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Przedmowa!
 
Ewolucja jest na ogół rozpatrywana jako coś obiektywnego (przedmiotowego). Jednak 
obiektywna (przedmiotowa) ewolucja jest mylnym rozpoznaniem rzeczywistości. Ewolucja 
opiera się naprawdę o świadomość, która jest subiektywna (podmiotowa). Jednak dla 
niewiedzącego subiektywna (podmiotowa) ewolucja wydaje się być ewolucją obiektywną 
(przedmiotową). W niewiedzy myślimy o sobie jak o podmiotach, choć w rzeczywistości to 
Pan jest podmiotem, a my jego przedmiotami. Myślimy o sobie jak o właścicielach, choć 
jesteśmy własnością. Jest powiedziane, że wszystkie rzeczy wydarzają się z woli Vaisnawów, 
czcicieli Pana. Vaisnawa jest podobny wiernemu pracownikowi, który wypełnia wolę 
pracodawcy; on nie ma własnego zdania: wolą czystego Vaisnawy nie jest nic innego niż 
tylko wola Boża. Z niewiedzy, jednakże, usiłujemy uczynić Pana naszym sługą, choć jest to 
jak użycie salagrama sila do tłuczenia orzechów. Pan nie jest przedmiotem (obiektem). Jest 
on widzem, sprawcą i znawcą - Najwyższym Podmiotem - choć  my głupio myślimy o nas 
jako takim.  
Pojęcie podmiotowej (subiektywnej) ewolucji wyjaśnione jest w Śrimad Bhagavatam 
(10.14.22): 

tasmad idam jagad asesam asat-svarupam svapnabham  
asta-dhisanam puru-duhkha-duhkham dukhabodhan  

 
"Przez iluzję stworzoną przez Pana wszechświat jawi się rzeczywistym, choć takim nie jest, 
tak jak nieszczęścia przeżywane we śnie są jedynie wyobrażone." Nieinteligentni ludzie biorą 
podmiot za przedmiot. Ignorancją jest pomieszanie oka z widzem, czy mózgu ze znawcą. 
Opisano to w Śrimad Bhagavatam (1.3.31): 

yatha nabhasi meghaugho  
renur va parthivo' nile  

evam drastari drsyatvam  
aropitam abuddhibhih  

 
"Osoba nieinteligentna zrównuje niebo z chmurami, powietrze z  unoszącymi się w nim 
drobinami kurzu i sądzi, że niebo jest pochmurne, czy że powietrze jest zakurzone."  
Świadomość nie jest wytworem świata; świat jest wytworem świadomości.  
Ten świat jest przewrotnym refleksem świata duchowego. W świecie materialnym, świecie 
wyzyskiwania, jak mówi Darwin, chodzi o przeżycie najbardziej przystosowanego. Musimy 
wyzyskiwać, by przeżyć - jivo jivasya jivanam. Jednak w świecie duchowym, krainie 
oddania, każdy jest służącą jednostką. Tam odnajdziemy szczęśliwe życie przez oddanie.  
W tym królestwie nadpodmiotowym Śri Kryszna uczestniczy wiecznie w swych rozgrywkach 
boskich ze swymi najserdeczniejszymi towarzyszami. I tak jak nasza świadomość rozwija się 
(ewoluuje) poprzez oddanie, najlepszy dla nas widok odnajdziemy tam, gdzie mamy do 
odegrania rolę w rozrywkach Słodkiego Absolutu. !!!
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Rozdział pierwszy 
SKAMIELINY, HIPNOTYZM, KOSMOS!!
Rozdział ten jest wyborem z rozmowy między Śrila Śridharem Maharajem,  
a neurofizjologiem dr. Danielem Murphy i biochemikiem dr. Thoudamem Singh. 
 
