływem ekstazy i powstała. Jest to przykład transcendentalnego 

rozbudzenia pod wpływem zapachu. 

   Kiedy Krsna dotykał ciała jednej z gopi, gopi ta w ten sposób zwróciła się do swojego towarzysza: "Mój drogi 

przyjacielu, czyja to ręka dotyka mojego ciała? Bardzo przestraszyłam się, ujrzawszy ciemny las na brzegu Yamuny, 

ale dzięki dotknięciu tej ręki nagle zostałam ocalona od ataku histerii." Jest to przykład ożywienia pod wpływem 

dotyku. 

   Jedna z gopi poinformowała Krsnę, "Drogi Krsno, kiedy zniknąłeś ze sceny tańca rasa, nasza najdroższa 

przyjaciółka Radharani natychmiast upadła na ziemię, utraciwszy przytomność. Ale następnie, kiedy podałam jej 

kawałek Twojego orzechu betel, natychmiast odzyskała przytomność, i w Jej ciele pojawiły się radosne symptomy." 

Jest to przykład ożywienia na skutek smaku. 

   Pewnej nocy Radharani rozmawiała przez sen. "Mój drogi Krsno, " powiedziała, "proszę, nie igraj więcej ze Mną! 

Proszę przestań! I proszę, nie dotykaj także Moich szat. W przeciwnym razie powiem o tym starszym, doniosę im 

jak nieprzyzwoicie się zachowujesz." Kiedy tak mówiła przez sen, nagle obudziła się i ujrzała przed Sobą niektórych 

ze Swoich opiekunów. Wówczas Radharani zawstydziła się i schyliła głowę. Jest to przykład czujności po obudzeniu 



się ze snu. 

   Jest inny tego przykład. Pewnego razu, kiedy Radharani spała, przyszedł do Niej wysłannik Krsny, i Radharani 

natychmiast się obudziła. Podobnie, kiedy Krsna zaczynał w nocy grać na Swoim flecie, wszystkie gopi, piękne 

córki pasterzy, natychmiast budziły się ze snu. W związku z tym jest pewne piękne porównanie: "Kwiat lotosu jest 

czasami otaczany przez białe łabędzie, a czasami przez czarne osy, które zbierają jego miód. Kiedy w chmurach 

zaczyna grzmieć, łabędzie odpływają, ale czarne osy pozostają, by rozkoszować się kwiatami lotosu." Stan snu gopi 

został porównany do białych łabędzi, a dźwięk fletu Krsny do czarnej osy. Kiedy zabrzmiał flet Krsny, białe 

łabędzie, które reprezentują sen gopi, natychmiast zniknęły, a dźwięk fletu, niczym czarna osa, zaczął radować się 

lotosowym pięknem gopi. 

Rozdział 31 

Dodatkowe symptomy 
 

   Wszystkie z poprzednio wymienionych trzydziestu trzech symptomów ekstatycznej miłości są nazywane 

vyabhicari, czyli zakłócającymi. Wszystkie te symptomy odnoszą się do pozornego stanu niepokoju, ale nawet w 

takim stanie zaburzenia występuje czuła miłość do Krsny. Te symptomy można jednakże podzielić na trzy grupy. 

klasę pierwszą, drugą i trzecią. Jest wiele takich zakłócających symptomów ekstatycznej miłości, takich jak zawiść, 

niepokój, duma, zazdrość, wnioskowanie, tchórzostwo, przebaczenie, niecierpliwość, tęsknoty, żal, wątpliwość i 

zuchwałość. Te następujące symptomy są włączone w trzydzieści trzy stany ekstatycznej miłości. Śrila Rupa 

Gosvami w doskonały sposób zanalizował różne typy tych zakłócających symptomów, i chociaż bardzo trudno jest 

znaleźć dokładne angielskie (jak również polskie) równoważniki dla wielu sanskryckich słów użytych tutaj, to 

przedstawimy teraz te jego analizy. 

   Kiedy ktoś staje się złośliwy, widząc postęp życia innych, to stan jego umysłu jest ogólnie nazywany zawiścią. 

Kiedy ktoś przepełnia się strachem na widok błyskawicy na niebie, to strach ten przynosi niepokój. Dlatego strach i 

niepokój mogą być przyjęte jako jedno. Pragnienie ukrycia swojej prawdziwej mentalności jest nazywane avahittha, 

czyli zatajeniem, a pragnienie okazania swojej wyższości jest nazywane dumą. Obie te rzeczy mogą być 

sklasyfikowane pod pretensjami czy aspiracjami. W takim pretensjonalnym charakterze występują zarówno 

avahittha, jak i duma. Niezdolność tolerowania obraz popełnionych przez innych jest nazywana amarsa, a 

niemożność tolerowania bogactwa innych jest nazywana zazdrością. Zazdrość i amarsa są obie powodowane przez 

nietolerancję. Zdolność do właściwego rozumienia znaczenia słów może być nazywana wnioskowaniem. A przed 

takim wnioskowaniem o znaczeniu słów musi mieć miejsce pewne zastanowienie czy rozważanie. Zatem 

wnioskowaniu musi towarzyszyć rozwaga. Kiedy ktoś podaje się za ignoranta, jego postawa jest nazywana pokorą, a 

jeśli ma miejsce brak entuzjazmu, to jest to nazywane tchórzostwem. Dlatego w pokorze jest także czasami 

tchórzostwo. Kiedy umysł jest nieugięty, jest on nazywany wytrwałym. Wytrwałością jest również nazywana 

zdolność do tolerowania obraz uznane za synonimiczne. Niepokój z powodu wleczenia się czasu jest nazywany 

niecierpliwością, a jeśli ktoś widzi coś cudownego, to jest on wprawiony w zdumienie. Przyczyną niecierpliwości 

może być zdumienie, więc niecierpliwość i zaskoczenie mogą być synonimiczne. Kiedy pragnienie jest w stanie 

uśpienia, jest ono nazywane tęsknotą. Dlatego pragnienie i tęsknota mogą być również uznane za synonimy. Jeśli 

ktoś zaczyna żałować swoich obraz, to jego uczucia są nazywane wstydem. Zatem wstyd i skrucha mogą być uznane 

za synonimiczne. Wątpliwość jest jednym z aspektów argumentowania. Po przejawieniu zuchwałości, dana osoba 

zwykle ożywia się. Zatem ożywienie i zuchwałość mogą być uznane za synonimiczne. 

   Kiedy wszystkie takie symptomy występują w ekstatycznej miłości, są one nazywane sancari, czyli trwałymi 

symptomami ekstazy. Wszystkie z tych symptomów są transcendentalne i przejawiają się w różny sposób, działając i 

oddziaływując na siebie w różnych warunkach. Są one jak wymiana miłości pomiędzy kochankiem i ukochaną. 

   Kiedy ktoś ulega zazdrości albo zostaje zniesławiony, to może wystąpić zmiana koloru ciała. To może zostać 

sklasyfikowane jako vibhava, czy podekstaza. Czasami za vibhavę uważa się również złudzenie, zapaść albo mocny 

niepokój. Kiedy występuje wiele takich symptomów, mogą one po prostu zostać zgrupowane razem pod ekstatyczną 

miłością. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że strach, sen, zmęczenie, lenistwo i szaleństwo odurzenia są czasami grupowane pod 

trwałymi symptomami ekstatycznej miłości, i występują one na skutek mocnej atrakcji. 

   Używanie fałszywych argumentów, determinacja; wytrwałość, pamiętanie, radość, ignorancja, pokora i utrata 

przytomności są również różnymi symptomami ekstatycznej miłości. Do ekstatycznej miłości zaliczana jest również 

zależność, i może ona zostać podzielona na zależność wyższą i niższą. Bezpośrednie różnice pomiędzy tą 

zależnością wyższą i niższą zostały potwierdzone przez Śrila Rupę Gosvamiego i zostaną zaprezentowane we 



właściwym czasie. 

   Jeden bhakta wykrzyknął, "Och, nie mogę zobaczyć okręgu Mathury! Chociaż jedynie na dźwięk samej nazwy 

Mathura włosy jeżą się na moim ciele, nie mogę zobaczyć tego miejsca, więc jakiż jest pożytek z moich oczu?" To 

zdanie wyraża mocne pragnienie ujrzenia okręgu Mathury, czego przyczyną jest silne przywiązanie do Krsny. Innym 

przykładem takiego mocnego przywiązania do Krsny jest Bhima, kiedy zaczął mamrotać, "Moje ramiona są niczym 

grzmoty błyskawic, ale pomimo posiadania takich ramion nie mogłem zniszczyć Śiśupali, kiedy zniesławiał Krsnę. 

Jakiż jest zatem pożytek z tych moich silnych ramion?" W tym przypadku Bhima wpadł w gniew, i pod wpływem 

tego gniewu, jego bezradność stała się przyczyną mocnego przywiązania do Krsny. Ten przykład może zostać 

opisany jako silne przywiązanie do Krsny w nastroju gniewu. 

Kiedy Arjuna obserwował kosmiczną formę Krsny, której płonące zęby praktycznie pochłaniały całą egzystencję 

tego wszechświata, usta Arjuny wyschły. W tym czasie Arjuna zapomniał siebie i nie mógł zrozumieć, że jest 

Arjuną, przyjacielem Krsny, chociaż całkowicie polegał na łasce Krsny. Jest to przykład niższej zależności. 

   Czasami mocną ekstatyczną miłość do Krsny wzmacniają jakieś okropne wydarzenia. Ten stan umysłu jest 

nazywany ekstatycznym strachem w złudzeniu. W Dziesiątym Canto, dwudziestym trzecim rozdziale, 40 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam, znajduje się pewne zdanie wypowiedziane przez braminów, którzy pełnili ofiary: 

"Narodziliśmy się w warunkach korzystnych pod trzema względami: pochodzimy z rodzin wysoko postawionych 

braminów, otrzymaliśmy święte nici poprzez ceremonię, i jesteśmy również właściwie inicjowani przez mistrza 

duchowego. Ale niestety, pomimo wszystkich tych sprzyjających warunków, jesteśmy potępieni. Nawet potępione 

jest nasze przestrzeganie brahmacaryi." W ten sposób bramini zaczęli przeklinać swoje własne czynności. Zdali oni 

sobie sprawę z tego, że pomimo swoich wzniosłych narodzin, wykształcenia i kultury, nadal znajdowali się pod 

wpływem złudzenia. Przyznali również, że nawet yogini, którzy nie są bhaktami Pana, są okryci wpływem 

materialnej energii. Ten rodzaj poczucia beznadziejności u braminów, którzy dokonywali rytualistycznych 

ceremonii, praktycznie nie wykazuje żadnego przywiązania do Krsny. Jest jednakże i inne uczucie beznadziejności, 

które objawia przywiązanie do Krsny. Kiedy pewien demon w postaci byka zaatakował dziewczęta Vrajy, 

dziewczęta te zaczęły krzyczeć: "Drogi Krsno, proszę, ocal nas! Jesteśmy stracone!" Jest to uczucie bezradności z 

przywiązaniem do Krsny. 

   Kiedy Krsna zgładził demona Keśi, Kamsa stracił wszelką nadzieję. Powiedział on, "Keśi-daitya był tak bardzo 

mi drogi, jak moje własne tycie, ale został zabity przez jakiegoś tam pasterza, który jest okrutny, niewykształcony i 

nie posiada znajomości walki. Chociaż bez trudu pokonałem Króla niebios, pomimo to nie znam wartości życia." 

Ponieważ to uczucie beznadziejności miało maleńki odcień przywiązania do Krsny, jest ono uważane za odbicie 

ekstatycznej miłości w poczuciu beznadziejności. 

   Kamsa pewnego razu zganił Akrurę, mówiąc, "Jesteś takim głupcem, że jakiegoś tam pastuszka przyjmujesz za 

Najwyższą Osobę Boga, jedynie z tego powodu, że pokonał On jakiegoś nieszkodliwego węża wodnego! Chłopiec 

ten mógł podnieść jeden kamień zwany Wzgórzem Govardhana, ale bardziej zdumiewa mnie to, że uważasz Go za 

Najwyższą Osobę Boga!" Jest to przykład szkodliwie sprzecznego aspektu, na skutek poczucia beznadziejności w 

ekstatycznej miłości do Krsny. 

   Jeden bhakta usiłował pocieszyć drzewo kadamba, które lamentowało, że Krsna nawet nie dotknął jego cienia. 

Bhakta ten powiedział, "Moje drogie drzewo kadamba, nie martw się. Zaraz po pokonaniu węża Kaliyi w rzece 

Yamunie, Krsna przyjdzie i zadowoli twoje pragnienie." Jest to przykład niewłaściwej rozpaczy w ekstatycznej 

miłości do Krsny. 

   Orzeł Garuda, nosiciel Visnu, pewnego razu powiedział: "Któż może być bardziej czysty ode mnie? Gdzież jest 

drugi ptak podobny mnie, tak potężny i kwalifikowany? Krsna może mnie nie lubić, i może On nie pragnąć 

przyłączyć się do mojego towarzystwa, ale mimo to musi skorzystać z moich skrzydeł!" Jest to przykład poczucia 

beznadziejności w neutralnym nastroju ekstatycznej miłości. 

   Symptomy ekstatycznej miłości są czasami grupowane pod czterema działami-mianowicie, tworzenie się, 

połączenie, skupienie i satysfakcja. Krsna pewnego razu powiedział Radharani, "Moja droga przyjaciółko, kiedy 

usiłowałaś spotkać się ze Mną sam na sam dzisiejszego ranka, Twoja przyjaciółka Mekhala pozostała głodną z 

zazdrości. Spójrz tylko na nią!" Kiedy Krsna żartował z Radharani w ten sposób, Radharani zmarszczyła brwi. Śrila 

Rupa Gosvami modli się, aby każdy został pobłogosławiony tym układem brwi Radharani. Jest to przykład 

powstawania złości w ekstatycznej miłości do Krsny. 

   Pewnej nocy po zabiciu demonicy Putany, dziecko Krsna bawiło się na jej piersiach. Ujrzawszy to, matka Yaśoda 

znieruchomiała na pewien czas. Jest to przykład połączenia różnych symptomów ekstatycznej miłości. Połączenie to 

może być pomyślne, albo niepomyślne. To, że demonica Putana została zabita, było rzeczą pomyślną, ale to, że 

Krsna bawił się na jej piersiach w środku nocy, nie mając nikogo, kto mógłby Mu pomóc w razie kłopotu, było 

niepomyślne. Więc matka Yaśoda była usidlona pomiędzy pomyślnością i niepomyślnością. 

   Po tym jak Krsna właśnie nauczył się chodzić, bardzo często wchodził i wychodził z domu. Yaśoda bardzo się 



zdumiała i powiedziała, "To dziecko jest zbyt ruchliwe i nie może być kontrolowane! Bez przerwy wychodzi Ono na 

zewnątrz, i obszedłszy sąsiedztwo Gokuli (Vrndavany), z powrotem wraca do domu. Widzę, że jest Ono bardzo 

odważne, ale pomimo tej Jego odwagi, coraz bardziej obawiam się, że wpakuje się w jakieś niebezpieczeństwo." Jest 

to ponowny przykład połączenia dwóch przeciwnych elementów. dziecko było bardzo odważne, ale jednocześnie 

Yaśoda obawiała się jakiegoś niebezpieczeństwa. Tutaj niebezpieczeństwo jest przyczyną, a uczucia Yaśody są 

połączeniem dwóch przeciwstawnych symptomów. Innymi słowy, Yaśoda odczuwała szczęście, a przy tym nękały 

ją wątpliwości, a nawet strach. 

   Kiedy Devaki, matka Krsny, ujrzała swego syna w radosnym nastroju w obecności zapaśników na arenie Kamsy, 

dwa rodzaje łez jednocześnie popłynęły z jej policzków. czasami jej łzy były gorące, a czasami zimne. Jest to 

przykład połączenia radości i rozpaczy, z powodu różnych przyczyn ekstatycznej miłości. 

   Pewnego razu, kiedy Śrimati Radharani stała na brzegu Yamuny w lesie Vrndavany, Krsna zaatakował Ją, będąc 

silniejszym od Niej. Chociaż na zewnątrz okazała Ona niepokój z powodu takiego zachowania Krsny, wewnątrz 

Siebie uśmiechała się i czuła wielką satysfakcję. Na zewnątrz zmarszczyła brwi i uczyniła ruch odrzucenia Krsny. W 

tym nastroju Radharani wyglądała nadzwyczaj pięknie, i Śrila Rupa Gosvami sławi Jej piękno. Jest to przykład 

wyrażenia różnych uczuć w ekstatycznej miłości, chociaż przyczyna jest tylko jedna - Krsna. 

   Czasami w domu Nandy Maharaja odbywały się wielkie festiwale, i na tych festiwalach gromadzili się wszyscy 

mieszkańcy Vrndavany. Podczas jednego takiego festiwalu Śrimati Radharani była widziana w naszyjniku 

podarowanym Jej przez Krsnę. Matka Yaśoda, jak i matka Radharani, natychmiast odkryły to, gdyż naszyjnik na 

szyi Radharani był zbyt długi dla Niej. Równocześnie Radharani mogła zobaczyć w pobliżu Siebie Krsnę, jak i 

Swojego męża Abhimanyu. Wszystko to sprawiło, iż Radharani bardzo się zawstydziła, i Jej zmarszczona twarz 

przydała Jej wiele uroku. W tym przypadku było to połączenie wstydu, złości, radości i rozpaczy. Jest to przykład 

skupionych symptomów ekstatycznej miłości. 

   Kamsa pewnego razu powiedział, "Jakąż szkodę może mi wyrządzić ten chłopiec? Nie ma On żadnej siły." W 

następnym momencie Kamsa otrzymał informację, że ten chłopiec zabił wszystkich jego przyjaciół. Wówczas zaczął 

myśleć zmieszany, "Czy powinienem iść i natychmiast się Mu podporządkować? Ale jak ja, wielki wojownik, 

mógłbym uczynić coś takiego?" W następnym momencie pomyślał, "Dlaczego ja miałbym obawiać się Jego? Nadal 

jest tak wielu zapaśników, w których mogę znaleźć oparcie. "Jednakże za chwilę zaczął się zastanawiać, "Ten 

chłopiec z pewnością nie jest zwykłym chłopcem, ponieważ Swoją lewą ręką podniósł Wzgórze Govardhana. Więc 

co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Udam się do Vrndavany, i zadam ból wszystkim tamtejszym mieszkańcom. 

Jednakże nie mogę nawet wyjść z pałacu, ponieważ moje serce drży ze strachu przed tym chłopcem!" Ten stan 

umysłu Kamsy wyjawia przykład dumy, rozpaczy, pokory, determinacji, pamiętania, zwątpienia, złości i strachu. W 

rzeczywistości na stan umysłowy Kamsy składa się osiem różnych symptomów. Jest to inny przykład kombinacji 

symptomów w beznadziejnej ekstatycznej miłości. 

   Jeden bhakta będący grhasthą pewnego razu powiedział, "Mój Panie, jestem tak nieszczęśliwy, że te dwoje oczu 

nigdy nie pragną ujrzeć chwalebnego miasta Mathura. Dlatego oczy te są w rzeczywistości potępione. Posiadam 

dobre wykształcenie, ale moje wykształcenie zostało użyte jedynie w służbie rządowej. Nie brałem pod uwagę 

nieuchronnego czasu, potężniejszego niż wszystko inne, który stwarza i niszczy wszystko. Komu mam zostawić całe 

moje bogactwo i fortunę Starzeję się coraz bardziej. Cóż powinienem uczynić? Czy mam pełnić służbę oddania tutaj 

w domu? Tego nie mogę zrobić, gdyż umysł mój jest przyciągany do transcendentalnej ziemi Vrndavany." 

   Jest to przykład poczucia beznadziejności, dumy, wątpliwości, cierpliwości, rozpaczy, determinacji i 

zapału-kombinacja siedmiu różnych symptomów ekstatycznej miłości do Krsny. 

   Jest pewne przysłowie sanskryckie, które mówi, "Rozczarowanie pobudza największą satysfakcję." Innymi 

słowy, kiedy czyjeś sentymenty albo ambicje stają się zbyt wielkie i zostają spełnione dopiero po wielkich, pozornie 

beznadziejnych utrapieniach, to jest to przyjmowane za największą satysfakcję. Pewnego razu pasterze Vrndavany 

przez dłuższy czas bezskutecznie poszukiwali Krsny, i z tego powodu ich twarze poczerniały, a cera zwiędła. Lecz 

wkrótce potem usłyszeli słabe, niewyraźne wibracje fletu Krsny, dobiegające ze wzgórza. Wówczas wszyscy 

natychmiast przepełnili się radością. Jest to przykład satysfakcji pośrodku rozczarowania. 

   Śrila Rupa Gosvami mówi, że chociaż nie posiada doskonałej wiedzy o dźwiękach, znaczeniach i smakach 

symptomów ekstatycznej miłości, to stara się on dać pewne przykłady różnych wariacji miłości do Krsny. Dalej 

oznajmia on, że trzydzieści trzy zakłócające symptomy ekstatycznej miłości, plus osiem innych symptomów, 

wszystkie razem dają czterdzieści jeden początkowych symptomów ekstatycznej miłości. Te symptomy powodują 

zmiany czynności cielesnych, jak również pobudzają czynności zmysłów. Wszystkie z nich mogą zostać przyjęte za 

rożne uczucia serca. Czasami niektóre z tych uczuć są całkiem naturalne, a czasami niektóre z nich pojawiają się 

tylko na chwilę. Te symptomy, które są bardzo naturalne, zawsze manifestują się u bhakty, zarówno wewnętrznie, 

jak i zewnętrznie. 

   Tak jak ktoś może odgadnąć kolor farby, w której został zamoczony materiał, po prostu patrząc na ten materiał, 



tak, podobnie, poprzez zrozumienie różnych oznak tych symptomów, można zrozumieć rzeczywistą sytuację. 

Innymi słowy, przywiązanie do Krsny jest jedno, ale ponieważ istnieją różnego rodzaju bhaktowie, takie 

przywiązanie manifestuje się na wiele różnych sposobów. Tak jak materiał zanurzony w czerwonej farbie jest 

czerwonego koloru, tak tymczasowe pojawienie się pewnego typu uczuć można odkryć czy zaobserwować na 

podstawie widocznych . specyficznych symptomów ekstazy. W rzeczywistości wszystkie różne nastroje i 

upodobania (smaki) bhaktów produkują różne uczucia w umyśle. Odpowiednio do tych różnic, symptomy 

ekstatycznej miłości pojawiają się w różnych formach i w różnym natężeniu. Jeśli ktoś posiada bardzo wzniosłe, 

poważne i wspaniałomyślne serce, albo jeśli jego serce jest szorstkie i surowe, to odpowiednio do stanu serca 

pojawią się różne symptomy ekstatycznej miłości. W rzeczywistości ludzie na ogół nie mogą zrozumieć takich 

różnych cech mentalności, ale jeśli ktoś posiada miękkie i łagodne serce, to symptomy te są bardzo łatwo 

dostrzegalne i można bez trudu je rozumieć. Serce osoby bardzo zaawansowanej i poważnej jest porównywane do 

złota. A jeśli ktoś posiada miękkie i dobre serce, to jest ono porównywane do kłębka bawełny. Kiedy w umyśle 

pojawiają się jakieś ekstatyczne uczucia czy wrażenie, to serce złote, czyli poważne, pozostaje niewzruszone, 

podczas gdy miękkie serce natychmiast ulega wzruszeniu. 

   Inny przykład: poważne, wspaniałomyślne serce jest porównywane do wielkiego miasta, a miękkie serce jest 

porównywane do nieznacznej wioski. W wielkim mieście może być wiele świateł czy nawet wielkie słonie, ale nikt 

nie będzie zwracał na nie szczególnej uwagi. Ale kiedy takie światła albo słonie widziane są w pobliżu małej wioski, 

każdy może je zauważyć. 

   Twarde serce jest porównywane do pioruna, złota i szelaku. Piorun jest bardzo mocny i nigdy nie staje się 

miękkim. Podobnie, serca tych, którzy praktykują surowe wyrzeczenia i pokuty, nie miękną tak łatwo. Złote serca 

topnieją w wysokiej temperaturze, takiej jak ekstatyczna miłość. Serca z szelaku łatwo topnieją nawet w nieznacznej 

temperaturze. 

   Miękkie serce jest porównywane do miodu, do masła i do nektaru. A stan umysłu jest porównywany do blasku 

słonecznego. Tak jak miód i masło topnieją nawet pod wpływem nieznacznych promieni słonecznych, tak też bardzo 

łatwo topnieją osoby o miękkich sercach. Nektar jednakże jest zawsze płynny z natury. I serca tych, którzy są w 

czystej ekstatycznej miłości do Krsny, są z natury zawsze płynne, niczym nektar. 

   Czysty bhakta Krsny zawsze jest wyposażony w szczególne, nektariańskie cechy, a czasami cechy masła i miodu. 

Mówiąc ogólnie, każde serce, w jakimkolwiek ze stanów wspomnianych powyżej, może stopnieć w pewnych 

warunkach, tak jak pod wpływem pewnych związków chemicznych topnieje nawet twardy diament. W 

Dana-keli-kaumudi jest powiedziane, "Kiedy w sercu bhakty rozwija się miłość, to nie może on zatrzymać 

przemiany swoich uczuć. Jego serce jest niczym ocean w czasie wschodu księżyca, kiedy nie można powstrzymać 

przypływu: natychmiast wzniecone zostają wielkie fale." Chociaż w swoim naturalnym stanie ocean jest zawsze 

poważny i niezgłębiony; kiedy wschodzi księżyc, nic nie może powstrzymać poruszenia oceanu. Podobnie, ci, którzy 

są czystymi bhaktami, w żadnym przypadku nie mogą powstrzymać swoich wewnętrznych wzruszeń. 

Rozdział 32 

Symptomy bezustannej ekstazy 
 

   Bezustanna ekstaza miłości może trwać jak potężny król, pokonując wszystkie przejściowe manifestacje miłości, 

jak również jakiekolwiek przeciwstawne elementy złości. Może ona przejawić się bezpośrednio czy pośrednio, i tak 

ekstatyczna miłość może być opisana jako bezpośrednia, albo pośrednia. Te symptomy ekstatycznej miłości są 

możliwe jedynie wtedy, kiedy ktoś jest całkowicie usytuowany na pozycji transcendentalnej. Bezpośrednia 

ekstatyczna miłość może zostać podzielona na dwie grupy-mianowicie egoistyczną, i pozbawioną egoizmu. 

   Kiedy wyraźnie zostają zamanifestowane zgodne symptomy ekstatycznej miłości, wtedy jakiekolwiek symptomy 

sprzeczne stwarzają uczucie odrazy. Sprzeczna ekstatyczna miłość jest nazywana egoistyczną. A ta ekstatyczna 

miłość, która może pogodzić wszelkie sprzeczne i zgodne symptomy, jest nazywana miłością bezpośrednią, 

pozbawioną egoizmu. Te pozbawione egoizmu symptomy można dalej podzielić na pięć grup: neutralność, służenie, 

braterstwo, rodzicielstwo i miłość małżeńska. Taka ekstatyczna miłość przyjmuje określony charakter w zależności 

od kontaktu z różnymi obiektami miłości. 

Neutralność 

   Neutralność może być dalej podzielona na ogólną, przeźroczystą i spokojną. Atrakcja do Krsny występująca u 

ogółu ludzi czy dzieci nie może przyjąć jakiejś szczególnej, czy zadowalającej pozycji. Czasami może się ona 



manifestować w drżeniu ciała i zmianie koloru oczu (na czerwony, biały, itd.), chociaż nie występują żadne 

symptomy jakiegoś szczególnego uczucia. 

   Kiedyś jakaś młoda kobieta powiedziała do starca, "Spójrz tylko jak bardzo radosne jest to dziecko-chociaż ma 

tylko trzy lata! Jedynie po ujrzeniu Krsny biega ono tak szybko i głośno krzyczy. Spójrz tylko!" Jest to przykład 

neutralnej ekstatycznej miłości w sercu dziecka, bez żadnego szczególnego podziału. 

   Z powodu różnego przywiązania do Krsny, są różnego rodzaju bhaktowie. Ich symptomy manifestują się 

przeźroczyście, niczym klejnoty. Jest powiedziane, że pewien wielki bhakta bramin czasami zwykł zwracać się do 

Najwyższej Osoby Boga jako do Pana, a czasami żartował z Panem, używając różnego rodzaju poufałych słów. 

Czasami zwykł chronić Pana z synowskim uczuciem, czasami nawoływał Pana, zwracając się do Niego jako swego 

ukochanego, a czasami medytował o Nim jako o Duszy Najwyższej. Oznacza to, że bramin wyrażał swoje 

ekstatyczne symptomy miłości w różny sposób w różnym czasie. Ale za każdym razem, z powodu ekstatycznej 

miłości, pogrążał się on w oceanie szczęścia, i osiągnął stan czystej miłości. W ten sposób był on przeźroczystym 

medium, podobnie jak klejnot, który ukazuje rzeczywistość w różnych kolorach, odpowiednio do swojej własnej 

natury. 

   Kiedy wielki mędrzec Narada wysławiał rozrywki Pana, grając na swojej vinie, czterej Kumarowie, na czele z 

Sanaką, chociaż pogrążeni w bezosobowej koncepcji Brahmana, drżeli na całym ciele. Inny bhakta pewnego razu 

wykrzyknął, "Chociaż jedynie poprzez służenie bhaktom mogę osiągnąć wyzwolenie, to pomimo to mój umysł 

bardzo pragnie ujrzeć Najwyższą Osobę Boga, którego cera jest koloru ciemnej chmury." Kiedy bhakta tak bardzo 

pragnie nawiązać kontakt z Najwyższą Osobą Boga, to to również może zostać przyjęte za symptom neutralnej 

miłości. 

Smaki czyste i połączone (zmieszane) 

   Na ogół bhaktę Krsny można zaliczyć do jednej z trzech grup. Do jednej grupy zaliczani są ci, którzy całkowicie 

polegają na miłosierdziu Najwyższej Osoby Boga, do drugiej należą ci, którzy są w przyjaznych stosunkach z Krsną, 

a do trzeciej ci, którzy grają rolę Jego zwierzchników, darząc Go rodzicielskim uczuciem. Te trzy klasy bhaktów 

stopniowo rozwijają różne związki transcendentalnego smaku z Osobą Boga. Kiedy atrakcja do Krsny jest oparta 

jedynie na jednym określonym nastroju, to nastrój ten nazywany jest kevala, czyli stanem czystym. Osoba będąca w 

tym czystym stanie służby oddania stopniowo rozwija pragnienie podążania śladami jakiegoś wiecznego towarzysza 

Krsny, np., podążanie śladami Rasali, będącego osobistym sługą Krsny na Goloce Vrndavanie, albo śladami 

przyjaciół Krsny, takich jak Śridama i Sudama, albo śladami Nandy i Yaśody, bhaktów będących rodzicami Krsny. 

Ekstatyczna miłość do Krsny nigdy nie jest manifestowana bezpośrednio w stosunku do Samego Krsny. Bhakta musi 

podążać śladami wiecznych towarzyszy Krsny na Goloce Vrndavanie. 

   Kiedy transcendentalne nastroje w związku z Krsną ulegają zmieszaniu (np., kiedy ma miejsce połączenie 

związku przyjaźni, służenia i miłości rodzicielskiej w stosunku do Krsny), to rezultat tego jest nazywany nastrojem 

czy smakiem zmieszanym (połączonym). Takie połączenie transcendentalnych smaków jest manifestowane przez 

takich bhaktów jak Uddhava, Bhima i Mukhara, osobista służąca matki Yaśody. Chociaż te różne nastroje służby 

oddania czasami występują w połączeniu, zawsze przeważa jakiś określony nastrój, i jest on ciągłym, trwałym 

czynnikiem. Ten główny nastrój jest przyjmowany za główny związek z Krsną. Np., Uddhava jest w związku 

przyjaźni z Krsną, ale w charakterze Uddhavy widoczny jest również ślad postawy służenia. Taka przyjaźń jest 

nazywana przyjaźnią pełną czci. Natomiast przyjaźń obrazowana przez Śridamę i Sudamę, jest standardem przyjaźni 

bez jakiegokolwiek cienia czci. 

Ekstatyczna miłość do Krsny jako kogoś nadrzędnego 

   Bhaktowie, którzy zawsze myślą o Krsnie jako kimś nadrzędnym, są w ekstatycznej miłości w podporządkowaniu 

(jako poddani Pana). Dla takiego bhakty właściwe jest uczucie niższości wobec Pana, i rzadko interesuje się on 

jakimś innym transcendentalnym nastrojem miłości z Panem. 

   Jedna z modlitw umieszczonych w Mukunda-mala-stotra skompilowanej przez Króla Kulaśekharę, mówi, "Mój 

drogi Panie, Ty jesteś wyzwolicielem żywych istot z piekielnych warunków materialistycznego tycia, ale nie ma to 

dla mnie żadnego znaczenia. Wszystko mi jedno, czy zostanę promowany na planety niebiańskie, czy pozostanę na 

tej ziemskiej planecie, czy też zostanę zesłany na jakąś planetę piekielną. Modlę się jedynie o to, abym w czasie 

śmierci mógł pamiętać jedynie Twoje piękne stopy, podobne owocującym lotosom w jesieni." 



Przyjaźń 

   Jeśli chodzi o przyjaźń, to ci wysoko postawieni bhaktowie, którzy są prawie jak Krsna, są uważani za wielkie 

autorytety odnośnie związku przyjaźni z Najwyższą Osobą Boga. Na tej platformie przyjaźni występują różnego 

rodzaju konwersacje pełne śmiechu i żartów. Przykład takiego przyjaznego związku z Krsną jest opisany w 

Śrimad-Bhagavatam, kiedy Krsna pewnego razu myślał, "Dzisiaj, pasąc krowy na pastwiskach Vrndavany, 

poszedłem do pięknego ogrodu, aby nazbierać trochę kwiatów. Wówczas Moi przyjaciele, chłopcy-pasterze, nie 

mogąc znieść nawet dwuminutowej rozłąki ze Mną, zaczęli Mnie poszukiwać. I kiedy Mnie odnaleźli, urządziliśmy 

zawody, kto kogo pierwszy dotknie kwiatami, które mieliśmy w rękach." 

   Jeden przyjaciel skrytykował Krsnę w ten sposób: "Mój drogi Damodaro, chociaż Śridama pokonał Cię i 

wystarczająco osłabił, to poprzez fałszywy pokaz siły w jakiś sposób udało Ci się zataić tę haniebną porażkę." 

Rodzicielstwo, czyli nadrzędność 

   Kiedy matka Yaśoda usłyszała, że potężni słudzy Kamsy siłą rozpędzili krowy Krsny, i że dozorujący 

chłopcy-pasterze usiłowali chronić swoje krowy, zaczęła myśleć, "W jaki sposób mogę chronić tych biednych 

chłopców od ataków sług Kamsy?" Jest to przykład postawy zwierzchnictwa czy starszeństwa u bhakty. 

   Skoro tylko matka Yaśoda ujrzała, że jej syn Krsna powrócił z pastwiska, natychmiast zaczęła Go głaskać, 

dotykając swoimi palcami policzków Pana. 

Miłość małżeńska 

   Miłość małżeńska znajduje. się nawet ponad związkiem miłości, który łączy Krsnę z Jego rodzicami. Pan i młode 

gopi objawiali tę miłość w różny sposób-poprzez spojrzenia, ruchy brwi, bardzo słodkie słowa i wymianę 

uśmiechów. 

   W Govinda-vilasa znajduje się zdanie tej treści: "Śrimati Radharani poszukiwała Krsny z wielkim niepokojem i 

prawie z rozczarowaniem." W takim pośrednim wyrażaniu miłości małżeńskiej występują uśmiechy, zdumienie, 

entuzjazm, rozpacz, złość, lęk, a czasami groza czy odraza. 

   W bezpośrednim związku miłości małżeńskiej występuje śmiech, zdumienie, rycerskość, rozpacz, złość i lęk, ale 

nie ma grozy (czy odrazy). Te przejawy uczuć są uważane za wielkie rezerwuary przyjemności. Kiedy manifestuje 

się tych siedem rodzajów ekstatycznej wymiany miłości, osiągają one poziom stałości, poprzez który wzrasta smak 

miłości małżeńskiej. 

Rozdział 33 

Pośrednie wyrazy ekstatycznej miłości 

Śmiech 

   Po tym, jak Krsna ukradł jogurt z naczyń dwóch Swoich przyjaciółek gopi, powiedział do jednej z nich, "Moja 

droga, piękna przyjaciółko, mogę przysiąc, że nie ukradłem nawet kropli jogurtu z twojego garnka! Ale pomimo to 

twoja przyjaciółka Radharani bezwstydnie wącha zapach Moich ust. Proszę, nie pozwól Jej na stosowanie tych 

przebiegłych sztuczek, by tylko przybliżyć Swoją twarz do Mojej." Kiedy Krsna przemawiał w ten sposób, 

przyjaciółki Radharani nie mogły powstrzymać śmiechu. Jest to przykład śmiechu w ekstatycznej miłości. 

Zdumienie 

   Pewnego razu Brahma obserwował wszystkie krowy i chłopców-pasterzy ubranych w żółte szaty i 

udekorowanych wartościowymi klejnotami. Chłopcy rozwijali swoje cztery ramiona i byli czczeni przez wiele setek 

innych Brahm. Wszyscy chłopcy-pasterze zaczęli wyrażać swoją radość z powodu bycia z Krsną, Najwyższym 

Brahmanem. Wówczas Brahma okazał swoje zdumienie, wykrzykując, "Cóż takiego widzę?" Jest to przykład 

zdumienia w ekstatycznej miłości. 



Rycerskość 

   Pewnego razu na brzegu Yamuny dało się słyszeć szeleszczenie suchych liści, chichoty chłopców-pasterzy i 

grzmoty piorunów na niebie. Śridama zacieśniał pas, aby walczyć z Krsną, zwycięzcą demona Aghy. Jest to 

przykład rycerskości w ekstatycznej miłości. 

Rozpacz 

   W Dziesiątym Canto, siódmym rozdziale, 25 wersecie Śrimad-Bhagavatam jest opis tego, jak Krsna został 

porwany przez demona wiru powietrznego, Trnavartę. Kiedy Krsna był w ten sposób unoszony w niebo, wszystkie 

gopi zaczęły głośno płakać. Zbliżyły się do matki Yaśody oznajmiając, że nie mogą znaleźć syna Nandy. Został On 

porwany przez wir powietrzny. Jest to przykład rozpaczy w ekstatycznej miłości. 

   Kiedy Krsna walczył z Kaliyą, matka Yaśoda wykrzyknęła, "Krsna jest teraz zaplątany w kaptury węża Kaliyi, a 

pomimo to ja jeszcze nie rozpadłam się na kawałki! Więc muszę przyznać, że to materialne ciało ma niezwykłą moc 

przetrwania!" Jest to inny przykład rozpaczy w ekstatycznej miłości. 

Gniew 

   Kiedy Jatila, matka Abhimanyu, ujrzała naszyjnik, który Krsna miał na Sobie, domyśliła się, że tę ozdobę z 

klejnotów dostał od Radharani. Dlatego wpadła w gniew i zaczęła poruszać brwiami, wyrażając swój gniew w 

ekstatycznej miłości. 

Groza albo odraza 

   Jest pewne zdanie Yamunacaryi tej treści: "Odkąd zacząłem rozkoszować się transcendentalną wymianą miłości, 

która bezustannie zwiększa swoją świeżość, to kiedykolwiek przypominam sobie przyjemności swojego przeszłego 

życia seksualnego, moje usta wykrzywiają się z niesmakiem i pragnę splunąć na tę myśl.” Jest to przykład 

ekstatycznej miłości w odrazie. 

Lęk 

   Jeden starszy bhakta powiedział, "Mój drogi Panie, kiedy jesteśmy z dala od Ciebie, tak bardzo pragniemy znowu 

Cię ujrzeć, że nasze życie staje się wielką niedolą. Ale kiedy rzeczywiście Cię oglądamy, to natychmiast pojawia się 

obawa rozdzielenia. W takiej sytuacji, zarówno kiedy Cię widzimy, jak i kiedy nie możemy Cię oglądać, 

przeżywamy różnego rodzaju udręki." Jest to przykład sprzecznej mieszaniny uczuć w ekstatycznej miłości do 

Krsny. Taka ekstatyczna miłość jest bardzo przyjemna, i doświadczeni krytycy porównali tę miłość do mieszaniny 

sera, cukru candy i odrobiny czarnego pieprzu. Połączenie tych składników daje bardzo przyjemny smak. 

Rozdział 34 

Nektar oddania 
 

   Określony typ ekstatycznych uczuć miłości, które rozwijają się w sercu danego bhakty, jest uważany za vibhava. 

A będące jego skutkiem symptomy, takie jak poruszanie brwiami, strach, zdumienie i uśmiech, które zostały 

wytłumaczone wcześniej, są nazywane anuhhava. Różne przyczyny rozwoju anubhavy i vibhavy są nazywane trwałą 

ekstazą, czyli sancari-bhavą. . 

   Kiedykolwiek recytowana jest poezja czy przedstawiane są sztuki dramatyczne o różnych rozrywkach Krsny, 

publiczność rozwija różnego rodzaju transcendentalną służbę miłości do Pana. Doświadczają oni rożnego typu 

vibhavy, anubhavy i sancari-bhavy. 

   Nikt, kto pozostaje na platformie materialnej, nie powinien dyskutować rożnych opisów bhavy i anubhavy 

poprzez cytowanie rożnych fragmentów z literatury transcendentalnej: Takie symptomy są manifestacjami 

transcendentalnej energii przyjemności Pana. Należy po prostu starać się zrozumieć, że na platformie duchowej jest 

wiele różnych typów wymiany miłości. Taka wymiana miłości nigdy nie powinna być uważana za materialną. W 

Mahabharacie, Udyama-parva, jest ostrzeżenie, że rzeczy, które są niepojęte, nie powinny podlegać dyskusji. W 



rzeczywistości sprawy świata duchowego są niepojęte dla nas, na naszym obecnym etapie życia. Wielkie wyzwolone 

dusze, takie jak Śrila Rupa Gosvami i inni, usiłowali dać nam pewne pojęcie o transcendentalnych czynnościach w 

świecie duchowym, ale na ogół czynności te pozostają niepojętymi dla nas na obecnym etapie naszego życia. 

Zrozumienie wymiany transcendentalnej służby miłości z Krsną jest możliwe jedynie wówczas, kiedy ktoś jest w 

rzeczywistym kontakcie r, potencją przyjemności Najwyższego Pana. 

   W związku z tym Śrila Rupa Gosvami daje przykład chmur na niebie. Chmury na niebie powstają z oceanu, i 

kiedy chmury te stają się wodą i spadają na ziemię, z powrotem spływają do oceanu. W ten sposób cnergia 

przyjemności Krsny jest porównywana do tego oceanu. Czysty bhakta jest chmurą zawierającą przyjemność, i kiedy 

jest on pełen transcendentalnej służby miłości, wówczas może obdarzyć swoją łaską w postaci opadu deszczu - i ta 

energia przyjemności wraca do oceanu Krsny. 

Pośredni i bezpośredni pociąg do Krsny 

   Transcendentalna przyjemność czerpana ze służby oddania może być podzielona na dwie grupy: bezpośrednią 

służbę oddania i pośrednią służbę oddania. Bezpośrednia służba oddania dzieli się na pięć transcendentalnych 

nastrojów, a pośrednia służba oddania jest dzielona na siedem transcendentalnych nastrojów. Bezpośrednia służba 

oddania to: neutralność, służenie, przyjaźń, rodzicielstwo i miłość małżeńska., Pośrednia służba oddania dzieli się na 

śmiech, współczucie, złość; rycerskość, strach, zdumienie i odrazę. Służba oddania może być zatem podzielona na 

dwanaście typów, z których każdy ma różny kolor. Te kolory ta biały, wielokolorowy, pomarańczowy, czerwony, 

jasnozielony, szary, żółty, białawy, kolor dymu, różowy, czarny i chmurzysty. Te dwanaście różnych rodzajów 

transcendentalnych nastrojów są kontrolowane przez różne inkarnacje Boga, takie jak Kapila, Madhava; Upendra, 

Nrsimha, Nanda-nandana, Balarama, Kurma, Kalki, Raghava, Bhargava, Varaha i Matsya. 

   Pięcioma widocznymi symptomami w wymianie ekstatycznej miłości są: utrzymanie, manifestacja, ekspansja, 

odbicie i rozpacz. Służba oddania może być sprawdzana według tych pięciu symptomów. W neutralnej służbie 

oddania występuje utrzymanie, w rycerskie,; służbie oddania występuje ekspansja, we współczującej służbie oddania 

występuje refleksja, a w gniewnej służbie oddania rozpacz, itd. 

