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Rozdział 1  
 

Nie jesteśmy tymi ciałami 

 

 

dehi nityam avadhyo 'yam  

dehe sarvasya bharata  

tasmat sarvani bhutani  

na tvam śocitum arhasi  

 

"O potomku Bharaty, ten który mieszka w ciele, nigdy nie może zostać zabity. Dlatego nie ma 

potrzeby rozpaczać nad żadnym stworzeniem". (Bhagavad-gita 2.30)  

 

Pierwszym krokiem w samorealizacji jest zrozumienie, że nasza tożsamość jest czymś oddzielnym 

od ciała. "Nie jestem tym ciałem, tylko duszą" – realizacja ta jest rzeczą zasadniczą dla każdego, 

kto chce pokonać śmierć i wejść do świata duchowego, który jest poza śmiercią. Samo mówienie: 

"Nie jestem tym ciałem" nie wystarcza; trzeba to rzeczywiście sobie uświadomić. Nie jest to takie 

proste, jak może się początkowo wydawać. Chociaż nie jesteśmy tymi ciałami, lecz czystą 

świadomością, to w jakiś sposób zostaliśmy umieszczeni w tym cielesnym ubraniu, które nas 

okrywa. Jeśli naprawdę pragniemy szczęścia i niezależności wykraczających poza śmierć, musimy 

usytuować się na naszej konstytucjonalnej pozycji – jako czysta świadomość – i na niej pozostać.  

 

Gdy jesteśmy w cielesnej koncepcji, wówczas nasze wyobrażenie szczęścia podobne jest 

wyobrażeniu majaczącej osoby. Niektórzy filozofowie twierdzą, że ten stan, podczas którego 

majaczymy utożsamiając się z ciałem, należy wyleczyć powstrzymując się od wszelkiego działania. 

Utrzymują, że ponieważ te materialne działania były przyczyną naszego nieszczęścia, więc 

powinniśmy je zarzucić. Dla nich szczytowym punktem doskonałości jest coś w rodzaju 

buddyjskiej nirvany, kiedy to zaprzestaje się wszelkiego działania. Według Buddhy ciało powstało 

na skutek połączenia się materialnych składników i jeśli w jakiś sposób uda nam się rozdzielić czy 

rozłożyć te materialne składniki, to tym samym usuniemy przyczynę cierpienia. Jeśli poborcy 

podatkowi sprawiają nam za dużo kłopotów, ponieważ akurat mamy wielki dom, wówczas prostym 

rozwiązaniem jest zniszczenie tego domu. Jednakże Bhagavad-gita zauważa, że materialne ciało to 

nie wszystko. Poza tą kombinacją materialnych elementów istnieje duch, a jego symptomem jest 

świadomość.  

 

Nie można zaprzeczyć istnieniu świadomości. Ciało bez świadomości jest martwe. Gdy tylko 

usuniemy z ciała świadomość, usta przestaną mówić, oczy nie będą widzieć ani uszy słyszeć. Każde 

dziecko może to zrozumieć. Jest to faktem, że świadomość jest absolutnie konieczna, aby ożywić 

ciało. Czym jest ta świadomość? Tak jak ciepło czy dym są symptomami ognia, tak świadomość 

jest symptomem duszy. Dusza, czyli jaźń, wytwarza energię w postaci świadomości. Prawdę 

powiedziawszy, świadomość jest dowodem obecności duszy. Jest to nie tylko filozofia Bhagavad-

gity, ale konkluzja całej literatury wedyjskiej.  

 

Zarówno impersonaliści, zwolennicy Śankaracaryi, jak i Vaisnavowie będący w sukcesji uczniów 



wywodzącej się od Pana Śri Kryszny uznają istnienie duszy, natomiast filozofowie buddyjscy 

twierdzą, że jej nie ma. Buddyści utrzymują, że na pewnym etapie kombinacja materii wytwarza 

świadomość. Jednak faktem jest, że nawet jeśli dysponujemy wszystkimi składnikami materii, to 

nie możemy wytworzyć z nich świadomości – i w ten sposób argument buddystów zostaje obalony. 

W ciele martwego człowieka mogą znajdować się wszystkie materialne elementy, ale mimo to nie 

możemy przywrócić mu świadomości. To ciało nie jest maszyną. Jeśli jakaś część maszyny 

zostanie uszkodzona, możemy ją wymienić i maszyna znowu będzie sprawna. Jednakże kiedy ciało 

zostanie uszkodzone i świadomość je opuści, to nie ma możliwości odmłodzenia świadomości 

przez wymianę uszkodzonej części. Dusza jest odmienna od ciała i dopóki jest obecna, ciało jest 

ożywione. Ale nie ma możliwości ożywienia ciała pod nieobecność duszy.  

 

Duszy nie można postrzec fizycznymi zmysłami i dlatego zaprzeczamy jej istnieniu. 

W rzeczywistości jednak istnieje tak wiele rzeczy, których nie możemy zobaczyć. Naszymi 

przytępionymi zmysłami nie możemy zobaczyć powietrza, fal radiowych, dźwięku czy też 

mikroskopijnej bakterii, ale to nie znaczy, że rzeczy te nie istnieją. Przy pomocy mikroskopu 

i innych urządzeń można dostrzec wiele rzeczy, których nie można było zobaczyć uprzednio 

niedoskonałymi zmysłami. I sam fakt, że zmysły czy przyrządy nie zaobserwowały jeszcze istnienia 

duszy – która jest rozmiarów atomu – nie powinien doprowadzać nas do wniosku, że ona nie 

istnieje. Możemy ją postrzec w oparciu o jej symptomy i działanie. 

 

W Bhagavad-gicie Śri Kryszna zauważa, że wszystkie nasze niedole spowodowane są błędnym 

utożsamianiem się z ciałem.  

 

matra-sparśas tu kaunteya  

śitosna-sukha-duhkha-dah  

agamapayino 'nityas  

tams titiksasva bharata  

 

"O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie są 

jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, 

o potomku Bharaty, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju". (Bg. 2.14) Latem kontakt z wodą 

może sprawiać nam przyjemność, ale zimą możemy unikać tej samej wody, ponieważ jej 

temperatura jest zbyt niska. W obu przypadkach woda jest ta sama, ale my odbieramy ją jako 

przyjemną lub bolesną z powodu jej kontaktu z ciałem.  

 

Wszystkie uczucia szczęścia i nieszczęścia spowodowane są ciałem. W pewnych warunkach ciało 

i umysł odczuwają szczęście bądź nieszczęście. W rzeczywistości pragniemy szczęścia, gdyż dusza 

na swej konstytucjonalnej pozycji jest szczęśliwa. Dusza jest integralną cząstką Pana, Najwyższej 

Istoty, który jest sac-cid-ananda-vigrahah – ucieleśnieniem wiedzy, szczęścia i wieczności. Samo 

imię Kryszna, które nie jest imieniem sekciarskim, znaczy "największa przyjemność". Krs znaczy 

"największa", a na znaczy "przyjemność". Kryszna jest uosobieniem przyjemności i dlatego my, 

będąc Jego integralnymi cząstkami, pragniemy przyjemności. Tak jak kropla wody z oceanu ma 

właściwości samego oceanu, podobnie my, chociaż jesteśmy znikomymi cząsteczkami Najwyższej 

Całości, mamy te same cechy co Najwyższy.  

 

Chociaż atomowa dusza jest taka mała, wprawia ona w ruch całe ciało, które działa na tak wiele 

wspaniałych sposobów. Na świecie widzimy tak wiele miast, autostrad, mostów, wielkich 

budynków, pomników i wielkie cywilizacje. Kto tego wszystkiego dokonał? Wszystko to powstało 

za sprawą mikroskopijnej duchowej iskry, która znajduje się wewnątrz ciała. Skoro znikoma 

duchowa iskra może wykazać się tak wspaniałymi osiągnięciami, to trudno sobie nawet wyobrazić, 

czego może dokonać Najwyższa Duchowa Całość. Maleńka duchowa iskra w naturalny sposób 

tęskni za cechami całości – wiedzą, szczęściem i wiecznością – ale na przeszkodzie tym 



pragnieniom stoi materialne ciało. Informacje o tym, jak zaspokoić pragnienie duszy, zawarte są 

w Bhagavad-gicie.  

 

Obecnie próbujemy osiągnąć wieczność, szczęście i wiedzę za pomocą niedoskonałego urządzenia. 

W rzeczywistości materialne ciało przeszkadza nam w osiągnięciu tego celu; dlatego też musimy 

zrealizować naszą egzystencję poza tym ciałem. Teoretyczna wiedza, że nie jesteśmy ciałem, nie 

wystarczy. Musimy zawsze zachowywać swą odrębność jako panowie tego ciała, nie słudzy. Jeśli 

wiemy, jak należy prowadzić samochód, może on dobrze nam służyć; jeśli jednak nie posiadamy tej 

umiejętności, możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie.  

 

Ciało składa się ze zmysłów, a zmysły zawsze pożądają swych obiektów. Oczy widzą jakąś piękną 

osobę i mówią nam: "O, tam jest piękna dziewczyna, piękny chłopiec. Pójdźmy i zobaczmy". Uszy 

mówią nam: "O, co za wspaniała muzyka. Pójdźmy i posłuchajmy". Język mówi: "O, tutaj jest 

bardzo dobra restauracja, w której podają smaczne potrawy. Wejdźmy". W ten sposób zmysły 

ciągną nas z miejsca na miejsce i na skutek tego jesteśmy w kłopocie.  

 

indriyanam hi caratam  

yan mano 'nuvidhiyate  

tad asya harati prajnam  

vayur navam ivambhasi  

 

"Tak jak mocny wiatr porywa łódź na wodzie, tak nawet jeden ze zmysłów, na którym skupi się 

umysł, może pozbawić człowieka inteligencji". (Bg. 2.67) 

 

Musimy koniecznie nauczyć się, jak kontrolować zmysły. Ci, którzy nauczyli się, jak opanować 

zmysły, otrzymują imię gosvami. Go znaczy "zmysły", a svami znaczy "kontroler"; tak więc osoba, 

która nauczyła się kontrolować zmysły, powinna być uważana za gosvamiego. Kryszna wspomina 

o tym, że ten, kto utożsamia się z tym złudnym materialnym ciałem, nie może utwierdzić się w swej 

prawdziwej tożsamości jako dusza. Cielesna przyjemność pojawia się i znika. Jest upajająca i - 

z powodu jej przemijającej naturynie możemy tak naprawdę jej doświadczyć. Prawdziwa 

przyjemność pochodzi z duszy, nie z ciała. Musimy ukształtować nasze życie w taki sposób, żeby 

cielesna przyjemność nie rozpraszała nas. Jeśli nasza uwaga zostanie w jakiś sposób rozproszona, 

wówczas nasza świadomość nie będzie mogła utwierdzić się w swej prawdziwej tożsamości, która 

jest poza tym ciałem.  

 

bhogaiśvarya-prasaktanam  

tayapahrta-cetasam  

vyavasayatmika buddhih  

samadhau na vidhiyate  

 

trai-gunya-visaya veda  

nistrai-gunyo bhavarjuna  

nirdvandvo nitya-sattva-stho  

niryoga-ksema atmavan  

 

"W umysłach tych, którzy są zbyt przywiązani do radości zmysłowych i bogactw materialnych, 

i których oszałamiają te rzeczy, nie powstaje stanowcze postanowienie pełnienia służby dla 

Najwyższego Pana. Vedy zajmują się głównie trzema gunami natury materialnej. Wznieś się ponad 

te guny, Arjuno. Bądź transcendentalny wobec nich wszystkich. Uwolnij się od wszelkich 

dualizmów i od wszelkiego pragnienia zysku i bezpieczeństwa. I bądź utwierdzony w jaźni". (Bg. 

2.44-45)  

 



Słowo veda znaczy "księga wiedzy". Jest wiele ksiąg wiedzy, które różnią się odpowiednio do 

kraju, ludności, środowiska itd. W Indiach te księgi wiedzy nazywane są Vedami. Na Zachodzie są 

to Stary i Nowy Testament. Muzułmanie przyjmują Koran. Jaki jest cel tych wszystkich ksiąg 

wiedzy? Mają one wykształcić nas, abyśmy zrozumieli naszą pozycję, pozycję czystej duszy. 