Dr. Singh: Kiedy naukowcy mówią o ewolucji, mają na myśli, że życie wyewoluowało z 
materii. Słyszałem, że ty mówisz o całkiem odmiennym pojęciu ewolucji. Mówisz, że 
wszystko ewoluuje ze świadomości.  
Śrila Śridhar Maharaj: Tak, najpierw zjawia się świadomość, potem materia. Podstawą 
wszystkich materialnych rzeczy jest świadomość, która jest duchowa. Świadomość ze 
świadomością kontaktuje się bezpośrednio.  
Gdy świadomość wkracza na scenę materii, koncepcji materialnej, doświadczamy czegoś w 
rodzaju niejasnej świadomości; jest to najpierw zamglona świadomość, a potem świadomość 
materialna. Jednak wszystko ma swą duchową stronę. A jako wieczne dusze; nasz 
bezpośredni związek jest rzeczywisty jedynie w świadomym aspekcie istnienia (egzystencji). 
Na przykład Ziemia jest pojmowana jako kobieta. Według Wed przewodnim bóstwem Ziemi 
jest kobieta. A słońce pojmowane jest jako devata, bóstwo rodzaju męskiego.  
Dusza, wchodząc w materialną świadomość, musi przejść przez nieco zamglony refleks 
świadomości, cidabhasa. Tylko wtedy (przez to, po tym) dusza może doświadczać 
świadomości materialnej. Nim czysta dusza ewoluuje w materialną świadomość przechodzi 
przez zamgloną fazę świadomości, czy cidabhasa. Tak więc w tle każdej materialnej rzeczy 
istnieje duchowe pojęcie. Nie może by inaczej.  
Dr. Singh: Czym jest cidabhasa? 
Śrila Śridhar Maharaj: To coś jak umysł. Przypuśćmy że świadomość dochodzi do 
odczuwania materii. Gdy świadomość wchodzi w materialny świat, by ten materialny świat 
poznać, musi po raz pierwszy przejść poprzez materialną świadomość, a następnie odczuwać 
czym jest materia. Zgodnie z teorią Darwina materia stopniowo wytwarza świadomość, 
jednak przed wytworzeniem świadomości musi wytworzyć ona nieco zamgloną świadomość, 
następnie umysł i potem duszę. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Tak więc podmiotowa 
ewolucja znajduje paralelę w ewolucji przedmiotowej, czy materialnej. Jednak w ewolucji 
świadomości najpierw mamy do czynienia z [jednym] nadpodmiotem, a następnie potem z 
[poszczególną] indywidualną duszą, czy podmiotem jiva. Następnie z podmiotowej 
świadomości [rozmaitych] jiva wytworzona jest materia. Jednak świadomość musi wedrzeć 
się w świadomość zamgloną by postrzec materię.  
Mówię, że proces ewolucji wyrusza ze szczytu - w dół. Absolutna Rzeczywistość - jeśli w 
ogóle stwierdzimy, że istnieje coś, co jest absolutną rzeczywistością - musi posiadać dwie 
własności. Jakie? Po pierwsze, mówiąc słowami Hegla, musi on istnieć przez siebie: On jest 
swą własną przyczyną. Po drugie, i to jest dla nas ważniejsze, istnieje on dla siebie: istnieje 
On dla wypełnienia swego własnego celu. Nie jest podporządkowany żadnej innej jednostce, 
gdyż wtedy jego pozycja byłaby wtóra. Rzeczywiście Absolut jest pełny w sobie. Wszelkie 
inne rzeczy pochodzą od niego. Doskonała substancja już istnieje. Co jawi się nam jako 
niedoskonałe przychodzi stosownie do naszych ułomnych zmysłów.  
To, co niedoskonałe musi zależeć od doskonałej, ostatecznej realności. Niedoskonałe może 
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być więc powołane przez niego po to by dowieść jego doskonałości. Po to by dowieść 
doskonałości Absulutu istnieją uwarunkowane i nieuwarunkowane, skończona i nieskończona 
realność. Ułomny świat posiada zatem pośredni związek z prawdą.  
Jednak świadomość nie może od razu wskoczyć w pojęcie materii, musi przejść przez 
procedurę dotarcia do materialnej świadomości. Ewolucja i rozkład tego materialnego świata 
zaczyna się od marginalnego położenia, na brzegu wyższego wiecznego wpływu. Ma to 
miejsce jedynie na krańcach svarupa-śakti, która jest systemem odpowiedzialnym za 
ewolucję duchowego planu i jest wiecznie ewoluującą dynamiczną całością. Nie jest tak, że 
nierozróżnienie jest źródłem zróżnicowania. Istnieje wiecznie zróżnicowana substancja. Ten 
plan wypełniają lila, dynamiczne rozrywki. Jeśli nieruchoma rzecz może być pojmowana jako 
wieczna, dlaczego jako wieczna nie miałaby być pojęta rzecz dynamiczna? Plan svarupa-śakti 
zupełnie w środku ewoluuje. Jest wieczny. Ewolucja i rozkład tyczą się jedynie degradacji 
subtelnego duch do płaszczyzny wulgarnej materii oraz ewolucji ku doskonałości. Tu istnieją 
ewolucja i rozkład, jednak w wiecznej siedzibie svarupa-śakti ich nie ma. !
Dr. Singh: Obiektywna ewolucja jest tym, co współczesna nauka zwie ewolucją darwinowską, 
ale jak ewolucja subiektywna rozwijała się w nauce świadomości Kryszny?  
Śrila Śridhar Maharaj: Należy rozważyć przykład hipnotyzmu. Poprzez formę mistycznego 
"hipnotyzmu" nadpodmiot kieruje podmiotem, by ten zobaczył poszczególną rzecz i ten jest 
obowiązany by ją zobaczyć. Można sądzić, że kiedy widzimy kamień, to kamień wymusza na 
nas, że widzimy go jako kamień - lecz jest właśnie odwrotnie:, by widzieć go jako kamień  
jesteśmy zmuszeni wpływem superpodmiotu, który wszystko  manifestuje tak, jak chce. Gdy 
rozkazuje on, "zobacz kamień", to wtedy kamień zobaczymy. Pełna kontrola nad wszystkim 
cokolwiek widzimy spoczywa w jego rękach. Żadna moc, która służy kontroli tego, co 
widzimy, nie spoczywa w przedmiotowym (obiektywnym) świecie. Świat obiektywny jest 
pod zupełnym kierownictwem subiektywnego.  Potwierdza to Bhagavadgita [9.5], gdzie 
Kryszna mówi  pasya me yogam aisvaryam: "Gdy mowię 'przypatrz się mej mistycznej 
potędze', wtedy ty nakierowujesz się by ją ujrzeć. Nie masz żadnego innego wyboru".  
Kryszna mówi mattah smrtir jnanam apohanam ca: jest on pierwszą przyczyną pamiętania, 
zapominania oraz intelektu. Jest on zarządcą. Dla swej własnej przyjemności, swej lila, 
uczynić może co zechce. Jest tak nie tylko w świecie materialnym, lecz także w jego własnym 
królestwie. To, co niniejsze stwierdzenie Gity wypowiada tyczy się tego brahmanda, tego 
świata materialnego. Istotą tego stwierdzenia jest to, że [począwszy]  od niższych systemów 
planetarnych aż po najwyższe - całość przestrzeni ewolucji i rozkładu - jest sterowana przez 
niego. W żadnej zewnętrznej rzeczy nie można pokłądać zaufania. Wszelkie zaufanie 
powinno się odnosić do centrum, które wszystkim zarządza.  
A rzeczywistość jest subiektywna (podmiotowa). Wspiera się na świadomości. Kolor jest 
postrzegany przez oko. Nie jest tak, że kolor istnieje i jest wychwytywany przez oko. Lecz 
widz widzi przez oko i postrzega kolor. Tak więc kolor jest postrzeżeniem. Jego pozycja, jako 
konkretnej substancji, powinna być odniesiona do subtelnego planu istnienia. Oto natura 
rzeczywistości: wulgarne pochodzi od subtelnego. W filozofii Sankhya oczywiście jest to 
opisane jako rzecz rozwidlona. Według filozofii Sankhya istnieją trzy gałęzie rzeczywistości: 
zmysł, [narządy] zmysłów i przedmioty zmysłów. Dźwięk jest tworzony przez ucho, kolor 
przez oko i tak dalej. Przedmioty zmysłów są w trybie ignorancji, tama-guna, narządy 
zmysłów są w trybie namiętności, raja-guna, a władza [poznawcza] zmysłów jest w trybie 
dobroci, sattva-guna. Z nich powstaje światło, oko i kolor; niebo, ucho, dźwięk. W ten sposób 
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ziemska rzeczywistość dzieli się na trzy tryby: tamo, raja i sattva. Tak więc wulgarny 
[materialny] świat przybywa z subtelnego świata kanałem świadomości. Odczuwający, narząd 
zmysłu, stwarza przedmiot swego  postrzeżenia.  
Spróbujmy zrozumieć tę zasadę hipnotyzmu. Cała ta rzecz to hipnotyzm - to całe stworzenie - 
i jest ona całkowicie w rękach Najwyższego Podmiotu.  
Żadne materialne prawa nie mają znaczenia; prawa i ich reguły są całkiem związane ze 
światem podmiotowym.  
Dr. Murphey: Jak jednak można postrzegać ten rodzaj hipnotyzmu?  
Śrila Śridhar Maharaj: Skąd wcześniej możemy wiedzieć, że połączenie w laboratorium 
wodoru i tlenu - dwóch gazów - wytworzy wodę? Jedynie wtedy gdy się dochodzi do 
poszczególnego poziomu wiedzy naukowej można wiedzieć, że bardziej subtelna rzecz jak 
gaz wytworzyć może namacalną rzecz materialną jak woda. W ten sposób, posiadając ideę 
wyższej substancji możemy zrozumieć jak z subtelnego powstało wulgarne. Czemuś o 
wysokiej jakości przysługuje pozycja mocy sprawczej. Nie jest tak, że coś [jakościowo] 
niższe może wytworzyć coś wyższego, jednak czemuś wyższemu łatwo przychodzi tworzyć 
coś niższego. Nietrudno to zrozumieć.  
Stanowisko współczesnej nauki oznajmia po prostu, że kamień może wytworzyć duszę; 
dlaczego by jednak nie brać pod rozwagę, tego, że dusza może wytworzyć kamień? Musimy 
się dowiedzieć o tym, jak to przebiega - jak dusza może wytworzyć kamień. Ale my z tym 
skończyliśmy i w zamian mówimy, że kamień stopniowo wytwarza duszę - tego rodzaju 