   Pozornie żałosne warunki w służbie oddania mogą wydawać się być nieszczęsnymi dla niedoświadczonego 

studenta, ale doświadczeni bhaktowie uważają uczucia bhakty w takich żałosnych warunkach za ekstatyczne. Np., 

temat Ramayany jest czasami uważany za żałosny i przygnębiający dla serca, ale w rzeczywistości nie jest to faktem, 

Ramayana opowiada, jak Pan Rama został zesłany do lasu przez Swojego ojca, właśnie w chwili, kiedy miał być 

intronizowany. Po odejściu Pana Ramy, Jego ojciec, Maharaja Daśaratha, zmarł. W lesie Jego żona, Sitadevi, została 

porwana przez Ravanę, i doszło do wielkiej wojny. Kiedy Sitadevi została ostatecznie uwolniona ze szponów 

Ravany, cała rodzina Ravany, jego królestwo i sam Ravana zostali zniszczeni. Kiedy Sitadevi powróciła do domu, 

została wypróbowana przez ogień, i po kilku dniach została ponownie wygnana do lasu: Wszystkie te tematy 

Ramayany wydają się być bardzo żałosnymi, i mogą wyglądać na bardzo przygnębiające dla recytatora, ale w 

rzeczywistości nie są takimi. W przeciwnym razie, jak Hanuman, wielki bhakta Pana Ramacandry, mógłby czytać 

codziennie o czynnościach Pana Ramacandry, jak powiedziane jest to w samej Ramayanie? Faktem jest, że w 

każdym z powyżej wymienionych dwunastu transcendentalnych nastrojach służby oddania wszystko jest 

transcendentalnie przyjemne. 

   W związku z tym Śrila Rupa Gosvami ubolewa nad osobami, które znajdują się w ogniu fałszywego wyrzeczenia 

czy jałowej spekulacji i lekceważą służbę oddania. Osoby, które są przywiązane do rytualistycznych ceremonii 

polecanych w Vedach i bezosobowego Brahmana, nie mogą rozkoszować się transcendentalną przyjemnością służby 

oddania. Dlatego Śrila Rupa Gosvami radzi, aby bhaktowie, którzy już zakosztowali nektaru oddania, byli bardzo 

ostrożni i chronili służbę oddania przed takimi jałowymi spekulantami, osobami nałogowo praktykującymi formalne 

rytuały w celu wzniesienia się na planety niebiańskie, i impersonalistami dążącymi do zbawienia. Bhaktowie 

powinni chronić swój wartościowy klejnot miłości duchowej przed pazurami złodziei i włamywaczy. Innymi słowy, 

czysty bhakta nie powinien opisywać służby oddania i jej różnych analitycznych aspektów przed spekulantami i 

osobami praktykującymi fałszywe wyrzeczenie. 

   Ci, którzy nie są bhaktami, nigdy nie mogą osiągnąć korzyści płynących ze służby oddania. Dla nich przedmiot 

służby oddania jest bardzo trudny do zrozumienia. Prawdziwym nektarem służby oddania mogą rozkoszować się 

jedynie osoby, które swoje życie dedykowały lotosowym stopom Najwyższej Osoby Boga. 

   Kiedy ktoś wznosi się ponad poziom ekstatycznej miłości i w ten sposób osiąga najwyższą platformę czystej 

dobroci, oznacza to, że oczyścił on swoje serce ze wszelkich materialnych zanieczyszczeń. W tym czystym stanie 

życia może rozkoszować się tym nektarem, u zdolność smakowania tego nektaru jest fachowo nazywana rasą, czyli 

nastrojem transcendentalnym. 

 



W ten sposób Bhaktivedanta kończy sumaryczne studium drugiej części Bhakti-rasamrta-sindhu, traktującego o 

ogólnej służbie oddania. 

CZĘŚĆ 3 

Rozdział 35 

Neutralna miłość Boga 
 

   Śrila Rupa Gosvami ofiarowuje swoje pełne szacunku modlitwy wiecznej Najwyższej Osobie Boga, który jest 

zawsze urzekająco piękny, i dla którego czyści bhaktowie zawsze pełnią transcendentalną służbę miłości. Ta trzecia 

część Bhakti-rasamrta-sindhu opisuje pięć podstawowych rodzajów służby oddania, mianowicie-neutralność, 

służenie, przyjaźń, rodzicielstwo i miłość małżeńską. Tutaj podamy dokładne wyjaśnienie tych pięciu punktów, które 

zostały symbolicznie opisane jako pięć fal po zachodniej stronie tego oceanu nektaru oddania. 

   Kiedy ktoś znajduje się na etapie, kiedy rzeczywiście jest w stanie utrzymać swoją transcendentalną pozycję, to 

jego stan jest nazywany neutralnością w służbie oddania. Niektórzy wielcy mędrcy osiągnęli tę neutralną pozycję 

poprzez praktykowanie wyrzeczenia, pokut i medytacji w celu kontroli zmysłów. Tacy mędrcy są ogólnie zwani 

yoginami-mistykami, i w większości wypadków są oni skłonni do doceniania duchowej przyjemności bezosobowej 

cechy Absolutnej Prawdy. Praktycznie są oni nieświadomi transcendentalnej przyjemności czerpanej z osobowego 

kontaktu z Najwyższym Bogiem. 

   W rzeczywistości, transcendentalna przyjemność czerpana z obcowania z Najwyższą Osobą jest o wiele większa 

niż przyjemność czerpana z realizacji bezosobowego Brahmana, dzięki bezpośredniemu spotkaniu z wieczną formą 

Pana. Impersonaliści nie czerpią bezpośredniej transcendentalnej przyjemności z obcowania z Panem poprzez 

słuchanie o Jego rozrywkach. Wskutek tego impersonaliści nie mogą czerpać żadnej transcendentalnej przyjemności 

z tematów Bhagavad-gity, w których Pan osobiście rozmawia z Arjuną. Podstawowa zasada ich bezosobowej 

postawy nie przyzwala im na tę transcendentalną przyjemność, którą rozkoszują się bhaktowie, dzięki temu, że ich 

podstawową zasadą zrozumienia jest Najwyższa Osoba. Dlatego impersonalistyczny komentarz do Bhagavad-gity 

jest zgubny, ponieważ impersonaliści chcą interpretować ją w swój własny sposób, nie posiadając zrozumienia 

transcendentalnej przyjemności w niej zawartej. Jeśli jednakże impersonalista wejdzie w kontakt z czystym bhaktą, 

to jego transcendentalna pozycja może ulec zmianie, i może on wznieść się na wyższy poziom. Dlatego wielcy 

mędrcy otrzymują radę, aby czcili formę Pana, a w ten sposób osiągną najwyższą transcendentalną przyjemność. 

   Bez czczenia arca-vigraha, formy Bóstwa Pana, nie można zrozumieć takiej literatury jak Bhagavad-gita i 

Śrimad-Bhagavatam. Dla tych wielkich mędrców usytuowanych w pozycji transcendentalnej neutralności, 

początkiem powinno być przyjęcie schronienia Pana Visnu, czterorękiej, wiecznej formy Najwyższej Osoby Boga: 

Dlatego yoginom mistykom radzi się, aby medytowali o formie Pana Visnu, tak jak to zostało polecone przez Kapila 

Muniego w systemie sankhya-yogi. Na nieszczęście, wielu yoginów mistyków usiłuje medytować o jakiejś próżni, i 

jak to zostało oznajmione w Gicie, rezultat tego jest taki, że jedynie doświadczają oni wielu kłopotów i nie osiągają 

żadnego rzeczywistego rezultatu. 

   Kiedy niektóre wielkie święte osoby, po praktykowaniu pokut i wyrzeczeń, ujrzały czteroręką, transcendentalną 

formę Visnu, przyznały, "Ta czteroręka forma Pana, przejawiająca się w niebieskawym kolorze, jest rezerwuarem 

wszelkiej przyjemności i centrum naszej siły życia. W rzeczywistości, kiedy oglądamy tę wieczną formę Visnu, 

wówczas razem z wieloma innymi paramahamsami natychmiast zostajemy urzeczeni pięknem Pana." Te wyrazy 

uznania dla Pana Visnu przez święte osoby są przykładem pozycji w śanta-rasa, czyli neutralnego stanu w służbie 

oddania. Na początku ci; którzy dążą do zbawienia, starają się uwolnić z materialnego uwikłania poprzez praktykę 

bolesnych wyrzeczeń i pokut, i ostatecznie osiągają bezosobowy status realizacji duchowej. W tym stanie 

brahma-bhuta, czyli stanie wyzwolenia z materialnego uwikłania, występują następujące symptomy, tak jak to 

zostało wyjaśnione w Bhagavad-gicie: osoba taka staje się radosną, wolną od pożądania i rozpaczy, i zyskuje ona 

wizję powszechnej równości wszystkich żywych istot. Kiedy bhakta jest usytuowany w śanta-rasa, czyli neutralnym 

stanie służby oddania, docenia on formę Visnu Pana. 

   W rzeczywistości cała kultura wedyjska jest skierowana ku poznaniu Pana Visnu. Jedna mantra z Rg Vedy mówi, 

że każda zaawansowana święta osoba zawsze dąży do skupienia w medytacji na lotosowych stopach Visnu. 

   W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że głupcy nie wiedzą, że Visnu jest ostatecznym celem życia. Według 

konkluzji wszelkich autorytatywnych pism wedyjskich, jeśli ktoś osiąga etap, na którym może w pełni zrozumieć i 

docenić Visnu, to jest to początkiem jego służby oddania. Jeśli dalej kultywuje on służbę oddania pod właściwym 



przewodnictwem, stopniowo zamanifestują się w nim również inne cechy służby oddania. W tym stanie śanta-rasa 

można oglądać Pana Visnu, Najwyższą Osobę Boga, wyzwoliciela nawet demonów. Taki potencjalny bhakta 

docenia Pana jako wieczną transcendentalną formę, wodza wszystkich samozrealizowanych dusz, Duszę Najwyższą 

i Najwyższego Brahmana. Pan jest również doceniany jako całkowicie spokojny, całkowicie opanowany i czysty, 

łaskawy dla bhaktów i wolny od wszelkich materialnych uwarunkowań. To docenienie Pana Visnu przez święte 

osoby w czci i bojaźni jest oznaką, że są one usytuowane w śanta-rasa, czyli neutralnym stanie służby oddania. 

   Ten stan śanta-rasa może zostać osiągnięty przez impersonalistów jedynie wtedy, kiedy obcują oni z czystymi 

bhaktami. W przeciwnym razie nie jest to możliwe. Kiedy jakaś wyzwolona dusza, która osiągnęła realizację 

Brahmana, wchodzi w kontakt z czystym bhaktą Pana Krsny i pokornie przyjmuje nauki Pana bez błędnej 

interpretacji, wówczas zostaje usytuowana w tym neutralnym stanie służby oddania. Najlepszym przykładem 

świętych osób usytuowanych w tej śanta-rasa są Sanaka, Sanatana, Sananda i Sanat-kumara, bracia Kumarowie. Te 

cztery święte osoby (znane jako Catuh-sana) są synami Pana Brahmy. Po swoich narodzinach, kiedy otrzymali od 

swojego ojca polecenie, aby założyli rodziny i zwiększyli populację ludzkiego społeczeństwa, odmówili wykonania 

tego rozkazu. Powiedzieli, że już postanowili, że nie uwikłają się w życie rodzinne. Będą raczej żyli jako święci 

brahmacarini, dla osiągnięcia własnej doskonałości. Więc ci święci mędrcy żyją już miliony lat, lecz mimo to 

wyglądają jak cztero- czy pięcioletni chłopcy. Ich cera jest bardzo jasna, ich ciała promienieją, i zawsze podróżują 

nago. Te cztery święte osoby prawie zawsze pozostają razem. 

   W jednej modlitwie tych braci Kumarów znajduje się następujące postanowienie: "Panie Mukundo (Krsna, 

ofiarodawca wyzwolenia), jedynie dotąd, dopóki ktoś nie zobaczy Twojej wiecznej formy szczęścia i wiedzy, 

podobnej nowo wyrosłemu drzewu tamala o niebieskawym odcieniu - tylko wówczas bezosobowa cecha Absolutnej 

Prawdy, znana jako Brahman, może być zadowalająca dla świętej osoby." 

   Te kwalifikacje świętej osoby zostały opisane w Bhakti-rasamrta-sindhu w następujący sposób. Osobą świętą jest 

ten, kto w pełni rozumie, że po prostu przez pełnienie służby oddania może być pewnym wyzwolenia. Zawsze 

przestrzega on regulaminu życia w oddaniu i jednocześnie dąży do wyzwolenia z materialnego uwikłania. 

   Święta osoba myśli w ten sposób: "Kiedy będę mógł żyć samotnie w jaskiniach górskich? Kiedy będę nosił na 

sobie jedynie najskromniejsze odzienie? Kiedy będę usatysfakcjonowany spożywaniem jedynie odrobiny owoców i 

warzyw? Kiedy będzie możliwe dla mnie bezustanne myślenie o lotosowych stopach Mukundy, który jest źródłem 

blasku Brahmana? Kiedy, żyjąc takim życiem duchowym, w pełni zrozumiem, że moje dni i noce są nieznacznymi 

chwilami w wieczności?" 

   Bhaktowie i osoby samozrealizowane, które są zaangażowane w głoszenie chwał Pana, w głębi swoich serc 

zawsze pielęgnują ekstatyczną miłość do Pana. W ten sposób zostają błogosławieni przez promienie ekstatycznego 

księżyca; i są nazywani osobami świętymi. 

   Pragnieniem świętej osoby jest zaangażowanie się w studia nad Vedami, szczególnie Upanisadami, i bezustanne 

pozostawanie w miejscach, które nie są niepokojone przez zwykłych ludzi, ciągłe myślenie o wiecznej formie Krsny, 

bycie gotowym do rozważania i poznania Absolutnej Prawdy, wykazywanie się wiedzą, oglądanie Pana w Jego 

formie kosmicznej (viśva-rupa), bezustanne obcowanie z uczonymi bhaktami i dyskutowanie konkluzji Ved z 

podobnie zaawansowanymi osobami. Wszystkie te kwalifikacje świętej-osoby pomagają jej wznieść się do statusu 

śanta-rasa. 

   W Bhakti-rasamrta-sindhu jest powiedziane, że wszyscy ci, którzy uczestniczą w pobożnych spotkaniach 

organizowanych przez Pana Brahmę dla studiowania literatury wedyjskiej takiej jak Upanisady, przepełniają się 

ekstatyczną miłością do Krsny, wodza dynastii Yadu. W rzeczywistości rezultatem studiów nad Upanisadami jest 

poznanie Najwyższej Osoby Boga. Negacja egzystencji materialnej jest tylko jednym z tematów Upanisadów. 

Następny temat dotyczy osiągnięcia bezosobowej realizacji. A następnie, po spenetrowaniu bezosobowego 

Brahmana, kiedy ktoś dochodzi do platformy obcowania z Najwyższą Osobą Boga, osiąga on ostateczny cel 

studiowania Upanisadów. 

   Ci, którzy są usytuowani na platformie śanta-rasa, zostają dalej pobudzeni do postępu w służbie oddania poprzez 

wąchanie tulasi ofiarowanej lotosowym stopom Pana, poprzez słuchanie dźwięku Jego konchy, poprzez oglądanie 

uświęconego miejsca na jakiejś górze czy wzgórzu, poprzez obserwowanie lasu takiego jak te we Vrndavanie, 

poprzez odwiedzanie miejsc pielgrzymek, poprzez udawanie się nad Ganges, poprzez opanowanie nadmiernych 

wymogów cielesnych (takich jak jedzenie, spanie, łączenie się w pary i obrona), poprzez zrozumienie niszczącej siły 

wiecznego czasu, poprzez bezustanne obcowanie z bhaktami zaangażowanymi w świadomość Krsny. Wszystkie te 

różne czynniki sprzyjają wzniesieniu się osób usytuowanych w śanta-rasa do zaawansowanego stanu służby 

oddania. 

   W Trzecim Canto, piętnastym rozdziale, 43 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się oznajmienie czterech 

świętych osób znanych jako Catuh-sana, na czele z Sanaka-kumarą. Udali się oni w odwiedziny do Pana 

Vaikunthaloki w niebie duchowym, i kiedy skłonili się przed Panem, do nozdrzy ich wszedł aromat tulasi, 



zmieszanej z szafranem, co natychmiast przyciągnęło ich umysły. Chociaż te cztery święte osoby były zawsze 

zaabsorbowane myślami o bezosobowym Brahmanie, to poprzez obcowanie z Panem i poprzez wąchanie liści tulasi 

natychmiast zjeżyły się włosy na ich ciałach. To dowodzi, że nawet osoby usytuowane w realizacji Brahmana, jeśli 

zaczną obcować z bhaktami będącymi w czystej służbie oddania, natychmiast zostaną przyciągnięte do osobowej 

cechy Pana. 

   Są to symptomy pewnych wielkich mędrców, którzy są usytuowani w śanta-rasa służby oddania, i symptomy te 

objawiają się w następujący sposób. Skupiają oni swój wzrok na czubku nosa, i zachowują się tak jak avadhuta. 

Avadhuta oznacza wysoce zaawansowanego mistyka, który nie dba o żadne społeczne, religijne czy wedyjskie 

konwencje. Innym symptomem jest to, że takie osoby są bardzo staranne co do sposobu, w który wygłaszają mowy. 

Kiedy przemawiają, łączą razem pale c wskazujący i kciuk. (Jest to nazywane pozycją jnana-mudra. ) Nie są oni 

przeciwni ateistom, ani też nie mają szczególnych skłonności do bhaktów. Takie osoby kładą nacisk na wyzwolenie i 

porzucenie materialistycznego sposobu życia. Takie osoby są zawsze neutralne, nie mają żadnych upodobań do 

rzeczy materialnych, ani też nie utożsamiają się z niczym materialnym. Zawsze są poważni, ale w pełni 

zaabsorbowani myślami o Najwyższej Osobie Boga. Takie niezwykłe cechy rozwijają się w bhaktach, którzy są 

usytuowani w śanta-rasa. 

   Jeśli chodzi o skupienie wzroku na czubku nosa, to w Bhakti-rasamrta-sindhu znajduje się pewna wypowiedź 

bhakty, który obserwował yogina spełniającego ten proces. Zauważył on, "Ten wielki mędrzec skupia swój wzrok na 

czubku nosa, i z tego wynika, że zrealizował on już wieczną formę Pana w swoim sercu." 

   Czasami bhakta w śanta-rasa ziewa, wyciąga swoje kończyny, udziela instrukcji o służbie oddania, ofiarowuje 

wyrazy szacunku formie Pana, ofiarowuje Panu miłe modlitwy i ma pragnienie bezpośredniego służenia swoim 

ciałem. Są to niektóre z powszechnych symptomów bhakty usytuowanego w neutralności. Jeden bhakta, 

zaobserwowawszy ziewanie innego bhakty, zwrócił się do niego w ten sposób: "Mój drogi mistyku, myślę, że w 

twoim sercu jest pewna ekstatyczna miłość oddania, która sprawia, że ziewasz." Czasami zdarza się, że bhakta w 

śanta-rasa upada na ziemię, włosy zaczynają się jeżyć na jego ciele, i ciało jego drży. W ten sposób tacy bhaktowie 

automatycznie przejawiają różne symptomy ekstatycznego transu. 

   W Bhakti-rasamrta-sindhu jest powiedziane, że kiedy Pan Krsna dął w Swoją konchę zwaną Pancajanya, wielu 

wielkich mędrców, którzy mieszkali w jaskiniach górskich, natychmiast reagowało na ten dźwięk, budząc się z 

transu medytacji. Natychmiast spostrzegli, że włosy jeżą się na ich ciałach. Czasami bhaktowie w śanta-rasa 

zamierają w bezruchu, stają się spokojni, radośni, rozważni, popadają w zadumę, przepełniają się niepokojem, stają 

się zręczni i rzeczowi. Te symptomy wskazują na bezustanną ekstazę, czyli trwałe emocje. 

   Pewnego razu wielki zrealizowany mędrzec rozpaczał, że Najwyższy Pan Krsna mieszkał w Dvarace, lecz on nie 

potrafił wyciągnąć żadnej korzyści z oglądania Go. Pomyślawszy w ten sposób, mędrzec natychmiast zamarł w 

bezruchu. Uważał, że jedynie trwonił swój czas. Innymi słowy, mędrzec lamentował, ponieważ Najwyższa Osoba 

Boga był osobiście obecny, ale on, będąc pogrążonym w medytacji, nie potrafił z tego skorzystać. 

   Kiedy mistyk jest transcendentalny do wszelkiego rodzaju tworów umysłowych i jest usytuowany w Brahmanie, 

jego stan jest nazywany transem, będącym poza wpływem materialnej koncepcji życia. Kiedy będąc w tym stanie 

słyszy się o transcendentalnych rozrywkach Pana, może wystąpić drżenie ciała. 

   Kiedy zrealizowany w Brahmanie bhakta, który osiągnął stan stałego transu, wszedł w kontakt z wieczną formą 

Krsny, Jego transcendentalna przyjemność zwiększyła się miliony razy. Jeden wielki mędrzec zapytał kiedyś innego 

mędrca, "Mój drogi przyjacielu, czy myślisz, że po tym, jak osiągnę doskonałość w praktyce ośmiostopniowej yogi, 

to będę mógł ujrzeć Najwyższą Osobę Boga?" To zapytanie mędrca jest przykładem ciekawości bhakty 

usytuowanego w neutralnym stanie służby oddania. 

   Kiedy Pan Krsna, razem ze Swoim starszym bratem Balaramą i siostrą Subhadrą, przybył powozem na 

Kuruksetra z okazji zaćmienia słonecznego, przybyło tam również wielu yoginów-mistyków. Kiedy ci yogini-mistycy 

ujrzeli Pana Krsnę i Balaramę, wykrzyknęli, że teraz, skoro ujrzeli wspaniały blask cielesny Pana, prawie zapomnieli 

o przyjemności czerpanej z bezosobowej realizacji Brahmana. W związku z tym jeden z mistyków zbliżył się do 

Krsny i powiedział, "Mój drogi Panie, jesteś zawsze pełen transcendentalnego szczęścia, przewyższającego wszelkie 

inne pozycje duchowe. I wskutek tego, jedynie poprzez ujrzenie z odległego miejsca Twojej formy, doszedłem do 

wniosku, że nie ma potrzeby, abym pozostał w transcendentalnym szczęściu bezosobowego Brahmana." 

   Kiedy pewien wielki mistyk rozbudził się kiedyś z transu medytacji na skutek usłyszenia wibracji konchy Krsny 

zwanej Pancajanya, mistyk ten przepełnił się taką radością, że zaczął bić głową o ziemię, i z oczami pełnymi 

ekstatycznej miłości, złamał wszelkie zasady swojej praktyki yogi . W ten sposób natychmiast zlekceważył proces 

realizacji Brahmana. 

   W swojej książce Krsna-karnamrta, Bilvamangala Thakura mówi, "Niech impersonaliści będą zaangażowani w 

proces transcendentalnej realizacji poprzez czczenie bezosobowego Brahmana. Chociaż ja również zostałem 

inicjowany na ścieżce tej bezosobowej realizacji, zostałem teraz zwiedziony przez pewnego psotliwego chłopca-tego 



spryciarza, który jest bardzo przywiązany do gopi i który uczynił mnie Swoim sługą. Więc zapomniałem teraz o 

procesie realizacji Brahmana." 

   Bilvamangala Thakura przyjął najpierw duchową inicjację dla bezosobowej realizacji Prawdy Absolutnej, ale 

później, dzięki obcowaniu z Krsną we Vrndavanie, został doświadczonym bhaktą. Ta sama rzecz przydarzyła się 

Śukadevie Gosvamiemu, który również zmienił się dzięki łasce Pana i przyjął ścieżkę służby oddania, porzucając 

drogę realizacji bezosobowej. 

   Śukadeva Gosvami i Bilvamangala Thakura, którzy porzucili bezosobową koncepcję Absolutnej Prawdy, by 

przyjąć służbę oddania, są najlepszymi przykładami bhaktów usytuowanych wstanie neutralnym. Według pewnych 

autorytetów, stan ten nie może być przyjęty za jeden z transcendentalnych nastrojów, czyli ras, ale Śrila Rupa 

Gosvami mówi, że nawet jeśli ktoś nie przyjmuje tego za transcendentalny nastrój, to mimo to należy przyjąć to za 

początkową pozycję w służbie oddania. Jednakże, jeśli ktoś nie wznosi się dalej do platformy rzeczywistej służby dla 

Pana, to nie uważa się, aby osiągnął on platformę transcendentalnego smaku ekstazy duchowej. W związku z tym, w 

Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, Pan Krsna osobiście instruuje Uddhavę w ten sposób: "Stan skupienia na 

Mojej osobowej formie jest nazywany śanta-rasa, i bez osiągnięcia tej pozycji nikt nie może awansować do 

rzeczywistej, czystej służby oddania." Innymi słowy, nikt nie może być skupiony na osobowym aspekcie Najwyższej 

Osoby Boga, jeśli nie znajduje się przynajmniej w pozycji śanta-rasa. 

Rozdział 36 

Transcendentalne uczucie miłości (służenie) 
 

   Autorytety takie jak Śridhara Swami przyjmują ten transcendentalny smak uczucia miłości za doskonały stan 

oddania. Znajduje się on tuż ponad nastrojem neutralności, i jest warunkiem do rozwinięcia postawy służenia. W 

literaturze takiej jak Nama-kaumudi, ten stan egzystencji jest przyjmowany za bezustanne uczucie miłości do Krsny, 

czy też atrakcję do Krsny. Autorytety takie jak Śukadeva uważają ten stan uczucia miłości za stan neutralny, ale w 

każdym razie tego uczucia doznają bhaktowie w różnych transcendentalnych smakach, i dlatego ogólną nazwą dla 

tego stanu jest uczucie miłości, czy czyste uczucie miłości do Krsny. 

   Bhaktowie w związku służenia są przywiązani do Krsny w uczuciu miłości pełnym czci. Na tej platformie 

miłosnego uczucia pełnego czci są przywiązani do Krsny niektórzy z mieszkańców Gokuli (Vrndavana przejawiona 

na ziemi). Mieszkańcy Vrndavany zwykli mówić, "Krsna zawsze manifestuje się przed nami o cerze koloru 

czarnawej chmury. W Swoich lotosowych rękach trzyma wspaniały flet. Ubrany jest w żółtawe, jedwabne szaty, a 

Jego głowa przystrojona jest' pawim piórem. Kiedy Krsna spaceruje w pobliżu Wzgórza Govardhana, z tymi 

wszystkimi, właściwymi Sobie cechami, wszyscy mieszkańcy planet niebiańskich, jak również mieszkańcy tej 

Ziemi, doznają transcendentalnego szczęścia i uważają się za wieczne sługi Pana." Czasami bhakta napełnia się 

podziwem i czcią na widok obrazka Visnu, który jest ubrany podobnie jak Krsna, i który ma podobną karnację. 

Jedyna różnica jest taka, że Visnu ma cztery ręce, w których trzyma konchę, dysk, buławę i kwiat lotosu. Pan Visnu 

jest zawsze dekorowany wieloma wartościowymi klejnotami, takimi jak candrakanta i suryakanta. 

   W Lalita-madhava Śrila Rupy Gosvamiego znajduje się następujące zdanie wypowiedziane przez Darukę, 

jednego ze sług Krsny: "Z pewnością Pan Visnu jest bardzo piękny ze Swoim naszyjnikiem z klejnotów kaustubha, 

Swoimi czterema rękoma trzymającymi konchę, dysk, buławę i kwiat lotosu, i Swoją oślepiająco piękną biżuterią: 

Jest On również bardzo piękny w Swojej wiecznej pozycji, unosząc się na skrzydłach Garudy. Ale teraz ten sam 

Visnu jest obecny jako wróg Kamsy, i dzięki Jego cechom całkowicie zapominam o bogactwach Vaikunthy."  

   Pewnego razu jeden bhakta powiedział, "Ta Najwyższa Osoba Boga, z którego porów wychodzą miliony 

wszechświatów, który jest oceanem miłosierdzia, który jest posiadaczem niepojętych energii, który jest zawsze 

wyposażony we wszelkie doskonałości, który jest źródłem wszystkich inkarnacji, i który jest atrakcją dla wszystkich 

wyzwolonych osób-ta sama Najwyższa Osoba Boga jest najwyższym kontrolerem i jest najbardziej godny czci. Jest 

On wszechświadomy, w pełni zdeterminowany i posiadający wszelkie bogactwa. Jest On symbolem przebaczenia i 

obrońcą podporządkowanych dusz. Cechuje Go hojność, dotrzymywanie obietnicy, wszechpomyślność, 

mistrzostwo, potęga i religijność. Ściśle przestrzega On pism świętych, jest przyjacielem bhaktów, i jest 

wspaniałomyślny, wpływowy, wdzięczny, godny szacunku i czci, pełen wszelkiej siły, oraz uległy czystej miłości. Z 

pewnością jest On jedynym schronieniem bhaktów, którzy są przyciągani do Niego poprzez uczucie służenia." 

Bhaktowie Pana w związku służenia dzielą się na cztery grupy: mianowani słudzy (tacy jak Pan Brahma i Pan Śiva, 

którzy zostali wyznaczeni do kontrolowania materialnych gun pasji i ignorancji), bhaktowie w związku służenia, 

którzy są chronieni przez Pana, bhaktowie, którzy zawsze towarzyszą Panu, bhaktowie, którzy po prostu podążają 

śladami Pana. 



Mianowani słudzy 

W konwersacji pomiędzy Jambavati, jednej z żon Krsny, i Kalindi, jej przyjaciółki, Jambavati zapytała, "Kim jest ta 

osobistość okrążająca naszego Krsnę?" 

Kalindi odpowiedziała, "Jest to Ambika, kontrolująca wszelkie sprawy wszechświata." 

Następnie Jambavati zapytała, "Kim jest ta osoba, która drży u boku Krsny?" 

Kalindi odpowiedziała, "To Pan Śiva." 

Wówczas Jambavati zapytała, "Kim jest ta osoba, która ofiarowuje modlitwy?" 

Kalindi odpowiedziała, "To Pan Brahma: ' 

Jambavati następnie zapytała, "Kim jest ta osoba, która upadła do stóp Krsny, ofiarowując Mu swoje wyrazy 

szacunku?" 

Kalindi odpowiedziała, "To Indra, Król niebios." 

Jambavati następnie zapytała, "Kim jest ta osoba, która przybyła razem z półbogami i śmieje się z nimi?" 

Kalindi odpowiedziała, "To mój starszy brat, Yamaraja, nadzorca śmierci." 

Ta rozmowa daje opis wszystkich półbogów, łącznie z Yamarajem, którzy są zaangażowani w służby wyznaczone 

im przez Pana. Są oni nazywani adhikrta-devata, czyli półbogami wyznaczonymi do określonych typów służb w 

różnych specjalnościach. 

Bhaktowie przyjmujący schronienie Pana, oraz bhaktowie będący pod Jego opieką 

   Jeden z mieszkańców Vrndavany pewnego razu powiedział do Pana Krsny, "Mój drogi Krsno, o przyjemności 

Vrndavany! Bojąc się tej materialnej egzystencji, przyjęliśmy schronienie u Twoich lotosowych stóp, ponieważ od 

Ciebie możemy otrzymać całkowitą ochronę! Jesteśmy w pełni świadomi Twojej wielkości. W skutek tego 

porzuciliśmy nasze pragnienie wyzwolenia i przyjęliśmy schronienie w Tobie. Odkąd usłyszeliśmy o Twojej zawsze 

zwiększającej się transcendentalnej miłości, dobrowolnie zaangażowaliśmy się w Twoją transcendentalną służbę.” 

Jest to oznajmienie bhakty, który znajduje się pod ochroną Pana Krsny i w Panu przyjął schronienie. 

   Po tym jak Krsna ukarał Kaliyę, bezustannie kopiąc go w głowę, doszedłszy do zmysłów, ten czarny wąż 

Yamuny zauważył, "Mój drogi Panie, popełniłem tak wiele obraz w stosunku do Ciebie, a Ty pomimo to jesteś tak 

łaskawy, że naznaczyłeś moją głowę odciskami Swoich lotosowych stóp." Jest to inny przykład przyjęcia 

schronienia pod lotosowymi stopami Pana Krsny. 

   W Aparadha-bhanjana pewien czysty bhakta wyraża swoje uczucia w ten sposób: "Mój drogi Panie, wstyd jest 

mi przyznać się przed Tobą, te wypełniałem polecenia moich panów, mianowicie pożądania, złości, skąpstwa, 

złudzenia i zawiści. Czasami wypełniałem te ich polecenia w jak najbardziej ohydny sposób. Jednak, pomimo tego, 

że służyłem im tak wiernie, nie są oni usatysfakcjonowani, ani też nie są wystarczająco łaskawi, by zwolnić mnie ze 

swojej służby. Nawet nie wstydzą się, że przyjmują ode mnie służbę w taki sposób. Mój drogi Panie, O wodzu 

dynastii Yadu, teraz doszedłem do zmysłów i przyjmuję schronienie Twoich lotosowych stóp. Proszę, zaangażuj 

mnie w Swoją służbę." Jest to inny przykład podporządkowania i przyjęcia schronienia lotosowych stóp Krsny. 

   W literaturze wedyjskiej znajduje się wiele przykładów pism różnych osób, które dążyły do wyzwolenia za 

pomocą wiedzy spekulatywnej, ale porzuciły ten proces, aby przyjąć całkowite schronienie lotosowych stóp Krsny. 

Przykładami takich osób są bramini w lesie Naimisaranya,( Są to ci bramini, do których Suta Gosvami wypowiedział 

Śrimad-Bhagavatam, i zostało to opisane, w Śrimad-Bhdgavatam autora, Pierwszym Canto, pierwszym rozdziale.) na czele z Śaunaką. 

Uczeni przyjmują ich za bhaktów posiadających kompletną mądrość. W Hari-bhakti-sudhodaya znajduje się 

oznajmienie, w którym ci wielcy bramini i mędrcy, na czele z Śaunaką Rsim, powiedzieli Sucie Gosvamiemu, "Mój 

drogi wielki mędrcze, tylko spójrz jakie to wspaniałe! Chociaż jako istoty ludzkie jesteśmy zanieczyszczeni tak 

wieloma wadami materialnej egzystencji, jedynie poprzez rozmawianie z tobą o Najwyższej Osobie Boga, teraz 

zaczynamy przeklinać nasze pragnienie wyzwolenia." 

   W Padyavali pewien bhakta mówi, "Osoby; które są przywiązane do spekulatywnej wiedzy dla osiągnięcia 

samorealizacji, które utrzymują, że najwyższa prawda jest poza medytacją, i które zostały usytuowane w gunie 

dobroci-niech spokojnie pozostają przy swoim zaangażowaniu. Jeśli jednak chodzi o nas, to jesteśmy po prostu 

przywiązani do Najwyższej Osoby Boga, który jest z natury tak ujmujący, który posiada cerę o odcieniu czarnawej 

chmury; nosi żółte szaty, i który ma piękne lotosowe oczy. Pragniemy jedynie medytować o Nim." 

   Ci, którzy od początku swojej samorealizacji są przywiązani do służby oddania, są nazywani seva-nista. 

Seva-nista oznacza "przywiązany jedynie do służby oddania." Najlepszymi przykładami takich bhaktów są Pan Śiva, 

Król Indra, Król Bahulaśva, Król Iksvaku Śrutadeva i Pundarika. Jeden bhakta powiedział, "Mój drogi Panie, Twoje 

transcendentalne cechy przyciągają nawet wyzwolone dusze i prowadzą je do towarzystwa bhaktów, gdzie 

bezustannie intonowane są Twoje chwały: Nawet wielcy mędrcy, którzy zwykli żyć w odosobnionych miejscach, 



również przyciągani są przez pieśni sławiące Twoją Osobę. I ja, obserwując wszelkie Twoje transcendentalne cechy; 

również zostałem w ten sposób przyciągnięty i postanowiłem dedykować swoje życie Twojej służbie miłości." 

Bezustanni towarzysze 

   Jako bezustanni towarzysze Pana Krsny w Dvarace, znani są następujący bhaktowie: Uddhava, Daruka, Satyaki, 

Śrutadeva, Śatrujit, Nanda, Upananda i Bhadra. Wszystkie z tych osobistości pozostają z Panem jako Jego 

sekretarze, ale pomimo to są czasami zaangażowani w Jego osobistą służbę. Pomiędzy członkami dynastii Kuru, 

jako bliscy towarzysze Pana są znani: Bhisma, Maharaja Pariksit i Vidura. Jest powiedziane, "Wszyscy towarzysze 

Pana Krsny mają promienne cechy cielesne, a ich oczy są podobne kwiatom lotosu. Mają oni dostateczną moc, by 

pokonać siłę półbogów, a szczególną cechą tych osób jest to, że zawsze są udekorowani różnego rodzaju 

wartościowymi ornamentami." 

   Kiedy Pan Krsna przebywał w stolicy Indraprastha, niektórzy zwracali się do Niego w ten sposób: "Mój drogi 

Panie, Twoi osobiści towarzysze, na czele z Uddhavą, zawsze oczekują Twoich poleceń, stojąc u bramy wjazdowej 

Dvaraki. Przeważnie spoglądają ze łzami w oczach, i w entuzjazmie swojej służby nie obawiają się nawet ognia 

zniszczenia wytworzonego przez Pana Śivę. Są to dusze podporządkowane jedynie Twoim lotosowym stopom." 

   Spośród wielu bliskich towarzyszy Pana Krsny, za najlepszego jest uważany Uddhava. Oto jego opis: "Jego ciało 

jest czarnawe, niczym kolor rzeki Yamuny, i jest ono podobnie chłodne. Jest on zawsze dekorowany girlandą 

kwiatów, którą najpierw miał na Sobie Pan Krsna, i nosi żółte jedwabne szaty. Jego dwa ramiona są niczym rygle u 

drzwi, jego oczy są podobne kwiatom lotosu, i jest on najważniejszym bhaktą pomiędzy wszystkimi towarzyszami. 

Ofiarujmy zatem nasze pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Uddhavy." 

   Uddhava w ten sposób opisał transcendentalne cechy Śri Krsny: "Pan Śri Krsna, który jest naszym panem i 

wielbionym Bóstwem, kontrolerem Pana Śivy i Pana Brahmy, jak również kontrolerem wszystkich wszechświatów, 

przyjmuje polecenia od Ugraseny, Swojego dziadka. Jest On właścicielem milionów wszechświatów, ale mimo to 

żebrał 0 odrobinę ziemi z oceanu. I chociaż jest On niczym ocean mądrości, czasami zasięga mojej rady. Jest On tak 

wielki i wspaniałomyślny, a mimo to jest zaangażowany w różnego rodzaju czynności, niczym zwykła osoba." 

Słudzy Pana 

   Ci, którzy są bezustannie zaangażowani w służbę dla Pana, są nazywani anugami, czyli sługami. Przykładami 

takich sług są Sucandra, Mandana, Stamba i Sutamba. Są oni wszyscy mieszkańcami miasta Dvaraka, i są ubrani i 

przystrojeni ornamentami jak inni towarzysze. Służby, które są im zwykle powierzane, są różnego charakteru. 

Mandana zawsze nosi parasol nad głową Pana Krsny. Sucandra wachluje Go białą camarą (wachlarz z pęku białego 

włosia), a Sutamba zawsze dostarcza Mu orzechów betel. Wszyscy z nich są wielkimi bhaktami, i zawsze są zajęci 

transcendentalną, miłosną służbą dla Pana. 

   Tak jak w Dvarace są anugowie, tak również jest wielu anugów we Vrndavanie. Oto imiona anugów we 

Vrndavanie: Raktaka, Patraka, Patri, Madhukantha, Madhuvrata, Rasala, Suvilasa, Premakanda, Marandaka, 

Ananda, Candrahasa, Payoda, Bakula, Rasada i Śarada. 

   Następujące zdanie daje opis cielesnych cech anugów we Vrndavanie: "Ofiarujmy nasze pokorne wyrazy 

szacunku bezustannym towarzyszom syna Nandy Maharaja. Zawsze przebywają oni we Vrndavanie, a ich ciała są 

dekorowane girlandami z pereł oraz bransoletami ze złota. Są oni koloru czarnych pszczół i złotego księżyca, i 

ubrani są odpowiednio do swoich cech cielesnych. O ich określonych obowiązkach można dowiedzieć się z 

oznajmienia matki Yaśody, która powiedziała, 'Bakulo, proszę oczyść żółtawe szaty Krsny. Variko, sperfumuj kąpiel 

zapachem aguru, a ty Rasalo przygotuj orzechy betel. Czyż nie widzicie, że Krsna właśnie nadchodzi. Możecie 

zobaczyć tumany kurzu i również bardzo wyraźnie widać krowy.' " 

   Za głównego pomiędzy anugami jest uważany Raktaka. Oto opis jego cech cielesnych: "Nosi on żółte szaty, a 

jego ciało jest koloru nowo wyrosłej świeżej trawy. Jest on doświadczonym śpiewakiem i zawsze jest zaangażowany 

w służbę syna Maharaja Nandy. Zostańmy wszyscy sługami Raktaki w ofiarowaniu transcendentalnej służby miłości 

do Krsny! " O przywiązaniu Raktaki do Krsny można dowiedzieć się z jego wypowiedzi do Rasady: "Posłuchaj! 

Postaraj się, abym zawsze mógł pełnić służbę dla Pana Krsny, który teraz stał się sławny z podniesienia Wzgórza 

Govardhana." 

   Bhaktowie Pana Krsny zaangażowani w Jego osobistą służbę są zawsze bardzo rozważni, ponieważ wiedzą oni, 

że zostanie osobistym sługą Krsny nie jest zwykłą rzeczą. Osoba, która ofiarowywuje swoje. wyrazy szacunku nawet 

mrówkom zaangażowanym w służbę Pana, osiąga wieczne szczęście, więc cóż mówić o tych, którzy służą Krsnie 

bezpośrednio? Raktaka pewnego razu powiedział do siebie, "Nie tylko Krsna jest moim godnym wszelkiej czci i 

służby Panem, ale również Jego przyjaciółki gopi, którym służę w jednakowy sposób i które czczę na równi. Nie 



tylko gopi, ale każdego, kto pełni służbę dla Pana, uważam za równie godnego mojej czci i służby. Wiem, że muszę 

być bardzo ostrożny, aby nie stać się zbyt dumnym z tego, że jestem jednym ze sług i bhaktów Pana." Z tego zdania 

możemy zrozumieć, że czyści bhaktowie, którzy są rzeczywiście zaangażowani w służbę dla Pana, są zawsze bardzo 

ostrożni, i nigdy nie są zbyt dumni ze swojej służby. 

   Ta mentalność bezpośrednich sług Krsny jest nazywana dhurya. Zgodnie z doświadczonymi analitycznymi 

studiami tych bezpośrednich towarzyszy Pana, Śrila Rupa Gosvami podzielił ich na trzy klasy - mianowicie, dhurya, 

dhira i vira. Raktaka jest zaliczany do dhurya, czyli tych, którzy są zawsze przywiązani do służenia najbardziej 

ukochanym gopi. 

   Do grupy dhira zalicza się syn niańki Satyabhamy. Satyabhama jest jedną z królowych Krsny w Dvarace, i kiedy 

została poślubiona Krsnie, syn jej niańki udał się z nią razem do Dvaraki, ponieważ od dzieciństwa byli 

wychowywani razem, niczym brat i siostra. Więc ten dżentelmen, syn niańki Satyabhamy, zwykł mieszkać razem z 

Krsną jako Jego szwagier, i czasami zwykł on żartować z Panem. Pewnego razu zwrócił się do Krsny w ten sposób: 

"Mój drogi Krsno, nigdy nie starałem się zyskać łaski bogini fortuny, która została Tobie poślubiona, ale mimo to 

jestem tak szczęśliwy, że jestem uważany za jednego z członków Twojego domu, brata Satyabhamy." 

   Jeden sługa Krsny z kategorii vira pewnego razu wyraził swoją dumę, oznajmiając, "Pan Baladeva może być 

wielkim wrogiem Pralambasury, ale nie mam się co o Niego martwić. Jeśli chodzi o Pradyumnę, nie mogę się 

spodziewać, że coś od niego otrzymam, ponieważ jest on jedynie chłopcem. Dlatego nie oczekuję niczego od 

kogokolwiek innego. Oczekuję jedynie tego, że Pan Krsna łaskawie wejrzy na mnie, i wskutek tego nie obawiam się 

nawet Satyabhamy, która jest tak droga Krsnie." 

   W Czwartym Canto Śrimad-Bhagavatam, dwudziestym rozdziale, 28 wersecie, Król Prthu zwraca się do Pana, 

mówiąc, "Mój drogi Panie, może się zdarzyć, że bogini fortuny nie będzie zadowolona z mojej pracy, czy nawet 

może dojść między nami do nieporozumienia, ale nie dbam o to, ponieważ mam pełne zaufanie do Ciebie. Ty 

zawsze, bez żadnej przyczyny, jesteś łaskawy dla Swoich sług, i wielce cenisz nawet drobne posługi. Więc mam tę 

ufność, że przyjmiesz moją pokorną służbę, mimo iż nie zasługuje ona na uwagę. Mój drogi Panie, jesteś 

samowystarczalny. Możesz zrobić cokolwiek zechcesz, bez pomocy kogokolwiek innego. Więc nawet jeśli nie 

będzie ze mnie zadowolona bogini fortuny, ja wiem, że Ty mimo wszystko zawsze przyjmiesz moją służbę." 

   Bhaktowie przywiązani do transcendentalnej służby miłości dla Pana mogą zostać opisani albo jako 

podporządkowane dusze, jako dusze zaawansowane w wiedzy o służbie oddania, albo jako dusze całkowicie 

zaangażowane w transcendentalną służbę miłości. Tacy bhaktowie są nazywani (odpowiednio) neofitami, 

doskonałymi i wiecznie doskonałymi. 

