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Mukunda Goswami, Bhutatma das, Drutakarma das 

 

 

 

Kompendium wiedzy o reinkarnacji 

 

Życie nie zaczyna się w chwili narodzin ani nie kończy wraz ze śmiercią. Co właściwie dzieje się 

z duszą po opuszczeniu ciała? Czy wchodzi w następne? Czy musi reinkarnować 

w nieskończoność? Czym tak naprawdę jest reinkarnacja? Czy mamy jakiś wpływ na nasze 

przyszłe wcielenia?  

 

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, wyczerpująco odpowiada na te pytania i wyjaśnia 

prawdziwą naturę reinkarnacji. Mamy nadzieję, że pomoże ona Czytelnikowi zrozumieć to 

frapujące zjawisko. 

 

 

Dedykacja 

 

Reinkarnacja według nauk Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady założyciela-

acaryi Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny  

 

Książkę tę dedykujemy naszemu ukochanemu mistrzowi duchowemu i przewodnikowi, Śri Śrimad 

A.C. Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupadzie, który przyniósł ze sobą na Zachód transcendentalne 

nauki Pana Kryszny, a wraz z nimi autentyczną wiedzę o reinkarnacji.  

- Redaktorzy  

 

Zespół redakcyjny:  

Mukunda Goswami (Michael Grant)  

Bhutatma das (Austin Gordon)  

Drutakarma das (Michael Cremo) 

 

Wielcy o duszy i życiu 

 

"Jestem przekonany, że istnieje ponowne życie, że wyrasta ono ze śmierci i że istnieją dusze 

zmarłych".  

Sokrates  

 

"Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, 

przechodząc do innych miejsc, ponieważ jest nieśmiertelna".  

Ralph Waldo Emerson Dzienniki  

 

"Nie powstałem w chwili narodzin ani w momencie poczęcia. Rosnę i rozwijam się przez 

niezliczone tysiąclecia... Wszystkie moje poprzednie jaźnie mają swe głosy i echa odzywające się 

we mnie... Będę się jeszcze rodzić niezliczoną ilość razy".  

Jack London Włóczęga wśród gwiazd  

 

"Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, 

a ciało nigdy nie jest naprawdę żywe".  



Isaac B. Singer, laureat nagrody Nobla Opowieści zza pieca  

 

"Widział wszystkie te postacie i twarze połączone tysiącami wzajemnych związków... nowo 

narodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym przykładem wszystkiego, co 

przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniała się, nieprzerwanie rodząc się 

z nową twarzą. Jedynie czas stał między nimi".  

Herman Hesse, laureat nagrody Nobla Siddhartha  

 

"ťCzy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że 

istnieje coś więcej niż jedzenie, walka czy dominacja w stadzie? Tysiąc istnień, Jonathanie, dziesięć 

tysięcy! Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym... Ale ty, Jonathanie, 

nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiące istnień, aby dojść 

do tego".  

Richard Bach Mewa  

 

"Jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak nasze obecne życie jest jedynie jednym 

z tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia... 

i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest tylko jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego 

życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia – życia Boga".  

Lew Tołstoj 

 

Przedmowa 

 

W poszukiwaniu nieśmiertelności 

 

 

Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Tak zresztą każdy myślał w czasach 

Beatlesów, nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć?  

Paul McCartney  

 

Jeśli chcemy zapanować nad swym przeznaczeniem, musimy poznać reinkarnację i to, na czym ona 

polega. To nie takie trudne.  

 

Nikt nie chce umierać. Większość z nas chciałaby żyć wiecznie w pełni sił, bez zmarszczek, siwych 

włosów i artretyzmu. To naturalne, gdyż tym, czego najbardziej pragniemy, jest zadowolenie 

z życia. Gdybyśmy tylko mogli wiecznie cieszyć się życiem!  

 

Wieczne dążenie człowieka do nieśmiertelności jest tak silne, że prawie nie można wyobrazić sobie 

śmierci. Zdobywca nagrody Pulitzera, Wiliam Saroyan odzwierciedlił poglądy większości ludzi, 

kiedy tuż przed śmiercią stwierdził: "Każdy musi umrzeć, lecz zawsze wierzyłem, że w moim 

przypadku będzie inaczej. I cóż teraz?"  

 

Większość z nas rzadko, jeśli w ogóle, myśli o śmierci lub o tym, co stanie się po niej. Niektórzy 

mówią, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Inni wierzą w niebo i piekło. Jeszcze inni 

uważają, że to życie jest jedynie jednym z wielu, jakie przeżyliśmy i przeżyjemy. Prawie jedna 

trzecia ludności świata – ponad 1.5 miliarda ludzi – traktuje reinkarnację jako coś oczywistego.  

 

Reinkarnacja nie jest systemem wiary, teorią czy wymysłem, mającym na celu uniknięcie 

"nieubłaganego końca", jakim jest śmierć, lecz przyjazną nauką wyjaśniającą nasze poprzednie 

i przyszłe wcielenia. Wiele książek poświęconych temu tematowi zwykle opartych jest na 

powrotach do poprzednich żyć w stanie hipnozy doświadczeniach graniczących ze śmiercią, 

opowieściach wyniesionych z przeżycia istnienia poza ciałem oraz dejavu, czyli nieodpartych 



wrażeniach, że dana sytuacja miała już miejsce w przeszłości.  

 

Pozycje na temat reinkarnacji są w większości ubogie w fakty, powierzchowne i nieprzekonujące. 

Niektóre z książek przedstawiają rzekome przypadki ludzi, którzy w stanie hipnozy cofali się do 

poprzednich istnień. Opisują oni szczegółowo domy, w których mieszkali, ulice, po których 

chodzili oraz nazwiska swych poprzednich rodziców, przyjaciół i krewnych. Wszystko to jest 

interesujące i spowodowało widoczny wzrost zainteresowania reinkarnacją. Wnikliwe badania 

pokazały jednak, że wiele relacji z tzw. powrotów do poprzedniego życia jest pełnych spekulacji.  

 

Żadna z popularnych pozycji nie wyjaśnia też najistotniejszych elementów reinkarnacji, takich jak 

prosty proces transmigracji duszy z jednego ciała do drugiego. Niekiedy autorzy ogólnie 

przedstawiają własne teorie mówiące o tym, jak i w jakich szczególnych przypadkach następuje 

zjawisko reinkarnacji, sugerując, że jedynie wyjątkowym czy uzdolnionym istotom dane jest 

przejście do drugiego ciała. Ten sposób przedstawienia problemu wprowadza tylko zamieszanie 

i pozostawia czytelnika z mnóstwem pytań.  

 

Na przykład: Czy proces reinkarnacji następuje natychmiast czy powoli, w ciągu długiego czasu? 

Czy inne żywe istoty, takie jak zwierzęta, wcielają się w ludzkie ciała? Czy człowiek może stać się 

zwierzęciem? Jeśli tak, to jak to następuje i dlaczego? Czy wcielamy się wiecznie, czy też kiedyś 

się to kończy? Czy dusza może cierpieć wiecznie w piekle lub cieszyć się niebiańską wieczną 

egzystencją? Czy możemy wywierać wpływ na nasze przyszłe wcielenia? Jeśli możemy, to jak? 

Czy możemy powtórnie narodzić się na innych planetach lub w innych wszechświatach? Czy dobre 

oraz złe czyny mają wpływ na rodzaj naszego kolejnego ciała? Jaki jest związek między prawem 

karmy a reinkarnacją?  

 

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, wyczerpująco odpowiada na te pytania i wyjaśnia 

prawdziwą naturę reinkarnacji. Mamy nadzieję, że pomoże ona Czytelnikowi zrozumieć zjawisko 

reinkarnacji, które ma ogromny wpływ na przeznaczenie człowieka. 

 

 

Wstęp 

 

Tajemnica świadomości  

 

Śmierć... Najbardziej tajemniczy, nieugięty i nieunikniony przeciwnik człowieka. Czy śmierć 

oznacza kres istnienia, czy jedynie otwiera drzwi do innego życia, innego wymiaru, innego 

świata?...  

 

Jeśli świadomość człowieka jest w stanie przetrwać doświadczenie śmierci, to co decyduje o jej 

przejściu do nowych rzeczywistości? Aby dokładnie poznać te tajemnice, człowiek zwracał się do 

oświeconych filozofów i przyjmował ich nauki jako przejawienie wyższej prawdy.  

 

Niektórzy krytykują tę metodę zdobywania wiedzy. Filozof E.F Schumacher, autor książki Małe 

jest piękne, zauważa, że ludzie we współczesnym społeczeństwie, pozbawieni kontaktu z naturą 

i tradycyjną mądrością "...uważają, że najlepiej ją zignorować... i wierzą tylko w to, co zobaczą, 

dotkną i zmierzą. Często mówią: ťNie uwierzę, dopóki nie zobaczęŤ".  

 

Kiedy jednak człowiek dąży do poznania czegoś, co wykracza poza granice materialnych zmysłów, 

przyrządów pomiarowych oraz umysłowych dociekań, wtedy nie ma innej możliwości, jak tylko 

zbliżyć się do wyższego źródła wiedzy.  

 

Żaden naukowiec za pomocą badań laboratoryjnych nie wyjaśnił tajemnicy świadomości oraz jej 



przeznaczenia po zniszczeniu materialnego ciała. Odkrycia na tym polu przyczyniły się do 

powstania wielu rozbieżnych, a zarazem ograniczonych teorii.  

 

Z drugiej zaś strony reinkarnacja spójnie wyjaśnia subtelne prawa rządzące naszymi przeszłymi, 

obecnymi i przyszłymi istnieniami.  

 

Jeśli ktoś chce zrozumieć reinkarnację, musi przyjąć koncepcję świadomości jako energii odrębnej 

i wyższej od materii tworzącej ciało fizyczne. Za przyjęciem tego poglądu przemawia fakt 

posiadania przez człowieka niezwykłych zdolności myślenia, czucia i woli. Czy spirale DNA lub 

inne czynniki genetyczne mogą wywołać uczucie miłości lub szacunku? Jaki atom czy cząsteczka 

jest odpowiedzialna za artyzm Hamleta Szekspira czy Mszy B-moll Bacha? Człowieka oraz jego 

nieograniczonych zdolności nie sposób wyjaśnić w kategoriach atomów i cząsteczek. Einstein, 

ojciec współczesnej fizyki, przyznał, że obserwacja zjawisk fizycznych zawodzi przy opisie 

świadomości. "Myślę, że obecna moda na wprowadzanie naukowych aksjomatów do życia 

ludzkiego jest nie tylko zupełnym błędem, ale ma w sobie coś karygodnego" – pisał.  

 

Tak naprawdę naukowcom nie udało się wytłumaczyć świadomości przy użyciu praw fizycznych, 

które – wich rozumieniu – rządzą wszystkim. Zawiedzony niepowodzeniami, laureat nagrody 

Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, Albert Szent-Györgyi, ubolewał: "Swoje poszukiwania 

tajemnicy życia zakończyłem na atomach i elektronach, w których wcale nie ma życia. Gdzieś po 

drodze straciłem je z oczu. Tak więc teraz na starość zawracam z tej drogi".  

 

Uznanie, że świadomość powstaje na skutek wzajemnego oddziaływania cząsteczek, wymaga 

niezwykłej wiary, dużo większej niż w przypadku uznania wyjaśnienia metafizycznego. Jak 

oznajmił znany biolog Thomas Huxley: "Zupełnie jasny wydaje mi się fakt istnienia trzeciego 

elementu we wszechświecie, mianowicie świadomości, o której nie sądzę, aby była materią, siłą, 

czy jakąś pojmowalną modyfikacją tych elementów".  

 

Więcej na temat niezwykłych przymiotów świadomości (włącznie z jej możliwościami istnienia 

przed i po zniszczeniu ciała materialnego) powiedział laureat nagrody Nobla, fizyk Niels Bohr: 

"Prawdę mówiąc, w chemii i fizyce nie możemy natrafić na ślad czegokolwiek, co miałoby nawet 

daleki związek ze świadomością. Wszyscy jednakże wiemy, że istnieje taka rzecz jak świadomość, 

ponieważ każdy z nas ją ma. Skoro świadomość jest częścią natury lub, bardziej ogólnie, 

rzeczywistości – co oznacza, że nie sposób zastosować do niej praw fizyki i chemii znajdujących 

zastosowanie w teorii kwantowej – to w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę prawa zupełnie 

innego rodzaju".  

 

Reinkarnacja nie jest jakimś obcym nam, rzadkim wydarzeniem, lecz zjawiskiem, które zachodzi 

regularnie w naszych własnych ciałach już podczas obecnego życia. W publikacji The Human Brain 

prof. John Pfeiffer stwierdza: "W naszym ciele nie ma ani jednej komórki, która była tam siedem lat 

temu". Co siedem lat ciało jest całkowicie odnawiane, ale nasza prawdziwa tożsamość nie ulega 

zmianie. Począwszy od dzieciństwa, poprzez młodość, wiek średni, aż do starości, nasze ciała rosną 

i zmieniają się, lecz osoba wewnątrz ciała, to "ja", pozostaje zawsze to samo.  

 

Reinkarnacja – oparta na zasadzie świadomego "ja" niezależnego od fizycznego ciała – jest częścią 

ogólniejszego prawa kierującego wędrówką żywej istoty z jednego materialnego ciała do drugiego. 

Ponieważ dotyczy ona istoty naszego bytu, dla każdego z nas jest sprawą najwyższej wagi.  

 

Książka ta jasno tłumaczy podstawowe zasady wędrówki dusz przedstawione w Bhagavad-gicie – 

klasyku literatury wedyjskiej. Gita, o tysiąc lat starsza od Zwojów z Quamren, dostarcza 

najpełniejszych wyjaśnień dotyczących tego tematu. Przez tysiąclecia studiowało ją wielu 

największych myślicieli świata, a ponieważ wiedza duchowa jest wiecznie prawdziwa i nie zmienia 



się jak każda teoria naukowa, nie straciła nic na swej aktualności.  

 

Harwardzki biofizyk D.P Dupey napisał: "Dogmatyczne trzymanie się założenia, że nasza wiedza 

o prawach przyrody pozwala całkowicie wytłumaczyć fenomen życia, prowadzi w ślepy zaułek. 

Zwrot ku wedyjskiej tradycji Indii umożliwi współczesnym naukowcom spojrzeć na własne 

badania z nowej perspektywy i zbliżyć się do celu nauki – odnalezienia prawdy".  

 

W obecnym wieku powszechnej niepewności koniecznością jest zrozumienie faktycznego 

pochodzenia naszej świadomej jaźni, natury naszego pobytu w różnych ciałach, i tego, jakie będzie 

nasze przeznaczenie po śmierci. Te istotne tematy obszernie przedstawia Reinkarnacja.  

 

Rozdział pierwszy opisuje wpływ, jaki reinkarnacja wywarła na wielu najwybitniejszych poetów, 

artystów i filozofów świata, od Sokratesa do Salingera. Następnie objaśnia proces reinkarnacji na 

podstawie Bhagavad-gity  

 

Rozdział drugi – żywy dialog A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady z psychologiem religii, 

prof. Karlfriedem Graf von Durckheimem – jasno wykazuje, jak różne są od siebie materialne ciało 

i antymaterialna cząstka, dusza. W rozdziale trzecim znany kardiolog usilnie nakłania nas do 

systematycznych poszukiwań duszy, a Śrila Prabhupada cytuje wersety wedyjskie, tysiące lat 

starsze i zawierające uderzająco więcej informacji niż nowoczesna medycyna. Trzy opowiadania 

z wedyjskiego pisma Śrimad-Bhagavatam składają się na rozdział czwarty. Są one klasycznym 

przykładem wędrówki duszy poprzez różne typy ciał pod kontrolą ścisłego prawa karmy.  

 

W rozdziale piątym wyjątki z zapisków Śrila Prabhupady pokazują, że reinkarnację możemy 

z łatwością zrozumieć na przykładach z życia codziennego. Następny rozdział opisuje reinkarnację 

jako ucieleśnienie uniwersalnego i niezawodnego systemu sprawiedliwości.  

 

W rozdziale siódmym podjęto próbę wytłumaczenia powszechnych nieporozumień na temat 

reinkarnacji. Dalej opisano historię kobiety, która pamięta swe poprzednie życie. Ostatni rozdział 

zatytułowany Nie wracajcie prezentuje proces, dzięki któremu dusza może przestać podlegać 

reinkarnacji i opuścić więzienie materialnego ciała. Po osiągnięciu tego stanu dusza nigdy nie wraca 

do bezustannie zmieniającego się świata narodzin, chorób, starości i śmierci. 

 

 

Rozdział 1   

 

Reinkarnacja – od Sokratesa do Salingera 

 

 

Duszy nie dotyczą ani narodziny, ani śmierć. Nie powstała ona, nie powstaje, ani też nie powstanie. 

Jest nienarodzona, wieczna, zawsze istniejąca, nigdy nie umierająca i pierwotna. Nie ginie, kiedy 

zabijane jest ciało.  

Bhagavad-gita (2.20)  

 

Czy życie rozpoczyna się w momencie narodzin, a kończy w momencie śmierci? Czy żyliśmy już 

wcześniej? Tego typu problematyka identyfikowana jest zazwyczaj z religiami Wschodu, gdzie 

uważa się, że życie trwa nie tylko od kołyski do grobu, lecz miliony lat, a akceptacja zjawiska 

ponownych narodzin jest prawie powszechna. Jak zauważył kiedyś wielki filozof niemiecki XIX 

wieku, Artur Schopenhauer: "Gdyby Azjata poprosił mnie o opis Europy, zmuszony byłbym 

odpowiedzieć: ťJest to część świata nawiedzona niewiarygodnym złudzeniem, że człowiek został 

stworzony z niczego i że jego obecne narodziny są jego pierwszym wejściem w życie". [1]  

 



Dominująca ideologia Zachodu, materialna nauka, przez kilka wieków tłumiła zainteresowanie 

preegzystencją świadomości oraz jej istnieniem poza obecnym ciałem. Jeśli jednak prześledzimy 

dzieje zachodniej historii, zauważymy, że zawsze istnieli myśliciele, którzy uznawali 

nieśmiertelność świadomości i wędrówkę duszy. Wielu filozofów, pisarzy, artystów, naukowców 

oraz polityków poddało tę ideę głębokim rozważaniom.  

 

 

Starożytna Grecja  
 

Wśród starożytnych Greków tymi, którzy uczynili reinkarnację integralną częścią swych nauk, byli 

Sokrates, Pitagoras i Platon. Tuż przed śmiercią Sokrates powiedział: "Jestem przekonany, że 

istnieje ponowne życie, i że życie wyrasta ze śmierci". [2] Pitagoras twierdził, że pamięta swoje 

poprzednie wcielenia, a Platon w swych głównych dziełach przedstawił dokładne opisy 

reinkarnacji. Uważał, że czysta dusza upada z płaszczyzny absolutnej rzeczywistości z powodu 

zmysłowych pragnień i dlatego przyjmuje ciało materialne. Najpierw rodzi się 

w najwartościowszym ciele ludzkim, ciele filozofa dążącego do poznania wyższej prawdy. Jeśli 

osiąga doskonałość w wiedzy, może wrócić do wiecznej egzystencji, lecz jeśli beznadziejnie uwikła 

się w materialne pragnienia, upada do zwierzęcych gatunków życia. Platon uważał, że żarłoki 

i pijacy w przyszłym życiu mogą stać się osłami, ludzie gwałtowni i niesprawiedliwi mogą urodzić 

się jako wilki i jastrzębie, a ślepi zwolennicy zasad społecznych mogą stać się pszczołami 

i mrówkami. Po pewnym czasie dusza ponownie może osiągnąć formę ludzką i stanąć wobec 

kolejnej szansy wyzwolenia. [3] Niektórzy badacze przypuszczają, że Platon i inni wcześni 

filozofowie greccy czerpali idee o reinkarnacji z tajemniczej religii – orfizmu bądź z religii 

indyjskich.  

 

 

Judaizm, chrześcijaństwo, islam  
 

Wzmianki o reinkarnacji są także powszechne w judaizmie i wczesnym chrześcijaństwie. 

Informacje o przeszłych i przyszłych istnieniach znajdują się w Kabale, która według wielu 

hebraistów zawiera ukrytą mądrość, wykraczającą poza granice pism. W Zoharze, jednym 

z tekstów kabalistycznych, jest powiedziane: "Dusze muszą ponownie połączyć się z absolutnym 

ciałem, z którego się pojawiły. Aby tego dokonać, muszą rozwinąć wszystkie doskonałości, które 

zostały w nich zasiane, a jeśli nie uda im się to w ciągu jednego życia, muszą rozpocząć drugie, 

trzecie itd., aż spełnią warunek, który pozwoli im połączyć się z Bogiem". [4] Powszechna 

Encyklopedia Żydowska mówi, że Hasydzi są wyznawcami podobnych wierzeń. [5]  

 

W III w. n.e. teolog Orygenes, jeden z ojców wczesnego kościoła chrześcijańskiego, a jednocześnie 

wybitny biblista, napisał: "Z powodu pewnej skłonności do zła, niektóre dusze wcielają się, 

przyjmując najpierw ciało człowieka, a następnie – z powodu obcowania z irracjonalnymi 

namiętnościami w ciągu całego życia – zmieniają się w zwierzęta, po czym upadają do poziomu 

roślin. Z tego poziomu pną się ponownie poprzez te same etapy, aby powrócić do niebiańskiego 

miejsca, z którego przyszły". [6]  

 

Wiele wersetów biblijnych wskazuje, że Chrystus i Jego zwolennicy byli świadomi zasad 

reinkarnacji. Kiedyś uczniowie Jezusa zapytali Go o proroctwo Starego Testamentu mówiące 

o ponownym przyjściu Eliasza na Ziemię. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy słowa 

Chrystusa: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już 

przyszedł, a nie poznali go [...] Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu". [7] 

Innymi słowy, Jezus oznajmił, że Jan Chrzciciel, skazany na ścięcie przez Heroda, był wcieleniem 

proroka Eliasza. Mówiąc kiedy indziej o Janie Chrzcicielu, Jezus powiedział: "To on jest Eliaszem, 

który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha! ". [8]  



 

Koran mówi: "Byłeś martwy, a On wrócił ci życie i On także spowoduje twoją śmierć po to, aby 

dać ci nowe życie. A w końcu zabierze cię do siebie". [9] Wśród muzułmanów sufiści wierzą, że 

śmierć nie przynosi zguby, ponieważ nieśmiertelna dusza nieprzerwanie przechodzi przez różne 

ciała. Jalalu 'D-Din Rumi, sławny sufijski poeta pisze:  

 

Umarłem jako minerał i stałem się rośliną,  

Umarłem jako roślina i stałem się zwierzęciem,  

Umarłem jako zwierzę i byłem człowiekiem,  

Czegóż mam się obawiać?  

Cóż straciłem umierając? [10]  

 

Widzimy więc, że główne religie świata – judaizm, chrześcijaństwo, islam – zawierają wątki 

dotyczące reinkarnacji, chociaż oficjalni obrońcy dogmatów ignorują je lub zaprzeczają im. 

 

 

Średniowiecze i Renesans  
 

W okolicznościach, które po dzień dzisiejszy owiane są tajemnicą, w 553 r. n.e., cesarz bizantyjski 

Justynian zakazał w Kościele nauk o preegzystencji duszy. Wtedy zostały zniszczone liczne zapiski 

kościelne dotyczące reinkarnacji, a wielu badaczy uważa, że wzmianki o reinkarnacji usunięto także 

z Biblii. Chociaż sekty gnostyczne były mocno prześladowane przez Kościół, zdołały jednak 

w świecie zachodnim utrzymać przy życiu doktrynę reinkarnacji (słowo gnoza zaczerpnięte jest 

z greckiego gnosis, co oznacza "wiedza").  

 

W epoce Renesansu w społeczeństwie na nowo rozkwitło zainteresowanie reinkarnacją. Jedną 

z wyróżniających się postaci Odrodzenia był włoski filozof i poeta Giordano Bruno. W odpowiedzi 

na oskarżenia wysunięte przeciwko niemu, Bruno oświadczył, że "dusza nie jest ciałem" i że "może 

ona istnieć w tym lub innym ciele i przechodzić z ciała do ciała". [11]  

 

Z powodu tak silnych represji ze strony Kościoła, nauki o reinkarnacji zeszły głęboko do podziemia 

i przetrwały w tajnych europejskich stowarzyszeniach różokrzyżowców i wolnomularzy.  

 

 

Oświecenie  
 

W okresie Oświecenia intelektualiści europejscy zaczęli wyzwalać się spod wpływu kościelnej 

cenzury. Wolter napisał, że "doktryna reinkarnacji nie jest ani absurdalna, ani bezużyteczna", 

i dodał: "Nie jest bardziej zaskakujące narodzić się dwa razy, niż raz". [12]  

 

Kogoś może zaskoczyć fakt, że wielu ojców niepodległej Ameryki było zafascynowanych ideą 

reinkarnacji i zaakceptowało ją. Wyrażając swą zdecydowaną wiarę, Benjamin Franklin napisał: 

"Widząc siebie istniejącego w tym świecie, wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istnieć 

zawsze". [13]  

 

W roku 1814 ówczesny prezydent USA John Adams, który czytał książki o religii hinduskiej, 

napisał o doktrynie reinkarnacji do innego byłego prezydenta, Thomasa Jeffersona, zwanego 

"mędrcem z Monticello". W efekcie buntu przeciw Najwyższej Istocie niektóre dusze zostały 

strącone "w otchłań do regionów całkowitej ciemności" – pisał. "Po zwolnieniu z tego więzienia, 

pozwolono im zstąpić na Ziemię i wejść w ciała gadów, ptaków, bydląt, ludzi, zgodnie ze swym 

charakterem, a nawet w warzywa i minerały, aby tam przejść próbę. Jeśli przeszły ją bez zastrzeżeń, 

otrzymały pozwolenie na wcielenie się w krowy lub ludzi. Jeśli jako ludzie zachowywały się 



poprawnie, zostały umieszczone na pierwotnej pozycji i osiągnęły radość w niebie". [14]  

 

Johann Wolfgang Goethe także wierzył w reinkarnację, z którą prawdopodobnie zetknął się 

podczas czytania dzieł filozofii indyjskiej. Powiedział on: "Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak 

jestem teraz, tysiące razy, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy". [15]  

 

 

Transcendentalizm  
 

Zainteresowanie reinkarnacją i filozofią indyjską wykazywali również filozofowie amerykańscy, 

tacy jak Emerson, Whitman i Thoreau. Emerson pisał: "Tajemnicą świata jest, że wszystkie rzeczy 

istnieją i nie umierają, lecz tylko odchodzą na chwilę z pola widzenia, a następnie wracają [...]. Nic 

nie jest martwe; ludziom zdaje się, że umarli, a przeżywają swoje pozorne pogrzeby i żałobne 

obrządki, którym towarzyszą w pełni zdrowia i sił w jakimś nowym i dziwnym okryciu". [16] 

Cytując wprost z Katha Upanisad, jednej z wielu ksiąg starożytnych Indii, jakie znajdowały się 

w jego bibliotece, Emerson pisał: "Dusza nie rodzi się, nie umiera, nie została też stworzona... 