badania lubimy. Dlaczego? Subtelnemu winna przysługiwać większa waga niź wulgarnemu. 
Dlaczego mamy sądzić, że człowiek stworzył Boga, a nie że Bóg stworzył człowieka? !
Dr. Singh: Zatem Bóg jest czarodziejem, a my jesteśmy jego subiektami?  
Śrila Śridhar Maharaj: Jest nie tylko czarodziejem, lecz i Nad-czarodziejem. Nie jest kimś w 
rodzaju magika z obrębu naszego doświadczenia.  
Dr. Murphey: Jaka jest rola Yogamayi, wewnętrznej energii Pana?  
Śrila Śridhar Maharaj: Ona znajduje się w wiecznym towarzystwie Kryszny. W naszym 
pojęciu boskości purusa/prakrti, męskie/żeńskie, istnieją razem. Możny i możność, substancja 
i możność, są w niepojęty sposób wzajemnie powiązane. Innym słowy, jeśli pojmujemy 
Najwyższą Duszę jako istniejącą niezależnie od wszelkiej energii, to będzie to Śankaracaryi 
pojęcie brahmana: najwyższa świadomość jako niezróżnicowane jedno. Tak więc Najwyższa 
Prawda zawiera zarówno możnego, jak i możność - purusa/prakrti - świadomość z energią.  
Są trzy główne elementy związane z boskością: jnana, bala, i kriya. Wieczny aspekt 
absolutnej całości dzieli się w trzech kierunkach: energia, świadomość i ekstaza. Myślenie, 
chcenie, odczuwanie. Sat, cit, ananda. Sat, możność utrzymywania istnienia jest możnością 
Baladevy (bala). Cit, aspekt świadomości, jest Vasudevą (jnana). A ananda, ekstatyczne 
uczucie, jest Radhiką (kriya). Jnana, bala, kriya (wiedza, moc, uczucie); sat, cit, ananda 
(wieczność, poznanie, błogość); sandhini, samvit, hladini (istnienie, uświadomienie, ekstaza): 
Baladeva, Kryszna, Radharani. Oto trzy fazy advaya-jnana, czy też jedna całość. Jedna 
całość, w swym pierwotnie rozwiniętym stanie, może być pomyślana na trzy sposoby: główna 
świadomość, główna energia i główna satysfakcja. W trzech fazach mamy pojmować tę 
ostateczną rzeczywistość. Oto one: jnana, bala, kriya ca. Myślenie, odczuwanie, chcenie. Sat, 
cit, ananda. Satyam, sivam, sundaram (wieczność, pomyślność, piękno). A te trzy zasady 
wyrażają się przez ewolucję i rozkład w wiekuistym i tymczasowym.  
O tych trzech aspektach teizmu traktuje całkiem naukowo "Sri Krsna Samhita" Bhaktivinody 
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Thakura. Kiedyś rozważałem z tego punktu widzenia kwestię planet w wedyjskiej 
kosmologii. Widzimy, że z powodu ruchu różnych planet zaćmienie słońca wywołane jest 
przez padanie cienia Księżyca na Ziemię. A jednak w pismach opisano to tak, że w trakcie 
zaćmienia planeta Rahu pożera słońce lub księżyc. Kiedy Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura przebywał w Puri, a były to jego ostatnie dni i nadeszło zaćmienie słońca, obok 
Prabhupady siedział jeden z uczniów, który powinien znać siddhantę, konkluzje pisma. Nagle 
wyśmiał on ideę z Bhagavatam, że podczas zaćmienia słońca, czy księżyca, Rahu pochłania 
Słońce, czy Księżyc.  
Nie mogłem tolerować, by taka uwaga padała odnośnie Bhagavatam i argumentowałem, że 
stwierdzenia Śrimad-Bhagavatam nie powinny być traktowane niepoważnie. Poparłem to w 
sposób wyglądający nieco na  naciągany. Powiedziałem, że w swojej "Jaiva Dharma" 
Bhaktivinoda Thakura stworzył wiele postaci, jednak, że one nie są zmyślone. To, co napisał 
mogło się wydarzyć w jakimś innym millenium (kalpie), czy dniu Brahmy, a teraz wyłania się 
na powierzchnię. Tym sposobem przeszedłem do wspierania kosmologicznego stanowiska 
Bhagavatam argumentując, że coś, co jest konieczne dla dowiedzenia czegoś realnego, musi 
samo posiadać pozycję realnego. Nie może być inaczej. W ten sposób mój argument został 
przedstawiony, a Prabhupada mnie poparł. Nie jest  możliwe, by to co powiedzieli Śukadeva i 
Vyasadeva, wnosiło coś w rozumienie pozycji planety Rahu w sensie geograficznym, jednak 
ich stwierdzenia są zawarte w Śrimad-Bhagavatam, a dosłowne znaczenie pism nie może być 
traktowane niepoważnie. Rozważając ważkość dosłownego znaczenia pism przedstawił  
Bhaktivedanta Svami Maharaj "Bhagavadgitę taką jaka jest". "Jak mam udowodnić - 
myślałem - to, co stwierdza Bhagavatam? Nie wiem. Ale to co jest powiedziane w Śrimad-
Bhagavatam musi być prawdziwe. Wierzę w to." Jest w pismach wiele wypowiedzi o 
kosmologii wszechświata. Ariowie, rozwinięci duchowo ludzie zeszłych czasów, postrzegali 
wszystko jako świadomość. Widzieli, że cień także jest świadomy. Cień, abhasa, jest 
postrzegany też jako scena świadomości.  
Jedynie poprzez cienistą scenę świadomości możemy dojść do materialnego pojęcia rzeczy. 
Zanim dotrzemy do pojęcia cienia, musimy przekroczyć pewną  scenę mentalną, a z którą 
wiązać się może personifikacja. Personifikacją cienia może być wzmiankowany "Rahu".  
Dusza osiąga materię, świat materialny, lecz przed tym musi przekroczyć cienistą scenę 
świadomości zwaną cidabhasa. Świadomość przechodzi przez cienisty poziom świadomości 
do materii, do nie-świadomości. I ta cienista faza świadomości posiada swą osobowość. Jest 
ona też świadoma i może być poznana jako "Rahu".  
Każde materialne pojęcie zakłada uprzednio duchowe pojęcie tego konkretnego czegoś. Cień, 
przez który świadomość musi przejść po to, by postrzegać rzeczy jako materialne, posiada 
osobowość, i w Bhagavatam riszi - ci, którzy widzą prawdę - zwą go Rahu, Ponieważ są oni 
wysoko zaawansowani wszędzie odnajdują osobowy aspekt istnienia.To co my postrzegamy 
jako martwa materia oni postrzegają jako będące świadomym. Zatem wnoszą oni wszędzie 
perspektywę osobową. Kiedy dusza zdąża ku doświadczaniu dowolnego materialnego pojęcia 
będzie musiała przejść przez ośrodek, który wpływa na jej świadomość by ujrzała rzeczy jako 
materialne. Czym jest konkretna materia nie wiadomo. Jest ona tylko wynikiem świadomości. 
Materialne, jak wszystko, musi posiadać jakieś świadome źródło, czy też źródło w osobowej 
świadomości, musi istnieć osobowe pojęcie słońca, księżyca, Ziemi i wszystkich planet. Nim 
osiągniemy pojęcie cienia, czy jakiegoś innego przedmiotu, dusza musi przekroczyć fazę 
świadomości. Faza ta posiada pewną duchową egzystystencję  jako osoba. Dlatego też 
Bhagavatam odnosi się do słońca, księżyca i planety Rahu jako osób. Wszystko - Ziemia, 
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księżyc, gwiazdy, planety - posiada osobowe pojęcie. Na zapleczu tego, co możemy 
postrzegać naszymi tępymi zmysłami, wszyskto o czym mówi się, że jest materią, musi być 
pojęciem osobowym. Bez wpływu osobowego pojęcia świadomość nie może osiągnąć fazy 
wulgarnej materii.  
Odnajddujemy zatem w starożytnych pisamach, że wielcy mędrcy i riszi do wszystkiego w 
tym świecie odnoszą się jak do osób. Choć dla nas jest to martwa materia, oni rozpatrują to 
jako osoby. Dlaczego? Materia jest raczej cieniem osobowej istoty. Osobowa, świadoma 
jednostka jest bardziej realna, a materia którą postrzegamy przez przyćmioną świadomość jest 
mniej realna.  
Dr. Murphey: A więc tym cieniem jest Rahu?  
Śrila Śridhar Maharaj: Gdy ujmujemy pojęciowo osobowe przedstawienie tego cienia, to 
będzie się ono zwać Rahu. Wszystko jest świadome. Cieć, jego wytwory - wszystko. Gdy 
księżyc znajduje się między słońcem a Ziemią, to tu pada cień księżyca i to co pada także jest 
świadome. Wszystko jest wpierw świadome, później istnieje materia. Rzeczy ewoluują od 
pojęcia osobowego do świadomości wulgarnej. To wszystko jest osobowe. Tak więc riszi z 
taką wizją rzeczywistości zwracają się do wszystkich - jak do osoby - drzew, gór, słońca, 
księżyca, oceanu. Gdy czyste świadomości przychodzą doświadczać czystej materii, to musi 
wpierw zaistnieć jakaś faza mieszana i to jest osoba cierpiąca karmę. Osoba oznacza, że nie 
są one w pełni zaawansowanymi duchowymi osobami obecnie, lecz, że znajdują się w stanie 
mieszanym. Tak więc to, co mówią riszi - że wszystko jest osobą - jest prawdziwe, to nie są 
androny.  
Wszystko jest świadome. Jeśli współcześni naukowcy twierdzą, że wszystko jest materią, to 
my mamy realne powody, by sądzić, że wszystko jest świadome.  
Cokolwiek [materialnego] widzisz - to się nie liczy, możemy bezpośrednio odczuć to, co jest 
w naszej naturze. To jest świadome. Nasza świadomość może być w zaawansowanej lub 
zdegradowanej pozycji, lecz świadomość jest bliżej nas. Odczuwamy jedynie naszą 
umysłową energię. !
Dr. Murphey: To nieco za trudne dla nas, by to w pełni pojąć. Gdy widzimy kolor, to co 
faktycznie widzimy?  
Śrila Śridhar Maharaj: To jest stan mentalny.  
Dr Singh: Jaka jest realność tego przedmiotu?  
Śrila Śridhar Maharaj: Realność - ta jest w duszy. Jedynie dusza jest realna; widz jest 
realnością. Podmiot jest realny. I cokolwiek czuje podmiot również wypływa z podmiotu.  