Celem ich jest ograniczenie czynności cielesnych za pomocą pewnych zasad i reguł, które zwane są 

kodeksami moralnymi. Na przykład w Biblii mamy dziesięć przykazań, które mają uregulować 

nasze życie. Aby osiągnąć najwyższą doskonałość, musimy kontrolować ciało, a bez zasad 

regulujących nie możemy udoskonalić naszego życia. Zasady regulujące mogą być różne w różnych 

krajach czy różnych pismach świętych, ale to nie ma znaczenia, gdyż zostały one ustanowione 

odpowiednio do czasu, okoliczności i mentalności ludzi. Ale zasada kontroli jest ta sama. Podobnie 

rząd ustanawia pewne nakazy, których obywatele muszą przestrzegać. Bez pewnych nakazów rząd 

czy cywilizacja nie mogą robić postępu. W poprzednim wersecie Śri Kryszna powiedział Arjunie, 

że regulujące zasady Ved mają na celu kontrolowanie trzech cech natury: dobroci, pasji i ignorancji 

(trai-gunya-visaya vedah). Jednakże Kryszna radzi Arjunie, by utwierdził się w swej czystej 

konstytucjonalnej pozycji jako dusza – ponad dualizmami materialnej natury.  

 

Jak już wspomnieliśmy, dualizmy te – takie jak ciepło i zimno, przyjemność i ból – powstają na 

skutek kontaktu zmysłów z ich obiektami. Innymi słowy, przyczyną ich jest utożsamianie się 

z ciałem. Kryszna mówi, że ci, którzy przywiązani są do przyjemności i władzy, zostają zauroczeni 

słowami Ved, które w zamian za ofiary i uregulowane działanie obiecują niebiańskie rozkosze. 

Mamy prawo do przyjemności, gdyż jest ona cechą duszy, ale jeśli dusza próbuje czerpać 

przyjemność w sposób materialny, jest to błędem.  

 

Szukając przyjemności wszyscy zwracają się ku dziedzinom nauki materialnej i gromadzą tyle 

wiedzy, ile zdołają. Ktoś zostaje chemikiem, ktoś fizykiem, a ktoś inny politykiem, artystą czy kimś 

innym. Każdy wie coś o wszystkim albo wszystko o czymś i to jest powszechnie zwane wiedzą. 

Ale gdy tylko opuścimy ciało, cała ta wiedza znika. W poprzednim życiu ktoś mógł być wielkim 

człowiekiem nauki, ale w tym życiu musi zacząć od nowa – musi pójść do szkoły i od początku 

uczyć się pisać i czytać. Cała wiedza, jaką nabyliśmy w poprzednim życiu, została zapomniana. 

Sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę poszukujemy wiecznej wiedzy, ale tej nie możemy 

zdobyć za pomocą materialnego ciała. Wszyscy poszukujemy przyjemności za pośrednictwem tych 

ciał, ale cielesna przyjemność nie jest prawdziwą przyjemnością. Jest to sztuczna przyjemność. 

Musimy zrozumieć, że jeśli chcemy dalej doświadczać tej sztucznej przyjemności, to nigdy nie 

będziemy w stanie osiągnąć stanu wiecznej przyjemności. 

 

Posiadanie tego ciała należy uważać za stan chorobowy. Chory człowiek nie może właściwie 

doświadczać przyjemności. Jeśli na przykład osoba chora na żółtaczkę skosztuje cukru 

kandyzowanego, będzie on dla niej gorzki, ale człowiek zdrowy może smakować jego słodycz. 

W obu przypadkach cukier kandyzowany jest ten sam, ale smakuje różnie w zależności od naszego 

stanu. Dopóki nie wyleczymy się z tej chorobowej koncepcji cielesnego życia, dopóty nie będziemy 

mogli zakosztować słodyczy życia duchowego. Prawdę powiedziawszy, będzie ono miało gorzki 

smak. I jeśli zwiększamy naszą przyjemność w materialnym życiu, sprawiamy, że nasza choroba 

coraz bardziej się komplikuje. Pacjent, który choruje na tyfus, nie może jeść zestalonego pokarmu, 

i jeśli ktoś mu go poda, by sprawić mu przyjemność, to spowoduje pogorszenie się choroby i narazi 

jego życie na niebezpieczeństwo. Jeśli naprawdę chcemy uwolnić się od niedoli materialnej 

egzystencji, musimy zminimalizować wymagania naszego ciała i jego przyjemności.  

 

W rzeczywistości materialna przyjemność nie jest wcale przyjemnością. Prawdziwa przyjemność 

nie ma końca. W Mahabharacie jest werset (ramante yogino 'nante) który mówi, że prawdziwej 

przyjemności (ramante) doświadczają yogini (yogino), czyli ci, którzy próbują wznieść się na 

platformę duchową, z tym, że ich przyjemność jest anante – nie ma końca. Jest tak dlatego, że ta 

przyjemność ma związek z najwyższym podmiotem przyjemności (Ramą), Śri Kryszną. Bhagavan 



Śri Kryszna jest prawdziwym podmiotem przyjemności. Potwierdza to Bhagavad-gita (5.29):  

 

bhoktaram yajna-tapasam  

sarva-loka-maheśvaram  

suhrdam sarva-bhutanam  

jnatva mam śantim rcchati  

 

"Osoba w pełni Mnie świadoma, która zna Mnie jako ostateczny cel wszelkich ofiar i wyrzeczeń, 

Najwyższego Pana wszystkich planet i półbogów oraz przyjaciela i dobroczyńcę wszystkich 

żywych istot, osiąga pokój i wolność od wszelkich nieszczęść i cierpień materialnych". Bhoga 

znaczy "przyjemność", a nasza przyjemność płynie ze zrozumienia naszej pozycji jako przedmiotu 

przyjemności. Prawdziwym podmiotem przyjemności jest Najwyższy Pan, a my dostarczamy Mu 

tej przyjemności.  

 

Przykład tego można znaleźć w tym materialnym świecie w związku między mężem a żoną: mąż 

jest podmiotem przyjemności (purusą), a żona jest przedmiotem przyjemności (prakrti). Słowo pri 

znaczy "kobieta". Purusa, czyli duch, jest podmiotem, a prakrti, czyli natura, jest przedmiotem. 

Jednak przyjemność jest udziałem zarówno męża, jak i żony. Gdy pojawia się przyjemność, 

wówczas nie ma różnicy. Nie jest tak, że mąż doznaje przyjemności w większym stopniu, a żona 

w mniejszym. Chociaż mężczyzna jest dominującym, a kobieta zdominowaną, to nie ma podziału, 

gdy dochodzi do przyjemności. W szerszym sensie żadna żywa istota nie jest podmiotem 

przyjemności.  

 

Bóg rozprzestrzenia się w wielu i my stanowimy te ekspansje. Bóg jest jednym bez wtórego, ale 

zapragnął być wieloma, aby doznawać przyjemności. Mamy doświadczenie, że siedzenie samotnie 

w pokoju i rozmawianie ze sobą nie daje żadnej przyjemności, a przynajmniej niezbyt dużą. Gdy 

jednak obecnych jest pięć osób, nasza przyjemność jest większa, a jeśli możemy mówić o Krysznie 

w obecności wielu, wielu ludzi, to przyjemność jest dużo większa. Przyjemność oznacza 

różnorodność. Bóg staje się wieloma dla Swej przyjemności, tak więc naszą pozycją jest bycie 

przedmiotem przyjemności. To jest nasza konstytucjonalna pozycja i cel, dla jakiego zostaliśmy 

stworzeni. Tak podmiot przyjemności, jak i przedmiot przyjemności mają świadomość, ale 

świadomość przedmiotu przyjemności podlega świadomości podmiotu przyjemności. Chociaż 

Kryszna jest podmiotem przyjemności, a my jesteśmy jej przedmiotem, to wszyscy doznają jej 

w równym stopniu. Nasza przyjemność może być doskonałą, gdy bierzemy udział w przyjemności 

Boga. Nie możemy czerpać przyjemności oddzielnie na platformie cielesnej. Cała Bhagavad-gita 

odradza przyjemność płynącą z fizycznej platformy cielesnej:  

 

matra-sparśas tu kaunteya  

śitosna-sukha-duhkha-dah  

agamapayino 'nityas  

tams titiksasva bharata  

 

"O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie są 

jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, 

o potomku Bharaty, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju". (Bg. 2.14) 

 

Fizyczne materialne ciało jest wynikiem wzajemnych oddziaływań cech natury materialnej 

i skazane jest na zagładę.  

 

antavanta ime deha  

nityasyoktah śaririnah  

anaśino 'prameyasya  



tasmad yudhyasva bharata  

 

"Materialne ciało niezniszczalnej, bezgranicznej i wiecznej żywej istoty nieuchronnie ulega 

zniszczeniu; dlatego walcz, o potomku Bharaty". (Bg. 2.18) Tak więc Śri Kryszna zachęca nas, 

byśmy wznieśli się ponad cielesną koncepcję istnienia i osiągnęli nasze prawdziwe życie duchowe.  

 

gunan etan atitya trin  

dehi deha-samudbhavan  

janma-mrtyu-jara-duhkhair  

vimukto 'mrtam aśnute  

 

"Kiedy wcielona istota jest w stanie pokonać te trzy cechy (dobroć, pasję i ignorancję), wtedy może 

uwolnić się od narodzin, śmierci, starości i wiążących się z nimi niedoli. I jeszcze w tym życiu 

może rozkoszować się nektarem". (Bg. 14.20)  

 

Jeśli chcemy wznieść się na czystą duchową platformę brahma-bhuta, ponad te trzy cechy, musimy 

przyjąć metodę świadomości Kryszny. Dar Caitanyi Mahaprabhu, a mianowicie intonowanie imion 

Kryszny – Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare – ułatwia ten proces. Metoda ta nazywana jest bhakti-yogą albo mantra-

yogą i stosowana jest przez najwyższej klasy transcendentalistów. A to, w jaki sposób ci 

transcendentaliści realizują swą tożsamość poza narodzinami i śmiercią, poza materialnym ciałem, 

i przenoszą się z materialnego wszechświata do wszechświata duchowego, stanowi temat 

następnych rozdziałów. 

 

 

Rozdział 2   

 

Egzamin w chwili śmierci 

 

 

Istnieją różnego rodzaju transcendentaliści zwani yoginami – hatha-yogini, jnana-yogini, dhyana-

yogini i bhakti-yogini – i wszyscy oni zdolni są do przeniesienia się do świata duchowego. Słowo 

yoga znaczy "połączyć się", a systemy yogi mają umożliwić nam połączenie się ze światem 

transcendentalnym. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, oryginalnie wszyscy jesteśmy 

połączeni z Najwyższym Panem, ale teraz ulegliśmy materialnemu zanieczyszczeniu. W procesie 

tym chodzi o to, by wrócić do świata duchowego i ten proces łączenia się nazywany jest yogą. 

Innym znaczeniem słowa yoga jest "plus". W obecnej chwili jesteśmy minus Bóg, czy minus 

Najwyższy. Ale gdy do naszego życia dodamy Krysznę – czyli Boga – wówczas ta ludzka forma 

życia stanie się doskonałą.  

 

W chwili śmierci musimy zakończyć ten proces osiągania doskonałości. W trakcie naszego życia 

musimy praktykować sposób zbliżania się do tej doskonałości, byśmy mogli osiągnąć ją w chwili 

śmierci, gdy będziemy musieli porzucić to materialne ciało.  

 

prayana-kale manasacalena  

bhaktya yukto yoga-balena caiva  

bhruvor madhye pranam aveśya samyak  

sa tam param purusam upaiti divyam  

 

"Kto w chwili śmierci umieszcza powietrze życia między brwiami i - za pomocą yogi, ze 

zrównoważonym umysłem – z pełnym oddaniem pogrąża się w pamiętaniu Najwyższego Pana, ten 

z pewnością osiągnie Najwyższą Osobę Boga". (Bg. 8.10)  



 

Tak jak student studiuje dany przedmiot przez cztery czy pięć lat, a potem zdaje egzamin 

i otrzymuje stopień, podobnie jest z przedmiotem życie. Jeśli w czasie naszego życia 

przygotowujemy się do egzaminu, jaki nastąpi w chwili śmierci, i jeśli zdamy ten egzamin, to 

przenosimy się do świata duchowego. Całe nasze życie zostaje poddane sprawdzianowi w chwili 

śmierci.  