Rozdział 37 

Czynniki pobudzające służbę dla Krsny 
 

   Bezprzyczynowa łaska Krsny, kurz Jego lotosowych stóp, Jego prasada i obcowanie z Jego bhaktami, to niektóre 

z czynników pobudzających bhaktę do zaangażowania się w transcendentalną służbę miłości dla Pana. 

   Krsna okazał Swoje bezprzyczynowe miłosierdzie podczas odejścia dziadka Bhismy. Kiedy bitwa pod Kuruksetra 

miała się ku końcowi i zanim Bhismadeva, dziadek Arjuny, 'odszedł z tego śmiertelnego świata, leżał on na łożu ze 

strzał. Kiedy Pan Krsna, Maharaja Yudhisthira i inni Pandavowie zbliżyli się do Bhismadevy, Bhismadeva, 

zwróciwszy się do swojego dowódcy wojskowego, Krpacaryi, w ten sposób wyraził swoją wdzięczność wobec Pana 

Krsny: "Mój drogi Krpacaryo, spójrz tylko, jak cudowna i nieograniczona jest łaska Pana Krsny! Jestem najbardziej 

nieszczęśliwą istotą. Nie posiadam żadnych kwalifikacji. Wystąpiłem przeciwko najbliższemu towarzyszowi Krsny, 

Arjunie - nawet usiłowałem go zabić! A jednak pomimo tych moich dyskwalifikacji Pan jest tak dobry, że przyszedł, 

aby zobaczyć się ze mną w tym ostatnim momencie mojego życia. Jest On czczony przez wszystkich wielkich 

mędrców, ale mimo to jest tak łaskawy, że przyszedł, aby zobaczyć tak ohydną osobę jak ja." 

   Czasami ekstatyczną miłość do Krsny pobudzają również wibracje Jego fletu, dźwięk Jego rogu, Jego uśmiech, 

odbicia Jego stóp na ziemi, transcendentalny zapach Jego ciała i pojawienie się nowej chmury na niebie. 

   W Vidagdha-madhava znajduje się następujące oznajmienie: "Kiedy Pan Krsna zagrał na Swoim flecie, Baladeva 

bardzo zapalczywie Uświadczył, 'Spójrzcie, jak po usłyszeniu transcendentalnego dźwięku fletu Krsny, Indra, Król 

niebios, płacze w swoim niebiańskim królestwie! A pod kroplami jego łez spadającymi na ziemię, Vrndavana 

wydaje się być niebiańską rezydencją półbogów.' " 

   Ekstatyczna miłość do Krsny, która jest znana jako anubhava, wykazuje następujące symptomy: dana osoba 

angażuje się wyłącznie w służbę dla Pana, starając się wiernie wypełniać polecenia Pana; w tej pełnej 

transcendentalnej służbie miłości dla Pana uwalnia się od niepokoju i zazdrości; zawiera ona przyjaźń z bhaktami 



Pana, którzy wiernie Mu służą. Wszystkie z tych symptomów nazywane są anubhava, miłością ekstatyczną. 

   Przykładem pierwszego symptomu anubhava, czyli zaangażowania się w określony typ służby, jest Daruka, sługa 

Krsny, który zwykł wachlować Pana camarą (pękiem włosów z ogona jaka). Pełniąc tę służbę, przepełniony był 

ekstatyczną miłością, i symptomy tej ekstatycznej miłości zamanifestowały się w jego ciele. Ale Daruka był tak 

poważny w swojej służbie, że powstrzymał wszystkie te symptomy manifestujące ekstatyczną miłość, uważając je za 

przeszkody w swoim zajęciu. Nie przykładał on zbytniej wagi do tych przejawów, chociaż rozwinęły się one 

automatycznie. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto; osiemdziesiątym szóstym rozdziale, 38 wersecie, znajduje się opis 

tego, jak Śrutadeva, bramin z pewnego kraju w północnych Indiach, zwanego Mithila, przepełnił się taką radością na 

widok Krsny, że natychmiast ,po skłonieniu się lotosowym stopom Pana, powstał, i zaczął tańczyć z rękami 

uniesionymi ponad głową. 

   Jeden z bhaktów Pana Krsny pewnego razu zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój drogi Panie, chociaż nie 

jesteś zawodowym: tancerzem, Swoim tańcem tak bardzo nas zaskoczyłeś, że wnioskujemy z tego, że jesteś 

mistrzem wszelkiego tańca. Z pewnością musiałeś nauczyć się tego tańca bezpośrednio od bogini miłości." Kiedy 

bhakta tańczy w ekstatycznej miłości, manifestują się pewne symptomy, które nazywają się sattvika. Sattvika 

oznacza, że pochodzą one z platformy transcendentalnej. Nie są to symptomy materialnej emocji; pochodzą one z 

samej duszy. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, osiemdziesiątym piątym rozdziale, wersecie 38, Śukadeva Gosvami 

mówi Maharajowi Pariksitowi, że podporządkowawszy wszystko lotosowym stopom Pana Vamanadevy, Bali 

Maharaja natychmiast pochwycił lotosowe stopy Pana i przycisnął je do swojego serca. Przepełniony radością, 

zamanifestował wszystkie symptomy ekstatycznej miłości, ze łzami w oczach i drżącym głosem, 

   W wyrażaniu takiej ekstatycznej miłości jest wiele innych podrzędnych symptomów, takich jak unoszenie się 

radością, wysuszenie, cisza, rozczarowanie, smutek, cześć, zamyślenie, rozpamiętywanie, zwątpienie, zaufanie, 

zapał, obojętność, ożywienie, zuchwałość, wstyd, bierność; złudzenie, szaleństwo, odraza czy groza, kontemplacja, 

marzenie choroba i oznaki śmierci. Kiedy bhakta spotyka Krsnę, wówczas widoczne są symptomy radości, dumy i 

wytrwałości, a kiedy przeżywa on uczucie wielkiej rozłąki z Krsną, to przeważają symptomy takie jak groza, 

choroba, a nawet występują oznaki śmierci. 

   W Pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam, jedenastym rozdziale, wersecie 5, jest powiedziane, że kiedy Pan 

powrócił z Pola Bitwy pod Kuruksetrą do domu w Dvarace, wszyscy mieszkańcy Dvaraki zaczęli rozmawiać z Nim, 

tak jak dziecko rozmawia z miłością ze swoim ojcem, kiedy wraca on z obcych krajów. Jest to przykład radości. 

   Kiedy Bahulaśva, Król Mithili, ujrzał Krsnę w swoim pałacu, postanowił ofiarować Mu swoje wyrazy szacunku 

poprzez złożenie Mu conajmniej stu pokłonów, ale był tak przepełniony uczuciem miłości, że po złożeniu tylko 

jednego pokłonu zapomniał o swojej pozycji i nie był w stanie się podnieść. 

   W Skanda Puranie pewien bhakta mówi Panu Krsnie, "Tak jak słońce poprzez swój upalny żar wyparowuje z 

ziemi wszystką wodę, tak stan mojego umysłu wysuszył piękno mojego ciała i twarzy, na skutek rozdzielenia z 

Tobą." Jest to przykład wysuszenia w ekstatycznej miłości. 

   Uczucie rozczarowania wyraził Indra, Król niebios. Ujrzawszy boga Słońca, Indra powiedział mu, "Mój drogi 

bogu Słońca, jakże pełne chwały są twoje promienie słoneczne. Docierają one do lotosowych stóp Pana Krsny, pana 

dynastii Yadu. A mimo, iż ja mam tysiące oczu, okazały się one bezużytecznymi, ponieważ nie są w stanie zobaczyć 

lotosowych stóp Pana nawet na moment." 

   Pełne czci oddanie dla Pana stopniowo wzmaga się, kiedy przemienia się w ekstatyczną miłość, następnie 

głębokie uczuci, a potem przywiązanie. W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, 6 wersecie trzydziestego ósmego 

rozdziału, Akrura mówi, "Ponieważ jadę dzisiaj zobaczyć Pana Krsnę, wszystkie symptomy niepomyślności już 

zostały zabite. Teraz moje życie stało się sukcesem, ponieważ będę mógł złożyć pokłony lotosowym stopom 

Najwyższej Osoby Boga!" 

   Inny bhakta w ekstatycznym, pełnym czci uczuciu, pewnego razu powiedział: "Kiedy nadejdzie ten chwalebny 

dzień mojego życia, kiedy będę mógł udać się nad brzeg Yamuny i ujrzeć Pana Krsnę, gdzie  oddaje się On Swoim 

rozrywkom jako pasterz?" 

   Kiedy ekstatyczna miłość nie ulega pomniejszeniu i kiedy wolna jest od wszelkiego rodzaju wątpliwości, wtedy 

bhakta osiąga stan nazywany trwałą miłością do Krsny. Wszelkie wyrażanie nieszczęścia przez bhaktę w tym stanie 

nazywane jest anubhava, czyli ekstatycznymi symptomami miłości. 

   Bali Maharaja w ten sposób wyraził symptomy ekstatycznego uczucia pełnego czci: "Mój drogi Panie, 

równocześnie ukarałeś mnie, jak i okazałeś mi Swoją bezprzyczynową łaskę. Rozumiem przez to, że odkąd 

przyjąłem schronienie Twoich lotosowych stóp, nigdy nie będę już niepokojony, w żadnych warunkach życia. Bez 

względu na to, czy pozwolisz mi cieszyć się wszelkimi doskonałościami, czy pozostawisz mnie w najokropniejszych 

warunkach piekielnego życia, nigdy nie będę zaniepokojony." 



   Po ujrzeniu Bali Maharaja, Pan Krsna Sam powiedział Uddhavie: "Mój drogi przyjacielu, nie jestem w stanie 

wyrazić pełnych chwały cech charakteru Bali Maharaja, syna Virocany. Chociaż ten syn Virocany przeklął Króla 

surów (półbogów), i chociaż Ja oszukałem go w Mojej inkarnacji Vamanadevy, odbierając mu posiadłości całego 

wszechświata, i chociaż na dodatek skrytykowałem go za niewypełnienie obietnicy, teraz właśnie odwiedziłem go w 

jego królestwie, a on z wielkim uczuciem wyraził swoją miłość do Mnie." (Bali był królem demonów, które wszczęły wojnę 

przeciwko półbogom i prawie opanowały wszechświat. Kiedy półbogowie błagali Pana o pomoc, Pan pojawił się jako Vamanadeva, 
każeł-bramin, i poprosił Bali o trzy kroki ziemi. Bali przystał na to, i Vamana zajął cały wszechświat Swoimi dwoma pierwszymi krokami. 

Wówczas zapytał, gdzie powinien skierować Swój trzeci krok. Bali ofiarował swoją własną głowę pod stopę Pana, i w ten sposób został 

mahajana, czyli wielkim bhaktą.) 
   Kiedy takie uczucia miłości stają się bardziej intensywne, to nazywane jest to głębokim uczuciem. W tym stanie 

nie można znieść rozdzielenia od Krsny nawet na moment. 

   Jeden bhakta powiedział Daruce, słudze Krsny, "Mój drogi Daruko, nie dziwi mnie to, że po swoim rozdzieleniu z 

Krsną stałeś się podobny kawałkowi drewna. Zawsze kiedy jakikolwiek bhakta widzi Krsnę, jego oczy napełniają się 

łzami, a z chwilą rozdzielenia każdy bhakta, tak jak i ty, zamiera w bezruchu, stojąc niczym drewniana kukła. Nie 

ma w tym nic zadziwiającego." 

   Oto pewne zdanie o symptomach miłości wykazanych przez Uddhavę. Kiedy ujrzał on Pana Krsnę, jego oczy 

napełniły się łzami i utworzyły rzekę, która popłynęła w kierunku morza Krsny, aby złożyć swój hołd, tak jak żona 

ofiarowuje hołd swojemu mężowi. Kiedy na jego ciele pojawiła się gęsia skórka, stał się on podobny do kwiatu 

kadamba, a kiedy zaczął ofiarowywać swoje modlitwy, zdawał się on być całkowicie różnym od wszystkich innych 

bhaktów. 

   Kiedy uczucie miłości wykazuje symptomy bezpośredniego szczęścia i nieszczęścia, to jest ono nazywane 

atrakcją. W tym stanie atrakcji w ekstatycznej miłości jest się w stanie ze spokojem przyjmować wszelkiego rodzaju 

niepomyślne sytuacje. Taki bhakta nigdy nie porzuca swojej transcendentalnej służby miłości dla Pana, nawet w 

przypadku ryzyka śmierci. Chwalebny przykład takiej ekstatycznej miłości przejawił Król Pariksit w momencie 

śmierci. Chociaż został pozbawiony całego swojego królestwa, które obejmowało cały świat, i chociaż nie 

przyjmował nawet kropli wody w ciągu siedmiu pozostałych mu dni życia, to ponieważ słuchał o transcendentalnych 

rozrywkach Pana Krsny od Śukadevy Gosvamiego, nie był on w najmniejszym stopniu zasmucony. Wprost 

przeciwnie, bezpośrednio odczuwał on transcendentalną, ekstatyczną radość w towarzystwie Śukadevy Gosvamiego. 

   Pewien bhakta poufnie wyraził swoje zdanie: "Jeśli Pan Krsna obdarzy mnie kroplą Swojego miłosierdzia, wtedy 

będę zupełnie beztroski, nawet w środku wielkiego ognia czy oceanu. Ale jeśli zostanę pozbawiony Jego 

bezprzyczynowego miłosierdzia, to wtedy nawet jeśli zostanę królem Dvaraki, będę jedynie przedmiotem ukłucia 

szpilek." 

   Bhaktowie: tacy jak Maharaja Pariksit i Uddhava są wszyscy usytuowani w ekstatycznej atrakcji opartej na 

głębokim uczuciu miłości, i w tym stanie miłości manifestuje się uczucie przyjaźni. Kiedy Uddhava uwolnił się od 

wszelkich materialnych zanieczyszczeń, ujrzał on Pana, i wówczas głos uwiązł mu w gardle, tak że nie był w stanie 

powiedzieć ani słowa. I obejmował Pana jedynie poprzez ruch swoich brwi. Taką ekstatyczną miłość wielcy uczeni 

dzielą na dwie grupy - dodawanie i odejmowanie. Jeśli bhakta nie obcuje bezpośrednio z Panem, jest to nazywane 

odejmowaniem. W tym stanie miłości, bhakta bezustannie skupia swój umysł na lotosowych stopach Pana. Bhakta 

będący w tym stanie bardzo pragnie poznać transcendentalne cechy Pana i najważniejszą rzeczą dla niego jest 

osiągnięcie towarzystwa Pana. 

   W Nrsimha Puranie znajduje się pewne zdanie o Królu Iksvaku, które ilustruje ten stan ekstatycznej miłości. Z 

powodu swojego wielkiego uczucia miłości dla Krsny, Król Iksvaku niezmiernie przywiązał się do czarnej chmury, 

czarnego jelenia, czarnych oczu jelenia, i kwiatu lotosu, który jest zawsze porównywany do oczu Pana. W 

Dziesiątym Canto, trzydziestym ósmym rozdziale, 10 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Akrura myśli, "Skoro Pan 

pojawił się teraz, aby zmniejszyć brzemię świata, i jest widoczny dla naszych oczu w Swoim osobowym 

transcendentalnym ciele, to czyż oglądanie Go nie jest ostateczną doskonałością naszych oczu?" Innymi słowy, 

Akrura zdał sobie sprawę z tego, że doskonałość oczu jest osiągana wtedy, kiedy ktoś jest w stanie ujrzeć Pana 

Krsnę. Zatem, kiedy Pan Krsna osobiście pojawił się na tej Ziemi, każdy kto Go ujrzał z pewnością osiągnął 

doskonałość wzroku. 

   Pewien fragment Krsna-karnamrta, dzieła Bilvamangali Thakury, wyraża zapał w ekstatycznej miłości: "Och, co 

za nieszczęście, mój drogi Krsno, przyjacielu bezradnych! O miłosierny Panie, jak mogę spędzać te niewdzięczne 

dni bez oglądania Ciebie?" Podobne uczucie zostało wyrażone przez Uddhavę w jego liście do Pana Krsny, gdzie 

mówi: "Mój drogi, Najwyższy Królu Vrajy, Ty jesteś wizją nektaru dla oczu, i bez oglądania Twoich lotosowych 

stóp i blasku Twojego ciała, mój umysł jest zawsze pogrążony w smutku. W żadnych okolicznościach nie znajduję 

spokoju. Poza tym, każdą chwilę rozłąki przeżywam tak, jak gdyby były to długie, długie lata." 

   W Krsna-karnamrta jest również powiedziane, "Drogi Panie, który jesteś oceanem miłosierdzia. Z ramionami na 

swojej głowie, kłaniam się przed Tobą z wszelką pokorą i szczerością. Modlę się do Ciebie, mój Panie. Czy 



zechciałbyś uronić na mnie kroplę wody Swojego spojrzenia? To byłoby wielkim dla mnie szczęściem.” 

   Pewien bhakta Pana Krsny powiedział, "Jeśli nawet Śaśiśekhara (Pan Śiva) nie jest w stanie Cię oglądać, to jaka 

jest szansa dla mnie, będącego niższym od zwykłego robaka? Dopuszczałem się jedynie karygodnych czynów. 

Wiem, że wcale nie jestem zdolny do ofiarowywania Tobie modlitw, ale ponieważ jesteś znany jako Dinabandhu, 

przyjaciel upadłych, pokornie proszę Cię, abyś łaskawie oczyścił mnie poprzez promienie Swojego 

transcendentalnego spojrzenia. Jeśli zostanę całkowicie skąpany w Twoim miłosiernym spojrzeniu, wówczas może 

zostanę ocalony. Dlatego, mój Panie, proszę Cię, łaskawie obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem." 

Rozdział 38 

Obojętność i rozłąka 
 

   Wielki bhakta Uddhava napisał pewnego razu w swoim liście do Krsny, "Mój drogi Krsno, właśnie zakończyłem 

studia nad wszelkiego rodzaju filozoficznymi księgami i wersami wedyjskimi o celu życia, więc cieszę się teraz 

pewną reputacją za swoje studia. Ale jednak, mimo tej całej reputacji, wiedza ta jest przeklętą, ponieważ, chociaż 

czerpałem przyjemność ze światłości wiedzy wedyjskiej, nie byłem w stanie docenić blasku emanującego z paznokci 

Twoich lotosowych stóp. Dlatego, im prędzej skończy się moja duma i wiedza wedyjska, tym lepiej będzie dla 

mnie!" Jest to przykład obojętności. 

   Inny bhakta z wielkim niepokojem wyraził się w ten sposób: "Mój umysł jest bardzo chwiejny, więc nie mogę 

skoncentrować go na Twoich lotosowych stopach. Widząc tę swoją nieudolność, jestem bardzo zawstydzony. I 

zirytowany tą swoją niedołężnością, nie sypiam nocami." 

   W swojej Krsna-karnamrta Bilvamangala Thakura wytłumaczył ten niepokój w ten sposób: "Mój drogi Panie, 

Twoja psotliwość w dzieciństwie jest najwspanialszą rzeczą we wszystkich trzech światach. I Ty Sam wiesz, czym 

jest ta psotliwość. Dlatego bez trudu możesz zrozumieć mój niesforny umysł. To znane jest Tobie i mnie. Dlatego 

jedynie gorąco pragnę wiedzieć, w jaki sposób mogę skupić swój umysł na Twoich lotosowych stopach." 

   Inny bhakta wyraził swą zuchwałość, mówiąc, "Mój drogi Panie, nie zważając na swoją niską pozycję, muszę Ci 

się przyznać, że moje oczy są jak czarne pszczoły, pragnące krążyć nad Twoimi lotosowymi stopami." 

   W Siódmym Canto Śrimad-Bhagavatam, czwartym rozdziale, wersecie 37, wielki mędrzec Narada opowiada 

Maharajowi Yudhisthirze o Prahladzie Maharaju, który był bhaktą od samego początku swojego życia. Dowodem na 

naturalne oddanie Prahlady jest to, że nawet kiedy był jeszcze małym dzieckiem, nie bawił się on ze swoimi 

rówieśnikami, ale zawsze żarliwie głosił chwały Pana. Zamiast przyłączyć się do ich sportowych, akrobatycznych 

wyczynów, pozostawał dzieckiem biernym, ponieważ był zawsze pogrążony w transie, medytując o Krsnie. W ten 

sposób nie było możliwości, aby został dotknięty przez ten zewnętrzny świat. 

   Następujące zdanie opisuje pewnego bhaktę bramina: "Bramin ten jest ekspertem we wszelkiego rodzaju 

czynnościach, ale nie wiem, dlaczego patrzy w górę, nie poruszając oczyma. Wydaje się, że jego ciało jest 

pozbawione wszelkich emocji, niczym ciało kukły. To pozwala mi się domyślać, że został zauroczony 

transcendentalnym pięknem tego eksperta w grze na flecie, Śri Krsnę, i przywiązawszy się do Niego, jedynie 

wpatruje się w czarną chmurę, która przypomina odcień Jego ciała." Jest to przykład apatii bhakty pod wpływem 

ekstatycznej miłości. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Siódmym Canto, czwartym rozdziale, wersecie 40, Prahlada Maharaja mówi, że nawet w 

swoim dzieciństwie, kiedy głosił chwały Pana, zwykł tańczyć jak bezwstydny szaleniec. A czasami, będąc 

całkowicie zaabsorbowanym myślami o rozrywkach Pana, zwykł on imitować takie rozrywki. Jest to przykład 

bhakty, który zachowuje się prawie jak szaleniec. Podobnie, jest powiedziane, że wielki mędrzec Narada był tak 

pogrążony w ekstatycznej miłości do Krsny, że czasami tańczył nago, a czasami całe jego ciało zamierało w 

bezruchu. Czasami śmiał się bardzo głośno, czasami głośno krzyczał, czasami pozostawał cichym, a czasami 

zdawało się, że cierpi na jakąś chorobę, mimo iż był wolny od chorób. Jest to inny przykład obłędu pod wpływem 

ekstazy oddania. 

   W Hari-bhakti-sudhodaya jest powiedziane, że kiedy Prahlada Maharaja uważał się za niezdolnego do zbliżenia 

się do Najwyższej Osoby Boga, pogrążał się w wielkim smutku, w oceanie nieszczęścia. W takiej sytuacji zwykł on 

zalewać się łzami i leżał na podłodze, jak gdyby nieprzytomny. 

   Uczniowie pewnego wielkiego bhakty rozmawiali kiedyś w ten sposób: "Moi drodzy bracia duchowi, po ujrzeniu 

lotosowych stóp Pana, nasz mistrz duchowy pogrążył się w ogniu rozpaczy, i z powodu tego ognia, prawie zupełnie 

została wysuszona jego woda życia. Wlejmy więc do jego uszu nektar świętego imienia, a może wtedy łabędź jego 

życia na nowo da oznaki życia." 

   Kiedy Pan Krsna udał się do miasta Śonitapura, aby walczyć z Baną, synem Bali, i aby odciąć wszystkie jego 



ręce, Uddhava, cierpiąc rozłąkę z Krsną i myśląc o Jego walce, prawie całkowicie utracił przytomność. 

Kiedy bhakta jest całkowicie pogrążony w miłości do Najwyższej Osoby Boga, wówczas na skutek rozłąki z Panem 

może on objawić następujące symptomy: gorączkowy stan ciała, drżenie ciała, bezsenność, obojętność, bezruch, 

objawy choroby, szaleństwo, utrata przytomności, a czasami - śmierć. 

   Jeśli chodzi o gorączkowy stan ciała, Uddhava pewnego razu powiedział Naradzie, "Mój drogi wielki mędrcze, 

lotosowy kwiat, który jest przyjacielem słońca, może być dla nas przyczyną smutku, ogień oceanu może nas 

poparzyć, a Indivara, przyjaciel demona, może niepokoić nas na różne sposoby-nie dbamy o to wszystko. 

Najbardziej godnym ubolewania jest to, że wszyscy oni przypominają nam o Krsnie, i to sprawia nam zbyt wiele 

bólu!" Jest to przykład stanu gorączkowego, którego przyczyną jest rozłąka z Krsną. 

   Niektórzy z bhaktów, którzy udali się do Dvaraki, aby zobaczyć Krsnę, i zostali zatrzymani u bramy, powiedzieli, 

"Mój drogi Krsno, przyjacielu Pandavów, tak jak łabędź niezmiernie lubi nurkować pomiędzy liliami, i umarłby, 

gdyby wyjęto go z wody, tak my pragniemy być jedynie z Tobą, i nasze kończyny usychają i więdną, ponieważ 

zostałeś nam zabrany." 

   Król Bahuli, chociaż bardzo wygodnie żyjący w swoim pałacu, zaczął uważać swoje noce za bardzo długie i 

pełne smutku, z powodu swojej rozłąki z Krsną. 

   Król Yudhisthira pewnego razu powiedział, "Krsna, woźnica Arjuny, jest moim jedynym krewnym we 

wszystkich trzech światach. Dlatego, wskutek oddzielenia od Jego lotosowych stóp, mój umysł szaleje dzień i noc, i 

nie wiem w jaki sposób się ustatkować, albo gdzie się udać, aby osiągnąć spokój umysłu." Jest to inny przykład 

bezsenności. 

   Niektórzy pasterze, przyjaciele Krsny, powiedzieli, "Drogi Krsno, wrogu demona Mury, pomyśl tylko o Swoim 

osobistym słudze Raktace. Jedynie dlatego, że ujrzał pawie pióro, zamyka teraz oczy i nie obchodzi go już dłużej 

pasienie krów. Zostawił je na odległym pastwisku, i nawet nie dbał o to, aby użyć kija, by doprowadzić je do 

porządku." Jest to przykład braku równowagi umysłowej na skutek rozłąki z Krsną. 

   Kiedy Pan Krsna udał się do stolicy Króla Yudhisthiry, Uddhava tak bardzo cierpiał z powodu ognia rozłąki z 

Panem, że jego rozpalone ciało bezustannie oblewało się potem, a z jego oczu spływały potoki łez, i w ten sposób 

zamarł w bezruchu. 

   Kiedy Pan Śri Krsna opuścił miasto Dvarakę, aby odszukać klejnot Syamantaka, i zwlekał z powrotem do domu, 

Uddhava pogrążył się w tak wielkim smutku, że w jego ciele zamanifestowały się symptomy choroby. W 

rzeczywistości, z powodu jego ekstatycznej miłości do Krsny, Uddhavę zaczęto uważać w Dvarace za szalonego. Ku 

jego wielkiemu szczęściu, pewnego dnia jego sława jako obłąkanego została mocno ustanowiona. Jego szaleństwo 

zostało praktycznie dowiedzione, kiedy udał się na Wzgórze Raivataka, by uważnie obserwować gęste, czarne 

chmury. W swojej rozterce zaczął modlić się do tych chmur, a następnie wyraził swoją radość, kłaniając się przed 

nimi. 

   Uddhava poinformował Krsnę, "Mój drogi wodzu dynastii Yadu, Twoi słudzy we Vrndavanie nie sypiają nocami, 

rozmyślając o Tobie, więc teraz leżą na brzegu Yamuny prawie że sparaliżowani. I wydaje się, że są prawie martwi, 

ponieważ ich oddech jest bardzo powolny." Jest to przykład utraty świadomości na skutek rozłąki z Krsną. 

   Pewnego razu Krsna został poinformowany, "Jesteś duszą i życiem wszystkich mieszkańców Vrndavany. I 

ponieważ opuściłeś Vrndavanę, wszyscy słudzy Twoich lotosowych stóp cierpią. To tak jak gdyby jeziora pełne 

kwiatów lotosu zostały wysuszone palącymi promieniami rozłąki z Tobą." W podanym tu przykładzie mieszkańcy 

Vrndavany zostali porównani do jezior pełnych kwiatów lotosu, które, z powodu palących promieni rozłąki z Krsną, 

zostają wysuszone-razem z kwiatami lotosu ich życia. A łabędzie w tych jeziorach, które są porównane do 

żywotności mieszkańców Vrndavany, nie pragną już tam dłużej mieszkać. Innymi słowy, łabędzie opuszczają jeziora 

z powodu palącego żaru. Tej metafory użyto do opisania stanu bhaktów przeżywających rozłąkę z Krsną. 

Rozdział 39 

Sposoby spotykania Krsny 
 

   Kiedy Krsna i Jego bhaktowie spotykają się, spotkanie to jest fachowo nazywane yogą, czyli połączeniem się z 

Panem. Takie spotkania pomiędzy Krsną i Jego bhaktami mogą zostać podzielone na trzy klasy-mianowicie, 

doskonałość, satysfakcję i stałość. 

   Kiedy bhakta spotyka Krsnę z wielkim pragnieniem takiego spotkania, ten rodzaj spotkania jest nazywany 

doskonałością. W Krsna-karnamrta , Bilvamangala Thakura opisuje, w jaki sposób Krsna spotyka Swoich bhaktów - 

z pawim piórem na głowie, z klejnotem marakata na Swojej piersi i z czarującym uśmiechem, ze Swoimi 

ruchliwymi oczyma i bardzo delikatnym ciałem. 



   W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, trzydziestym ósmym rozdziale, wersecie 34, Śukadeva Gosvami mówi 

Królowi Pariksitowi, "Mój drogi Królu, skoro tylko Akrura przybył do Vrndavany i ujrzał tam Pana Krsnę i Jego 

starszego brata Balaramę, natychmiast zszedł z powozu i, głęboko wzruszony z powodu uczucia miłości dla 

transcendentalnego Pana, upadł do Jego lotosowych stóp, aby ofiarować Mu wyrazy pełnego szacunku." Są to 

niektóre przykłady doskonałego spotkania z Krsną. 

   Kiedy bhakta spotyka Krsnę po długiej rozłące, to spotkanie to jest nazywane satysfakcją. W Pierwszym Canto 

Śrimad-Bhagavatam, jedenastym rozdziale, wersecie 10, zostało oznajmione, że kiedy Pan Krsna powrócił do 

Swojej stolicy Dvaraki, obywatele tego miasta powiedzieli, "Drogi Panie, kiedy tak długo bawisz w obcych krajach, 

nie mamy sposobności oglądania Twojej uśmiechniętej twarzy! A oglądanie Twojej twarzy, sprawia nam, Twoim 

wiecznym sługom, wielką satysfakcję. Na jej widok natychmiast zostają rozproszone wszelkie niedole naszej 

egzystencji. Kiedy natomiast nie możemy Cię oglądać na skutek Twojej nieobecności w Dvarace, życie staje się 

niemożliwym." Jest to przykład zadowolenia na skutek spotkania Krsny po długiej rozłące. 

   Kiedy Daruka, osobisty sługa Krsny, ujrzał swego Pana u bram Dvaraki, zapomniał ofiarować Mu szacunek ze 

złożonymi rękoma. Kiedy bhakta ostatecznie osiąga towarzystwo Krsny, jego pozycja nazywana jest stałością w 

służbie oddania. Ta stała pozycja w służbie oddania została wytłumaczona w książce znanej jako Hamsaduta. Jest 

tam opisane, jak Akrura, który jest uważany przez gopi za uosobienie terroru, rozmawiał z Krsną o poczynaniach 

dynastii Kuru. Podobną trwałą pozycję posiadał Uddhava, uczeń Brhaspatiego. Zawsze masował on lotosowe stopy 

Krsny, klęcząc przed Nim na ziemi. 

   Kiedy bhakta jest zaangażowany w służbę dla Pana, mówi się, że osiągnął on yogę. Polskim równoważnikiem dla 

słowa yoga jest "połączenie się." Więc rzeczywiste połączenie się z Krsną, Najwyższą Osobą Boga, zaczyna się 

wówczas, kiedy bhakta pełni dla Niego służbę. Bhaktowie usytuowani w transcendentalnej rasie służenia, pełnią 

swoje poszczególne służby, kiedy tylko nadarzy się okazja. Czasami siedzą przed Krsną, oczekując na polecenia. 

Niektóre osoby nie są skłonne przyjąć tego poziomu służby oddania za rzeczywistą bhakti-yogę, i również w 

niektórych Puranach ten rodzaj służenia w służbie oddania dla Krsny nie jest przyjmowany za rzeczywisty system 

bhakti-yogi . Ale Śrimad-Bhagavatam wyraźnie oznajmia, że ten związek z Krsną, kiedy jest się w pozycji sługi, jest 

rzeczywistym początkiem realizacji yogi. 

   W Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, trzecim rozdziale, wersecie 32, jest powiedziane, że kiedy bhaktowie 

angażują się w spełnianie bhakti-yogi, czasami płaczą, kiedy myślą o Krsnie, czasami się śmieją, czasami są bardzo 

radośni, a czasami mówią w bardzo niezwykły sposób. Czasami tańczą, czasami śpiewają, czasami są rzeczywiście 

zaangażowani w służbę dla Pana, a czasami siedzą spokojnie, jak gdyby pogrążeni w transie. 

   Podobnie, w Siódmym Canto Śrimad-Bhagavatam, rozdziale siódmym, wersecie 34, Prahlada Maharaja mówi do 

swoich przyjaciół, "Moi drodzy przyjaciele, skoro tylko czyści bhaktowie Pana Krsny słuchają o transcendentalnych 

rozrywkach Pana, który jest wiecznym rezerwuarem rozrywek, albo kiedy słuchają o Jego transcendentalnych 

cechach, przepełniają się radością. W ich ciałach manifestują się symptomy ekstazy. Ronią łzy, mówią drżącym 

głosem, sławią Pana na głos, śpiewają i tańczą w ekstazie. Takie ekstazy są zawsze obecne w czystym bhakcie, ale 

czasami przechodzą one wszelkie granice, i wówczas symptomy te stają się widoczne dla wszystkich." 

   W procesie podporządkowania się Najwyższej Osobie Boga jest sześć punktów. przyjmowanie wszystkiego, co 

sprzyja służbie oddania, odrzucanie wszystkiego, co nie sprzyja służbie oddania, wiara w bezustanną opiekę Krsny, 

utożsamianie się z bhaktami Krsny, poczucie, że jest się bezradnym bez pomocy Krsny, i uważanie siebie za 

niższego od Krsny, nawet jeśli może się mieć pełną zdolność do wykonania czegoś na własną rękę. Kiedy jest się 

mocno przekonanym, że jest się zawsze chronionym przez Krsnę, we wszystkich okolicznościach, to uczucie to jest 

nazywane oddaniem pełnym czci. Oddanie pełne czci jest spełniane w stosunku do Najwyższej Osoby Boga i innych 

chronionych przez Niego bhaktów. 

   Kiedy Krsna rezydował w Dvarace, niektórzy ze starszych członków rodziny Yadu od czasu do czasu 

przedstawiali Mu jakieś ważne sprawy. Wówczas Krsna uważnie zajmował się tymi sprawami. A jeśli były tam 

jakieś humorystyczne momenty, natychmiast odpowiadał uśmiechem. Czasami, kiedy Krsna spełniał Swoje 

obowiązki w domu zgromadzeń znanym jako Sudharma, czasami pytał starszych członków zgromadzenia o dobrą 

radę. Poprzez takie czynności manifestuje się On jako najwyższy mistrz duchowy, najwyższy czynnik wykonawczy, 

najwyższa inteligencja i najwyższa siła, jak również najwyższy obrońca i żywiciel. 

Rozdział 40 

Pełne czci oddanie synów i innych poddanych 
 

   Pełne czci oddanie jest manifestowane przez osoby, które uważają siebie za poddanych Krsny, lub które uważają 



się za synów Krsny. Najlepszymi przykładami takiego poddania jest Sarana, Gada i Subhadra. Wszyscy oni byli 

członkami dynastii Yadu, i zawsze zwykli uważać, że znajdują się pod opieką Krsny. Podobne odczucie mieli 

synowie Krsny, tacy jak Pradyumna, Carudesna i Samba. Krsna miał wielu synów w Dvarace. Z każdą ze Swoich 16 

108 królowych spłodził On dziesięciu synów, i wszyscy ci synowie, na czele z Pradyumną, Carudesną i Sambą, 

zwykli uważać, że są zawsze chronieni przez Krsnę. Kiedy synowie ci jedli razem z Krsną, czasami otwierali swoje 

usta, aby Krsna ich karmił. Czasami Krsna głaskał jednego z synów, który siedział na Jego kolanach, a kiedy 

błogosławił tego syna poprzez wąchanie jego głowy, inni ronili łzy, uważając, że musiał on spełnić wiele pobożnych 

czynności w swoich poprzednich żywotach. Spośród wielu synów Krsny, za głównego uważany jest Pradyumna, syn 

głównej królowej Krsny, Rukmini. Cechy cielesne Pradyumny dokładnie przypominały cechy Krsny. Czyści 

bhaktowie Krsny sławią Pradyumnę za jego niezwykłe szczęście: jaki ojciec, taki syn. 

   W Hari-vamśa znajduje się opis czynów Pradyumny, kiedy porwał on Prabhavati. Pradyumna powiedział 

wówczas do Prabhavati, "Moja droga Prabhavati, spójrz tylko na głowę naszej rodziny, Śri Krsnę. Jest On Samym 

Visnu, najwyższym jeźdźcem Garudy, i naszym najwyższym mistrzem. Ponieważ tak bardzo ufamy Jego ochronie i 

jesteśmy tak bardzo z niej dumni, czasami nie dbamy nawet o walki z Tripurari (Panem Śivą)." 

   Są dwa rodzaje bhaktów, którzy są zaangażowani w służbę oddania z bojaźnią i wielkim szacunkiem - poddani 

Pana i Jego synowie. Słudzy Krsny w Dvarace zawsze czczą Krsnę jako najbardziej szanowaną i czcigodną Osobę 

Boga. Są oni zauroczeni Krsną z powodu Jego niezwykłych bogactw. Członkowie Jego rodziny, którzy zawsze 

uważają się za chronionych przez Krsnę, byli gotowi zademonstrować to swoje przekonanie w praktyce, ponieważ 

czasami zdarzało się, że synowie Krsny łamali różne prawa w różnych miejscach, ale mimo wszystko byli w pełni 

chronieni przez Pana Krsnę i Balaramę. 

   Nawet Balarama, starszy brat Krsny, czasami nieświadomie ofiarowywał Mu szacunek. Pewnego razu, kiedy 

Krsna zbliżył się do Balaramy i pragnął ofiarować pokłony Swojemu starszemu bratu, w tym czasie berło Balaramy 

wylądowało na lotosowych stopach Krsny. Innymi słowy, berło w rękach Balaramy ofiarowało swój własny 

szacunek Krsnie. Te uczucia poddania się czy uległości, jak wytłumaczono powyżej, są czasami manifestowane jako 

anubhava. 

   Kiedy półbogowie z planet niebiańskich przyszli odwiedzić Krsnę, wszyscy synowie Krsny podążali za nimi, a 

Pan Brahma spryskał ich wodą ze swojego kamandalu. Kiedy półbogowie zbliżyli się do Krsny, Jego synowie, 

zamiast usiąść na złotych krzesłach, usiedli na podłodze, która była pokryta skórą jelenia. 

Czasami zachowanie synów Krsny jest podobne do zachowania Jego osobistych sług. Na przykład, synowie ci 

zwykli składać Mu pokłony, byli cisi, pokorni i uprzejmi. Zawsze byli gotowi wypełniać polecenia Krsny, nawet 

ryzykując życiem. Kiedy pojawiali się przed Krsną, kłaniali się aż do ziemi. Byli bardzo cisi i poważni, i zwykli 

tłumić swój kaszel i śmiech, kiedy znajdowali się przed Panem. Również nigdy nie dyskutowali o małżeńskich 

miłosnych rozrywkach Krsny. Innymi słowy, bhaktowie, którzy są zaangażowani w pełną czci służbę oddania, nie 

powinni rozmawiać o miłosnych, małżeńskich sprawach Krsny. Nikt nie powinien twierdzić, że posiada wieczny 

związek z Krsną, dopóki nie jest wyzwolony. W uwarunkowanym stanie życia, bhaktowie muszą wypełniać swoje 

przepisane obowiązki, tak jak poleca to regulamin służby oddania. Swój wieczny związek z Krsną może znać 

jedynie ten, kto osiąga dojrzałość w służbie oddania i jest duszą zrealizowaną. Nie powinno się próbować ustanowić 

tego związku w sztuczny sposób. Czasami zdarza się, że jakaś pożądliwa, uwarunkowana osoba stara się w sztuczny 

sposób ustanowić jakiś związek z Krsną w miłości małżeńskiej, będąc jeszcze na przedwczesnym, niedojrzałym 

etapie. W rezultacie staje się ona prakrta-sahajiya, czyli tym, który bierze wszystko bardzo tanio. Chociaż taka 

osoba może bardzo pragnąć ustanowić swój związek z Krsną w miłości małżeńskiej, to jednak jej uwarunkowane 

życie w tym materialnym świecie jest nadal czymś najbardziej ohydnym. Osoba, która rzeczywiście ustanowiła swój 

związek z Krsną, nie może już dłużej działać na planie materialnym, a jej osobisty charakter nie może podlegać 

krytyce. 

   Kiedy Kupidyn pewnego razu przyszedł złożyć Krsnie wizytę, jeden bhakta zwrócił się do niego w ten sposób: 

"Mój drogi Kupidynie, ponieważ miałeś tyle szczęścia, żeby zatrzymać swój wzrok na lotosowych stopach Krsny, 

krople potu na twoim ciele zamarzły, i przypominają owoce kantaki (pewien rodzaj małych owoców na ciernistych 

krzewach)." Są to oznaki ekstazy i czci dla Najwyższej Osoby Boga. Kiedy księżniczki dynastii Yadu usłyszały 

wibracje konchy Pancajanya, włosy na ich ciałach natychmiast zjeżyły się w ekstatycznej radości. Zdawało się 

wówczas, że wszystkie włosy na ich ciałach tańczyły w ekstazie. 

   Oprócz radości, są również pewne symptomy rozczarowania. Pradyumna pewnego razu zwrócił się do Samby 

tymi słowy: "Mój drogi Sambo, jesteś osobą tak chwalebną! Widziałem kiedyś jak bawiłeś się na ziemi i twoje ciało 

było pokryte kurzem; jednakże nasz ojciec, Pan Krsna, mimo to wziął cię na kolana. Ja natomiast jestem tak 

nieszczęśliwy, że nasz ojciec nigdy nie potraktował mnie z taką miłością!" To zdanie jest przykładem rozczarowania 

w miłości. 

   Uważanie Krsny za wyższego i starszego od siebie jest nazywane uczuciem pełnym czci, i na dodatek, kiedy 



bhakta czuje, że Krsna jest jego obrońcą, wówczas jego transcendentalna miłość do Krsny wzrasta, a jego połączone 

uczucia są nazywane oddaniem pełnym czci. Kiedy to trwałe, pełne czci oddanie jeszcze bardziej się wzmaga, 

wówczas jest nazywane miłością do Boga w pełnym czci oddaniu. Na tym etapie przeważają dwa symptomy, 

mianowicie atrakcja i uczucie miłości. Mając tę postawę oddania pełnego czci, Pradyumna nigdy nie mówił do 

swojego ojca głośnym głosem. W rzeczywistości, prawie że nie otwierał przed Nim ust, ani też nigdy nie pokazał 

twarzy z oczami pełnymi łez. Zawsze spoglądał jedynie na lotosowe stopy swojego ojca. 

   Inny przykład trwałej i mocnej miłości do Krsny widzimy w przypadku, kiedy Arjuna poinformował Krsnę o 

śmierci swojego syna Abhimanyu, który był również siostrzeńcem Krsny. Abhimanyu był synem Subhadry, 

młodszej siostry Krsny. Został on zabity na Polu Bitwy Kuruksetra poprzez połączone wysiłki wszystkich 

dowódców armii Króla Duryodhany - mianowicie Karny, Aśvatthamy, Jayadrathy, Bhismy, Krpacaryi i Dronacaryi. 

Chcąc zapewnić Krsnę, że miłość Subhadry do Niego nie uległa zmianie, Arjuna poinformował Go, "Chociaż 

Abhimanyu został zabity w Twojej obecności, miłość Subhadry do Ciebie nie została w ogóle zachwiana, ani nawet 

w najmniejszym stopniu nie straciła swego oryginalnego zabarwienia." 

   Krsna wyraził Swoje uczucie do Swoich bhaktów wówczas, kiedy poprosił Pradyumnę, aby nie był przed Nim tak 

nieśmiały. Zwrócił się On do Pradyumny w ten sposób: "Mój drogi chłopcze, porzuć swoje uczucie niższości i nie 

zwieszaj głowy. Mów do Mnie wyraźnym głosem i nie roń łez. Możesz patrzeć Mi prosto w oczy i bez wahania 

możesz umieścić swoje ręce na Moim ciele. Nie ma potrzeby, abyś okazywał swojemu ojcu tak wielką cześć." 

   Przywiązanie Pradyumny do Krsny zawsze było widoczne w jego czynach. Kiedykolwiek tylko jego ojciec prosił 

go o coś, on natychmiast wypełniał to polecenie, uważając to zadanie za nektar, nawet chociaż mogło ono być 

trucizną. Podobnie, kiedy tylko dowiedział się, że jego ojciec czegoś nie pochwalał, natychmiast odrzucał to jako 

truciznę, mimo iż mógł to być nektar. 