Dr Singh: Ale czy przedmioty, które podmiot postrzega także są osobami? Gdy widzimy kolor 
czerwony, to czerwień staje się także osobowością?  
Śrila Śridhar Maharaj: Wszystko posiada swoje przedstawienie w oryginalnej, osobowej, 
świadomej, duchowej rzeczywistości. Inaczej nie mogłoby się odbijać w tym planie jako 
materialnym. Najpierw istnieje świadomość, następnie gdy znajdzie się ona w bardziej 
wulgarnym stanie, jawi się ona jako materia. Lekcja ontologii naucza, że gdy analizujemy 
poszczególną rzecz, to chociaż poznajemy, że posiada ona pewne cechy [przedstawiające się] 
oku, i że jawi się uchu w szczególny sposób - to wszystkie one są zjawiskami. Niezależny od 
zjawisk, ontologiczny aspekt rzeczy - to, czym ona jest, realność rzeczy - jest nieznany i 
niepoznawalny. Upieram się, że gdy świadomość zdąża do odczuwania nie-świadomej 
materii, to by napotkać materialny przedmiot,  będzie musiała ona przejść przez obszar 
świadomy. Pełna percepcja czegoś materialnego nie może nie być świadoma; a świadomość 
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zawsze wskazuje na osobę. Najpierw istnieje pojęcie, a potem materialna idea. Świat 
świadomości jest bardzo bliski, a świat materialny bardzo odległy. Dlatego też wielcy riszi, 
których wiedza jest wysoko zaawansowana, cokolwiek znajdują w swym otoczeniu zwracają 
się doń jak do osób. Z Wed, literatury starożytnych pism Indii, dowiadujemy się, że święci i 
mędrcy znajdują się zawsze pośród wielu ludzi, u podstawy wszystkiego jest osoba.  
Dr Murphey: A osoba znaczy myśleć, czuć, chcieć.  
Śrila Śridhar Maharaj: Myśleć, czuć, chcieć - żywa istota posiada trzy etapy. I tak samo jest z 
Bogiem i jego możnością. Najpierw jest istniejący podmiot, a potem jego doświadczenia. A 
doświadczenia najsubtelniejszego rodzaju przychodzą wpierw i są najważniejsze. A gdy 
podmiot zmierza ku bardziej odległym obszarom, by przedstawiać sobie materię, to będzie to 
punkt najbardziej od niego odległy. Do wszystkiego, co go otacza, zwracał się będzie z 
osobowymi pojęciami.  
Koncepcja osobowe nie może jedynie stwierdzić, że materia jest daleko. Istnieje bezpośredni 
związek świadomości z cieniem, refleks materialnego w świecie świadomym. Dusza może 
zrozumieć tylko to. Jeśli materia może istnieć niezależnie, to również materia posiada cień w 
świecie świadomym i dusza wchodzi w relacje z tym  cieniem.  
Innymi słowy, istnieje osoba, a następnie ciało. Tak jak ciało jest wytworem świadomego 
żywego elementu, materia jest wytworem ducha. Niezależnie od zupełnie materialnej 
świadomości, ta która jest w bezpośrednim kontakcie z duszą jest zupełnie osobowa. 
Cidabhasa jest czymś jaby mentalną substancją, którą wewnętrznie posiadamy.  
Istnieją dwa rodzaje osób, ksara i aksara: czysta, wyzwolona dusza i dusza, która zmaga się z 
materią. Gdy wyzwolone i niewyzwolone osoby są wymieszane w świecie materialnych 
spraw, czy jako ruchome, czy jako nieruchome jednostki, czy jakie ich położenie by nie było, 
wciąż powinny być one uważane za osoby. Ponieważ wszystko jest jednostką świadomości, 
wszystko posiada osobowe istnienie.  
Dr. Murphey: Tak więc rzekę Ganges widzimy zewnętrznie jako wodę, jednak w 
rzeczywstości ona jest osobą.  
Śrila Śridhar Maharaj: Wszystko jest osobą. Zanim pójdziemy ku koncepcji materialnej, 
musimy przejść przez koncepcję osobową, czy taki aspekt. We Vrindavan wszystko jest 
świadome, choć niektóre rzeczy przybierają bierną pozę. Jednak wszystkie one są świadome: 
rzeka Yamuna, krowy, drzewa, owoce - wszystko jest świadome, duchowe, choć przybiera 
różne pozy. Ariowe, potrafiąc we wszystkim dostrzec osobową charakterysykę, postrzegali 
całość natury jako świadomą i osobową i do wszystkiego zwracali się jako do świadomego.  
Świadomość i osobowość to uniwersalne podstawy rzeczywistości. Czegokolwiek możemy 
doświadczyć jest świadome. Refleks materialnego przedmiotu jest we mnie, a płaszczyzna 
[zwierciadła] we mnie jest jest świadoma. Podmiot jest świadomością, a czymkolwiek 
przedmiot by nie był, i tak rzutuje swój refleks na płaszczyznę świadomości. Obserwator 
jakiejkolwiek obiektywnej realności jest od początku do końca powiązany jedynie ze  
świadomością i poza świadomością nie może posiadać żadnego pojęcia materii. !
Dr. Murphey: Jak możemy odróżnić świadomość od umysłu?  
Śrila Śridhar Maharaj: W Bhagavadgicie proponowana jest oddzielająca miedza pomiędzy 
świadomością a umysłem: indriyani parany ahur. Czym jest atma, dusza, duchowe pojęcie? 
Do pojęcia świata doszliśmy przez szczególny proces. Przez proces wykluczania możemy 
wykreślić czym jest umysł. Jest powiedziane, że podstawą umysłu jest przyjmowanie i 
odrzucanie: sankalpa-vikalpa - "chcę tego, nie chcę tamtego". Czym jest umysł? To coś, co 
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zawiera apatię i sympatię do zewnętrznego świata. Tym jest umysł. Musimy prześledzić w 
sobie czym on jest. On jest w nas i powinno się w siebie wejść i spróbować przeprowadzić 
jakieś osobiste doświadczenia tego, czym jest umysł. Następnie można spróbować przez 
wewnętrzną analizę wejść w bezpośredni kontakt z władzą sądzenia, rozumem, inteligencją 
zapytując "Czym jest inteligencja?", "Gdzie ona we mnie jest?". Powinniśmy spróbować to 
odkryć i bezpośrednio tego dotknąć. Powinniśmy przebadać: Czym jest umysł? On już we 
mnie jest. Ale czym on jest? I czym jest rozum we mnie? Co jest źródłem umysłu i 
inteligencji? I, przekraczając scenę władzy decyzyjnej, czym jest dusza? Musimy próbować, 
jak czyni to jogin, wejść w bezpośredni kontakt z tymi żywiołami w nas. Umysł i inteligencja 
są w każdym z nas. Dlaczego nie bylibyśmy zdolni naszkicować dokładnie czym są, ujrzeć 
wewnętrznie czym są?  
Dr. Murphey: Gdy nasza wiara wzrasta w określonym kierunku, skąd mamy wiedzieć, że 
nasze zrozumienie pochodzi z naszej wewnętrznej jażni, a nie z wpływu otoczenia, czy 
otaczających nas okoliczności?  
Śrila Śridhar Maharaj: Jaźń przebywa w stanie uśpienia, ale dzięki pewnej zewnętrznej 
pomocy może zostać obudzona, tak jak ktoś śpiący może zostać zbudzony przez zewnętrzną 
ingerencję. To coś w tym rodzaju. Ktoś jest uśpiony, lecz gdy dzięki zewnętrznej pomocy 
przebudzi się z  drzemki znów odzyska świadomość. W chwili gdy się obudził, a jego 
samoświadomość powróciła, wie natychmiatowo: "Byłem taki a taki, jestem taki a taki". 
Dzięki pomocy naszych przyjaciół możemy odzyskać zdrowie. Tak samo, jeśli trwamy w 
podążaniu procesem bhakti staniemy się coraz to bardziej świadomi naszej jaźni i 
rzeczywistości. Sami jesteśmy własnym poręczycielem.  
Dr. Murphey: Chciałbym wyjaśnić jeden punkt. Kapila mówi - w Sankhyi, swym systemie 
analizy - że pradhana jest "tą nieprzedstawioną materią, która jest wieczna". Mówisz, że 
wszystko jest świadomością. Czy pradhana także złożona jest ze świadomości?  
Śrila Śridhar Maharaj: Tak. To, co jest materialne jest jedynie nieporozumieniem, które jest 
przyczyną istnienia tego wszystkiego, co jest materialne. Ale to również psiada osobowość - 
Devi, boginię.  
Świat zaczyna się od nieporozumienia. Gdy posiadasz właściwe pojęcie (zrozumienie), to 
wszędzie odczytasz lila Kryszny. Wszystko rozbudzać cię będzie w związku z Vrindavan. 
Uwolniony od nieporozumienia nie zobaczysz niczego zewnętrznego. Szaleniec ma 
niedostosowany mózg. Może przebywać w kręgu przyjaciół, jednak jest zagubiony w swym 
szaleństwie i paranoi. Gdy powróci on do swej normalnej pozycji, odnajduje to samo - 
wszystkich przyjaciół. W ten sam sposób, wszystko jest w porządku, jedynie choroba, nasze 
nieporozumienie, powinna zostać usunięta. !
Dr. Murphey: Chorobą jest brak naszej świadomości Kryszny.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Brak świadomości oznacza nieporozumienie, chorobę: jest to opisane 
w Śrimad-Bhagavatam: bhayam dvitiyabhinivesatah syad - ta choroba to osobna sprawa. To 
jest fundamentalna przyczyna wszelkiego nieporozumienia. Koncepcja lokalnego, 
prowincjonalnego interesu wywołała różnicę między właściwym pojęciem (zrozumieniem) 
rzeczywistości, a nieporozumieniem. Odeszliśmy od centralnego pojęcia. Z uniwersalnej 
świadomości zeszliśmy na plan prowincjonalny. I zgodnie ze stopniowaniem świadomości 
pod względem rozwoju, od prowincjonalnej do uniwersalnej, możemy odnależć się na tylu 
licznych planetach, czy planach egzystencji:  bhur, bhuvah, svah, jana, mahar, tapa, satya, te 
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wszystkie różne etapy rozwoju wplatają się w ten proces prowincjalizmu i uniwersalizmu. 
Jednak utrata świadomości centrum jest podstawą tej zupełnie materialnej egzystencji.  
 