Nienarodzona, wieczna, nie zostaje zabita, choć zabijane jest ciało". [17]  

 

Thoreau napisał: "Tak daleko wstecz, jak tylko jestem w stanie sięgnąć pamięcią, nieświadomie 

nawiązywałem do doświadczeń z poprzednich stanów egzystencji". [18] Innym wyrazem jego 

zainteresowania reinkarnacją jest odkryty w 1926 roku rękopis zatytułowany Transmigracja 

siedmiu braminów. To krótkie dzieło jest angielskim tłumaczeniem opowiadania o reinkarnacji, 

pochodzącego ze starożytnych zapisków sanskryckich. Opisuje ono wędrówkę siedmiu mędrców 

w ich kolejnych wcieleniach jako myśliwych, książąt i zwierząt.  

 

Natomiast Walt Whitman w wierszu Moja pieśń napisał:  

 

Wiem, że jestem nieśmiertelny...  

Przebrnęliśmy dotąd przez tryliony zim i lat  

Czekają nas jeszcze tryliony  

I jeszcze tryliony po nich. [19]  

 

Honoriusz Balzak napisał o reinkarnacji całe opowiadanie pod tytułem Serafita, w którym 

stwierdza: "Każda istota ludzka ma za sobą przeszłe życie [...]. Kto wie, w ile cielesnych form musi 

przyoblec się ten potomek niebios, zanim dane mu będzie zrozumieć wartość tej ciszy i pustki, 

której gwiaździste płaszczyzny są progiem duchowych światów?"[20]  

 

Karol Dickens w swej powieści David Copperfield nawiązuje do doświadczeń opartych na 

wspomnieniach z przeszłości, dejavu. "Wszyscy miewamy czasami uczucie, że to, co mówimy 

i robimy zostało powiedziane i zrobione w przeszłości, w odległym czasie, kiedy w okrytych mgłą 

wiekach byliśmy otoczeni przez te same twarze, obiekty i okoliczności [...]". [21]  

 

Lew Tołstoj pisał: "Jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne 

życie jest zaledwie jednym z tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej 

rzeczywistego życia... i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jednym ze snów tego 

rzeczywistszego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia – życia 

Boga". [22] 

 

Czasy współczesne  
 

Idea reinkarnacji przyciągnęła umysł jednego z najbardziej znanych malarzy europejskich, Paula 

Gauguina, który podczas ostatnich dni pobytu na Tahiti napisał, że kiedy organizm przestaje 



funkcjonować, "dusza utrzymuje się przy życiu, aby następnie wejść w inne ciała, degradując się 

lub wznosząc, w zależności od zasług czy przewinień". Gauguin uważał, że na Zachodzie ideę 

ponownych narodzin jako pierwszy głosił Pitagoras, który dowiedział się o niej od mędrców 

starożytnych Indii. [23]  

 

Henry Ford przyznał kiedyś w wywiadzie, że przyjął teorię reinkarnacji, kiedy miał 26 lat. 

Następnie stwierdził: "Geniusz wypływa z doświadczenia. Niektórym wydaje się, że to dar lub 

talent, lecz jest to owoc długiego doświadczenia na przestrzeni wielu istnień". [24]  

 

Reinkarnacja jest powtarzającym się wątkiem w Ulissesie, autorstwa irlandzkiego powieściopisarza 

i poety Jamesa Joyce'a. W jednym z fragmentów tej powieści, jej bohater, Mr. Bloom, mówi do 

swej żony: "Niektórzy ludzie wierzą, że po śmierci nadal żyjemy w innym ciele niż obecnie; 

nazywają to reinkarnacją. Mówią, że wszyscy żyliśmy tysiące lat temu na Ziemi lub na jakiejś innej 

planecie, ale zapomnieliśmy o tym. Inni mówią, że pamiętają swoje przeszłe istnienia". [25]  

 

Jack London uczynił reinkarnację głównym tematem swojej noweli Włóczęga wśród gwiazd, 

w której główny bohater mówi: "Nie powstałem w chwili narodzin ani w momencie poczęcia. 

Rosłem i rozwijałem się przez niezliczone tysiąclecia [...]. Wszystkie moje poprzednie jaźnie 

odzywają się we mnie swymi głosami i echami [...]. Niezliczone razy będę się jeszcze rodził, a te 

tępaki wokół myślą, że unicestwią mnie, zaciskając pętlę wokół mojej szyi". [26]  

 

W noweli pod tytułem Siddhartha, mówiącej o poszukiwaniu duchowej prawdy, laureat nagrody 

Nobla, Herman Hesse napisał: "Widział te wszystkie postacie i twarze połączone tysiącami 

wzajemnych związków... nowo narodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym 

przykładem wszystkiego, co przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniała się, 

nieprzerwanie rodząc się z nową twarzą. Jedynie czas stał między nimi". [27]  

 

Również niektórzy naukowcy i psycholodzy uznawali reinkarnację. Jeden z największych 

współczesnych psychologów, Carl Jung, używał pojęcia wiecznej jaźni poddanej procesowi wielu 

narodzin jako narzędzia w swych próbach zrozumienia najgłębszych tajemnic świadomości. "Z 

łatwością mogę sobie wyobrazić, że żyłem w poprzednich wiekach i nie byłem zdolny 

odpowiedzieć na pytania, które mi się pojawiły, musiałem więc narodzić się ponownie, aby 

wypełnić zadanie postawione przede mną". [28] – powiedział.  

 

Brytyjski biolog Thomas Huxley zauważył, że "doktryna wędrówki dusz" stała się dla nas 

"podstawą do uznania wiarygodności istnienia dróg kosmicznych", i zaznaczył, że "chyba tylko 

bardzo powierzchowny człowiek odrzuci ją jako pełną sprzeczności". [29]  

 

Wybitny psychoanalityk amerykański Erik Erikson twierdzi, że reinkarnacja sięga do głębi systemu 

przekonań każdego człowieka. "W głębi serca nikt nie może wyobrazić sobie własnej egzystencji 

bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żyć w przyszłości"[30] – pisał.  

 

Mahatma Gandhi, wielka postać współczesnej polityki, apostoł wyrzeczenia się siły, wyjaśnił, jak 

praktyczne zrozumienie reinkarnacji dało mu nadzieję na spełnienie jego marzenia o zaprowadzeniu 

pokoju na świecie. Oto jego słowa: "Nie potrafię myśleć o wiecznej wrogości między człowiekiem 

a człowiekiem; wierząc w ponowne narodziny żyję nadzieją, że jeśli nie tym razem, to innym 

obejmę ludzkość w przyjacielskim uścisku". [31]  

 

W jednym ze swych najsłynniejszych opowiadań J.D. Salinger przedstawia Teddiego, młodzieńca, 

który ożywia swe doświadczenia z przeszłych istnień: "To takie głupie. Wszystko, co robisz, tracisz 

w chwili śmierci. Mój Boże, każdy robił to tysiące razy. Fakt, że oni tego nie pamiętają, nie 

oznacza, że tego nie czynili". [32]  



 

Bohater opowiadania Richarda Bacha, mewa o imieniu Jonathan Livingston, którą autor 

przedstawia jako "lśniący płomyczek, palący się wewnątrz każdego z nas", przechodzi przez cykl 

wcieleń, który wiedzie ją z Ziemi do niebiańskich światów, w celu oświecenia mniej szczęśliwych 

mew. Jeden z jej nauczycieli zapytuje: "Czy masz pojęcie, ile razy musieliśmy żyć, aby zrozumieć 

po raz pierwszy, że istnieje w życiu coś więcej niż jedzenie, walka lub przywództwo w stadzie? 

Tysiące istnień, Jonathanie, dziesiątki tysięcy. A następne setki istnień, zanim zaczęliśmy 

dowiadywać się, że istnieje doskonałość, a potem jeszcze sto innych, aby zrozumieć, że celem życia 

jest znalezienie tej doskonałości i przekazanie jej dalej". [33]  

 

Laureat nagrody Nobla Isaac Bashevis Singer w swych opowiadaniach często mówi o minionych 

istnieniach, powtórnym narodzeniu i nieśmiertelności duszy "Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć, 

skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a ciało nigdy nie jest naprawdę żywe". 

[34]  

 

Angielski poeta John Masefield napisał: Myślę, że kiedy ktoś umiera,  

Jego dusza wraca na Ziemię;  

Spowita w nowe cielesne przybranie,  

Zrodzona przez nową matkę,  

Z silniejszymi kończynami i jaśniejszym umysłem  

Stara dusza wybiera nową drogę [35]  

 

Przemyślenia George'a Harrisona, osnute wokół reinkarnacji, ujawniają się w jego poglądach 

dotyczących związków między ludźmi. "Wszyscy przyjaciele są duszami, które znaliśmy w innych 

istnieniach. Przyciągamy się nawzajem. Nawet jeśli znam ich jeden dzień, nie ma to żadnego 

znaczenia. Nie muszę czekać, aż będę znać ich dwa lata, ponieważ tak czy inaczej musieliśmy się 

gdzieś przedtem spotkać". [36]  

 

Temat reinkarnacji budzi dzisiaj spore zainteresowanie. Filmy, opowiadania, piosenki i czasopisma 

traktują o reinkarnacji coraz częściej, a miliony ludzi dołączają do ponad półtoramiliardowej grupy 

– głównie hindusów, buddystów i taoistów – wyznawców poglądu, że życie nie zaczyna się 

w chwili narodzin ani nie kończy wraz ze śmiercią. Sama jednak prosta ciekawość czy wiara nie 

wystarczy. Jest ona jedynie pierwszym krokiem do zrozumienia pełnej nauki o reinkarnacji, która 

obejmuje wiedzę o wyzwoleniu się z pełnego niedoli cyklu narodzin i śmierci. 

 

Bhagavad-gita – ponadczasowe źródło wiedzy o reinkarnacji  
 

Wielu ludzi na Zachodzie, w celu uzyskania głębszego zrozumienia reinkarnacji, zwraca się ku 

oryginalnym źródłom wiedzy, mówiącym o przeszłych i przyszłych istnieniach. Spośród wszelkich 

dostępnych pism sanskryckie teksty pochodzące z Indii są najstarsze i zawierają najobszerniejsze 

i najlogiczniejsze wyjaśnienie reinkarnacji.  

 

Jednym z takich pism jest Bhagavad-gita, uznawana za esencję wiedzy wedyjskiej. Gitę 

wypowiedział pięćdziesiąt wieków temu Pan Kryszna, Najwyższa Osoba, do swego przyjaciela 

i ucznia, Arjuny, na polu bitwy Kuruksetra w północnych Indiach. Wojna nakłania do przemyśleń 

o reinkarnacji, ponieważ człowiek staje twarzą w twarz ze śmiercią i życiem po śmierci.  

 

Na początku swej mowy o nieśmiertelności duszy Kryszna powiedział Arjunie: "Nie było nigdy 

takiej chwili, w której nie istniałbym Ja, ty czy wszyscy ci królowie, ani w przyszłości żaden z nas 

nie przestanie istnieć".  

 

Gita poucza nas: "To, co przenika całe ciało, nigdy nie zostaje zniszczone. Nikt nie może 



unicestwić niezniszczalnej duszy". Dusza jest czymś tak subtelnym, że nie można dostrzec jej za 

pomocą ograniczonego ludzkiego umysłu oraz zmysłów. Dlatego nie każdy akceptuje jej istnienie. 

Kryszna mówi Arjunie: "Niektórzy patrzą na duszę jak na zadziwiającą, inni opisują ją jako 

zadziwiającą, jeszcze inni słuchają o niej jako o zdumiewającej, podczas gdy inni, nawet 

usłyszawszy o niej, w ogóle nie mogą jej zrozumieć".  

 

Uznanie istnienia duszy nie jest jedynie kwestią wiary. Bhagavad-gita zamiast dogmatów 

przedstawia racjonalne argumenty. Nie sposób zrozumieć reinkarnację, jeśli nie dostrzega się 

różnicy między rzeczywistą jaźnią (duszą) a ciałem. Gita pomaga nam zrozumieć charakter duszy 

za pomocą następującego przykładu: "Jak słońce oświetla cały wszechświat, tak też, będąc 

wewnątrz ciała, dusza oświetla je świadomością".  

 

Świadomość jest konkretnym dowodem obecności duszy wewnątrz ciała. W pochmurny dzień, 

nawet, jeśli słońce jest niewidoczne, wiemy – dzięki obecności promieni słonecznych – że ono 

istnieje. Podobnie choć nie jesteśmy zdolni do bezpośredniego odczucia duszy, to dzięki obecności 

świadomości możemy wywnioskować, że jest ona obecna w ciele. Ciało pozbawione świadomości 

nie jest niczym innym niż bryłą materii pozbawionej życia. Jedynie obecność świadomości sprawia, 

że ta bryła nieżywej materii oddycha, mówi, kocha i odczuwa strach. Tak naprawdę ciało jest 

narzędziem dla duszy, dzięki któremu może ona spełnić swe materialne pragnienia. Gita wyjaśnia, 

że żywa istota wewnątrz ciała jest "usadowiona jak gdyby na maszynie zrobionej z energii 

materialnej". Dusza błędnie utożsamia się z ciałem, przenosząc rozmaite koncepcje życia z jednego 

ciała do drugiego, tak jak powietrze przenosi zapachy. Jak samochód nie funkcjonuje bez kierowcy, 

tak i ciało materialne nie jest w stanie funkcjonować bez duszy.  

 

Wraz z upływem lat różnica między świadomą jaźnią a fizycznym ciałem staje się bardziej 

oczywista. W ciągu życia każdy może dostrzec, że jego ciało się zmienia. Nie jest ono trwałe, czego 

dowodzi czas. Zaczyna istnieć w pewnym momencie, następnie rośnie, dojrzewa, tworzy produkty 

uboczne w postaci dzieci, po czym stopniowo słabnie i umiera. Ciało fizyczne jest jak gdyby 

nierealne, ponieważ w swoim czasie znika. Gita mówi, że "w nieistniejącym nie ma trwałości". 

Lecz wbrew wszystkim zmianom ciała, świadomość – symptom duszy tkwiącej wewnątrz niego – 

pozostaje nie zmieniona. Dlatego możemy wnioskować, że świadomość ma wrodzoną zdolność 

istnienia, która umożliwia jej przetrwanie pomimo rozkładu ciała. Kryszna mówi do Arjuny: 

"Dusza nie rodzi się ani nie umiera... Nie ginie, kiedy zabijane jest ciało".  

 

Jeśli dusza "nie ginie, kiedy zabijane jest ciało", to co się z nią dzieje dalej? Bhagavad-gita mówi, 

że wchodzi ona do innego ciała. Na tym polega reinkarnacja. Może to być trudne do przyjęcia dla 

wielu ludzi, lecz reinkarnacja jest naturalnym zjawiskiem, a Gita pomaga nam je zrozumieć, służąc 

logicznymi przykładami. "Jak w tym ciele dusza bezustannie wędruje od wieku chłopięcego 

poprzez młodość aż do starości, tak po śmierci wędruje do innego ciała. Zmiany takie nie zwodzą 

osoby zrównoważonej".  

 

Innymi słowy, człowiek reinkarnuje nawet w ciągu jednego życia. Każdy biolog powie nam, że 

komórki naszego ciała bezustannie umierają i są zastępowane nowymi. To znaczy, że każdy z nas 

ma pewną liczbę różnych ciał w tym samym życiu. Ciało dorosłego całkowicie różni się od ciała, 

jakie miała ta sama osoba będąc dzieckiem. Lecz wbrew wszelkim tego typu zmianom, osoba 

wewnątrz pozostaje ta sama. Coś podobnego następuje w momencie śmierci. Dusza dokonuje 

decydującej zmiany ciała. Gita mówi: "Jak ktoś zakłada nowe ubrania i porzuca stare, tak też dusza 

przyjmuje nowe ciała, pozbywając się starych i zużytych". W ten sposób dusza pozostaje 

niewolnikiem cyklu narodzin i śmierci. Pan mówi do Arjuny: "Ten, kto się narodził, z pewnością 

umrze, a kto umarł, narodzi się ponownie".  

 

Vedy mówią, że istnieje 8400000 gatunków życia, począwszy od drobnoustrojów, poprzez ryby, 



rośliny, owady, gady, ptaki, zwierzęta, na ludziach i półbogach skończywszy Zależnie od pragnień 

żywa istota (dusza) nieprzerwanie wciela się w różne gatunki.  

 

Umysł jest czynnikiem, od którego zależy ta wędrówka. Kieruje on duszę do nowych ciał. Gita 

wyjaśnia: "Jakikolwiek stan istnienia ktoś pamięta w momencie śmierci... taki stan bez wątpienia 

osiągnie (w następnym życiu)". Wszystko, o czym myśleliśmy i co robiliśmy w życiu, wywiera 

wpływ na umysł, co z kolei decyduje o rodzaju naszych myśli w chwili śmierci. Rodzaj myśli jest 

kryterium, na podstawie którego natura materialna przyznaje nam odpowiednie ciało. Typ ciała, 

jakie mamy teraz, jest odbiciem naszej świadomości z chwili śmierci naszego poprzedniego ciała.  

 

"Żywa istota, wybierając nowe materialne ciało, otrzymuje pewien typ uszu, oczu, języka, nosa, 

zmysłu dotyku, które zgrupowane są wokół umysłu, i tak cieszy się pewnymi określonymi 

obiektami zmysłowymi" – wyjaśnia Gita. Ścieżka reinkarnacji nie zawsze prowadzi ku górze. 

Człowiekowi nie gwarantuje się w kolejnym życiu narodzin w ciele ludzkim. Jeśli ktoś umiera 

z mentalnością psa, w przyszłym życiu otrzyma oczy, nos i inne części ciała psa, co pozwoli mu 

cieszyć się psimi przyjemnościami. Pan Kryszna potwierdza los takiej nieszczęsnej duszy słowami: 

"Jeśli ktoś umiera w stanie ignorancji, rodzi się w królestwie zwierząt".  

 

Według Bhagavad-gity ci, którzy nie poznają swojej niefizycznej, wyższej natury, zmuszeni są 

przez prawo karmy do bezustannego rodzenia się, umierania i powtórnych narodzin jako ludzie czy 

zwierzęta, a nawet rośliny czy owady.  

 

Nasza egzystencja w świecie materialnym jest wynikiem reakcji karmicznych nagromadzonych 

podczas obecnego życia oraz przeszłych istnień, a ciało ludzkie jest jedyną szczeliną, przez którą 

materialnie uwarunkowana dusza może się wymknąć z cyklu reinkarnacji i rozwiązać problem 

życia (narodziny, choroby, starość i śmierć). Jeśli jednak dusza, która osiągnęła formę ludzką, traci 

jedynie czas na zadowalanie zmysłów, stwarza sobie w tym życiu karmę wystarczającą, żeby 

pozostać w niewoli cyklu narodzin i śmierci na tysiące istnień i to niekoniecznie ludzkich.  

 

Pan Kryszna mówi: "Głupcy nie mogą zrozumieć, w jaki sposób dusza opuszcza ciało, ani jaki 

rodzaj ciała otrzyma pod wpływem gun natury materialnej. Samozrealizowany transcendentalista 

widzi to wszystko, lecz ci, których umysły nie są rozwinięte i którzy nie są pochłonięci 

samorealizacją, nie są w stanie dostrzec tego, co się dzieje, chociaż się starają".  

 

Dusza, którą spotkało szczęście posiadania ciała ludzkiego, powinna poważnie dążyć do 

samorealizacji, zrozumieć reinkarnację i uwolnić się od powtarzających się narodzin i śmierci. Nie 

może stracić takiej szansy. 
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Rozdział 2   

 

Zmieniając ciała 

 

 

W 1974 roku, w ośrodku Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w pobliżu 

Frankfurtu nad Menem, Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada przeprowadził 

rozmowę z profesorem Karlfriedem Graf von Dürckheimem, znanym psychologiem, autorem 

książki Życie codzienne jako duchowe ćwiczenie. Prof. Dürckheim ma tytuł doktora filozofii 

i psychologii analitycznej. Jest znany także dzięki założeniu terapeutycznej szkoły w Bawarii, która 

uczy zarówno zachodnich, jak i wschodnich sposobów podejścia do świadomości. Podczas tego 

dialogu Śrila Prabhupada wyjaśnia podstawową zasadę reinkarnacji, mówiącą o tym, że dusza jest 

odmienna od ciała materialnego. Po ustaleniu, że świadoma jaźń i ciało są oddzielnymi istotami, 

Śrila Prabhupada tłumaczy, jak świadoma jaźń, czyli dusza, wędruje do innego ciała w momencie 

śmierci.  

 

Profesor Dürckheim: Podczas swych poszukiwań odkryłem, że prawdziwe "ja" nie umiera. Gdy 

ktoś doświadcza śmierci klinicznej, wydaje mu się, że przekracza próg śmierci i przechodzi do 

zupełnie innej rzeczywistości.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, ta rzeczywistość jest inna. Przypomina to doświadczenie chorego 

człowieka odzyskującego zdrowie.  

 



Profesor Dürckheim: Czy osoba, która umarła, doświadcza wyżej rzeczywistości?  

 

Śrila Prabhupad: Umiera nie osoba, tylko ciało. Zgodnie z tym, co mówią Vedy, ciało jest zawsze 

martwe. Ten mikrofon jest zrobiony z metalu. Kiedy przepływa przez niego prąd, zamienia on 

dźwięk na impulsy elektryczne, które po wzmocnieniu przekazywane są przez głośniki. Lecz jeśli 

nie ma prądu, nic się nie dzieje. Niezależnie od faktu, czy mikrofon działa czy też nie, jest on 

jedynie kombinacją metalu, plastiku i innych elementów. Na podobnej zasadzie ciało ludzkie 

funkcjonuje dzięki znajdującej się wewnątrz niego sile życiowej. Gdy ta siła życiowa opuszcza je, 

mówi się, że ciało jest martwe. Właściwie ono jest zawsze martwe. Siła życiowa jest ważnym 

elementem i jedynie jej obecność sprawia, że ciało wydaje się żywe. "Żywe" czy "martwe", ciało 

fizyczne jest tylko zbiorem martwej materii. Już na początku Bhagavad-gita mówi, że ciało 

materialne nie ma wielkiego znaczenia.  

 

aśocyan anvaśocas tvam  

prajna-vadamś ca bhasase  

gatasun agatasumś ca  

nanuśocanti panditah  

 

"Błogosławiony Pan rzekł: Mówiąc wielce uczenie opłakujesz to, co nie jest warte rozpaczy. 

Mędrzec bowiem nie rozpacza ani nad żywym, ani nad umarłym". (Bg. 2.11)  

 

Martwe ciało nie jest właściwym przedmiotem poszukiwań filozoficznych. Powinniśmy raczej 

zainteresować się duszą, czyli tym aktywnym czynnikiem, który sprawia, że martwe ciało się 

porusza.  

 

Profesor Dürckheim: Jak uczysz swoich uczniów bycia świadomym tej siły, która nie jest materią, 

a za sprawą której materia zdaje się żyć? Rozumowo mogę docenić, że prezentujesz filozofię 

zawierającą prawdę. Nie wątpię w to. Lecz jak sprawiasz, że człowiek jest w stanie to odczuć?  

 

 

W jaki sposób można postrzec duszę  
 

Śrila Prabhupad: Bardzo prosto. Istnieje aktywny czynnik, dzięki któremu ciało się porusza. 

Kiedy jest on nieobecny, ciało pozostaje nieruchome. Powinno się zatem zapytać, czym jest ten 

aktywny czynnik. Takie dociekania są istotą filozofii wedanty. Vedanta-sutry rozpoczynają się 

aforyzmem athato brahma-jijnasa. "Jaka jest natura jaźni wewnątrz ciała?" Dlatego adepta filozofii 

wedyjskiej uczy się najpierw dostrzegania różnicy między ciałem żywym a martwym. Jeśli nie jest 

on w stanie pojąć tej zasady, prosimy go o rozważenie tego zagadnienia z punktu widzenia logiki. 

Każdy może dostrzec, że ciało zmienia się oraz porusza z powodu obecności aktywnego czynnika – 

duszy. Gdy jest on nieobecny, ciało nie zmienia się, ani nie porusza.  

 

Ciało jest niczym wielka maszyna. Magnetofon jest zrobiony z martwej materii, lecz skoro tylko ty, 

żywa osoba, naciśniesz przycisk, zaczyna działać. Ciało też jest martwą materią, ale wewnątrz 

niego znajduje się siła życia. Tak długo jak ten aktywny czynnik pozostaje wewnątrz ciała, ciało 

reaguje, zdając się być żywym. Wszyscy mamy zdolność mówienia. Jeśli poproszę któregoś 

z moich uczniów, aby przyszedł tutaj, uczyni to. Jeśli jednak aktywny czynnik opuści jego ciało, 

mogę wołać tysiące lat, a on i tak nie przyjdzie. To proste.  

 

Czym właściwie jest ten aktywny czynnik? To osobne zagadnienie, a odpowiedź na nie jest 

prawdziwym początkiem wiedzy duchowej.  

 

Profesor Dürckheim: Rozumiem twoją uwagę na temat martwego ciała – musi być wewnątrz 



niego coś, co je ożywia. Mówimy zatem o dwóch rzeczach – ciele i aktywnym czynniku.  

 

Lecz moje pytanie dotyczy tego, jak możemy stać się świadomi aktywnego czynnika wewnątrz nas 

samych przez bezpośrednie doświadczenie, a nie jedynie przez intelektualne wnioskowanie. Czy 

nie jest ważne, aby doświadczyć tej głębszej rzeczywistości wewnątrz? 

 

"Jestem Brahmanem, duszą"  
 

Śrila Prabhupad: Ty sam jesteś tym aktywnym czynnikiem. Żywe i martwe ciało różnią się. 

Jedyną różnicą jest obecność aktywnego czynnika. Jeśli jest on nieobecny, ciało nazywane jest 

martwym. Tak więc prawdziwe "ja" jest tożsame z tym aktywnym czynnikiem. W Vedach 

znajdujemy sentencję: so 'ham. "Jestem aktywnym czynnikiem". Jest tam także powiedziane: aham 

brahmasmi. "Nie jestem ciałem materialnym. Jestem Brahmanem, duszą". Na tym polega 

samorealizacja. Bhagavad-gita opisuje samozrealizowaną osobę słowami brahma-bhutah 

prasannatma na śocati na kanksati. Jeśli ktoś jest samozrealizowany, nie pragnie niczego ani nad 

niczym nie rozpacza. Samah sarvesu bhutesu. Jest on taki sam dla każdego – człowieka, zwierzęcia, 

wszystkich żywych istot.  

 

Profesor Dürckheim: Rozważmy pewien przykład. Jeden z twoich uczniów mógłby powiedzieć, 

że jest duszą, ale może nie być w stanie tego doświadczyć.  

 

Śrila Prabhupad: Jak mógłby tego nie doświadczyć? Wie, że jest aktywnym czynnikiem. 

Ostatecznie każdy wie, że nie jest ciałem. Nawet dziecko. Możemy to dostrzec w sposobie naszego 

mówienia. Mówimy: "To mój palec". Nigdy nie mówimy: "Ja palec": Czym więc jest to "ja"? Na 

tym polega samorealizacja, zrozumienie, że nie jest się tym ciałem.  

 

To zrozumienie rozciąga się również na inne żywe istoty. Dlaczego człowiek zabija zwierzęta? 