 

yam yam vapi smaran bhavam  

tyajaty ante kalevaram  

tam tam evaiti kaunteya  

sada tad-bhava-bhavitah  

 

"Jakikolwiek stan istnienia pamięta ten, kto porzuca swe ciało, o synu Kunti, taki stan bez wątpienia 

osiągnie". (Bg. 8.6)  

 

Jest takie bengalskie przysłowie, które mówi, że cokolwiek robimy, by osiągnąć doskonałość, 

zostanie sprawdzone w chwili śmierci. W Bhagavad-gicie Kryszna opisuje, co należy robić, gdy 

porzuca się ciało. Dla dhyana-yogina (osoby medytującej) Śri Kryszna wypowiada następujące 

wersety:  

 

yad aksaram veda-vido vadanti  

viśanti yad yatayo vita-ragah  

yad icchanto brahmacaryam caranti  

tat te padam sangrahena pravaksye  

 

sarva-dvarani samyamya  

mano hrdi nirudhya ca  

murdhny adhayatmanah pranam  

asthito yoga-dharanam  

 

"Kształceni w Vedach, intonujący omkarę i będący wielkimi mędrcami w wyrzeczonym porządku 

życia – łączą się z Brahmanem. Kto pragnie takiej doskonałości, ten praktykuje celibat. Objaśnię ci 

teraz pokrótce ten proces, przezeń bowiem można osiągnąć zbawienie. Pozycja yogina polega na 

uwolnieniu się od przywiązania do wszelkich zmysłowych zajęć. Zamykając wejścia wszystkich 

zmysłów, skupiając umysł na sercu, a powietrze życia przenosząc na czubek głowy, w taki oto 

sposób można umocnić się w yodze". (Bg. 8.11-12) 

 

W systemie yogi proces ten nazywany jest pratyaharą, co znaczy "wprost przeciwne". Chociaż za 

życia oczy zajęte są oglądaniem światowego piękna, to w chwili śmierci trzeba oderwać je od ich 

obiektów i oglądać piękno wewnętrzne. Podobnie uszy przyzwyczajone są do słuchania tak wielu 

dźwięków w tym świecie, ale w chwili śmierci trzeba słuchać transcendentalnego dźwięku omkara 

pochodzącego z wewnątrz.  

 

om ity ekaksaram brahma  

vyaharan mam anusmaran  

yah prayati tyajan deham  

sa yati paramam gatim  

 

"Jeśli ktoś umocni się w tej praktyce yogi i wibruje świętą sylabę om, najwyższy układ liter, 

a opuszczając swe ciało myśli o Najwyższej Osobie Boga, to z pewnością osiągnie planety 

duchowe". (Bg. 8.13) W ten sposób należy zatrzymać wszelkie zewnętrzne działania zmysłowe 

i skoncentrować się na formie visnu-murti, formie Boga. Umysł jest bardzo niespokojny, ale 



musimy go skupić na Panu w sercu. Gdy umysł skupiony jest wewnątrz serca i powietrze życia 

przeniesione do czubka głowy, wtedy można osiągnąć doskonałość yogi.  

 

W tym momencie yogin decyduje, dokąd się uda. W materialnym wszechświecie są niezliczone 

planety, a poza tym wszechświatem jest wszechświat duchowy. Yogini wiedzą o tych miejscach 

z literatury wedyjskiej. Tak jak osoba udająca się do Ameryki może zdobyć pewne pojęcie o tym, 

jaki jest ten kraj, jeśli przeczyta odpowiednie książki, podobnie można uzyskać wiedzę o planetach 

duchowych czytając literaturę wedyjską. Yogin zna wszystkie te opisy i bez pomocy statków 

kosmicznych może przenieść się na którąkolwiek planetę zechce. Podróże kosmiczne przy użyciu 

środków mechanicznych nie są akceptowane jako proces wznoszenia się na inne planety. Być może 

z wielkim nakładem czasu, pieniędzy i po wielkich trudach kilku ludziom uda się dotrzeć na inne 

planety przy pomocy materialnych środków – pojazdów kosmicznych, skafandrów itd. – ale metoda 

ta jest bardzo niewygodna i niepraktyczna. Tak czy inaczej, przy pomocy mechanicznych pojazdów 

nie można opuścić tego materialnego wszechświata.  

 

Powszechnie przyjętą metodą przeniesienia się na wyższe planety jest praktyka systemu yogi 

medytacyjnej albo systemu jnany. Jednakże systemu bhakti-yogi nie należy praktykować w celu 

przeniesienia się na jakąkolwiek planetę materialną, gdyż ci, którzy są sługami Kryszny, 

Najwyższego Pana, nie są zainteresowani żadną z planet tego materialnego świata. Wiedzą bowiem, 

że na każdej planecie, na jaką udamy się w tym niebie materialnym, istnieją cztery zasady: 

narodziny, starość, choroby i śmierć. Na wyższych planetach życie może trwać dłużej niż na Ziemi, 

niemniej jednak występuje tam śmierć. Mówiąc o "wszechświecie materialnym" mamy na myśli te 

planety, na których występują narodziny, starość, choroby i śmierć, a gdy mówimy 

o "wszechświecie duchowym", odnosi się to do planet, na których nie ma narodzin, starości, chorób 

i śmierci. Osoby inteligentne nie są zainteresowane wzniesieniem się na jakąkolwiek planetę w tym 

materialnym wszechświecie.  

 

Jeśli ktoś spróbuje udać się na wyższe planety przy pomocy pojazdów mechanicznych, z pewnością 

spotka go natychmiastowa śmierć, gdyż ciało nie jest w stanie wytrzymać radykalnych zmian 

atmosfery. Ale jeśli ktoś próbuje udać się na wyższe planety przez praktykowanie systemu yogi, to 

otrzyma odpowiednie ciało potrzebne do przebywania na danej planecie. Widzimy to nawet na 

Ziemi, gdyż wiemy, że dla nas nie jest możliwe życie w morzu, w środowisku wodnym, ani 

stworzenia wodne nie mogą żyć na lądzie. Tak więc rozumiemy, że nawet na tej planecie trzeba 

mieć określone ciało, by żyć w określonym miejscu; podobnie, również musimy mieć odpowiednie 

ciało, by żyć na innych planetach. Na wyższych planetach ciała żyją dużo dłużej niż na Ziemi, jako 

że sześć miesięcy na Ziemi równa się jednemu dniowi na planetach wyższych. Vedy opisują, że ci, 

którzy zamieszkują wyższe planety, żyją do dziesięciu tysięcy lat ziemskich. Jednak pomimo tak 

długiego życia, wszystkich czeka śmierć. Nawet jeśli ktoś żyje dwadzieścia tysięcy, pięćdziesiąt 

tysięcy czy nawet miliony lat, w tym materialnym świecie lata są policzone i przychodzi śmierć. 

Jak możemy zrzucić to jarzmo śmierci? Uczy tego Bhagavad-gita. 

 

na jayate mriyate va kadacin  

nayam bhutva bhavita va na bhuyah  

ajo nityah śaśvato 'yam purano  

na hanyate hanyamane śarire  

 

"Dla duszy nie ma narodzin ani śmierci. Nie powstała ona, nie powstaje, ani też nie powstanie. Jest 

nienarodzoną, wieczną, zawsze istniejącą, nigdy nie umierającą i pierwotną. Nie ginie, kiedy 

zabijane jest ciało". (Bg. 2.20)  

 

Jesteśmy duszą i jako tacy jesteśmy wieczni. Dlaczego więc mielibyśmy narażać się na narodziny 

i śmierć? Ten, kto zadaje to pytanie, powinien być uważany za inteligentnego. Osoby, które są 



świadome Kryszny, są bardzo inteligentne, ponieważ nie są zainteresowane uzyskaniem wstępu na 

jakąkolwiek planetę, na której występuje śmierć. Zrezygnują z długiego życia, aby osiągnąć ciało 

podobne ciału Boga. Iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah. Sat znaczy "wieczny", cit 

znaczy "pełen wiedzy", a ananda znaczy "pełen przyjemności". Kryszna jest źródłem wszelkiej 

przyjemności. Jeśli przeniesiemy się z tego ciała do świata duchowego – albo na Krysznalokę 

(planetę Kryszny), albo na jakąkolwiek inną planetę duchową – to otrzymamy podobne ciało sac-

cid-ananda. Tak więc osoby świadome Kryszny mają inny cel aniżeli ci, którzy próbują wznieść się 

na wyższe planety tego materialnego świata.  

 

Jaźń, czyli dusza, indywidualnej istoty jest mikroskopijną duchową iskrą. Doskonałość yogi polega 

na przeniesieniu tej duchowej iskry na czubek głowy. Yogin, który tego dokonał, może przenieść 

się na każdą planetę w tym materialnym świecie zgodnie ze swym pragnieniem. Jeśli yogin jest 

ciekawy, jak wygląda Księżyc czy inne wyższe planety, może się tam przenieść, tak jak podróżni 

udają się do Nowego Jorku, Kanady, czy innych miejsc na Ziemi. Gdziekolwiek się wybierzemy na 

Ziemi, znajdziemy tam ten sam system wizowy i celny, i podobnie na wszystkich materialnych 

planetach występują zasady narodzin, starości, chorób i śmierci.  

 

Om ity ekaksaram brahma: w chwili śmierci yogin może wymawiać om, omkarę, zwięzłą formę 

transcendentalnej wibracji dźwiękowej. Jeśli yogin wymawia ten dźwięk i jednocześnie pamięta 

o Krysznie, czyli Visnu (mam anusmaran), wówczas osiąga najwyższy cel. Skoncentrowanie 

umysłu na Visnu jest procesem yogi. Impersonaliści wyobrażają sobie jakąś formę Najwyższego 

Pana, ale wyznawcy Boga osobowego nie muszą jej sobie wyobrażać; oni ją naprawdę widzą. Bez 

względu na to, czy sobie Go wyobrażamy, czy też faktycznie Go widzimy, musimy skoncentrować 

nasz umysł na osobowej formie Kryszny.  

 

ananya-cetah satatam  

yo mam smarati nityaśah  

tasyaham sulabhah partha  

nitya-yuktasya yoginah  

 

"Bez trudu osiąga Mnie ten, o synu Prthy, kto bezustannie angażując się w służbę oddania, zawsze 

pamięta o Mnie". (Bg. 8.14)  

 

Ci, których satysfakcjonuje tymczasowe życie, tymczasowa przyjemność i tymczasowe 

udogodnienia, nie są uważani za inteligentnych – przynajmniej według Bhagavad-gity. Według 

Gity tymczasowymi rzeczami zainteresowany jest ten, kto ma bardzo mało substancji mózgowej. 

Jesteśmy wieczni, dlaczego więc miałyby nas interesować tymczasowe rzeczy? Nikt nie chce 

nietrwałych sytuacji. Jeśli zajmujemy jakieś mieszkanie i gospodarz prosi, byśmy je zwolnili, jest 

nam przykro. Ale nie jest nam przykro, jeśli przeprowadzamy się do lepszego mieszkania. Taka jest 

nasza natura: ponieważ jesteśmy wieczni, chcemy stałej rezydencji. Nie chcemy umierać, ponieważ 

w rzeczywistości jesteśmy wieczni. Nie chcemy też starzeć się ani chorować, ponieważ stany te są 

zewnętrzne i tymczasowe. Chociaż naszym przeznaczeniem nie jest cierpienie na skutek gorączki, 

czasami gorączka pojawia się i musimy uważać i zażywać lekarstwa, aby znowu poczuć się dobrze. 

Te cztery rodzaje niedoli są niczym gorączka i wszystkie spowodowane są materialnym ciałem. 

Jeśli w jakiś sposób wydostaniemy się z materialnego ciała, wówczas możemy uniknąć nieszczęść, 

które są z nim nierozłącznie związane. 

 

Impersonalistom Kryszna radzi, że jeśli chcą wydostać się z tego tymczasowego ciała, powinni 

wibrować sylabę om. W ten sposób z pewnością przeniosą się do świata duchowego. Ale chociaż 

mogą wejść do świata duchowego, to nie mają prawa wstępu na żadną z tamtejszych planet. 

Pozostają na zewnątrz, w brahmajyoti. Brahmajyoti można porównać do blasku słonecznego, 

a planety duchowe do samego Słońca. W świecie duchowym impersonaliści przebywają w blasku 



Najwyższego Pana, w brahmajyoti. Impersonaliści umieszczani są w brahmajyoti jako duchowe 

iskry. W ten sposób brahmajyoti pełne jest duchowych iskier. To właśnie oznacza wtopienie się 

w egzystencję duchową. Nie należy sądzić, że wtopienie się w brahmajyoti oznacza, że ktoś staje 

się jednym z brahmajyoti; duchowa iskra zachowuje swą indywidualność, ale ponieważ 

impersonalista nie chce mieć formy osobowej, więc znajduje się w tym blasku jako iskra. Tak jak 

blask słoneczny składa się z tak wielu atomowych cząstek, podobnie brahmajyoti składa się z wielu 

duchowych iskier.  