Ten, kto jest świadomy organicznej całości znajduje się, z drugiej strony, na najbardziej 
krzepkiej pozycji. Takie jest właściwe przystosowanie, a nieprzystosowanie jest przyczyną 
obecnego stanu choroby.  
Przystosowanie to życie; jest to życie wyzwolone, a padanie ofiarą nieprzystosowania jest 
zwróceniem się ku bólowi i nieszczęściu. Wszystko w obrębie tego otoczenia jest dobre, 
jedyna trudność znajduje się w pojęciu egoistycznego szczególnego interesu. Nasza niechęć 
do interesu uniwersalnego wywołana jest naszym odłączeniem od pojęcia całości, od 
szczęścia i zdrowia. Zostaliśmy ogołoceni ze szczęścia z naszej zdrowej pozycji, a powodem 
tego jest egoistyczny interes.  
 
Absolutny autokrata jest absolutnie dobry. Nie ma więc miejsca na skargi przeciw niemu. 
Kryszna mówi: suhrdam sarva-bhutanam. On jest właścicielem wszystkiego - w porównaniu 
[doń], my  jesteśmy niczym. Jednak wciąż jest naszym przyjacielem. Nie zapominajmy o 
tym. Jesteśmy u niego reprezentowani. Nasze odłączenie od niego jest powodem wszelkich 
naszych nieszczęść. My, i inni nam podobni, straciliśmy wiarę w niego, jednak on jest naszym 
przyjacielem. Jesteśmy o niego zazdrośni i myślimy: "Nie jestem mistrzem? Mistrzem jest 
ktoś inny - to jest nie do wytrzymania. Żadnych podatków bez reprezentacji!" Jednak nasze 
interesy są u Kryszny dobrze reprezentowane. On troszczy się o nas w większym nawet 
stopniu niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Dlaczego zapominamy o tym?  
 