Dlaczego sprawia innym kłopoty? Ktoś, kto jest samozrealizowany, może dostrzec: "Oto inna 

dusza. Ma ona inne ciało, ale ten sam aktywny czynnik, który istnieje wewnątrz mojego ciała, 

istnieje także wewnątrz jej ciała". Samozrealizowana osoba widzi wszystkie żywe istoty 

jednakowo, gdyż wie, że aktywny czynnik, dusza, jest obecny nie tylko w istotach ludzkich, lecz 

także wewnątrz ciał zwierząt, ptaków, ryb, owadów, drzew i innych roślin.  

 

 

Reinkarnacja w tym życiu  
 

Dusza jest tym aktywnym czynnikiem, który w chwili śmierci przechodzi z jednego ciała do 

drugiego. Ciało może być inne, lecz dusza pozostaje ta sama. Tę zmianę ciała możemy dostrzec 

nawet podczas naszego obecnego życia. Przeszliśmy od niemowlęctwa do dzieciństwa, od 

dzieciństwa do młodości i od młodości do wieku dojrzałego, a świadoma jaźń, czyli dusza, 

pozostała ta sama. Ciało jest materialne, natomiast prawdziwe "ja" jest duchowe. Kiedy ktoś osiąga 

takie zrozumienie, nazywany jest samozrealizowanym.  

 

Profesor Dürckheim: Myślę, że w świecie zachodnim doszliśmy do przełomowego momentu, 

ponieważ po raz pierwszy w naszej historii Europejczycy i Amerykanie zaczynają poważnie 

traktować wewnętrzne doświadczenia, dzięki którym zostaje objawiona prawda. Oczywiście na 

Wschodzie zawsze istnieli filozofowie, którzy znali doświadczenia sprawiające, że śmierć traci 

swój okropny charakter i staje się progiem do bardziej pełnego życia.  

 

Ludzie potrzebują tego doświadczenia przezwyciężenia swej cielesności. Jeśli udaje im się wznieść 

ponad cielesne doświadczenie, nagle zdają sobie sprawę, że wewnątrz nich funkcjonuje zupełnie 

inny czynnik. Stają się świadomi "wewnętrznego życia".  



 

Śrila Prabhupad: Wielbiciel Kryszny naturalnie rozumie to inne źródło, ponieważ nigdy nie myśli: 

"Jestem tym ciałem". Myśli: aham brahmasmi. "Jestem duszą". Pierwsze wskazówki, jakich 

w Gicie Pan Kryszna udzielił Arjunie, są następujące: "Mój drogi Arjuno, poddajesz poważnym 

rozważaniom stan tego materialnego ciała, lecz mędrzec nie traktuje materialnego ciała – żywego 

czy martwego – poważnie". To zrozumienie jest podstawą rozwoju duchowego. Każdy w tym 

świecie troszczy się bardzo o ciało, i kiedy jest ono żywe, dba o nie na wiele sposobów. Kiedy jest 

martwe, wznosi się mu wielkie posągi. Na tym polega świadomość cielesna. Nikt nie rozumie tego 

aktywnego źródła, które daje ciału piękno i życie. A w chwili czyjejś śmierci nikt nie wie, dokąd 

udało się jego prawdziwe "ja", aktywne źródło. To jest ignorancja.  

 

Profesor Dürckheim: Podczas pierwszej wojny światowej spędziłem cztery lata na froncie. Jako 

jeden z dwóch oficerów w moim pułku nie zostałem ranny. Na polu bitwy w każdej chwili 

spotykałem się ze śmiercią. Widziałem, jak ludzie stojący obok mnie byli trafiani i nagle uchodziła 

z nich siła życia. Wszystko, co pozostawało, było, jak mówisz, ciałem bez duszy. Lecz kiedy śmierć 

była blisko i widziałem, że również mogę umrzeć, zrozumiałem, że wewnątrz mnie było coś nie 

mającego nic wspólnego ze śmiercią.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. To jest samorealizacja.  

 

Profesor Dürckheim: To wojenne doświadczenie wycisnęło na mnie głębokie piętno i stało się 

początkiem mojej wewnętrznej drogi.  

 

Śrila Prabhupad: Vedy mówią: narayana-parah sarve na kutaścana bibhyati. Jeśli ktoś jest duszą 

świadomą Boga, nie obawia się niczego.  

 

Profesor Dürckheim: Proces samorealizacji jest konsekwencją wewnętrznych doświadczeń, 

prawda? Tutaj w Europie ludzie przeszli przez takie doświadczenia. Wierzę, że prawdziwym 

skarbem Europy jest to, iż żyje tak wielu ludzi, którzy przeszli przez pola bitew, obozy 

koncentracyjne, bombardowania. W sercach zachowali pamięć chwil, kiedy śmierć była blisko, 

kiedy byli ranni i nieomal porozrywani na kawałki, i doświadczyli, nawet nieznacznie, swej 

wiecznej natury. Teraz trzeba koniecznie pokazać ludziom, że nie potrzebują pól bitewnych, 

obozów koncentracyjnych i bombardowań, aby traktować poważnie te wewnętrzne doświadczenia, 

podczas których czuje się nagłe dotknięcie duchowej rzeczywistości i zaczyna rozumieć, że 

cielesna egzystencja nie jest wszystkim. 

 

Ciało jest niczym sen  
 

Śrila Prabhupad: Możemy przekonać się o tym każdej nocy. Kiedy śnimy, nasze ciało leży 

w łóżku, a my przenosimy się gdzie indziej. W ten sposób doświadczamy, że nasza prawdziwa 

tożsamość jest odrębna od tego ciała. Kiedy śnimy, zapominamy o ciele leżącym w łóżku. 

Działamy w różnych ciałach i różnych miejscach. Być może we śnie lataliśmy jak ptaki. W nocy 

zapominamy o materialnym ciele, a w ciągu dnia zapominamy o ciele ze snu.  

 

Nasza świadoma jaźń, dusza, ciągle jednak istnieje i jesteśmy świadomi naszej egzystencji w obu 

ciałach. Nasuwa się stąd wniosek, że nie jesteśmy żadnym z tych ciał. Przez krótki czas istniejemy 

w pewnym ciele, a podczas śmierci zapominamy o nim. Ciało jest więc w rzeczywistości jedynie 

mentalnym tworem, czymś na kształt snu. Dusza natomiast różni się od tych wszystkich 

mentalnych tworów. To jest samorealizacja. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna mówi:  

 

indriyani parany ahur  

indriyebhyah param manah  



manasas tu para buddhir  

yo buddheh paratas tu sah  

 

"Zmysły stoją ponad martwą materią; umysł jest nadrzędny w stosunku do zmysłów; inteligencja 

stoi wyżej od umysłu, a ona [dusza] przewyższa nawet inteligencję". (Bg. 3.42)  

 

Profesor Dürckheim: Wcześniej mówiłeś o fałszywym ego. Czy myślisz, że rzeczywiste ego jest 

duszą?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to jest czyste ego. Teraz mam siedemdziesięcioośmioletnie indyjskie ciało 

i mam fałszywe ego, które myśli: "Jestem Hindusem", "Jestem tym ciałem". Ale to 

nieporozumienie. Któregoś dnia moje obecne tymczasowe ciało zniknie i otrzymam inne 

tymczasowe ciało. To jest po prostu przejściowa iluzja. Prawdą jest natomiast to, że dusza 

z powodu swych pragnień i czynów przechodzi z jednego ciała do drugiego.  

 

Profesor Dürckheim: Czy świadomość może istnieć w oddzieleniu od materialnego ciała?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Czysta świadomość, dusza, nie potrzebuje materialnego ciała. Kiedy 

myślisz, zapominasz o swym obecnym ciele, lecz ciągle pozostajesz świadomy. Dusza, 

świadomość, jest jak woda; woda jest czysta, ale skoro tylko spadnie z nieba i dotknie ziemi, staje 

się mętna.  

 

Profesor Dürckheim: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Podobnie my jesteśmy duszami. Jesteśmy czyści, lecz kiedy tylko opuszczamy 

świat duchowy i wchodzimy w kontakt z materialnymi ciałami, nasza świadomość zostaje 

zasłonięta. W swym oryginalnym stanie nasza świadomość jest czysta, ale teraz jest ona przykryta 

mułem (ciałem). Stąd biorą się konflikty między ludźmi. Ludzie błędnie utożsamiają się z ciałami 

i myślą, że są Niemcami, Anglikami, są czarni, biali, są tym człowiekiem czy tamtym człowiekiem 

– tak wiele cielesnych określeń. Te cielesne określenia są nieczyste. Dlatego artyści rzeźbią lub 

malują nagie postacie. Na przykład we Francji nagość uważana jest za czystą sztukę. Zrozumienie 

"nagości", prawdziwego stanu duszy, bez tych cielesnych określeń, oznacza czystość.  

 

Profesor Dürckheim: Dlaczego zrozumienie, że jesteśmy różni od materialnego ciała, jest tak 

trudne?  

 

 

Każdy wie, że nie jest tym ciałem  
 

Śrila Prabhupad: Nie jest trudne. Możesz tego doświadczyć. Jedynie z powodu głupoty ludzie 

myślą inaczej, ale każdy tak naprawdę wie, że nie jest tym ciałem. Istnieję. Rozumiem, że istniałem 

w ciele niemowlęcia, istniałem w ciele dziecka, a także w ciele młodzieńca. Istniałem w tak wielu 

ciałach, a teraz jestem w ciele starego człowieka. Powiedzmy, że włożyłeś czarny płaszcz. 

W następnym momencie możesz włożyć biały płaszcz. Lecz nie jesteś tym czarnym czy białym 

płaszczem – po prostu zmieniłeś wierzchnie okrycie. Jeśli cię zawołam: "Panie Czarny Płaszczu!", 

to będzie to z mojej strony głupotą. W ciągu mego życia zmieniałem ciała wiele razy, ale nie jestem 

żadnym z nich. Na tym polega prawdziwa wiedza.  

 

Profesor Dürckheim: Czy nie jest to nadal trudne? Mogłeś już doskonale zrozumieć, że nie jesteś 

ciałem, lecz wciąż możesz obawiać się śmierci. Czy nie oznacza to, że brakuje ci zrozumienia 

opartego na doświadczeniu? Gdybyś je miał, przestałbyś obawiać się śmierci, ponieważ 

wiedziałbyś, że tak naprawdę nie możesz umrzeć.  



 

Śrila Prabhupad: Doświadczenie otrzymuje się od wyższego autorytetu, od kogoś, kto ma większą 

wiedzę. Zamiast wieloletnich osobistych prób doświadczania, że nie jestem tym ciałem, mogę 

czerpać wiedzę od Boga, czyli Kryszny, Doskonałego Źródła. Doświadczyłem zatem mojej 

nieśmiertelności przez słuchanie prawdziwego autorytetu. Na tym polega doskonałość.  

 

Profesor Dürckheim: Tak, rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Dlatego Vedy polecają tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet. "Aby 

doświadczyć doskonałości życia, należy zbliżyć się do guru". Kim jest guru? Do kogo powinienem 

się zbliżyć? Powinienem zbliżyć się do kogoś, kto otrzymał doskonałą wiedzę od swojego guru. Do 

tego sprowadza się zasada sukcesji uczniów. Słucham od doskonałej osoby i przekazuję wiedzę 

w ten sam sposób, bez żadnej zmiany. Pan Kryszna udziela nam wiedzy w Bhagavad-gicie, a my 

przekazujemy tę samą wiedzę bez żadnych zmian.  

 

Profesor Dürckheim: Na przestrzeni minionych dwudziestu czy trzydziestu lat rozbudziło się na 

Zachodzie wielkie zainteresowanie tematami duchowymi. Z drugiej zaś strony naukowcy są na 

najlepszej drodze do zgładzenia człowieka za pomocą broni atomowej i innych technicznych 

wynalazków. Jeśli jednak chcą prowadzić ludzkość ku wyższym celom, muszą przestać patrzeć na 

człowieka w sposób materialistyczny, przez swe naukowe okulary. Muszą widzieć nas takimi, 

jakimi jesteśmy Muszą dostrzec w nas świadomą jaźń. 

 

 

Cel życia ludzkiego  
 

Śrila Prabhupad: Celem życia ludzkiego jest samorealizacja lub zrozumienie Boga, lecz 

naukowcy nie wiedzą o tym. Współczesnym społeczeństwem kierują ślepi i nierozważni ludzie. 

Tak zwani naukowcy i filozofowie nie znają prawdziwego celu życia, a inni ludzie również są ślepi. 

Mamy więc sytuację, w której ślepy prowadzi ślepego. Czego możemy się spodziewać, jeśli ślepiec 

próbuje prowadzić innego ślepca? Nie, to nie jest postęp. Jeśli chce się zrozumieć prawdę, należy 

zbliżyć się do samozrealizowanej osoby.  

 

[Wchodzą kolejni goście.]  

 

Uczeń: Śrila Prabhupada, ci panowie są profesorami teologii i filozofii. A to jest dr Dara, 

przewodniczący stowarzyszenia studiów nad jogą oraz filozofią integralną w Niemczech.  

 

[Powitanie, dalszy ciąg rozmowy.]  

 

Profesor Dürckheim: Czy mogę zadać kolejne pytanie? Czy nie ma innej płaszczyzny 

doświadczenia, która przeciętnemu człowiekowi otwiera drzwi do jakiejś głębszej świadomości?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. To doświadczenie opisuje Kryszna w Bhagavad-gicie:  

 

dehino 'smin yatha dehe  

kaumaram yauvanam jara  

tatha dehantara-praptir  

dhiras tatra na muhyati  

 

"Jak w tym ciele wcielona dusza bezustannie wędruje od wieku chłopięcego poprzez młodość aż do 

starości, tak po śmierci udaje się do innego ciała. Zmiany takie nie zwodzą osoby zrównoważonej". 

(Bg. 2.13)  



 

Lecz najpierw należy zrozumieć podstawową zasadę wiedzy – nie jestem tym ciałem. Jeśli ktoś to 

zrozumie, może posunąć się dalej.  

 

Profesor Dürckheim: Wydaje mi się, że istnieje wielka różnica między wschodnim a zachodnim 

podejściem do problemu ciała i duszy. W naukach wschodnich celem jest wyzwolenie się z ciała, 

natomiast w zachodnich religiach – zrozumienie duszy wewnątrz ciała.  

 

Śrila Prabhupad: Dowiedzieliśmy się z Bhagavad-gity, że jesteśmy duszą i przebywamy 

wewnątrz ciała. Cierpimy z powodu utożsamiania się z ciałem. Cierpię, ponieważ znalazłem się 

w tym ciele. Niezależnie więc od tego, czy jest ono wschodnie, czy zachodnie, moim celem 

powinno być wydostanie się z niego. Czy to jasne?  

 

Profesor Dürckheim: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Reinkarnacja oznacza, że jestem duszą, która weszła w ciało. W swym kolejnym 

życiu mogę wejść w inne ciało. Może to być ciało psa, może to być ciało kota, może to być ciało 

króla. Będę jednak doświadczać cierpienia zarówno w ciele króla, jak i psa. Na to cierpienie 

składają się narodziny, śmierć, starość i choroby. Aby więc uwolnić się od tych czterech rodzajów 

cierpień, musimy wydostać się z ciała. Oto prawdziwy problem człowieka – jak wydostać się z tego 

ciała.  

 

Profesor Dürckheim: Czy to trwa przez wiele wcieleń?  

 

Śrila Prabhupad: Może trwać przez wiele wcieleń, lecz można to osiągnąć w ciągu jednego życia. 

Jeśli w tym życiu zrozumiesz, że ciało jest przyczyną cierpień, powinieneś dowiedzieć się, jak się 

z niego wydostać.  

 

Profesor Dürckheim: Wygląda na to, że niektóre kwestie są zgodne z chrześcijaństwem.  

 

Śrila Prabhupad: Nie jest ważne, czy jesteś chrześcijaninem, muzułmaninem, czy hinduistą. 

Wiedza jest wiedzą. Gdziekolwiek jest dostępna, należy po nią sięgać. A to, że każda żywa istota 

jest uwięziona wewnątrz materialnego ciała, jest wiedzą. Odnosi się ona zarówno do hinduistów, 

muzułmanów, jak i chrześcijan – do każdego. Dusza jest uwięziona wewnątrz ciała i dlatego musi 

przechodzić przez narodziny, śmierć, starość i choroby. Wszyscy chcemy żyć wiecznie, chcemy 

pełnej wiedzy, chcemy pełnego szczęścia. Aby osiągnąć te cele, musimy wydostać się z ciała. Jest 

to jedyny sposób.  

 

Doktor Dara: Kładziesz nacisk na konieczność wyzwolenia się z ciała. Ale czy nie powinniśmy 

zaakceptować naszej egzystencji jako istoty ludzkie?  

 

Śrila Prabhupad: Proponujesz zaakceptowanie naszej egzystencji jako istot ludzkich. Czy sądzisz, 

że istnienie wewnątrz ciała ludzkiego jest doskonałe?  

 

Doktor Dara: Nie, nie mówię, że jest ono doskonałe. Lecz powinniśmy zaakceptować je i nie 

próbować tworzyć jakichś idealnych sytuacji.  

 

 

Jak osiągnąć doskonałość  
 

Śrila Prabhupad: Przyznajesz, że twój stan nie jest doskonały. Dlatego właściwą rzeczą powinno 

być odkrycie tego, jak stać się doskonałym.  



 

Doktor Dara: Ale dlaczego mielibyśmy się stawać doskonali jako dusze? Dlaczego nie możemy 

stać się doskonali jako ludzie?  

 

Śrila Prabhupad: Już przyznałeś, że twoja sytuacja wewnątrz ludzkiego ciała nie jest doskonała. 

Dlaczego więc jesteś przywiązany do tej niedoskonałej sytuacji?  

 

Doktor Dara: To ciało jest instrumentem, dzięki któremu mogę porozumiewać się z innymi 

ludźmi.  

 

Śrila Prabhupad: Jest to także możliwe wśród ptaków i innych zwierząt.  

 

Doktor Dara: Lecz istnieje wielka różnica między mową zwierząt a naszą mową.  

 

Śrila Prabhupad: Jakaż to różnica? One rozmawiają między sobą i my też to robimy  

 

Profesor Dürckheim: Według mnie zasadniczą kwestią jest to, iż zwierzę nie ma 

samoświadomości. Nie rozumie ono, kim jest. 

 

 

Wzniesienie się ponad poziom zwierząt  
 

Śrila Prabhupad: Tak, to prawda. Człowiek może zrozumieć, kim jest. Ptaki i zwierzęta nie mogą 

tego zrozumieć. Jako ludzie powinniśmy zatem dążyć do samorealizacji, a nie działać na poziomie 

ptaków i zwierząt. Dlatego Vedanta-sutry zaczynają się od aforyzmu athato brahma-jijnasa, to 

znaczy, że celem życia ludzkiego jest dociekanie Prawdy Absolutnej. Nie jest nim jedzenie i spanie 

jak zwierzęta. Mamy doskonałą inteligencję, dzięki której możemy zrozumieć Prawdę Absolutną.  

 

Śrimad-Bhagavatam (1.2.10) mówi:  

 

kamasya nendriya-pritir  

labho jiveta yavata  

jivasya tattva-jijnasa  

nartho yaś ceha karmabhih  

 

"Nigdy nie powinno się pragnąć zadowalania zmysłów. Należy pragnąć żyć tylko i wyłącznie 

dlatego, że życie ludzkie daje możliwość poznania Prawdy Absolutnej i w to właśnie powinniśmy 

włożyć cały nasz wysiłek".  

 

Doktor Dara: Ale czy stratą czasu jest używanie ciała, aby czynić dobro innym?  

 

Śrila Prabhupad: Nie możesz czynić dobra innym, ponieważ nie wiesz, co jest dobrem. Myślisz 

o dobru w kategoriach ciała, lecz ciało jest czymś fałszywym, bo ty nie jesteś tym ciałem. Możesz 

zajmować mieszkanie, ale nie jesteś mieszkaniem. Jeśli po prostu ozdabiasz mieszkanie, 

a zapominasz o jedzeniu, czy ma to sens? Doktor Dara: Myślę, że porównanie ciała 

z pomieszczeniem nie jest najwłaściwsze...  

 

Śrila Prabhupad: Sądzisz tak dlatego, że nie wiesz, iż nie jesteś ciałem.  

 

Doktor Dara: Lecz jeśli wyjdziemy z pomieszczenia, pomieszczenie pozostanie. Kiedy wyjdziemy 

z ciała, ciała nie będzie.  

 



Śrila Prabhupad: W końcu pomieszczenie także się rozpadnie.  

 

Doktor Dara: Chciałem przez to powiedzieć, że musi istnieć bardzo bliskie powiązanie między 

ciałem a duszą, rodzaj jedności – przynajmniej tak długo, jak jesteśmy żywi.  

 

Śrila Prabhupad: Nie. To nie jest prawdziwa jedność. Na przykład pokój, w którym obecnie 

jesteśmy, jest dla mnie ważny jedynie tak długo, jak długo jestem żywy. W przeciwnym razie nie 

ma on znaczenia. Kiedy dusza opuszcza ciało, ciało jest wyrzucane, nawet jeśli było bardzo drogie 

swemu właścicielowi.  

 

Doktor Dara: A jeśli nie chcemy rozstać się z naszym ciałem?  

 

Śrila Prabhupad: To nie ma znaczenia. Po prostu musisz się z nim rozstać. Wkrótce po śmierci 

krewni wyrzucą twoje ciało.  

 

Profesor Dürckheim: Być może różnica polega na tym, że ktoś myśli: "Jestem duszą i mam ciało", 

a nie "Jestem ciałem i mam duszę".  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Błędem jest myślenie, że jesteś ciałem i masz duszę. Przeciwnie – jesteś 

duszą okrytą tymczasowym ciałem. Dusza, a nie ciało jest tu ważną rzeczą. Jak długo nosisz 

płaszcz, ma on dla ciebie znaczenie, lecz jeśli się zniszczy, wyrzucasz go i kupujesz nowy. Żywa 

istota bezustannie doświadcza tego samego. Rozstajesz się z obecnym ciałem i przyjmujesz inne. 

To jest właśnie śmierć. Ciało, w którym poprzednio przebywałeś, staje się nieważne, a to, w którym 

przebywasz obecnie, ma znaczenie. Jaka szkoda, że ludzie przywiązują tak wielką wagę do ciała, 

które za kilka lat będzie zamienione na nowe. 

 

 

Rozdział 3  

 

Badania nad duszą 

 

 

Śrila Prabhupada pisze do znanego kardiochirurga, dr. Wilfreda G. Bigelowa: "Mówisz, że 

najważniejszym pytaniem jest pytanie o duszę, o to, gdzie ona jest i skąd pochodzi. Zrozumienie 

tego nie jest takie trudne... "  

 

 

W 1968 roku, przemawiając na spotkaniu ze studentami Massachusetts Institute of Technology, 

Śrila Prabhupada wskazuje na poważny niedorozwój techniki. "Chociaż macie tak wiele gałęzi 

wiedzy – mówił – nie ma takiej, której celem byłoby odkrycie różnicy między ciałem żywym 

a martwym".  

 

Współczesna nauka jest bardzo zaawansowana w poznaniu fizycznego ciała, ale poświęca bardzo 

mało uwagi badaniom nad iskrą duchową, która to ciało ożywia. W cytowanym poniżej artykule 

z Montreal Gazette, światowej sławy kardiochirurg, Wilfred G. Bigelow, mówi o konieczności 

systematycznych badań, które rozstrzygnęłyby, czym jest dusza i skąd pochodzi. Poniżej 

zamieszczamy także list Śrila Prabhupady, będący odpowiedzią na propozycję dr. Bigelowa. Śrila 

Prabhupada przedstawia podstawy wiedzy wedyjskiej o duszy i proponuje praktyczną metodę 

naukowego zrozumienia iskry duchowej.  

 

 

Artykuł z "Montreal Gazette":  



Kardiochirurg pragnie wiedzieć, czym jest dusza  

 

WINDSOR. Światowej sławy kardiochirurg jest przekonany, że ciało ma duszę, która oddziela się 

od niego w chwili śmierci, toteż teologowie powinni postarać się zdobyć większą wiedzę na ten 

temat.  

 

Dr Wilfred G. Bigelow, ordynator na oddziale kardiochirurgii w Szpitalu Miejskim w Toronto 

oznajmił: "Jako człowiek, który wierzy w istnienie duszy, uważam, że nadszedł czas, aby odsłonić 

tę tajemnicę i przekonać się, czym ona jest".  

 

Bigelow znalazł się w grupie dyskutantów, którzy przed Essex County Medical-Legal Society 

omawiali problemy towarzyszące próbom zdefiniowania dokładnego momentu śmierci. Pytanie to 

jest bardzo na czasie w wieku przeszczepów serca i innych organów w przypadkach, kiedy trzeba 

stwierdzić śmierć dawcy.  

 

Canadian Medical Association przyjęło definicję śmierci jako momentu, w którym pacjent jest 

w stanie śpiączki i nie reaguje na żadne bodźce, a zanotowane na elektroencefolografie fale 

mózgowe są płaskie.  

 

Innymi członkami zespołu dyskusyjnego byli sędzia Edson L. Haines z Sądu Najwyższego 

w Ontario i J. Francis Leddy, rektor Uniwersytetu w Windstorze.  

 

Bigelow, dokładnie wyjaśniając punkty, które poruszył podczas dyskusji, powiedział 

w późniejszym wywiadzie, że trzydzieści dwa lata praktyki w zawodzie chirurga nie pozostawiają 

mu żadnych wątpliwości co do faktu istnienia duszy.  

 

"Czasami widzę, jak ludzie przechodzą ze stanu życia do śmierci i wówczas następują w nich jakieś 

tajemnicze zmiany. Jednym z najbardziej zauważalnych objawów jest nagły zanik blasku oczu. 

Stają się one mętne i dosłownie pozbawione życia. Trudno jest udokumentować to, co się 

obserwuje. Nie sądzę nawet, aby można to było dobrze zrobić".  

 

Bigelow, który zyskał światową sławę dzięki pionierskiej pracy nad "głębokim zamrażaniem", 

technice chirurgicznej znanej jako hipotermia, oraz dzięki swym osiągnięciom w chirurgii zastawek 

sercowych, oznajmił, że zarówno teologia, jak i pokrewne dyscypliny uniwersyteckie powinny 

podjąć badania nad duszą.  

 

Podczas dyskusji Leddy powiedział: "Jeśli dusza istnieje, nie zobaczycie jej, ani nie odnajdziecie.  

 

Jeśli istnieje jakaś zasada żywotności czy też życia, to czym ona jest? Problem polega na tym, że 

dusza nie istnieje w żadnym określonym miejscu. Jest ona wszędzie, a mimo to nie ma jej 

w żadnym miejscu w ciele.  

 

Dobrze by było przeprowadzić eksperymenty, ale nie wiem, w jaki sposób sobie z tym poradzicie".  

 

Dodał on, że dyskusja przypominała mu stwierdzenie rosyjskiego kosmonauty, który powrócił 

z kosmosu i stwierdził, że Boga nie ma, ponieważ nigdzie Go nie zobaczył. "Być może tak jest, ale 

we współczesnej medycynie – rzekł Bigelow – kiedy coś przyjmuje się za niewytłumaczalne, 

wszyscy chcą znaleźć odpowiedź, zbadać to w laboratorium i odkryć prawdę".  