 

Jednakże będąc żywymi istotami pragniemy przyjemności. Samo istnienie nie wystarcza. Tak jak 

pragniemy istnienia (sat), podobnie pragniemy szczęścia (ananda). Żywa istota składa się w sumie 

z trzech cech: wieczności, wiedzy i szczęścia. Ci, którzy wchodzą w bezosobowe brahmajyoti, 

mogą pozostać w nim przez pewien czas w pełnej wiedzy o tym, że są teraz stopieni z Brahmanem, 

tworząc z nim homogeniczną jedność, ale nie odczuwają wiecznego ananda, szczęścia, gdyż tej 

części brakuje. Można siedzieć samotnie w pokoju przez pewien czas i przyjemnie spędzać czas 

czytając książkę lub oddając się jakimś rozmyślaniom, ale nie można pozostać w tym pokoju bez 

przerwy przez wiele lat, a już z pewnością nie na wieczność. Dlatego też istnieje wszelkie ryzyko, 

że ten, kto wtapia się w bezosobową egzystencję Najwyższego, ponownie upadnie do tego 

materialnego świata, by znaleźć jakieś towarzystwo. Taka jest opinia Śrimad-Bhagavatam. 

Astronauci mogą podróżować wiele tysięcy mil, ale jeśli nie znajdą oparcia w jakiejś planecie, będą 

musieli wrócić na Ziemię. Tak czy inaczej, odpoczynek jest potrzebny. W bezosobowej formie 

odpoczynek nie jest pewny. Dlatego Śrimad-Bhagavatam mówi, że jeśli impersonalista wejdzie do 

świata duchowego i osiągnie formę bezosobową, to pomimo wszystkich wysiłków, jakie w tym 

celu podjął, ponownie wróci do tego materialnego świata, ponieważ zlekceważył miłosną, pełną 

oddania służbę dla Najwyższego Pana. Dopóki jesteśmy tutaj, na Ziemi, musimy uczyć się, jak 

kochać Najwyższego Pana, Krysznę, i jak Mu służyć. Jeśli się tego nauczymy, wówczas będziemy 

mogli wejść na duchowe planety. Pozycja impersonalisty w świecie duchowym nie jest stała, gdyż 

z powodu samotności będzie on próbował znaleźć jakieś towarzystwo. Ponieważ nie ma on 

osobistego towarzystwa Najwyższego Pana, będzie musiał wrócić do tego świata i przebywać tam 

w towarzystwie uwarunkowanych żywych istot.  

 

Dlatego też jest sprawą największej wagi, abyśmy znali naturę naszej konstytucjonalnej pozycji: 

chcemy wieczności, całkowitej wiedzy, a także przyjemności. Gdy na długi czas jesteśmy 

pozostawieni samym sobie w bezosobowym brahmajyoti, nie możemy doświadczać przyjemności 

i dlatego przyjmujemy przyjemność, jaką oferuje nam świat materialny. Ale w świadomości 

Kryszny znajdujemy prawdziwą przyjemność. W świecie materialnym rzeczą powszechnie przyjętą 

jest to, że najwyższej przyjemności dostarcza seks. Jest to wypaczone odbicie przyjemności 

seksualnej ze świata duchowego, przyjemności płynącej z obcowania z Kryszną. Nie powinniśmy 

jednak sądzić, że przyjemność ze świata duchowego podobna jest przyjemności seksualnej 

w świecie materialnym. Nie, jest to coś innego. Ale gdyby życia seksualnego nie było w świecie 

duchowym, to nie moglibyśmy mieć tutaj jego odbicia. Tutaj mamy jedynie wypaczone odbicie, ale 

prawdziwe życie znajduje się w Krysznie, który jest pełen wszelkich przyjemności. Dlatego 

najlepszym procesem jest przejście przeszkolenia teraz, tak abyśmy w chwili śmierci mogli 

przenieść się do świata duchowego, na Krysznalokę, i przebywać tam w towarzystwie Kryszny. 

W Brahma-samhicie (5.29) Śri Kryszna i Jego siedziba opisane są w taki sposób:  

 

cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vrksa-  

laksavrtesu surabhir abhipalayantam  

laksmi-sahasra-śata-sambhrama-sevyamanam  

govindam adi-purusam tam aham bhajami  

 

"Wielbię Govindę, pierwotnego Pana, pierwszego przodka, który dogląda krów spełniających 

wszystkie pragnienia. Przebywa On w siedzibie z duchowych klejnotów, otoczony milionami 



drzew, które spełniają wszelkie pragnienia, i zawsze obsługiwany jest z wielkim szacunkiem 

i uczuciem przez setki tysięcy laksmi, czyli gopi ". Jest to opis Krysznaloki. Domy zbudowane są 

tam z kamienia filozoficznego. Czegokolwiek ten kamień dotknie, natychmiast przemienia się 

w złoto. Drzewa są drzewami spełniającymi pragnienia, czyli "drzewami pragnień", gdyż można od 

nich dostać wszystko, czego się pragnie. W tym świecie możemy dostać mango z drzewa 

mangowego i jabłka z jabłoni, ale tam każde drzewo daje wszystko, czego się zapragnie. Krowy 

nazywane są surabhi i dają nieograniczone ilości mleka. Tak przedstawia się opis planet duchowych 

zawarty w pismach wedyjskich. 

 

W tym materialnym świecie przyzwyczailiśmy się do narodzin, śmierci i wszelkiego rodzaju 

cierpień. Materialistyczni naukowcy dokonali wielu odkryć ułatwiających zadowalanie zmysłów 

i destrukcję, ale nie znaleźli żadnego rozwiązania problemu starości, chorób i śmierci. Nie potrafią 

skonstruować żadnego urządzenia, które powstrzymałoby śmierć, starość czy choroby. Możemy 

wyprodukować coś, co przyspieszy śmierć, ale nie możemy wynaleźć nic, co ją powstrzyma. 

Jednak osoby inteligentne nie są zainteresowane czterema niedolami materialnego życia, tylko 

wzniesieniem się na planety duchowe. Ten, kto jest bezustannie w transie (nitya-yuktasya yoginah), 

nie zwraca swej uwagi ku czemukolwiek innemu. Zawsze pogrążony jest w transie. Jego umysł 

zawsze wypełniony jest myślami o Krysznie, bez żadnych odchyleń (ananya-cetah satatam). 

Satatam odnosi się do każdego miejsca i czasu.  

 

Kiedy byłem w Indiach, mieszkałem we Vrindavanie, a teraz jestem w Ameryce, ale to nie znaczy, 

że jestem poza Vrindavaną, ponieważ jeśli zawsze myślę o Krysznie, to zawsze jestem we 

Vrindavanie – bez względu na materialne desygnaty. Świadomość Kryszny oznacza, że zawsze żyje 

się z Kryszną na tej duchowej planecie, Goloce Vrindavanie, i po prostu czeka się na porzucenie 

tego materialnego ciała. Smarati nityaśah znaczy "bezustanne pamiętanie", a dla tego, kto 

bezustannie pamięta o Krysznie, Pan staje się tasyaham sulabhah – łatwym do zdobycia. Kryszna 

Sam mówi, że z łatwością można Go zdobyć przez ten proces bhakti-yogi. Dlaczego więc 

mielibyśmy podejmować jakikolwiek inny proces? Przez dwadzieścia cztery godziny na dobę 

możemy intonować Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare 

Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nie ma żadnych zasad czy nakazów. Można intonować na ulicy, 

w metrze, albo w domu czy biurze. Nie ma żadnych podatków czy wydatków. Czemu by więc tego 

nie zrobić? 

 

 

Rozdział 3   
 

Wyzwolenie z materialnych planet 

 

 

Jnani i yogini są na ogół impersonalistami, i chociaż osiągają tymczasową formę wyzwolenia 

wtapiając się w bezosobowy blask, w niebo duchowe, to według Śrimad-Bhagavatam ich wiedza 

nie jest uważana za czystą. Dzięki pokutom, wyrzeczeniom i medytacji mogą wznieść się na 

platformę Najwyższego Absolutu, ale, jak wyjaśniono, ponownie upadają do tego świata 

materialnego, ponieważ nie potraktowali poważnie osobowych cech Kryszny. Jeżeli ktoś nie czci 

lotosowych stóp Kryszny, musi ponownie zejść na platformę materialną. Idealne nastawienie 

powinno być takie: "Jestem Twym wiecznym sługą. Proszę, pozwól mi służyć Ci w jakiś sposób". 

Kryszna nazywany jest ajitah – niepokonanym – ponieważ nikt nie może pokonać Boga, ale 

zdaniem Śrimad-Bhagavatam, jeśli ktoś ma takie nastawienie, to z łatwością pokonuje 

Najwyższego. Śrimad-Bhagavatam poleca też, byśmy zrezygnowali z daremnego procesu 

szacowania Najwyższego. Nie możemy nawet zmierzyć ograniczeń przestrzeni, a co tu mówić 

o Najwyższym. Zmierzenie długości i szerokości Kryszny przy pomocy naszej maleńkiej wiedzy 

nie jest możliwe, i jeśli ktoś dojdzie do tego wniosku, to według literatury wedyjskiej jest on 



inteligentny. Powinniśmy z pokorą zrozumieć, że jesteśmy nieznacznym fragmentem wszechświata. 

Rezygnując z usiłowań zrozumienia Najwyższego przy pomocy ograniczonej wiedzy czy 

umysłowej spekulacji, powinniśmy być pokorni i słuchać Najwyższego za pośrednictwem 

autorytatywnych źródeł takich jak Bhagavad-gita, albo z ust samozrealizowanej duszy.  

 

W Bhagavad-gicie Arjuna słucha o Bogu z ust Samego Śri Kryszny. W ten sposób Arjuna pokazał 

swym przykładem, że Najwyższego można zrozumieć przez pokorne słuchanie. Nasza pozycja 

polega na słuchaniu Bhagavad-gity z ust Arjuny lub jego bona fide reprezentanta, mistrza 

duchowego. Konieczne jest, by po usłyszeniu stosować tę zdobytą wiedzę w życiu codziennym. 

Bhakta modli się: "Mój drogi Panie, jesteś niepokonany, ale można Cię pokonać przez ten proces – 

przez słuchanie". Boga nie można pokonać, ale bhakta, który porzuca umysłową spekulację i słucha 

autorytatywnych źródeł, pokonuje Pana.  

 

Według Brahma-samhity są dwa sposoby zdobywania wiedzy: proces wstępujący i proces 

zstępujący. W procesie wstępującym dana osoba wznosi się dzięki wiedzy, którą sama zdobywa. 

Tak więc ktoś myśli: "Nie dbam o żadne autorytety ani książki. Sam osiągnę wiedzę przez 

medytację, filozofię itd. W ten sposób zrozumiem Boga". Drugi proces, proces zstępujący, polega 

na otrzymywaniu wiedzy od wyższych autorytetów. Brahma-samhita mówi, że gdy ktoś podejmie 

proces wstępujący, to nawet jeśli przez miliony lat będzie podróżował z prędkością umysłu i wiatru, 

to i tak w końcu nie będzie posiadał wiedzy. Dla niego przedmiot ten pozostanie nieuchwytnym 

i niepojętym. Ale temat ten przedstawiony jest w Bhagavad-gicie: ananya-cetah. Kryszna mówi, 

żeby medytować o Nim nie schodząc ze ścieżki pokornego pełnienia służby oddania. Jeśli ktoś 

wielbi Go w ten sposób, to tasyaham sulabhah: "Staję się łatwo dostępnym". Na tym polega proces: 

jeśli ktoś pracuje dla Kryszny dwadzieścia cztery godziny na dobę, Kryszna nie może o nim 

zapomnieć. Stając się pokornym, można przyciągnąć uwagę Boga. Jak Guru Maharaja 

Bhaktisiddhanta Sarasvati zwykł mówić: "Nie próbuj zobaczyć Boga. Czy Bóg ma przyjść i stawić 

się przed nami tak jak sługa tylko dlatego, że my chcemy Go zobaczyć? To nie jest pokorne 

nastawienie. Musimy zobowiązać Go naszą miłością i służbą".  

 

Właściwy proces zbliżenia się do Kryszny dał ludzkości Pan Caitanya Mahaprabhu. Proces ten 

docenił Rupa Goswami, Jego pierwszy uczeń. Rupa Goswami był ministrem w rządzie 

muzułmańskim, ale opuścił swoje stanowisko, by zostać uczniem Caitanyi Mahaprabhu. Gdy Rupa 

Goswami po raz pierwszy spotkał Pana, zwrócił się do Niego wypowiadając następujący werset:  

 

namo maha-vadanyaya  

krsna-prema-pradaya te  

krsnaya krsna-caitanya-  

namne gaura-tvise namah  

 

"Składam pełne szacunku pokłony Najwyższemu Panu, Śri Krysznie Caitanyi, który jest bardziej 

wspaniałomyślny niż jakikolwiek inny awatara, nawet Sam Kryszna, ponieważ za darmo obdarza 

tym, czego nikt inny nigdy nie dawał – czystą miłością do Kryszny". Rupa Goswami nazwał 

Caitanyę Mahaprabhu "najbardziej hojną, najbardziej miłosierną osobistością", ponieważ za bardzo 

niską cenę oferował najwartościowszą ze wszystkich rzeczy – miłość do Boga. Wszyscy pragniemy 

Kryszny i tęsknimy za Nim. Kryszna jest najbardziej atrakcyjny, najpiękniejszy, najbogatszy, 

najpotężniejszy i najbardziej uczony. To jest obiekt naszych pragnień. Pragniemy kogoś, kto jest 

piękny, potężny, uczony, bogaty. Kryszna jest źródłem wszystkich tych cech, musimy więc tylko 

skierować naszą uwagę ku Niemu i otrzymamy wszystko. Wszystko – cokolwiek chcemy. Ten 

proces świadomości Kryszny spełni wszystkie pragnienia, które mamy w sercu. 