Gdy się tylko odnowimy w tej wierze, to się nam polepszy. To nasza wina, że teraz cierpimy; 
w inny sposób patrząc z perspektywy uniwersalnej nie ma tu różnicy. Isad apetasya, 
odeszliśmy od naszego mistrza. Pamiętajmy jednak, że jest on naszym mistrzem, że dobrze 
nam życzy, że jest naszym stróżem. Odejście od takiej świadomości jest niebotycznym  
nieszczęściem. Jego przyczyna jest bardzo subtelna i bardzo znikoma: to nasza mentalność 
oddzielnego interesu. A w rezultacie zostaliśmy pochwyceni przez obóz przeciwnika.  
 
Patandżali powiedział, że ku złu podążamy w inteligentny, zorganizowany sposób. Jest to nie 
tylko szalone, ale i niegodziwe; według Patandżalego jest to gorsze niż szaleństwo. Co dla 
duszy w tak opłakanym stanie stanowi ulgę? Szaleniec ma w swym posiadaniu wszystko - 
poza własnym umysłem. Jego świadomość musi zostać prawidłowo naregulowana. Wtedy 
stwierdzi, "O, już wszystko dobrze, chcę do domu". Obecnie jego świadomość jest 
porzucona. Nie ma go w domu, jego świadomość musi zostać popchnięta do domu.  
 
Taki jest problem. Nasz Guru Maharaj mawiał, "Nie uznaję żadnych niedostatków w tym 
świecie, oprócz tego, który jest brakiem świadomości Kryszny, jagate eka matra hari-katha-
durviksa chada ara kona durviksa nai". Ilekroć się ekscytował, wypowiadał do zdanie. Jak by 
powiedział: "[Chodźcie]od drzwi do drzwi i powiedzcie każdemu 'Kryszna jest Najwyższym, 
wszyscy jesteście sługami Kryszny'. [Chodźcie] od drzwi do drzwi i każdemu o tym 
przypomnajcie. Wtedy oni stwierdzą 'O, mam wszystko czego mi potrzeba. Jestem kryszna-
dasa, sługa Kryszny. Muszę się związać z Kryszną'. Ta więź musi być podtrzymywana a 
wszystko będzie dobrze. Nie ma żadnego niedoboru. Żadnego realnego nieszczęścia oprócz 
tego, że zapomnieliśmy o Krysznie, naszym Panu. To jedyna rzecz, którą musimy ciągnąć. To 
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uniwersalna konieczność. Nie uznaję żadnej konieczności poza tą."  
 