 

Jak powiedział Bigelow, najważniejszą sprawą jest zbadanie, gdzie znajduje się dusza i skąd ona 

pochodzi. 

 



 

Śrila Prabhupada przedstawia wedyjski punkt widzenia  

 

Drogi doktorze Bigelow!  

 

Serdecznie Pana pozdrawiam. Niedawno przeczytałem w Gazette artykuł Rae Corelliego 

zatytułowany Kardiochirurg pragnie wiedzieć, czym jest dusza. Było to bardzo interesujące. 

Pańskie komentarze dowodzą wielkiej wnikliwości, postanowiłem więc napisać do Pana. Może Pan 

wie, że jestem założycielem-acaryą Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. 

Mamy kilka świątyń w Kanadzie – w Montrealu, Toronto, Vancouver i Hamilton. Szczególnym 

zadaniem tego ruchu jest nauczanie ludzi o ich oryginalnej duchowej pozycji.  

 

Dusza jest niewątpliwie obecna w sercu żywej istoty i jest źródłem energii, która utrzymuje ciało. 

Energia duszy rozprzestrzenia się po całym ciele i jest znana jako świadomość. Ponieważ 

świadomość rozprowadza energię duszy po całym ciele, ból i przyjemność można odczuwać 

w każdej jego części. Dusza jest indywidualna i przechodzi z jednego ciała do drugiego, tak jak 

każdy człowiek przechodzi od wieku niemowlęcego do dzieciństwa, od dzieciństwa do młodości, 

a następnie do starości. Wtedy też następuje zmiana nazywana śmiercią, podczas której zmieniamy 

ciało na nowe, tak jak stare ubrania zastępujemy nowymi. To zjawisko określane jest mianem 

wędrówki duszy  

 

Kiedy dusza pragnie cieszyć się światem materialnym i zapomina o swym prawdziwym domu 

w świecie duchowym, jest zmuszona do walki o byt. To nienaturalne życie, w którym bezustannie 

powtarzają się narodziny, choroby, starość i śmierć, może zostać przerwane, kiedy jej świadomość 

połączy się z najwyższą świadomością Boga. Taka jest podstawowa zasada ruchu świadomości 

Kryszny.  

 

Co do transplantacji serca, może się ona powieść tylko wtedy, jeśli dusza biorcy wejdzie 

w przeszczepione serce. Musimy zaakceptować fakt, że czynnikiem decydującym jest obecność 

duszy. Jeżeli przy zbliżeniu fizycznym nie ma duszy, to nie dochodzi do poczęcia. Metody 

zapobiegania ciąży niszczą łono, które nie jest już dłużej odpowiednim miejscem dla duszy. Dusza 

jest posyłana do określonego łona z polecenia Boga, ale zapobieganie ciąży nie daje jej możliwości 

rozwoju w danym łonie i musi ona zostać umieszczona w innym łonie. Dzieje się to wbrew prawu 

Boga. Weźmy na przykład człowieka, który ma zamieszkać w jakimś mieszkaniu. Jeśli jest tam tak 

niespokojnie, że nie może wejść do mieszkania, to znajduje się w bardzo kłopotliwej sytuacji. Jest 

to naruszenie jego praw i sprawca tego przewinienia podlega karze.  

 

Podjęcie badań nad duszą z pewnością oznaczałoby postęp nauki, ale nie jest to sposób na 

odnalezienie duszy. Obecność duszy można uznać po prostu na podstawie dowodu pośredniego. 

Z pism wedyjskich dowie się Pan, że dusza ma rozmiar jednej dziesięciotysięcznej punktu. 

Materialny naukowiec nie jest w stanie zmierzyć długości czy szerokości punktu. Nie jest zatem 

w stanie pojąć duszy.  

 

Fakt istnienia duszy można zaakceptować w oparciu o opinię autorytetu. To, do czego dochodzą 

najwięksi naukowcy, my wytłumaczyliśmy już dawno.  

 

Skoro tylko rozumie się istnienie duszy, natychmiast można zrozumieć istnienie Boga. Różnica 

między Bogiem a duszą jest taka, że Bóg jest wielką duszą, a żywa istota jest duszą znikomych 

rozmiarów. Jakościowo są one tożsame, ale Bóg jest wszechprzenikający, a żywa istota jest 

zlokalizowana. Ich natura i cechy są takie same.  

 

Najważniejszą sprawą według Pana jest zbadanie, gdzie znajduje się dusza i skąd pochodzi. Nie jest 



to trudne do zrozumienia. Powiedzieliśmy już, że dusza przebywa w sercu żywej istoty a po śmierci 

przyjmuje schronienie w innym ciele. Oryginalnie dusza pochodzi od Boga. Jak iskra strzela 

z ognia i spada na ziemię, tak iskra duszy pierwotnie upada ze świata duchowego do świata 

materialnego.  

 

W świecie materialnym dusza podlega oddziaływaniu trojakiego rodzaju czynników, które są 

nazywane cechami natury. Kiedy iskierka ognia pada na suchą trawę, nadal zachowuje swą cechę – 

ognistość. Kiedy spada na ziemię, nie może przejawić cechy ognistości, jeśli nie ma sprzyjających 

warunków. A jeśli spada na wodę, gaśnie. Podobnie widzimy, że istnieją trojakie warunki życia. 

Jeden rodzaj żywych istot całkowicie zapomina o swej naturze duchowej. Inne istoty prawie 

zapominają, ale nadal mają pociąg do duchowej natury, a jeszcze inne z determinacją poszukują 

duchowej doskonałości. Istnieje autoryzowana metoda, dzięki której duchowa iskra może osiągnąć 

tę doskonałość. Jeśli jest ona właściwie kierowana, z łatwością wraca do domu, do Boga, skąd 

upadła.  

 

Byłoby wielką przysługą dla ludzkości, gdyby ta autoryzowana wiedza zawarta w pismach 

wedyjskich została zaprezentowana światu w języku współczesnej nauki. Prawdziwa wiedza już 

jest. Musi być jedynie przedstawiona w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka.  

 

Z poważaniem  

A.C. Bhaktivedanta Swami 

 

 

Rozdział 4  
  

Trzy historie o reinkarnacji 

 

 

Przez tysiące lat najwięksi nauczyciele duchowi Indii używali historycznych opowiadań ze Śrimad-

Bhagavatam, takich jak trzy zawarte tutaj, w celu zobrazowania swoim uczniom zasad reinkarnacji.  

 

Odwieczna wiedza Indii przedstawiona jest w Vedach, a Śrimad-Bhagavatam uchodzi za 

najpełniejszy i najbardziej autorytatywny tekst wedyjski.  

 

Zasady reinkarnacji nie zmieniają się z upływem czasu i stąd te opowiadania są dzisiaj równie 

oświecające, jak były w czasach, gdy je napisano.  

 

 

1. Książę z milionem matek  
 

Niektórzy patrzą na duszę jako na zadziwiającą, niektórzy opisują ją jako zadziwiającą, 

niektórzy słuchają o niej jako o zdumiewającej, podczas gdy inni, nawet usłyszawszy o niej, 

nie są wcale w stanie jej zrozumieć.  
Bhagavad-gita (2.29)  

 

"Nasze narodziny nie są niczym innym jak snem i zapomnieniem" – pisze brytyjski poeta William 

Wordsworth w swych Intimations of Immortality. W innym wierszu kieruje następujące słowa do 

dziecka:  

 

O słodki przybyszu na tę zmienną Ziemię,  

Jeśli tak jak niektórzy prorocy śmiało przypuszczali,  

Miałeś istnienie i ludzkie narodziny,  



Byłeś już ongiś błogosławiony przez rodziców,  

Na długo zanim twoja obecna matka tuliła cię,  

Bezradnego przybysza, do swej karmiącej piersi.  

 

W opowiadaniu historycznym pochodzącym ze Śrimad-Bhagavatam, syn króla Citraketu mówi 

o swych poprzednich narodzinach i poucza króla i królową o reinkarnacji i niezniszczalnej naturze 

duszy.  

 

Król Citraketu miał wiele żon i chociaż sam zdolny był do płodzenia potomstwa, nie miał dziecka 

z żadną z nich, ponieważ wszystkie jego piękne żony były bezpłodne.  

 

Pewnego dnia mędrzec Angira pojawił się w pałacu króla Citraketu. Król natychmiast powstał 

z tronu i zgodnie z wedyjskim zwyczajem okazał mu wyrazy szacunku.  

 

"O królu Citraketu! Bladość twej twarzy świadczy o głębokim niepokoju. Czy nie osiągnąłeś swego 

upragnionego celu?" – zapytał mędrzec. Ponieważ był wielkim mistykiem, znał przyczynę troski 

króla, lecz mimo wszystko zadał mu to pytanie. Król Citraketu odrzekł: "O Angiro! Dzięki wielkim 

pokutom i wyrzeczeniom osiągnąłeś pełnię wiedzy. O wielka duszo! Jesteś świadomy wszystkiego, 

a jednak pytasz o przyczynę mego zmartwienia. Pozwól więc, że odsłonię ci ją. Głodującego nie 

można zadowolić bukietem kwiatów. Podobnie moje wielkie imperium i niezmierzone bogactwo 

nie znaczy nic, ponieważ jestem pozbawiony prawdziwego skarbu. Nie mam syna. Czy mógłbyś 

pomóc mi stać się naprawdę szczęśliwym i sprawić, by urodził mi się syn?"  

 

Angira, litościwy z natury, zgodził się pomóc królowi. Złożył specjalne ofiary półbogom, 

a następnie ofiarował resztki ofiarnego pożywienia najlepszej z żon Citraketu, Krtadyuti. "O wielki 

królu! Będziesz teraz miał syna, który stanie się przyczyną zarówno radości, jak i rozpaczy" – rzekł 

mędrzec, po czym zniknął, nie czekając na odpowiedź króla. Citraketu uradował się na wieść 

o upragnionym synu, lecz słowa mędrca dały mu do myślenia.  

 

"Angirze zapewne chodziło o to, że będę bardzo szczęśliwy, kiedy urodzi mi się syn. Ale co miał na 

myśli mówiąc, że dziecko będzie przyczyną rozpaczy? Będąc moim jedynym synem zostanie 

spadkobiercą tronu. Dlatego może stać się dumny i nieposłuszny i tym samym sprawi mi ból. Lecz 

nieposłuszny syn jest lepszy niż żaden".  

 

W swoim czasie Krtadyuti urodziła syna. Na wieść o tym w królestwie zapanowała powszechna 

radość, a król Citraketu wprost nie posiadał się ze szczęścia. Gdy troskliwie wychowywał swego 

jedynaka, jego miłość do królowej Krtadyuti wzrastała z dnia na dzień, a uczucie do innych żon 

malało. Żony; które nie mają synów, są zaniedbywane przez mężów i traktowane przez inne żony 

jak służące. Dlatego bezpłodne królowe płonęły z zazdrości i gniewu. Stopniowo traciły rozum, 

a ich serca stały się twarde jak kamień. Któregoś dnia spotkały się potajemnie i zdecydowały, że nie 

ma innego sposobu odzyskania miłości męża jak tylko otruć dziecko.  

 

Pewnego popołudnia, kiedy królowa Krtadyuti spacerowała po pałacowym dziedzińcu, pomyślała 

o swym synu śpiącym w komnacie. Ponieważ bardzo kochała dziecko i nie mogła znieść nawet 

krótkiej rozłąki z nim, nakazała opiekunce, aby obudziła chłopca i przyniosła go do ogrodu. Lecz 

kiedy służąca zbliżyła się do dziecka, zauważyła, że nie dawało ono znaku życia. Przerażona 

przysunęła skrawek jedwabiu do noska dziecka, ale materiał nie poruszał się. Ujrzawszy to 

wykrzyknęła: "Jestem zgubiona!" i z płaczem upadła na ziemię. Po pewnym czasie zaniepokojona 

królowa przyszła sprawdzić, co się dzieje. Usłyszała płacz niańki, a kiedy weszła do sypialni, 

zobaczyła, że jej syn nie żyje. Z wielkiej rozpaczy królowa straciła przytomność.  

 

Na wieść o nagłej śmierci syna król niemalże oślepł z żalu. Jego rozpacz wzmagała się jak pożar 



i kiedy biegł, aby zobaczyć martwe dziecko, potykał się i przewracał. Otoczony przez ministrów 

i królewskich urzędników, z rozwianymi włosami i szatami w nieładzie wpadł do komnaty chłopca 

i zemdlał u jego stóp. Kiedy odzyskał świadomość, ciężko oddychał, jego oczy wypełnione były 

łzami, a głos uwiązł mu w gardle.  

 

Widząc przed sobą rozpaczającego męża i nieżywe dziecko, królowa zaczęła przeklinać 

Najwyższego Pana, co spotęgowało jeszcze ból w sercach mieszkańców pałacu. Jej girlanda upadła 

na ziemię, gładkie czarne włosy splątały się, a makijaż rozmazał pod wpływem łez.  

 

"O Opatrzności! Za życia ojca spowodowałaś śmierć syna. Jesteś raczej wrogiem żywych istot, 

a nie wszechmiłosierna". Zwróciła się też do swego ukochanego syna: "Mój drogi synu! Jestem 

bezradna i zrozpaczona. Nie powinieneś porzucać mego towarzystwa. Jak możesz mnie tak 

zostawić? Spójrz na swego lamentującego ojca! Spałeś długo, a teraz proszę, wstań. Twoi 

towarzysze wołają cię do zabawy Musisz być bardzo głodny wstań więc natychmiast i zjedz coś. 

Jestem najbardziej nieszczęśliwa, ponieważ nie mogę dłużej oglądać twego słodkiego uśmiechu. Na 

wieki zamknąłeś oczy Zostałeś zabrany z tej planety do innego miejsca, z którego nie wrócisz. Mój 

drogi synu! Nie mogąc słyszeć twego miłego głosu, nie jestem w stanie dłużej żyć". Poddani razem 

z rodzicami opłakiwali przedwczesną śmierć dziecka.  

 

Kiedy mędrzec Angira dowiedział się, że król jest prawie nieżywy z rozpaczy udał się tam ze swym 

przyjacielem, świętym Naradą. Obaj mędrcy znaleźli króla leżącego obok zwłok swego syna. 

Angira zwrócił się do niego ostro: "O królu, obudź się z ciemności ignorancji! Jaki związek ma 

z tobą to martwe ciało, a jaki związek ty masz z nim? Możesz twierdzić, że jesteście spokrewnieni 

jako ojciec i syn, lecz czy myślisz, że to pokrewieństwo istniało przed jego narodzinami? Czy 

rzeczywiście istnieje teraz? Czy będzie trwać, skoro on umarł? O królu, jak cząsteczki piasku 

czasami łączą się, a czasami są rozdzielane przez fale oceanu, tak żywe istoty, które przyjęły ciała 

materialne, czasami spotykają się, a czasami rozstają pod wpływem czasu". Angira chciał dać 

królowi do zrozumienia, że wszystkie cielesne więzy są nietrwałe. 

 

Mój drogi królu – kontynuował mędrzec – kiedy po raz pierwszy przyszedłem do twego domu, 

chciałem dać ci największy dar – wiedzę transcendentalną – lecz kiedy przekonałem się, że twój 

umysł jest pochłonięty materialnymi rzeczami, dałem ci jedynie syna, który spowodował twą 

radość i rozpacz. Teraz doświadczasz niedoli osób mających synów i córki. Te widzialne obiekty 

jak żona, dzieci i majątek są niczym więcej jak tylko snem. Dlatego spróbuj zrozumieć, kim 

w rzeczywistości jesteś. Zastanów się, skąd przyszedłeś, dokąd pójdziesz po porzuceniu tego ciała 

i dlaczego ogarnęła cię materialna rozpacz".  

 

Następnie Narada Muni uczynił coś cudownego. Dzięki swym siłom mistycznym przywołał na 

powrót duszę zmarłego dziecka. Komnata nagle wypełniła się oślepiającą jasnością i umarłe 

dziecko zaczęło się poruszać. Narada powiedział: "O żywa istoto, bądź pozdrowiona. Spójrz na 

swego ojca i matkę. Wszyscy twoi przyjaciele i krewni są przepełnieni żalem z powodu twojej 

śmierci. Ponieważ umarłeś przedwcześnie, masz przed sobą resztę swego życia. Możesz 

z powrotem wejść w swoje ciało i cieszyć się życiem wraz ze swymi przyjaciółmi i krewnymi. 

Później możesz wstąpić na tron i przejąć bogactwa swego ojca".  

 

Wtedy dziecko zaczęło mówić, ale nie jak mały chłopiec, tylko wyzwolona dusza: "Stosownie do 

następstw moich materialnych czynów, ja – żywa istota – przechodzę z jednego ciała do drugiego. 

Czasem rodzę się wśród półbogów, czasem wśród niższych zwierząt, czasami wśród roślin, 

a czasem pojawiam się wśród gatunków ludzkich. Kiedy tych dwoje ludzi było moim ojcem 

i matką? Nikt właściwie nie jest moim ojcem i matką. Miałem miliony tzw. rodziców. Jak mogę 

uznać tych dwoje ludzi za swego ojca i matkę?"  

 



Vedy uczą, że wieczna żywa istota wchodzi w ciało zbudowane z materialnych elementów. Tutaj 

dowiadujemy się, że taka żywa istota weszła w ciało stworzone przez króla Citraketu i jego żonę. 

W rzeczywistości nie była ona ich synem. Żywa istota jest wiecznym dzieckiem Boga, Najwyższej 

Osoby, ale ponieważ chce korzystać z uciech świata materialnego, Bóg daje jej szansę wejścia 

w różne ciała. Czysta żywa istota nie ma tak naprawdę związku z ciałem materialnym, które 

otrzymuje od ojca i matki. Dlatego dusza, która weszła w ciało syna króla Citraketu, stanowczo 

zaprzeczyła, jakoby król i królowa byli jej rodzicami.  

 

Żywa istota mówiła dalej: "W świecie materialnym, który jest niczym wartko płynąca rzeka, 

wszyscy w swoim czasie są wobec siebie neutralni, stają się przyjaciółmi, krewnymi oraz wrogami. 

Pomimo tych rozmaitych układów, nikt z nikim nie jest trwale związany".  

 

Citraketu rozpaczał nad zmarłym synem, lecz powinien był spojrzeć na sytuację w inny sposób. 

Mógł pomyśleć, że ta żywa istota była jego wrogiem w ostatnim życiu, a teraz pojawiła się jako 

jego syn i przedwcześnie umarła po to tylko, by sprawić mu ból.  

 

Żywa istota w ciele dziecka powiedziała: "Jak złoto i inne przedmioty nieustannie kupowane 

i sprzedawane przenoszone są z miejsca na miejsce, tak żywa istota w wyniku karmy wędruje po 

wszechświecie, wcielając się w różne ciała, różne gatunki życia za pośrednictwem nasienia 

kolejnych ojców".  

 

Jak wyjaśnia Bhagavad-gita, żaden ojciec ani matka nie są faktyczną przyczyną narodzin żywej 

istoty. Prawa natury zmuszają duszę do wejścia w nasienie ojca i sprawiają, że zostaje przeniesiona 

do łona matki. Nie ma już wtedy wpływu na to, jakiego ojca otrzyma. Zależy to od jej czynów 

w poprzednich życiach. Prawa natury zmuszają ją, aby wędrowała do różnych ojców i matek – tak 

jak towar, który jest kupowany i sprzedawany.  

 

Żywa istota czasem przyjmuje schronienie u rodziców-zwierząt, a czasem jej rodzicami są ludzie. 

Czasami ojcem i matką są ptaki, a czasami półbogowie na planetach niebiańskich. Otrzymanie ojca 

i matki nie wymaga od żywej istoty szczególnego wysiłku. Prawdziwą trudnością jest otrzymanie 

duchowego ojca – prawdziwego mistrza duchowego. Obowiązkiem człowieka jest odszukanie 

takiego mistrza duchowego, ponieważ pod jego kierunkiem można się wyzwolić z cyklu 

reinkarnacji i wrócić do oryginalnego domu w świecie duchowym.  

 

"Żywa istota jest wieczna – kontynuowała dusza chłopca – i nie ma żadnego związku z tzw. ojcem 

i matką. Błędnie uważa się za ich syna i odnosi się do nich z uczuciem. Po jej śmierci jednakże 

pokrewieństwo się kończy. Nie należy zatem poddawać się radości i rozpaczy. Żywa istota jest 

wieczna i niezniszczalna, nie ma początku ani końca, nie umiera, ani też się nie rodzi. Jakościowo 

równa jest Najwyższemu Panu. I On, i żywa istota są duchowymi osobami, ale żywa istota jest tak 

mała, że łatwo daje się zwieść energii materialnej i tworzy ciała odpowiadające jej pragnieniom 

i czynom".  

 

Vedy mówią, że dusza odpowiada za swoje wcielenia w świecie materialnym, gdzie jest schwytana 

w cykl reinkarnacji. Jeśli chce, może pozostać w więzieniu materialnej egzystencji lub wrócić do 

swego prawdziwego domu w świecie duchowym. Bóg za pośrednictwem energii materialnej daje 

żywej istocie ciało, jakiego ta pragnie, chociaż On sam chce, aby uwarunkowana dusza wyrwała się 

z karuzeli egzystencji materialnej i wróciła do domu, do Boga.  

 

Nagle chłopiec zamilkł. Czysta dusza opuściła jego ciało, które pozbawione życia upadło na 

podłogę. Citraketu i inni krewni byli wstrząśnięci. Zerwali okowy przywiązania i przestali 

rozpaczać. Potem zaś odprawili ceremonię pogrzebową.  

 



Żony, które otruły dziecko, były bardzo poruszone. Pamiętały o naukach Angiry i porzuciły 

pragnienie rodzenia dzieci. Za namową braminów udały się nad brzeg świętej rzeki Yamuny, gdzie 

kąpały się i modliły codziennie, chcąc odpokutować za swe grzechy. Ponieważ król Citraketu i jego 

żona stali się w pełni świadomi duchowej wiedzy o reinkarnacji, z łatwością porzucili 

przywiązanie, które prowadzi do bólu, lęku, smutku i złudzenia. Chociaż bardzo trudno jest się 

pozbyć przywiązania do ciała materialnego, im się to udało, ponieważ odcięli je mieczem 

transcendentalnej wiedzy. 

 

2. Ofiara przywiązania  
 

Jak człowiek zakłada nowe ubrania i porzuca stare, tak dusza przyjmuje nowe materialne 

ciała, porzucając stare i zużyte.  
Bhagavad-gita (2.22)  

 

W pierwszym wieku naszej ery rzymski poeta Owidiusz napisał wiersz opowiadający o losie 

nieszczęśnika, który w wyniku swych czynów i pragnień znalazł się o kilka szczebli niżej na 

ewolucyjnej drabinie.  

 

Wstydzę się o tym mówić, lecz powiem wam –  

Wyrosła mi sierść  

Nie mogłem mówić i tylko mrukliwe dźwięki  

Wydałem miast słów.  

Czułem, że usta me twardnieją.  

Miałem pysk zamiast nosa  

I moja twarz pochyliła się ku ziemi.  

Moja szyja wypełniła się wielkimi mięśniami  

A ręka, która podnosiła filiżankę do ust  

Robiła ślady na ziemi.  

Metamorfozy  

 

Śrimad-Bhagavatam, spisane 3 000 lat przed Owidiuszem, zawiera niezwykłą historię, która 

pokazuje, jak reinkarnacja funkcjonuje w praktyce. Wielki i pobożny monarcha Indii, król Bharata, 

z powodu silnego przywiązania do jelonka musiał spędzić jedno życie w ciele jelenia, zanim znowu 

osiągnął ludzką formę.  

 

Król Bharata był mądrym i doświadczonym królem i wydawało się, że będzie rządził setki lat. Lecz 

w kwiecie wieku wyrzekł się wszystkiego – żony, rodziny, olbrzymiego imperium – i udał się do 

lasu. Poszedł w ten sposób za radą wielkich mędrców, którzy polecali poświęcenie drugiej części 

życia na samorealizację.  

 

Król Bharata wiedział, że jego pozycja nie jest trwała, i dlatego nie próbował zajmować 

królewskiego tronu aż do śmierci. Ostatecznie, nawet ciało króla w końcu zamienia się w pył, 

proch, pokarm dla robaków lub dzikich zwierząt. Lecz wewnątrz ciała istnieje niezniszczalna dusza, 

prawdziwa jaźń. Dzięki jodze można obudzić swoje prawdziwe duchowe "ja". Kiedy to następuje, 

dusza nie musi już więcej rodzić się i żyć w więzieniu ciała materialnego. Wiedząc, że właściwym 

celem życia jest wyzwolenie się z cyklu reinkarnacji, król Bharata udał się do sanktuarium zwanego 

Pulaha-aśrama u podnóża Himalajów. Tam żył samotnie w lesie, nad brzegiem rzeki Gandaki. 

Zamiast królewskiego ubioru miał na sobie jedynie skórę jelenia. Zapuścił brodę i włosy, które były 

skręcone i zawsze mokre, ponieważ kąpał się w rzece trzy razy dziennie.  

 

Każdego ranka Bharata wysławiał Najwyższego hymnami z Rig Vedy "Najwyższy Pan usytuowany 

jest w czystej dobroci. Oświetla cały wszechświat; dzięki swym mocom utrzymuje wszystkie istoty 



pragnące materialnych uciech i obdarza wszelkimi błogosławieństwami swych wielbicieli". 

W ciągu dnia zbierał owoce i korzenie, i - jak polecają wedyjskie pisma święte – ofiarowywał to 

proste pożywienie Krysznie, Najwyższemu Panu, a następnie spożywał je. Chociaż był wielkim 

królem, przywykłym do przepychu, siłą wyrzeczeń ugasił pragnienia materialnych uciech. W ten 

sposób wyrwał się z jarzma cyklu narodzin i śmierci.  

 

Dzięki ciągłej medytacji o Najwyższym Panu, Bharata zaczął doświadczać duchowej ekstazy. Jego 

serce było jak jezioro wypełnione wodami ekstatycznej miłości i kiedy jego umysł kąpał się w tym 

jeziorze, łzy radości płynęły mu z oczu.  

 

Pewnego dnia, kiedy medytował nad brzegiem rzeki; przyszła tam łania. Wtem, nie opodal głośno 

zaryczał lew. Łania była ciężarna i gdy zerwała się przestraszona, maleńki jelonek wypadł z jej łona 

do rzeki. Łania, trzęsąc się ze strachu i osłabiona poronieniem, schowała się do jaskini i tam 

wkrótce zmarła. Mędrzec na widok jelonka niesionego przez rwący nurt rzeki poczuł wielkie 

współczucie. Wyciągnął go z wody i przeniósł do swego aśramu. Cielesne różnice są bez znaczenia 

z punktu widzenia uczonego transcendentalisty. Ponieważ Bharata był samozrealizowany, widział 

wszystkie żywe istoty jednakowo. Wiedział, że zarówno dusza, jak i Naddusza (Najwyższy Pan) są 

obecne wewnątrz wszystkich ciał. Codziennie karmił jelonka świeżą trawą i dbał o jego 

samopoczucie. Szybko przywiązał się do niego. Sypiał z nim, spacerował, kąpał się, a nawet jadł. 