 

Jak oznajmiono wcześniej, ten, kto umiera w świadomości Kryszny, ma zapewniony wstęp na 

Krysznalokę – najwyższą siedzibę, w której rezyduje Kryszna. W tym momencie ktoś może 



zapytać, jaką korzyść odniesiemy, gdy udamy się na tę planetę. Odpowiada na to Sam Kryszna:  

 

mam upetya punar janma  

duhkhalayam aśaśvatam  

napnuvanti mahatmanah  

samsiddhim paramam gatah  

 

"Osiągnąwszy Mnie, wielkie dusze, będące oddanymi Mi yoginami, nigdy nie powracają do tego 

tymczasowego, pełnego nieszczęść świata, albowiem osiągnęły najwyższą doskonałość". (Bg. 8.15)  

 

Kryszna, stwórca, potwierdza, że ten materialny świat jest duhkhalayam – pełen niedoli. Jak więc 

możemy uczynić go wygodnym? Czy można uczynić ten świat wygodnym przez tak zwany postęp 

naukowy? Nie, nie jest to możliwe. W rezultacie nie chcemy nawet wiedzieć, jakie są te niedole. 

Jak już powiedzieliśmy, niedolami tymi są: narodziny, starość, choroby i śmierć, a ponieważ nie 

możemy nic na nie poradzić, więc próbujemy odłożyć je na bok. Naukowcy nie mogą zaradzić tym 

nieszczęściom, które zawsze sprawiają nam kłopoty. Zamiast tego próbują odwrócić od nich naszą 

uwagę budując statki kosmiczne lub bomby atomowe. Rozwiązanie tych problemów podane jest 

tutaj, w Bhagavad-gicie: jeśli ktoś osiągnie platformę Kryszny, nie musi wracać na tę ziemię 

narodzin i śmierci. Powinniśmy spróbować zrozumieć, że to miejsce jest pełne niedoli. Zrozumienie 

tego wymaga rozwiniętej do pewnego stopnia świadomości. Koty, psy i świnie nie potrafią 

zrozumieć, że cierpią. Człowiek nazywany jest zwierzęciem rozumnym, ale jego rozum 

wykorzystywany jest do pogłębienia zwierzęcych skłonności zamiast dociekania, jak wyzwolić się 

z tych pełnych nieszczęścia warunków. Tutaj Kryszna mówi wyraźnie, że ten, kto przychodzi do 

Niego, nigdy nie narodzi się na nowo, by znowu doświadczać cierpienia. Te wielkie dusze, które do 

Niego przyszły, osiągnęły najwyższą doskonałość życia, która przynosi żywej istocie ulgę od 

cierpień uwarunkowanej egzystencji.  

 

Jedną z różnic między Kryszną a zwykłą istotą jest to, że zwykła istota może być tylko w jednym 

miejscu na raz, ale Kryszna może być wszędzie we wszechświecie, a mimo to jest jednocześnie 

w Swej własnej siedzibie. Siedziba Kryszny w transcendentalnym królestwie nazywana jest Goloką 

Vrindavaną. Vrindavana w Indiach jest tą samą Vrindavaną, która zstąpiła na tę Ziemię. Kiedy 

Kryszna zstępuje osobiście przez Swą wewnętrzną moc, zstępuje również Jego dhama, czyli 

siedziba. Innymi słowy, gdy Kryszna zstępuje na tę Ziemię, pojawia się na tym właśnie terenie. 

Pomimo tego siedziba Kryszny znajduje się wiecznie w niebie transcendentalnym, na Vaikunthach. 

W tym wersecie Kryszna twierdzi, że ten, kto udaje się do Jego siedziby na Vaikunthach, nigdy nie 

musi rodzić się ponownie w tym materialnym świecie. Taka osoba nazywana jest mahatmą. Na 

Zachodzie słowa mahatma używa się na ogół w powiązaniu z Mahatmą Gandhim, ale powinniśmy 

zrozumieć, że słowo mahatma nie jest tytułem jakiegoś polityka. Słowo mahatma odnosi się do 

pierwszej klasy człowieka, osoby świadomej Kryszny, która może wejść do siedziby Kryszny. 

A oto doskonałość mahatmy: wykorzystanie ludzkiej formy życia i źródeł natury, by wywikłać się 

z cyklu narodzin i śmierci.  

 

Inteligentny człowiek wie, że nie chce nieszczęść, a jednak są one narzucane jej siłą. Jak 

powiedzieliśmy wcześniej, zawsze doświadczamy niedoli spowodowanych przez umysł, ciało, 

katastrofy naturalne lub inne żywe istoty. Zawsze narzucany jest nam jakiś rodzaj nieszczęścia. 

Cierpienie jest przeznaczeniem tego materialnego świata; gdyby cierpienia nie istniały, nie 

moglibyśmy przyjść do świadomości Kryszny. W rzeczywistości nieszczęścia są bodźcem, który 

pomaga nam wznieść się do świadomości Kryszny. Osoba inteligentna pyta, dlaczego te 

nieszczęścia są jej siłą narzucane. Jednakże nastawienie współczesnej cywilizacji jest takie: "Mogę 

cierpieć. Okryję to jakimiś środkami odurzającymi i już". Ale gdy tylko środki toksyczne przestaną 

działać, nieszczęścia wracają. Nie można zaradzić niedolom życia przy pomocy sztucznej 

toksykacji. Zaradzić im może świadomość Kryszny 



 

Ktoś mógłby zrobić uwagę, że chociaż bhaktowie Kryszny próbują udać się na planetę Kryszny, to 

wszyscy poza nimi zainteresowani są podróżą na Księżyc. Czy udanie się na Księżyc nie jest także 

doskonałością? Żywa istota zawsze ma skłonności do podróżowania na inne planety. Jednym 

z określeń żywej istoty jest sarva-gata, co znaczy "ten, kto chce wszędzie podróżować". 

Podróżowanie jest częścią natury żywej istoty. Pragnienie udania się na Księżyc nie jest czymś 

nowym. Yogini także zainteresowani są uzyskaniem wstępu na wyższe planety, ale w Bhagavad-

gicie (8.16) Kryszna zauważa, że to w niczym nie pomoże.  

 

a-brahma-bhuvanal lokah  

punar avartino 'rjuna.  

mam upetya tu kaunteya  

punar janma na vidyate  

 

"Wszystkie planety w materialnym świecie, od najwyższej do najniższej, są miejscami niedoli, 

powtarzających się narodzin i śmierci. Lecz kto przybywa do Mojej siedziby, o synu Kunti, ten 

nigdy już nie rodzi się ponownie". Wszechświat dzieli się na wyższe, środkowe i niższe systemy 

planetarne. Uważa się, że Ziemia leży w środkowym systemie planetarnym. Kryszna mówi, że 

nawet jeśli ktoś dostanie się na najwyższą ze wszystkich planet, zwaną Brahmaloką, to na niej też 

występują powtarzające się narodziny i śmierć. Inne planety w tym wszechświecie pełne są żywych 

istot. Nie powinniśmy myśleć, że tutaj jesteśmy tylko my i że wszystkie inne planety są 

niezamieszkane. Z doświadczenia wiemy, że nie ma na Ziemi miejsca, w którym nie byłoby 

żywych istot. Jeśli będziemy kopać w głąb ziemi, znajdziemy robaki; jeśli zanurzymy się w wodzie, 

znajdziemy stworzenia wodne; jeśli wzniesiemy się w powietrze, napotkamy tak wiele ptaków. Jak 

więc można dojść do wniosku, że na innych planetach nie ma żywych istot? Ale Kryszna zauważa, 

że nawet jeśli uzyskamy wstęp na planety, na których mieszkają wielcy półbogowie, to nadal 

będziemy podlegać śmierci. I Kryszna jeszcze raz powtarza, że kto osiągnie Jego planetę, nie musi 

rodzić się ponownie.  

 

Powinniśmy bardzo poważnie podejść do osiągnięcia naszego wiecznego życia pełnego szczęścia 

i wiedzy Zapomnieliśmy, że to jest prawdziwym celem życia, że to jest naprawdę dla nas korzystne. 

A dlaczego zapomnieliśmy? Usidlił nas po prostu materialny blichtr – drapacze chmur, wielkie 

fabryki i polityczne rozgrywki – chociaż wiemy, że bez względu na to, jak wysoki drapacz chmur 

wzniesiemy, nie będziemy mogli żyć w nim bez końca. Nie powinniśmy marnować naszej energii 

na rozwijanie wielkiego przemysłu i budowanie miast, by jeszcze bardziej uwikłać się w materialną 

naturę. Powinniśmy raczej wykorzystać naszą energię do rozwinięcia świadomości Kryszny, aby 

osiągnąć ciało duchowe, w którym możemy udać się na planetę Kryszny. Świadomość Kryszny nie 

jest jakąś religijną formułą czy duchowym wypoczynkiem; jest najważniejszą, nieodłączną cechą 

żywej istoty. 

 

 

Rozdział 4   

 

Niebo poza wszechświatem 

 

 

Skoro nawet na najwyższych planetach w tym wszechświecie istnieją narodziny i śmierć, to 

dlaczego wielcy yogini usiłują się na nie wznieść? Chociaż mogą mieć oni wiele mocy 

mistycznych, to mimo to jest w nich tendencja do pragnienia cieszenia się udogodnieniami 

materialnego życia. Na wyższych planetach można żyć niezmiernie długo. Śri Kryszna wspomina 

o tym, jak oblicza się czas na tych planetach:  

 



sahasra-yuga-paryantam  

ahar yad brahmano viduh  

ratrim yuga-sahasrantam  

te 'ho-ratra-vido janah  

 

"Według ludzkich obliczeń, tysiąc yug wziętych razem składa się na jeden dzień Brahmy Równie 

długo trwa jego noc". (Bg. 8.17)  

 

Jedna yuga trwa 4 300 000 lat. Jeśli pomnożymy tę liczbę przez tysiąc, to otrzymamy długość 

trwania dwunastu godzin Brahmy na planecie Brahmaloka. Drugi taki dwunastogodzinny okres 

stanowi jego noc. Trzydzieści takich dni składa się na jeden miesiąc, dwanaście miesięcy na rok, 

a Brahma żyje sto takich lat. Życie na takiej planecie jest faktycznie długie, ale mimo to po 

trylionach lat mieszkańcy Brahmaloki muszą stanąć w obliczu śmierci. Dopóki nie udamy się na 

planety duchowe, nie możemy umknąć śmierci.  

 

avyaktad vyaktayah sarvah  

prabhavanty ahar-agame  

ratry-agame praliyante  

tatraivavyakta-samjnake  

 

"Kiedy zaczyna się dzień Brahmy, jawi się cały ten ogrom żywego istnienia, a gdy noc zapada, 

wszystko ono ponownie łączy się z niezamanifestowanym". (Bg. 8.18) U schyłku dnia Brahmy 

wszystkie niższe systemy planetarne zalewane są wodą, a ich mieszkańcy ulegają unicestwieniu. Po 

tej dewastacji, gdy noc Brahmy dobiegnie końca, rankiem, gdy Brahma wstaje, znowu następuje 

stworzenie i wszystkie te żywe istoty pojawiają się na nowo. Tak więc podleganie stwarzaniu 

i unicestwianiu jest naturą tego materialnego świata.  

 

bhuta-gramah sa evayam  

bhutva bhutva praliyate  

ratry-agame 'vaśah partha  

prabhavaty ahar-agame  

 

"I raz za razem, gdy przychodzi dzień Brahmy, ten zastęp istot uaktywnia się, lecz z każdym 

zapadnięciem nocy, o Partho, bezradnie znika". (Bg. 8.19) Chociaż żywe istoty nie chcą dewastacji, 

dewastacja nastąpi i planety zostaną zalane, aż wszystkie żywe istoty, które je zamieszkują zostaną 

zatopione i pozostaną pod wodą przez całą noc Brahmy. Ale gdy nadchodzi dzień, woda stopniowo 

opada.  