W tym świecie zawsze płonie ogień, jednak nie ma potrzeby by go gasić, bo nie mamy w tym 
świecie niczego, czego by ogień ten nie obrócił  w popiół. Wszelkie nasze wewnętrzne 
potrzeby mogą pojawiać się tylko w związku z Kryszną. Wszystko inne jest niepotrzebne. 
Może być obrócone w popiół lub pochłonięte przez potop. Nie mamy w tym faktycznego 
interesu. To raczej te materialne więzi wloką nas z powrotem do złych rzeczy. I w rezultacie 
nie pozwalamy naszemu umysłowi przyciągnąć się przez Krysznę. Rzeczy tego świata, czy 
przywiązania, są całkiem negatywne, są one w zupełności naszym wrogiem. Cały wszeświat 
może obrócić się w popiół, lecz w żaden sposób nie wpłynie to na nas. Świat może zostać 
zniszczony - Ziemia, słońce, księżyc, gwiazdy - wszystko może zniknąć, lecz my nadal 
pozostaniemy. Dusza jest wieczna. I jeśli możemy posiadać związek z Kryszną, rzeczy tego 
świata są dla nas, i dla kogokolwiek, całkiem niepotrzebne. Dlaczego mielibyśmy 
przychodzić na ten śmiertelny świat i w nim żyć utoźsamiając się błędnie z ciałem i krwią? 
Tylko mniemamy, że rodzimy się i umieramy. Lecz to jest fałszywe pojęcie. Wszystko jest 
świadome. A gdy to zrozumiemy w pełni utwierdzimy się w królestwie svarupa-śakti w 
świecie duchowym. Tam różne żywe istoty mogą grać rolę materii, rolę Yamuny, rolę wody, 
pnączy, drzew, jednak są one zupełnie świadomymi jednostkami odgrywającymi jedynie 
rozmaite role.  
 
Dr. Murphey: Mówi się, że gdy Kryszna idzie wziąć kąpiel do Yamuny wszystkie fale 
zrywają się, by wziąć go w ramiona.  
Śrila Śridhar Maharaj: Czując odcisk lotosowych stóp Kryszny kamienie czasem topnieją. 
Wszystko jest świadome. Jest tak też w wypadku Rahu i Ketu oraz innych planet. Wszędzie w 
pismach odnajduje się zaawansowanych duchowo mędrców, którzy z przyrodą rozmawiają 
tak, jakby rozmawiali z osobą. I jest ona realna. Jednak nasza świadomość osunęła się w 
niewiedzę.  
 
Zatem jako naukowcy musicie zmiażdżyć filozofię skamielinizmu. Bhaktivedanta Swami 
Maharaja wyznaczył wam zajęcie mocnej pozycji w naukowej społeczności Zachodu i 
zmiażdżenie skamielinizmu. Dlaczego uznawać mielibyśmy skamielinizm? Najpierw istnieje 
świadomość. To jest teoria Berkeleya. Nie że umysł jest w świecie, lecz, że świat jest w 
umyśle. Wszystko oparte jest o świadomość; nie ma żadnego pojęcia - nic nie pozostaje - bez 
świadomości. Zatem ostatecznie wszelkie nieporządane rzeczy są jedynie  mentalną chimerą.  !
koniec rozdziału pierwszego  !!!!!!!!!!
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Rozdział drugi  
STWORZENIE!
 
Śrila Śridhar Maharaj: Manu Samhita (1.1.5-6) rozpooczyna opisywać stworzenie od 
następującego punktu: 

asid idam tamo bhutam  
aprajnatam alaksanam  
apratarkyam avijneyam  
prasuptam iva sarvatah  

tatah svayambhur bhagavan  
avyaktavyam jayan idam  

mahabhutadi vrtaujah  
pradur asin tamonudah 

 
Tuż przed tym, nim rozpoczął się ruch twórczy, brzegowa energia Pana znajdowała się w 
stanie równowagi. Tatastha oznacza równowagę: asid idam tamo bhutam. Wszystko było w 
ciemności, zupełnie spowite niewiedzą. Alaksanam oznacza, że nie istniała możliwość 
jakiegokolwiek szacowania. Nie istniały żadne oznaki rzeczywistości na podstawie których 
można by coś przypuszczać, czy wnioskować o jej naturze. I było to aprajnatam: nauka nie 
jest zdolna badać naturę takiego stanu istnienia. Możemy jedynie powiedzieć z naszego 
punktu widzenia, że było ono zanurzone w głębokim śnie. Analogia głębokiego snu może dać 
nam pewne pojęcie tamtego okresu: prasuptam iva sarvatra. Materialne istnienie trwało jakby 
w głębokim śnie. 

      
 
W tym momencie w obrębie duchowej przestrzeni rozpoczął się ruch i nastało światło. 
Światło było widziane przez widzów. Światło to istniało pre-egzystentnie, ale w chwili tej 
widzącym udzielono wizji, by je zobaczyli. Zaczęli widzieć. Pierwszym pojęciem tego świata 
materialnego jest po świetle woda. Światło objawiło substancję taką jak woda.  
 
To pierwotne światło jest porównywane z osobowością. Światło oznacza świadomość, a 
świadomość oznacza osobowość. Światło, czy osobowość, zrodziło wpierw widzów - 
odczuwających materialne istnienie - a potem przedmiotową substancję taką jak woda. Woda 
znana jest jako viraja, czy substancja przyczynowa. To, co ze słownika Vaisnava znane jest 
jako brahmaloka - świat świadomości - jest przedstawiane przez światło, a viraja, czy 
substancja przyczynowa, jest przedstawiana poprzez wodę. Świat świadomy jest 
przedstawiany przez światło, a pierwsza przedmiotowa (obiektywna) realność jest 
przedstawiana jako woda. Następnie nasiona świadomości zostają zasiane w wodzie 
przyczynowej, która jest cieniem tamtego światła. Chociaż faktyczny żywioł wody stworzony 
został długo po tym, pierwsze pojęcie materii porównywane jest do wody, ponieważ woda 
jest dostosowawczym, ruchomym roztworem. Sanskrycka nazwa wody - apa - oznacza "o 
niższym pojęciu". W ten sposób powstaje niższe stworzenie. Następnie, w połączeniu z 
nasionami świadomości i pierwotną wodą, kolejny wytwór znany jest jako mahat-tattva: 
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energia świadomości przedstawianej przez światlo, wymieszana z materią jako masą. Gdy 
masa materii jest zaparzona (przeniknięta) energią światła-świadomości, to jest znana jako 
mahat-tattva. 
 