Zabierał go ze sobą, gdy szedł zbierać owoce, kwiaty i korzenie. Bał się, że jeśli go zostawi, zabiją 

go psy, szakale lub tygrysy Sprawiał mu przyjemność widok jelonka skaczącego i figlującego jak 

dziecko. Czasami nosił go na ramionach. Jego serce było tak przepełnione miłością do jelonka, że 

trzymał go na kolanach w ciągu dnia, a kiedy spał, jelonek spoczywał na jego piersi. Czule go 

pieścił, a czasami nawet całował.  

 

Opieka nad jelonkiem sprawiła, że Bharata stopniowo zaniedbywał medytację o Najwyższym Panu. 

W ten sposób zszedł ze ścieżki samorealizacji, która jest właściwym celem życia ludzkiego. Vedy 

przypominają nam, że formę ludzką osiąga się po milionach narodzin w niższych gatunkach życia. 

Świat materialny jest porównywany do oceanu narodzin i śmierci, a ciało ludzkie do mocnej łodzi 

przeznaczonej do przemierzenia tego oceanu. Wedyjskie pisma święte i święci nauczyciele czy 

mistrzowie duchowi są porównywani do sprawnych przewoźników, a ułatwienia, jakie daje ciało 

ludzkie, do sprzyjających wiatrów, które pomagają łodzi dopłynąć bez przeszkód do miejsca 

przeznaczenia. Jeśli mimo tych udogodnień człowiek nie poświęci w pełni swego życia 

samorealizacji, popełnia duchowe samobójstwo i ryzykuje następne narodziny w ciele zwierzęcia.  

 

Jednakże Bharata, chociaż był tego świadomy, myślał: "Ten jelonek uciekł się pod moją opiekę, nie 

mogę go więc zawieść. Zaniedbanie tej bezradnej istoty byłoby wielkim błędem".  

 

Kiedyś w czasie medytacji, zaczął jak zwykle myśleć o jelonku zamiast o Bogu. Rozejrzał się 

dookoła, a że nie mógł dostrzec jelonka, zaniepokoił się podobnie jak skąpiec, który stracił 

pieniądze. Wstał i zaczął przeszukiwać okolice aśramu, lecz bez rezultatu.  

 

Dzień mijał, a jelonek ciągle nie wracał. Bharata przepełnił się więc niepokojem: "Może mojego 

jelonka zjadł wilk lub pies? A może został zaatakowany przez dziki lub samotnego tygrysa? Słońce 

zachodzi, a biedne zwierzę, które ufało mi, odkąd zmarła jego matka, jeszcze nie wróciło".  

 

Pamiętał, jak jelonek bawił się z nim, dotykając go czubkami swych delikatnych różków. Pamiętał, 

jak czasami odsuwał go od siebie, udając, że przeszkadza mu w jego praktykach religijnych i w 

medytacji, i jak ten natychmiast stawał się bojaźliwy i siadał nieopodal w bezruchu. "Mój jelonek – 

myślał – jest jak mały książę. Och, kiedy przyjdzie i kiedy ukoi moje zranione serce?"  

 

Mimo iż nastała już noc, Bharata nie mógł się powstrzymać i wyruszył za jelonkiem. Oszalały, 



mówił do siebie: "To stworzenie było mi tak drogie, że czuję się, jak gdybym stracił własnego syna. 

Gorączka rozstania pali, jakbym znalazł się pośrodku płonącego lasu". Podczas poszukiwań jelonka 

wśród niebezpiecznych leśnych ostępów Bharata nagle upadł i śmiertelnie się zranił. Leżąc tam 

w chwili śmierci widział, że jego jelonek pojawił się przy nim i czuwał nad nim wiernie. Tak oto 

w chwili śmierci umysł króla był całkowicie skupiony na jelonku. Bhagavad-gita oznajmia, że 

"jakikolwiek stan istnienia pamięta się w momencie śmierci, taki stan bez wątpienia się osiągnie". 

 

Król Bharata staje się jelonkiem  
 

W swym kolejnym życiu król Bharata stał się jeleniem. Większość żywych istot nie pamięta swych 

poprzednich wcieleń, ale król, dzięki duchowemu zaawansowaniu z poprzedniego życia, mógł 

zrozumieć przyczynę narodzin w ciele jelenia. Stąd jego rozpacz. Myślał on: "Jakim głupcem 

byłem! Upadłem ze ścieżki samorealizacji. Porzuciłem rodzinę i królestwo, i udałem się do lasu, 

aby medytować o Panu Wszechświata. Lecz z powodu głupoty pozwoliłem umysłowi przywiązać 

się do jelonka, a teraz otrzymałem takie ciało. Sam jestem sobie winny".  

 

Bharata, po otrzymaniu cennej nauczki, nawet jako jeleń zdolny był do kontynuowania procesu 

samorealizacji. Zobojętniał na wszystkie materialne pragnienia. Nie troszczył się dłużej o soczyste 

trawy ani o swe rogi. Porzucił towarzystwo saren i jeleni, w tym również swej matki, którą zostawił 

w górach Kalanjara, miejscu swych narodzin. Następnie wrócił do Pulaha-aśramu, tego samego 

miejsca, gdzie praktykował medytację w poprzednim życiu. Lecz tym razem bardzo uważał, aby nie 

zapomnieć o Bogu, Najwyższej Osobie. Przebywał w pobliżu żyjących w samotności wielkich 

mędrców i unikał wszelkich kontaktów z materialistami. Kiedy nadszedł czas śmierci i Bharata 

opuszczał ciało jelenia, głośno wypowiedział następującą modlitwę: "Bóg, Najwyższa Osoba, jest 

źródłem wszelkiej wiedzy, władcą całego stworzenia i Nadduszą w sercu każdej żywej istoty. Jest 

piękny i atrakcyjny. Opuszczam ciało, składając Mu hołd w nadziei, że będę mógł pełnić wiecznie 

transcendentalną, miłosną służbę oddania dla Niego".  

 

 

Życie Jada Bharaty  
 

W kolejnym życiu król Bharata urodził się w rodzinie świątobliwego bramina i był znany jako Jada 

Bharata. Dzięki łasce Pana zapamiętał swoje poprzednie wcielenia. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna 

mówi: "Ode Mnie pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie". Kiedy dorósł, Jada Bharata 

zachowywał dystans wobec swych przyjaciół i krewnych, którzy byli materialistami i nie 

interesowali się zupełnie życiem duchowym. Chłopiec bał się, że pod ich wpływem znowu upadnie 

do poziomu życia zwierzęcego. Udawał więc, że jest tępy, ślepy i głuchy po to, aby zwykli ludzie 

nie próbowali z nim rozmawiać. W duchu za to zawsze myślał o Bogu i wysławiał Go, co samo 

w sobie może uratować każdego od powtarzających się narodzin i śmierci.  

 

Ojciec Jada Bharaty bardzo kochał swego syna i nosił w sercu nadzieję, że ten któregoś dnia 

zostanie uczonym. Dlatego próbował przekazać mu głębię wiedzy wedyjskiej. Jada Bharata celowo 

jednak zachowywał się jak głupiec, aby ojciec zrezygnował z kształcenia go. Pomimo to ojciec aż 

do swej śmierci próbował nauczać chłopca.  

 

Dziewięciu przyrodnich braci uważało go za tępaka i po śmierci ojca zaniechali jakiejkolwiek 

edukacji Bharaty. Nie byli w stanie zrozumieć duchowego zaawansowania Jada Bharaty, a on sam 

nigdy nie protestował przeciwko prześladowaniom, ponieważ był całkowicie wyzwolony 

z cielesnej koncepcji życia. Jadł cokolwiek dostał, czy było tego dużo czy mało, czy było smaczne 

czy też nie. Ciało miał muskularne i był silny jak byk. Nie przejmował się chłodem zim, letnim 

upałem, wiatrem czy deszczem. Z powodu brudu jego duchowa wiedza i blask były zakryte niczym 

wartościowy klejnot pokryty kurzem. Każdego dnia był obrażany i lekceważony przez ludzi, którzy 



uważali go za bezużytecznego głupca. W zamian za niewolniczą pracę na polu dostawał od braci 

porcję niesmacznej żywności. Nie potrafił jednak wykonywać nawet prostych prac. Nie wiedział, 

jak rozrzucać nawóz i orać ziemię. Jadł pokruszony ryż, ryżowe plewy, robaczywe ziarno zbóż 

i przypalone kasze, ale nigdy nie okazywał złości i z zadowoleniem przyjmował to wszystko, jak 

gdyby były to jakieś przysmaki. W ten sposób przejawiał cechy doskonale samozrealizowanej 

duszy.  

 

Pewnego razu przywódca bandy złoczyńców zapragnął złożyć w ofierze bogini Bhadrakali tępą 

istotę ludzką przypominającą zwierzę. Vedy nie wspominają o takich ofiarach. Wymyślili je rabusie 

w celu zyskania materialnego bogactwa. Tym razem ich plan został jednak udaremniony, gdyż 

niedoszła ofiara uciekła. Herszt bandy wysłał więc swych kompanów w pogoń. Była już noc, kiedy 

ci zjawili się w końcu na polu ryżowym i zauważyli Jada Bharatę siedzącego na wzgórku 

i strzegącego pola przed dzikami. Pomyśleli, że Jada Bharata będzie doskonałą ofiarą. Uradowani, 

związali go mocnymi linami i zaprowadzili do świątyni bogini Kali. Jada Bharata z powodu 

całkowitej wiary w ochronę Najwyższego Pana nie protestował. Pewien słynny mistrz duchowy 

napisał: "Mój Panie, podporządkowuję Ci się. Jestem Twoim wiecznym sługą i jeśli chcesz, możesz 

mnie zabić lub ocalić. Bez względu na wszystko całkowicie oddaję się Tobie".  

 

Rabusie wykąpali Jada Bharatę, ubrali go w nowy jedwabny strój, ozdobili biżuterią i girlandami 

kwiatów. Nakarmili go obficie i przyprowadzili przed boginię, którą czcili pieśniami i modlitwami. 

Siłą posadzili go przed bóstwem. Następnie jeden ze złodziei występujący w roli głównego kapłana 

podniósł ostry miecz, aby podciąć Jada Bharacie gardło. Jego ciepła krew miała posłużyć jako 

napój dla Kali. Bogini nie mogła jednak tego znieść. Widziała, że ci grzesznicy są bliscy zabicia 

wielkiego wielbiciela Boga. Nagle bóstwo rozpadło się i z jego wnętrza wyłoniła się jaśniejąca 

postać bogini. Jej oczy płonęły gniewem i pokazywała swe groźne kły. Wyglądała, jak gdyby 

chciała zniszczyć cały kosmos. Zeskoczyła z ołtarza i szybko ścięła głowy wszystkim łotrom 

mieczem, którym zamierzali zabić świętego Jada Bharatę.  

 

 

Jada Bharata instruuje króla Rahuganę  
 

Po ucieczce ze świątyni Kali, Jada Bharata nadal unikał zwykłych, materialistycznych ludzi. 

Pewnego dnia słudzy króla Rahugany z Sauviry, którzy nieśli go w lektyce, osłabli. Uznali, że 

potrzebują kogoś do pomocy. Wkrótce zauważyli Jada Bharatę, który z racji swego młodego wieku 

i siły wydawał się być odpowiednią osobą. Jada Bharata traktował wszystkie żywe istoty jako 

swoich braci i dlatego nie mógł właściwie wykonać tego zadania. Co chwila przystawał, aby 

upewnić się, czy nie nadepnął żadnej mrówki. Zgodnie z subtelnym, lecz ścisłym prawem 

reinkarnacji, żywe istoty – zanim zostaną promowane do wyższych form – muszą pozostać przez 

pewien czas w określonym ciele. Jeśli zwierzę zostanie zabite przedwcześnie, dusza musi wrócić do 

tego samego gatunku, aby przeznaczony jej okres uwięzienia dobiegł końca. Dlatego Vedy 

nakazują, żeby zawsze wystrzegać się kapryśnego zabijania innych istot. Nie wiedząc, co kryje się 

za ciągłymi postojami, król Rahugana wykrzyknął: "Co się dzieje? Czy nie możecie nieść mnie 

należycie? Dlaczego lektyka tak się trzęsie?"  

 

Przestraszeni słudzy wskazali jako winowajcę Jada Bharatę. Król zganił go wtedy za to, że niesie 

palankin jak słabowity staruszek. Jada Bharata rozumiał jednak swoją prawdziwą duchową 

tożsamość i wiedział, że nie jest swym ciałem. Nie był ani tłusty, ani chudy, nie miał nic wspólnego 

z bryłą mięsa i kości, które składały się na jego ciało. Wiedział, że jest wieczną duszą umieszczoną 

wewnątrz ciała. Dlatego nie poczuł się dotknięty słowami króla. Nawet jeśli ten kazałby go zabić, 

nie przejąłby się tym, ponieważ wiedział, że dusza jest wieczna i nigdy nie może zostać zabita. Pan 

Kryszna mówi o tym w Gicie w następujący sposób: "Dusza nie umiera, kiedy zabijane jest ciało".  

 



Jada Bharata zachował milczenie i niósł lektykę tak jak przedtem. Król wpadł w furię i zaczął 

krzyczeć: "Ty draniu! Co ty wyprawiasz? Czy nie wiesz, że jestem twoim panem? Ukarzę cię zaraz 

za nieposłuszeństwo".  

 

"Mój drogi królu – odrzekł Jada Bharata – cokolwiek powiedziałeś o mnie, jest prawdą. Nie 

wysilałem się zbytnio, aby nieść twoją lektykę. Tak naprawdę wcale jej nie niosłem. Niosło ją moje 

ciało, ale ja nie jestem tym ciałem. Zarzucasz mi, że nie jestem silny, lecz to jedynie ujawnia twą 

niewiedzę o duszy. Ciało może być grube czy chude, słabe czy silne, żaden uczony człowiek nie 

powie jednak takich rzeczy o prawdziwym ťjaŤ wewnątrz. Jeśli chodzi o moją duszę, nie jest ona 

ani gruba ani chuda i masz rację mówiąc, że nie jestem zbyt silny.  

 

Myślisz, że jesteś panem i mistrzem, i dlatego próbujesz mi rozkazywać, ale to stwierdzenie także 

nie jest ścisłe, ponieważ te pozycje są tymczasowe. Dzisiaj jesteś królem, a ja jestem twoim sługą, 

lecz w naszym następnym życiu te pozycje mogą się odwrócić; ty możesz być moim sługą, a ja 

twoim panem".  

 

Jak fale oceanu łączą ze sobą kawałki trzciny, a następnie rozdzielają je, tak siła wiecznego czasu 

łączy ze sobą żywe istoty w tymczasowych związkach pana i sługi, a następnie rozdziela je 

i zamienia ich role.  

 

"Kto jest tak naprawdę panem, a kto sługą? Każdego zmuszają do działania prawa natury 

materialnej, dlatego nikt nie jest panem i nikt nie jest sługą".  

 

Vedy wyjaśniają, że żywe istoty w świecie materialnym są niczym aktorzy na scenie grający pod 

kierunkiem reżysera. Na scenie jeden z aktorów może grać rolę pana, a inny rolę jego sługi, lecz 

obaj są sługami reżysera. W ten sam sposób wszystkie żywe istoty są sługami Najwyższego Pana 

Śri Kryszny. Ich role jako panów i sług w świecie materialnym są przejściowe i wyimaginowane.  

 

Po tych słowach Jada Bharata dodał: "Jeśli nadal myślisz, że jesteś panem, a ja sługą, zaakceptuję 

to. Proszę, rozkazuj mi. Co mogę dla ciebie zrobić?"  

 

Król Rahugana, który miał wiedzę duchową, zdumiał się słysząc nauki Jada Bharaty. Zrozumiał, że 

ma przed sobą świętego i szybko zszedł z lektyki. Jego materialne wyobrażenie o sobie jako 

wielkim władcy zniknęło i upadł do stóp Jada Bharaty w pokłonie. "O święty – rzekł – dlaczego 

przemierzasz świat nikomu nie znany? Kim jesteś? Dlaczego przybyłeś do tego miejsca? O mistrzu 

duchowy! Jestem ślepy na wiedzę transcendentalną. Proszę, powiedz mi, jak mogę zrobić postęp 

w życiu duchowym".  

 

Zachowanie króla Rahugany jest przykładne. Vedy oznajmiają, że każdy – nawet król – musi 

zbliżyć się do nauczyciela duchowego, aby uzyskać wiedzę o duszy i reinkarnacji.  

 

Jada Bharata zwrócił się do króla w następujący sposób: "Ponieważ umysł żywej istoty pełen jest 

materialnych pragnień, wybiera ona różne ciała w świecie materialnym, aby cieszyć się 

przyjemnościami i znosić ból, co jest następstwem czynów materialnych".  

 

W czasie snu umysł stwarza sytuacje pełne radości i cierpienia. Człowiekowi może się śnić, że 

przebywa w towarzystwie pięknej kobiety, lecz jego uciecha jest złudna. Może też śnić, że goni go 

tygrys, lecz trwoga, jakiej doświadcza, jest także nierealna. Szczęście i nieszczęście materialne jest 

zwyczajnym umysłowym tworem wynikającym z utożsamiania się z materialnym ciałem 

i materialnym bogactwem. Kiedy ktoś rozbudzi swą oryginalną świadomość, zobaczy, że nie ma nic 

wspólnego z tymi rzeczami. Jest to możliwe dzięki skupieniu umysłu w medytacji o Najwyższym 

Panu. Jeśli ktoś zaniedbuje ciągłą medytację o Najwyższym Panu i pełnienie służby dla Niego, 



musi przechodzić przez cykl narodzin i śmierci.  

 

"Stan umysłu jest przyczyną narodzin w różnych rodzajach ciał" – kontynuował Jada Bharata. "Jeśli 

ktoś używa umysłu do zrozumienia wiedzy duchowej, otrzymuje lepsze ciało, a jeśli ktoś używa go 

jedynie dla materialnej przyjemności, otrzymuje gorsze ciało".  

 

Jada Bharata porównał umysł do płomienia lampy: "Kiedy knot pali się niewłaściwie, lampa 

czernieje od sadzy. Lecz kiedy wypełni się ją oczyszczonym masłem i płomień pali się należycie, 

wtedy daje jaskrawe światło. Umysł pochłonięty materialnym życiem przynosi niekończące się 

cierpienie, lecz użyty do kultywowania wiedzy duchowej, rozpala pierwotną jasność duchowego 

życia".  

 

Jada Bharata przestrzegł króla: "Dopóki ktoś utożsamia się z ciałem materialnym, dopóty musi 

wędrować przez niezmierzone wszechświaty w różnych gatunkach życia. Dlatego niekontrolowany 

umysł jest największym wrogiem żywej istoty.  

 

Drogi królu Rahugano! Jak długo uwarunkowana dusza przyjmuje ciała materialne, nie jest wolna 

od zanieczyszczeń materialnych uciech i jak długo nie ujarzmi swych zmysłów i umysłu i nie 

wzniesie się do płaszczyzny samorealizacji dzięki obudzeniu swej wiedzy duchowej, tak długo 

zmuszona jest wędrować przez różne miejsca w wielu formach życia w tym świecie materialnym".  

 

Jada Bharata ujawnił następnie własne przeszłe wcielenia: "W jednym z poprzednich żyć byłem 

znany jako król Bharata. Osiągnąłem doskonałość dzięki całkowitemu porzuceniu materialnego 

działania. Pełniłem jedynie służbę dla Pana, lecz rozluźniłem kontrolę nad umysłem i tak bardzo 

przywiązałem się do jelonka, że zaniedbałem swe duchowe obowiązki. W chwili śmierci myślałem 

wyłącznie o jelonku, toteż w następnym życiu musiałem przyjąć ciało jelenia".  

 

Jada Bharata na koniec powiedział królowi, że ci, którzy pragną wyzwolenia z cyklu reinkarnacji, 

muszą zawsze przebywać w towarzystwie samozrealizowanych wielbicieli Pana. Jedynie 

obcowanie ze wzniosłymi bhaktami pozwala osiągnąć doskonałość wiedzy i pociąć na kawałki 

iluzoryczne związki ze światem materialnym.  

 

Jeśli ktoś nie ma możliwości przebywania w towarzystwie bhaktów Pana, nie może zrozumieć 

istoty życia duchowego. Prawda Absolutna zostaje objawiona jedynie temu, kto osiągnął łaskę 

wielkiego wielbiciela, ponieważ w towarzystwie czystych wielbicieli nie ma miejsca na dyskusje na 

materialne tematy społeczno-polityczne. W towarzystwie czystych wielbicieli rozmawia się jedynie 

o cechach, postaci i rozrywkach Boga, Najwyższej Osoby. Jest to sekret, dzięki któremu można 

ożywić uśpioną duchową świadomość, uwolnić się na zawsze z błędnego koła reinkarnacji i wrócić 

do życia pełnego wiecznej przyjemności w świecie duchowym.  

 

Po wysłuchaniu nauk wielkiego wielbiciela król Rahugana stał się w pełni świadomy oryginalnej 

pozycji duszy i całkowicie porzucił cielesną koncepcję życia, która wikła czystą duszę 

w niekończący się cykl narodzin i śmierci w świecie materialnym. 

 

 

3. Goście z innego wymiaru  
 

Jaki stan istnienia pamięta ten, kto opuszcza ciało, taki stan bez wątpienia osiągnie.  
Bhagavad-gita (8.6)  

 

Kiedy dusza po śmierci wyrusza w swą tajemniczą podróż, może – zgodnie z przekazem wielkich 

religii świata – spotkać się z istotami z innych wymiarów rzeczywistości – aniołami, które jej 



pomagają lub sędziami, którzy ważą jej dobre i złe czyny na szali sprawiedliwości. Szereg dzieł 

sztuki religijnej ukazuje takie sceny. Malowidło na fragmencie naczynia etruskiego przedstawia 

anielską postać towarzyszącą poległemu rycerzowi. Średniowieczna mozaika chrześcijańska 

ukazuje świętego Michała z wagą sprawiedliwości w ręku. Wielu ludzi, którzy mieli doświadczenie 

śmierci klinicznej, często donosi o spotkaniu takich istot.  

 

Z wedyjskich pism świętych dowiadujemy się o wysłannikach Pana Visnu, którzy pojawiają się 

w momencie śmierci, aby towarzyszyć pobożnej duszy w jej drodze do świata duchowego. Vedy 

mówią także o przerażających przedstawicielach Yamarajy, pana śmierci, którzy siłą pojmują duszę 

grzesznika i przygotowują ją do następnego wcielenia w więzieniu ciała materialnego. 

W poniższym opowiadaniu słudzy Visnu i wysłannicy Yamarajy rozprawiają nad losem Ajamili – 

czy ma być wyzwolony, czy też ponownie się narodzić.  

 

W mieście Kanyakubja żył niegdyś świątobliwy bramin o imieniu Ajamila, który zszedł ze ścieżki 

życia duchowego i stracił wszystkie dobre cechy, gdy związał się z prostytutką. Porzucił obowiązki 

kapłana, został rozpustnikiem, a jego środki do życia pochodziły z kradzieży i oszustw. Dożył 88 

lat i był ojcem dziesięciu synów. Najmłodszy nosił imię Narayana (jest to jedno z imion 

Najwyższego Pana Visnu). Ajamila darzył swego synka wielkim uczuciem. Chłopiec dopiero co 

zaczął raczkować i gaworzyć ku uciesze ojca.  

 

Pewnego dnia zupełnie niespodziewanie Ajamila stanął w obliczu śmierci. Przerażony starzec ujrzał 

przed sobą makabryczne postacie ze srogimi, wykrzywionymi twarzami. Te istoty przyszły tam, 

aby siłą zabrać go przed oblicze Yamarajy, pana śmierci. Na ich widok Ajamila wpadł w panikę 

i zaczął wzywać swe ukochane dziecko: "Narayana! Narayana!" Wołając syna, ten wielki grzesznik 

nieświadomie intonował święte imię Pana.  

 

Kiedy Visnuduci, słudzy Pana Visnu, usłyszeli jak Ajamila z uczuciem intonuje imię Pana, 

natychmiast pojawili się przed nim. Wyglądali dokładnie tak samo jak Pan Visnu. Ich oczy 

przypominały płatki lotosu, na głowach mieli złote hełmy. Ubrani byli w połyskujące żółtawe szaty, 

a ich przepiękne ciała ozdobione były szafirowymi i mlecznobiałymi lotosami. Wyglądali świeżo 

i młodo, a ich oślepiający blask oświetlił ciemności komnaty. W rękach trzymali łuki, strzały, 

miecze i konchy, buławy, dyski i kwiaty lotosu.  

 

Ujrzawszy wysłanników Yamarajy, Yamadutów, wyrywających duszę Ajamili z jego serca, 

Visnuduci wykrzyknęli: "Przestańcie!" Yamaduci, którzy nigdy przedtem nie spotkali się z żadnym 

oporem, zadrżeli. "Kim jesteście? Dlaczego próbujecie nas powstrzymać?" – zapytali.  

 

Przedstawiciele Pana Visnu uśmiechnęli się i przemówili głosami tak głębokimi jak grzmot 

deszczowych chmur: "Jeśli naprawdę jesteście wysłannikami Yamarajy, musicie nam wyjaśnić 

znaczenie cyklu narodzin i śmierci. Powiedzcie, kto musi wejść weń, a kto nie?"  

 

Yamaduci odrzekli: "Słońce, ogień, niebo, powietrze, półbogowie, księżyc, wieczór, dzień, noc, 

kierunki świata, woda, ląd i Naddusza, czyli Pan w sercu, są świadkami czynności każdej żywej 

istoty. Kandydatami do ukarania w cyklu narodzin i śmierci są ci, którzy – jak potwierdzają owi 

świadkowie – zboczyli z drogi religii. Proporcjonalnie do popełnionych religijnych czy 

niereligijnych czynów w jednym życiu żywa istota musi cieszyć się lub cierpieć w życiu 

następnym".  

 

Pierwotnie żywa istota przebywa w świecie duchowym jako wieczny sługa Boga. Kiedy jednak 

porzuca służbę dla Pana, jest zmuszona przyjść do świata materialnego, w którym władają trzy 

guny natury – dobroć, pasja i ignorancja. Yamaduci wyjaśnili, że żywe istoty, które pragną cieszyć 

się światem materialnym, dostają się we władanie wyżej wymienionych czynników i w zależności 



od rodzaju ich związków z tymi czynnikami, otrzymują określony rodzaj ciała. Istota w gunie 

dobroci otrzymuje ciało półboga, ktoś będący w gunie pasji rodzi się jako człowiek, a ktoś 

pogrążony w ignorancji schodzi do niższych gatunków.  

 

Wszystkie te ciała podobne są ciałom, których doświadczamy podczas snów. Kiedy człowiek 

zasypia, zapomina o swej prawdziwej tożsamości i może śnić, że stał się królem. Nie pamięta, co 

robił, zanim poszedł spać, ani też nie może sobie wyobrazić, co będzie robić po przebudzeniu. 

W ten sam sposób, kiedy dusza utożsamia się z tymczasowym ciałem materialnym; zapomina 

o swej prawdziwej, duchowej tożsamości, a także o wcześniejszych życiach w świecie 

materialnym, chociaż większość dusz w ciele ludzkim przeszła już przez wszystkie 8400000 

gatunków życia.  