   Pewnego razu, rozmawiając ze swoją żoną Rati, Pradyumna wyraził swoje pełne niepokoju przywiązanie do 

Krsny. "Wróg Śambara już został zabity. Teraz z niepokojem oczekuję spotkania z moim ojcem, który jest moim 

mistrzem duchowym i który zawsze nosi konchę znaną jako Pancajanya." Pradyumna cierpiał wielką rozłąkę z 

Krsną, kiedy Pan był nieobecny w Dvarace, będąc na Polu Bitwy pod Kuruksetrą. Powiedział on, "Odkąd mój ojciec 

opuścił Dvarakę, nie znajduję wiele przyjemności w praktykowaniu walki, ani też nie jestem zainteresowany 

żadnymi sportami. Jaka jest potrzeba mówienia o tych rzeczach? Nawet nie pragnę przebywać w Dvarace, kiedy nie 

ma tu mojego ojca." 

   Kiedy Pradyumna powrócił do domu po zabiciu Śambarasury i ujrzał przed sobą swojego ojca, Krsnę, 

natychmiast przepełnił się taką radością, że sam nie był w stanie zrozumieć swego szczęścia z tego powodu. Jest to 

przykład sukcesu w separacji. Podobne zadowolenie można było obserwować wówczas, kiedy Krsna powrócił do 

Swojego domu w Dvarace po zakończeniu bitwy pod Kuruksetrą. Wszyscy Jego synowie byli przepełnieni taką 

radością, że z powodu ekstazy bezustannie robili różnorakie błędy. Te błędy były oznaką całkowitego zadowolenia. 

   Każdego dnia Pradyumna patrzył na lotosowe stopy Krsny ze łzami w oczach. Te oznaki oddania pełnego czci ze 

strony Pradyumny mogą zostać opisane w ten sam sposób, jak zostały one opisane w przypadku innych bhaktów. 

Rozdział 41 

Oddanie w uczuciu braterstwa 
 

   Kiedy bhakta zajmuje trwałą pozycję w służbie oddania, i kiedy przez różne symptomy ekstazy rozwinął i 

ugruntował transcendentalny smak braterstwa w związku z Najwyższą Osobą Boga, jego uczucie nazywa się 

braterską miłością do Boga. 

   Bodźcami do takiej braterskiej miłości do Boga jest Sam Bóg. Kiedy ktoś jest wyzwolony i odkrywa swój 

wieczny związek z Najwyższym Panem, Pan Sam staje się bodźcem do zwiększenia braterskiej miłości. Wieczni 

towarzysze Pana we Vrndavanie opisali to w ten sposób: "Hari, którego cielesny odcień przypomina klejnot 

indranila , którego uśmiech jest tak piękny, jak kwiat kunda, którego jedwabny strój jest tak żółty, jak złote jesienne 

liście, którego pierś jest ozdobiona girlandami kwiatów i który zawsze gra na Swoim flecie, ten wróg demona Aghy 

zawsze przyciąga nasze serca, wędrując po Vrndavanie." 

   Są też podobne zdania tyczące się miłości braterskiej, które zostały wyrażone poza terenem Vrndavany. Kiedy 

synowie Pandu, na czele z Maharajem Yudhisthirą, ujrzeli Krsnę w Jego czteroramiennej formie na Polu Bitwy pod 

Kuruksetrą, trzymającego Swoją konchę, dysk, buławę i kwiat lotosu, całkowicie się zapomnieli i pogrążyli się w 

oceanie nektariańskiego szczęścia. Przykład ten wykazuje, jak synowie Pandu - Król Yudhisthira, Bhima, Arjuna, 

Nakula i Sahadeva - byli wszyscy pogrążeni w braterskiej miłości do Krsny. 

   Czasami braterską miłość do Krsny wzbudzają Jego imiona, formy, parafernalia i transcendentalne cechy. Np., 



ładny strój Krsny, Jego mocno zbudowane ciało, wszechpomyślne symptomy na Jego ciele, Jego znajomość różnych 

języków, Jego uczone nauki w Bhagavad-gicie i Jego niezwykły geniusz we wszystkich dziedzinach, manifestacja 

Jego doskonałej wiedzy, Jego miłosierdzie, Jego rycerskość, Jego zachowanie jako kochanka, Jego inteligencja, Jego 

zdolność przebaczania, Jego atrakcja dla wszelkiego rodzaju ludzi, Jego bogactwo i Jego szczęście-wszystkie 

wzbudzają braterską miłość. 

   Bardzo naturalne są również bodźce wzbudzające braterską miłość po ujrzeniu towarzyszy Krsny we Vrndavanie, 

gdyż ich osobiste rysy cielesne, ich cechy i ich ubranie, są wszystkie równe tym należącym do Krsny. Ci chłopcy są 

zawsze szczęśliwi w swojej służbie dla Krsny i są na ogół znani jako vayasyowie, czyli przyjaciele-rówieśnicy. 

Vayasyowie całkowicie polegają na ochronie Krsny. Bhaktowie Krsny czasami modlą się, "Ofiarujmy zatem nasze 

wyrazy szacunku vayasyom, którzy są w pełni przekonani o przyjaźni i ochronie Krsny, i którzy są utwierdzeni w 

swoim oddaniu do Krsny. Są oni wolni od strachu, i pełnią swoją transcendentalną służbę oddania i miłości będąc na 

równym poziomie z Krsną." Tacy wieczni vayasyowie są również spotykani poza terenem Vrndavany, w miejscach 

takich jak Dvaraka i Hastinapura. Wszystkie miejsca rozrywek Krsny poza Vrndavaną nazywane są purami 

(miastami). Mathura i Hastinapura, stolica Kauravów, są obie purami. W tych purach zamieszkują osoby takie jak 

Arjuna, Bhima, Draupadi i Śridama Brahmana, i są oni zaliczani do bhaktów mających braterski związek z Krsną. 

   To, w jaki sposób synowie Pandu, Pandavowie, radowali się towarzystwem Krsny, opisane zostało w sposób 

następujący: "Kiedy Śri Krsna przybył do Hastinapury, stolicy Kauravów, Maharaja Yudhisthira natychmiast 

wyszedł na Jego spotkanie, by wąchać zapach głowy Krsny." Jest taki zwyczaj wedyjski, że osoba starsza lub w 

wyższej pozycji wącha głowy swoich poddanych, kiedy ci ofiarowywują jej szacunek poprzez dotknięcie jej stóp. 

Podobnie, Arjuna i Bhima objęli Krsnę z wielką radością, a dwaj młodsi bracia, Nakula i Sahadeva, ze łzami w 

oczach dotknęli lotosowych stóp Krsny i ofiarowali Mu swoje wyrazy szacunku. W ten sposób wszyscy bracia 

Pandavowie rozkoszowali się transcendentalnym smakiem przyjaźni z Krsną. Spośród pięciu Pandavów, najbliżej 

związanym z Krsną jest Arjuna. W swojej ręce nosi on wspaniały łuk zwany Gandiva. Jego uda są porównywane do 

trąb słoni, a jego oczy zawsze mają czerwonawe zabarwienie. Kiedy Krsna i Arjuna zasiadają razem na rydwanie, 

stają się pięknościami niebiańskimi, radując wszystkie oczy. Powiedziane jest, że pewnego razu Arjuna leżał na 

łóżku z głową na łonie Krsny, rozmawiając i żartując z Krsną w wielkim odprężeniu, radując się towarzystwem 

Krsny z uśmiechem i wielką satysfakcją. 

   Jeśli chodzi o vayasyów (przyjaciół) we Vrndavanie, to pogrążają się oni w wielkim smutku, kiedy nawet przez 

moment nie widzą Krsny. A oto modlitwa pewnego bhakty dla vayasyów we Vrndavanie: 

   "Wszelka chwała vayasyom Krsny, którzy w swoim wieku, cechach, rozrywkach, szatach i pięknie podobni są 

Krsnie. Zwykli oni grać na swoich fletach zrobionych z liści palmowych, i wszyscy mają trąbki z rogów bawolich, 

ornamentowanych tak jak trąbka Krsny, klejnotami takimi jak indranila, oraz złotem i koralami. Są oni zawsze 

radośni jak Krsna. Niech ci pełni chwały towarzysze Krsny zawsze mają nas w swojej opiece!" 

   Vayasyowie we Vrndavanie są w tak bliskim związku przyjaźni z Krsną, że uważają się za conajmniej tak 

dobrych jak Krsna. Oto przykład takiego przyjacielskiego uczucia Kiedy Krsna trzymał na Swojej lewej ręce 

Wzgórze Govardhana, vayasyowie powiedzieli, "Drogi przyjacielu, stoisz już tak przez siedem dni i nocy bez 

żadnego odpoczynku. Bardzo martwimy się o Ciebie, ponieważ widzimy, że podjąłeś się bardzo ciężkiego zadania. 

Uważamy, że nie musisz dłużej stać w ten sposób, trzymając to wzgórze. Możesz dać je do potrzymania Sudamie. 

Bardzo martwimy się, widząc Cię w tej pozycji. Jeśli uważasz, że Sudama nie jest w stanie utrzymać Wzgórza 

Govardhana, więc przynajmniej powinieneś zmienić ręce. Zamiast trzymać je cały czas w lewej ręce, możesz 

przełożyć je do prawej, tak abyśmy mogli dać masaż Twojej lewej ręce." Jest to przykład zażyłości, ukazujący, jak 

bardzo vayasyowie uważali się za równych Krsnie. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, dwunastym rozdziale, wersecie 11, Śukadeva Gosvami mówi Królowi 

Pariksitowi, "Mój drogi Królu, dla uczonych transcendentalistów Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, dla 

impersonalistów jest On najwyższym szczęściem, dla bhakty jest On najwyższym wielbionym Bóstwem, a dla tego, 

kto jest pod wpływem mayi, jest On niczym zwykły chłopiec. Pomyśl tylko-ci chłopcy-pasterze bawią się teraz z tą 

Najwyższą Osobą, jak gdyby byli na równym z Nim poziomie! Poprzez to każdy może zrozumieć, że ci chłopcy 

musieli nagromadzić niesłychaną ilość rezultatów pobożnych czynów, które pozwalają im obcować z Najwyższą 

Osobą Boga w tak bliskim związku przyjaźni." 

   Jest pewien opis uczuć Krsny do Jego vayasyów we Vrndavanie. Pewnego razu Krsna powiedział do Balaramy, 

"Mój drogi bracie, kiedy Aghasura połknął Moich towarzyszy, z Moich oczu polały się gorące łzy. I kiedy łzy te 

zmywały Moje policzki, Mój drogi starszy bracie, przyjaciele. Dobroczyńcy Krsny są trochę starsi od Krsny, i darzą 

Go pewnego rodzaju rodzicielskim uczuciem. Ponieważ są oni starsi od dobroczyńcy, (2) przyjaciele, (3) zaufani 

przyjaciele, (4) bardzo bliscy przyjaciele. Dobroczyńcy Krsny są trochę starsi od Krsny, i darzą go pewnego rodzaju 

rodzicielskim uczuciem. Ponieważ są oni starsi od Krsny, zawsze starają się chronić Go od wszelkich 

niebezpieczeństw. Dlatego czasami noszą przy sobie broń, tak aby mogli ukarać każdą nikczemną osobę, która 



zamierza wyrządzić Krsnie krzywdę. Pomiędzy tymi dobrze życzącymi przyjaciółmi są: Subhadra (nie mylić z 

siostrą Krsny, która nosi imię Subhadra), Mandalibhadra, Bhadravardhana, Gobhata, Yaksa, Indrabhata, Bhadranga, 

Virabhadra, Mahaguna, Vijaya i Balabhadra. Są oni starsi od Krsny i zawsze myślą o Jego dobrobycie. 

   Jeden z tych starszych przyjaciół powiedział, "Mój drogi Mundalibhadro, dlaczego dzierżysz ten błyszczący 

miecz, tak jak gdybyś biegł w kierunku Aristasury, aby go zabić? Mój drogi Baladevo, dlaczego dźwigasz tę ciężką 

sochę bez żadnej przyczyny? Mój drogi Vijayo, nie podniecaj się niepotrzebnie. Mój drogi Bhadravardhano, nie ma 

potrzeby czynienia tych groźnych ruchów. Jeśli wszyscy spojrzycie uważniej, przekonacie się, że to tylko chmura 

burzowa nad Wzgórzem Govardhana; nie jest to Aristasura w postaci byka, tak jak sobie wyobrażaliście." Starsi 

przyjaciele Krsny, będący Jego dobroczyńcami, wyobrazili sobie, że ta wielka chmura jest Aristasurą, pojawiającym 

się w postaci ogromnego byka. Pośród tego ich podniecenia, jeden z nich zapewnił ich, że w rzeczywistości była to 

jedynie chmura nad Wzgórzem Govardhana. Dlatego poinformował innych, aby nie martwili się o Krsnę, ponieważ 

nie było obecnie żadnego niebezpieczeństwa ze strony Aristasury. 

   Pomiędzy przyjaciółmi będącymi dobroczyńcami Krsny, głównymi są Mandalibhadra i Balabhadra. 

Mandalibhadrą został opisany w sposób następujący. Jego cera jest żółtawa, a jego strój jest bardzo atrakcyjny. 

Zawsze nosi on przy sobie kij o różnych kolorach. Na głowie nosi pawie pióro i zawsze wygląda bardzo pięknie. 

Postawa Mundalibhadry została wyjawiona w następującym oznajmieniu: "Moi drodzy przyjaciele, nasz ukochany 

Krsna jest teraz bardzo zmęczony od wędrowania z krowami po pastwiskach i od przemierzania lasów. Widzę, że 

jest On bardzo wyczerpany. Dlatego pragnę cichutko masować Jego głowę, kiedy będzie odpoczywał w Swoim 

domu. A ty, Subalo - masuj Jego uda." 

   Pewien bhakta opisał osobiste piękno Baladevy w ten sposób: "Pragnę przyjąć schronienie lotosowych stóp 

Balaramy, którego piękno zostało podkreślone przez kolczyki dotykające Jego policzków. Jego twarz dekorowana 

jest tilakiem z kasturi (piżmo), a Jego szeroka klatka piersiowa jest dekorowana girlandą z gunjy (małe muszelki). 

Jego cera jest tak biała, jak jesienna chmura, nosi On szaty koloru niebieskiego, a Jego głos jest bardzo poważny. 

Jego ramiona są bardzo długie, sięgające ud, a Swoją wielką siłę pokazał On przez zabicie demona Pralamby. 

Dlatego pragnę przyjąć schronienie tego walecznego Balaramy. "( Balarama i Baladeva są różnymi imionami dla tej samej 

ekspansji Krsny. Jest On starszym bratem Krsny.) Uczucie Baladevy do Krsny zostało zilustrowane w tym Jego oznajmieniu 

do Subali: "Mój drogi przyjacielu, proszę, poinformuj Krsnę, aby nie szedł dzisiaj nad jezioro Kaliyi. Dzisiaj są Jego 

urodziny, więc matka Yaśoda i Ja pragniemy Go wykąpać. Powiedz Mu, aby nie wychodził dzisiaj z domu." Zdanie 

to wykazuje, w jaki sposób Balarama, starszy brat Krsny, troszczył się o Krsnę z rodzicielską miłością, w zakresie 

Swojego braterskiego uczucia. 

   Przyjaciele, którzy są młodsi od Krsny, którzy są zawsze przywiązani do Niego, i którzy pełnią różnego rodzaju 

służby, są nazywani zwykłymi przyjaciółmi, albo po prostu przyjaciółmi. Tacy zwykli przyjaciele nazywani są 

sakhami, a imiona tych sakhów to: Viśala, Vrsabha, Ojasvi, Devaprastha, Varuthapa, Maranda, Kusumapida, 

Manibandha i Karandhama. Wszyscy z tych przyjaciół Krsny w kategorii sakha pragną jedynie Mu służyć. Czasami 

któryś z nich wstawał wcześnie rano, natychmiast udawał się do domu Krsny i czekał u drzwi, aby spotkać Krsnę i 

towarzyszyć Mu w drodze na pastwiska. W międzyczasie matka Yaśoda ubierała Krsnę, i kiedy ujrzała chłopca 

stojącego u drzwi, wołała, "Hej, Viśala, dlaczego tam stoisz? Przyjdź tutaj!" Więc za pozwoleniem matki Yaśody 

natychmiast wchodził on do domu. I kiedy matka Yaśoda ubierała Krsnę, on starał się pomagać, zawiązując 

dzwoneczki na stopach Krsny, a Krsna żartobliwie uderzał go Swoim fletem. Wtedy matka Yaśoda wołała, "Krsno, 

co to ma znaczyć? Dlaczego dokuczasz Swojemu przyjacielowi?" A Krsna śmiał się, i również śmiał się Jego 

przyjaciel. Oto niektóre z czynności przyjaciół Krsny w kategorii sakha. Czasami sakhowie opiekowali się krowami, 

które wałęsały się tu i tam. Mówili wtedy Krsnie, "Twoje krowy się porozchodziły," i Krsna dziękował im. 

   Czasami, kiedy Krsna i Jego sakhowie udawali się na pastwiska, Kamsa zwykł posyłać jakiegoś demona, który 

miał zabić Krsnę. Dlatego prawie każdego dnia miała miejsce jakaś walka z demonem. Po walce z demonem, Krsna 

czuł się zmęczonym, włosy na Jego głowie były zmierzwione, i sakhowie natychmiast podchodzili do Niego, starając 

się Mu ulżyć na różne sposoby. Niektórzy przyjaciele mówili, "Mój drogi Viśalo, proszę weź ten wachlarz z 

lotosowych liści i wachluj Krsnę, tak aby poczuł się lepiej. Varuthapo, ty po prostu uczesz rozmierzwione włosy 

Krsny, które opadają Mu na twarz. Vrsabho, nie wdawaj się w niepotrzebne rozmowy! Natychmiast spiesz się do 

masowania ciała Krsny. Jego ramiona są zmęczone od walki i zapasów z demonem. Och, spójrz tylko, jak zmęczony 

jest nasz przyjaciel Krsna!" Oto niektóre przykłady traktowania Krsny przez sakhów. 

   Jeden z sakhów, znany jako Devaprastha, został opisany w ten sposób. Jest on bardzo mocny, jest bystrym 

uczonym, i jest ekspertem w grze w piłkę. Nosi on biały strój, a swoje włosy związuje sznurem w jeden pęk. 

Kiedykolwiek ma miejsce jakaś walka pomiędzy Krsną a demonami, Devaprastha jest zawsze pierwszy do pomocy, i 

walczy on jak słoń. 

   Jedna z gopi pewnego razu powiedziała do swojej przyjaciółki, "Moja droga piękna przyjaciółko, kiedy Krsna, 

syn Maharaja Nandy, odpoczywał w jaskini górskiej, położył On Swoją głowę na ramionach Śridamy, a Swoją lewą 



rękę na klatce piersiowej Damy. Korzystając z okazji, Devaprastha, przepełniony mocnym uczuciem miłości do 

Krsny, natychmiast zaczął masować Jego nogi: ' Są to zajęcia przyjaciół Krsny na pastwiskach. 

   Bardziej zaufani przyjaciele nazywani są priya-sakhami i są prawie rówieśnikami Krsny. Z powodu ich bardzo 

intymnej przyjaźni, ich zachowanie oparte jest jedynie na czystej więzi przyjaźni. Zachowanie innych przyjaciół jest 

na poziomie miłości rodzicielskiej albo służenia, ale podstawową zasadą zaufanych przyjaciół jest jedynie przyjaźń 

na równym poziomie. Niektórzy z tych zaufanych przyjaciół to: Śridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkini, 

Stoka-krsna, Amśu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka i Kalavinka. Poprzez swoje różne czynności. w różnych 

rozrywkach, wszyscy ci przyjaciele zwykli dostarczać Krsnie transcendentalnej przyjemności. 

   Zachowanie tych zaufanych towarzyszy Krsny zostało opisane przez przyjaciółkę Radharani, która powiedziała 

do Radharani, "Moja droga, wdzięczna Radharani, Twój drogi przyjaciel Krsna jest zawsze obsługiwany przez 

Swoich zaufanych przyjaciół. Niektórzy z nich żartują z Nim łagodnymi głosami, w ten sposób dostarczając Mu 

wiele przyjemności." Np., Krsna miał jednego przyjaciela bramina, którego imię było Madhumangala. Chłopiec ten 

zwykł żartować poprzez granie roli chciwego bramina. Kiedykolwiek przyjaciele Krsny jedli, on jadł więcej niż inni, 

szczególnie laddu, które bardzo lubił. Po zjedzeniu więcej laddu niż ktokolwiek inny, Madhumangala nadal nie był 

usatysfakcjonowany, i mówił do Krsny, "Jeśli dasz mi jedno laddu więcej, to wówczas będę zadowolony z Ciebie i 

obdarzę Cię błogosławieństwem, aby Twoja przyjaciółka Radharani była bardzo Tobie rada: ' Bramini mają udzielać 

błogosławieństw vaiśyom (kaście farmerów i kupców), a Krsna prezentował się jako syn Nandy Maharaja, vaiśyi; 

więc ten chłopiec-bramin słusznie błogosławił Krsnę. A Krsna był bardzo zadowolony z błogosławieństwa Swego 

przyjaciela, i dawał mu coraz więcej laddu . 

   Czasami jakiś zaufany przyjaciel podchodził do Krsny i obejmował Go z wielkim uczuciem i miłością. Wówczas 

jakiś inny przyjaciel podchodził do Krsny z tyłu i zakrywał Jego oczy rękoma. Krsna był zawsze bardzo szczęśliwy 

poprzez takie zabawy ze Swoimi zaufanymi przyjaciółmi. 

   Za głównego spośród tych wszystkich zaufanych przyjaciół jest uważany Śridama. Śridama zwykł nosić żółte 

szaty. Nosił on przy sobie bawoli róg, a jego turban był czerwonawego koloru miedzi. Jego cera była czarnawa, a 

jego szyję zdobiła ładna girlanda. Zwykł on zawsze wyzywać Krsnę w żartobliwej przyjaźni. Módlmy się zatem do 

Śridamy, aby obdarzył nas swoją łaską! 

   Czasami Śridama zwykł zwracać się do Krsny w ten sposób, "Och, jesteś tak okrutny, że zostawiłeś nas samych 

na brzegu Yamuny, i wszyscy szaleliśmy, nie mogąc Cię oglądać! Ale na nasze szczęście, znowu możemy Cię tutaj 

oglądać. Jeśli chcesz nas uspokoić, musisz objąć każdego z nas Swoimi ramionami. Ale wierz mi, mój drogi 

przyjacielu, że moment Twojej nieobecności powoduje wielkie spustoszenie, nie tylko wśród nas, ale również 

pomiędzy krowami. Wszystko ulega rozsypce, a my szalejemy za Tobą." 

   Są też inni przyjaciele, którzy są jeszcze bardziej zaufani. Są oni nazywani priya-narma, czyli bardzo bliskimi 

przyjaciółmi. Do tych przyjaciół kategorii priya-narma zaliczany jest Subala, Arjuna, Gandharva, Vasanta i Ujjvala. 

Pewnego razu o tych bliskich towarzyszach Krsny rozmawiały gopi, przyjaciółki Radharani. Jedna gopi zwróciła się 

do Radharani w ten sposób: ''Moja droga Krśangi (delikatna), spójrz tylko, jak Subala szepcze wieści od Ciebie do 

ucha Krsny, jak po cichu przekazuje Mu intymny list od Śyamadasi, jak wkłada w usta Krsny orzechy betel 

przygotowane przez Palikę, i jak dekoruje Krsnę girlandą zrobioną przez Tarakę. Czy wiedziałaś, moja droga 

przyjaciółko, że wszyscy najbliżsi przyjaciele Krsny są zawsze w ten sposób zaangażowani w Jego służbę?" Spośród 

wielu intymnych przyjaciół priya-narma, za najważniejszych są uważani Subala i Ujjvala. 

   Ciało Subali opisane jest w sposób następujący. Jego cera jest koloru topionego złota. Jest on bardzo, bardzo 

drogi Krsnie. Zawsze nosi girlandę wkoło szyi, i ma na sobie żółte ubranie. Jego oczy podobne są płatkom kwiatu 

lotosu, i jest on tak inteligentny, że z jego rozmów i jego moralnych instrukcji inni przyjaciele czerpią najwyższą 

przyjemność. Zatem wszyscy ofiarujmy nasze pokorne wyrazy szacunku temu przyjacielowi Krsny, Subali! 

   Stopień intymności pomiędzy Krsną i Subalą można zrozumieć poprzez ten fakt, że rozmowy pomiędzy nimi były 

tak poufnej że nikt poza nimi samymi nie mógł zrozumieć, o czym rozmawiają. 

   A oto opis innego intymnego przyjaciela Krsny, Ujjvali. Ujjvala zawsze nosi szaty pomarańczowego koloru, a 

ruchy jego oczu są zawsze niespokojne. Lubi on dekorować się różnego rodzaju kwiatami, kolor jego ciała jest 

prawie taki jak Krsny, a jego szyję zawsze zdobi naszyjnik z pereł. Jest on zawsze bardzo drogi Krsnie. Czcijmy 

zatem Ujjvalę, najbliższego przyjaciela Krsny! 

   A oto pewne zdanie o poufnej służbie Ujjvali, które Radharani wypowiedziała do Swojej przyjaciółki, "Moja 

droga przyjaciółko, to niemożliwe, abym utrzymała Swój prestiż! Postanowiłam nie rozmawiać już więcej z 

Krsną-ale spójrz tylko! Oto znowu Jego przyjaciel Ujjvala przychodzi do Mnie w Jego imieniu. Jego usilne błagania 

mają taką moc, że bardzo trudno jest gopi oprzeć się miłości do Krsny, nawet jeśli może być ona bardzo wstydliwa, 

oddana swoim obowiązkom rodzinnym, i jak najbardziej wierna swojemu mężowi." 

   Poniższe zdanie, które zostało wypowiedziane przez Ujjvalę, ukazuje jego radosną naturę: "Mój drogi Krsno, 

zabójco Aghasury, doprowadziłeś do takich rozmiarów Swoje miłosne sprawy, że możesz być porównany do 



wielkiego oceanu, który nie ma granic. Jednocześnie, wszystkie młode dziewczęta na świecie, które wszystkie 

szukają doskonałego kochanka, stały się podobne rzekom spieszącym do tego oceanu. W takiej sytuacji, nawet jeśli 

rzeki te mogą usiłować skierować swoje biegi w jakieś inne miejsce, w końcu wszystkie muszą przyjść do Ciebie." 

   Pomiędzy grupami różnych przyjaciół Krsny, niektórzy są dobrze znani z różnych pism świętych, a niektórzy są 

znani z powszechnej tradycji. Przyjaciele Krsny mogą zostać podzieleni na trzy grupy: niektórzy są wiecznymi 

przyjaciółmi Krsny, niektórzy są wzniosłymi półbogami, a niektórzy są doskonałymi bhaktami. We wszystkich tych 

grupach są tacy, którzy z natury są utwierdzeni w służbie dla Krsny, i zawsze udzielają rad. Niektórzy z nich bardzo 

lubią żartować i swoimi słowami wywołują uśmiech na twarzy Krsny. Niektórzy z nich są z natury bardzo prości, i 

zadowalają Pana Krsnę poprzez tę swoją prostotę. Niektórzy z nich poprzez swoje czynności stwarzają różne 

wspaniałe sytuacje, pozornie występując przeciwko Krsnie. Niektórzy z nich są bardzo gadatliwi i zawsze sprzeczają 

się z Krsną, stwarzając kłótliwą atmosferę. Niektórzy z nich są bardzo uprzejmi i sprawiają Krsnie przyjemność 

poprzez swoje słodkie słowa. Wszyscy z tych przyjaciół są bardzo blisko powiązani z Krsną, i wykazują się 

biegłością w swoich różnych czynnościach, a ich celem zawsze jest zadowolenie Krsny. 

Rozdział 42 

Braterskie sprawy miłosne 
 

   Wiek Krsny, Jego piękno, Jego trąbka, flet, koncha i Jego ujmujące zachowanie, wszystkie wzbudzają miłość do 

Niego w przyjaźni. Jego niezwykły dowcip, który objawia czasami grając rolę królewskiego księcia czy nawet 

Najwyższą Osobę Boga, również są czynnikami pobudzającymi w bhaktach miłość w przyjaźni. 

   Uczeni podzielili wiek Krsny na trzy okresy: wiek do lat pięciu jest nazywany kaumara, wiek od lat sześciu do 

dziesięciu jest nazywany pauganda, a wiek od lat jedenastu do piętnastu jest nazywany kaiśora . Kiedy Krsna spędza 

Swoje dni jako chłopiec-pasterz, jest w wieku kaumara i pauganda. W wieku kaiśora, kiedy Krsna przebywał w 

Gokuli, działał jako chłopiec-pasterz, a następnie, mając lat szesnaście, udał się do Mathury, aby zabić Kamsę. 

   Wiek kaumara jest odpowiedni do wymiany miłości dziecka z matką Yaśodą. W Dziesiątym Canto, trzynastym 

rozdziale, 11 wersecie Śrimad-Bhagavatam, Śukadeva Gosvami mówi Królowi Pariksitowi: "Mój drogi Królu, 

chociaż Pan Krsna jest najwyższym podmiotem radości i odbiorcą wszelkiego rodzaju ceremonii ofiarnych, mimo to 

zwykł posilać się razem ze Swoimi przyjaciółmi pasterzami. A to dlatego, że w tym czasie spełniał On rozrywki 

zwykłego chłopca, nosząc flet pod pachą i trąbkę przytroczoną po prawej stronie Swojego pasa, razem z 

garnuszkiem. W Swojej lewej rączce trzymał On odrobinę pasty ryżowej z jogurtem, a w Jego palcach było pilu, król 

owoców. Kiedy tak siedział pomiędzy Swoimi przyjaciółmi, zdawał się być baldaszkiem kwiatu lotosu, a otaczający 

Go przyjaciele - płatkami tego kwiatu. Kiedy tak radowali się, żartując ze sobą, mieszkańcy nieba przepełnili się 

zdumieniem i jedynie obserwowali tę scenę." 

   Wiek pauganda Krsny może być dalej podzielony na trzy okresy - mianowicie początek, środek i koniec. Na 

początku wieku pauganda usta Krsny posiadają miły czerwonawy kolor, Jego brzuszek jest bardzo cienki, a na Jego 

szyi znajdują się pręgi, tak jak na muszli. Czasami jacyś goście z zewnątrz powracali do Vrndavany, aby zobaczyć 

Krsnę i, po ponownym ujrzeniu Go, wykrzykiwali, "Mój drogi Mukundo, Twoje piękno stopniowo się zwiększa, tak 

jak jest to w przypadku liścia drzewa banyanowego! Mój drogi lotosooki, na Twojej szyi stopniowo manifestują się 

kręgi, podobne kręgom zdobiącym muszlę. A przy świetle księżyca Twoje zęby i policzki współzawodniczą z 

pięknie obrobionymi klejnotami padmaraga. Jestem pewien, że piękny rozwój Twojego ciała sprawia wiele 

przyjemności Twoim przyjaciołom." 

   W tym wieku Krsna nosił girlandę z różnego rodzaju kwiatów. Zwykł nakładać jedwabne szaty, zabarwione 

farbami o różnych odcieniach. Takie piękne dekoracje są uważane za strój Krsny. Krsna nosił ten strój, kiedy udawał 

się do lasu paść krowy. Czasami mocował się tam ze Swoimi różnymi przyjaciółmi, a czasami tańczyli wszyscy 

razem w lesie. Oto niektóre ze specyficznych czynności wieku pauganda. 

   Pastuszkowie, przyjaciele Krsny, byli tak szczęśliwi w Jego towarzystwie, że czasami wyrażali swoje 

transcendentalne uczucia w ten sposób: "Drogi Krsno, zawsze jesteś zajęty pasieniem krów, które rozchodzą się po 

całej pięknej Vrndavanie. Nosisz piękną girlandę, małą konchę, pawie pióro w Swoim turbanie i jedwabny strój 

koloru żółtego, dekoracje z kwiatów karnikara na Swoich uszach i girlandę z kwiatów mallika na piersi. Wyglądając 

tak pięknie, kiedy udajesz, niczym aktor, że walczysz z nami, dostarczasz nam nieograniczonego, 

transcendentalnego szczęścia." 

   Kiedy Krsna nieco dorasta, będąc w środkowym okresie Swojego wieku pauganda, Jego paznokcie stają się lekko 

ostre, a Jego pucołowate policzki okrągleją i nabierają blasku. Na obu bokach Jego talii, powyżej pasa, są trzy 

wyraźne linie, fałdy skórne, nazywane trivali. 



   Pastuszkowie, przyjaciele Krsny, byli bardzo dumni z Jego towarzystwa. W tym czasie czubek Jego nosa pokonał 

piękno sezamowych kwiatów, blask J ego policzków pokonał blask pereł, a dwie strony Jego ciała były nadzwyczaj 

piękne. W tym wieku Krsna nosił jedwabny strój, który błyszczał niczym błyskawica, Jego głowę zdobił jedwabny 

turban przepasany złotą koronką, a w ręce nosił laskę długą na około pięćdziesiąt sześć cali.(Specyficzne rozrywki tego 

okresu miały miejsce w lesie znanym .jako Bhandiravana. Ten las Bhandiravana nadal istnieje we Vrndavanie, razem z innymi jedenastoma 

vanami, i bhaktowie okrążający cały teren Vrndavany nawet dzisiaj mogą podziwiać piękno tych lasów. ) Widząc ten nadzwyczaj piękny 

strój Krsny, pewien bhakta zwrócił się do swego przyjaciela w ten sposób: "Mój drogi przyjacielu, spójrz tylko na 

Krsnę! Zobacz jak w Swojej ręce dzierży On kij opleciony od góry do dołu złotymi pierścieniami i jak niezwykle 

błyszczy Jego turban ze złotą koronką. Jego strój dostarcza Jego przyjaciołom największej transcendentalnej 

przyjemności!" 

   Pod koniec wieku pauganda Jego włosy czasami sięgają Mu bioder, i czasami są w nieładzie. W tym wieku Jego 

ramiona stają się wyższe i szersze, a Jego twarz jest zawsze dekorowana znakami tilaka. Kiedy Jego piękne włosy 

spoczywają w nieładzie na Jego ramionach, wydaje się, że obejmuje Go bogini fortuny, i tym objęciem w 

najwyższym stopniu radują się Jego przyjaciele. Subala pewnego razu zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój 

drogi Keśavo, Twój okrągły turban, kwiat lotosu w Twojej ręce, pionowe znaki tilaka na Twoim czole, Twoje 

perfumy pachnące kumkum i wszystkie Twoje piękne cechy cielesne pokonują mnie dzisiaj, chociaż zwykle jestem 

silniejszy od Ciebie czy któregokolwiek z naszych przyjaciół. Dlatego nie mogę zrozumieć, jak te cechy Twojego 

ciała mogą nie być w stanie pokonać dumy wszystkich młodych dziewcząt Vrndavany. Skoro ja zostałem w ten 

sposób pokonany Twoją urodą, to jaka szansa jest tych, które z natury są bardzo proste i uległe?" 

   W tym wieku Krsna znajdował przyjemność w szeptaniu do uszu Swoich przyjaciół, a tematem tych rozmów było 

piękno gopi, które właśnie wałęsały się wokół nich. Subala pewnego razu zwrócił się do Krsny w ten sposób: "Mój 

drogi Krsno, jesteś bardzo przebiegły i jesteś w stanie zrozumieć myśli innych. Dlatego szepczę Ci do ucha, że te 

wszystkie pięć gopi, które są najpiękniejsze, zostały oczarowane Twoim strojem. I wierzę, że Kupidyn powierzył im 

odpowiedzialność za pokonanie Ciebie." Innymi słowy, piękno gopi było w stanie pokonać Krsnę, chociaż Krsna jest 

zdobywcą wszystkich wszechświatów. 

   Symptomy wieku kaiśora zostały już opisane, i to właśnie w tym wieku bhaktowie na ogół najbardziej doceniają 

Krsnę. Krsna jest czczony razem z Radharani jako Kiśora-kiśori. Krsna nie wyrasta ponad Swoją formę kaiśora, i 

Brahma-samhita stwierdza, że chociaż jest On najstarszą osobą i ma różne niezliczone formy, to Jego oryginalna 

forma jest zawsze pełna młodości. Na obrazkach z Krsną z Pola Bitwy pod Kuruksetrą widzimy, że jest On 

młodzieńcem, chociaż w tym czasie był w wystarczająco dojrzałym wieku; aby mieć synów, wnuki i prawnuki. 

Pasterze, przyjaciele Krsny, pewnego razu powiedzieli, "Drogi Krsno, nie potrzebujesz dekorować Swojego ciała tak 

wieloma ornamentami. Twoje transcendentalne cechy są same w sobie tak piękne, że zbędne są wszelkie ozdoby." W 

tym wieku, kiedy tylko Krsna zaczyna grać na Swoim flecie wcześnie rano, wszyscy Jego przyjaciele natychmiast 

wstają z łóżek, by przyłączyć się do Niego i udać się razem na pastwiska. Jeden z Jego przyjaciół pewnego razu 

powiedział, "Mój drogi przyjacielu-pasterzu, dźwięk fletu Krsny dobiegający ze Wzgórza Govardhana ' mówi nam; 

że nie musimy szukać Go na brzegach Yamuny." 

   Parvati, żona Śivy, powiedziała swojemu mężowi, "Mój drogi Pancamukho (pięciousty), spójrz tylko na 

Pandavów! Po usłyszeniu konchy Krsny, znanej jako Pancajanya, odzyskali swoją siłę i są niczym lwy." 

   W tym wieku, Krsna pewnego razu ubrał się dokładnie tak jak Radharani, po to tylko, aby zabawić Swoich 

przyjaciół. Nałożył złote kolczyki, a ponieważ był czarnawy, całe Swoje ciało wysmarował papką kumkum, aby być 

tak jasnym jak Ona. Widząc ten strój, przyjaciel Krsny, Subala, bardzo się zadziwił. 

   Krsna rozmaicie bawił się ze Swoimi bliskimi przyjaciółmi, czasami walcząc albo mocując się z nimi, czasami 

grając w piłkę, a czasami w szachy. Czasami jeden drugiego niósł na swoich barkach, a czasami popisywali się 

swoim doświadczeniem w toczeniu pni. Jego przyjaciele-pasterze zwykli zadowalać Krsnę poprzez siedzenie z Nim 

razem na ławeczkach albo huśtawkach, leżąc razem z Nim na swoich posłaniach, żartując z Nim i pływając w 

stawie. Wszystkie te czynności nazywane są anubhava. Kiedykolwiek wszyscy przyjaciele gromadzili się w 

towarzystwie Krsny, natychmiast angażowali się we wszystkie te zajęcia; szczególnie we wspólne tańce. Jeśli chodzi 

o ich zapasy, pewien przyjaciel jednego razu zapytał Krsnę, "Mój drogi przyjacielu, zabójco demona Aghy, tak 

dumnie poruszasz się pomiędzy Swoimi przyjaciółmi; popisując się siłą Swoich ramion. Czy to dlatego, że jesteś 

zazdrosny o mnie? Wiem, że nie możesz pokonać mnie w zapasach, i również wiem, że siedziałeś bezczynnie przez 

długi czas, ponieważ nie miałeś nadziei, że uda Ci się mnie pokonać." 

   Wszyscy ci przyjaciele byli bardzo śmiali i gotowi na podjęcie wszelkiego ryzyka, ponieważ byli przekonani, że 

Krsna pomoże im wyjść zwycięsko z wszystkich przygód. Zwykli oni siedzieć razem i udzielać sobie wzajemnych 

rad, czasami nakłaniając się nawzajem do zaangażowania się w prace dobroczynne. Czasami ofiarowywali sobie 

nawzajem orzechy betel, dekorowali sobie wzajemnie twarze tilakiem; albo smarowali swoje ciała papką candana. 

Czasami, po prostu dla zabawy, zwykli malować na swoich twarzach dziwne dekoracje. Innym interesem tych 



przyjaciół było to, że każdy z nich pragnął. pokonać Krsnę. Czasami zwykli oni porywać Jego ubranie albo wyrywać 

Mu z rąk kwiaty. Czasami jeden z nich prosił innego, aby udekorował mu jego ciało, a kiedy tamtemu się to nie 

udało, byli zawsze gotowi walczyć z sobą, rzucając jeden drugiemu wyzwanie do walki na zapasy. Takie były 

niektóre z głównych zajęć Krsny i Jego przyjaciół. 

   Inną ważną rozrywką przyjaciół Krsny było to, że czasami przyjmowali rolę wysłanników od Krsny do gopi i na 

odwrót; czasami przedstawiali oni gopi Krsnie, a czasami zbliżali się do gopi z ramienia Krsny. Kiedy gopi były w 

niezgodzie z Krsną, przyjaciele ci brali stronę Krsny w Jego obecności-a kiedy Krsna nie był obecny, zwykli brać 

stronę gopi. W ten sposób, czasami biorąc jedną stronę, czasami drugą, prowadzili zażyłe rozmowy, szepcząc sobie 

do uszu, chociaż żadna z tych spraw nie była bardzo poważna. 

   Słudzy Krsny czasami zajmowali się zbieraniem kwiatów, dekorowaniem Jego ciała wartościowymi ornamentami 

i błyskotkami, tańcząc przed Nim, śpiewając, pomagając Mu w pasieniu krów, masując Jego ciało, przygotowując 

dla Niego girlandy z kwiatów i czasami wachlując Go. Były to niektóre z głównych obowiązków sług Krsny. 

Przyjaciele i słudzy Krsny wszyscy łączyli się razem w służeniu Mu, i wszystkie te ich czynności są nazywane 

anubhava. 

   Kiedy Krsna wyszedł z Yamuny po ukaraniu Kaliyi-nagi, Śridama chciał objąć Go pierwszy, ale z powodu 

wielkiego uczucia szacunku, nie był w stanie podnieść swoich ramion. 

   Kiedy Krsna grał na Swoim flecie, wibracje te zdawały się być podobne grzmotowi chmur na niebie podczas 

konstelacji Svati. Według wedyjskiej kalkulacji astronomicznej, jeśli podczas konstelacji gwiazdy Svati pada deszcz, 

to deszcz ten, padając na morza, produkuje perły, a padając na żmiję, produkuje klejnoty. Podobnie, kiedy flet Krsny 

grzmiał niczym grzmoty piorunów podczas konstelacji Svati, wówczas pojawiający się pod wpływem tego dźwięku 

pot na ciele Śridamy zdawał się być podobny do pereł. 

   Kiedy Krsna i Subala obejmowali siebie nawzajem, Śrimati Radharani stała się trochę zazdrosna, i starając się 

ukryć Swój gorący temperament, powiedziała: "Mój drogi Subalo, jesteś bardzo szczęśliwy, ponieważ nawet w 

obecności starszych ty i Krsna nie wahacie się położyć sobie rąk na ramiona. Jestem pewna, że w swoich przeszłych 

żywotach musiałeś odnieść sukces w wielu rodzajach wyrzeczeń." Znaczenie tego jest takie, że chociaż Radharani 

zwykła kłaść Swoje ręce na ramionach Krsny, to jednak nie mogła robić tego w obecności starszych. Podczas gdy 

Subala mógł to robić swobodnie. Dlatego Radharani chwaliła jego szczęście. 

   Kiedy Krsna wszedł do jeziora Kaliyi, Jego bliscy przyjaciele byli tak zatrwożeni, że pobledli i wszyscy zaczęli 

wydawać okropne, bulgoczące dźwięki. W tym czasie wszyscy z nich upadli na ziemię, jak gdyby nieprzytomni. 

Podobnie, podczas pożaru leśnego przyjaciele Krsny zlekceważyli swoje własne bezpieczeństwo i otoczyli ze 

wszystkich stron Krsnę, aby Jego chronić od płomieni. To zachowanie się przyjaciół w stosunku do Krsny zostało 

opisane przez poetów jako vyabhicari. W ekstatycznej miłości do Krsny zwanej vyabhicari, czasami ma miejsce 

szaleństwo, sprawność, strach, lenistwo, radość, duma, zawroty głowy, medytacja, choroba, zapomnienie i pokora. 

To niektóre z powszechnych symptomów w stanie ekstatycznej miłości do Krsny zwanej vyabhicari. 

   Kiedy stosunki pomiędzy Krsną i Jego przyjaciółmi są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek uczucia szacunku, 

i wszyscy wzajemnie traktują się na równym poziomie, taka ekstatyczna miłość w przyjaźni jest nazywana sthayi. 

Kiedy ktoś jest usytuowany w takim poufnym związku przyjaźni z Krsną, wówczas wykazuje następujące symptomy 

miłości: atrakcja, uczucie miłości, zażyłość i przywiązanie. Przykład sthayi został przejawiony, kiedy Arjuna (Ten 

Arjuna, żyjący we Vrndavanie, nie jest tym samym Arjuną, będącym również przyjacielem Krsny, do którego została wypowiedziana 

Bhagavad-gita.) powiedział Akrurze, "Mój drogi synu Gandini, proszę zapytaj Krsnę, kiedy będę mógł objąć Go 

swoimi ramionami." 

   Kiedy ktoś ma pełną wiedzę o wyższości Krsny, a pomimo tego w jego przyjacielskich stosunkach z Krsną 

uczucie szacunku jest całkowicie nieobecne, stan ten nazywany jest uczuciem miłości. Jest pewien znakomity 

przykład takiego uczucia miłości. Kiedy półbogowie, na czele z Panem Śivą, ofiarowywali swoje pełne szacunku 

modlitwy Panu Krsnie, opisując pełne chwały bogactwa Pana, Arjuna* stał przed Nim, opierając swoją rękę na Jego 

ramieniu i strzepywał kurz z Jego pawiego pióra. 