 

paras tasmat tu bhavo 'nyo  

'vyakto 'vyaktat sanatanah  

yah sa sarvesu bhutesu  

naśyatsu na vinaśyati  

 

"Jednak istnieje jeszcze inna niezamanifestowana natura – wieczna i transcendentalna do tej 

zamanifestowanej i niezamanifestowanej materii. Jest ona najwyższą i nigdy nie ulega 

unicestwieniu. Kiedy wszystko w tym świecie ulega zagładzie, ta część pozostaje niezmienną". (Bg. 

8.20) Nie możemy obliczyć rozmiarów materialnego wszechświata, ale w Vedach mamy 

informacje, że w całym stworzeniu są miliony wszechświatów, a poza nimi leży inne niebo, które 

jest duchowe. Wszystkie planety są tam wieczne i istoty, które na nich przebywają, żyją wiecznie. 

W tym wersecie słowo bhavah znaczy "natura", i tutaj wspomniana jest inna natura. W tym świecie 

także doświadczamy dwóch natur. Żywa istota jest duchem i dopóki znajduje się wewnątrz materii, 

materia się porusza, ale gdy tylko żywa istota, duchowa iskra, opuści ciało, ciało nie może się 



poruszać. Natura duchowa nazywana jest wyższą naturą Kryszny, a materialna nazywana jest 

niższą. Ponad tą naturą materialną jest wyższa natura, która jest całkowicie duchowa. Nie można 

dowiedzieć się o tym przy pomocy badań i doświadczeń. Przez teleskop możemy zobaczyć wiele 

milionów gwiazd, ale nie możemy się do nich zbliżyć. Musimy zrozumieć nasze ograniczenia. Jeśli 

za pośrednictwem wiedzy doświadczalnej nie możemy zrozumieć materialnego wszechświata, to 

jakie są perspektywy na zrozumienie Boga i Jego królestwa? Nie można tego zrobić przy pomocy 

doświadczeń. Musimy to zrobić słuchając Bhagavad-gity. Nie możemy dowiedzieć się, kto jest 

naszym ojcem przy pomocy wiedzy eksperymentalnej; musimy uwierzyć słowom naszej matki. 

Jeśli jej nie wierzymy, to nie ma sposobu, by się tego dowiedzieć. Podobnie, jeśli po prostu 

będziemy trwać przy metodzie świadomości Kryszny, wszelkie informacje o Krysznie i Jego 

królestwie zostaną nam objawione. 

 

Paras tu bhavah znaczy "wyższa natura", a vyaktah odnosi się do tego, co widzimy 

zamanifestowane. Widzimy, że materialny wszechświat manifestuje się w formie Ziemi, Słońca, 

gwiazd i planet. A poza tym wszechświatem jest inna natura, natura wieczna. Avyaktat sanatanah. 

Ta materialna natura ma początek i koniec, ale tamta natura duchowa jest sanatanah – wieczna. Nie 

ma ani początku, ani końca. Jak jest to możliwe? Po niebie może przechodzić chmura i może 

wydawać się, że rozciąga się ona na wielkiej przestrzeni, ale w rzeczywistości jest to tylko mała 

plamka zajmująca nieznaczną część całego nieba. Ponieważ jesteśmy tacy mali, to jeśli zaledwie 

kilkaset mil przesłoniętych jest chmurą, wydaje nam się, że całe niebo jest zachmurzone. Podobnie, 

cały ten materialny wszechświat jest jak mała, nieznaczna chmura na wielkim niebie duchowym. 

Okryty jest on mahat-tattvą, materią. Tak jak chmura ma początek i koniec, ta materialna natura 

także ma początek i koniec. Gdy chmury znikną i niebo się przejaśni, wówczas widzimy wszystko 

takim, jakim jest. Podobnie, ciało jest tak jak chmura przechodząca nad duszą. Trwa ono przez 

pewien czas, wydaje jakieś produkty uboczne, słabnie, a potem znika. Każde materialne zjawisko, 

jakie obserwujemy, podlega sześciu przemianom materialnej natury – powstaje, rośnie, trwa przez 

pewien czas, wytwarza jakieś produkty uboczne, słabnie, a potem znika. Kryszna wspomina, że 

poza tą zmieniającą się, podobną chmurze naturą, istnieje natura duchowa, która jest wieczna. 

Ponadto, kiedy ta materialna natura zostaje unicestwiona, avyaktat sanatanah pozostanie.  

 

Literatura wedyjska zawiera dużą ilość informacji o niebie materialnym i duchowym. W Drugim 

Canto Śrimad-Bhagavatam znajdują się opisy nieba duchowego i jego mieszkańców. Podana jest 

nawet informacja, że w duchowym niebie są duchowe samoloty i że wyzwolone istoty podróżują 

tymi samolotami niczym błyskawice. Wszystko, co widzimy tutaj, można znaleźć również tam 

w rzeczywistej formie. Tutaj, w niebie materialnym, wszystko jest imitacją, czy cieniem tego, co 

istnieje w niebie duchowym. Śrimad-Bhagavatam mówi, że tak jak w kinie oglądamy po prostu 

widowisko czy kopię tego, co prawdziwe, podobnie ten materialny świat ukształtowany jest na 

wzór rzeczywistości – niczym manekin w oknie wystawowym, który zrobiony jest na podobieństwo 

jakiejś dziewczyny. Każdy normalny człowiek wie, że manekin jest tylko imitacją. Śridhara Swami 

mówi, że ponieważ świat duchowy jest rzeczywisty, dlatego ten świat materialny, który jest 

imitacją, wydaje się być rzeczywistym. Musimy zrozumieć, co to znaczy rzeczywistość – 

rzeczywistość oznacza istnienie, które nie ma końca. Rzeczywistość oznacza wieczność.  

 

nasato vidyate bhavo  

nabhavo vidyate satah  

ubhayor api drsto 'ntas  

tv anayos tattva-darśibhih  

 

"Ci, którzy są prorokami prawdy, stwierdzili, że w nieistniejącym (materialnym ciele) nie ma 

trwałości, a to, co istnieje (dusza) – nie ulega zmianie. Prorocy prawdy stwierdzili to studiując 

naturę obu". (Bg. 2.16)  

 



Prawdziwą przyjemnością jest Kryszna, podczas gdy przyjemność materialna, która jest 

tymczasowa, nie jest rzeczywista. Ci, którzy widzą rzeczy takimi, jakimi są, nie biorą udziału 

w złudnej przyjemności. Prawdziwym celem ludzkiego życia jest osiągnięcie nieba duchowego, ale 

– jak wskazuje Śrimad-Bhagavatam – większość ludzi o tym nie wie. Przeznaczeniem życia 

ludzkiego jest zrozumienie rzeczywistości i przeniesienie się do niej. Cała literatura wedyjska 

poucza nas, byśmy nie pozostawali w tej ciemności. Naturą świata materialnego jest ciemność, ale 

świat duchowy jest pełen światła, chociaż nie oświetla go ogień czy elektryczność. Kryszna 

wspomina o tym w piętnastym rozdziale Bhagavad-gity (15.6):  

 

na tad bhasayate suryo  

na śaśanko na pavakah  

yad gatva na nivartante  

tad dhama paramam mama  

 

"Tej Mojej najwyższej siedziby nie oświetla słońce, księżyc, ogień ani elektryczność. Kto osiąga ją, 

nie powraca już nigdy do tego materialnego świata". 

 

Świat duchowy nazywany jest niezamanifestowanym, ponieważ nie można go postrzec 

materialnymi zmysłami.  

 

avyakto 'ksara ity uktas  

tam ahuh paramam gatim  

yam prapya na nivartante  

tad dhama paramam mama  

 

"To najwyższe miejsce pobytu, które Vedantyści opisują jako niezamanifestowane i nieomylne, 

i które znane jest jako najwyższe przeznaczenie, z którego ten, kto raz je osiągnął, nigdy nie 

powraca – to miejsce jest Moim najwyższym królestwem". (Bg. 8.21) Werset ten sygnalizuje 

wielką podróż. Musimy być w stanie wejść w przestrzeń kosmiczną, przebyć materialny 

wszechświat, przebić się przez jego okrywy i wejść do nieba duchowego. Paramam gatim – ta 

podróż jest najwyższą. Nie ma kwestii oddalenia się od tej planety o kilka tysięcy mil, a potem 

powrotu. Tego rodzaju podróż nie jest zbyt chwalebna. Musimy przebyć cały materialny 

wszechświat. Tego nie możemy dokonać przy pomocy statków kosmicznych, tylko dzięki 

świadomości Kryszny. Kto pochłonięty jest świadomością Kryszny i w chwili śmierci myśli 

o Krysznie, ten od razu zostaje tam przeniesiony. Jeśli w ogóle chcemy udać się do duchowego 

nieba i kultywować wieczne, szczęśliwe życie, które jest pełne wiedzy, to teraz musimy zacząć 

rozwijać ciało sac-cid-ananda. Jest powiedziane, że ciało Kryszny jest sac-cid-ananda – iśvarah 

paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah – i my również mamy podobne ciało zbudowane 

z wieczności, wiedzy i szczęścia, ale jest ono bardzo małe i okryte ubraniem z materii. Jeśli w jakiś 

sposób uda nam się porzucić to fałszywe ubranie, wówczas możemy osiągnąć królestwo duchowe. 

Gdy raz osiągniemy ten duchowy świat, to nie musimy z niego wracać (yam prapya na nivartante).  

 

Zatem wszyscy powinniśmy próbować udać się do tej dhama paramam – najwyższej siedziby 

Kryszny. Kryszna Sam przychodzi, by nas przywołać do Siebie i daje nam literaturę, która pełni 

funkcję przewodników, oraz wysyła Swych bona fide reprezentantów. Powinniśmy skorzystać 

z tego udogodnienia, jakim jest ludzkie życie. Osoba, która osiąga tę najwyższą siedzibę, nie musi 

już dłużej praktykować pokut, wyrzeczeń, yogi medytacyjnej itd., natomiast dla tego, kto jej nie 

osiąga, wszystkie pokuty i wyrzeczenia są bezużyteczną stratą czasu. Ludzka forma życia jest 

sposobnością uzyskania tej łaski, a państwo, rodzice, nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek 

pomóc tym, którzy otrzymali ludzką formę życia, by osiągnęli tę doskonałość. Samo jedzenie, 

spanie, łączenie się w pary i kłócenie się jak psy i koty nie jest cywilizacją. Powinniśmy właściwie 

wykorzystać ludzką formę życia i skorzystać z tej wiedzy, by umocnić się w świadomości Kryszny 



tak, abyśmy dwadzieścia cztery godziny na dobę byli zaabsorbowani Kryszną i byśmy w chwili 

śmierci natychmiast przenieśli się do nieba duchowego.  

 

purusah sa parah partha  

bhaktya labhyas tv ananyaya  

yasyantah-sthani bhutani  

yena sarvam idam tatam  

 

"Najwyższa Osoba Boga, który przewyższa wszystko, osiągalny jest przez czyste oddanie. Chociaż 

zawsze obecny w Swej siedzibie, jest wszechprzenikający i wszystko usytuowane jest w Nim". (Bg. 

8.22)  

 

Jeśli w ogóle interesuje nas osiągnięcie tej najwyższej siedziby, to procesem – jak wspomniano 

tutaj – jest bhakti. Bhaktya oznacza służbę oddania, posłuszeństwo wobec Najwyższego Pana. 

Rdzeniem słowa bhaktya jest bhaj, co znaczy "służba". Definicją bhakti podaną w Narada-

pancaratrze jest "wolność od desygnatów". Jeśli ktoś jest zdeterminowany, by uwolnić się od 

wszystkich narzuconych czystej duszy desygnatów, których przyczyną jest ciało i które się zawsze 

zmieniają, gdy zmienia się ciało, to może osiągnąć bhakti. Bhakti oznacza realizację, że jest się 

duszą i w żadnym stopniu materią. Naszą prawdziwą tożsamością nie jest bycie tym ciałem, które 

jest jedynie okryciem duszy. Naszą prawdziwą tożsamością jest bycie das, czyli sługą Kryszny. 

Gdy ktoś usytuowany jest w swej prawdziwej tożsamości i służy Krysznie, to jest on bhaktą. 

Hrsikena hrsikeśa-sevanam: gdy nasze zmysły uwolnią się od materialnych desygnatów, będziemy 

wykorzystywać je w służbie dla pana zmysłów, Hrisikeśy, czyli Kryszny. 