 

"Żywa istota przechodzi w ten sposób z jednego ciała materialnego do drugiego, wcielając się 

w człowieka, zwierzę i półboga" – powiedzieli Yamaduci. "Kiedy otrzymuje ciało półboga, jest 

bardzo szczęśliwa. W ciele ludzkim czasem doświadcza szczęścia, a czasem nieszczęścia. A w ciele 

zwierzęcia żyje w ciągłym strachu. Jednakże w każdych okolicznościach straszliwie cierpi, 

doświadczając narodzin, chorób, starości i śmierci. Jej nieszczęśliwe uwarunkowanie zwane jest 

samsarą lub wędrówką duszy przez różne gatunki materialnego życia.  

 

Niemądra wcielona żywa istota, niezdolna do kontrolowania swych zmysłów i umysłu, jest 

zmuszona działać zgodnie z wpływem gun natury materialnej, nawet wbrew własnym pragnieniom. 

Jest ona niczym jedwabnik, który przy użyciu własnej śliny buduje kokon, a następnie zostaje weń 

schwytany. Żywa istota zaplątuje się w sieć własnych działań, a potem nie może znaleźć sposobu 

na uwolnienie się. W ten sposób jest zawsze zdezorientowana, nieustannie rodząc się i umierając.  

 

Z powodu silnych pragnień żywa istota rodzi się w określonej rodzinie i otrzymuje ciało podobne 

ciału matki i ojca. To ciało jest oznaką jej przeszłych i przyszłych ciał, podobnie jak jedna wiosna 

dostarcza nam informacji o przeszłych i przyszłych wiosnach".  

 

Ludzka forma życia ma szczególną wartość, ponieważ jedynie człowiek może zrozumieć 

transcendentalną wiedzę, która pozwala uwolnić się z cyklu narodzin i śmierci. Ale Ajamila 

zmarnował swe życie.  

 

"Na początku – powiedzieli Yamaduci – Ajamila studiował pisma wedyjskie. Miał dobry charakter 

i panował nad swym umysłem oraz zmysłami. Był prawdomówny, wiedział jak intonować mantry 

wedyjskie i był bardzo czysty. Zawsze okazywał należyty szacunek swojemu mistrzowi 

duchowemu, gościom i starszym krewnym. Wolny był od dumy, życzliwy z natury i nigdy nikomu 

nie zazdrościł.  

 

Pewnego razu, z polecenia swego ojca udał się do lasu, aby nazbierać owoców i kwiatów. Po 

drodze zobaczył lubieżnika niskiego stanu bezwstydnie obejmującego prostytutkę. Mężczyzna 

śmiał się i śpiewał, jak gdyby nigdy nic. Zarówno on, jak i prostytutka byli pijani. Oczy prostytutki 

były zupełnie nieprzytomne, a suknia rozluźniła się i częściowo odsłoniła ciało. Kiedy Ajamila 

ujrzał tę kobietę, zawładnęło nim pożądanie. Próbował przypomnieć sobie wskazówki pism 

świętych i za pomocą wiedzy i inteligencji opanować żądzę. Kupidyn jednak zwyciężył. Od tej pory 

Ajamila zawsze myślał o prostytutce i niedługo potem przyjął ją jako służącą do swego domu. 

 

Wkrótce porzucił duchowe praktyki i roztrwonił pieniądze po ojcu na prezenty dla prostytutki. 

Odszedł nawet od swej pięknej młodej żony, która pochodziła z szanowanej rodziny bramińskiej.  

 

Niegodziwy Ajamila zdobywał pieniądze w każdy możliwy sposób, legalnie czy nielegalnie, 

i wydawał je na utrzymanie synów i córek prostytutki. Przed śmiercią nie odbył pokuty, dlatego – z 



powodu jego grzesznego życia – musimy zabrać go przed oblicze Yamarajy. Poniesie zasłużoną 

karę, po czym wróci do świata materialnego w odpowiednim ciele".  

 

Po wysłuchaniu Yamadutów słudzy Pana Visnu, którzy potrafią przekonywająco argumentować, 

odrzekli: "Jakże bolesne jest to, że strażnicy zasad religijnych karzą niewinnego. Ajamila już 

odpokutował za wszystkie swe grzechy. Prawdę powiedziawszy, ponieważ w chwili śmierci 

bezradnie intonował imię Narayana, odpokutował nie tylko za grzechy z tego życia, lecz również za 

te z milionów przeszłych żyć. Dlatego jest czysty i zasłużył na wyzwolenie z cyklu reinkarnacji.  

 

Intonowanie świętych imion Pana Visnu jest najlepszym rodzajem pokuty dla złodzieja i pijaka, dla 

tego, kto zdradza przyjaciela lub krewnego, dla zabójcy bramina i dla tego, kto uwodzi żonę swego 

guru lub innego zwierzchnika. Jest to także najlepsza metoda pokuty dla mordercy kobiety, króla 

lub ojca, dla zabójcy krów i dla wszystkich innych grzeszników. Tylko dzięki intonowaniu 

świętych imion Pana Visnu tacy grzesznicy mogą przyciągnąć uwagę Najwyższego Pana, który 

myśli wtedy: ťPonieważ ten człowiek intonował Moje święte imię, Moim obowiązkiem jest dać mu 

ochronęŤ".  

 

W obecnym wieku kłótni i obłudy ten, kto chce wyzwolenia z cyklu reinkarnacji, powinien 

intonować maha-mantrę Hare Kryszna, wielką mantrę wyzwolenia. Mantra ta całkowicie oczyszcza 

serce z wszelkich materialnych pragnień, które wiążą człowieka w cyklu narodzin i śmierci.  

 

Visnuduci ciągnęli: "Kto intonuje święte imię Pana, jest natychmiast uwalniany od reakcji za 

niezliczone grzechy, nawet jeśli intonuje dla żartu. Mówią o tym pisma święte i wszyscy mędrcy.  

 

Jeśli ktoś intonuje święte imię Pana Kryszny, a następnie umiera w wypadku lub zostaje zabity 

przez zwierzę, chorobę lub broń, natychmiast uwalnia się od konieczności ponownych narodzin. 

Jak ogień spala suchą trawę na popiół, tak święte imię Kryszny spala na popiół wszystkie reakcje 

karmiczne.  

 

Lek działa nawet wtedy, gdy ktoś zażywa go pod przymusem lub nie będąc świadomy jego mocy. 

Tak więc nawet jeśli ktoś nie zna wartości intonowania świętego imienia Pana, intonowanie to 

pomoże wyzwolić mu się z cyklu reinkarnacji.  

 

W chwili śmierci Ajamila bezradnie i głośno intonował święte imię Pana Narayana. Samo to 

intonowanie uwolniło go od konieczności ponownych narodzin na skutek grzesznego życia. 

Dlatego nie zabierajcie go do waszego pana i nie karajcie go kolejnymi narodzinami w ciele 

materialnym".  

 

To powiedziawszy, Visnuduci uwolnili Ajamilę z lin sług pana śmierci. Ajamila odzyskał zmysły 

i z szacunkiem skłonił się Visnudutom do stóp. Kiedy ci zobaczyli, że Ajamila chce im coś 

powiedzieć, zniknęli.  

 

"Czy to, co widziałem, tylko mi się przyśniło – zastanawiał się Ajamila – czy też była to 

rzeczywistość? Widziałem strasznych mężczyzn z linami w rękach, którzy chcieli wywlec mnie 

stąd. Dokąd odeszli? A gdzie są te cztery promienne postacie, które mnie uratowały?"  

 

Następnie zaczął rozmyślać nad swoim życiem. "Jakże nisko upadłem, służąc swym zmysłom. 

Straciłem pozycję świątobliwego bramina i płodziłem dzieci z prostytutką. Co więcej, porzuciłem 

moją czystą i piękną żonę i nie zaopiekowałem się swymi starymi rodzicami. Sprawiłem im tyle 

bólu. To pewne, że grzesznik taki jak ja, zasłużył sobie na piekielne męki w następnym życiu. 

Jestem takim niegodziwcem, lecz teraz, ponieważ mam kolejną szansę, muszę wyzwolić się 

z błędnego koła narodzin i śmierci".  



 

Ajamila natychmiast wyrzekł się swej żony-prostytutki i udał się do Hardwaru, miejsca 

pielgrzymek w Himalajach. Tam schronił się w świątyni Visnu, gdzie praktykował bhakti jogę, jogę 

oddania dla Najwyższego Pana. Kiedy jego umysł i inteligencja były skupione na postaci Pana, 

pojawiły się przed nim cztery niebiańskie istoty. Rozpoznawszy tych samych Visnudutów, którzy 

obronili go przed wysłannikami śmierci, skłonił się nisko.  

 

I tak w Hardwarze, nad brzegiem Gangesu, Ajamila porzucił swe tymczasowe ciało materialne 

i odzyskał wieczną, duchową postać. W towarzystwie Visnudutów wsiadł do złotego pojazdu i udał 

się prosto do siedziby Pana Visnu, aby nigdy więcej nie narodzić się w świecie materialnym. 

 

 

Rozdział 5   

 

Tajemnicze podróże duszy 

 

 

(Wyjątki z książek Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady)  

 

Jedno życie jest tylko błyśnięciem w czasie  
Z dawien dawna żywa istota podróżuje w różnych gatunkach życia, w obrębie różnych planet. 

Zjawisko to wyjaśnia Bhagavad-gita. Pod wpływem mayi każdy wędruje po całym wszechświecie 

niesiony w ciele darowanym przez energię materialną. Materialistyczny tryb życia uwikłuje 

w łańcuch akcji i reakcji. Łańcuch ten jest bardzo długi, a jedno życie jest zaledwie jednym jego 

ogniwem. Narodziny i przyjęcie określonego typu ciała są początkiem kolejnych działań, śmierć zaś 

ich końcem.  

Śrimad-Bhagavatam (3.31.44)  

 

Otrzymujesz ciało przez siebie wybrane  
Żywa istota tworzy swe ciało za sprawą osobistych pragnień, a zewnętrzna energia Boga daje jej 

właściwą formę, dzięki której może w pełni realizować swe pragnienia. Tygrys pragnął cieszyć się 

krwią innych zwierząt, dlatego dzięki łasce Pana energia materialna dostarczyła mu ciało tygrysa 

odpowiednie do smakowania krwi innych zwierząt.  

Śrimad-Bhagavatam (2.9.2)  

 

Śmierć oznacza zapomnienie minionego życia  
Po śmierci zapominamy wszystko o obecnych związkach cielesnych. Podobne doświadczenie 

mamy podczas snu. Kiedy śpimy, zapominamy o ciele i związkach cielesnych, chociaż to 

zapomnienie jest stanem przejściowym, trwającym zaledwie kilka godzin. Śmierć nie jest niczym 

innym jak snem trwającym kilka miesięcy, podczas którego rozwija się kolejne cielesne więzienie, 

dostarczane przez naturę materialną stosownie do naszych pragnień. Dlatego należy jedynie 

zmienić pragnienia w trakcie trwania obecnego ciała. W tym celu trzeba zdobyć odpowiednie 

wykształcenie. To kształcenie można rozpocząć na każdym etapie życia, nawet na parę sekund 

przed śmiercią, lecz zasadniczo poleca się zrobienie tego jak najwcześniej.  

Śrimad-Bhagavatam (2.1.15)  

 

Najpierw dusza wybiera ludzką formę  
Z natury swej żywa istota jest duchowa, ale gdy zapragnie cieszyć się światem materialnym, upada. 

Najpierw przyjmuje ciało ludzkie, ale stopniowo, z powodu swych grzesznych czynów, upada 

w niższe gatunki życia – w gatunki zwierząt i roślin. Następnie, na drodze stopniowej ewolucji, 

ponownie osiąga ciało ludzkie i ma kolejną szansę wyrwania się z cyklu transmigracji. Jeśli po raz 

kolejny marnuje szansę zrozumienia swej pozycji, to znowu umieszczana jest w cyklu narodzin 



i śmierci w różnych rodzajach ciał.  

Śrimad-Bhagavatam (4.29.4)  

 

Współcześni naukowcy nie mają wiedzy o reinkarnacji  
Wiedza o wędrówce duszy jest zupełnie nieznana współczesnym naukowcom. Tak zwani naukowcy 

nie lubią zaprzątać sobie głowy tymi rzeczami, ponieważ gdyby zaczęli w ogóle rozważać ten 

subtelny temat i problemy życia, zobaczyliby, że ich przyszłość jest bardzo mroczna.  

Śrimad-Bhagavatam (4.28.21)  

 

Niewiedza o reinkarnacji jest niebezpieczna  
Osiągnięcie wysokiego standardu życia stało się głównym celem współczesnego społeczeństwa. Po 

przejściu na emeryturę każdy oczekuje wygodnego życia w otoczeniu pięknych kobiet i dzieci 

w dobrze umeblowanym domu, z którego nie chce się wychodzić. Wysocy urzędnicy państwowi 

trzymają się swoich intratnych posad aż do śmierci i ani im się śni opuszczać domowych wygód. 

Doznający takich halucynacji materialiści przygotowują plany jeszcze wygodniejszego życia, ale 

nagle przychodzi okrutna śmierć i bezlitośnie zabiera wielkiego planistę wbrew jego pragnieniom, 

zmuszając go do porzucenia obecnego ciała i przyjęcia następnego, jednego spośród 8400000 

gatunków życia.  

 

W przyszłym życiu ludzie, którzy byli zbytnio przywiązani do wygód życia rodzinnego, otrzymują 

z reguły ciała należące do niższych gatunków. Dzieje się tak z powodu grzechów popełnionych 

podczas długiego życia i zmarnowania całej ludzkiej energii. Aby uniknąć groźby niewłaściwego 

wykorzystania ludzkiej formy życia i przywiązania się do rzeczy nierealnych, należy w wieku 

pięćdziesięciu lat, jeśli nie wcześniej, przyjąć ostrzeżenie przed śmiercią i na każdym etapie życia 

przygotowywać się do kolejnego lepszego życia.  

Śrimad-Bhagavatam (2.1.16)  

 

"I w proch się obrócisz"  
Kiedy umieramy, nasze materialne ciało złożone z pięciu elementów – ziemi, wody, ognia, 

powietrza i eteru – rozkłada się i jego składniki powtórnie łączą się z tymi żywiołami. Jak mówi 

Biblia – "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz". W niektórych kulturach ludzie palą ciała 

swych zmarłych, w innych zakopują, a w jeszcze innych rzucają zwierzętom na pożarcie. 

W Indiach pali się ciało i w ten sposób obraca się ono w popiół. Popiół jest po prostu inną formą 

ziemi. Chrześcijanie zakopują ciało i po pewnym czasie leżenia w grobie ostatecznie obraca się ono 

w proch, który tak jak popiół jest inną formą ziemi. Istnieją też społeczności – takie jak wspólnota 

Parsów w Indiach – które ani nie palą, ani nie zakopują ciał, lecz rzucają sępom na pożarcie, 

wskutek czego zamieniają się ostatecznie w odchody.  

 

Widzimy więc, że w każdym przypadku to piękne ciało, któremu tak schlebiamy i o które tak się 

troszczymy, ostatecznie obróci się w odchody, popiół lub prochy. W chwili śmierci subtelniejsze 

elementy (umysł, inteligencja i ego) przenoszą maleńką duszę do innego ciała, aby cierpiała lub 

cieszyła się odpowiednio do swych czynów.  

The Path of Perfection  

 

Astrologia i reinkarnacja  
Wpływ układu gwiazd na żywą istotę nie jest bynajmniej wymysłem, lecz faktem, o czym mówi 

Śrimad-Bhagavatam. Każda żywa istota podlega stałej kontroli praw natury, dokładnie tak jak 

obywatel podlega kontroli administracji państwowej. Prawa państwowe są łatwo namacalne, 

w przeciwieństwie do bardziej subtelnych praw natury. Prawa natury są tak subtelne, że każda część 

naszego ciała znajduje się pod wpływem odpowiednich gwiazd, a żywa istota właśnie w wyniku 

takiego astrologicznego oddziaływania otrzymuje określone ciało, w którym więziona jest tak 

długo, jak to jej przeznaczone. Konstelacja gwiazd w momencie narodzin mówi nam 



o przeznaczeniu człowieka, co może odczytać uczony astrolog. Astrologia jest wielką nauką, a jej 

niewłaściwe użycie w obecnych czasach wcale nie czyni jej bezużyteczną. Układ gwiazd nie jest 

nigdy tworem woli człowieka, lecz dziełem wyższych autorytetów, pośredników Najwyższego 

Pana. Oczywiście odpowiada on dobrym i złym czynom żywej istoty. Dlatego właśnie bardzo 

ważne jest, żeby żywe istoty spełniały pobożne czyny. Jedynie dzięki nim można otrzymać 

bogactwo, dobre wykształcenie i piękne ciało.  

Śrimad-Bhagavatam (1.12.12)  

 

Od twych myśli zależy twe kolejne ciało  
Istnienie form subtelnych w eterze udowodniła współczesna nauka na przykładzie transmisji 

programów telewizyjnych. Eteryczne elementy sprawiają, że obrazy są przenoszone z jednego 

miejsca do drugiego. W Śrimad-Bhagavatam można znaleźć potencjalną podstawę wielkich odkryć 

naukowych. Wyjaśnia ono, w jaki sposób subtelne formy są stwarzane z eterycznych elementów, 

jakie są ich cechy charakterystyczne i działanie, i jak elementy namacalne, a mianowicie powietrze, 

ogień, woda i ziemia manifestują się z form subtelnych. Czynności umysłowe – akty myślenia, 

czucia i woli – są także czynnościami na płaszczyźnie egzystencji eterycznej. Stwierdzenie 

Bhagavad-gity, że stan umysłu w chwili śmierci jest podstawą następnych narodzin, potwierdza 

także w wielu miejscach Bhagavatam. Mentalna egzystencja przekształca się w namacalną formę, 

gdy tylko nadarza się ku temu sposobność.  

Śrimad-Bhagavatam (3.26.34) 

 

Dlaczego niektórzy ludzie nie mogą zaakceptować reinkarnacji?  
Życie po śmierci istnieje. Istnieje także możliwość uwolnienia się z cyklu powtarzających się 

narodzin i śmierci i osiągnięcia życia nieśmiertelnego. Ponieważ od niepamiętnych czasów 

nawykliśmy do przyjmowania jednego ciała po drugim, trudno nam myśleć o życiu, które jest 

wieczne. Ponadto życie materialne przysparza wielu kłopotów i ktoś może sądzić, że jeśli istnieje 

życie wieczne, to ono także musi być pełne kłopotów. Jeśli np. człowiek jest chory – musi zażywać 

bardzo gorzkie lekarstwa i leżeć w łóżku, jedząc w nim i załatwiając w nim swoje naturalne 

potrzeby, dlatego że nie jest zdolny do samodzielnego poruszania się – wówczas życie wydaje mu 

się tak nieznośne, że myśli o popełnieniu samobójstwa. Życie materialne jest tak pełne niedoli, że 

z rozpaczy ludzie czasami przyjmują filozofię pustki czy impersonalizmu, negują samo swoje 

istnienie i wszystko czynią pustką. Tak naprawdę stanie się zerem nie jest ani możliwe, ani 

konieczne. Życie materialne jest kłopotliwe, lecz gdy uwolnimy się od tego kłopotu, odnajdziemy 

prawdziwe, wieczne życie.  

Nauki królowej Kunti (str. 117-118)  

 

Tylko kilka lat więcej!  
Karma jest sumą działań podejmowanych w celu dostarczenia ciału wygód lub niewygód. 

Widziałem, jak umierający prosił lekarza, aby dał mu szansę przeżycia czterech lat więcej, żeby 

mógł zrealizować swe plany. Oznacza to, że w momencie śmierci myślał o swych planach. Gdy 

ciało zostało zniszczone, niewątpliwie zabrał swe plany ze sobą w ciele subtelnym, składającym się 

z umysłu, inteligencji i ego. W ten sposób otrzymał kolejną szansę dzięki łasce Najwyższego Pana, 

Nadduszy, który zawsze przebywa wewnątrz serca. W następnym życiu Naddusza obdarza 

człowieka pamięcią i wtedy ten zaczyna realizować plany ułożone jeszcze w poprzednim życiu. 

Żywa istota usytuowana w wehikule danym przez naturę materialną i ożywiona pamięcią przez 

Nadduszę przebywającą wewnątrz serca, aby spełnić swoje plany, zmaga się wędrując po całym 

wszechświecie.  

Śrimad-Bhagavatam (4.29.62)  

 

Zmiana płci bez pomocy chirurgii  
Rodzaj naszych narodzin zależy od tego, o czym myślimy w chwili śmierci. Jeśli ktoś jest zbyt 

przywiązany do swej żony, z pewnością myśli o niej w chwili śmierci i w kolejnym życiu 



przyjmuje ciało kobiety. Jeśli kobieta w momencie śmierci myśli o swoim mężu, bez wątpienia 

w kolejnym życiu przyjmie ciało mężczyzny.  

 

Jak stwierdza Bhagavad-gita, materialne i subtelne ciała są kostiumami, niczym koszula i płaszcz 

żywej istoty. Bycie tak kobietą, jak i mężczyzną wskazuje jedynie na rodzaj naszego cielesnego 

kostiumu. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać.  

Śrimad-Bhagavatam (3.31.41)  

 

Sny i minione życia  
W snach czasami widzimy rzeczy, których nigdy nie doświadczyliśmy w obecnym ciele. Niekiedy 

unosimy się w powietrzu, chociaż nie doświadczyliśmy latania. Oznacza to, że w jakimś 

poprzednim życiu, jako półbóg lub astronauta, lataliśmy w przestrzeni. To wrażenie zachowało się 

w umyśle i nagle daje o sobie znać. Przypomina to fermentację, która przebiega pod powierzchnią 

i niekiedy manifestuje się w postaci bąbelków na powierzchni. Czasami śnimy o miejscu, którego 

nie znamy i nie doświadczyliśmy w tym życiu, ale jest to dowód na to, że znamy je z poprzednich 

wcieleń. Wynika z tego, że umysł jest magazynem różnych myśli i doświadczeń, wyniesionych 

z poprzednich żyć. Istnieje zatem łańcuch łączący jedno życie z drugim – poprzednie życie 

z obecnym, a to z przyszłym.  

Śrimad-Bhagavatam (4.29.64)  

 

Śpiączka i następne życie  
Żywa istota zbytnio zaabsorbowana czynnościami materialnymi bardzo przywiązuje się do ciała. 

Nawet w chwili śmierci myśli o swym obecnym ciele i związanych z nim krewnych. W ten sposób 

pozostaje tak bardzo pochłonięta cielesną koncepcją życia, że nawet w chwili śmierci nie ma ochoty 

opuścić swego ciała. Czasami zdarza się, że człowiek przed śmiercią przez wiele dni znajduje się 

w stanie śpiączki. Ktoś może cieszyć się ciałem premiera lub prezydenta, lecz kiedy zrozumie, że 

będzie zmuszony przyjąć ciało psa lub wieprza, woli nie opuszczać obecnego ciała. Dlatego zapada 

w śpiączkę.  

Śrimad-Bhagavatam (4.29.77)  

 

Duchy i samobójstwo  
Duchy są pozbawione fizycznego ciała z powodu popełnienia bardzo grzesznego czynu, jakim jest 

samobójstwo. Upiorne charaktery wśród ludzi uciekają się w ostateczności do samobójstwa 

materialnego bądź duchowego. Materialne samobójstwo powoduje utratę ciała fizycznego, 

natomiast duchowe – utratę indywidualnej tożsamości.  

Śrimad-Bhagavatam (3.14.24) 

 

Zmiana ciał – odbicie mayi  
Księżyc jest nieruchomy i jest jeden, ale gdy odbija się w wodzie lub oleju, z powodu ruchów 

wiatru wydaje się przyjmować różne kształty. Podobnie, dusza jest wiecznym sługą Kryszny, 

Najwyższego Pana, lecz po umieszczeniu w materialnych gunach natury przyjmuje różne ciała, 

czasami jako półbóg, czasami jako człowiek, pies, drzewo itd. Pod wpływem mayi, złudnej mocy 

Boga, Najwyższej Osoby, żywa istota sądzi, że jest taką czy inną osobą, Amerykaninem, 

Hindusem, kotem, psem, drzewem czy czymkolwiek. Kiedy ktoś uwalnia się z tego oszołomienia 

i rozumie, że dusza nie jest na trwałe związana z żadną formą ze świata materialnego, usytuowany 

jest wówczas na płaszczyźnie duchowej. Skoro tylko żywa istota powraca do swej pierwotnej, 

duchowej postaci i odzyskuje właściwe zrozumienie, natychmiast podporządkowuje się najwyższej 

postaci, Boskiej Osobie.  

Śrimad-Bhagavatam (10.1.43)  

 

Politycy rodzą się ponownie w swych krajach  
W chwili śmierci każda żywa istota martwi się o to, co stanie się z jej żoną i dziećmi. Polityk 



niepokoi się o swój kraj lub partię polityczną. Polityk lub tzw. nacjonalista zbytnio przywiązany do 

swej ziemi ojczystej z pewnością narodzi się ponownie na tej samej ziemi po zakończeniu kariery. 

Kolejne życie każdego człowieka jest wypadkową czynów, których dokonuje podczas tego życia. 

Czasami politycy działają w niezwykle grzeszny sposób. Zdarza się, że zabijają członków partii 

opozycyjnych. I nawet jeśli narodzą się w tzw. kraju ojczystym, będą zmuszeni cierpieć z powodu 

grzechów, które popełnili w poprzednim życiu.  

Śrimad-Bhagavatam (4.28.21)  

 

Co złego jest w zabijaniu zwierząt?  
Ahimsa (niestosowanie przemocy) oznacza zakaz powstrzymywania postępu jakiejkolwiek żywej 

istoty. Nie należy myśleć, że jeśli iskra duchowa nie ginie nawet po zabiciu ciała, nie ma niczego 

złego w zabijaniu zwierząt dla przyjemności zmysłowej. Dzisiaj ludzie są przywiązani do jedzenia 

zwierząt, mimo iż mają pod dostatkiem zbóż, owoców i mleka. Nie ma potrzeby zabijania zwierząt. 

Zwierzęta także czynią postęp na drodze ewolucji przenosząc się z jednego gatunku życia 

zwierzęcego do innego. Jeśli zabijamy jakieś zwierzę, wstrzymujemy jego rozwój. Zwierzę, które 

przebywa w określonym ciele pewną liczbę dni czy lat i jest przedwcześnie zabijane, musi jeszcze 

raz przyjąć tę samą formę życia i uzupełnić brakujący czas, zanim będzie promowane do kolejnych 

gatunków życia. Dlatego też ich postęp nie powinien być wstrzymywany jedynie po to, by 

zadowolić czyjeś podniebienie.  

Bhagavad-gita (16.1-3)  

 

Ewolucja – podróż duszy przez różne gatunki  
Widzimy, że istnieje wiele różnych form życia. Skąd pochodzą te formy? Forma psa, forma kota, 

forma drzewa, forma gada, formy owadów, formy ryb?  