   Kiedy Pandavowie zostali wygnani przez Duryodhanę i zmuszeni do życia incognito w lesie, nikt nie mógł 

wyśledzić ich siedziby. W tym czasie wielki mędrzec Narada spotkał Pana Krsnę i powiedział, "Mój drogi Mukundo, 

chociaż jesteś Najwyższą Osobą Boga, wszechmocną osobą, poprzez zawarcie przyjaźni z Tobą Pandavowie zostali 

pozbawieni swoich praw do królestwa świata-i, co więcej, mieszkają teraz incognito w lesie. Czasami muszą 

pracować w cudzym domu jak zwykli robotnicy. Symptomy te zdają się być bardzo niepomyślne materialnie ale 

piękno tego leży w tym, że pomimo wszystkich tych kłopotów, Pandavowie nie stracili swojej wiary i miłości do 

Ciebie. W rzeczywistości, zawsze myślą oni o Tobie i intonują Twoje imię w ekstatycznej przyjaźni." 

   Inny przykład czułej miłości do Krsny jest dany w Dziesiątym Canto, piętnastym rozdziale, 18 wersecie 

Śrimad-Bhagavatam. Pewnego razu, będąc na pastwisku, Krsna poczuł się trochę zmęczony i zapragnął odpocząć, 

więc położył się na ziemi. Wówczas wielu z Jego przyjaciół-pasterzy zgromadziło się przed Nim, i z wielką miłością 



zaczęli śpiewać odpowiednie pieśni, tak aby umilić Krsnie odpoczynek. 

   Jest pewien wspaniały przykład przyjaźni pomiędzy Krsną i Arjuną na Polu Bitwy Kuruksetra. Podczas gdy 

walka była w toku, Aśvatthama, syn Dronacaryi, bezceremonialnie zaatakował Krsnę, chociaż według panujących 

rycerskich przepisów, woźnica nigdy nie powinien być atakowany przez wroga. Zachowanie Aśvatthamy było 

haniebne pod tak wieloma względami, że nie wahał się zaatakować ciała Krsny, chociaż Krsna występował jedynie 

w roli woźnicy Arjuny. Kiedy Arjuna ujrzał, że Aśvatthama wypuszcza w kierunku Krsny wszelkiego rodzaju 

strzały, pragnąc Go zranić, natychmiast stanął przed Krsną, aby przyjąć wszystkie z nich. Wówczas, chociaż Arjuna 

był raniony przez te strzały, czuł ekstatyczną miłość do Krsny, i strzały te były dla niego niczym deszcz kwiatów. 

   Jest inny przykład ekstatycznej miłości do Krsny w przyjaźni. Pewnego razu, kiedy pastuszek zwany Vrsabha 

zbierał w lesie kwiaty, aby przygotować z nich girlandę dla Krsny, słonce sięgnęło swego zenitu. I chociaż 

promienie słoneczne były palące, Vrsabhie zdawały się być one światłem księżyca. Taki jest sposób pełnienia 

transcendentalnej służby miłości dla Pana. Kiedy bhaktowie stają w obliczu wielkich trudności, nawet takich, jakie 

spotkały Pandavów, jak to opisano powyżej-uważają oni te wszystkie nieszczęsne okoliczności za wielkie 

udogodnienia w swojej służbie dla Pana. 

   Inny przykład przyjaźni Arjuny do Krsny został opisany przez Naradę, który przypomniał Krsnie, "Kiedy Arjuna 

uczył się sztuki wypuszczania strzał, nie mógł widzieć się z Tobą przez wiele dni. Ale kiedy przybyłeś tam, 

bezzwłocznie porzucił wszelkie swoje czynności i natychmiast Cię objął." Oznacza to, że chociaż Arjuna uczył się 

sztuki militarnej, nie zapomniał Krsny ani na chwilę, i skoro tylko nadarzyła się okazja ujrzenia Pana, Arjuna 

natychmiast Go objął. 

   Jeden sługa Krsny imieniem Patri, pewnego razu zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój drogi Panie, uchroniłeś 

chłopców-pasterzy od głodu demona Aghasury, jak również ocaliłeś ich od działania trucizny węża Kaliyi. Również 

ocaliłeś ich od groźnego pożaru leśnego. Ale ja cierpię rozłąkę z Tobą, która jest bardziej ostra niż głód Aghasury, 

trucizna jeziora Kaliyi i palące płomienie pożaru leśnego. Więc dlaczego nie miałbyś uchronić i mnie od tej 

męczarni rozłąki?" Inny przyjaciel pewnego razu powiedział Krsnie, "Mój drogi wrogu Kamsy, odkąd nas opuściłeś, 

żar rozłąki przybrał na sile. I żar ten jest odczuwany jeszcze bardziej dotkliwie, kiedy wiemy, że w Bhandiravana 

jesteś odświeżany przez fale chłodzącej rzeki znanej jako Bhanu-tanaya (Radharani)." Znaczenie tego jest takie, że 

kiedy Krsna był zajęty Radharani, chłopcy pasterze na czele z Subalą wielce cierpieli z powodu rozłąki, i to było dla 

nich nie do zniesienia. 

   Inny przyjaciel zwrócił się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi Krsno; O zabójco Aghasury, kiedy opuściłeś 

Vrndavanę, aby zabić Kamsę w Mathurze, wszyscy chłopcy-pasterze zostali pozbawieni swoich czterech bhuta 

(element ziemi, wody, ognia i eteru). A piąte bhuta, powietrze, przepływało bardzo szybko w ich nozdrzach." Kiedy 

Krsna udał się do Mathury, aby zabić Króla Kamsę, wszyscy Jego przyjaciele-pasterze tak dotkliwie przeżywali 

rozłąkę z Nim, że prawie utracili życie. Kiedy jakaś osoba jest martwa, to mówi się, że porzuciła ona pięć 

elementów, znane jako bhuta, jako że ciało na powrót miesza się z pięcioma elementami, z których zostało 

przygotowane. W tym wypadku, chociaż cztery elementy, ziemia, woda, ogień i eter, już zaniknęły, pozostały 

element, powietrze, był nadal bardzo obecny i gniewnie przewiewał przez ich nozdrza. Innymi słowy, kiedy Krsna 

opuścił Vrndavanę, chłopcy-pasterze byli zawsze niespokojni, co się wydarzy podczas Jego walki z Królem Kamsą. 

   Inny przyjaciel pewnego razu poinformował Krsnę, "Kiedy jeden z Twoich przyjaciół przeżywał rozłąkę z Tobą, 

jego lotosowe oczy przesłaniały łzy, i tak czarne trutnie snu zostały zniechęcone do wejścia w jego oczy, i opuściły 

to miejsce." Czarne trutnie zwykle zatrzymują się na kwiecie lotosu, aby zbierać miód. Oczy przyjaciela Krsny 

zostały porównane do kwiatu lotosu, i ponieważ były one pełne łez, czarne trutnie snu nie mogły zebrać żadnego 

miodu z tych oczu, i dlatego opuściły to miejsce. Innymi słowy, ponieważ był on zbyt strapiony, jego oczy były 

pełne łez, i nie mógł on spać. Jest to przykład bezsenności z powodu rozłąki z Krsną. 

   Następujące zdanie opisuje pewien przykład bezradności: "Z powodu wyjazdu Krsny z Vrndavany do Mathury, 

najdrożsi przyjaciele Krsny odczuwali nadzwyczajną lekkość umysłu. Byli niczym strzępki bawełny, lżejsze niż 

powietrze, i wszyscy unosili się w powietrzu bez żadnego schronienia." Innymi słowy, umysły tych 

chłopców-pasterzy stały się prawie puste na skutek rozłąki z Krsną. Kiedy Krsna udał się do Mathury, Jego 

przyjaciele-pasterze również przejawili przykład niecierpliwości. Pogrążeni w smutku z powodu rozłąki; wszyscy ci 

chłopcy zapomnieli o swoim obowiązku pasienia krów i starali się zapomnieć wszystkie melodyjne pieśni, które 

zwykli śpiewać na pastwisku. W końcu, z powodu rozłąki z Krsną w ogóle stracili pragnienie życia. 

Przykład spokoju został opisany przez jednego przyjaciela Krsny, który poinformował Go w Mathurze, że wszyscy 

chłopcy-pasterze upodobnili się do bezlistnych drzew na szczycie wzgórz. Będąc bardzo wychudzonymi i słabymi, 

nie nosząc żadnych owoców ani kwiatów, wydawali się być prawie nadzy. Poinformował on Krsnę, że wszyscy 

chłopcy-pasterze rezydujący we Vrndavanie byli tak spokojni, jak drzewa na szczytach wzgórz. Czasami byli chorzy 

z powodu rozłąki z Krsną, i będąc niezmiernie rozczarowanymi, wałęsali się bez celu po brzegach Yamuny. 

   Jest również przykład szaleństwa spowodowanego przez rozłąkę z Krsną. Kiedy Krsna był poza Vrndavanę, 



wszyscy chłopcy-pasterze doznali oszołomienia, i porzuciwszy wszelkiego rodzaju zajęcia, zdawali się być 

obłąkanymi i zapomnieli o wszystkich swoich regularnych obowiązkach. Czasami kładli się na ziemię, czasami 

tarzali się w kurzu, czasami śmiali się, a czasami biegali szybko. Wszystkie te symptomy sprawiały, że wyglądali jak 

obłąkani. Jeden z przyjaciół Krsny skrytykował Go przez powiedzenie, "Mój drogi Panie, po zabiciu Kamsy zostałeś 

Królem Mathury, i to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Ale we Vrndavanie wszyscy oślepli na skutek 

bezustannego płaczu podczas Twojej nieobecności. Są oni jedynie pełni niepokoju, i nie jest to dla nich żadną 

pociechą; że zostałeś Królem Mathury." 

   Czasami miały miejsce również oznaki śmierci na skutek rozłąki z Krsną. Pewnego razu Krsnie powiedziano, 

"Mój drogi wrogu Kamsy, z powodu rozłąki z Tobą, chłopcy-pasterze cierpią zbyt wiele, i leżą teraz w dolinach, 

ledwie oddychając. Aby okazać współczucie tym chłopcom w ich pożałowania godnej sytuacji, nawet przyjaciele 

leśni, sarny i jelenie, ronią łzy." 

   W rozdziale Skanda Purany zwanym Mathura-khanda, znajduje się opis Krsny i Balaramy, otoczonych przez 

wszystkich chłopców-pasterzy, zawsze zaangażowanych w pasienie krów i cieląt. Kiedy Krsna i Arjuna spotkali się 

w sklepie garncarskim w mieście Drupada-nagara, zawarli bliską przyjaźń z powodu swoich podobieństw 

cielesnych. Jest to przykład przyjaźni na skutek atrakcji z powodu podobieństw cielesnych. 

   W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, siedemdziesiątym pierwszym rozdziale, wersecie 27, jest powiedziane, 

że kiedy Krsna przybył do miasta Indraprastha, Bhima był tak uradowany, że ze łzami w oczach i uśmiechniętą 

twarzą natychmiast objął swego kuzyna. Za nim podążyli jego młodsi bracia, Nakula i Sahadeva, razem z Arjuną, i 

wszyscy byli tak przepełnieni radością na widok Krsny, że z pełną satysfakcją objęli Pana, który jest znany jako 

Acyuta (nieomylny). Jest też podobne oznajmienie odnośnie chłopców z Vrndavany. Kiedy Krsna był na Polu 

Bitewnym Kuruksetra, wszyscy chłopcy-pasterze przybyli, aby Go zobaczyć, nosząc w swoich uszach kolczyki 

wysadzane klejnotami. Przepełniwszy się ogromną radością, wyciągnęli ramiona i objęli Krsnę jako swojego starego 

przyjaciela. Są to przykłady pełnego zadowolenia w przyjaźni z Krsną. 

   W Dziesiątym Canto, dwunastym rozdziale, 12 wersecie Śrimad-Bhagavatam, zostało oznajmione, że nawet po 

przejściu przez surowe pokuty i wyrzeczenia i po praktykowaniu zasad yogi, wielki mistyk yogi rzadko kiedy staje 

się zdolnym do osiągnięcia kurzu z lotosowych stóp Krsny. Ale ta Sama Osoba Boga, Krsna, jest z łatwością 

osiągalny wizji mieszkańców Vrndavany. Oznacza to, że wielkie szczęście tych bhaktów nie ma żadnego 

porównania. Przyjacielski związek chłopców-pasterzy z Krsną jest szczególnym typem duchowej ekstazy, prawie 

podobnej do ekstazy miłości małżeńskiej. Ta ekstaza w stosunkach miłosnych pomiędzy pasterzami i Krsną jest 

bardzo trudna do wytłumaczenia. Wielcy doświadczeni bhaktowie, jak Śrila Rupa Gosvami, wyrazili swoje 

zdumienie odnośnie niepojętych uczuć pomiędzy Krsną i Jego przyjaciółmi-pasterzami. 

   Ten szczególny typ ekstatycznej miłości pomiędzy Krsną i Jego zaufanymi przyjaciółmi dalej rozwija się w 

miłość rodzicielską, a z tamtej może rozwinąć się w miłość małżeńską, najbardziej wzniosły nastrój czy smak 

ekstatycznej miłości pomiędzy Panem Krsną i Jego bhaktami. 

Rozdział 43 

Rodzicielstwo 
 

   Kiedy ekstatyczna miłość rozwija się w związek rodzicielski i zostaje utwierdzona, związek ten jest nazywany 

vatsalya-rasa. Przejawienie tego poziomu vatsalya-rasa służby oddania można zauważyć w stosunkach Krsny z 

Jego bhaktami, którzy przyjmują nadrzędne pozycje, takie jak matki, ojca czy nauczyciela. 

   Bodźce do rodzicielskiej miłości do Krsny właściwej starszym osobom spokrewnionym z Nim, uczeni opisali w 

ten sposób: "Najwyższa Osoba Boga, którego cera jest koloru niebieskawego, nowo wyrosłego kwiatu lotosu, 

którego ciało jest bardzo delikatne i którego lotosowe oczy otoczone są rozwianymi. włosami, tak czarnymi jak 

pszczoły, spacerował po uliczkach Vrndavany, kiedy ujrzała Go matka Yaśoda ukochana żona Nandy Maharaja. 

Wówczas natychmiast z jej piersi popłynęło mleko, mocząc jej ciało." Niektórymi szczególnymi czynnikami 

wzbudzającymi rodzicielską miłość do Krsny są: Jego czarnawa karnacja, która jest bardzo atrakcyjna i czarująca, 

Jego wszechpomyślne cechy cielesne, Jego łagodność, Jego słodkie słowa, Jego prostota, Jego nieśmiałość, Jego 

pokora i Jego bezustanna gotowość do ofiarowania szacunku osobom starszym oraz Jego dobroczynność. Wszystkie 

z tych cech są uważane za czynniki pobudzające miłość rodzicielską. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, ósmym rozdziale, 35 wersecie, Śukadeva Gosvami mówi, że matka 

Yaśoda przyjęła Pana Krsnę za swego syna, chociaż w Vedach jest On przyjmowany za Króla niebios, w 

Upanisadach za bezosobowego Brahmana, w filozofii za najwyższego mężczyznę, przez yoginów za Duszę 

Najwyższą, a przez bhaktów za Najwyższą Osobę Boga. Pewnego razu matka Yaśoda w ten sposób zwróciła się do 



swoich przyjaciół: "Nanda Maharaja, który jest wodzem pasterzy, i ja, czciliśmy razem Pana Visnu, i dzięki temu 

Krsna został ocalony od szponów Putany i innych demonów. Te bliźniacze drzewa arjuna zostały oczywiście 

złamane przez potężną wichurę, i chociaż Krsna zdawał się podnieść Wzgórze Govardhana razem z Balaramą, 

myślę, że to w rzeczywistości Nanda Maharaja podtrzymywał tę górę. Gdyż jak taki mały chłopiec mógłby podnieść 

takie wielkie wzgórze?" Jest to inny przykład ekstazy w miłości rodzicielskiej. Ten rodzaj miłości rodzicielskiej 

budzi się w bhakcie na skutek przekonania, w miłości, że sam jest wyższy od Krsny, i że bez jego opieki Krsna nie 

mógłby żyć. Jeden bhakta dlatego modli się do rodziców Krsny w ten sposób: "Pragnę przyjąć schronienie starszych 

bhaktów, będących rodzicami Pana Krsny, którzy zawsze pragną służyć Krsnie i utrzymywać Go, i zawsze są dla 

Niego tak łaskawi. Ofiarujmy im nasze pokorne wyrazy szacunku, za to, że są tak dobrzy dla Najwyższej Osoby 

Boga, który jest rodzicem całego wszechświata!" 

   Jest pewna modlitwa bramina, która mówi, "Niech inni czczą Vedy i Upanisady, i niech inni czczą Mahabharatę, 

jeśli obawiają się materialnej egzystencji i pragną wyzwolenia z tej pozycji. Ale jeśli chodzi o mnie, to pragnę czcić 

jedynie Nandę Maharaja, ponieważ Najwyższa Absolutna Osoba Boga, Krsna, raczkuje po jego podwórku jako jego 

własne dziecko." 

   Oto lista chwalebnych osobistości, które cechuje rodzicielskie uczucie do Krsny.  

(1) matka Yaśoda, Królowa Vrajy,  

(2) Nanda Maharaja, Król Vrajy,  

(3) matka Rohini, matka Balaramy,  

(4) wszystkie starsze gopi, których synowie zostali zabrani przez Pana Brahmę,  

(5) Devaki, żona Vasudevy,  

(6) pozostałe szesnaście żon Vasudevy,  

(7) Kunti, matka Arjuny,  

(8) Vasudeva, prawdziwy ojciec Krsny,  

(9) Sandipani Muni, nauczyciel Krsny.  

Wszyscy oni są uważani za chwalebne starsze osobistości, darzące Krsnę miłością rodzicielską. Kolejność osób na 

tej liście wskazuje również na ich znaczenie, i stąd wnioskujemy, że matka Yaśoda i Nanda Maharaja są najbardziej 

wzniosłymi spośród tych wszystkich osób. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, dziewiątym rozdziale, wersecie 3, Śukadeva Gosvami daje 

Maharajowi Pariksitowi opis formy i piękna matki Yaśody. Mówi on, "Mój drogi Królu, szerokie biodra matki 

Yaśody były owinięte lnianymi i jedwabnymi szatami, a z powodu jej miłości do Krsny, z jej piersi płynęło mleko. 

Kiedy ubijała masło i mocno trzymała sznur, poruszały się bransolety na jej rękach i kolczyki w uszach, a kwiaty na 

jej pięknie przybranych włosach obluzowywały się i spadały na ziemię. Z powodu nadmiernego wysiłku, na jej 

twarzy pojawiły się krople potu.” 

   W modlitwie pewnego bhakty znajduje się inny opis matki Yaśody: "Obym mógł otrzymać ochronę matki 

Yaśody, której wijące się włosy związane są nicią, i której fryzura została wyraźnie upiększona poprzez cynober na 

jej przedziałku, i której sylwetka cielesna wyszydza wszystkie jej ornamenty. Jej oczy zawsze zapatrzone są w twarz 

Krsny, i wskutek tego zawsze są napełnione łzami. Piękno jej cery, przypominające niebieskawy kwiat lotosu, jest 

podkreślone wieloma kolorowymi strojami. Niech jej miłosierne spojrzenie spocznie na nas wszystkich, tak abyśmy 

byli chronieni od szponów mayi i bez przeszkód czynili postęp w służbie oddania!" 

   Oto opis uczucia matki Yaśody do Krsny. Wstawszy wcześnie rano, matka Yaśoda przede wszystkim nakarmiła 

Krsnę swoim mlekiem, a następnie zaczęta intonować różne mantry dla Jego ochrony. Następnie pięknie dekorowała 

Jego czoło, a Jego ręce obwiązywała ochronnymi talizmanami. Wszystkie te czynności niezbicie dowodzą tego, że 

jest ona symbolem wszelkiej matczynej miłości do Krsny. 

   A oto opis cech cielesnych Nandy Maharaja. Większość z włosów na jego głowie jest koloru czarnego, chociaż 

niektóre z nich są siwe. Jego szaty są zielonawego koloru, niczym świeże liście drzewa banyanowego. Ma on 

okrągły brzuch, cerę dokładnie tego koloru jak pełny księżyc, i ma piękne wąsy. Kiedy Krsna był jeszcze 

niemowlęciem, pewnego dnia spacerował po podwórku, uchwyciwszy się palca Swego ojca, a ponieważ nie trzymał 

się na nogach bardzo pewnie, zdawało się, że prawie upada. Kiedy Nanda Maharaja w ten sposób chronił swego 

transcendentalnego syna, w jego oczach nagle pojawiły się krople łez, i przepełnił się radością. Ofiarujmy pełne 

szacunku pokłony lotosowym stopom Króla Nandy! 

   Wiek dziecięcy, dziecięce szaty, dziecięce ruchy, słodkie słowa dziecka, miłe uśmiechy i różne formy dziecięcych 

zabaw, są uważane za czynniki zwiększające rodzicielską miłość do Krsny. Wiek dziecięcy Krsny dzieli się na trzy 

okresy: początek wieku kaumara, środek wieku kaumara i koniec wieku kaumara. Na początku i w środku wieku 

kaumara, uda Krsny są tłuściutkie, a wewnętrzna część Jego oczu ma białawy kolor. Są pewne oznaki pojawiania się 

zębów, i jest On bardzo łagodny i grzeczny. Został On opisany w następujący sposób: "Kiedy z dziąseł Krsny 

zaczęły się wyrzynać jakieś trzy czy cztery ząbki, Jego uda były tłuściutkie, Jego ciało bardzo, bardzo krótkie, i 



czynnościami tego Swojego dziecięcego ciała zwiększał On rodzicielską miłość Nandy Maharaja i matki Yaśody. 

Czasami usiłował On stawiać kroki, czasami płakał, czasami się uśmiechał, czasami ssał Swój kciuk, a czasami leżał 

płasko. Oto niektóre z różnych czynności dziecka Krsny. Kiedy Krsna leżał na wznak, czasami ssąc palce Swojej 

stopy, czasami wyrzucając nóżki w górę, czasami płacząc, a czasami śmiejąc się, matka Yaśoda, widząc swego syna 

w tych zabawach, nie wykazała żadnego pragnienia ograniczenia Go, a raczej zaczęła gorliwie obserwować dziecko, 

radując się Jego dziecięcymi rozrywkami." Na początku wieku kaumara Krsny, na Jego szyi zostały zawieszone 

pazury tygrysie na złotym naszyjniku. Jego czoło zdobił ochrony tilaka, Jego oczy były obrysowane czarną maskarą, 

a Jego tułów przepasywała jedwabna nić. Jest to opis stroju Krsny na początku Jego wieku kaumara. 

   Kiedy Nanda Maharaja ujrzał piękno dziecka Krsny, z tygrysimi pazurami na Jego klatce piersiowej, z cerą o 

odcieniu nowo wyrosłego drzewa tamala, pięknymi znakami z tilaku rozrobionego w urynie krowiej, 

naramiennikami z pięknej jedwabnej nici, jedwabnymi ubrankami wokół Jego talii-kiedy Nanda Maharaja ujrzał 

swoje dziecko w ten sposób, nie mógł nasycić się Jego dziecięcym pięknem. 

   W środkowym okresie wieku kaumara, włosy z czubka głowy Krsny opadają wokół Jego oczu. Czasami dolną 

część Jego ciała przykrywa jakieś ubranko, a czasami jest zupełnie nagi. Czasami próbuje chodzić, stawiając krok po 

kroku, a czasami mówi bardzo słodko łamanym językiem. Są to niektóre z symptomów występujących w 

środkowym okresie kaumara. Oto Jego opis w tym wieku, kiedy pewnego razu ujrzała Go matka Yaśoda: Jego 

rozwiane włosy dotykały Jego brwi, a Jego oczy były niespokojne, ale nie był On w stanie wyrazić Swoich uczuć 

właściwymi słowami. Mimo to, kiedy rozmawiał, było to tak miłe i słodkie. Kiedy matka Yaśoda spojrzała na Jego 

małe uszka i ujrzała Go nagim, jak usiłował biegać szybko na Swoich małych nóżkach, pogrążyła się w oceanie 

nektaru. Ornamenty Krsny w tym wieku to perła przywieszona do przegrody Jego nosa, masło na Jego lotosowych 

dłoniach i jakieś małe dzwoneczki przywieszone do Jego talii. Jest powiedziane, że kiedy matka Yaśoda ujrzała, jak 

jej dziecko się porusza, dzwoniąc dzwoneczkami przytroczonymi do Jego talii, uśmiechając się do niej z perłą 

pomiędzy Swoimi nozdrzami i z masłem na Swoich rączkach, na widok ten doznała cudownego wzruszenia. 

   Kiedy Krsna był w środkowym okresie Swego wieku kaumara, Jego talia wyszczuplała, Jego klatka piersiowa 

stała się szerszą, a Jego głowę zdobiły wijące się włosy, przypominające opadające wronie skrzydła. Te wspaniałe 

cechy cielesne Krsny bezustannie zadziwiały matkę Yaśodę. Przy końcu Swego wieku kaumara, Krsna nosił w ręce 

mały kij, Jego ubranie było troszkę dłuższe, a na Jego talii znajdował się węzeł przypominający głowę żmiji. W tym 

ubraniu zwykł opiekować się cielętami w pobliżu domu, a czasami bawił się z chłopcami w tym samym wieku. Miał 

On cienki flet i trąbkę z bawolego rogu, a czasami grał na flecie zrobionym z liści jakiegoś drzewa. Są to niektóre z 

symptomów końcowego okresu wieku kaumara Krsny. 

   Kiedy Krsna trochę podrósł i opiekował się małymi cielętami, często udawał się w pobliże lasu. I kiedy wracał do 

domu troszkę spóźniony, Nanda Maharaja natychmiast wchodził na candra-śalika (małą przybudówkę na dachu, 

skąd można było widzieć całą okolicę z lotu ptaka), i rozglądał się za Nim. Martwiąc się opóźnieniem swojego 

małego synka, Nanda Maharaja pozostawał na candra-śalika tak długo, dopóki nie mógł oznajmić swojej żonie, że 

Krsna właśnie wraca z cielętami, otoczony Swoimi przyjaciółmi-pasterzami. Nanda Maharaja wskazywał na pióro 

pawie na głowie dziecka, i informował swoją ukochaną żonę, jak widok tego dziecka był radosny dla oczu. 

   Wówczas matka Yaśoda zwracała się do Nandy Maharaja, "Spójrz na mego ukochanego syna, o białych oczach, z 

turbanem na głowie, szatą okrywającą Jego ciało i dzwoneczkami dzwoniącymi słodko u Jego stóp. Właśnie 

nadchodzi, razem ze Swoimi cielętami surabhi, i spójrz tylko jak stąpa po świętej ziemi Vrndavany!" 

   Podobnie, Nanda Maharaja zwracał się do swojej żony, "Moja droga Yaśodo, spójrz tylko na naszego potomka 

Krsnę! Spójrz na Jego promienne czarne ciało, Jego czerwonawe oczy, Jego szeroką klatkę piersiową i wspaniały 

złoty naszyjnik. Wygląda tak wspaniale, że coraz bardziej zwiększa moje transcendentalne szczęście!" 

   Kiedy Krsna, ukochany syn Nandy Maharaja, wchodzi w Swój wiek kaiśora, to chociaż staje się On jeszcze 

bardziej pięknym, Jego rodzice nadal uważają, że jest On w wieku pauganda - nawet pomimo tego, że ma dziesięć 

czy piętnaście lat. Natomiast kiedy Krsna jest w wieku pauganda, niektórzy z Jego sług uważają, że jest On w wieku 

kaiśora. Kiedy Krsna spełnia Swoje dziecięce rozrywki, Jego powszechną praktyką jest rozbijanie garnków z 

mlekiem i jogurtem, rozrzucanie jogurtu po podwórku i kradzież śmietanki z mleka. Czasami łamie ubijacz do 

masła, a czasami wyrzuca masło na ogień. W ten sposób zwiększa On transcendentalne szczęście Swojej matki 

Yaśody. 

   W związku z tym matka Yaśoda pewnego razu powiedziała swojej służącej Mukharze, "Spójrz tylko jak Krsna 

rozgląda się ukradkiem na wszystkie strony, i powoli wychodzi z zarośli. Wygląda na to, że ma zamiar ukraść masło. 

Nie ujawniaj się, gdyż może domyślić się, że Go obserwujemy. Pragnę radować się tym obrazkiem, kiedy tak 

przebiegle porusza brwiami, i chcę widzieć Jego przestraszone oczy i piękną twarz.." 

   Radując się potajemną kradzieżą masła, którą Krsna zwykł praktykować, matka Yaśoda doświadczała ekstazy 

matczynej miłości poprzez wąchanie Jego głowy, czasami głaskanie Jego ciała, czasami ofiarowywanie 

błogosławieństw, czasami rozkazywanie Mu, czasami obserwowanie Go, czasami karmienie Go, i czasami 



pouczanie Go, aby nie został złodziejem. Są to czynności w ekstatycznej miłości matczynej. Istotną rzeczą, którą 

można zaobserwować w związku z tym, to to, że dziecięca skłonność do kradzieży jest obecna nawet w Najwyższej 

Osobie Boga, i dlatego ta skłonność nie jest niczym sztucznym. Jednakże w tej skłonności do kradzieży, która 

występuje w związku duchowym, nie ma nic niegodziwego, tak jak jest to w świecie materialnym. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, trzynastym rozdziale, wersecie 33, Śukadeva Gosvami mówi Królowi 

Pariksitowi, "Mój drogi Królu, skoro tylko starsze gopi ujrzały, że nadchodzą ich synowie, można było dostrzec w 

nich niewyrażalne oznaki miłości rodzicielskiej, i wszystkie z nich przepełniły się głębokim uczuciem. Najpierw 

planowały skarcić swoich synów za kradzież masła, ale skoro tylko oni pojawili się przed ich oczyma, natychmiast 

rozwiewał się ich gniewny nastrój i przepełniały się czułą miłością. Zaczynały obejmować swoich synów i wąchać 

ich głowy. Robiąc to, prawie że oszalały z miłości do swoich dzieci." W swoich dziecięcych rozrywkach prawie 

wszyscy chłopcy-pasterze przyłączali się do Krsny podczas kradzieży masła. Ale zamiast się rozgniewać, matka 

Yaśoda stawała się mokrą od mleka płynącego z j ej piersi. Z powodu miłości do Krsny, raz po raz zaczynała wąchać 

Jego głowę. 

   Na ogół wszystkie matki pastuszków zwykły całować ich, obejmować i nawoływać ich imionami, a czasami 

karcić ich łagodnie za ich złodziejskie nawyki. Tego typu manifestacje miłości rodzicielskiej są nazywane ekstazą 

sattvika, gdzie w pełni widoczne są manifestacje ośmiu rodzajów ekstatycznych symptomów. W 

Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, trzynastym rozdziale, 22 wersecie, Śukadeva Gosvami mówi Królowi 

Pariksitowi, "Wszystkie matki pastuszków znajdowały się pod wpływem złudnej energii yogamayi Najwyższej 

Osoby Boga, i skoro tylko dobiegał je dźwięk fletów ich chłopców, natychmiast wstawały i w swoich umysłach 

obejmowały swoich synów, którzy zostali stworzeni przez bezpośrednią, wewnętrzną moc Krsny. Przyjmując ich za 

własne, zrodzone z siebie dzieci, brały ich w ramiona i tuliły do siebie. Emocje stworzone przez te wydarzenia były 

słodsze niż nektar przemieniony w smaczny środek odurzający, a chłopcy natychmiast wypijali mleko płynące z ich 

piersi." 

   W Lalita-madhava skompilowanym przez Śrila Rupę Gosvamiego, znajduje się następujące zdanie skierowane do 

Krsny: "Mój drogi Krsno, kiedy zajęty jesteś pasieniem zwierząt, kurz wznoszony przez kopytka cieląt i krów 

przykrywa Twoją piękną twarz i artystyczne znaki tilaka, i zdajesz się być bardzo zakurzonym. Ale kiedy powracasz 

do domu, mleko płynące z piersi Twojej matki obmywa Twoją twarz z tego kurzu i zdajesz się być oczyszczonym 

przez to mleko, niczym Bóstwo, które jest kąpane podczas ceremonii abhiseka." W świątyniach Bóstw jest zwyczaj, 

że jeśli zdarzyło się tam coś nieczystego, Bóstwa muszą zostać skąpane mlekiem. Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, 

i został On skąpany mlekiem z piersi matki Yaśody, które oczyściło Go z kurzu. 

   Są pewne przykłady oszołomienia matki Yaśody na skutek ekstazy. Zdarzyło się to, kiedy ujrzała ona, jak jej syn 

podnosi Wzgórze Govardhana. Kiedy Krsna stał tam, trzymając wzgórze, matka Yaśoda powstrzymała się od objęcia 

Go i zamarła w bezruchu. Ta niebezpieczna sytuacja, w której znalazł się Krsna poprzez podniesienie wzgórza, 

spowodowała napływ łez do jej oczu. Mając oczy pełne łez, nie mogła już dłużej widzieć Krsny, a ponieważ jej 

gardło było zdławione z powodu niepokoju, nie mogła nawet poinstruować Go, co powinien zrobić w takiej sytuacji. 

Jest to symptom oszołomienia w ekstazie miłości. 

   Matka Yaśoda czasami przeżywała transcendentalną ekstazę szczęścia, kiedy jej dziecko zostało uratowane z 

jakiejś niebezpiecznej sytuacji, takiej jak atak Putany czy innych demonów. W Śrimad-Bhagavatam, w Dziesiątym 

Canto, siedemnastym rozdziale, 19 wersecie, Śukadeva Gosvami mówi, że matka Yaśoda była bardzo, bardzo 

szczęśliwa, kiedy odzyskała swoje zagubione dziecko. Natychmiast wzięła Go na kolana, obejmując Go raz za 

razem. Kiedy tak wielokrotnie obejmowała swego syna, z jej oczu płynęły potoki łez, i nie była w stanie wyrazić 

swego transcendentalnego szczęścia. W Vidagdha-madhava Śrila Rupy Gosvamiego jest powiedziane, "Mój drogi 

Krsno, dotyk Twojej matki jest tak przyjemny i chłodzący, że przewyższa on chłodzące właściwości papki z drzewa 

sandałowego i jasnego blasku księżyca zmieszanego z papką z korzenia uśira." (Uśira jest rodzajem korzenia, który, 

kiedy zanurzony w wodzie, ma bardzo, bardzo chłodzący efekt. Jest on szczególnie używany podczas upałów 

letnich.) 

   Rodzicielska miłość matki Yaśody do Krsny bezustannie się zwiększa, i jej miłość i ekstaza są czasami 

opisywane jako intensywne uczucie miłości, a czasami jako przemożne przywiązanie. Przykład przywiązania do 

Krsny z przemożnym uczuciem miłości jest dany w Śrimad-Bhagavatam, w Dziesiątym Canto, szóstym rozdziale, 

43 wersecie, gdzie Śukadeva Gosvami zwraca się do Maharaja Pariksita w ten sposób: "Mój drogi Królu, kiedy 

wspaniałomyślny Nanda Maharaja powrócił z Mathury, zaczął on wąchać głowę swojego syna, i pogrążył się w 

ekstazie rodzicielskiej miłości." Jest też podobne zdanie w związku z matką Yaśodą, kiedy z niepokojem 

nasłuchiwała ona dźwięku fletu Krsny, oczekując Jego powrotu z pastwiska. Ponieważ myślała, że robi się bardzo 

późno, jej pragnienie słuchania dźwięku fletu Krsny zwiększyło się dwukrotnie, i mleko popłynęło z jej piersi. W 

takiej sytuacji czasami wchodziła do domu, a czasami wychodziła na zewnątrz. Bezustannie wyglądała na drogę, czy 

nie nadchodzi Govinda. Kiedy wielu wielkich mędrców ofiarowywało modlitwy Panu Krsnie, chwaląc Jego czyny, 



Królowa Gokuli, matka Yaśoda, wyszła na Pole Bitewne Kuruksetra mocząc niższe części swego sari mlekiem 

płynącym z jej piersi. To przybycie matki Yaśody na Kuruksetra nie miało miejsca podczas Bitwy pod Kuruksetra. 

Czasami Krsna udawał się na Kuruksetra ze Swojego rodzicielskiego domu w Dvarace podczas zaćmienia słońca, i 

w tym czasie przybywali tam również mieszkańcy Vrndavany, pragnąc Go zobaczyć. 

   Kiedy Krsna przybył na Kuruksetra w charakterze pielgrzyma, wszyscy zgromadzeni tam ludzie zaczęli mówić, 

że przybył Krsna, syn Devaki. Wówczas Devaki, jako kochająca matka, zaczęła głaskać twarz Krsny. I znowu, kiedy 

ludzie wykrzyknęli, że przybył Krsna, syn Vasudevy, zarówno Król Nanda, jak i matka Yaśoda przepełnili się 

głębokim uczuciem miłości i wyrazili swoją wielką przyjemność. 

   Kiedy matka Yaśoda, Królowa Gokuli zamierzała udać się na Kuruksetra, by ujrzeć swego syna, jedna z jej 

przyjaciółek zwróciła się do niej w ten sposób: "Moja droga Królowo, mleko płynące z twoich piersi-wzgórz już 

zabieliło rzekę Ganges, a łzy z twoich oczu, zmieszane z czarną maskarą, już zaczerniły kolor Yamuny. I skoro 

stoisz pomiędzy tymi dwiema rzekami, myślę, że niepotrzebny jest twój niepokój, by ujrzeć twarz swojego syna. 

Twoje rodzicielskie uczucie do Niego już zostało Mu objawione przez te dwie rzeki!" 

   Ta sama przyjaciółka matki Yaśody zwróciła się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi Mukundo, jeśli matka 

Yaśoda, Królowa Gokuli, będzie zmuszona stać na ogniu, ale jednocześnie będzie mogła oglądać Twoje lotosowe 

oblicze, to ten ogień będzie się jej wydawał być Górami Himalajami, które są pełne lodu. I tak samo, nawet jeśli 

mogłaby pozostać w oceanie nektaru, ale nie będzie jej dane oglądać Twojej lotosowej twarzy, to nawet ten ocean 

nektaru będzie dla niej niczym ocean arszeniku." Niech usilne pragnienie matki Yaśody, Królowej Vrajy, zawsze 

oczekującej ujrzenia lotosowej twarzy Krsny, będzie sławione w całym wszechświecie! 

   Podobne zdanie wypowiedziała Kunti do Akrury: "Mój drogi bracie Akruro, mój bratanek Mukunda już długo 

jest z dala od nas. Czy będziesz tak łaskawy, aby Go poinformować, że Jego ciotka Kunti żyje pomiędzy 

nieprzyjaciółmi i chciałaby wiedzieć, kiedy będzie mogła ponownie ujrzeć Jego lotosową twarz?" 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, czterdziestym szóstym rozdziale, 28 wersecie, znajduje się 

następujące zdanie: "Kiedy Uddhava był obecny we Vrndavanie i opowiadał o działalności Krsny w Dvarace, matka 

Yaśoda, słuchając tych opowieści, zaczęła ronić łzy, a z jej piersi popłynęło mleko." Inny przypadek przejawienia 

niezwykłej miłości matki Yaśody do Krsny miał miejsce, kiedy Krsna udał się do Mathury, królestwa Kamsy. 

Cierpiąc na skutek rozłąki z Krsną, matka Yaśoda oglądała przybory kosmetyczne Krsny, i upadła na ziemię prawie 

nieprzytomna, wydając głośny okrzyk. Kiedy tarzała się po ziemi, jej ciało doznało wielu obrażeń, i w tej żałosnej 

sytuacji zaczęła krzyczeć, "O mój drogi synu! Mój drogi synu!" I obiema rękoma uderzała swoje piersi. To 

zachowanie matki Yaśody zostało wyjaśnione przez doświadczonych bhaktów jako ekstatyczna miłość w separacji. 

Czasami są też inne symptomy, takie jak wielki niepokój, rozpacz, frustracja, oszołomienie, pokora, 

zniecierpliwienie, obłęd i złudzenie. 

   Jeśli chodzi o niepokoje matki Yaśody, to kiedy Krsna był na pastwisku, pewien bhakta powiedział jej, "Yaśodo, 

myślę, że twoje ruchy się zwolniły, i widzę, że jesteś pełna niepokoju. Twoje oczy zdają się być pozbawione 

wszelkiego ruchu, a w twoim oddechu czuję rodzaj gorąca, które doprowadza mleko z twoich piersi do wrzenia. 

Wszystkie te symptomy wskazują na to, że z powodu rozłąki ze swoim synem dostałaś ostrego bólu głowy." Są to 

niektóre z symptomów zdradzających niepokój matki Yaśody o Krsnę. 

   Kiedy Akrura był obecny we Vrndavanie i opowiadał o dokonaniach Krsny w Dvarace, matka Yaśoda została 

poinformowana, że Krsna poślubił wiele królowych i jest bardzo zajęty Swoimi sprawami domowymi. Usłyszawszy 

to, matka Yaśoda lamentowała, jak bardzo jest nieszczęśliwą, że nie ożeniła swego syna, kiedy ukończył wiek 

kaiśora, i wskutek tego nie mogła przyjmować swego syna i synowej w domu. Wykrzyknęła, "Mój drogi Akruro, 

twoje słowa są niczym pioruny bijące w moją głowę!" Są to oznaki rozpaczy matki Yaśody z powodu rozłąki z 

Krsną. 

   Podobnie, matka Yaśoda odczuwała frustrację, kiedy myślała, "Chociaż mam miliony krów, mleko tych krów nie 

było w stanie zadowolić Krsny. Dlatego niech przeklęte będzie to mleko! I ja jestem również przeklęta, ponieważ, 

chociaż opływam w dostatki materialne, nie mogę teraz wąchać głowy mego dziecka i karmić Go piersią, jak 

zwykłam to robić, kiedy był tutaj we Vrndavanie." Jest to oznaka frustracji matki Yaśody z powodu rozłąki z Krsną. 

   Jeden przyjaciel Krsny zwrócił się do Niego w ten sposób: "Mój drogi lotosooki, kiedy żyłeś w Gokuli, zawsze 

nosiłeś w ręce kij. Ten kij leży teraz bezczynnie w domu matki Yaśody, która za każdym razem, kiedy go widzi, 

zamiera w bezruchu, niczym ten kij." Jest to przykład zamarcia w bezruchu z powodu rozłąki z Krsną. Przeżywając 

rozłąkę z Krsną, matka Yaśoda stała się tak pokorna, że zaczęła modlić się do stwórcy wszechświata, Pana Brahmy, 

ze łzami w oczach, "Mój drogi stworzycielu, czy będziesz tak łaskawy, aby przyprowadzić z powrotem mego 

drogiego syna Krsnę, tak abym mogła spojrzeć na Niego chociaż przez moment? " Czasami, wzburzona niczym pod 

wpływem obłąkania, matka Yaśoda zwykła oskarżać Nandę Maharaja, "Co robisz w tym miejscu? Ty bezwstydniku! 

Dlaczego ludzie nazywają cię Królem Vrajy? To zdumiewające, że pomimo rozdzielenia z naszym drogim synem 

Krsną, nadal mieszkasz we Vrndavanie niczym oziębły ojciec!" 



   Ktoś poinformował Krsnę o szaleństwie matki Yaśody następującymi słowy. "W swoim obłąkaniu matka Yaśoda 

zwracała się do drzew kadamba, zapytując je, 'Gdzie jest mój syn?' Podobnie, zwracała się do ptaków i pszczół i 

zapytywała ich, czy widziały, aby przechodził tamtędy Krsna, i pytała, czy mogą powiedzieć jej coś o Tobie. W ten 

sposób, pod wpływem złudzenia, matka Yaśoda pytała każdego o Ciebie, wędrując po całej Vrndavanie." Jest to 

obłąkanie na skutek rozdzielenia z Krsną. 

   Kiedy Nanda Maharaja został oskarżony przez matkę Yaśodę o bycie "oziębłym," odpowiedział on, "Moja droga 

Yaśodo, dlaczego się tak podniecasz? Spójrz tylko bardziej uważnie. Spójrz tylko, twój syn Krsna stoi przed tobą! 

Nie szalej w ten sposób. Proszę zachowuj spokój w moim domu." I przyjaciele Krsny poinformowali Go, że Jego 

ojciec Nanda był również pod wpływem złudzenia na skutek rozłąki z Nim. 

   Kiedy wszystkie żony Vasudevy były obecne na arenie Kamsy, ujrzały one najbardziej ujmujące cielesne cechy 

Krsny, i natychmiast, z powodu rodzicielskiego uczucia, mleko zaczęło płynąć z ich piersi, mocząc dolne części ich 

sari. Ten symptom ekstatycznej miłości jest przykładem rezultatu spełnionego pragnienia. 