 

Jak zauważa Rupa Goswami, musimy służyć Krysznie z życzliwością. Na ogół chcemy służyć 

Bogu z myślą o materialnym celu czy zysku. Oczywiście, ten kto udaje się do Boga, by osiągnąć 

materialny zysk, jest lepszy niż ten, kto nigdy się do Niego nie zwraca, ale powinniśmy uwolnić się 

od pragnienia materialnej korzyści. Naszym celem powinno być zrozumienie Kryszny. Oczywiście 

Kryszna jest nieograniczony i zrozumienie Go nie jest możliwe, ale powinniśmy przyjąć to, co 

jesteśmy w stanie zrozumieć. Bhagavad-gita została przedstawiona specjalnie z myślą o naszym 

zrozumieniu. Powinniśmy wiedzieć, że gdy w ten sposób otrzymujemy wiedzę, Kryszna jest 

zadowolony, i powinniśmy służyć Mu z życzliwością, w sposób, który Go zadowoli. Świadomość 

Kryszny jest ogromną nauką z rozległą literaturą, którą powinniśmy wykorzystać, by rozwinąć 

bhakti.  

 

Purusah sa parah: w niebie duchowym Najwyższy Pan obecny jest jako Najwyższa Osoba. Są tam 

niezliczone samoświetlne planety i na każdej z nich rezyduje jakaś ekspansja Kryszny. Ekspansje te 

są czteroramienne i mają niezliczone imiona. Wszystkie one są osobami – nie są bezosobowe. Do 

tych purusa, czyli osób, można zbliżyć się przez bhakti. Nie można tego zrobić przy pomocy 

wyzwań, filozoficznych spekulacji czy umysłowych wytworów ani też przez ćwiczenia fizyczne, 

tylko przez oddanie, bez odchyleń w kierunku działania dla rezultatów.  

 

Jaki jest ten purusah, ta Najwyższa Osoba? Yasyantah-sthani bhutani yena sarvam idam tatam: 

każda żywa istota i wszystko inne jest wewnątrz Niego, a mimo to jest On na zewnątrz, 

wszechprzenikający. Jak to się dzieje? On jest jak Słońce, które znajduje się w jednym miejscu, 

a jednak obecne jest wszędzie w postaci swych promieni. Chociaż Bóg przebywa w Swojej dhama 

paramam, to Jego energie rozchodzą się wszędzie. Nie jest On też różnym od Swych energii, 

podobnie jak Słońce i promienie słoneczne nie są od siebie różne. Ponieważ Kryszna i Jego energie 

zawsze są tożsami, to jeśli jesteśmy zaawansowani w służbie oddania, możemy widzieć Krysznę 

wszędzie.  

 

premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena  



santah sadaiva hrdayesu vilokayanti  

 

"Wielbię pierwotnego Pana, Osobę Boga, Govindę. Zawsze oglądają Go w swych sercach czyści 

bhaktowie, których oczy posmarowane są maścią miłości do Boga". (Brahma-samhita 5.38) Ci, 

którzy przepełnieni są miłością do Boga, bezustannie widzą Go przed sobą. To nie jest tak, że 

widzieliśmy Boga ostatniej nocy, a teraz nie jest On już dłużej obecny. Nie. Osoba świadoma 

Kryszny zawsze doświadcza obecności Kryszny i bezustannie może Go widzieć. Po prostu musimy 

rozwinąć oczy, którymi możemy Go oglądać.  

 

Na skutek naszej materialnej niewoli, okrycia materialnymi zmysłami, nie możemy zrozumieć, co 

jest duchowe. Ale ignorancji tej możemy się pozbyć dzięki procesowi intonowania Hare Kryszna. 

Jak to możliwe? Osobę, która śpi, można obudzić przy pomocy wibracji dźwiękowej. Chociaż 

człowiek może być faktycznie nieświadomy – nie może nic zobaczyć, poczuć, powąchać itd. – to 

zmysł słuchu jest tak dominujący, że śpiącą osobę można obudzić po prostu przy pomocy wibracji 

dźwiękowej. Podobnie dusza, chociaż teraz pogrążona we śnie ze względu na kontakt z materią, 

może zostać obudzona przy pomocy transcendentalnej wibracji dźwiękowej Hare Kryszna, Hare 

Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 

Kryszna jest to po prostu sposób zwrócenia się do Najwyższego Pana i Jego energii. Hare znaczy 

energia, a Kryszna jest imieniem Najwyższego Pana, więc gdy intonujemy Hare Kryszna, mówimy: 

"O energio Pana, o Panie, proszę, przyjmij mnie". Nie ma kwestii modlenia się o chleb powszedni, 

gdyż chleba nigdy nie brakuje. Hare Kryszna jest po prostu prośbą do Najwyższego Pana, by nas 

zaakceptował. Pan Caitanya Mahaprabhu modlił się osobiście:  

 

ayi nanda-tanuja kinkaram  

patitam mam visame bhavambudhau  

krpaya tava pada-parikaja-  

sthita-dhuli-sadrśam vicintaya  

 

"O synu Maharajy Nandy, jestem Twym wiecznym sługą, a mimo to w jakiś sposób wpadłem do 

tego oceanu narodzin i śmierci. Dlatego proszę, zabierz mnie z tego oceanu śmierci i umieść mnie 

jako jeden z atomów u Twych lotosowych stóp". (Śiksastaka 5) Jedyną nadzieją dla człowieka, 

który wpadł do wody pośrodku oceanu jest to, że ktoś przybędzie i go stamtąd wyłowi. Jeśli ktoś się 

pojawi i wyciągnie go z wody, natychmiast dozna on ulgi. Podobnie, jeśli w jakiś sposób 

zostaniemy wyciągnięci z oceanu narodzin i śmierci przez proces świadomości Kryszny, 

natychmiast odczuwamy ulgę. 

 

Chociaż nie możemy postrzec transcendentalnej natury Najwyższego Pana, Jego imienia, sławy 

i czynów, to jeśli usytuujemy się w świadomości Kryszny, Bóg stopniowo nam się objawi. Nie 

możemy ujrzeć Boga dzięki własnemu wysiłkowi, ale jeśli zdobędziemy kwalifikacje, Bóg się 

objawi i wówczas Go zobaczymy. Nikt nie może nakazać Bogu, by stawił się przed nim i tańczył, 

ale musimy działać w taki sposób, by Kryszna zechciał się nam objawić.  

 

Kryszna daje nam informacje o Sobie w Bhagavad-gicie i nie ma kwestii wątpienia w nie; po prostu 

musimy to poczuć, zrozumieć. Zrozumienie Bhagavad-gity nie wymaga żadnych wstępnych 

kwalifikacji, ponieważ została ona wypowiedziana z platformy absolutnej. Prosty proces 

intonowania imion Kryszny objawi nam, kim my jesteśmy, kim jest Bóg, czym są wszechświaty 

materialne i duchowe, dlaczego jesteśmy uwarunkowani, jak możemy wydostać się z tego 

uwarunkowania, i wszystko inne – krok po kroku. Prawdę powiedziawszy, proces wiary 

i objawienia nie jest dla nas czymś obcym. Codziennie pokładamy w coś wiarę i ufamy, że później 

zostanie nam to objawione. Możemy kupić bilet do Indii i na podstawie tego biletu wierzymy, że 

tam dotrzemy. Dlaczego płacimy za ten bilet? Nie dajemy tych pieniędzy komukolwiek. Biuro 

sprzedaży jest autoryzowane i linia lotnicza jest autoryzowana, tak więc budzą wiarę. Bez wiary nie 



możemy zrobić kroku naprzód w zwykłym toku naszego życia. Musimy mieć wiarę, ale powinna to 

być wiara w coś autoryzowanego. To nie jest tak, że mamy ślepą wiarę, ale raczej akceptujemy to, 

co jest uznane. W Indiach Bhagavad-gita jest uznana i akceptowana jako pismo święte przez ludzi 

wszystkich klas, a jeśli chodzi o obszar poza Indiami, to wielu uczonych, teologów i filozofów 

uznaje Bhagavad-gitę za wielkie, autorytatywne dzieło. Nawet taki naukowiec jak profesor Albert 

Einstein czytał ją systematycznie.  

 

W oparciu o Bhagavad-gitę musimy przyjąć, że istnieje wszechświat duchowy, który jest 

królestwem Boga. Jeśli w jakiś sposób dostalibyśmy się do kraju, w którym poinformowano by nas, 

że nie musimy już dłużej doświadczać narodzin, starości, chorób i śmierci, to czy nie bylibyśmy 

szczęśliwi? Jeśli byśmy usłyszeli o takim miejscu, to z pewnością dołożylibyśmy wszelkich starań, 

by tam pojechać. Nikt nie chce się starzeć; nikt nie chce umierać. Miejsce wolne od takich cierpień 

byłoby przedmiotem naszych pragnień. Dlaczego tego chcemy? Ponieważ pragnienie tego jest 

naszym prawem, przywilejem. Jesteśmy wieczni, pełni szczęścia i pełni wiedzy, ale okryci tym 

materialnym uwikłaniem, zapomnieliśmy o sobie. Dlatego Bhagavad-gita daje nam możliwość 

odzyskania naszego oryginalnego statusu.  

 

Śankarici i buddyści twierdzą, że świat poza tym światem jest pustką, ale Bhagavad-gita nie 

rozczarowuje nas w ten sposób. Filozofia pustki po prostu stworzyła ateistów. Jesteśmy duchowymi 

istotami i chcemy przyjemności, ale gdy tylko słyszymy, że naszą przyszłością jest pustka, 

rozwijamy skłonności do cieszenia się tym materialnym życiem. I tym sposobem impersonaliści 

omawiają filozofię pustki próbując, na ile to możliwe, cieszyć się tym materialnym życiem. W ten 

sposób można czerpać przyjemność ze spekulowania, ale nie da to żadnej duchowej korzyści.  

 

brahma-bhutah prasannatma  

na śocati na kanksati  

samah sarvesu bhutesu  

mad-bhaktim labhate param  

 

"Ten, kto jest usytuowany w taki transcendentalny sposób, od razu realizuje Najwyższego 

Brahmana i staje się całkowicie radosnym. Nie rozpacza nigdy ani niczego nie pragnie, jednakowo 

ustosunkowanym będąc do każdej żywej istoty. W tym stanie osiąga czystą służbę oddania dla 

Mnie". (Bg. 18.54)  

 

Kto uczynił postęp w życiu w służbie oddania i kto rozkoszuje się służbą dla Kryszny, ten 

automatycznie uwalnia się od przywiązania do materialnej przyjemności. Symptomem osoby 

zaabsorbowanej bhakti jest to, że jest ona w pełni usatysfakcjonowana Kryszną. 

 

 

Rozdział 5   
 

Obcowanie z Kryszną 

 

Jeśli dostajemy rzecz lepszą, w naturalny sposób rezygnujemy z rzeczy gorszych. Pragniemy 

przyjemności, ale impersonalizm i filozofia pustki stworzyły taką atmosferę, że staliśmy się 

ofiarami przyjemności materialnej. Musi istnieć przyjemność płynąca ze związku z Najwyższą 

Osobą (purusah sa parah), z Panem, którego możemy ujrzeć twarzą w twarz. W niebie duchowym 

możemy osobiście rozmawiać z Bogiem, bawić się z Nim, jeść z Nim itd. Wszystko to można 

osiągnąć przez bhaktya – transcendentalną służbę miłości. Służba ta musi być jednak wolna od 

fałszu, to znaczy, że musimy kochać Boga bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Kochanie 

Boga z myślą, by stać się z Nim jednym, również jest pewną formą fałszu.  

 



Jedna z głównych różnic między niebem materialnym a duchowym polega na tym, że w niebie 

duchowym przywódca czy lider duchowych planet nie ma żadnego rywala. Na planetach 

duchowych osobą panującą jest zawsze pełna ekspansja Śri Kryszny. Najwyższy Pan i Jego 

różnorodne manifestacje przewodzą na wszystkich planetach Vaikuntha. Na przykład na Ziemi 

istnieje współzawodnictwo o pozycję prezydenta czy premiera, ale w niebie duchowym wszyscy 

uznają supremację Najwyższej Osoby Boga. Ci, którzy nie uznają Go i próbują z Nim 

współzawodniczyć, posyłani są do tego materialnego wszechświata, który jest jak więzienie. Tak 

jak w każdym mieście jest więzienie, które stanowi bardzo nieznaczną część całego miasta, 

podobnie materialny wszechświat jest więzieniem dla uwarunkowanych dusz. Jest on bardzo 

nieznaczną częścią nieba duchowego, ale nie leży poza nim, tak jak więzienie nie jest położone 

poza miastem.  

 

W niebie duchowym wszyscy mieszkańcy planet Vaikuntha są duszami wyzwolonymi. Śrimad-

Bhagavatam informuje nas, że ich ciała swym wyglądem przypominają dokładnie ciało Boga. Na 

niektórych z tych planet Bóg manifestuje się w postaci dwurękiej, a na innych ma cztery ręce. 