 

Można dopuścić istnienie ewolucji, widzimy jednak, że w tym samym czasie egzystują wszystkie 

gatunki. Istnieje i ryba, i człowiek, i tygrys... W mieście dostępne są różne typy mieszkań. Możesz 

zajmować jedno z nich, stosownie do możliwości opłacenia czynszu, lecz w tym samym czasie są 

również inne rodzaje mieszkań. Na podobnej zasadzie żywa istota zgodnie ze swą karmą otrzymuje 

możliwość zajmowania jednej z form cielesnych, co wcale nie wyklucza ewolucji. Z formy ryby 

żywa istota przechodzi do ciała rośliny. Z formy rośliny może przejść do ciała owada. Następnym 

etapem jest ciało ptaka, potem czworonoga, a w końcu ciało ludzkie. Jeśli ktoś uzyska dalsze 

kwalifikacje, może wznieść się jeszcze wyżej. W przeciwnym razie będzie musiał ponownie wejść 

w cykl ewolucyjny. Dlatego też ludzka forma życia jest bardzo ważnym ogniwem w ewolucyjnym 

rozwoju żywej istoty  

Świadomość – brakujące ogniwo  

 

Iluzja mayi  
Iluzja mayi jest jak piana  

Która ponownie miesza się z morzem.  

Nikt nie jest matką, ojcem czy krewnym;  

Jak morska piana,  

Trwają oni jedynie krótką chwilę.  

I, jak morska piana zlewająca się z morzem,  

Znika cenne ciało z pięciu elementów  

Któż może powiedzieć, ile krótkotrwałych form  

Przyjęła wcielona dusza?  

 

Wiersz  

autorstwa Śri Śrimad  

A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

 



 

Rozdział 6  
 

Logika reinkarnacji 

 

 

Czy przyszło ci na myśl, że wędrówka dusz jest wyjaśnieniem i usprawiedliwieniem zła na 

świecie? Jeśli nieszczęścia są wynikiem grzechów popełnionych w naszych poprzednich 

życiach, możemy znosić je z cierpliwością i nadzieją, że jeśli w tym życiu dążymy do dobra, 

nasze przyszłe życia będą mniej nieszczęśliwe.  
W. Somerset Maugham  

The Razor's Edge  

 

Dwoje dzieci rodzi się w tym samym czasie, tego samego dnia. Rodzice pierwszego są bogaci 

i wykształceni i przez lata z utęsknieniem oczekiwali swego pierwszego dziecka. Ich dziecko jest 

promienne, zdrowe, ładne i ma przed sobą obiecującą przyszłość. Los z pewnością uśmiechnął się 

do niego.  

 

Drugie dziecko wkracza w zupełnie inny świat. Jego matka została porzucona, gdy była jeszcze 

w ciąży. Jest uboga i zrezygnowana. Z niechęcią myśli o wychowywaniu swego chorowitego 

potomka, którego czeka wiele trudności.  

 

Świat jest pełen kontrastów, które często prowokują pytania typu: "Jak Opatrzność mogła być tak 

niesprawiedliwa? Dlaczego ich syn urodził się ślepy? Przecież to dobrzy ludzie. Bóg jest tak 

okrutny".  

 

Zasady reinkarnacji pozwalają nam jednak spojrzeć na życie z dużo szerszej perspektywy – z 

punktu widzenia wieczności. Z tego punktu widzenia jedno krótkie życie widzi się nie jako 

początek naszego istnienia, lecz jedynie błysk w czasie. Możemy więc zrozumieć, że pozornie 

pobożny człowiek, który bardzo cierpi, zbiera rezultaty grzesznych czynów dokonanych w tym lub 

przeszłym życiu. Kiedy ma się taką szerszą wizję powszechnej sprawiedliwości, można zobaczyć, 

jak każda indywidualna dusza jest sama odpowiedzialna za własną karmę.  

 

Nasze czyny można porównać do nasion. Najpierw są wykonywane, co odpowiada zasadzeniu, a z 

upływem czasu stopniowo owocują, przynosząc odpowiednie następstwa. Następstwa te mogą 

przynosić żywej istocie tak cierpienie, jak i radość, na które może reagować albo poprawianiem 

swego charakteru, albo też coraz większym upadkiem. W obu przypadkach prawo reinkarnacji 

działa bezstronnie i obdarza każdą żywą istotę takim przeznaczeniem, na jakie zasłużyła. 

Kryminalista skazuje się na uwięzienie naruszając prawo, inny człowiek z kolei, dzięki swym 

zasługom może zostać sędzią Sądu Najwyższego. W ten sam sposób dusza wybiera własne 

przeznaczenie – włącznie z określoną formą fizyczną – na co mają wpływ jej przeszłe i obecne 

pragnienia i czyny. Nikt nie może twierdzić, że nie prosił się na świat. W cyklu powtarzających się 

narodzin i śmierci w świecie materialnym "człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi". Jak ktoś wybiera 

samochód, kierując się swymi osobistymi potrzebami i możliwościami finansowymi, tak natura 

materialna, w odpowiedzi na nasze pragnienia i czyny, ustala typ naszego kolejnego ciała. Jeśli 

człowiek marnuje tę wartościową formę życia, której celem jest samorealizacja, jedynie na 

zwierzęce czynności jedzenia, spania, uprawiania seksu i obrony, Bóg zezwoli na umieszczenie jej 

w gatunkach dających więcej udogodnień dla tego typu przyjemności zmysłowych. Taka istota nie 

będzie przy tym ograniczona zakazami i obowiązkami przypisanymi człowiekowi. Na przykład 

niewybredny żarłok może otrzymać od natury materialnej ciało świni lub kozy – form, które 

pozwolą mu na smakowanie odpadków.  

 



Ta liberalna zasada nagrody i kary może na początku wydawać się szokująca, lecz jest tak 

naprawdę sprawiedliwa i zgodna z pojęciem Boga jako wszechwspółczującej istoty. Aby żywa 

istota mogła cieszyć się zmysłami w wybrany przez siebie sposób, potrzebuje właściwego ciała. 

Umieszczenie żywej istoty w ciele, którego pożąda, jest właściwym spełnieniem jej 

indywidualnych pragnień.  

 

Inne powszechne nieporozumienie, które wyjaśnia jasna logika reinkarnacji, dotyczy dogmatu 

religijnego mówiącego, że wszystko zależy od naszych czynów dokonanych jedynie w tym życiu, 

ostrzegającego jednocześnie, że jeśli będziemy wieść grzeszne życie, zostaniemy skazani na 

wieczne cierpienie w otchłaniach piekła bez szansy na wyzwolenie. Nie dziwi fakt, że wrażliwi, 

świadomi Boga ludzie uznają taki system sprawiedliwości za bardziej demoniczny niż boski. Czy 

jest możliwe, by człowiek mógł okazać miłosierdzie i współczucie innym, a Bóg był niezdolny do 

takich uczuć? Owa doktryna stwarza obraz Boga jako pozbawionego serca ojca, który pozwala 

swym dzieciom na popełnianie błędów, a następnie obserwuje ich wieczną karę i męki.  

 

Takie niedorzeczne nauki ignorują wieczną więź miłości, która istnieje między Bogiem a Jego 

bezpośrednimi ekspansjami, żywymi istotami. Z samej definicji (człowiek stworzony na obraz 

i podobieństwo Boga) wynika, że Bóg musi mieć wszystkie cechy w najwyższym stopniu 

doskonałości. Jedną z tych cech jest miłosierdzie. Pogląd, że po jednym krótkim życiu istota ludzka 

może być skazana na wieczne cierpienie w piekle, nie jest zgodny z koncepcją wyższej istoty 

o bezgranicznym miłosierdziu. Nawet zwykły ojciec dałby swemu synowi więcej niż jedną szansę 

poprawy.  

 

Pisma wedyjskie częstokroć wychwalają wielkoduszną naturę Boga. Kryszna jest łaskawy nawet 

dla tych, którzy jawnie Nim gardzą. Usytuowany w sercu każdego, daje żywym istotom możliwość 

spełnienia ich marzeń i zaspokojenia ambicji. Łaska Boga jest bezgraniczna i bezprzyczynowa. 

Możemy nie zasługiwać na Jego łaskę z powodu naszych grzechów, On jednak tak bardzo kocha 

wszystkie żywe istoty, że wciąż na nowo daje im szansę wyrwania się z cyklu narodzin i śmierci.  

 

Kuntidevi, wielka wielbicielka Kryszny, powiedziała Panu: "Ty jesteś najwyższym władcą, bez 

początku i końca, wszechprzenikającym. Bezstronnie obdarzasz swą bezprzyczynową łaską". 

(Śrimad-Bhagavatam 1.8.28) Jeśli jednak ktokolwiek pozostaje wiecznie oddalony od Boga, nie jest 

to zemstą ze strony Boga, lecz jego własnym, powtarzającym się wyborem.  

 

Wiliam Jones, który spopularyzował filozofię indyjską w Europie, napisał blisko dwieście lat temu: 

"Nie jestem Hindusem, ale uważam, że doktryna reinkarnacji jest nieporównywalnie bardziej 

racjonalna, bardziej pobożna i bardziej przydatna do powstrzymania człowieka od czynienia zła, niż 

przerażające poglądy wpajane przez chrześcijan o karze bez końca".  

 

Zgodnie z doktryną reinkarnacji, Bóg docenia i pamięta nawet niewielką ilość dobra uczynionego 

przez złego człowieka. Rzadko kiedy spotykamy całkowitego grzesznika. Jeśli żywa istota czyni 

pewien niewielki postęp duchowy w obecnym życiu, zezwala się jej w kolejnym życiu na dalszy 

postęp od momentu, w którym go zakończyła.  

 

Pan mówi w Bhagavad-gicie do swego ucznia Arjuny: "W tym dążeniu [świadomości Kryszny] nie 

ponosi się żadnej straty i nawet niewielki postęp na tej ścieżce może uchronić przed największym 

rodzajem strachu [powrotem do niższej niż ludzka formy w kolejnym życiu]". Dusza może w ten 

sposób rozwijać swe właściwe jej z natury, duchowe cechy przez wiele wcieleń aż do momentu, 

kiedy nie będzie już musiała przyjmować materialnego ciała i wróci do swego oryginalnego domu 

w świecie duchowym.  

 

Szczególnym dobrodziejstwem życia ludzkiego jest to, że nawet ktoś skazany na wielkie cierpienie 



za bezbożne czyny dokonane w tym życiu i w poprzednich, może – dzięki podjęciu procesu 

świadomości Kryszny – zmienić swą karmę. Dusza w ciele ludzkim tkwi w środku ewolucyjnej 

drabiny. Umieszczona w tym punkcie wybiera albo degradację, albo wyrwanie się z cyklu narodzin 

i śmierci. 

 

 

Rozdział 7  

  

Prawie reinkarnacja 

 

 

Żywa istota, która otrzymała swe obecne ciała w efekcie własnych działań z przeszłości, może 

w obecnym życiu wyczerpać rezultaty tych działań. Nie znaczy to jednak, że wydostaje się 

z więzienia materialnych ciał. Otrzymuje ona określone ciało i swymi uczynkami przygotowuje 

sobie następne. W ten sposób wędruje z jednego ciała do drugiego w cyklu narodzin i śmierci, 

a przyczyną tego jest jej zupełna ignorancja.  

Śrimad-Bhagavatam (7.7.47)  

 

Niektóre popularne pisma prezentują coraz to "nowe, wstrząsające dowody" na istnienie 

reinkarnacji, a rynek zalewa coraz więcej książek, które mówią "czystą prawdę" o przeszłych 

życiach. Lecz komu wierzyć? I w co wierzyć? Czy National Enquirer i inne podobne publikacje 

można faktycznie uznać za autorytet w dziedzinie reinkarnacji?  

 

Doświadczenia istnienia poza ciałem są jednym z aspektów reinkarnacji. Chociaż wiele opowiadań 

o tego typu doświadczeniach może być prawdą, nie dostarczają nam one żadnych nowych 

informacji. Doniesienia o takich zdarzeniach mogą pomóc w przekonaniu czytelników, że poza 

ciałem istnieje inna rzeczywistość – świadomość lub dusza. Nie są one jednak czymś nowym. Już 

Vedy wyjaśniają, że świadomość jest symptomem duszy i dlatego funkcjonuje niezależnie od ciała. 

W toku nawet pobieżnych studiów nad Bhagavad-gitą i innymi pismami wedyjskimi staje się 

oczywiste, że dusza istnieje odrębnie od ciała. Adepta wiedzy wedyjskiej nie dziwi fakt, że dusza 

niesiona przez ciało subtelne (złożone z umysłu, inteligencji i fałszywego ego) może tymczasowo 

opuścić swój materialny przybytek podczas snów lub momentów, w których żywa istota ociera się 

o śmierć. Fałszywe ego oznacza uznanie ciała za prawdziwe "ja". Myślenie "ja jestem" oznacza 

ego, lecz jeśli dusza zostaje zanieczyszczona lub uwarunkowana przez materię, utożsamia się 

z ciałem i myśli, że jest produktem natury materialnej. W przypadku, kiedy poczucie własnego "ja" 

wiąże się z duszą, mamy do czynienia z prawdziwym ego.  

 

 

Reinkarnacja – prawdziwe pozacielesne doświadczenie  
 

Pozacielesne doświadczenia [ang. skrót, którego będziemy dalej używać brzmi OBE od "out of 

body experience" – przyp. tłum.] nie są naprawdę niczym nowym. Każdy je przeżył, ponieważ sny 

nie są niczym innym niż pozacielesnymi doświadczeniami. Każdej nocy nasze ciało subtelne 

opuszcza fizyczną formę, aby doznawać innej rzeczywistości na płaszczyźnie subtelnej. Pospolitym 

przykładem pozacielesnego doświadczenia są te przypadki śmierci klinicznej, w których ludzie 

doświadczali unoszenia się nad swymi ciałami (na miejscu wypadku lub nad stołem operacyjnym) 

i obserwowali własne ciała bez odczuwania fizycznego bólu.  

 

Nawet wtedy, gdy ciało fizyczne nie funkcjonuje, ciało subtelne pozostaje aktywne. Jak już 

wspomnieliśmy, czasami, gdy ciało fizyczne śpi, ciało subtelne przenosi nas w krainę snu. Podobne 

zjawisko może zdarzyć się także w dzień. Gdy nasze myśli odchodzą gdzieś daleko, wtedy śnimy 

na jawie.  



 

W pewnych szczególnych okolicznościach ludzie mogą doznać stanu, który badacze nazwali 

doświadczeniem śmierci klinicznej [ang. skrót, którego będziemy używać brzmi NDE od 

"neardeath experience" – przyp. tłum.]. Terminów NDE i OBE można w niektórych przypadkach 

używać zamiennie. W NDE ciało subtelne często unosi się jakiś czas ponad fizycznym. Jako że 

źródłem życia i samą jego istotą jest dusza, może ona obserwować ciało, do którego przynależy. 

Może widzieć, słyszeć i rozpoznawać zapachy zupełnie tak, jak gdyby miała wszelkie organy 

zmysłowe ciała fizycznego.  

 

Podczas NDE, gdy ciało subtelne unosi się nad fizycznym, to ostatnie jest niczym samochód 

zostawiony na chwilę przez kierowcę z włączonym silnikiem. Jeżeli kierowca nie wróci, w  

 

samochodzie skończy się paliwo i silnik stanie. Na podobnej zasadzie, jeżeli dusza nie wejdzie na 

nowo do ciała, które opuściła podczas NDE, człowiek umiera. Wówczas ciało subtelne przenosi 

duszę do następnego ciała fizycznego, w którym rozpocznie ona nowe życie.  

 

Reinkarnacja jest fundamentalną prawdą, której uczą wszystkie pisma wedyjskie. Jeden 

z najsławniejszych i najczęściej cytowanych wersetów z Bhagavad-gity brzmi: "Jak w tym ciele 

wcielona dusza bezustannie wędruje – od wieku chłopięcego poprzez młodość aż do starości – tak 

po śmierci wędruje ona do innego ciała. Zmiany takie nie zwodzą osoby zrównoważonej". (Bg. 

2.13)  

 

W ciągu życia nieświadomie tworzymy sobie subtelną formę naszego następnego ciała fizycznego. 

Jak gąsienica przyczepia się do następnego liścia, zanim opuści ten, po którym idzie, tak żywa 

istota zaczyna przygotowywać sobie kolejne ciało jeszcze przed opuszczeniem obecnego. 

W momencie rzeczywistej śmierci dusza porzuca swe dotychczasowe ciało, teraz pozbawione 

życia, i odchodzi do nowego. Dusza nie potrzebuje ciała, by istnieć, natomiast ciało bez duszy jest 

jedynie trupem. Zjawisko, które nazywamy reinkarnacją, to właśnie przejście duszy z jednego ciała 

do innego.  

 

Setki zarejestrowanych przypadków NDE wydają się stanowić wystarczający dowód, że umysł 

i dusza mogą istnieć oddzielnie od ciała. Nie przynoszą jednak konkretnych informacji na temat 

ostatecznego przeznaczenia duszy po śmierci. Dlatego literatura poświęcona doświadczeniom 

otarcia się o śmierć, jakkolwiek dostarcza pewnych podstaw do zaakceptowania faktu reinkarnacji, 

nie wyjaśnia rzeczywistej natury samego zjawiska oraz przeznaczenia duszy po śmierci. 

 

Hipnotyczne regresje nie dają pełnego obrazu  
 

Popularne pozycje na temat reinkarnacji traktują o przypadkach, podczas których poddani hipnozie 

rzekomo przypominają sobie szczegóły z przeszłego lub przeszłych żyć. Jedna z takich książek, 

The Search for Bridey Murphy, stała się bestsellerem 1950 roku. Była publikowana w odcinkach 

w ponad pięćdziesięciu gazetach i zapoczątkowała swego rodzaju ogólnoświatową modę na 

reinkarnację. Niestety ta i inne podobne książki jedynie ślizgają się po powierzchni tematu, 

zniekształcają jego obraz i zwyczajnie wprowadzają nas w błąd.  

 

Autor wspomnianej pozycji, zręczny hipnotyzer, "cofnął" Amerykankę w średnim wieku, panią 

Virginię Tighe, do jej ostatniego wcielenia. Ta stwierdza, że jest Bridey Murphy, która urodziła się 

w Irlandii w 1798 roku, przeżyła tam całe swoje życie i zmarła w wieku 64 lat w Belfaście.  

 

W czasie hipnozy pani Tighe ujawniła szczegóły dotyczące domu Bridey z okresu dzieciństwa, 

podała imiona rodziców, przyjaciół, krewnych i wiele innych szczegółów ze swego przeszłego 

życia.  



 

Grupa badaczy odkryła jednak wiele analogii między amerykańskim dzieciństwem pani Tighe 

a tym, które opisała pod wpływem hipnozy jako dzieciństwo Bridey Murphy. Virginia Tighe 

urodziła się w białym drewnianym domu, który dokładnie przypominał ten przedstawiany jako dom 

z okresu dzieciństwa Bridey Murphy. Kiedy miała cztery lata, została adoptowana przez ciotkę. Po 

drugiej stronie ulicy, na której żyła jej ciotka, mieszkała Irlandka, która nazywała się nie inaczej jak 

Bridey Murphy.  

 

Ten i wiele innych przypadków pokazuje, że wspomnienia z dzieciństwa, przeczytane kiedyś 

książki itd. mogą być błędnie wzięte za wspomnienia z przeszłych żyć. Dlatego badania przeszłych 

wcieleń w oparciu o hipnotyczne regresje budzą sporo wątpliwości.  

 

Innym faktem wskazującym na złudzenie powrotów do przeszłych żyć jest niewytłumaczalna luka 

między obecnym życiem a poprzednim. Pacjentka, która myślała, że była Bridey Murphy, 

twierdziła, że w ostatnim życiu zmarła w 1862 roku. Co jednak działo się w ciągu sześćdziesięciu 

lat do czasu, gdy urodziła się jako Virginia Tighe? Ze wspomnianej książki wynika, że podczas 

tego okresu dusza Bridey Murphy żyła w "świecie duchowym".  

 

Zgodnie z zasadami reinkarnacji, o których mówią Vedy, jest to zupełnie niemożliwe. Po 

opuszczeniu materialnego ciała w momencie śmierci dusza przyjmuje ciało w określonym gatunku 

życia w tym czy innym świecie, czym steruje z kolei prawo karmy i natura materialna. Odłączona 

od ciała dusza, której nie przeszkadza już ciało materialne, zdolna jest podróżować z prędkością 

umysłu. Dlatego istnieje jedynie niewielki odstęp czasu między opuszczeniem jednego ciała 

a wejściem do drugiego i tylko samozrealizowane dusze mogą osiągnąć świat duchowy poza 

cyklem reinkarnacji. Nie jest to możliwe dla zwykłej duszy, całkowicie pogrążonej w życiu 

materialnym.  

 

Pan Kryszna wyjaśnia w Bhagavad-gicie (4.9): "Kto zna transcendentalną naturę Mego pojawiania 

się i Mych czynów, ten opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie 

materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, o Arjuno". Pan oznajmia również, że "wielkie 

dusze, które są joginami utwierdzonymi w oddaniu, nigdy nie wracają do tego tymczasowego, 

pełnego niedoli świata, ponieważ osiągnęły najwyższą doskonałość".. (Bg. 8.15)  

 

Prawa karmy i reinkarnacji funkcjonują tak doskonale, że kiedy ciało materialne umiera, natura daje 

żywej istocie stosowne do nagromadzonej przez nią karmy inne, odpowiednie ciało materialne.  

 

"Jaki stan istnienia pamięta ten, kto porzuca swe ciało, taki stan bez wątpienia osiągnie". (Bg. 8.6) 

Samozrealizowana dusza, która wstąpiła do wiecznego, duchowego świata, z pewnością nie ma ani 

obowiązku, ani pragnienia, by powtórnie przychodzić do tego tymczasowego materialnego świata 

narodzin, śmierci, chorób i starości.  

 

Badania nad reinkarnacją oparte na regresji do poprzedniego życia przypadkowo dostarczyły 

dowodów na to, że te same dusze zamieszkują różne ciała w różnym czasie i ta wiedza jest 

pomocna. Prace Iana Stevensona ze Stanów Zjednoczonych i Petera Ramstera z Australii 

przedstawiają starannie udokumentowane doświadczenia reinkarnacyjne. Niektórzy z badanych 

mówili płynnie językami, z którymi – jak udowodniono – mieli niewielki kontakt lub wcale go nie 

mieli podczas swego życia. Kilku z nich mówiło nawet wymarłymi dialektami, które zachowały się 

jedynie w historycznych zapiskach. Niektóre z badanych przez Ramstera osób zaprowadziły go 

oraz niezależnych obserwatorów do odległych, w przeszłych życiach zamieszkałych przez siebie 

miejsc w obcych krajach, których nigdy przedtem nie odwiedzały. W wielu przypadkach 

odnalezione budynki lub ich pozostałości odpowiadały dokładnie tym, które badani opisywali jako 

"domy z przeszłych żyć". Opisy te zostały zarejestrowane przez Ramstera na taśmie przed 



wyjazdem badanych za granicę w celu przeprowadzenia eksperymentu.  

 

Te przykłady skrupulatnie i naukowo przeprowadzonych badań prowadzą nas do wniosku, że 

reinkarnacja bezsprzecznie istnieje. Nie dostarczają nam jednak wiedzy na temat faktycznego 

przebiegu wędrówki duszy. Dlatego technika regresji do poprzedniego życia jest w najlepszym 

przypadku szczątkową próbą wyjaśnienia tego wysoce złożonego zjawiska. Ponadto pogoń za 

sensacją, nadmierne upraszczanie, a nawet chęć zrobienia interesu poważnie ogranicza przydatność 

metody regresji jako użytecznego źródła informacji o zawiłościach zjawiska reinkarnacji. 

 

Czy zawsze będziemy człowiekiem, jeśli już raz nim byliśmy?  
 

Inny popularny mit o reinkarnacji zakłada, że dusza raz osiągnąwszy formę ludzką, zawsze powraca 

do ciała ludzkiego w następnym życiu i nigdy nie upada do niższych gatunków. Nawet jeśli 

urodziliśmy się jako ludzie, możemy powrócić jako psy, koty, świnie itd. Dusza przy tym pozostaje 

niezmieniona, pomimo wejścia w wyższe lub niższe ciała. Typ ciała, jaki ktoś otrzymuje 

w następnym życiu, zawsze odpowiada świadomości, jaką miał w tym życiu. Drugim decydującym 

tu czynnikiem jest niezmienne prawo karmy Bhagavad-gita wypowiedziana przez samego Boga 

jasno stwierdza, że "ktoś, kto umiera w gunie ignorancji, rodzi się w królestwie zwierząt". (Bg. 

14.15) Nic nie potwierdza wziętego z sufitu poglądu, że "zawsze będziemy człowiekiem, jeśli już 

raz nim byliśmy". Jest to sprzeczne z rzeczywistymi zasadami reinkarnacji, uznawanymi przez 

miliony ludzi od niepamiętnych czasów.  

 

Śmierć nie jest bezbolesnym doświadczeniem  
 

Książki, które malują różowy obraz śmierci i obiecują człowiekowi ludzkie narodziny w następnym 

życiu, są niebezpiecznie zwodnicze. Autorzy próbują ukazać śmierć jako piękne, bezbolesne 

wydarzenie, sposobność doświadczenia rozwoju i awansu do nowszych i wyższych wymiarów 

świadomości i spokoju.  

 

Większość ludzi teoretyzujących o reinkarnacji chciałaby, abyśmy uwierzyli, że po krótkim okresie 

kosmicznej drzemki doświadczymy ciepłego uczucia unoszenia się i płynięcia, podczas gdy dusza 

będzie powoli podążała ku następnemu ludzkiemu ciału. Następnie mówi się nam, że wejdziemy 

w przytulne łono, gdzie chronieni przed okrutnymi zewnętrznymi czynnikami, będziemy skuleni 

spoczywać wygodnie aż do czasu, kiedy opuścimy schronienia w ciele naszej matki.  

 

Wszystko to brzmi zachęcająco, lecz okrutna prawda jest taka, że narodziny i śmierć są 

odpychającym, bolesnym przeżyciem. Wielki mędrzec Kapila Muni mówi swej matce 

o prawdziwym  

 

obliczu doświadczenia śmierci. "W tym chorobowym stanie oczy wychodzą umierającemu na 

wierzch z powodu nacisku powietrza od wewnątrz, dusi się własnym śluzem, a z gardła wydobywa 

się charczący dźwięk... Umiera w wielkim bólu i w nieświadomości". (Bhag. 3.30.16-18) Dusza tak 

przywykła do życia w ciele, że musi być zmuszona przez prawa natury do opuszczenia go w chwili 

śmierci. Jak nikt nie lubi być wyrzucany ze swego domu, tak też dusza naturalnie opiera się 

eksmisji z ciała materialnego. Nawet maleńkie owady zastosują najbardziej zdumiewające sposoby 

uniknięcia śmierci. Lecz jak śmierć jest nieunikniona dla wszystkich żywych istot, tak nieunikniony 

jest związany z nią lęk i ból.  

 

Pisma wedyjskie oznajmiają, że jedynie wyzwolone dusze mogą doświadczyć śmierci bez strachu. 

Jest to możliwe, ponieważ nie są one wcale przywiązane do swych tymczasowych ciał. Wiedzą, że 

są duszami mającymi wieczną, niematerialną egzystencję. Takie wielkie dusze pozostają w stanie 

nieprzerwanego duchowego szczęścia i nie niepokoi ich cielesny ból oraz zmiany zachodzące 



w chwili śmierci.  

 

Również narodziny w świecie materialnym to nie żarty. Miesiącami dziecko leży skrępowane 

w ciemności łona, cierpi parzone przez ogień trawienia swej matki, odczuwa ciągły ucisk. 