   W Pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam, jedenastym rozdziale, wersecie 29, jest powiedziane, "Kiedy Krsna 

wszedł do Dvaraki po zakończeniu bitwy pod Kuruksetrą, najpierw ujrzał On Swoją matkę i wszystkie Swoje różne 

macochy i złożył pełne szacunku pokłony ich stopom. Matki te natychmiast wzięły Krsnę na kolana, i z powodu 

rodzicielskiego uczucia, mleko zaczęło płynąć z ich piersi. Więc mleko z ich piersi, zmieszane z wodą łez, stało się 

pierwszą ofiarą dla Krsny." Jest to jeden z przykładów uczucia satysfakcji po wielkiej rozłące. 

   W Lalita-madhava znajduje się podobne zdanie: "Jakież to wspaniałe, że Yaśoda, żona Króla Nandy, z powodu 

swojego rodzicielskiego uczucia dla Krsny, mieszała swoje łzy z mlekiem ze swoich piersi i w ten sposób skąpała 

swojego drogiego syna Krsnę." W Vidagdha-madhava pewien bhakta zwraca się do Pana Krsny w ten sposób: "Mój 

drogi Mukundo, tuż po ujrzeniu Twojej twarzy, tak pachnącej kwiatem lotosu, matka Yaśoda, przyciągnięta jej 

księżycowym światłem, przepełniła się takim uczuciem, że natychmiast z sutek jej piersi, podobnych do dzbanów na 

wodę, zaczęło płynąć mleko." W ten sposób bezustannie dostarczała ona Krsnie mleka, zmoczywszy uprzednio 

materiał przykrywający ten dzban. 

   Są to niektóre z oznak rodzicielskiej miłości do Krsny, występujące u Jego matki, ojca i starszych osób. 

Symptomy ekstatycznej miłości w uczuciu rodzicielskim są wyrażane wówczas, kiedy Krsna jest przyjmowany za 

syna. Te bezustanne transcendentalne emocje do Krsny są nazywane trwałą ekstazą w miłości rodzicielskiej. 

Śrila Rupa Gosvami oznajmia tutaj, że według pewnych uczonych, te trzy rodzaje transcendentalnych smaków 

duchowej ekstazy opisanych dotychczas-mianowicie służenie, przyjaźń i uczucie rodzicielskie - czasami mieszają się 

ze sobą. Np., braterskie uczucia Balaramy są zmieszane z postawą służenia i uczuciem rodzicielskim. Podobnie, 

atrakcja Króla Yudhisthiry do Krsny jest również zmieszana z rodzicielskim uczuciem i postawą służenia. 

Transcendentalne uczucie Ugraseny, dziadka Krsny, jest również zmieszane z postawą służenia i uczuciem 

rodzicielskim. Uczucie wszystkich starszych gopi we Vrndavanie jest również mieszaniną rodzicielskiej miłości, 

służenia i przyjaźni. Miłosne uczucie synów Madri - Nakuli i Sahadevy - jak również miłosne uczucie mędrca 

Narady, jest mieszaniną przyjaźni i służenia. Uczucie Pana Śivy, Garudy i Uddhavy jest mieszaniną służenia i 

przyjaźni. 

Rozdział 44 

Służba oddania w miłości małżeńskiej 
 

   Atrakcja czystych bhaktów do Krsny w miłości małżeńskiej jest nazywana służbą oddania w miłości małżeńskiej. 

Chociaż takie uczucia małżeńskie nie są wcale materialne, jest pewne podobieństwo pomiędzy tą miłością duchową i 

czynnościami materialnymi. Dlatego osoby, które są zainteresowane jedynie czynnościami materialnymi, nie są w 

stanie zrozumieć tej duchowej miłości małżeńskiej, i taka wymiana miłości w oddaniu jest dla nich wielkim 

misterium. Dlatego Śrila Rupa Gosvami daje tylko bardzo skrótowy opis miłości małżeńskiej. 

   Bodźcami do miłości małżeńskiej jest Krsna i Jego drogie przyjaciółki, takie jak Radharani i Jej bezpośrednie 

towarzyszki. Pan Krsna nie ma żadnego rywala. Nikt nie jest równy Jemu ani też nikt nie jest od Niego wyższy. Jego 

piękno również jest nieprześcignione, i ponieważ przewyższa On wszystkich w Swoich rozrywkach miłości 

małżeńskiej, jest On oryginalnym obiektem wszelkiej miłości małżeńskiej. 

   W Gita-govindzie Jayadevy Gosvamiego, jedna gopi mówi swojej przyjaciółce, "Krsna jest rezerwuarem 

wszelkich przyjemności wewnątrz tego wszechświata. Jego ciało jest tak miękkie, jak kwiat lotosu. A Jego 

swawolne zachowanie z gopi, które zdaje się być podobne pociągowi młodego chłopca do młodej dziewczyny, jest 

przedmiotem transcendentalnej miłości małżeńskiej." Czysty bhakta podąża śladami gopi i czci gopi w ten sposób: 

"Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony wszystkim młodym pasterkom, których cechy cielesne są tak atrakcyjne, 



i które czczą Najwyższą Osobę Boga, Krsnę, po prostu przez te swoje piękne atrakcyjne cechy: ' Najważniejszą 

spośród wszystkich młodych gopi jest Śrimati Radharani. 

   Piękno Śrimati Radharani jest opisane w ten sposób: "Jej oczy pokonują atrakcyjne cechy oczu ptaka cakori. 

Kiedy ktoś tylko ujrzy twarz Radharani, natychmiast zaczyna nienawidzieć piękno księżyca. Cera Jej ciała 

przewyższa piękno złota. Zatem podziwiajmy wszyscy transcendentalne piękno Śrimati Radharani." Pociąg Krsny 

do Radharani został opisany przez Samego Krsnę w ten sposób: "Kiedy ucinam jakieś żarty, po to, aby rozkoszować 

się pięknem Radharani, Radharani słucha tych żartobliwych słów z wielką uwagą. Ale poprzez Swoje rysy cielesne i 

odpowiedzi lekceważy Mnie. I to lekceważenie Mnie dostarcza Mi nawet nieograniczonej przyjemności, gdyż staje 

się Ona tak piękną, że zwiększa Moją przyjemność setki razy." Podobne zdanie można znaleźć w Gita-govindzie, 

gdzie jest powiedziane, że kiedy wróg Kamsy, Śri Krsna, obejmuje Śrimati Radharani, natychmiast pogrąża się w 

miłości i porzuca towarzystwo wszystkich innych gopi. 

   W Padyavali Śrila Rupy-Gosvamiego jest powiedziane, że kiedy gopi słuchają dźwięku fletu Krsny, natychmiast 

zapominają o wszelkich napomnieniach wypowiedzianych pod ich adresem przez starszych członków ich rodzin. 

Zapominają o swojej niesławie i ostrym zachowaniu swoich mężów. Jedynie myślą o tym, by udać się na 

poszukiwania Krsny. Kiedy gopi spotykają Krsnę, to ma wtedy miejsce wymiana spojrzeń, jak również żartobliwych 

słów i śmiechów, która jest nazywana anubhava, czyli podekstazą w miłości małżeńskiej. 

   W Lalita-madhava Śrila Rupa Gosvami tłumaczy, że ruchy brwi Krsny są jak Yamuna, a uśmiech Radharani jest 

niczym światło księżyca. Kiedy Yamuna i światło księżyca spotykają się na brzegach tej rzeki, woda ta smakuje jak 

nektar, a picie jej daje wielką satysfakcję. Jest ona tak odświeżająca jak zwały śniegu. Podobnie, w Padyavali jedna 

bezustanna towarzyszka Radharani mówi, "Moja droga Radharani o twarzy księżyca, całe Twoje ciało zdaje się być 

bardzo zadowolonym, jednakże widzę oznaki łez w Twoich oczach. Mówisz drżącym głosem i oddychasz ciężko. 

Wszystkie te oznaki mówią mi, że musiałaś usłyszeć flet Krsny, i w rezultacie tego topnieje teraz Twe serce." 

   W tej samej Padyavali znajduje się następujący opis, który jest uważany za oznakę frustracji w miłości 

małżeńskiej. Śrimati Radharani powiedziała, "Drogi Panie Kupidynie, proszę nie podniecaj Mnie swoimi strzałami. 

Drogi Panie Powietrze, proszę nie otaczać Mnie zapachem kwiatów. Zostałam pozbawiona miłości Krsny, więc w tej 

sytuacji, jaki jest pożytek z utrzymywania tego bezużytecznego ciała? Żadna żywa istota nie potrzebuje takiego 

ciała." Jest to oznaka frustracji w ekstatycznej miłości do Krsny. 

   Podobnie, w Dana-keli-kaumudi, Śrimati Radharani, wskazując na Krsnę, mówi: "Ten sprytny chłopiec lasu 

posiada piękno niebieskawego kwiatu lotosu, i jest w stanie zauroczyć wszystkie młode dziewczęta wszechświata. 

Teraz, po zapoznaniu Mnie ze smakiem Swego transcendentalnego ciała, zachwycił Mnie, i jest to więcej niż mogę 

tolerować. Czuję się teraz jak słonica zauroczona przez słonia!" Jest to przykład radości w ekstatycznej miłości do 

Krsny. 

   Trwała ekstaza w miłości małżeńskiej jest oryginalną przyczyną przyjemności cielesnych. W Padyavali jest 

opisana oryginalna przyczyna tego związku małżeńskiego, kiedy Radharani mówi jednej ze Swoich bezustannych 

towarzyszek, "Moja droga przyjaciółko, kimże jest ten chłopiec, którego brwi, tańcząc bezustannie, zwiększyły 

piękno Jego twarzy i przyciągnęły Moje pragnienie miłości małżeńskiej? Jego uszy są dekorowane pączkami 

kwiatów aśoka, i przystroił się w żółte szaty. Ten chłopiec już zniecierpliwił Mnie dźwiękiem Swego fletu." 

   Małżeńska miłość Radharani i Krsny nigdy nie zostaje zakłócona przez jakiekolwiek egoistyczne motywacje. Ta 

niezakłócona natura miłości małżeńskiej pomiędzy Radharani i Krsną jest opisana w ten sposób: "W pewnej 

odległości od Krsny stała matka Yaśoda, i Krsna był otoczony przez wszystkich Swoich przyjaciół. Tuż przed nim 

stała Candravali, i jednocześnie, na kamiennym wzgórzu tuż przy wjeździe do Vrajy, stał demon znany jako 

Vrsasura. Ale nawet w tej sytuacji, kiedy Krsna ujrzał Radharani stojącą za zaroślami, natychmiast Jego piękne brwi 

pomknęły w Jej kierunku niczym błyskawice." 

   A oto inny przykład: "Po jednej stronie podwórka leżało martwe ciało Śankhasury, otoczone przez wiele szakali. 

Po drugiej stronie było wielu uczonych, opanowanych braminów, którzy ofiarowywali wspaniałe modlitwy, kojące 

niczym chłodny wietrzyk podczas lata. Przed Krsną stał Pan Baladeva, wywołując chłód. Ale nawet pośrodku tych 

różnych sytuacji, zarówno kojących, jak i niepokojących, nie mógł zwiędnąć lotosowy kwiat miłości małżeńskiej 

Krsny do Radharani." Ta miłość Krsny do Radharani jest często porównywana do kwitnącego lotosu. Jedyna różnica 

jest taka, że miłość Krsny bezustannie zwiększa swoje piękno. 

   Miłość małżeńska dzieli się na dwie części: vipralambha, czyli miłość małżeńska w separacji, i sambhoga, miłość 

małżeńska w bezpośrednim kontakcie. Vipralambha, rozłąka, ma trzy podkategorie, znane jako:  

(1) purva-raga, czyli początkowa atrakcja,  

(2) mana, czyli pozorny gniew, i  

(3) pravasa, czyli rozdzielenie poprzez odległość. 

   Kiedy kochanek i ukochana mocno przeżywają niemożność spotkania się, stan ten nazywany jest purva-raga , 

początkową atrakcją. W Padyavali Radharani mówi Swojej towarzyszce, "Moja droga przyjaciółko, właśnie szłam 



nad brzeg Yamuny i nagle przed Moimi oczami pojawił się bardzo miły chłopiec o cerze koloru ciemnej chmury. 

Spojrzał na Mnie w taki sposób, którego nie mogę opisać. Ale od kiedy to się wydarzyło, przykro Mi bardzo, ale nie 

mogę już dłużej angażować Mego umysłu w obowiązki domowe." Jest to przykład początkowej atrakcji do Krsny. 

W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, pięćdziesiątym trzecim rozdziale, 2 wersecie, Krsna powiedział 

braminowi będącemu wysłannikiem Rukmini, "Mój drogi braminie, tak jak Rukmini nie może spać po nocach, tak 

Mój umysł jest zawsze skupiony na niej. Wiem, że jej brat Rukmi jest przeciwko Mnie, i że to na skutek jego 

perswazji zostało odwołane Moje małżeństwo z Rukmini." Jest to inny przykład początkowej atrakcji. 

   Jeśli chodzi o mana, czyli gniew, Gita-govinda opisuje następujący wypadek: "Kiedy Śrimati Radharani ujrzała, 

że Krsna cieszy się towarzystwem kilku innych gopi, stała się odrobinę zazdrosna, ponieważ umniejszony został Jej 

szczególny prestiż. Dlatego natychmiast opuściła tę scenę i przyjęła schronienie pięknego kwiecistego krzewu, nad 

którym brzęczały czarne pszczoły. Chowając się za zaroślami, zaczęła wyrażać Swój smutek do jednej ze Swoich 

towarzyszek." Jest to przykład pozornej niezgody czy gniewu. 

   Padyavali daje następujący przykład pravasa, czyli rozłąki z powodu zamieszkania w odległym miejscu: "Od 

tego pomyślnego dnia, kiedy Krsna wyjechał do Mathury, Śrimati Radharani, podpierając Swoją głowę ręką, 

bezustannie roni łzy. Jej twarz jest teraz zawsze mokra, dlatego nie ma szans, aby chociaż na chwilę zasnęła." Kiedy 

twarz staje się mokrą, natychmiast odchodzi sen. Więc kiedy Śrimati Radharani bezustannie płakała z powodu 

rozłąki z Krsną, nie było szans, aby mogła zasnąć. W Prahlada-samhicie Uddhava mówi, "Najwyższa Osoba Boga, 

Govinda, boleśnie przeszyty strzałami Kupidyna, zawsze myśli o was (gopi), i nawet nie przyjmuje Siego 

regularnego posiłku. Ani też nie odpoczywa właściwie." 

   Kiedy kochanek spotyka się z ukochaną, i cieszą się oni sobą poprzez bezpośredni kontakt, ten stan jest nazywany 

sambhoga. W Padyavali znajduje się następujące zdanie: "Krsna obejmował Śrimati Radharani w tak doświadczony 

sposób, że zdawał się święcić ceremonię tańca pawi." 

   Śrila Rupa Gosvami w ten sposób kończy piątą falę swego Oceanu Nektaru Oddania. Ofiarowuje on swoje 

wyrazy pełnego szacunku dla Najwyższej Osoby Boga; który pojawił się jako Gopala, wieczna forma Pana. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy sumaryczne studium trzeciego rozdziału Bhakti-rasamrta-sindhu, traktującego o 

pięciu podstawowych związkach z Krsną. 

CZĘŚĆ 4 

Rozdział 45 

Śmiech w służbie oddania 
 

   W tej czwartej części Bhakti-rasamrta-sindhu Śrila Rupa Gosvami opisuje siedem rodzajów pośrednich ekstaz w 

służbie oddania, znanych jako śmiech, zdumienie, rycerstwo, współczucie, złość, przerażenie i groza czy odraza. W 

tej części Śrila Rupa Gosvami dalej opisuje te ekstazy uczuć oddania, z których pewne są zgodne ze sobą, a inne 

sprzeczne. Kiedy jeden rodzaj ekstatycznej służby oddania zachodzi na drugi w sposób konfliktowy czy sprzeczny, 

to ten stan nazywany jest rasabhasa, czyli wypaczoną prezentacją smaków. 

   Doświadczeni uczeni mówią, że śmiech występuje przeważnie pomiędzy dziećmi, czy przy połączeniu osób 

starszych z małymi dziećmi. Ten ekstatyczny śmiech miłości-czasami występuje również u osób, które są bardzo 

poważne z natury. Pewnego razu, kiedy stary włóczęga zbliżył się do drzwi domu matki Yaśody, Krsna powiedział 

Yaśodzie, "Moja droga matko, nie podejdę do tego chuderlawego łobuza. Jeśli się do niego zbliżę, może włożyć 

Mnie do swojej torby żebraczej i zabrać Mnie na zawsze od ciebie." I tak to piękne dziecko, Krsna, zaczęło patrzeć 

na Swoją matkę, podczas gdy włóczęga, który stał u drzwi, usiłował skryć swój uśmiech. Ale nie udało mu się to i 

jego twarz natychmiast rozjaśniła się uśmiechem. W tym przykładzie przedmiotem śmiechu jest Sam Krsna. 

   Pewnego razu przyjaciele Krsny poinformowali Go, "Mój drogi Krsno, jeśli otworzysz buzię, to dostaniesz 

smaczny cukier candy zmieszany z jogurtem." Krsna natychmiast otworzył usta, ale Jego przyjaciel włożył Mu tam 

kwiat, zamiast cukru candy z jogurtem. Po skosztowaniu kwiatu, Krsna wykrzywił twarz, a ujrzawszy to, wszyscy 

Jego przyjaciele stojący obok zaczęli się śmiać bardzo głośno. 

   Pewnego razu do domu Nandy Maharaja przyszedł chiromanta, i Nanda Maharaja zapytał go, "Mój drogi 

mędrcze, czy będziesz tak łaskawy i spojrzysz na rękę mego dziecka Krsny? Powiedz mi, ile lat będzie żył i czy 

będzie panem tysięcy krów?" Usłyszawszy to, chiromanta zaczął się uśmiechać i Nanda Maharaja zapytał go, "Mój 

drogi panie, dlaczego się śmiejesz, i dlaczego zakrywasz swoją twarz?" 



   W takiej miłosnej ekstazie śmiechu, przyczyną śmiechu jest Krsna albo sprawy odnoszące się do Krsny. W takiej 

służbie oddania manifestującej się w śmiechu występują symptomy radości, lenistwa, skrytych uczuć i podobne inne 

zakłócające elementy. Według kalkulacji Śrila Rupy Gosvamiego, śmiech w ekstatycznej miłości może zostać 

podzielony na sześć kategorii. Te kategorie, odpowiadające różnym stopniom śmiechu, są nazywane w języku 

sanskryckim smita, hasita, vihasita, avahasita, apahasita i atihasita. Te sześć kategorii śmiechu można 

sklasyfikować jako ważniejsze i mniej ważne. Do kategorii ważniejszych zalicza się śmiech smita, hasita i vihasita, 

a do kategorii mniej ważnych zaliczany jest śmiech avahasita, apahasita i atihasita. 

   Kiedy ktoś się uśmiecha, ale jego zęby nie są widoczne, to można wyraźnie zauważyć definitywną zmianę w 

oczach i policzkach. Jest to nazywane uśmiechem smita. Pewnego razu, kiedy Krsna kradł jogurt, Jarati, gospodyni 

domu, wyśledziła Jego sztuczki i zbliżała się pospiesznie, aby Go złapać. Wówczas Krsna bardzo przestraszył się 

Jarati i zbliżył się do Swojego starszego brata, Baladevy. Powiedział, "Mój drogi bracie, ukradłem jogurt! Spójrz 

tylko-Jarati biegnie, aby Mnie złapać! " Kiedy Krsna w ten sposób szukał schronienia Baladevy, będąc ściganym 

przez Jarati, wszyscy wielcy mędrcy na planetach niebiańskich zaczęli się uśmiechać. Ten uśmiech jest nazywany 

uśmiechem smita. 

   Uśmiech, w którym lekko widoczne są zęby, jest nazywany uśmiechem hasita . Pewnego dnia Abhimanyu, tak 

zwany mąż Radharani, powracał do domu, nie wiedząc, że jest tam Krsna. Krsna natychmiast przebrał się, aby 

wyglądać dokładnie tak jak Abhimanyu, i zbliżył się do matki Abhimanyu, Jatily, zwracając się do niej w ten 

sposób: "Moja droga matko, jestem twoim prawdziwym synem Abhimanyu, ale spójrz tylko-nadchodzi Krsna, który 

przebrał się, by wyglądać dokładnie tak jak ja" Jatila, matka Abhimanyu, natychmiast uwierzyła, że Krsna jest jej 

własnym synem, i wskutek tego bardzo rozzłościła się na swego prawdziwego syna, który właśnie zbliżał się do 

domu. Zaczęła odciągać swojego prawdziwego syna, który krzyczał, "Matko! Matko! Co robisz?" Widząc to 

wydarzenie, wszystkie obecne tam przyjaciółki Radharani zaczęły się uśmiechać, ukazując część swoich zębów. Jest 

to przykład uśmiechu hasita. 

   Kiedy w uśmiechu bardzo widoczne są zęby, uśmiech ten jest nazywany vihasita. Pewnego dnia, kiedy Krsna 

kradł masło i jogurt z domu Jatily, zapewniał On Swoich przyjaciół, "Moi drodzy przyjaciele, wiem że ta starucha 

śpi teraz bardzo mocno, ponieważ oddycha tak głęboko. Możemy więc po cichu ukraść jogurt i masło, nie robiąc 

żadnego hałasu." Ale stara kobieta, Jatila, nie spała; więc nie była w stanie skryć swego uśmiechu, i natychmiast 

pokazała zęby. Jest to przykład uśmiechu vihasita. 

   W tego rodzaju uśmiechu, kiedy nos się nadyma a oczy mrużą, uśmiech ten jest nazywany avahasita. Pewnego 

razu wcześnie rankiem, kiedy Krsna powrócił do domu po tańcu rasa, matka Yaśoda spojrzała na twarz Krsny i 

zwróciła się do Niego w ten sposób: "Mój drogi synu, dlaczego Twoje oczy wyglądają tak, jak gdyby były pokryte 

jakimiś tlenkami. Ubrałeś się w niebieskie szaty Baladevy?" Kiedy matka Yaśoda w ten sposób pytała Krsnę, Jego 

przyjaciółka, która była w pobliżu, zaczęła się uśmiechać z nadymanym nosem i przymrużonymi oczyma. Jest to 

przykład uśmiechu avahasita. Gopi ta wiedziała, że Krsna brał udział w tańcu rasa i że matka Yaśoda nie mogła 

wyśledzić czynności swego syna ani zrozumieć, w jaki sposób został pokryty kosmetykami gopi. Jej uśmiech był z 

kategorii avahasita. 

   Kiedy do uśmiechu dodane są łzy z oczu i drżenie ramion, uśmiech ten jest nazywany apahasita. Kiedy Krsna 

tańczył do śpiewu starej służącej Jarati, Narada został wprawiony w zdumienie. Najwyższa Osoba Boga, który 

kontroluje ruchy wielkich półbogów, takich jak Brahma, tańczył teraz pod dyktando starej służącej. Widząc tę 

zabawę, Narada również zaczął tańczyć, i jego ramiona drżały, a jego oczy poruszały się. Kiedy się uśmiechał, 

widoczne były jego zęby, a blask bijący z jego zębów osrebrzył chmury na niebie. 

   Kiedy uśmiechająca się osoba klaszcze w ręce i skacze w górę, uśmiech ten zmienia się w atihasita, czyli głośny 

śmiech. Przykład tego atihasita został zamanifestowany w następującym wydarzeniu. Krsna pewnego razu zwrócił 

się w ten sposób do Jarati: "Moja droga dobra kobieto, skóra na twojej twarzy jest teraz zwiędła, więc twoja twarz 

upodobniła się do twarzy małpy. Wskutek tego Król małp, Balimukha, wybrał cię na swoją zacną żonę." Kiedy 

Krsna w ten sposób dokuczał Jarati, ona odpowiedziała, że niewątpliwie jest świadoma faktu, że Król małp usiłował 

ją poślubić, ale ona już przyjęła schronienie Krsny, zabójcy wielu potężnych demonów, i dlatego już zadecydowała, 

że poślubi Krsnę zamiast Króla małp. Słysząc tę sarkastyczną odpowiedź gadatliwej Jarati, wszystkie obecne tam 

pasterki zaczęły się śmiać bardzo głośno, klaszcząc w ręce z uciechy. Ten śmiech, któremu towarzyszy klaskanie w 

dłonie, jest nazywany atihasita. 

   Czasami dochodzi do jakichś pośrednich sarkastycznych uwag, które również wywołują atihasita. Przykładem 

takiej uwagi jest zdanie, które zostało wypowiedziane przez jedną z pasterek do Kutily, córki Jatily i siostry 

Abhimanyu, tak zwanego męża Radharani. Pośrednio Kutila została obrażona przez następujące słowa: "Moja droga 

Kutilo, córko Jatily, twoje piersi są tak długie, jak strączki grochu-po prostu suche i długie. Twój nos jest tak 

wspaniały, że pokonuje on piękno nosów żab. A twoje oczy są piękniejsze niż oczy psów. Twoje usta pokonują 

sadze unoszące się nad ogniem, a twój brzuch jest tak piękny, jak wielki bęben. Dlatego, moja piękna Kutilo, jesteś 



najpiękniejszą spośród wszystkich pasterek Vrndavany, i z powodu tego swojego niezwykłego piękna; musisz być 

poza siłą przyciągania słodkiego dźwięku fletu Krsny!" 

Rozdział 46 

Zdumienie i rycerstwo 

Zdumienie 

   Ekstaza zdumienia w służbie oddania jest postrzegana na dwa sposoby. bezpośrednio, poprzez doświadczenie 

swoich własnych oczu, i pośrednio, poprzez słuchanie od innych. 

   Kiedy Narada przybył, aby zobaczyć czynności Pana w Dvarace, ze zdumieniem ujrzał, że Krsna był obecny w 

każdym pałacu w tym samym ciele, lecz pełniąc różne czynności. Jest to jeden z przykładów zdumienia w służbie 

oddania poprzez bezpośrednią percepcję. Jedna z przyjaciółek matki Yaśody powiedziała, "Yaśodo, spójrz tylko na 

tę zabawę! Oto twoje dziecko, które zawsze z przyjemnością pije mleko z twoich piersi, a z drugiej strony jest to 

wielkie wzgórze Govardhana, które może powstrzymać wędrujące chmury. Ale jakże to zdumiewające, że mimo to, 

to wielkie Wzgórze Govardhana spoczywa na małym palcu lewej ręki twojego dziecka, tak jak gdyby było ono 

zabawką. Czyż nie jest to cudowne?" To zdanie jest innym przykładem zdumienia w służbie oddania: Jest to 

zdumienie poprzez bezpośrednią percepcję. 

   Przykład zdumienia w służbie oddania poprzez pośrednią percepcję miał miejsce, kiedy Maharaja Pariksit słuchał 

od Śukadevy Gosvamiego o tym, jak Krsna zabił Narakasurę, który walczył z Krsną za pomocą jedenastu oddziałów 

żołnierzy aksauhini. Każdy oddział żołnierzy aksauhini liczył kilkanaście tysięcy słoni, kilkanaście tysięcy koni, 

powozów, i kilkanaście setek tysięcy żołnierzy piechoty. Narakasura posiadał jedenaście takich oddziałów, i 

wszystkie z nich wyrzucały strzały w kierunku Krsny, ale Krsna zabił ich wszystkich, wyrzucając jedynie trzy 

strzały ze Swojej strony. Kiedy Maharaja Pariksit usłyszał o tym cudownym zwycięstwie, natychmiast zaczął ocierać 

łzy, które popłynęły mu z oczu, i przepełnił się radością. Jest to przykład zdumienia w służbie oddania poprzez 

pośrednią percepcję, czyli recepcję słuchową. 

   Jest też inny przykład takiego pośredniego zdumienia. Usiłując sprawdzić Krsnę, aby przekonać się, czy 

rzeczywiście jest On Najwyższą Osobą Boga, Pan Brahma ukradł wszystkich chłopców-pasterzy i krowy. Ale po 

kilku sekundach zobaczył on, że Krsna był nadal obecny ze wszystkimi krowami, cielętami i pasterzami, dokładnie 

tak jak przedtem. Kiedy Pan Brahma opisał to wydarzenie swoim towarzyszom na planecie Satyaloka, wszyscy się 

bardzo zdumieli. Brahma powiedział im, że po zabraniu wszystkich chłopców, ujrzał on Krsnę ponownie bawiącego 

się w ten sam sposób, z tymi samymi chłopcami. Ich cera była czarnawa, prawie tak jak Krsny, i wszyscy mieli 

cztery ramiona. I nadal obecne były tam te same cielęta i krowy, w ten sam sposób. Nawet opisując to wydarzenie, 

Brahma przepełnił się zdumieniem. "A najbardziej zadziwiającą rzeczą było to," dodał, "że również wielu innych 

Brahmów z wielu innych wszechświatów przybyło tam, aby czcić Krsnę i Jego towarzyszy." 

   Podobnie, kiedy w Bhandiravana wybuchł pożar leśny, Krsna poinstruował Swoich przyjaciół, aby mocno 

zamknęli oczy, i wszyscy to uczynili. Następnie, kiedy Krsna zniszczył ogień, chłopcy otworzyli oczy i ujrzeli, że 

zostali wybawieni z niebezpieczeństwa, i że również ocalone zostały ich cielęta i krowy. Zaczęli dostrzegać 

cudowność sytuacji, po prostu zgadując, w jaki sposób Krsna ich ocalił. Jest to inny przykład pośredniej percepcji 

wywołującej zdumienie w służbie oddania. 

   Czynności danej osoby, nawet jeśli nie są bardzo niezwykłe, wywołują podziw w sercach i umysłach przyjaciół 

tej osoby. Ale nawet bardzo wspaniałe dokonania osoby nie będącej przyjacielem, nie. stworzą żadnego wrażenia. 

To właśnie z powodu miłości czyjeś wspaniałe czyny wywierają wrażenie na umysłach innych. 

Rycerstwo 

   Kiedy z powodu miłości i służby oddania dla Pana ma miejsce jakiś szczególny śmiały entuzjazm, to czynności 

będące jego rezultatem są nazywane rycerskimi. Te rycerskie czyny mogą zamanifestować się w czynnościach takich 

jak walka sportowa, czynach dobroczynnych, okazywaniu łaski i spełnianiu religijnych zasad. Poprzez spełnienie 

rycerskich czynów w walce, jest się nazywanym yuddha-vira. Poprzez czynności dobroczynne jest się nazywanym 

dana-vira. A poprzez okazanie niezwykłej łaski jest się nazywanym daya-vira. A kiedy ktoś jest wspaniałomyślny w 

spełnianiu rytuałów religijnych, jest on nazywany dharma-vira. Obiektem wszystkich takich rycerskich dokonań jest 

Krsna. 

   Kiedy jakiś przyjaciel pragnie zadowolić Krsnę poprzez spełnienie jakichś rycerskich czynów, przyjaciel ten staje 



się wyzwańcem, a Sam Krsna staje się przeciwnikiem. Albo Krsna może być obserwatorem walki, odpowiednio do 

Swojego pragnienia, a jakiś inny przyjaciel może stać się przeciwnikiem. Jeden przyjaciel pewnego razu wyzwał 

Krsnę w ten sposób: "Mój drogi Madhavo, jesteś bardzo ożywiony, ponieważ myślisz, że nikt nie jest w stanie Cię 

pokonać. Ale jeśli nie wyniesiesz się stąd, zobaczysz, jaką. Ci dam nauczkę. I moi przyjaciele będą 

usatysfakcjonowani widząc Twoją przegraną!" 

   Krsna i Śridama byli bardzo bliskimi przyjaciółmi, jednakże Śridama, rozzłościwszy się na Krsnę, wyzwał Go do 

walki. Kiedy zaczęli walczyć, był to wspaniały widok dla wszystkich przyjaciół zgromadzonych na brzegu Yamuny. 

Przygotowali strzały do walki sportowej, i Krsna zaczął wyrzucać te strzały w kierunku Śridamy, a Śridama zaczął 

blokować je, wywijając. drążkiem. Śridama bardzo zadowolił Krsnę swoją walecznością. Taka walka sportowa na 

ogół ma miejsce pomiędzy walecznymi osobnikami i jest ona wspaniałym przeżyciem dla wszystkich widzów. 

   W Hari-vamśa znajduje się zdanie, .że czasami Arjuna i Krsna walczyli w obecności Kunti, i Krsna zwykł 

pokonywać Arjunę. 

   W takich rycerskich walkach pomiędzy przyjaciółmi czasami dochodzi do przechwałek, lenistwa, dumy, siły, 

łapania za bron, wyzwania i stawania się przeciwnikiem. Wszystkie z tych symptomów stają się bodźcami do 

rycerskiej służby oddania. 

   Jeden przyjaciel wyzwał Krsnę w ten sposób: "Mój drogi przyjacielu Damodaro, jesteś jedynie ekspertem w 

jedzeniu. Pokonałeś Subalę jedynie dlatego, ponieważ on jest słaby, a Ty użyłeś podstępu. Nie ogłaszaj się wielkim 

wojownikiem poprzez takie czyny. Ogłosiłeś się żmiją, a ja jestem pawiem, który teraz Cię pokona." Paw jest 

największym wrogiem żmiji. 

   Kiedy w takiej walce pomiędzy przyjaciółmi dochodzi do autoreklamy, uczeni nazywają to podekstazą. Gdzie 

występuje głośne wyzwanie, pewien rodzaj ruchów przygotowawczych do walki, entuzjazm, brak broni, 

zapewnienie dane wystraszonym świadkom - wszystkie te czynności rycerskie są nazywane podekstazą. 

Jeden przyjaciel zwrócił się do Krsny w ten sposób: "Drogi Madhusudano, znasz moją siłę, a jednak zachęcasz 

Bhadrasenę, a nie mnie, do wyzwania potężnego Baladevy. W ten sposób jedynie obrażasz mnie, ponieważ moje 

ramiona są tak silne, jak rygle bramy!" 

   Jeden bhakta pewnego razu powiedział, "Mój drogi Panie Krsno, niech Śridama, który zwykł Cię wyzywać do 

walki, będzie sławiony za swoje rycerskie dokonania, takie jak wydawanie głosu podobnego do grzmotu błyskawicy 

i ryczenie niczym lew. W szelka chwała rycerskim czynom Śridamy!" Rycerskie czyny, takie jak walka, 

dobroczynność, miłosierdzie i spełnianie rytuałów religijnych są nazywane konstytucjonalnymi, podczas gdy 

wyrażenie dumy, emocji, wytrzymałości, uprzejmości, determinacji, radości, entuzjazmu, zazdrości i pamięci, są 

nazywane niekonstytucjonalnymi. Kiedy Stoka-krsna, jeden z wielu przyjaciół Krsny, walczył z Nim, jego ojciec 

skarcił go, że walczy z Krsną, który jest duszą i życiem wszystkich mieszkańców Vrndavany. Po wysłuchaniu tych 

nagan, Stoka-krsna wycofał się z walki. Ale Krsna nadal go wyzywał, i wówczas, aby odpowiedzieć na wyzwanie, 

Stoka-krsna podniósł swój kij i wywijając nim, zaczął popisywać się swoją zręcznością. 

   Pewnego razu Śridama wyzwał Bhadrasenę, mówiąc, "Mój drogi przyjacielu, nie musisz się mnie jeszcze 

obawiać. Najpierw pokonam naszego brata Balaramę, potem pobiję Krsnę, a potem dopiero zabiorę się za ciebie." 

Bhadrasena dlatego opuścił stronę Balaramy i przyłączył się do Krsny, i podburzył swoich przyjaciół tak bardzo, jak 

Wzgórze Mandara wzburzyło cały ocean. Swym głośnym rykiem ogłuszył wszystkich swoich przyjaciół, a Krsnę 

zainspirował swoimi rycerskimi dokonaniami. 

   Pewnego razu Krsna wyzwał wszystkich Swoich przyjaciół i powiedział, "Moi drodzy przyjaciele, spójrzcie 

tylko--skaczę .z wielką rycerską siłą. Proszę, nie uciekajcie." Usłyszawszy to wyzwanie, przyjaciel o imieniu 

Varuthapa przyjął je, i stoczył z Panem walkę. 

   Jeden z przyjaciół pewnego razu zauważył, "Śridama robi wszystko, aby pokonać Damodarę, i myślę, że jeśli 

nasz potężny Subala przyłączy się do niego, będzie to bardzo piękna kombinacja, niczym wartościowy klejnot 

oprawiony w złoto." 

   W tych walkach przeciwnikami mogą być jedynie przyjaciele Krsny. Wrogowie Krsny w rzeczywistości nigdy 

nie mogą być Jego przeciwnikami. Dlatego te wyzwania przyjaciół Krsny są nazywane służbą oddania w 

rycerskości. 

   Dana-vira, czyli rycerskość w czynach dobroczynnych, może być podzielona na dwie części: hojność i 

wyrzeczenie. Hojną jest nazywana osoba, która jest w stanie poświęcić wszystko dla satysfakcji Krsny. Kiedy ktoś 

pragnie spełnić ofiarę wskutek ujrzenia Krsny, Krsna jest nazywany czynnikiem pobudzającym taką dobroczynność. 

Kiedy Krsna pojawił się jako syn Nandy Maharaja, Nanda Maharaja w swojej czystej świadomości pragnął wszelkiej 

pomyślności dla swojego syna, i wskutek tego zaczął rozdawać wszystkim braminom wartościowe krowy. Bramini 

byli tak zadowoleni z jego aktu dobroczynności, że byli zmuszeni przyznać, że dobroczynność Nandy Maharaja 

prześcignęła dobroczynność takich przeszłych królów jak Maharaja Prthu i Nrga. Kiedy ktoś zna chwały Pana w 

pełni i jest gotów wszystko poświęcić 



Panu, jest on nazywany sampradanaka, czyli tym, który wszystko poświęca Krsnie w akcie dobroczynności. 

   Kiedy Maharaja Yudhisthira udał się z Krsną na arenę ofiary Rajasuya, w swojej wyobraźni zaczął smarować 

ciało Krsny papką sandałową, udekorował Go girlandą sięgającą Jego kolan, podarował Mu szaty całe haftowane 

złotem, podarował Mu ornamenty wysadzane wartościowymi klejnotami, i oddał Mu wiele w pełni dekorowanych 

słoni, powozów i koni. Następnie pragnął oddać Krsnie swoje królestwo, swoją rodzinę, jak również swoją osobę. 

Kiedy nie pozostało już nic więcej do oddania, Maharaja Yudhisthira bardzo się zmieszał i zaniepokoił. 

   Podobnie, Maharaja Bali powiedział pewnego razu swojemu kapłanowi Śukracaryi, "Mój drogi mędrcze, jesteś 

ekspertem w wiedzy wedyjskiej, i wskutek tego czcisz Najwyższą Osobę Boga, Visnu, poprzez spełnianie rytuałów 

wedyjskich. Jeśli chodzi o tego karła bramina (inkarnacja Vamanadevy), jeśli jest On Panem Visnu, 

chłopcem-braminem, czy nawet moim wrogiem, postanowiłem oddać Mu w darze całą ziemię, o którą poprosił." 

Maharaja Bali miał takie szczęście, że Pan wyciągnął przed nim rękę, która była czerwonawa od dotykania piersi 

bogini fortuny, zawsze pokrytych czerwonym pudrem kumkum. Innymi słowy, chociaż Osoba Boga jest tak wielki, 

że bogini fortuny jest zawsze gotowa do Jego usług, to mimo to wyciąga On rękę, aby przyjąć dar od Maharaja Bali. 

   Osobą prawdziwie wyrzeczoną jest ta, która pragnie wszystko oddać Krsnie, ale nie pragnie niczego w zamian. 

Zatem bhakta odmówi przyjęcia jakiegokolwiek rodzaju wyzwolenia, nawet jeśli Pan mu je ofiaruje. Prawdziwa 

miłość Krsny manifestuje się wówczas, kiedy Krsna staje się odbiorcą darów, a bhakta staje się ofiarodawcą. 

   W Hari-bhakti-sudhodaya jest inny przykład, zaprezentowany przez Maharaja Dhruvę. Mówi on tam, "Mój drogi 

Panie, praktykowałem wyrzeczenia i pokuty, ponieważ pragnąłem czegoś- od Ciebie, ale Ty w zamian pojawiłeś się 

przede mną, mimo iż nigdy nie ujawniasz się nawet wielkim mędrcom i świętym osobom. Poszukiwałem jakichś 

kawałków rozbitego szkła, ale zamiast tego znalazłem drogocenny klejnot. Dlatego jestem w pełni zadowolony mój 

Panie. Nie pragnę prosić Cię o nic więcej Panie." 

   Podobne zdanie znajduje się w Trzecim Canto Śrimad-Bhagavatam, piętnastym rozdziale, wersecie 48. Czterech 

mędrców, na czele z Sanaką Muni, zwraca się do Pana w ten sposób: "Droga Najwyższa Osobo Boga, Twoja sława 

jest bardzo atrakcyjna i jest wolna od wszelkiego materialnego zanieczyszczenia. Dlatego jesteś warty wysławiania, i 

w rzeczywistości jesteś rezerwuarem wszystkich miejsc pielgrzymek. Osoby, które mają na tyle szczęścia, aby 

wychwalać Twoje atrybuty, i które znają Twoją rzeczywistą transcendentalną pozycję, nie dbają nawet o 

wyzwolenie, które im ofiarowujesz. Ponieważ są one tak transcendentalnie bogate, nie pragną przyjąć nawet pozycji 

Indry, Króla niebiańskiego. Wiedzą one, że pozycja Króla niebios również nie jest wolna od strachu, podczas gdy dla 

tych, którzy zawsze sławią Twoje transcendentalne cechy, istnieje tylko radość i wolność od wszelkiego 

niebezpieczeństwa. W takiej sytuacji, dlaczego osoby posiadające tę wiedzę miałyby być przyciągane przez pozycję 

w królestwie niebiańskim?" 

   Pewien bhakta wyraził swoje odczucie odnośnie dobroczynności spełnianej przez Króla Mayuradhvaję: "Nie 

mam nawet odwagi mówić o czynach Maharaja Mayuradhvajy, któremu ofiarowuję pełne szacunku pokłony." 

Mayuradhvaja był bardzo inteligentny, i mógł zrozumieć, dlaczego Krsna przybył do niego pewnego razu w 

przebraniu bramina. Krsna zażądał od niego potowy jego ciała, które miało być przepiłowane przez jego żonę i syna, 

i Król Mayuradhvaja zgodził się na tę propozycję. Z powodu swego intensywnego uczucia miłości w służbie 

oddania, Król Mayuradhvaja zawsze myślał o Krsnie, i kiedy dowiedział się, że Krsna przyszedł w przebraniu 

bramina, nie wahał się oddać połowy swego ciała. Ta ofiara Króla Mayuradhvaja dla Krsny jest wyjątkową w 

świecie, i dlatego powinniśmy ofiarować mu pełne szacunku pokłony. Miał on pełną wiedzę o Najwyższej Osobie 

Boga w przebraniu bramina, i jest on znany jako doskonały dana-vira, czyli osoba wyrzeczona. 

   Każda osoba, która jest zawsze gotowa zadowolić Krsnę, i która jest zawsze sprawna w pełnieniu służby oddania, 

jest nazywana dharma-vira, czyli rycerską w wypełnianiu religijnych rytuałów. Ten stan dharma-vira mogą osiągnąć 

jedynie zaawansowani bhaktowie spełniający rytuały religijne: Dharma-virą zostaje się po zapoznaniu się z pismami 

autorytatywnymi, przestrzeganiu zasad moralnych, przez bycie wiernym i tolerancyjnym, i kontrolowanie zmysłów. 

Osoby, które spełniają rytuały religijne dla satysfakcji Krsny, są niezachwiane w służbie oddania, podczas gdy 

osoby, które spełniają takie rytuały religijne bez intencji zadowolenia Krsny, są jedynie nazywane pobożnymi. 

   Najlepszym przykładem dharma-vira jest Maharaja Yudhisthira. Pewien bhakta pewnego razu powiedział Krsnie, 

"Mój drogi Krsno, zabójco wszelkich demonów, pragnąc Cię zadowolić, Maharaja Yudhisthira, najstarszy syn 

Maharaja Pandu, dokonał wszelkiego rodzaju ofiar. Na te yajny (ofiary) zawsze zapraszał on niebiańskiego Króla 

Indrę. Ponieważ w ten sposób Król Indra był tak często z dala od Śacidevi, spędzała ona większość swego czasu na 

smutnych rozmyślaniach o nieobecności swego męża, z policzkami wspartymi na dłoniach." 

   Spełnianie różnych yajn dla półbogów jest uważane za czczenie kończyn Najwyższego Pana. Półbogowie są 

uważani za różne części kosmicznego ciała Pana, i dlatego ostatecznym celem ich czczenia jest zadowolenie Pana 

poprzez częściowe oddawanie czci Jego różnym członkom. Maharaja Yudhisthira nie miał żadnego takiego 

materialnego pragnienia. On spełniał wszystkie ofiary pod kierunkiem Krsny, a nie po to, aby odnieść z nich jakąś 

osobistą korzyść. Pragnął jedynie zadowolić Krsnę i dlatego był nazywany najlepszym z bhaktów. Zawsze był 



pogrążony w oceanie służby miłości. 