Mieszkańcy tych planet także manifestują dwie i cztery ręce – tak jak Najwyższy Pan – i jest 

powiedziane, że nie można ich odróżnić od Najwyższej Osoby. W niebie duchowym jest pięć 

rodzajów wyzwolenia. Sayujya-mukti jest to forma wyzwolenia, w której ktoś wtapia się 

w bezosobową egzystencję Najwyższego Pana zwaną Brahmanem. Inną formą wyzwolenia jest 

sarupya-mukti, dzięki której wygląda się dokładnie tak samo jak Bóg. Inną jest salokya-mukti, 

dzięki której można żyć na tej samej planecie co Bóg. Dzięki sarsti-mukti posiada się bogactwa 

podobne bogactwom Najwyższego Pana. Inny rodzaj wyzwolenia umożliwia ciągłe przebywanie 

z Bogiem, tak jak w przypadku Arjuny, który zawsze jest z Kryszną jako Jego przyjaciel. Można 

uzyskać każdą z tych pięciu form wyzwolenia, ale z tych pięciu bhaktowie w linii Vaisnava nie 

akceptują sayujya-mukti, wtopienia się w bezosobowy aspekt Pana. Vaisnava chce wielbić Pana 

takim, jakim On jest i zachować swą odrębną indywidualność, by Mu służyć, natomiast 

impersonalistyczny filozof Mayavadi chce utracić swą indywidualność i wtopić się w egzystencję 

Najwyższego. Tego wtopienia się nie poleca jednak ani Śri Kryszna w Bhagavad-gicie, ani też 

sukcesja uczniów filozofii Vaisnava. Pan Caitanya Mahaprabhu napisał o tym w Swojej Śiksastace 

(4):  

 

na dhanam na janam na sundarim  

kavitam va jagad-iśa kamaye  

mama janmani janmaniśvare  

bhavatad bhaktir ahaituki tvayi  

 

"O wszechmocny Panie! Nie pragnę gromadzić bogactw ani nie pragnę cieszyć się pięknymi 

kobietami. Nie chcę też żadnych zwolenników. Moim jedynym pragnieniem jest, bym mógł pełnić 

w swym życiu bezprzyczynową służbę dla Ciebie – narodziny po narodzinach". Tutaj Pan Caitanya 

Mahaprabhu mówi o "narodzinach po narodzinach". Gdzie są narodziny po narodzinach, tam nie 

ma wyzwolenia. W stanie wyzwolonym albo osiąga się planety duchowe, albo wtapia 

w egzystencję Najwyższego – w obu przypadkach nie ma kwestii powtórnych narodzin w tym 

materialnym świecie. Ale Caitanya Mahaprabhu nie dba o to, czy jest wyzwolony czy nie: 

zainteresowany jest tylko tym, by być zaangażowanym w świadomość Kryszny, w służbę dla 

Najwyższego Pana. Bhakta nie dba o to, gdzie jest ani o to, czy narodził się w społeczności 

zwierząt, w społeczeństwie ludzkim, wśród półbogów czy gdziekolwiek – modli się do Boga tylko 

o to, by nigdy o Nim nie zapomniał i żeby zawsze mógł pełnić transcendentalną służbę dla Niego. 

To są symptomy czystego oddania. Oczywiście bhakta, bez względu na to, gdziekolwiek by był, 

zawsze przebywa w królestwie duchowym, nawet będąc w tym materialnym ciele. Ale nie żąda od 

Boga niczego dla własnej wygody czy wyniesienia. 

 

Chociaż Kryszna zaznacza, że z łatwością może Go osiągnąć ten, kto jest Mu oddany, to 



w przypadku yogina, który praktykuje inne procesy yogi, istnieje pewne ryzyko. Takiemu yoginowi 

dał w Bhagavad-gicie (8.23) wskazówki dotyczące odpowiedniego czasu na opuszczenie 

fizycznego ciała.  

 

yatra kale tv anavrttim  

avrttim caiva yoginah  

prayata yanti tam kalam  

vaksyami bharatarsabha  

 

"O najlepszy z Bharatów, teraz objaśnię ci różne pory, o których gdy yogin opuszcza ten świat, 

powraca tutaj albo nigdy już nie powraca". Tutaj Kryszna zauważa, że jeśli ktoś jest w stanie 

opuścić ciało w określonym czasie, może osiągnąć wyzwolenie i nigdy tu nie powrócić. Z drugiej 

strony, jeśli umrze w innym czasie, to musi powrócić. Istnieje tu element ryzyka, ale dla bhakty 

zawsze pogrążonego w świadomości Kryszny nie ma kwestii ryzyka, gdyż jego wstęp do siedziby 

Kryszny jest zagwarantowany dzięki jego oddaniu dla Pana.  

 

agnir jyotir ahah śuklah  

san-masa uttarayanam  

tatra prayata gacchanti  

brahma brahma-vido janah  

 

"Znawcy Najwyższego Brahmana osiągają Najwyższego odchodząc z tego świata w pomyślnym 

momencie dnia, w świetle – kiedy nad atmosferą panuje bóstwo ognia, w czasie dwóch tygodni 

przybywającego Księżyca, albo podczas sześciomiesięcznej wędrówki Słońca po północnej 

stronie". (Bg. 8.24) Przez sześć miesięcy w roku Słońce znajduje się na północ od równika i sześć 

miesięcy na południe. W Śrimad-Bhagavatam znajduje się informacja, że tak jak poruszaj ą się 

planety, tak też porusza się Słońce. Ten, kto umiera, gdy Słońce znajduje się na półkuli północnej, 

osiąga wyzwolenie.  

 

dhumo ratris tatha krsnah  

san-masa daksinayanam  

tatra candramasam jyotir  

yogi prapya nivartate  

 

śukla-krsne gati hy ete  

jagatah śaśvate mate  

ekaya yaty anavrttim  

anyayavartate punah  

 

"Mistyk, który odchodzi z tego świata podczas dymu, nocą, w ciągu dwóch tygodni ubywającego 

Księżyca czy podczas sześciomiesięcznej wędrówki Słońca po południowej stronie – osiąga 

Księżyc, ale wraca tu ponownie. Według Ved są dwa sposoby opuszczania tego świata: jeden 

w świetle, a drugi w ciemności. Kiedy ktoś odchodzi w świetle, nie powraca nigdy, lecz kto 

w ciemności odchodzi, ten musi wrócić ponownie". (Bg. 8.25-26)  

 

Wszystko tu jest kwestią przypadku. Nie wiemy, kiedy umrzemy. Możemy umrzeć przypadkowo 

w każdej chwili. Ale dla tego, kto jest bhakti-yoginem, kto usytuowany jest w świadomości 

Kryszny, nie ma kwestii przypadku. On jest zawsze pewien.  

 

naite srti partha janan  

yogi muhyati kaścana  

tasmat sarvesu kalesu  



yoga-yukto bhavarjuna  

 

"Chociaż wielbiciele znają te dwie ścieżki, o Arjuno, nie błądzą nigdy. Dlatego bądź zawsze 

niewzruszony w oddaniu". (Bg. 8.27) 

 

Zostało już powiedziane, że jeśli w chwili śmierci ktoś myśli o Krysznie, to natychmiast zostaje 

przeniesiony do siedziby Kryszny.  

 

anta-kale ca mam eva  

smaran muktva kalevaram  

yah prayati sa mad-bhavam  

yati nasty atra samśayah  

 

abhyasa-yoga-yuktena  

cetasa nanya-gamina  

paramam purusam divyam  

yati parthanucintayan  

 

"Ktokolwiek zaś w chwili śmierci, opuszczając ciało, pamięta Mnie jedynie, ten natychmiast osiąga 

Moją naturę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kto medytuje o Mnie jako Najwyższej 

Osobie Boga, bezustannie angażując swój umysł w pamiętanie Mnie, nie zbaczając ze ścieżki, ten, 

o Partho, z pewnością Mnie osiągnie". (Bg. 8.5, 8.8) Takie medytowanie o Krysznie może 

wydawać się trudne, ale tak nie jest. Jeśli ktoś praktykuje świadomość Kryszny przez intonowanie 

maha-mantry – Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare 

Rama, Rama Rama, Hare Hare – ten szybko otrzymuje pomoc. Kryszna i Jego imię nie są różne, 

i Kryszna i Jego transcendentalna siedziba również się nie różnią. Przez wibrację dźwiękową 

możemy mieć towarzystwo Kryszny Jeśli na przykład będziemy intonować Hare Kryszna na ulicy, 

to przekonamy się, że Kryszna towarzyszy nam, tak jak gdy spojrzymy w górę i ujrzymy księżyc 

nad głową, to widzimy, że on też idzie z nami. Jeśli możemy odnieść wrażenie, że niższa energia 

idzie z nami, to czy Sam Kryszna nie może być z nami, gdy intonujemy Jego imiona? On będzie 

dotrzymywał nam towarzystwa, ale musimy rozwinąć kwalifikacje, byśmy mogli przebywać 

w Jego towarzystwie. Jeśli jednak zawsze jesteśmy pogrążeni w myślach o Krysznie, to możemy 

być pewni, że Kryszna jest zawsze z nami. Pan Caitanya Mahaprabhu modli się:  

 

namnam akari bahudha nija-sarva-śaktis  

tatrarpita niyamitah smarane na kalah  

etadrśi tava krpa bhagavan mamapi  

durdaivam idrśam ihajani nanuragah  

 

"O mój Panie! Samo Twoje święte imię może obdarzyć żywe istoty wszelkimi błogosławieństwami 

i dlatego masz setki i miliony imion, takich jak Kryszna i Govinda. W tych transcendentalnych 

imionach umieściłeś wszystkie Swe transcendentalne energie i nie ma surowych zasad 

obowiązujących przy intonowaniu tych świętych imion. O mój Panie! Z dobroci dla nas dałeś nam 

szansę tak łatwego zbliżenia się do Ciebie przez intonowanie Twoich świętych imion, ale ja jestem 

tak nieszczęśliwy, że nie stanowią one dla mnie żadnej atrakcji". (Śiksastaka 2)  

 

Samo intonowanie może dać nam wszelkie korzyści płynące z osobistego towarzystwa Kryszny. 

Pan Caitanya Mahaprabhu, który uważany jest nie tylko za samozrealizowaną duszę, ale za 

inkarnację Samego Kryszny, wskazał, że w tym wieku Kali – chociaż ludzie nie mają odpowiednich 

warunków do samorealizacji – Kryszna jest tak łaskawy, że dał śabda (inkarnację dźwiękową), by 

służyła za yuga-dharmę, czyli metodę realizacji dla tego wieku. Do stosowania tej metody 

niepotrzebne są żadne kwalifikacje; nie musimy nawet znać sanskrytu. Wibracja Hare Kryszna jest 



tak potężna, że każdy może natychmiast zacząć intonować bez żadnej wiedzy o sanskrycie.  

 

vedesu yajnesu tapahsu caiva  

danesu yat punya-phalam pradistam  

atyeti tat sarvam idam viditva  

yogi param sthanam upaiti cadyam  

 

"Kto przyjmuje ścieżkę służby oddania, ten nie jest wcale pozbawiony rezultatów pochodzących ze 

studiowania Ved, praktykowania surowych wyrzeczeń, rozdawania jałmużny czy też uprawiania 

filozofii i pracy dla korzyści. Wszystko to osiąga po prostu dzięki pełnieniu służby oddania i w 

końcu udaje się do najwyższej, wiecznej siedziby". (Bg. 8.28) Tutaj Kryszna mówi, że celem 

wszystkich wedyjskich instrukcji jest osiągnięcie ostatecznego celu życia – powrót do Boga. Jest to 

celem wszystkich pism objawionych we wszystkich krajach. To było także misją wszystkich 

religijnych reformatorów czy acaryów. Dla przykładu, na Zachodzie Pan Jezus Chrystus głosił ten 

sam przekaz. Podobnie, Pan Buddha i Mahomet. Nikt nie doradza nam, byśmy osiedlili się na stałe 

tutaj, w tym materialnym świecie. Chociaż mogą być drobne różnice w zależności od kraju, czasu, 

okoliczności i nakazów pism objawionych, to wszyscy prawdziwi transcendentaliści akceptują 

główną zasadę, która mówi, że naszym przeznaczeniem nie jest życie w tym świecie materialnym, 

tylko pobyt w świecie duchowym. Wszystkie wskazówki mówiące o tym, jak zaspokoić najgłębsze 

pragnienia naszej duszy, kierują ku tym światom Kryszny poza narodzinami i śmiercią. 

 

 

 