Z powodu ciasnoty jest bezustannie skulone. Poza tym dokucza mu głód i pragnienie, i kąsają je 

robaki żyjące w jamie brzusznej. Same narodziny są takim cierpieniem, że jak mówią Vedy, 

całkowicie wykorzeniają pamięć o przeszłym życiu.  

 

Pisma wedyjskie wyjaśniają, że narodziny w ciele ludzkim należą do rzadkości. Innymi słowy, 

większość żywych istot w świecie materialnym nie przyjmuje postaci ludzkiej. Dzieje się tak 

dlatego, że dusza porzuca cel ludzkiego życia, mianowicie samorealizację, i rozwija pragnienia 

charakterystyczne dla zwierząt. W takim przypadku musi narodzić się jako zwierzę lub jeszcze 

niższa istota.  

 

Jak opisuje Bhagavad-gita i inne pisma wedyjskie, proces reinkarnacji znajduje się pod kontrolą 

subtelnych i ścisłych zarazem praw natury – prawa karmy i transmigracji duszy. Te z kolei nie 

powstają kapryśnie, lecz funkcjonują pod nadzorem Najwyższego Pana, Śri Kryszny, który 

oznajmia w Gicie (9.10): "Natura materialna działa pod Moją kontrolą... Zgodnie z jej prawami to 

przejawienie kosmiczne jest tworzone i unicestwiane raz za razem".  

 

Modne poglądy o reinkarnacji mogą bawić i przyciągać, ale nasze przeznaczenie jest zbyt ważne, 

abyśmy uwierzyli w bardzo uproszczone i wprowadzające w błąd spekulacje, bez względu na to, 

jak pociągająco by wyglądały.  

 

Z drugiej zaś strony pisma wedyjskie przez tysiące lat dostarczały praktycznej i zrozumiałej wiedzy 

o reinkarnacji. Wiedza ta umożliwia inteligentnym ludziom stopniowe zbliżanie się do coraz 

wyższych stanów świadomości i w końcu całkowitą ucieczkę od cyklu narodzin i śmierci. Taki jest 

rzeczywisty cel życia ludzkiego. 

 

 

Rozdział 8  
 

Nie wracajcie 

 

 

Mędrcy starożytnych Indii mówią nam, że celem życia ludzkiego jest wyrwanie się 

z niekończącego się cyklu reinkarnacji. "Nie wracajcie" – ostrzegają.  

 

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja żywej istoty uwięzionej w cyklu narodzin i śmierci do pewnego 

stopnia przypomina położenie Syzyfa, króla Koryntu, który próbował przechytrzyć bogów, za co 

spotkała go sroga kara. Musiał toczyć masywny głaz na szczyt wzgórza, lecz za każdym razem, 

kiedy był już blisko celu, głaz staczał się znowu na dół. Kiedy żywa istota w świecie materialnym 

kończy jedno życie, musi – zgodnie z zasadami reinkarnacji – rozpocząć kolejne. W każdym życiu 

pracuje ciężko, aby osiągnąć materialne cele, jej wysiłki zawsze kończą się jednak porażką i musi 

zaczynać wszystko od początku.  

 

Na szczęście istnieje sposób wyjścia z cyklu narodzin i śmierci. Pierwszym krokiem jest wiedza, że 

nie jest się ciałem. Vedy oznajmiają: aham brahmasmi. "Jestem czystą duszą". Jako czyste dusze 

wszyscy mamy związek z Najwyższą Duszą, Kryszną, czyli Bogiem. Dusza indywidualna może 

być porównana do iskry pochodzącej z ognia Nadduszy. Jak iskra i ogień są tej samej jakości, tak 

dusza indywidualna jest takiej samej duchowej jakości co Najwyższy Pan. Obie mają wieczną 

duchową naturę, pełną wiedzy i szczęścia. Wszystkie żywe istoty pierwotnie istnieją w świecie 



duchowym jako transcendentalni słudzy Boga darzący Go wielką miłością, lecz kiedy jakaś żywa 

istota porzuca ten związek, przechodzi pod kontrolę energii materialnej. Następnie wplątuje się 

w cykl powtarzających się narodzin i śmierci, i przyjmuje różne ciała zgodnie ze swą karmą.  

 

Aby uwolnić się od reinkarnacji, należy dogłębnie zrozumieć prawo karmy. Karma jest 

sanskryckim terminem na prawo natury, działające na podobnej zasadzie co fizyczne prawo akcji 

i reakcji. Czasami mówimy: "Musiało mi się to przytrafić". Często instynktownie rozumiemy, że 

jesteśmy odpowiedzialni za dobre i złe rzeczy, które się nam zdarzają, chociaż nie wiemy 

dokładnie, jak to się dzieje. Studenci literatury używają terminu "poetycka sprawiedliwość", aby 

opisać nieszczęśliwy los złych charakterów. A na obszarze religii i etyki funkcjonują takie 

aforyzmy, jak "Oko za oko, ząb za ząb" i "Jak zasiejesz, tak zbierzesz".  

 

Lecz prawo karmy wybiega poza te aforyzmy i obejmuje całkowitą wiedzę o tym, jak każde 

działanie pociąga za sobą określone następstwa. Od tego, co robimy i o czym myślimy w tym życiu, 

zależy rodzaj naszego przyszłego ciała, które może być wyższe lub niższe. Ludzka forma życia 

należy do rzadkości; dusza otrzymuje ciało ludzkie po przejściu przez miliony niższych ciał. 

I jedynie w formie ludzkiej żywa istota ma odpowiednią inteligencję, żeby zrozumieć prawo karmy 

i dzięki temu wyzwolić się z reinkarnacji. Jedynie ciało ludzkie daje szansę ucieczki od cierpień 

materialnej egzystencji. Reakcje karmy są jak kurz pokrywający lustro naszej pierwotnej, duchowej 

świadomości. To zanieczyszczenie można usunąć tylko przez intonowanie mantry Hare Kryszna, na 

którą składają się imiona Boga:  

 

Hare Kryszna, Hare Kryszna  

Kryszna Kryszna, Hare Hare  

Hare Rama, Hare Rama  

Rama Rama, Hare Hare  

 

Siła tej mantry mającej na celu wyzwolenie nas od karmy, jest opisana w pismach wedyjskich. 

Śrimad-Bhagavatam, najważniejsza z Puran, mówi: "Żywe istoty zaplątane w sieci narodzin 

i śmierci mogą się natychmiast wyzwolić, nawet dzięki nieświadomemu intonowaniu świętego 

imienia Kryszny".  

 

Visnu-dharma oznajmia: "Słowo ťKrysznaŤ jest tak pomyślne, że każdy, kto intonuje to święte 

imię, natychmiast uwalnia się od reakcji za grzechy popełnione w ciągu wielu żyć". A Brhan-

naradiya Purana wychwala intonowanie mantry Hare Kryszna jako najprostszą metodę osiągnięcia 

wyzwolenia w obecnym zepsutym wieku.  

 

Aby jednak działanie mantry Hare Kryszna było skuteczne, musimy ją otrzymać od prawdziwego 

mistrza duchowego będącego ogniwem sukcesji uczniów pochodzącej od samego Pana Kryszny. 

Jedynie dzięki łasce takiego wzniosłego guru można wyzwolić się z cyklu narodzin i śmierci. 

W Caitanya-caritamrcie Pan Caitanya, który jest samym Bogiem, oświadcza: "Żywe istoty wędrują 

po całym wszechświecie, stosownie do swej karmy. Niektóre z nich wznoszą się do wyższych, 

a niektóre spadają do niższych systemów planetarnych. Spośród milionów wędrujących istot ta, 

która ma wielkie szczęście, otrzymuje – dzięki łasce Kryszny – sposobność obcowania 

z prawdziwym mistrzem duchowym".  

 

Jak można rozpoznać prawdziwego mistrza duchowego? Po pierwsze, musi on należeć do 

autoryzowanej sukcesji uczniów pochodzącej od Pana Kryszny. Taki nauczyciel duchowy 

otrzymuje nauki Pana Kryszny za pośrednictwem łańcucha sukcesji uczniów i po prostu powtarza 

je bez jakichkolwiek zmian. Nie jest impersonalistą czy zwolennikiem filozofii pustki, lecz 

reprezentantem Boga, Najwyższej Osoby. Ponadto prawdziwy nauczyciel duchowy jest całkowicie 

wolny od grzechu (szczególnie od jedzenia mięsa, nielegalnego seksu, hazardu i odurzania się) i jest 



zawsze pochłonięty świadomością Boga. Jedynie taki mistrz duchowy może wyzwolić nas od 

reinkarnacji. Egzystencję materialną można porównać do olbrzymiego oceanu narodzin i śmierci. 

Ludzka forma życia jest jak łódź zdolna do przepłynięcia tego oceanu, a nauczyciel duchowy jest 

kapitanem tej łodzi. Daje on uczniowi wskazówki, dzięki którym ten może odzyskać swą 

oryginalną, duchową naturę.  

 

Śrila Prabhupada, założyciel i mistrz duchowy Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 

Kryszny, napisał kiedyś: "Guru bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Musi prowadzić swego 

ucznia i sprawić, aby stał się odpowiednim kandydatem do osiągnięcia doskonałego stanu – 

nieśmiertelności. Guru musi być zdolny zaprowadzić ucznia z powrotem do domu, do Boga". 

Często zapewniał, że nawet jeśli ktoś nie robi niczego innego niż słuchanie o Krysznie, 

Najwyższym Panu i przyczynie wszystkich przyczyn – zostanie wyzwolony. 

 

 

Praktyczne metody uwalniania się od karmy i reinkarnacji  
 

Działanie jedynie dla przyjemności swego umysłu i zmysłów jest przyczyną materialnej niewoli 

i dopóki ktoś wykonuje takie czynności, dopóty będzie nieprzerwanie wędrować z jednego gatunku 

do drugiego.  

 

Pan Risabhadeva, inkarnacja Kryszny, mówił: "Ludzie szaleją na punkcie przyjemności 

zmysłowych. Jeśli ktoś uważa, że zadowalanie zmysłów jest celem życia, z pewnością staje się 

szalony na tym punkcie i popełnia wszelkie możliwe grzechy. Nie wie, że z powodu swych 

przeszłych występków otrzymał ciało, które chociaż tymczasowe, jest przyczyną jego niedoli. 

Zasadniczo żywa istota nie powinna była nabywać ciała materialnego, lecz otrzymała je dla 

przyjemności zmysłowych. Dlatego inteligentny człowiek popełnia błąd, jeśli na nowo podejmuje 

czynności zadowalania zmysłów. To z tego powodu nieustannie przyjmuje jedno ciało materialne 

za drugim. Dopóki ktoś nie uświadomi sobie duchowej wartości życia, dopóty będzie doświadczał 

rozczarowań i cierpiał niedole wypływające z ignorancji. Bez względu na to, czy będą to grzeszne 

czy pobożne czyny, i tak wywołają reakcje karmiczne. Jeśli człowiek wykonuje jakikolwiek rodzaj 

karmy, jego umysł jest karmatmaka – zabarwiony przez działanie dla zysku. Tak długo, jak umysł 

jest nieczysty, a świadomość mglista i tak długo, jak ktoś pochłonięty jest działaniem dla korzyści, 

tak długo musi przyjmować ciała materialne. Kiedy żywa istota znajduje się pod wpływem guny 

ignorancji, nie rozumie indywidualnej żywej istoty i najwyższej istoty, a jej umysł owładnięty jest 

pragnieniem działania dla zysku. Dlatego do czasu, kiedy ktoś nie posiądzie miłości do Boga, 

z pewnością jest zmuszony akceptować jedne ciało materialne po drugim". (Bhag. 5.5.4-6)  

 

Ale uwolnienie się z cyklu narodzin i śmierci wymaga czegoś więcej niż tylko teoretycznego 

zrozumienia. Sama jnana, czyli wiedza, że nie jesteśmy ciałem materialnym, lecz duszą, nie 

wystarczy do wyzwolenia. Należy działać na płaszczyźnie duszy. Nazywa się to służbą oddania, 

która obejmuje wiele praktycznych metod pozwalających uwolnić się od karmy i reinkarnacji.  

 

1. Pierwsza zasada służby oddania mówi, że należy intonować maha-mantrę Hare Kryszna, Hare 

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

 

2. Należy także regularnie studiować pisma wedyjskie, szczególnie Bhagavad-gitę i Śrimad-

Bhagavatam, aby rozwinąć dogłębne zrozumienie natury duszy, reinkarnacji, karmy i sposobów 

osiągnięcia samorealizacji.  

 

3. Powinno się jeść tylko uduchowiony, wegetariański pokarm. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna 

mówi, że należy jeść tylko pożywienie, które zostało Jemu ofiarowane, w przeciwnym razie 

pociągnie to za sobą reakcje karmiczne.  



 

patram puspam phalam toyam  

yo me bhaktya prayacchati  

tad aham bhakty-upahrtam  

aśnami prayatatmanah  

 

"Jeśli ktoś ofiaruje Mi z miłością i oddaniem liść, kwiat, owoc lub wodę, przyjmę to". (Bg. 9.26)  

 

Jak wynika z tego wersetu, Pan nie jest zainteresowany ofiarami z alkoholu, mięsa, ryb i jajek, lecz 

z prostej wegetariańskiej żywności, przygotowanej z miłością i oddaniem.  

 

Powinniśmy zastanowić się nad faktem, że żywności nie można wyprodukować w fabrykach. 

Ludzie nie mogą jeść benzyny, plastiku czy stali. Żywność powstaje ze zrządzenia Pana, 

a ofiarowanie żywności Krysznie jest formą uznania naszego długu wobec Niego. Jak ofiarować 

żywność Krysznie? To bardzo proste. Każdy może mieć w domu niewielki ołtarz z obrazkiem 

przedstawiającym Pana Krysznę. Wystarczy umieścić pożywienie przed obrazkiem, powiedzieć: 

"Mój drogi Panie Kryszno, proszę, przyjmij tę pokorną ofiarę" po czym intonować Hare Kryszna. 

Liczy się oddanie. Bóg nie pragnie jedzenia, ale naszej miłości, a spożywanie oczyszczonego 

pokarmu, który najpierw został przyjęty przez Krysznę, wyzwala od karmy i chroni przed 

zanieczyszczeniem.  

 

4. Pozytywna zasada ofiarowania wegetariańskiej żywności Krysznie pociąga za sobą zasadę 

unikania mięsa, ryb i jajek. Jedzenie mięsa oznacza udział w niepotrzebnym zabijaniu innych 

żywych istot. Prowadzi to do negatywnych karmicznych następstw w tym życiu i w następnym. 

Zgodnie z regułami prawa karmy ktoś, kto zabija zwierzę na pokarm, sam będzie zabity i zjedzony 

w kolejnym życiu. Złą karmę gromadzimy również zabijając rośliny, ale znika ona dzięki 

ofiarowaniu żywności Krysznie. Pan Kryszna mówi, że przyjmie taką wegetariańską ofiarę, 

a wielbiciela wyzwoli od wszelkich następstw grzechów. Należy także porzucić środki odurzające, 

z kawą, herbatą, alkoholem i tytoniem włącznie. Branie używek oznacza obcowanie z guną 

ignorancji i może się skończyć niższymi narodzinami w następnym życiu.  

 

5. Inne metody wyzwolenia się z cyklu reinkarnacji uwzględniają ofiarowanie owoców swej pracy 

Bogu. Każdy musi pracować, żeby zaspokoić potrzeby ciała, lecz jeśli praca jest wykonywana 

jedynie dla własnej satysfakcji, musimy odbierać karmiczne rezultaty w postaci dobrych lub złych 

następstw w przyszłych wcieleniach. Bhagavad-gita mówi, że należy pracować dla satysfakcji Pana. 

Ten rodzaj pracy zwanej służbą oddania jest wolny od karmy. Praca w świadomości Kryszny 

oznacza ofiarę. Człowiek musi spożytkować swój czas lub pieniądze dla zadowolenia 

Najwyższego. "Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu, w przeciwnym razie staje się 

przyczyną niewoli w świecie materialnym". (Bg. 3.9) Praca wykonywana jako służba oddania nie 

tylko ratuje od reakcji karmicznych, lecz stopniowo wznosi do transcendentalnej miłosnej służby 

dla Pana – klucza do wstąpienia do królestwa Boga.  

 

Zmiana zawodu nie jest konieczna. Można być pisarzem i pisać dla Kryszny, artystą i malować dla 

Kryszny kucharzem i gotować dla Kryszny. A nawet jeśli ktoś nie jest zdolny bezpośrednio 

wykorzystać swoich talentów i umiejętności w służbie dla Kryszny może ofiarować owoce swej 

pracy w postaci części swych zarobków na propagowanie świadomości Kryszny na całym świecie. 

Należy jednak zawsze zarabiać na życie w uczciwy sposób, nie można być np. przestępcą czy 

rzeźnikiem.  

 

6. Rodzice muszą wychowywać swoje dzieci w świadomości Boga. Vedy stwierdzają, że rodzice są 

odpowiedzialni za karmiczne reakcje dzieci. Innymi słowy, jeśli wasze dziecko nabywa złą karmę, 

będziecie cierpieć część reakcji tej karmy. Dzieci powinno się nauczyć przestrzegania praw Boga 



oraz tego, jak rozwijać miłość do Najwyższego Pana.  

 

7. Osoby świadome Kryszny nie powinny mieć nielegalnego seksu, to znaczy seksu poza 

małżeństwem i nie mającego na celu poczęcia dziecka. Należy pamiętać, że usunięcie ciąży pociąga 

za sobą poważne następstwa karmiczne – ci, którzy uczestniczą w zabijaniu nienarodzonych dzieci 

mogą być w przyszłym życiu umieszczeni w łonie matki, która usunie ciążę, co znaczy, że sami 

zostaną zabici w ten sam straszny sposób. Jeśli jednak ktoś decyduje się, aby nigdy więcej nie 

popełniać takich grzesznych czynów, może uwolnić się od reakcji karmicznych dzięki pełnemu 

oddania intonowaniu świętych imion Boga.  

 

8. Należy regularnie obcować z ludźmi, którzy próbują uwolnić się spod wpływu karmy i z cyklu 

narodzin i śmierci. Ponieważ wielbiciele Pana Kryszny żyją w harmonii z duchowymi zasadami 

rządzącymi światem, wydostali się spod wpływu natury materialnej i zaczęli rozwijać prawdziwe 

duchowe cechy Jak można zarazić się chorobą przez kontakt z chorym, tak przez obcowanie 

z bhaktami Kryszny można stopniowo obudzić swe uśpione transcendentalne cechy.  

 

Stosując się do tych prostych zasad, każdy może uwolnić się od następstw karmy. W przeciwnym 

wypadku uwikła się w materialne życie. Prawa natury są bardzo ścisłe i na nieszczęście większość 

ludzi nie jest ich świadoma. Lecz nieznajomość prawa nie jest wymówką. Jeśli ktoś przekroczy 

prędkość, nie zostanie uniewinniony tylko dlatego, że był nieświadomy ograniczeń prędkości. 

Nieświadomość zasad higieny nie uchroni od zarażenia się chorobą. Także dziecko, które nie zna 

natury ognia i włoży weń swą rękę, zostanie poparzone. Dlatego, aby wyzwolić się od nieustannych 

narodzin i śmierci, musimy zrozumieć prawo karmy i reinkarnację. Inaczej raz po raz będziemy 

zmuszeni rodzić się w tym świecie i warto pamiętać, że nie zawsze jako ludzie.  

 

Dusza w uwarunkowanym stanie wiecznie podróżuje w czasie i przestrzeni. W wyniku działania 

prawa karmy osiedla się w różnych ciałach, na różnych planetach wewnątrz materialnych 

wszechświatów. Dokądkolwiek jednak przybędzie, spotka się z tymi samymi warunkami. Pan 

Kryszna mówi w Bhagavad-gicie (8.16): "Wszystkie planety w świecie materialnym, od najwyższej 

do najniższej, są miejscami niedoli, powtarzających się narodzin i śmierci. Lecz kto przybędzie do 

Mojej siedziby... ten nigdy już nie narodzi się ponownie". Gita i inne pisma wedyjskie pokazują 

nam prawdziwy cel, wędrówki duszy Dzięki zrozumieniu wiedzy o reinkarnacji wyzwolimy się od 

karmy i wrócimy do antymaterialnych regionów wiedzy, szczęścia i wieczności. 

 

 

Słownik 
 

A  
 

Acarya – mistrz duchowy, który uczy własnym przykładem.  

 

Ahimsa – niestosowanie przemocy.  

 

Aśrama – miejsce, gdzie mieszkają osoby praktykujące życie duchowe.  

 

 

B  
 

Bhadrakali – jedno z imion półbogini Durgi, uosobienia energii materialnej.  

 

Bhagavad-gita – księga będąca zapisem nauk duchowych, jakich Kryszna udzielił swemu bhakcie 

i przyjacielowi Arjunie na polu bitewnym Kuruksetra.  



 

Bhakti-joga – system jogi polegający na służeniu z oddaniem Najwyższemu Panu, Krysznie.  

 

Bramin – osoba obeznana z Vedami, która zna ostateczny cel życia i może nauczać innych; 

pierwsza z czterech warstw społecznych.  

 

 

C  
 

Caitanya Mahaprabhu – inkarnacja, w której Najwyższy Pan gra rolę swego bhakty. Pan Caitanya 

zstąpił, by uczyć miłości do Boga za pomocą zbiorowego intonowania Jego świętych imion.  

 

Caitanya-caritamrta – dzieło autorstwa Krysznadasa Kavirajy Goswamiego poświęcone życiu 

i naukom Pana Caitanyi Mahaprabhu.  

 

 

D  
 

Deja-vu – uczucie, że już kiedyś przeżyliśmy to, czego właśnie doświadczamy.  

 

Dobroć – jedna z gun (zob. guny natury) natury materialnej; osoba w tej gunie panuje nad 

zmysłami i jest oświecona duchowo.  

 

Dusza – wieczna, świadoma, obdarzona indywidualnością cząstka duchowej energii Pana.  

 

Dusza wyzwolona – osoba, która nie utożsamia się z materialnym ciałem ani umysłem.  

 

 

F  
 

Filozofia pustki – koncepcja, że ostatecznie wszystko jest złudzeniem bądź w ogóle nie istnieje.  

 

Fizyczne ciało – zewnętrzne okrycie uwarunkowanej duszy zbudowane z fizycznie postrzegalnych 

elementów.  

 

 

G  
 

Ganges – święta rzeka, która bierze początek u lotosowych stóp Pana Visnu.  

 

Guny natury – trzy aktywne składniki energii materialnej Pana: dobroć, pasja i ignorancja.  

 

Guru – mistrz duchowy.  

 

 

H  
 

Hare – jedno ze słów maha-mantry Hare Kryszna; wołacz od Hara – imienia najwyższej energii 

przyjemności Kryszny, która umożliwia uwarunkowanej żywej istocie nawiązanie na nowo 

kontaktu z Nim.  

 

 



I  
 

Ignorancja – jedna z gun natury materialnej; charakterystyczne dla niej są szaleństwo, złudzenie 

i ospałość.  

 

Impersonalizm – doktryna, jakoby osobowość była ostatecznie złudzeniem.  

 

 

J  
 

Jnana – wiedza czysto teoretyczna.  

 

Joga – sztuka panowania nad umysłem i zmysłami prowadząca do samorealizacji, a ostatecznie do 

realizacji Boga.  

 

Jogin – ten, kto uprawia jakiś system jogi.  

 

 

K  
 

Kali – jedno z imion uosobionej energii materialnej Pana.  

 

Karma – działanie w świecie materialnym. Zawsze przynosi jakiś rezultat, zły bądź dobry, który 

staje się przyczyną uwikłania.  

 

Karmatmaka – osoba o umyśle pełnym materialnych pragnień.  

 

Kryszna – Bóg, Najwyższa Osoba, w swej oryginalnej dwurękiej postaci; źródło wszystkich 

innych postaci i inkarnacji Pana.  

 

 

M  
 

Maha-mantra – wielka mantra:  

Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare  

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare  

 

Maharaja – król.  

 

Mantra – układ transcendentalnych dźwięków, który ma właściwości oczyszczające świadomość 

z materialnego skażenia.  

 

Maya – złudzenie; zapomnienie o naszym związku z Kryszną.  

 

Medytacja – sztuka skupiania umysłu wykorzystywana dla samorealizacji.  

 

Mistrz duchowy – ten, kto budzi w żywej istocie jej oryginalną, wieczną świadomość. 

 

N  
 

Naddusza – Najwyższy Pan w swym aspekcie zlokalizowanym, obecny w sercu każdej żywej 

istoty  



 

Narayana – czteroramienna ekspansja Najwyższego Pana Kryszny  

 

 

P  
 

Pasja – jedna z gun natury materialnej; charakterystyczne dla niej jest mozolne dążenie do 

osiągnięcia doczesnych celów.  

 

Półbogowie – żywe istoty upełnomocnione przez Pana do zarządzania materialnym 

wszechświatem.  

 

Purany – osiemnaście pism objaśniających nauki Ved za pomocą opowieści historycznych 

i alegorii.  

 

 

R  
 

Rama – Jedno z imion Boga, Najwyższej Osoby Znaczy "źródło wszelkiej przyjemności".  

 

Reinkarnacja – przejście duszy w chwili śmierci z jednego materialnego ciała do następnego.  

 

Rig Veda – jedna z czterech części, na jakie podzielona została oryginalna Veda.  

 

 

S  
 

Samorealizacja – zrozumienie różnicy między duszą a ciałem. Także praktyka prowadząca do 

uzyskania takiego zrozumienia.  

 

Samsara – cykl narodzin i śmierci.  

 

Sanskryt – klasyczny język starożytnych Indii.  

 

Służba oddania – ofiarowywanie Najwyższemu Panu wszystkich naszych czynności z miłością 

i pragnieniem zadowolenia Go.  

 

Subtelne ciało – wewnętrzne okrycie uwarunkowanej duszy złożone z umysłu, inteligencji oraz 

fałszywego ego.  

 

 

Ś  
 

Śravana – słuchanie o Najwyższym Panu.  

 

Śrimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) – "nieskazitelna Purana" autorstwa Śrila Vyasadevy, 

w całości poświęcona czystej służbie oddania dla Najwyższego Pana.  

 

Świat duchowy – część stworzenia, gdzie panują wieczność, wiedza i szczęście.  

 

Świat materialny – część stworzenia, w której żywe istoty podlegają ciągłym narodzinom 

i śmierciom.  



 

 

T  
 

Transcendentalna wiedza – poprawne zrozumienie duszy i jej związku z Najwyższym Panem 

Kryszną.  

 

 

U  
 

Upanisady – teksty o treści filozoficzno-religijnej wchodzące w skład Ved.  

 

 

V  
 

Vedy – pisma święte pochodzące ze starożytnych Indii.  

 

Visnu – imię wskazujące na Najwyższego Pana jako tego, który stwarza i utrzymuje materialne 

wszechświaty.  

 

Visnuduci – słudzy Pana Visnu.  

 

 

Y  
 

Yamaduci – słudzy Yamarajy.  

 

Yamaraja – półbóg odpowiedzialny za karanie grzeszników po śmierci. Uznawany zarazem za 

jeden z największych autorytetów w nauce służby oddania dla Pana Kryszny  

 

 

Ż  
 

Żywa istota – dusza. 

 

 