Rozdział 47 

Współczucie i złość 

Współczucie 

   Kiedy ekstaza służby oddania produkuje pewien rodzaj rozpaczy w odniesieniu do Krsny, jest ona nazywana 

służbą oddania we współczuciu. Bodźcami do takiej służby oddania są transcendentalne cechy Krsny, Jego forma i 

czynności. W tej ekstazie służby oddania występują czasami takie symptomy jak ubolewanie (żałość), ciężki oddech, 

płacz, upadek na ziemię i bicie się w piersi. Czasami widoczne są również takie symptomy jak lenistwo, frustracja, 

zniesławienie, pokora, niepokój, smutek, zapał, ożywienie, szaleństwo, śmierć, zapomnienie, choroba, złudzenie. 

Kiedy w sercu bhakty jest pewne przeczucie jakiegoś nieszczęścia czy niepomyślności dla Krsny, jest to nazywane 

służbą oddania w smutku. Taki smutek jest innym symptomem służby oddania we współczuciu. 

   W Śrimad-Bhagavatam, Dziesiątym Canto, szesnastym rozdziale, wersecie 10, znajduje się następujący opis. 

Kiedy Krsna karał Kaliya-nagę w Yamunie, wielki wąż owinął swoimi mackami całe ciało Krsny, i ujrzawszy Krsnę 

w tej sytuacji, wszyscy Jego drodzy przyjaciele-pasterze wielce się zaniepokoili. Z powodu smutku, nieszczęścia i 

strachu, doznali oszołomienia i zaczęli padać na ziemię. Ponieważ chłopcy-pasterze ulegli złudzeniu, że Krsna 

znajduje się w niepomyślnej sytuacji, symptomy wykazane przez nich nie są wcale zdumiewające. Ofiarowali oni 

Krsnie wszystko, swoją przyjaźń, wszystko co posiadali, i samych siebie. 

   Kiedy Krsna wszedł do rzeki Yamuny, która była bardzo trująca wskutek tego, że zamieszkiwał ją Kaliya, matka 

Yaśoda obawiała się wszelkiego rodzaju nieszczęść, i jej oddech był bardzo gorący. Łzy z jej oczu wsiąkały w jej 

szaty, i mało co nie straciła przytomności. 

   Podobnie, kiedy demon Śankhasura atakował królowe Krsny, jedną po drugiej, Pan Baladeva stawał się coraz 

bardziej niebieski. 

   W Hamsaduta został opisany następujący przypadek. Gopi poprosiły Hamsadutę, aby odszukał ślady lotosowych 

stóp Krsny, i aby przyjął je w ten sposób, jak Pan Brahma przyjął je na swój hełm, po tym jak ukradł wszystkich 

pasterzy-przyjaciół Krsny. Żałując, iż wyzwał Krsnę, Pan Brahma skłonił się przed Panem, i jego hełm został 

naznaczony odciskami stóp Krsny. Gopi przypominały Hamsaducie, że czasami nawet wielki mędrzec Narada 

doznaje ekstazy po ujrzeniu tych odcisków stóp, i czasami wielcy wyzwoleni mędrcy również pragną je zobaczyć. 

"Dlatego powinieneś poszukiwać stóp Krsny z wielkim entuzjazmem," argumentowały. Jest to inny przykład służby 

oddania we współczuciu. 

   Jest również przykład, kiedy Sahadeva, młodszy brat Nakuli, bardzo uszczęśliwił się na widok blasku bijącego z 

odbicia stóp Krsny. Zaczął płakać i krzyczeć głośno, "Matko Madri! Gdzie jesteś teraz? Ojcze Pandu! Gdzie jesteś? 

Żałuję, że nie ma was tutaj i że nie możecie ujrzeć tych śladów stóp Krsny!" Jest to inny przykład służby oddania we 

współczuciu. 

   W służbie oddania bez mocnej atrakcji do Pana mogą czasami wystąpić uśmiechy i inne symptomy, ale nigdy 

przygnębienie i rozpacz, które są symptomami służby oddania we współczuciu. Podstawową zasadą tego 

współczucia jest zawsze ekstatyczna miłość. Powyżej została wytłumaczona obawa wyrażona przez Baladevę i 

Yudhisthirę, którzy lękali się, że Krsnę i Jego królowe może spotkać jakieś nieszczęście. Przyczyną tej obawy nie 

jest właściwie ich ignorancja o niepojętych energiach Krsny, ale ich intensywna miłość do Niego. Ten rodzaj obawy, 

aby Krsnie nie stało się coś złego, przede wszystkim manifestuje się jako przedmiot lamentu, ale stopniowo rozwija 

się w taką współczującą ekstazę miłości, że skierowuje się on na inne tory i dostarcza transcendentalnej 

przyjemności. 

Złość 

   W ekstatycznej służbie miłości do Krsny w gniewie, przedmiotem jest zawsze Krsna. W Vidagdha-madhava, 

Drugim Akcie, wersecie 37, Lalita-gopi, zwracając się do Śrimati Radharani, w ten sposób wyraża swój gniew, który 

został wywołany przez Krsnę: "Moja droga przyjaciółko, moje wewnętrzne pragnienia zostały zanieczyszczone. 

Dlatego pójdę do siedziby Yamaraja. Ale przykro mi, kiedy widzę, że Krsna nadal uśmiecha się, oszukawszy Ciebie. 

Nie wiem, jak mogłaś ofiarować wszystkie Swoje uczucia miłości temu pożądliwemu chłopcu mieszkającemu 

pomiędzy pasterzami." 

   Ujrzawszy Krsnę, Jarati czasami mówiła, "O ty złodzieju własności młodych dziewcząt! Mogę wyraźnie 



rozpoznać, że masz na Sobie wierzchnie odzienie mojej synowej." Następnie zaczęła krzyczeć bardzo głośno, 

informując wszystkich mieszkańców Vrndavany, że ten syn Króla Nandy podkłada ogień pod życie rodzinne jej 

synowej. 

   Podobna ekstatyczna miłość do Krsny w gniewie została wyrażona przez Rohini-devi, kiedy usłyszała ona tumult 

wywołany przez dwa walące się drzewa arjuna, do których Krsna był przywiązany. Wszyscy sąsiedzi natychmiast 

zbiegli się na miejsce tego wydarzenia, i Rohini-devi skorzystała z okazji, aby zganić matkę Yaśodę w ten sposób: 

"Możesz być ekspertem w dawaniu nauczek swojemu synowi poprzez związywanie Go liną, ale czy nie obchodzi cię 

to, czy twój syn nie jest w niebezpiecznym miejscu? Drzewa walą się na ziemię, a On po prostu baraszkuje Sobie 

pomiędzy nimi!" To wyrażenie gniewu przez Rohini-devi w stosunku do Yaśody jest przykładem ekstatycznej 

miłości w gniewie z powodu Krsny. 

   Pewnego razu, kiedy Krsna był na pastwisku razem ze Swoimi przyjaciółmi-pasterzami, przyjaciele ci poprosili 

Go, aby udał się do lasu Talavana, gdzie rezydował Gardabhasura, wywołujący zakłócenia demon w postaci osła. 

Przyjaciele Krsny pragnęli jeść owoce z drzew tego lasu, ale nie mogli się tam udać, ponieważ obawiali się demona. 

Wskutek tego poprosili Krsnę, aby poszedł tam i zabił Gardabhasurę. Kiedy Krsna uczynił to, wszyscy powrócili do 

domu, i ich relacje z dokonań tego dnia zaniepokoiły matkę Yaśodę, ponieważ Krsna został posłany w pojedynkę w 

takie niebezpieczeństwo. Wskutek tego spojrzała ona na chłopców ze złością. 

   Jest inny przykład złości, wyrażony przez przyjaciółkę Radharani. Kiedy Radharani była niezadowolona z 

powodu zachowania Krsny i przestała z Nim rozmawiać, Krsnie było bardzo przykro z tego powodu, i chcąc błagać 

Ją o przebaczenie, upadł do Jej lotosowych stóp. Ale nawet to nie zadowoliło Radharani i nadal nie chciała 

rozmawiać z Krsną. Wówczas jedna z Jej przyjaciółek skarciła Ją w ten sposób: "Moja droga przyjaciółko, dajesz się 

skłócić ubijaczowi niezadowolenia, więc cóż mogę Ci powiedzieć? Jedyna rada, jaką mogę Ci dać, to abyś opuściła 

to miejsce natychmiast, ponieważ Twoje złe zachowanie sprawia mi zbyt wiele bólu. Nie mogę znieść Twojego 

postępowania, ponieważ chociaż pawie pióro Krsny dotknęło Twoich stóp, Twoja twarz nadal zdaje się być 

czerwoną." 

   Powyższe postawy niezadowolenia i złości w służbie oddania są nazywane irsyu. 

Kiedy Akrura opuszczał Vrndavanę, niektóre starsze gopi zganiły go w ten sposób: "O synu Gandini, twoje 

okrucieństwo zniesławia dynastię Króla Yadu. Zabierasz Krsnę, zostawiając nas w takiej żałosnej sytuacji. Mimo iż 

jeszcze nie odjechałeś, powietrze życia wszystkich gopi już praktycznie uszło." 

   Kiedy Śiśupala obraził Krsnę na zgromadzeniu yajny Rajasuya, zorganizowanej przez Maharaja Yudhisthirę, 

wśród Pandavów i Kauravów, nie wyłączając dziadka Bhismy, zawrzało. Wówczas Nakula powiedział w wielkim 

gniewie, "Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, a paznokcie palców Jego stóp są upiększone przez blask emanujący z 

wysadzanych klejnotami hełmów autorytetów Ved. Jeśli ktokolwiek Go wyśmieje, oznajmiam tutaj jako Pandava, że 

kopnę jego hełm swoją lewą stopą i przeszyję go strzałami, które są równie dobre jak yama-danda, berło Yamaraja!" 

Jest to przykład ekstatycznej miłości do Krsny w gniewie. 

   W takim transcendentalnym nastroju gniewu występują czasami sarkastyczne uwagi, nieprzychylne spojrzenia i 

obraźliwe słowa. Czasami występują też inne symptomy, jak pocieranie dłoni, szczękanie zębów, zaciśnięcie ust, 

poruszanie brwiami, drapanie ramion, spuszczenie głowy, przyśpieszony oddech, wypowiadanie mocnych słów, 

kiwanie głową, wystąpienie żółtego koloru w kącikach oczu, i drżenie ust. Czasami oczy czerwienieją, a czasami 

pełzną. Czasami występują słowa nagany i cisza. Wszystkie te symptomy złości można podzielić na dwie części: 

konstytucjonalne i niekonstytucjonalne, albo symptomy , trwałe i tymczasowe. Czasami jako symptomy 

niekonstytucjonalne występują: wielka emocja, oszołomienie, duma, frustracja, złudzenie; niemoc, zazdrość, 

zręczność, lekceważenie, i oznaki ciężkiego wysiłku. 

   We wszystkich tych nastrojach ekstatycznej miłości, za stały czynnik jest uważane uczucie gniewu. 

   Kiedy Jarasandha w gniewie zaatakował miasto Mathurę, obrzucał Krsnę sarkastycznymi spojrzeniami. Wówczas 

Baladeva podniósł Swoją sochę i spojrzał na Jarasandhę zabarwionymi oczyma. 

   W Vidagdha-madhava znajduje się zdanie, gdzie rozgniewana Śrimati Radharani w ten sposób zwróciła się do 

Swojej matki Paurnamasi, oskarżającej Ją o pójście do Krsny. "Moja droga matko," oznajmiła Radha, "cóż mogę ci 

powiedzieć? Krsna jest tak okrutny, że często atakuje Mnie na uliczkach, i kiedy chcę głośno krzyczeć, ten chłopiec 

z pawim piórem na głowie natychmiast zakrywa Mi usta, tak abym nie mogła wydać z Siebie głosu. Kiedy chcę 

wydostać się z tej sytuacji, ponieważ boję się Go, On natychmiast wyciąga Swoje ręce i blokuje Mi ścieżkę. Kiedy 

żałośnie padam Mu do stóp, wówczas ten wróg demona Madhu rozzłoszczony kąsa Moją twarz! Matko, postaraj się 

zrozumieć Moją sytuację, i nie gniewaj się na Mnie niepotrzebnie. Zamiast tego powiedz Mi proszę, w jaki sposób 

mogę uchronić się od ataków tego okrutnika " 

   Czasami oznaki ekstazy złości z powodu miłości do Krsny występują u osób będących rówieśnikami. Przykład 

takiej złości został przejawiony w kłótni pomiędzy Jatilą i Mukharą. Jatila była teściową Radharani, a Mukhara była 

Jej prababką. Rozmawiały one o niepotrzebnym niepokojeniu Radharani przez Krsnę, kiedy szła Ona ulicą. Jatila 



powiedziała, "Ty Mukharo o okrutnej twarzy! Gdy słyszę twoje słowa, moje serce jak gdyby płonie ogniem!" A 

Mukhara odpowiedziała, "Ty grzeszna Jatilo, kiedy słyszę twoje słowa, głowa mnie swędzi! Nie możesz udowodnić 

tego, że Krsna zaatakował Radharani, córkę mojej wnuczki Kirtidy." 

   Pewnego razu, kiedy Radharani zdejmowała naszyjnik, który dostała od Krsny, Jatila, Jej teściowa, powiedziała 

przyjaciółce, "Moja droga przyjaciółko, spójrz tylko na ten piękny naszyjnik, który Krsna podarował Radharani. 

Pomimo że ma go właśnie w ręce, to chce nam powiedzieć, że nie ma żadnego związku z Krsną. Czyny tej 

dziewczyny zniesławiły całą naszą rodzinę!" 

   Naturalna zazdrość o Krsnę u osób takich jak Śiśupala nie może być przyjęta za ekstatyczną miłość do Krsny w 

gniewie. 

Rozdział 48 

Przerażenie i odraza 

Przerażenie 

   W ekstatycznej miłości do Krsny w przerażeniu są dwie przyczyny strachu albo Sam Krsna, albo jakieś straszliwe 

sytuacje dla Krsny. Kiedy bhakta uważa, że popełnił jakieś obrazy u lotosowych stóp Krsny, wówczas Sam Krsna 

staje się przedmiotem ekstatycznej miłości w strachu. A kiedy, z powodu ekstatycznej miłości, przyjaciele i 

dobroczyńcy Krsny wyczuwają jakieś niebezpieczeństwo dla Niego, to wtedy ta sytuacja staje się przedmiotem ich 

lęku. 

   Kiedy Rksaraja walczył z Krsną i nagle zdał sobie sprawę z tego, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, Krsna 

zwrócił się do niego w ten sposób: "Mój drogi Rksarajo, dlaczego twoja twarz tak wyschła? Proszę, nie bój się Mnie. 

Twoje serce nie musi drżeć w ten sposób. Proszę, uspokój się. Nie jestem zły na ciebie. Ty jednakże możesz 

zezłościć się na Mnie tak bardzo, jak tylko ci się podoba-aby zwiększyć swoją służbę poprzez walkę ze Mną i aby 

jeszcze bardziej pobudzić Mego ducha walki: ' W tej pełnej strachu sytuacji w ekstatycznej miłości do Krsny, 

przedmiotem strachu jest Sam Krsna. 

   Jest inny przykład takiej pełnej strachu sytuacji, gdzie przedmiotem strachu jest Krsna. Kiedy Kaliya został 

wystarczająco ukarany przez dziecko Krsnę w rzece Yamunie, zaczął przemawiać do Pana w ten sposób: "0 zabójco 

demona Mury, przez swoje wyrzeczenia i pokuty osiągnąłem wiele sił mistycznych, ale przed Tobą jestem niczym. 

Jestem nic nie znaczącym stworzeniem. Dlatego, proszę, zlituj się nad tą biedną duszą, i nie bądź na mnie zły. Nie 

znałem Twojej rzeczywistej pozycji, i z powodu ignorancji dopuściłem się takich okropnych obraz. Proszę, ocal 

mnie, jestem najbardziej nieszczęśliwym, głupim stworzeniem. Proszę, bądź łaskawy dla mnie." Jest to inny 

przykład ekstazy strachu w służbie oddania. 

   Kiedy demon Keśi powodował zakłócenia we Vrndavanie, przez osiągnięcie ciała wielkiego konia, które było tak 

wielkie, że mógł skakać ponad drzewami, matka Yaśoda powiedziała swemu mężowi, Maharajowi Nandzie, "Nasze 

dziecko jest bardzo ożywione, lepiej zamknijmy Go w domu. Bardzo martwią mnie ostatnie zakłócenia 

spowodowane przez demona Keśi, który osiągnął postać olbrzymiego konia." Kiedy dowiedziano się, że demon 

wchodzi do Gokuli w gniewnym nastroju, matka Yaśoda stała się tak bardzo niespokojną, pragnąc chronić swoje 

dziecko, że jej twarz wyschła, a w jej oczach pojawiły się łzy. Są to niektóre z oznak ekstazy strachu w służbie 

oddania, wskutek widzenia i słyszenia czegoś, co jest niebezpieczne dla Krsny. 

   Po zabiciu demonicy Putany, niektórzy przyjaciele matki Yaśody dopytywali się o to wydarzenie. Matka Yaśoda 

jednak natychmiast poprosiła ich, "Proszę, przestańcie! Proszę, przestańcie! Nie przypominajcie mi o tym 

wydarzeniu z Putaną. Już na samo wspomnienie o nim ogarnia mnie niepokój. Putana przyszła tutaj z zamiarem 

zniszczenia mego syna, i zwiodła mnie tak, że pozwoliłam jej wziąć dziecko na kolana. Następnie umarła, czyniąc 

potężny hałas swoim olbrzymim ciałem." 

   W ekstazie służby oddania w strachu, niekonstytucjonalnymi symptomami są: wysychanie ust, wylewność, 

oglądanie się za siebie, ukrywanie się, oszołomienie, poszukiwanie obiektu miłości znajdującego się w 

niebezpieczeństwie i bardzo głośny krzyk. Innymi niekonstytucjonalnymi symptomami są: złudzenie, zapomnienie, 

oczekiwanie niebezpieczeństwa. Stałym czynnikiem we wszystkich tych sytuacjach jest ekstatyczny strach. Taki 

strach jest wywołany albo przez popełnione obrazy, albo przez jakąś przeraźliwą sytuację. Obrazy można popełniać 

na różne sposoby, i strach jest odczuwany przez osobę, która się tych obraz dopuściła. Kiedy strach zostaje 

wywołany przez jakiś straszliwy obiekt, tym straszliwym obiektem najczęściej jest osoba, która posiada jakieś 

przerażające cechy, naturę i wpływ. Przykładem obiektu, który wywołał ekstatyczny strach, jest wiedźma Putana. 

Strach może zostać wywołany przez złośliwe, demoniczne charaktery, takie jak Król Kamsa, oraz przez wielkich 



potężnych półbogów, takich jak Indra czy Śankara. 

   Demony takie jak Kamsa obawiały się Krsny, ale ich uczucia nie mogą zostać opisane jako ekstatyczny strach w 

służbie oddania. 

Odraza 

   Z autorytatywnych źródeł wiadomo, że przywiązanie do Krsny z powodu uczucia niesmaku, czasami prowadzi do 

ekstazy w służbie oddania z uczuciem odrazy. Osoba doświadczająca takiej ekstatycznej miłości do Krsny jest 

prawie zawsze w neutralnym stanie służby oddania, czyli śanta-rasa. Opis ekstatycznej miłości wywołanej przez 

odrazę, znajdujemy w następującym zdaniu "Ta osoba była poprzednio zainteresowana jedynie sprawami pożądania 

i przyjemności zmysłowych, i aby spełnić swoje pożądliwe pragnienia, doprowadziła do perfekcji największą 

umiejętność eksploatowania kobiet. Ale jakież to wspaniałe, że ta sama osoba intonuje teraz imiona Krsny ze łzami 

w oczach, i skoro tylko widzi twarz kobiety, natychmiast odczuwa niesmak. Wyraz jego twarzy wskazuje na to, że 

teraz nienawidzi życie seksualne." 

   W tym nastroju służby oddania w odrazie, podekstatycznymi symptomami jest np. plucie na myśl o swoim 

przeszłym życiu, wykrzywienie twarzy, przykrywanie nosa i mycie rąk. Występuje również drżenie ciała, mocne 

wykręcanie ciała i pocenie się. Mogą wystąpić też symptomy takie jak wstyd, wyczerpanie, szaleństwo, złudzenie, 

frustracja, pokora, użalanie się nad sobą, ożywienie, zapał i znieruchomienie ciała. 

   Kiedy na ciele bhakty, który rozpacza nad swoimi przeszłymi okropnymi czynami, występują pewne szczególne 

symptomy, jego uczucie jest nazywane ekstazą służby oddania w odrazie. Przyczyną tego jest jego rozbudzenie 

świadomości Krsny. 

   W związku z tym pozostaje następujące zdanie: "W jaki sposób można znajdować przyjemność w używaniu życia 

seksualnego w tym ciele, które jest workiem skóry i kości, napełnionym krwią i przykryte skórą i mięsem, które 

produkuje śluz i nieprzyjemne zapachy?" Dostrzec to może tylko ten, kto rozbudził swoją świadomość Krsny, i kto 

stał się w pełni świadomy odrażającej natury tego materialnego ciała. 

   Pewne szczęśliwe dziecko modliło się w łonie swojej matki w ten sposób: "O wrogu Kamsy, tak bardzo cierpię z 

powodu tego materialnego ciała. Jestem teraz uwięziony w paskudnej mieszaninie krwi, uryny i płynnych odchodów 

w łonie swojej matki. Ponieważ żyję w takich warunkach, cierpię wielkie bolączki. Dlatego, O boski oceanie 

miłosierdzia, proszę, bądź łaskawy dla mnie. Nie mam możliwości zaangażowania się w Twoją służbę miłości, ale 

proszę, ocal mnie!" Jest pewne podobne zdanie wypowiedziane przez osobę, która upadła w piekielne warunki życia. 

Zwróciła się ona do Najwyższego Pana w ten sposób: "Mój drogi Panie, Yamaraja umieścił mnie w sytuacji, która 

jest pełna paskudnych i przykrych zapachów. Jest tutaj tak wiele insektów i robaków, otoczonych przez odchody 

pozostawione przez różnego rodzaju chore osoby. I na skutek oglądania takich okropnych scen, moje oczy uległy 

owrzodzeniu, i prawie ślepnę. Dlatego. modlę się, O mój Panie, który jesteś wyzwolicielem z piekielnych warunków 

życia. Upadłem w to piekło, ale zawsze będę się starał pamiętać Twoje święte imię, i w ten sposób postaram się 

utrzymać ciało i duszę razem." Jest to inny przykład ekstatycznej miłości dla Krsny w odrażającej sytuacji.  

   Należy rozumieć, że każda osoba, która bezustannie intonuje święte imiona Pana - Hare Krsna, Hare Krsna, 

Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - osiągnęła transcendentalne uczucie do 

Krsny, i wskutek tego w każdych warunkach życia pozostaje ona usatysfakcjonowana jedynie poprzez pamiętanie 

imienia Pana w pełnym uczuciu i ekstatycznej miłości. 

   W konkluzji można powiedzieć, że ekstatyczna miłość do Krsny w odrazie pojawia się podczas rozwoju 

uśpionego stanu neutralności w dojrzałe uczucie. 

Rozdział 49 

Połączenie ras 
 

   Jak to już zostało opisane wcześniej, jest dwanaście różnych rodzajów ras, czyli ekstatycznych związków z 

Krsną. Pięć z nich to rasy bezpośrednie, i są to: neutralność, służenie, miłość braterska, miłość rodzicielska i miłość 

małżeńska. Siedem z tych ras to związki pośrednie, i są to: humor, zdumienie, rycerskość, współczucie, gniew, 

strach i odraza. Pięć bezpośrednich ras występuje wiecznie w świecie Vaikuntha, królestwie duchowym, podczas 

gdy siedem ras pośrednich wiecznie manifestują się i nie manifestują w Gokuli Vrndavanie, gdzie Krsna objawia 

Swoje transcendentalne rozrywki w tym materialnym świecie. 

   Bardzo często razem z jakąś zwykłą rasą występuje jakaś inna rasa, i połączenie tych miłosnych nastrojów jest 

czasami zgodne, czyli smaczne, a czasami niezgodne, czyli niesmaczne. Poniżej dajemy naukową analizę zgodności 



i niezgodności połączeń tych różnych ras, czyli miłosnych nastrojów. 

   Kiedy w rasie miłości neutralnej (śanta-rasie) występują ślady odrazy czy zdumienia, rezultat jest zgodny. Kiedy 

z tą neutralną miłością występują przejawy miłości małżeńskiej, rycerstwa, złości czy strachu, rezultat jest 

sprzeczny. 

   Kiedy w ekstazie w nastroju służenia występują manifestacje strachu, miłości neutralnej czy rycerstwa (takiego 

jak dharma-vira i dana-vira), rezultat jest zgodny. Ekstazy służby oddania w rycerskości (yuddha-vira) i złości, są 

bezpośrednio wywoływane przez Samego Krsnę. 

   Jeśli razem z ekstazą miłości braterskiej występuje mieszanina miłości małżeńskiej, śmiech, czy rycerstwo, to jest 

to wysoce zgodne. Natomiast, jeśli w tej samej miłości braterskiej występuje domieszka strachu czy miłości 

rodzicielskiej, jest to coś najbardziej niezgodnego. 

   Kiedy do ekstazy miłości rodzicielskiej zostaje dodany śmiech, współczucie, albo strach, to mimo iż jest ogromna 

różnica pomiędzy nimi, jest to zgodne. 

   Kiedy do ekstazy miłości rodzicielskiej dodana zostanie miłość małżeńska, rycerskość albo złość, jest to coś 

niezgodnego. 

   Jeśli do ekstazy oddania w miłości małżeńskiej zostanie dodany śmiech czy przyjaźń, jest to zgodne. 

   Według pewnych doświadczonych opinii, jedynymi zgodnymi dodatkami do ekstazy w miłości małżeńskiej są 

uczucia rycerskie znane jako yuddha-vira i dharma-vira. Według tego poglądu, poza tymi dwoma nastrojami 

wszelkie inne manifestacje są uważane za niezgodne z miłością małżeńską. 

   Zgodna z ekstazą oddania manifestującą się w śmiechu jest domieszka strachu, miłości małżeńskiej i miłości 

rodzicielskiej, podczas gdy domieszka współczucia czy odrazy są rzeczami niezgodnymi. 

   Razem z ekstazą oddania w zdumieniu zgodną jest domieszka rycerskości czy miłości neutralnej, podczas gdy 

domieszka złości czy strachu jest zawsze niezgodna. 

   Razem z ekstazą rycerstwa w służbie oddania zgodna jest domieszka zdumienia, śmiechu czy służenia, podczas 

gdy niezgodną jest domieszka strachu czy miłości małżeńskiej. Według niektórych doświadczonych opinii, ze służbą 

oddania w rycerskości zawsze zgodna jest miłość neutralna. 

   Z ekstazą współczucia w służbie oddania zgodna jest domieszka złości czy miłości rodzicielskiej, podczas gdy 

zawsze niezgodnymi są domieszki śmiechu, miłości małżeńskiej czy zdumienia. 

   Razem z ekstazą złości w służbie oddania zgodna jest domieszka rycerskości, podczas gdy domieszka śmiechu, 

miłości małżeńskiej czy strachu jest całkowicie niezgodna. 

   Razem z ekstazą strachu w służbie oddania zgodna jest domieszka odrazy czy współczucia. 

   Z ekstazą rycerskości w służbie oddania zawsze niezgodna jest domieszka miłości małżeńskiej, śmiechu i złości. 

   W ekstazie odrazy w służbie oddania, zgodnymi są uczucia neutralnej miłości, śmiech czy służenie, podczas gdy 

uczucia miłości małżeńskiej czy przyjaźni są niezgodne. 

   Powyższe analizy są próbą studiów rasabhasy, czyli niezgodnego połączenia ras. Ta transcendentalna nauka o 

rasabhasa może dokładnie wytłumaczyć nastroje w ekstatycznej miłości, które są zgodne i niezgodne ze sobą. Kiedy 

Pan Caitanya Mahaprabhu rezydował w Jagannatha Puri, zwykło odwiedzać Go wielu poetów i bhaktów, 

ofiarowując Mu swoją różnorodną poezję, ale było to zwyczajem, że Svarupa Damodara, sekretarz Pana Caitanyi, 

najpierw dokładnie egzaminował wszystkie te pisma, i jeśli nie znalazł tam żadnych niezgodności w rasach, czyli 

transcendentalnych smakach, wówczas pozwalał poecie, aby zbliżył się do Pana Caitanyi i recytował swoją poezję. 

   Ten temat niezgodności jest bardzo ważny, i ci, którzy są czystymi bhaktami, spodziewają się znaleźć doskonałą 

zgodność w opisach różnych związków z Osobą Boga. Studia zgodności i niezgodności czasami stają się bardzo 

zawiłe, i tutaj podana została przyczyna tego. Kiedy przyjaciel spotyka przyjaciela, to smak będący wynikiem tego 

spotkania jest na ogół uważany za bardzo przyjemny. Ale w rzeczywistości przy takim spotkaniu pomiędzy dwoma 

przyjaciółmi występuje tak wiele różnych uczuć, że trudno jest powiedzieć na pewno, kiedy te uczucia stają się 

naprawdę przyjemne, a kiedy stają się nieprzyjemne. 

   Doświadczeni znawcy literatury zanalizowali te rasy, które są zgodne ze sobą, poprzez kontrastowe zestawienie 

różnych ras w określonym połączeniu pod nazwami całość i część. Według tej metody, uczucie dominujące jest 

nazywane całością, a uczucie podrzędne jest nazywane częścią. 

   Poniższe zdanie wyjaśnia przedmiot części i całości: "Wszystkie żywe istoty są niczym iskry najwyższego ognia, 

i wskutek tego nie wiem czy ja, maleńka iskra, będę w stanie zaangażować się w transcendentalną służbę miłości dla 

tego najwyższego ognia, Pana Krsny." W tym oznajmieniu za całość przyjęte są uczucia neutralnej miłości, podczas 

gdy pragnienie służenia Panu przyjęte jest za część. W rzeczywistości w blasku Brahmana nie ma szansy na 

wymianę miłosnej ekstazy pomiędzy Panem i bhaktą. 

   Jest inna wypowiedź bhakty, który lamentuje w ten sposób: "Niestety, nadal usiłuję rozkoszować się różnego 

rodzaju przyjemnymi stanami tego ciała, które jest jedynie skórą pokrywającą śluz, spermę i krew. Będąc w tym 

stanie świadomości jestem tak potępiony, że nie jestem w stanie rozkoszować się transcendentalną ekstazą 



pamiętania Najwyższej Osoby Boga." W tym zdaniu są dwa ekstatyczne nastroje miłości, mianowicie neutralność i 

odraza. Neutralność jest tutaj przyjęta za całość, podczas gdy ekstaza odrazy za część. 

   Pewien bhakta wypowiedział podobne zdanie: "Rozpocznę teraz swoją służbę, wachlując Najwyższą Osobę 

Boga, Śri Krsnę, który siedzi na złotym tronie. W Swojej wiecznej transcendentalnej formie o cerze koloru 

czarnawej chmury jest On najwyższym Parabrahmanem. Porzucę teraz to uczucie miłości do swego materialnego 

ciała, które jest niczym innym, jak tylko kupą mięsa i krwi: ' Tutaj również występuje połączenie służenia i odrazy, 

gdzie ekstaza służenia jest przyjęta za całość, a ekstaza odrazy za część. 

   Jest inna wypowiedź, która brzmi: "Kiedy przyjdzie ten czas, gdy będę wolny od siły ignorancji? A będąc w ten 

sposób oczyszczonym, kiedy osiągnę stan wiecznego służenia Krsnie? Dopiero wówczas będę mógł Go czcić, 

zawsze obserwując Jego lotosowe oczy i piękną twarz." W tym zdaniu całością jest ekstaza neutralności, a częścią 

jest służenie.  

   Oto następne zdanie: "Spójrz na tego bhaktę Pana, który tańczy na samo wspomnienie lotosowych stóp Krsny. 

Jedynie poprzez obserwowanie tego tańca stracisz wszelkie zainteresowanie nawet najpiękniejszymi kobietami!" W 

tym oznajmieniu całością jest neutralność, a częścią jest odraza. 

   Jeden bhakta śmiało powiedział: "Mój drogi Panie, teraz wykrzywiam twarz na samą myśl o obcowaniu z 

młodymi dziewczętami. Jeśli chodzi o realizację Brahmana straciłem wszelkie zainteresowanie nią, ponieważ jestem 

w pełni zaabsorbowany myślami o Tobie. I będąc tak szczęśliwym z tego powodu, straciłem wszelkie inne 

pragnienia, nawet pragnienie osiągnięcia sił mistycznych. Teraz mój umysł jest jedynie przyciągany do wielbienia 

Twoich lotosowych stóp." W tym zdaniu całością jest ekstaza neutralności, a częścią jest rycerskość. 

   Oto zdanie zwrócone do Subali: "Mój drogi Subalo, dziewczęta Vrndavany, które mogą rozkoszować się 

pocałunkami Krsny, muszą być najprzedniejszymi ze wszystkich szczęśliwych kobiet na świecie." W tym 

przykładzie całością jest ekstaza służby oddania w przyjaźni, a częścią jest ekstaza miłości małżeńskiej. 

   Poniższe zdanie zostało wypowiedziane przez Krsnę do gopi: "Moje drogie ślicznotki, nie patrzcie na Mnie 

takimi tęsknymi oczyma. Bądźcie zadowolone i powróćcie do swoich domów we Vrndavanie. Nie ma potrzeby, 

abyście tutaj stały." Kiedy Krsna w ten sposób żartował z dziewczętami Vrajy, które z wielką nadzieją przybyły tam, 

aby cieszyć się z Nim tańcem rasa, Subala był również obecny wówczas, i zaczął patrzeć na Krsnę szeroko 

otwartymi i śmiejącymi się oczyma. Uczucie Subali zawierało mieszaninę przyjaźni i śmiechu w służbie oddania. Za 

całość uważana jest tutaj przyjaźń, a częścią jest śmiech. 

   Następujący przykład zawiera mieszaninę ekstatycznej przyjaźni i śmiechu, będącymi odpowiednio całością i 

częścią. Kiedy Krsna ujrzał, że Subala w przebraniu Radharani po cichu chował się w cieniu pięknego drzewa aśoka 

na brzegu Yamuny, natychmiast wstał zdumiony ze Swojego miejsca. Ujrzawszy Krsnę, Subala usiłował skryć 

śmiech, zakrywając swoje policzki. 

   Jest również przykład połączenia miłości rodzicielskiej i współczucia w służbie oddania. Kiedy matka Yaśoda 

myślała, że jej syn spaceruje po lesie bez żadnego parasola czy butów, wielce zaniepokoiła się na myśl, jak bardzo 

Krsna musi cierpieć. W tym przykładzie całością jest miłość rodzicielska, a częścią współczucie. 

   A oto przykład połączenia miłości rodzicielskiej i śmiechu. Przyjaciółka matki Yaśody powiedziała jej, "Moja 

droga Yaśodo, twój syn cichaczem skradł bryłę masła z mojego domu. I chcąc, abym za Jego własne figle zganiła 

mego syna, wysmarował jego buzię masłem, kiedy ten spał." Usłyszawszy to, matka Yaśoda zmarszczyła brwi, lecz 

mogła jedynie patrzeć na swoją przyjaciółkę z uśmiechem. Niech matka Yaśoda pobłogosławi każdego tym 

uśmiechem. W tym przykładzie całością jest miłość rodzicielska, a częścią jest śmiech. 

   A oto przykład mieszaniny kilku nastrojów ze służbą oddania. Kiedy Krsna trzymał Wzgórze Govardhana w 

Swojej lewej ręce, Jego włosy opadły Mu zmierzwione na ramiona i zdawał się pocić. Ujrzawszy tę scenę, matka 

Yaśoda zaczęła drżeć. Następnie, kiedy obserwowała całą tę sytuację rozszerzonymi oczyma, zobaczyła, że Krsna 

zaczął robić różnego rodzaju miny. Wówczas napełniła się szczęściem i zaczęła się uśmiechać. Ale kiedy znowu 

pomyślała, że Krsna trzyma to wzgórze przez tak niezwykle długi okres czasu, oblała się potem, który zmoczył jej 

odzienie. Niech matka Yaśoda Vrajeśvari chroni cały wszechświat poprzez swoją nieograniczoną łaskę! W tym 

przykładzie całością jest miłość rodzicielska, a częściami są strach, zdumienie, śmiech, współczucie, itd. 

   Ta wypowiedź Radharani jest przykładem połączenia miłości małżeńskiej i uczucia przyjaźni, "Moje drogie 

przyjaciółki, spójrzcie tylko jak Krsna opiera Swoją rękę na ramieniu Subali, który przebrał się za młodą 

dziewczynę! Myślę, że musi posyłać przez niego jakieś wieści do Mnie." Znaczenie tego jest takie, że opiekunowie 

Radharani nie życzyli sobie, aby Krsna czy Jego przyjaciele-pasterze przyjaźnili się z Nią. Dlatego ci przyjaciele 

czasami ubierali się w stroje dziewcząt, tak aby mogli podać Radharani jakieś wieści od Krsny. W tym przykładzie 

całością jest miłość małżeńska, a częścią jest przyjaźń. 

   A oto przykład połączenia miłości małżeńskiej i śmiechu w służbie oddania. Krsna, przebrany za młodą 

dziewczynę, powiedział Radharani, "Och, ty dziewczyno o kamiennym sercu! Czy nie wiesz, że jestem Twoją 

siostrą? Dlaczego nie jesteś w stanie Mnie rozpoznać? Bądź łaskawa dla Mnie, weź Mnie w ramiona i obejmij Mnie 



z miłością!" Krsna wypowiadał te miłe słowa przebrany dokładnie tak jak Radharani, i Śrimati Radharani mogła 

zrozumieć Jego cel. Ale ponieważ było tam wielu Jej opiekunów, jedynie uśmiechnęła się i nic nie powiedziała. W 

tym przykładzie za całość uważana jest ekstaza miłości małżeńskiej, a za część ekstaza śmiechu. 

   Poniższy przykład ilustruje mieszaninę kilkunastu uczuć. Kiedy jedna z przyjaciółek Candravali ujrzała, że Krsna 

przygotowuje się do walki z demonem Vrsasurą, zaczęła myśleć, "Jakiż wspaniały jest Krsna! Jego umysł jest 

zauroczony brwiami uśmiechniętej Candravali, Jego ramiona przypominające węże spoczywają na barkach Jego 

przyjaciela, a jednocześnie ryczy niczym lew, pragnąc w ten sposób zachęcić Vrsasurę do walki z Sobą!" Jest to 

przykład miłości małżeńskiej, przyjaźni i rycerstwa. Miłość małżeńska jest tutaj przyjęta za całość, a przyjaźń i 

rycerstwo za część. 

   Kiedy Kubja uchwyciła się żółtej szaty Krsny; prawie że owładnięta pożądaniem, w obecności wielu ludzi, którzy 

tam stali i śmiali się, Krsna po prostu spuścił głowę ze Swoimi świecącymi policzkami. Jest to przykład połączenia 

ekstatycznej miłości małżeńskiej i śmiechu. Śmiech jest tutaj przyjęty za całość, a miłość małżeńska za część. 

   Jeden pasterz w ten sposób zwrócił się do Viśali, innego pasterza, który zamierzał walczyć z Bhadraseną: 

"Dlaczego popisujesz się przede mną swoją rycerskością? Przedtem nawet próbowałeś walczyć z Śridamą, ale 

musisz wiedzieć, że Śridama nie dba nawet o to, by walczyć z setkami Balaramów. Więc dlaczego zachowujesz się 

tak entuzjastycznie, kiedy w rzeczywistości nie masz żadnego znaczenia?" Jest to przykład mieszaniny przyjaźni, 

oddania i rycerstwa. Całością tutaj jest rycerstwo, a częścią przyjaźń. 

   Śiśupala zwykł przezywać Krsnę brzydkimi imionami, i poprzez te swoje obrazy bardziej irytował synów Pandu 

niż Krsnę. Dlatego Pandavowie uzbroili się w różnego rodzaju bronie, aby zabić Śiśupalę. Ich uczucia były 

mieszaniną ekstatycznego gniewu i przyjaźni, gdzie całością jest gniew, a przyjaźń częścią. 

   Pewnego razu Krsna obserwował Śridamę bardzo biegle władającego kijem w walce z Balaramą, który był 

doświadczony w walce na maczugi, i który nawet Swoją maczugą zabił demona Pralambasurę. Kiedy Krsna ujrzał, 

że Śridama ostatecznie pokonał Balaramę, używając jedynie małego kija, sprawiło Mu to wielką przyjemność i 

zaczął patrzeć na Śridamę z wielkim zdumieniem. Jest to przykład, gdzie występuje połączenie zdumienia, przyjaźni 

i rycerstwa w służbie oddania. Przyjaźń i rycerstwo są uważane za części, a zdumienie za całość. 

   Doświadczeni analitycy tych różnych rodzajów smaków instruują nas, że kiedy te różne smaki zachodzą jeden na 

drugi, ten smak, który jest całością, albo nastrojem dominującym, jest nazywany trwałą ekstazą. Visnu-dharmottara 

potwierdza, że kiedy wiele smaków ekstazy oddania zostaje zmieszanych razem, ten, który dominuje albo jest 

całością, jest nazywany trwałą ekstazą służby oddania. Chociaż na pewien czas może się zamanifestować związek 

podrzędny, to ostatecznie połączy się on z dominującą całością. I wskutek tego jest on nazywany 

niekonstytucjonalną ekstazą służby oddania. 

   W związku z tym jest pewna dobra analogia, ukazująca związek pomiędzy częścią i całością. Pan Vamanadeva 

jest w rzeczywistości Najwyższą Osobą Boga, ale zdawał się narodzić jako jeden z braci Indry. Chociaż 

Vamanadeva jest czasami uważany za mniej ważnego półboga, w rzeczywistości utrzymuje On Indrę, Króla 

półbogów. W skutek tego, chociaż Vamanadeva jest czasami uważany za podrzędnego półboga, to Jego pozycją jest 

najwyższa całość, źródło całego systemu półbogów. W ten sposób, rasa, która rzeczywiście dominuje, może czasami 

zdawać się manifestować w sposób podrzędny, chociaż jej rzeczywistą pozycją jest główne czy przeważające 

miłosne uczucie bhakty. 

   Kiedy niekonstytucjonalna ekstaza służby oddania przeważa przez pewien czas, to mimo to jest przyjmowana za 

część. Jeśli nie manifestuje się ona trwale, pojawia się jedynie nieznacznie, i szybko ponownie łączy się z całością. 

W chwilach takiego nieznacznego pojawienia się, nie przydaje się jej żadnego znaczenia. Kiedy ktoś spożywa jakieś 

smaczne danie i przy tym również zje małe źdźbło trawy, nie poczuje jego smaku, ani też nie będzie dbał o to, jaki 

ono ma smak. 

Rozdział 50 

Dalsze analizy połączenia ras 
 

   Jak to już zostało opisane, jeśli połączone zostają pewnego rodzaju smaki, i jeśli jest to połączenie smaków 

przeciwnych, to sytuacja ta jest nazywana niezgodną. Jeśli spożywa się słodki ryż, do którego domieszano coś 

słonego czy kwaśnego, mieszanina taka nie jest bardzo smaczna, i jest ona nazywana niezgodną czy sprzeczną. 

Przykładem takiej niezgodności jest jedno zdanie wypowiedziane przez impersonalistę, który głośno lamentował, 

"Byłem przywiązany jedynie do bezosobowej cechy Brahmana, i bezużytecznie zmarnowałem wszystkie moje dni 

na praktykowanie transu. Nie obdarzyłem właściwą uwagą Śri Krsny, który jest źródłem bezosobowego Brahmana i 

który jest rezerwuarem wszelkich transcendentalnych przyjemności." W tym zdaniu występują ślady neutralności i 



miłości małżeńskiej, i wynikający stąd nastrój jest niezgodny. 

   Czasami w miejscach takich jak Vrndavana zdarza się, że osoba posiadająca jakieś niewielkie oddanie w nastroju 

neutralnej miłości do Krsny, może natychmiast i w sztuczny sposób starać się osiągnąć platformę miłości 

małżeńskiej. Z powodu niezgodności neutralności i miłości małżeńskiej, osoba ta upada z poziomu służby oddania. 

   Taką niezgodność wyraził pewien wielki bhakta na platformie neutralności, kiedy sarkastycznie modlił się, 

"Bardzo pragnę ujrzeć Krsnę, Najwyższą Osobę Boga, który jest miliony razy bardziej kochający niż Pitowie 

(przodkowie) na Pitrloce, i który jest zawsze czczony przez wielkich półbogów i mędrców. Jednakże jestem 

zdumiony, że chociaż Krsna jest mężem bogini fortuny, Jego ciało jest często naznaczone zadrapaniami paznokci 

zwykłych prostytutek." Jest to przykład niezgodności z powodu mieszaniny neutralności i wzniosłej miłości 

małżeńskiej. 

   A oto pewne oznajmienie jednej gopi: "Mój drogi Krsno, przede wszystkim powinieneś objąć mnie Swoimi 

mocnymi ramionami. A potem, mój drogi przyjacielu, najpierw będę wąchała Twoją głowę, a potem oddamy się 

przyjemnościom." Jest to przykład niezgodności, w którym miłość małżeńska jest całością, a służenie jest częścią. 

   Jeden bhakta powiedział, "Mój drogi Krsno, jak mogę nazywać Cię moim synem, kiedy wielcy Vedantyści zwą 

Cię Absolutną Prawdą, a Vaisnavowie, którzy przestrzegają zasad Narada-pancaratry, zwą Cię Najwyższą Osobą 

Boga? Jesteś tą samą Najwyższą Osobą, więc jak mój język mógłby być tak nadzwyczaj śmiały, aby zwracać się do 

Ciebie jak zwykłego syna?" W tym zdaniu znajduje się mieszanina neutralności i miłości rodzicielskiej, i rezultat jest 

niezgodny. 

   Inna wielbicielka powiedziała, "Mój drogi przyjacielu, moje młodzieńcze piękno jest tak przemijające jak 

błyskawica na niebie; i dlatego moje atrakcyjne cechy cielesne nie mają żadnego znaczenia. Nigdy nie spotkałam 

Krsny, więc proszę cię, abyś natychmiast zaaranżował moje spotkanie z Nim." W zdaniu tym występuje sprzeczność 

z powodu połączenia smaku neutralności i miłości małżeńskiej. 

   Jedna pożądliwa kobieta w Kailasa pewnego razu powiedziała Krsnie, "Mój drogi Krsno, żyj długo!" A następnie, 

po wypowiedzeniu tego, objęła Krsnę. Jest to przykład sprzeczności wypływający z połączenia miłości rodzicielskiej 

z miłością małżeńską. 

   Celem powyższych analiz jest wykazanie, że jeśli w mieszaninie różnych smaków, czyli wymianie ekstatycznej 

miłości pomiędzy Krsną i bhaktami, rezultat jest nieczysty, to dojdzie do sprzeczności. Według opinii 

niewzruszonych bhaktów, takich jak Śrila Rupa Gosvami, skoro tylko dochodzi do takich sprzecznych uczuć, 

rezultatem jest niezgodność. 

   Pewnego razu pewna zwykła wielbicielka zwróciła się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi chłopcze, wiem, że 

moje ciało jest jedynie kompozycją mięsa i krwi, i nigdy nie może być przedmiotem Twojej radości. Ale pomimo to, 

zostałam tak bardzo urzeczona Twoim pięknem, że pragnę, abyś przyjął mnie na Swoją kochankę." W zdaniu tym 

niezgodność powstała wskutek połączenia odrazy i miłości małżeńskiej w służbie oddania. 

   Śrila Rupa Gosvami ostrzega bhaktów, aby nie popełniali takich niezgodności w swoich pismach czy w swoim 

postępowaniu. Obecność takich sprzecznych uczuć jest nazywana rasabhasa. Jeśli w jakiejś książce o świadomości 

Krsny występuje taka rasabhasa, książka ta nie zostanie przyjęta przez żadnego uczonego ani bhaktę. 

   W Vidagdha-madhava, w Drugim Akcie, wersecie 17, Paurnamasi mówi do Nandimukhi, "Spójrz tylko, czyż to 

nie jest zdumiewające? Po uwolnieniu się od wszelkich spraw materialnych, wielcy mędrcy medytują o Krsnie i z 

wielkim trudem starają się umieścić Krsnę w swoich sercach. A w przeciwieństwie do tego, ta młoda dziewczyna 

stara się odciągnąć swój umysł od Krsny, tak aby mogła zaangażować go w materialne czynności zadowalania 

zmysłów. Czyż nie jest to godne ubolewania, że ta dziewczyna stara się wypędzić ze swego serca tego samego 

Krsnę, który jest poszukiwany przez wielkich mędrców poprzez surowe wyrzeczenia i wytrwałość!" Chociaż w tym 

zdaniu występują sprzeczne smaki (nastroje) ekstatycznego oddania, rezultatem nie jest niezgodność, ponieważ 

miłość małżeńska jest tak wzniosła, że pokonuje ona wszelkie związki innego rodzaju. Śrila Jiva Gosvami komentuje 

w związku z tym, że nie każdy jest w stanie osiągnąć taki miłosny stan umysłu. Jest to możliwe tylko w przypadku 

gopi z Vrndavany. 

   Jest również wiele innych przykładów połączeń sprzecznych smaków, gdzie nie doświadcza się wypaczonej 

rasabhasy. Pewnego razu jeden pomniejszy półbóg z planet niebiańskich zauważył, "Krsna, którego żartobliwe 

słowa wywoływały kiedyś tak wiele śmiechu wśród mieszkańców Vrajy, został teraz zaatakowany przez króla węży, 

Kaliyę, i stał się obiektem przemożnej rozpaczy każdego!" W przykładzie tym jest połączenie śmiechu i 

współczucia, ale nie ma niezgodności, ponieważ obie te rasy zwiększają miłosne uczucie do Krsny. 

   Pewnego razu Śrimati Radharani powiedziano, że chociaż zaprzestała wszelkich czynności, to mimo to jest nadal 

najwyższym źródłem inspiracji dla wszelkiego rodzaju służby oddania. Zdanie to mówi, "Moja droga Radharani, w 

rozdzieleniu od Krsny jesteś teraz tak spokojna, jak najpiękniejsze drzewo, którego wdzięczności nie okrywają żadne 

liście. Twój spokój sprawia wrażenie, że jesteś zupełnie pogrążona w realizacji Brahmana!" W przykładzie tym jest 

mieszanina miłości małżeńskiej i miłości neutralnej, ale miłość małżeńska przewyższyła wszystko. W rzeczywistości 



realizacja Brahmana nie jest jedynie znieruchomiałą egzystencją. Oto wypowiedź Samego Krsny: "Śrimati 

Radharani stała się dla Mnie uosobieniem spokoju. Z Jej powodu nie sypiam teraz. Patrzę bezustannie, nie mrużąc 

Swoich oczu, i zawsze jestem w nastroju medytacji. Z Jej powodu Swoim domem uczyniłem jaskinię górską!" Jest 

to przykład miłości małżeńskiej zmieszanej z miłością neutralną, ale nie ma tutaj niezgodności. 

   A oto konwersacja składająca się z pytań przedstawionych Rambhie, słynnej pięknej kobiecie, i jej odpowiedzi. 

Rambhie zadano pytanie, "Moja droga Rambho, kim jesteś?" A ona odpowiedziała, "Jestem uosobieniem spokoju." 

Pytanie: "Więc dlaczego jesteś w niebie?" Odpowiedź: "Jestem w niebie, aby doświadczyć Najwyższej Absolutnej 

Prawdy." Pytanie: "Więc dlaczego jesteś tak zapatrzona?" Odpowiedź: "Aby przeniknąć najwyższe piękno 

Absolutnej Prawdy." Pytanie: "Więc dlaczego twój umysł zdaje się być zaniepokojonym?" Odpowiedź: "Ponieważ 

Kupidyn działa." W powyższym przykładzie również nie ma wypaczonej prezentacji smaków, ponieważ, ogólnie 

biorąc, ekstaza miłości małżeńskiej prześcignęła neutralną pozycję służby oddania. W Dziesiątym Canto 

Śrimad-Bhagavatam, szóstym rozdziale, wersecie 45, Rukminidevi powiedziała, "Mój drogi mężu, kobieta, która nie 

ma upodobania do transcendentalnej przyjemności osiąganej w osobistym kontakcie z Tobą, musi być skłonna do 

przyjęcia na swojego męża kogoś, kto zewnętrznie jest kombinacją wąsów, brody, włosów na ciele, paznokci i 

włosów na głowie. A wewnątrz niego są mięśnie, kości, krew, robaki jelitowe, odchody, śluz, żółć i podobne rzeczy. 

W rzeczywistości mąż taki jest jedynie martwym ciałem, ale ponieważ kobieta taka nie jest przyciągana do Twojej 

transcendentalnej formy, przyjmie ona tę kombinację odchodów i uryny za swojego męża." To oznajmienie, które 

wymienia składniki materialnego ciała, nie jest jakimś wypaczonym smakiem w realizacji transcendentalnej, ale 

ukazuje prawidłowe rozróżnienie pomiędzy materią i duchem 

   W Vidagdha-madhava, Drugim Akcie, wersecie 31, Krsna mówi Swojemu przyjacielowi, "Mój drogi przyjacielu, 

jakież to zdumiewające, że odkąd ujrzałem piękną, lotosooką Śrimati Radharani, rozwinąłem tendencję, by pluć na 

księżyc i kwiat lotosu!" Jest to przykład miłości małżeńskiej zmieszanej z odrazą, ale nie ma tutaj niezgodności. 

   A oto zdanie, które opisuje różne smaki ekstazy duchowej w służbie oddania: "Chociaż żaden wróg nie był w 

stanie zwyciężyć Krsny, chłopcy-pasterze prawie poczernieli ze zdumienia, ujrzawszy Jego wspaniałe królewskie 

szaty i Jego waleczność na Polu Kuruksetra." W tym zdaniu występuje połączenie rycerskości i strachu w służbie 

oddania, ale nie ma wypaczonego odbicia smaków. 

   Pewna rezydentka Mathury poprosiła swego ojca, aby zaryglował drzwi i następnie udał się z nią do szkoły 

Sandipani Muniego, aby odnaleźć Krsnę. Narzekała ona, że Krsna zupełnie zawładnął jej umysłem. W przykładzie 

tym jest mieszanina miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, ale nie ma tu niezgodności. 

   Pewien brahmanandi (impersonalista) wyraził swoje pragnienie w ten sposób: "Kiedy będę w stanie ujrzeć 

najwyższą, absolutną Osobę Boga, który jest wiecznym szczęściem i wiedzą, i którego pierś została pokryta 

czerwonym proszkiem kumkum od dotykania piersi Rukmini?" Jest to mieszanina miłości małżeńskiej i neutralności. 

Chociaż występuje tu sprzeczność smaków, nie ma niezgodności, ponieważ nawet brahmanandi może zostać 

przyciągnięty do Krsny. 

   Nanda Maharaja powiedział swojej żonie, "Moja droga Yaśodo, chociaż twój syn Krsna jest tak delikatny i 

miękki jak kwiat mallika, poszedł On zabić demona Keśi, który jest tak silny jak góra. Dlatego zaniepokoiłem się 

trochę. Ale nie szkodzi. W szelka pomyślność mojemu synowi! Podniosę tę rękę, która jest mocna jak filar, i zabiję 

tego demona Keśi, aby uwolnić od wszelkich niepokojów mieszkańców Vraja-mandali!" W zdaniu tym występują 

dwa rodzaje smaków: rycerstwo i strach. Oba z nich jednakże udoskonalają pozycję miłości rodzicielskiej, i dlatego 

nie ma tu niezgodności. 

   W Lalita-madhava Śrila Rupy Gosvamiego jest powiedziane, "Kiedy Krsna przybył na arenę Kamsy, kapłan 

Kamsy spojrzał na Krsnę z niesmakiem. Cała arena była napełniona strachem ze strony Kamsy i jego kapłana, a na 

policzkach ożywionych przyjaciół Krsny malowały się wyrazy przyjemności. Różni zawistni rywale Krsny 

odczuwali frustrację. Wielcy mędrcy medytowali. Oczy Devaki i innych kobiet będących w pozycji matek, 

przepełnione były gorącymi łzami, a doświadczonym bojownikom zjeżyły się włosy. Serca półbogów, takich jak 

Indra, zostały przepełnione zdumieniem. Słudzy tańczyli, a wszystkie młode dziewczęta rozglądały się wokół 

swoimi ożywionymi oczyma." W zdaniu tym jest opis kombinacji różnych nastrojów, ale nie ma tu niezgodności. 

   Podobne zdanie, które jest wolne od niezgodności, pochodzi z Lalita-madhava, gdzie autor błogosławi wszystkich 

czytelników tej książki w następujący sposób: "Chociaż Najwyższa Osoba Boga jest w stanie podnieść górę na palcu 

Swojej lewej ręki, to mimo to jest On zawsze pokorny i łagodny. Zawsze jest bardzo łaskawy dla Swoich 

kochających bhaktów. Udaremnił On Indrze próbę zemsty, po tym jak odmówił mu ofiary Indra-yajna. Jest On 

źródłem wszelkich przyjemności dla wszystkich młodych dziewcząt. Niech zawsze będzie On pełen współczucia dla 

was wszystkich!" 



Rozdział 51 

Wypaczone wyrażenie smaków 
 

   Rasabhasa, czyli niezgodne połączenia smaków, mogą być sklasyfikowane jako uparasa (fałszywa ekspresja), 

anurasa (imitacja) i aparasa (smaki wypaczone albo źle zinterpretowane). 

   Oto zdanie wypowiedziane przez pewnego impersonalistę, który właśnie ujrzał Krsnę: "Kiedy ktoś w pełni 

uwolnił się od nieczystości materialnej egzystencji, rozkoszuje się transcendentalnym szczęściem poprzez trans. Ale 

skoro tylko ujrzałem Ciebie, oryginalną Osobę Boga, doświadczyłem tego samego szczęścia." To wypaczone odbicie 

smaków jest nazywane śanta-uparasa, czyli wypaczone odbicie połączenia impersonalizmu z personalizmem. 

   Oto następne zdanie: "Gdziekolwiek patrzę, widzę jedynie Twoją Osobę. Dlatego wiem, że jesteś nieskalaną 

światłością Brahmana, najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn. Myślę, że w tej kosmicznej manifestacji nie ma 

niczego poza Tobą." Jest to inny przykład uparasy, czyli wypaczone odbicie impersonalizmu i personalizmu. 

Kiedy Madhumangala, bliski przyjaciel Krsny, tańczył przed Krsną w humorystyczny sposób, nikt nie zwracał na 

niego uwagi, a on żartobliwie powiedział, "Mój drogi Panie, bądź łaskawy dla mnie. Modlę się o Twoją łaskę." Jest 

to przykład uparasa w uczuciu przyjaźni i neutralności. 

   Kamsa pewnego razu zwrócił się do swojej siostry Devaki w ten sposób: "Moja droga siostro, kiedy ujrzałem 

twojego drogiego syna Krsnę, pomyślałem, że jest On tak mocny, że może zabić nawet zapaśników tak silnych jak 

góry. Więc nie będę więcej martwił się o Niego, nawet jeśli zaangażuje się w jakąś okropną walkę." Jest to przykład 

uparasa w wypaczonym odbiciu miłości rodzicielskiej. 

   W Lalita-madhava Śrila Rupa Gosvami mówi, "Żony braminów yajnika były wszystkie młodymi dziewczętami, i 

były one przyciągane do Krsny w ten sam sposób, co gopi Vrndavany. Z powodu tej atrakcji, ofiarowały Krsnie 

pożywienie." Tutaj występują dwa smaki oddania: miłość małżeńska i miłość rodzicielska, a rezultat jest nazywany 

uparasą w miłości małżeńskiej. 

   Jedna z przyjaciółek Śrimati Radharani powiedziała Jej, "Moja droga przyjaciółko Gandharaviko (Radharani), 

byłaś najwierniejszą dziewczyną w naszej wiosce, ale teraz rozdzieliłaś się, i jesteś częściowo wierną i częściowo 

niewierną. Wszystko to na skutek działania Kupidyna, po tym jak ujrzałaś Krsnę i usłyszałaś dźwięk Jego fletu." Jest 

to inny przykład uparasa spowodowany przez podzielone interesy w miłości małżeńskiej. 

   Według niektórych uczonych, uczucia pomiędzy kochankiem i ukochaną stwarzają wypaczone odbicia smaków 

na wiele różnych sposobów. "Gopi zostały oczyszczone spojrzeniem Krsny, i wskutek tego w ich ciałach jest 

wyraźnie widoczny wpływ Kupidyna." Chociaż w materialnym sensie spojrzenie chłopca na dziewczynę jest 

rodzajem zanieczyszczenia, to kiedy Krsna obrzucił gopi Swoim transcendentalnym spojrzeniem, zostały one 

oczyszczone. Innymi słowy, ponieważ Krsna jest Absolutną Prawdą, każdy Jego czyn jest transcendentalnie czysty. 

   Po tym jak Krsna ukarał Kaliya-nagę w rzece Yamunie, tańcząc na jego głowach, żony Kaliya-nagi zwróciły się 

do Krsny w ten sposób, "Drogi pasterzu, wszystkie jesteśmy jedynie młodymi żonami Kaliya-nagi, więc dlaczego 

podniecasz nasze umysły, dmiąc w Swój flet?" Żony Kaliyi wypowiedziały pewne pochlebstwa pod adresem Krsny, 

tak aby oszczędził On ich męża. Dlatego jest to przykład uparasa, czyli fałszywej ekspresji. 

   Jedna wielbicielka powiedziała, "Mój drogi Govindo, tutaj w Kailasa jest pewien piękny kwiecisty krzew. Ja 

jestem młodą dziewczyną, a Ty jesteś młodym poetycznym chłopcem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Zastanów się 

tylko." Jest to przykład uparasa, spowodowany przez zuchwałość w miłości małżeńskiej. 

   Kiedy Narada Muni przechodził przez Vrndavanę, przyszedł on do lasu Bhandiravana i na jednym z drzew ujrzał 

słynną parę papug, które zawsze towarzyszyły Panu Krsnie. Para ta imitowała pewną zasłyszaną dyskusję na temat 

filozofii Vedanty, pozornie spierając się o różne filozoficzne punkty. Ujrzawszy to, Narada Muni został wprawiony 

w zdumienie i patrzał, nie poruszając powiekami. Jest to przykład anurasa, czyli imitacji. 

   Kiedy Krsna uciekał z pola bitwy, Jarasandha obserwował Go z oddali ożywionymi oczyma i odczuwał wielką 

dumę. Będąc tak nadętym dumą na skutek swego zwycięstwa, śmiał się raz po raz. Jest to przykład aparasa. 

   Wszystko w związku z Krsną jest nazywane ekstatyczną miłością oddania, chociaż może ona przejawiać się w 

różny sposób: czasami we właściwy sposób, a czasami jako wypaczone odbicie. Według opinii wszystkich 

doświadczonych bhaktów, wszystko co wzbudza ekstatyczną miłość do Krsny, jest uważane za bodziec do 

transcendentalnego smaku ekstazy duchowej. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy podsumowujące studium Bhakti-rasamrta-sindhu Śrila Rupy Gosvamiego. 

 



Zakończenie 

   Śrila Rupa Gosvami kończy swoją Bhakti-rasamrta-sindhu mówiąc, że jest to książka bardzo trudna do 

zrozumienia dla zwykłego człowieka. Jednak ma nadzieję, że Pan Krsna, wieczna Najwyższa Osoba Boga, będzie 

zadowolony z jego prezentacji. 

   W przybliżeniu oszacowano, że Śrila Rupa Gosvami zakończył Bhakti-rasamrta-sindhu w Gokuli Vrndavanie w 

roku 1552. Będąc tam obecnym fizycznie, Śrila Rupa Gosvami mieszkał w różnych częściach Vrndavany, a jego 

siedziba mieściła się w świątyni Radha-Damodara w obecnym miasteczku Vrndavana. Nadal jest tam znane i 

czczone miejsce jego bhajana, pełnienia służby oddania. W świątyni Radha-Damodara znajdują się dwie różne 

podobne do grobowców budowle; jedna to miejsce jego bhajana, a w drugiej złożone zostało jego ciało. Tuż za tym 

grobowcem znajduje się miejsce mojego bhajana, które opuściłem w roku 1965. Teraz opiekują się nim moi 

uczniowie. Z woli Krsny przebywam teraz w świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny w Los 

Angeles. To objaśnienie ukończyłem dzisiaj, 30 czerwca 1969 roku. 
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Słowo wstępne 

   Świadomość Krsny jest prowadzona pod kierunkiem Śrila Rupy Gosvamiego. Gaudiya Vaisnavowie, czyli 

Vaisnavowie bengalscy, są przeważnie zwolennikami Śri Caitanyi Mahaprabhu, którego bezpośrednimi uczniami 

jest sześciu Gosvamich z Vrndavany. 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 Gosvamich, wówczas będę 

mógł zrozumieć transcendentalną miłość Radhy i Krsny." Śri Caitanya Mahaprabhu pojawił się, aby obdarzyć 

ludzkie społeczeństwo błogosławieństwem nauki o Krsnie. 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 Gosvamich - Śri Rupę, Sanatanę, Bhatta 

Raghunathę, Śri Jivę, Gopala Bhattę i Dasa Raghunathę. 

   Duchowym przywódcą sześciu Gosvamich był Śrila Rupa Gosvami, 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 Gosvami 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 Gosvamiego, a wtedy wszelkie instrukcje dotyczące dalszego 

postępu duchowego zostaną nam stopniowo objawione. 

   Postęp w świadomości Krsny zależy od indywidualnej postawy, nastawienia zainteresowanego. Osoba 

praktykująca świadomość Krsny powinna stać się doskonałym gosvamim. Vaisnavowie są ogólnie znani jako 

gosvami. We Vrndavanie tytułem tym obdarzany jest też każdy prezydent świątyni. Ten, kto chce zostać doskonałym 

bhaktą Krsny, 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 Krsny, należy przestrzegać instrukcji znanych jako Upadeśamrta, 

które zostały nam przekazane przez Śrila Rupę Gosvamiego. Śrila Rupa Gosvami 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 Krsna. 

 
A. C. Bhaktivedanta Swami 
 

20 wrzesień, 1975r.  

Viśvarupa-mahotsava  

Krsna-Balarama Mandira  

Ramana-reti 

Vrndavana, India 

 

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. 

TŁUMACZENIE 

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 Gosvamiemu 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 Krsna 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 Krsna. 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 Gosvami, 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 Krsny. 

   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 Krsny, 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 Krsny, może on przekroczyć wszystkie praktyki mające na celu kontrolę umysłu 

poprzez proces yogi mistycznej, po prostu przez przestrzeganie zasad świadomości Krsny - 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 

Gosvami. 

   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 Krsny, 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 Gosvamiego zawiera się 

w pozytywnym procesie krsna-katha, czyli w zaangażowaniu mowy w gloryfikację Najwyższego Pana, Śri Krsnę. 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 Krsny Caitanya-caritamrta (Madhya 22.31) mówi: 

 
krsna-surya-sama; maya haya andhakara  

yahan krsna, tahan nahi mayara adhikara 
 

   Krsna jest jak słońce, a maya jest jak ciemność. Jeśli obecne jest słońce, nie ma kwestii ciemności. Podobnie, jeśli 

Krsna 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 Krsnie 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 Krsny. 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 Krsna 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 Krsna 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 Krsna 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 Krsny - w innym przypadku nie powinny być używane. Świadomość Krsny popiera małżeństwa nie dla 

przyjemności seksualnych, ale dla spłodzenia dzieci świadomych Krsny. Skoro tylko dzieci trochę podrosną, 

posyłane są do jednej z naszych szkół, gurukuli, gdzie kształci się je na w pełni świadomych Krsny bhaktów. 

Potrzebujemy wiele takich świadomych Krsny dzieci, i kto jest zdolny wydać na świat potomstwo świadome Krsny, 

ma pozwolenie na użycie swoich genitaliów. 

   Kiedy ktoś posiada pełne doświadczenie w kontrolowaniu się metodami świadomości Krsny, 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 Najwyższej 

Osoby 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 Krsną. 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 Najwyższej Osoby Boga, możemy 

powstrzymać się od mówienia nonsensów. Zawsze powinniśmy się starać, by wykorzystać naszą moc mówienia 

wyłącznie dla celu realizacji świadomości Krsny. 

   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 Krsno, 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 Krsny, 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 Krsny 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 Krsnie, 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 

Krsnę. 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 Krsny." 

   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-Krsnie 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 Vrndavany, 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 Krsny. 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 Krsny 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. 

 

TŁUMACZENIE 

Swoją służbę oddania niszczy ten, kto jest zbyt uwikłany w następujące sześć czynności: (1) jedzenie więcej niż 

potrzeba albo gromadzenie więcej zapasów niż jest to konieczne, (2) nadmierne zabiegi o rzeczy światowe, 

które są bardzo trudne do osiągnięcia, (3) zbyteczne rozmowy na światowe tematy, (4) przestrzeganie zasad i 

przepisów jedynie dla ich przestrzegania, a nie dla duchowego postępu, albo odrzucanie pism świętych i 

działanie w sposób niezależny albo kapryśny, (5) obcowanie z osobami pochłoniętymi sprawami materialnymi, 

które nie są zainteresowane świadomością Krsny, (6) 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. Najwyższa Osoba Boga 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 

Najwyższej Osoby 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 Prthy, wielkie, nie ulegające złudzeniu dusze chronione są przez boską naturę. Znając Mnie jako 

Najwyższą Osobę 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 Najwyższej Osoby 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 Krsny, 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 Krsny? 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 Krsny, 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 Gosvami 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 Krsny. 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 Krsny. Ci, którzy są poza świadomością Krsny, 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 Krsny nie powinny brać udziału w takich czynnościach. 

   Jana-sanga odnosi się do obcowania z osobami nie zainteresowanymi świadomością Krsny. Należy bezwzględnie 

unikać takiego towarzystwa. Śrila Narottama dasa Thakura polecił nam, abyśmy obcowali jedynie z bhaktami 

świadomymi Krsny (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 Krsny, aby dać ludziom 

sposobność obcowania z tymi, którzy nie zapomnieli Krsny. Ten duchowy kontakt dostarczany społeczeństwu przez 

ISKCON (skrót angielskiej nazwy Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny) rozszerza się dzień po 

dniu. Wielu ludzi z wielu części świata przyłącza się do naszego towarzystwa, aby obudzić w sobie swoją uśpioną 

świadomość Krsny. 

   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 Krsny, 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 Krsny, 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 Krsny, 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 Krsny, 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 Krsny. 

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 Krsny. 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 Krsny. 



   Współczesne konflikty pomiędzy różnego typu materialistami mają miejsce dlatego, że unikają oni rady Śrila 

Rupy Gosvamiego odnośnie atyahara. Niektórzy ludzie gromadzą więcej bogactw niż jest to konieczne, a inni, 

zazdrośni o ich dobrobyt, chcą odebrać im te dobra. Filozofia świadomości Krsny oznajmia, że całe bogactwo w 

rzeczywistości należy do Krsny, 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 Krsny, 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 Krsny 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 Gosvamiego (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 Krsny. 

   Świadomość Krsny 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 Krsny. 

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 Krsny;  

satah - wielkich poprzednich acaryów;  

vrtteh - przez branie przykładu z;  

sadbhih - przez te sześć;  

bhaktih - służba oddania;  

prasidhyati - robi postęp albo osiąga sukces. 

TŁUMACZENIE 

Istnieje sześć zasad, które są korzystne dla pełnienia czystej służby oddania: (1) bycie entuzjastycznym, (2) 

podejmowanie wysiłków z ufnością, (3) bycie cierpliwym, (4) działanie według zaleceń pism świętych (takich 

jak śravanam kirtanam visnoh smaranam - słuchanie, intonowanie i pamiętanie Krsny), (5) porzucenie 

towarzystwa osób nie będących bhaktami Krsny, (6) 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 Gosvami 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 Najwyższej Osoby Boga, Śri Krsny, 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 Najwyższej Osoby 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 Gosvamiemu: 

 
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 Krsny." (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 Krsny 

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 Krsny - 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. Krsna jest wszechprzenikający, dlatego też nie ma niczego, co byłoby niezależne od Krsny, tak jak 

oznajmia Sam Krsna 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 Krsnie. 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 Krsny. 



Oczywiście, wyprodukowanie takiego dyktafonu mieści się całkowicie w zakresie energii Krsny. 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 Krsnę. Zgodnie ze słowami Krsny, mat-sthani sarva-bhutani: 

"Wszystko zależne jest od Mojej energii." W ten sposób bhakta może zrozumieć, że skoro nic nie jest niezależne od 

energii Krsny, to wszystko powinno być wykorzystane w służbie dla Pana. 

   Wysiłek spełniany z inteligencją w świadomości Krsny 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 

Krsny. W rzeczywistości, to towarzystwo świadomości Krsny 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 Krsny, 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 Krsny. 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 Krsnie znaczy, że należy mieć ufność. Bhakta myśli, avaśya raksibe krsna: "Krsna 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 Krsny 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 Gosvami 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 Krsny. 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 Gosvamich (mianowicie, Śri Rupę Gosvamiego, Śri Sanatanę Gosvamiego, Śri Jivę Gosvamiego, Śri 

Raghunathę dasa Gosvamiego, Śri Gopala Bhattę Gosvamiego i Śri Raghunatha Bhattę Gosvamiego). Jeśli żyje się 

w towarzystwie bhaktów, to istnieje mała szansa obcowania z osobami nie będącymi bhaktami Krsny. 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krsny 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 Krsny 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 

Krsny. 

   Jeśli ktoś ściśle przestrzega wskazówek danych w tym wersie przez Śrila Rupę Gosvamiego - 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), 

Najwyższa Osoba Boga 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) Krsna 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 Prthy, wielkie, nie ulegające złudzeniu dusze chronione są przez boską naturę. Znając Mnie jako Najwyższą 

Osobę 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. 

TŁUMACZENIE 

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 Gosvami tłumaczy, w jaki sposób spełniać służbę oddania w towarzystwie innych 

bhaktów. Istnieje sześć rodzajów takich specyficznych zachowań:  

(1) obdarowywanie bhaktów,  

(2) przyjmowanie od bhaktów wszystkiego, co dają w zamian,  

( 3) odkrywanie swego umysłu przed bhaktami,  

(4) zadawanie im pytań w zaufaniu,  

(5) honorowanie prasada, czyli pożywienia duchowego, otrzymywanego od bhaktów,  

(6) 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 Najwyższej Osobie Boga), które ma 

utrzymać nas w duchu oddania Krsnie, 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 Gosvami radził, aby porzucić świeckie towarzystwo i być w kontakcie z bhaktami 

(sanga-tyagat sato vrtteh). Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krsny 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 Krsny. Czasami 

urządzamy festiwale, zwane powszechnie festiwalami Hare Krsna, 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 Krsny. Stosunki w towarzystwie 

świadomości Krsny 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 Krsny. 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 Krsny. 

Idea świadomości Krsny 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 Krsny 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 Krsny jest czymś wrodzonym każdej żywej istocie, każdy 

powinien otrzymać szansę słuchania o Krsnie. Po prostu przez słuchanie i mantrowanie - śravanam kirtanam - może 

zostać oczyszczone nasze serce, i tym samym może zostać rozbudzona nasza świadomość Krsny. Świadomość 

Krsny nie jest czymś sztucznie narzuconym sercu, ona już się tam znajduje. Kiedy ktoś powtarza święte imiona 

Najwyższej Osoby 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 Krsna 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 Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 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 Krsny. 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 Krsny. 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 Krsny. 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 Krsny i mieć szczere pragnienie zrozumienia pozycji tego materialnego świata. W ten sposób 

spełnione zostanie guhyam akhyati prcchati. 

   Członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny 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 Krsny, 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 Krsny, popzez który będą mogli rozwinąć 

swoją miłość do Krsny, Najwyższej Osoby 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 Krsny 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 Krsny. Ponieważ świadomość Krsny 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 Krsny; 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 Krsny. Bhakta, który nie jest ani neofitą, ani maha-bhagavata (bhaktą bardzo zaawansowanym), ale 

znajduje się na środkowym etapie służby oddania, powinien kochać Najwyższą Osobę 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 Najwyższą Osobą Boga 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 Gosvami dał tego przykład w swoim 

własnym życiu. Kiedy zdecydował się opuścić stanowisko rządowe, wówczas pięćdziesiąt procent swoich 

oszczędności oddał na służbę dla Krsny, 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 Krsny i 

Jego bhaktów, i wtedy zostaną spełnione wymagania zasady dadati. 

   W następnym wersie Śrila Rupa Gosvami 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 Krsny;  

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 Najwyższej Osoby 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. 

TŁUMACZENIE 

Należy szanować w swoim umyśle bhaktę, który intonuje święte imiona Krsny, 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 Gosvami 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 Krsny. 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 Krsny. Według Śrila Rupy Gosvamiego, 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 Krsnie 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 Najwyższą Osobę 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 

Gosvami 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 Krsna, 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 Krsny daje szansę każdemu, bez względu na kastę, wiarę czy kolor skóry. Zapraszamy wszystkich 

do przyłączenia się do towarzystwa świadomości Krsny, przebywania z nami, przyjmowania prasada i słuchania o 

Krsnie. Kiedy widzimy, że ktoś jest rzeczywiście zainteresowany świadomością Krsny 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 Krsny. 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 Krsny, 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, Krsna uważa go za równie dobrego, 



jak On Sam." 

   Diksa, czyli inicjacja duchowa, została opisana przez Śrila Jivę Gosvamiego 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 Krsny 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 Krsny. 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 Krsny 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 Krsna, 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 Krsny, 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 Krsny i 

nawet śpiewa je kilka razy na swoich płytach. W domu składa on pokłony wizerunkom Krsny i takim też szacunkiem 

darzy głosicieli świadomości Krsny. Wysoko ceni on imię Krsny i Jego czyny. Dlatego my również, bez żadnych 

obiekcji, oddajemy mu wyrazy szacunku, gdyż widzimy, że rzeczywiście robi on postęp w świadomości Krsny. Taka 

osoba powinna być zawsze darzona szacunkiem. Wniosek z tego taki, że każdy, kto stara się zrobić postęp w 

świadomości Krsny 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 Gosvamiemu, Pan Caitanya Mahaprabhu podzielił służenie Krsnie 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 Krsna, 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 Krsny, automatycznie spełnia się też czynności podrzędne.' Ta 

pełna ufności mocna wiara, sprzyjająca służbie oddania, jest nazywana śraddha." Śraddha, wiara w Krsnę, jest 

początkiem świadomości Krsny. Wiara znaczy mocna wiara. Słowa Bhagavad-gity są autorytatywnymi instrukcjami 

dla osób wierzących, i cokolwiek Krsna 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 

Krsnie: sarvam etad rtam manye yan mam vadasi keśava. "O Krsno, 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. Krsna 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 Najwyższej Osoby 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 Krsny, wtedy traci on zainteresowanie wszystkim, 

co nie jest służbą dla Krsny. Zawsze myśląc o Krsnie i o sposobach szerzenia Jego świętego imienia, rozumie on, że 

jego jedynym interesem jest propagowanie świadomości Krsny 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 Gosvami 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. 

TŁUMACZENIE 

Będąc usytuowanym w swojej oryginalnej pozycji świadomości Krsny, 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 Krsny, to musi 

ulec zmianie jego świadomość. Jeśli świadomość jest skierowana na przyjemności materialne, to jest to świadomość 

materialna, a jeśli jej celem jest służenie Krsnie, wtedy jest to świadomość Krsny. Dusza oddana Krsnie 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 Krsny 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 Najwyższą Osobę 

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 Gosvamich, z Rupa Gosvamim i Sanatana Gosvamim na 

czele. Rupa Gosvami i Sanatana Gosvami 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 Krsny 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 Gosvamiego 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 Krsny 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). Gosvami, 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 Krsny. 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 Krsny 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 Krsny. Niestety, otaczają nas bracia duchowi będący neofitami, którzy nie doceniają niezwykłych 

wysiłków czynionych dla szerzenia świadomości Krsny 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 Krsny, dopóty nie można szerzyć świadomości Krsny 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 Krsny. 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 Gosvamiego 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 Krsny;  

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. 

 

TŁUMACZENIE 

   Święte imię, charakter, rozrywki i dokonania Krsny 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 Krsny, 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 Krsny. Jeśli jednak ktoś, pomimo choroby, z wielką starannością i uwagą przyjmuje 

świadomość Krsny, to jego ignorancja zostaje zniszczona, a język odzyskuje zdolność smakowania słodyczy 

transcendentalnej natury Krsny i rzeczy z Nim związanych. Odzyskanie zdrowia duchowego możliwe jest tylko 

przez regularne kultywowanie świadomości Krsny. 

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

świadomością Krsny, 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 Krsny, zapomina o Krsnie, 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 Krsny i był szczęśliwy, to nie przyjmuje on takiej instrukcji. 

   Świadomość Krsny nauczana jest na całym świecie, w celu wyleczenia tej wielkiej ignorancji. Przywódcy 

społeczeństwa ludzkiego - politycy, filozofowie i naukowcy - są ślepi, ponieważ nie są świadomi Krsny. 

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 Krsnie i przeciwstawiają się wysiłkom tych, którzy pragną przyjąć 

schronienie u Krsny. Kiedy tego rodzaju ateiści zostają przywódcami społecznymi, wtedy atmosfera zostaje 

przesycona ignorancją. W takich warunkach ludzie nie są w stanie entuzjastycznie zaakceptować świadomości 

Krsny, 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 Krsny, intonowanie świętego imienia Pana-Hare Krsna, Hare Krsna, 

Krsna Krsna, 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 Gosvami radzi tym, którzy pragną wyleczyć się z tej choroby materializmu, aby przyjęli tę 

świadomość Krsny z wielką starannością i uwagą. Kuracja ta rozpoczyna się od intonowania maha-mantry Hare 

Krsna, 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 Krsna. 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 

Krsna, 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 Krsna. 

Celem towarzystwa świadomości Krsny jest przede wszystkim stwarzanie atmosfery, w której ludzie będą mogli 

podjąć intonowanie maha-mantry Hare Krsna. 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 Krsnie, 

maha-mantra przyciąga do nas tysiące ludzi. W niektórych miejscach ludzie już po kilku dniach słuchania 

maha-mantry zaczynają naśladować bhaktów, intonując Hare Krsna 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 Krsna (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 Krsny. 

   Niewzruszonym w wypełnianiu swoich czynności w służbie oddania dla Krsny 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 Najwyższa Osoba Boga 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 Krsnie, a 

zapomnienie o Krsnie i świadomość Krsny 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 Krsny 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 

 

"Krsna jest jak blask słoneczny, a maya jak ciemność. Gdziekolwiek jest światło, tam nie ma ciemności. Skoro tylko 

ktoś przyjmuje świadomość Krsny, 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 Krsny;  

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 Krsnie;  

anuragi - przywiązany;  

jana - osoby,  

anugami - podążając;  

kalam - czas;  

nayet - powinien spożytkować;  

akhilam - pełny;  

iti - w ten sposób;  

upadeśa - rady albo instrukcje;  

saram - istota. 

TŁUMACZENIE 

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 

Vrndavana-dhama), służąc Krsnie 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 Krsny jest szczególnie wytrenowanie umysłu w taki sposób, aby był zawsze 

zajęty sprawami Krsny. 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 Krsnie, to może on zostać przeniesiony do świata duchowego, na Golokę Vrndavanę. Ten proces transmigracji jest 

bardzo subtelny. dlatego Śrila Rupa Gosvami radzi bhaktom, aby wyćwiczyli umysł w ten sposób, by nie byli w 

stanie pamiętać niczego poza Krsną. W ten sam sposób należy też wyszkolić język, aby mówił tylko o Krsnie i 

smakował tylko krsna-prasada. Śrila Rupa Gosvami dalej radzi, tisthan vraje: należy zamieszkać we Vrndavanie 

albo jakiejkolwiek części Vrajabhumi. Vrajabhumi, czyli ziemia Vrndavany, ma około osiemdziesiąt cztery krośa 

przestrzeni. Jedna krośa równa się dwóm milom kwadratowym. Kiedy ktoś swoją rezydencją czyni Vrndavanę, to 

powinien przyjąć tam schronienie zaawansowanego bhakty. W ten sposób należy zawsze myśleć o Krsnie i Jego 

rozrywkach. Dokładniej objaśnia to Śrila Rupa Gosvami 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 Krsny i Jego towarzyszy. Poprzez podążanie śladami takich 

towarzyszy Pana i poprzez przyjęcie przewodnictwa duchowego, można rozwinąć w sobie intensywne pragnienie 

służenia Najwyższej Osobie Boga." 

   Ponadto Śrila Rupa Gosvami 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 Najwyższej Osobie Boga, Śri Krsnie, z 

uczuciem, jakie żywili do Niego Jego towarzysze. Należy poddać się przewodnictwu jednego z towarzyszy Krsny 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 Krsny, powinien porzucić wszelką materialną motywację i ćwiczyć 

umysł poprzez przestrzeganie następujących zasad: intonowanie i pamiętanie imienia Krsny, Jego osoby, formy, 

cech, rozrywek, itd. W ten sposób, po rozwinięciu smaku do tych czynności, należy dążyć do zamieszkania we 

Vrndavanie, i spędzać cały swój czas na bezustannym pamiętaniu imienia Krsny, 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 Krsny 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 Krsny 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 Krsną. 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 Krsny, Jego sławy, formy, cech, itd. Kiedy ktoś rozwinął już 

takie przywiązanie, to może wtedy spontanicznie służyć lotosowym stopom Krsny, 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 Krsny we Vrndavanie. To nazywane jest raganuga-bhakti. Raganuga-bhakti, czyli 

spontaniczna służba oddania, może być pełniona w śanta-rasa, i wtedy ktoś pragnie zostać krową Krsny, albo kijem 

czy fletem w rękach Krsny, czy też kwiatami zdobiącymi Jego szyję. W dasya-rasa postępuje się śladami takich sług 

Krsny jak Citraka, Patraka albo Raktaka. W związku przyjaźni sakhya-rasa można zostać przyjacielem Krsny, takim 

jakimi są Baladeva, Śridama i Sudama. W vatsalya-rasa, związku z Krsną 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 Vrndavany,  

udara-pani - Pana Krsny,  

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 - Krsny, 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. 



TŁUMACZENIE 

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 Vrndavany, ponieważ tam odbywały się rozrywki Pana Krsny znane 

jako rasa-lila. Wyżej od lasu Vrndavany stoi Wzgórze Govardhana, które zostało podniesione przez boską rękę Pana Krsny 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 Krsny. Któż inteligentny nie pragnąłby służyć temu boskiemu Radha-kunda, które jest usytuowane u stóp Wzgórza Govardhana? 

ZNACZENIE 

   Świat duchowy stanowi trzy czwarte całego stworzenia Najwyższej Osoby 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 Najwyższa Osoba Boga. Las Vrndavany 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 Vrndavany uważany jest za wyższy od Mathury, ale wyżej od tego lasu stoi boskie 

Wzgórze Govardhana, ponieważ Krsna 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 Krsna 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 Krsny. Zaawansowani bhaktowie preferują życie w pobliżu Radha-kunda, ponieważ 

jest to miejsce wielu rozrywek Krsny 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 Gosvami, takimi jak Rupa i Raghunatha dasa. Obecnie znajduje się tam wielkie jezioro, znane 

jako Radha-kunda. Śrila Rupa Gosvami 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 Najwyższą Osobę 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 Krsnie, 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. 

TŁUMACZENIE 

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 Krsny, przewyższa i taką osobę. Gopi stoją ponad wszystkimi 

zaawansowanymi bhaktami, ponieważ zawsze są one podporządkowane Śri Krsnie, transcendentalnemu 

chłopcu-pasterzowi. Pomiędzy pasterkami gopi, najdroższą Krsnie jest Śrimati Radharani, jednakże Jej 

kunda (jezioro) jest tak drogie Krsnie, 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 Najwyższej Osoby 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 Krsnie. W Bhagavad-gicie (4.11) 

Krsna mówi: ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham. "Każdego z nich - kiedy podporządkowuje 

się Mi - nagradzam odpowiednio do jego podporządkowania." Krsna 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 Najwyższej Osoby 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 Najwyższej Osoby 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 Krsna 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 Krsny, 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 Najwyższa Osoba Boga 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 Krsny i nie oczekują od Niego niczego w zamian. W rzeczywistości Krsna opuszczając je czasami 

sprawia im wiele bólu, niemniej jednak one nigdy nie mogą zapomnieć o Krsnie. Kiedy Krsna opuścił Vrndavanę i 

udał się do Mathury, gopi pogrążyły się w rozpaczy i przez resztę swojego życia jedynie płakały za Krsną. Oznacza 

to, że w pewnym sensie zawsze były one z Krsną. Nie ma różnicy pomiędzy myśleniem o Krsnie i obcowaniem z 

Nim, a nawet myślenie o Krsnie 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 Krsny, gopi zajmują najwyższą pozycję. A spośród nich najwyżej stoi Śrimati Radharani. 

Nikt nie może prześcignąć Śrimati Radharani w Jej służbie oddania. W rzeczywistości nawet Krsna 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 Gosvami stopniowo przedstawia konkluzję, że Śrimati Radharani jest najbardziej 

wzniosłą wielbicielką Krsny, 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 Krsnie (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 Krsny powinien ostatecznie przyjąć schronienie Radha-kunda, i 

przez całe życie pełnić tam służbę oddania. Taka jest konkluzja Rupy Gosvamiego 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 Krsny;  

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. 

TŁUMACZENIE 

Spośród wielu przedmiotów zachwytu i spośród wszystkich ukochanych dziewcząt Vrajabhumi, Śrimati Radharani jest z pewnością najwyższym 
obiektem miłości Pana Krsny. 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 Krsny. 

ZNACZENIE 

   Dlaczego Radha-kunda jest tak wzniosłe? Dlatego, że jezioro to należy do Śrimati Radharani, która jest 

najwyższym obiektem miłości Krsny. Spośród wszystkich pasterek gopi, Ona jest najbardziej ukochaną przez Niego. 

Jej jezioro, Śri Radha-kunda, wielcy mędrcy opisują jako tak drogie Krsnie, jak Sama Śrimati Radharani. W 

rzeczywistości miłość Krsny 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 praktykuj ą vaidhi bhakti. 

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

swą miłość do Krsny w tym samym odcieniu, w którym kochały Go pasterki gopi. Śrila Rupa Gosvami 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 Vrndavanę, 

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 Krsny. 

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. 
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