Po dalszym rozwoju jedność ta podzielona zostaje na wiele jednostek ahankara, żywiołu 
jaźni. Mahato ahankara. Najpierw istnieje ahankara, masowa jaźń jako całość. Żywioł 
skupiska jaźni (by tak rzec, całość ahankara, ahankara-"matka") zwany jest mahat-tattva. 
Prakrter-mahan ahankara pancatran mahatrani. Gdy obiektywna substancja ewoluuje pod 
wpływem świadomości, to wyraża się w pięciu głównych składnikach: w tym co może być 
widziane, wąchane, słyszane, smakowane i dotykane. Tych pięć elementów stanowi 
pierwotne zasady materialnego istnienia. A ta pięciokrotna zasada ewoluowała w trzy fazy: 
sattva, raja, tamah: dobroć, pasję i niewiedzę. Wyrażając się jako eter, dźwięk, słuch i ucho; 
powietrze, masę, dotyk i skóra; ogień, kolor, widzenie, oko; woda, smaki, zmysł smaku i 
język; ziemia, zapach, zmysł węchu i nos. Dwadzieścia cztery żywioły. Jaźń, trzy elementy  
subtelne - prakrti, mahat-tattva i ahankara, pięć wulgarnych (surowych) elementów, pięć 
zmysłów, pięć przedmiotów zmysłów, pięć narządów zmysłów - w ten sposób rozwój 
materialnego świata został opisany jako proces przechodzenia z subtelnego do wulgarnego, 
od świadomości do materii. Natomiast gdy to materialne istnienie wycofane jest przez 
najwyższą wolę wtedy to, co wulgarne (surowe) rozkłada się w subtelne. Począwszy od 
najbardziej surowego całe materialne istnienie stopniowo staje się coraz to bardziej subtelne, 
nim w końcu dojdzie do subtelnego wyrażenia materialnego istnienia znanego jako prakrti - 
subtelnej przyczynowej wodnej substancji. 

      
 
[Wraz] z rozkładem materialnej energii, atma, czy dusza indywidualna zostaje pochłonięta 
przez brahmana, niezróżnicowaną masę świadomości. Pozycja różnych rodzajów energii 
duchowej opisana została przez Krysznę w Bhagawadgicie (15.16[-17]) następująco: 

dvav imau purusau loke  
ksaras caksara eva ca  
ksarah sarvani bhutani  
kuta-stho'ksara ucyate  

uttamah purusas tv anyah  
paramatmety udahrtah  
yo loka-trayam avisya  

bibharty avyaya isvarah  
 
"Istnieją dwa rodzaje bytów - doskonałe i niezmienne, czy nieomylne oraz omylne dusze. 
Dusze omylne bytują w świecie materialnym, a dusze nieomylne bytują w świecie 
duchowym." "Ja - mówi Kryszna - istnieję transcendując zarówno omylne, jak nieomylne 
aspekty duchowej substancji (ksara i aksara), jestem więc Purusottama, Vasudeva, Param 
Brahma, Najwyższa Absolutna Prawda. Również we Mnie rozważona ma być całość mego 
prawodawstwa."  
 
Vaikunthę, Golokę - całe stworzenie - przedstawia imię Purusottamy, czy Vasudevy.  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Gdy wkracza się zatem do królestwa Vasudevy widzi się wiele rozgraniczeń, stanów 
rzeczywistości, rozrywek oraz transcendentalnych zajęć i działań. Odnajdzie się tam 
doskonałe żywe istoty zajęte swym oddanym życiem w wiekuistym świecie.  
 
Ogólnym pojęciem duchowego świata jest Vaikuntha, w której odnajdujemy przemyślane 
oddanie. Ponad tym jest plan oddania spontanicznego. To królestwo zwane jest Goloką i jest 
tam wiele rodzajów rozrywek. Na Goloce przedstawiają się w pełni wszelkie rozmaite relacje 
z Boskością: santa, bierna, dasya, służebna, sakhya, przyjacielska, vatsalya, rodzicielska, 
madhura, partnerska. A smak partnerski można podzielić jeszcze na svakiya, miłość 
małżeńską i parakiya, relację kochanków. Jest to oczywiście rzecz o bardzo podniosłym 
temacie. Jednak musimy mieć pewien pogląd na te sprawy, skoro nasze przeznaczenie jest 
ostatecznie związane z takimi wzniosłymi rzeczami, danymi nam przez Śri Caitanyę 
Mahaprabhu i wielkich acaryów, takich jak Bhaktivinoda Thakura, a dyskutowanych w 
pismach takich jak Śrimad-Bhagavatam i Caitanya-caritamrta. 

      
 
To, co można odnaleźć w ich naukach odnośnie Goloki jest naszym widokiem na przyszłość, 
naszym celem. Zgodnie z naszym smakiem oddania, który odnajdziemy, a który może być 
także rozwinięty przez słuchanie z wyższego źródła. Duch naszego wyboru może być 
rozwinięty, gdy ukazujemy różne idee, różne modele transcendentalnej rzeczywistości. I 
zgodnie z tym, co przyciąga nas najbardziej, w oparciu o nasz wewnętrzny wybór, będziemy 
musieli postępować.  !!
Pytanie: Jaką rolę odgrywają dusze indywidualne w procesie stworzenia?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Opiszę to tak. Najpierw stworzony jest ogólny zbiór fałszywego ego 
(ahankara). W Brahma Samhicie - w której wyjaśnione jest jak dusza, jako promień 
świadomości, miesza się z materialną energią - zwane to jest sambhu. Świadomość i prakrti, 
najpierwotniejsze pojęcia energii, są kategorialnie różne. Zbiorcza świadomość wchodzi w 
kontakt z energią masową i gdy się one ze sobą mieszają ewoluuje ogólne ego. [Jedno]ogólne 
ego rozkłada się stopniowo w nieskończenie wiele ego, a świadomość zbiorcza rozprasza się 
jako indywidualne jednostki świadomości pochłonięte przez materialną energię. W ten 
sposób, stopniowo, indywidualne, uwarunkowane dusze przychodzą i wikłają się w 
materialny świat. W stanie pierwotnym, gdy indywidualne dusze zgromadzone są razem jako 
ogólna całość, zbiorcze fałszywe ego, czy ahankara, znane jest jako mahat-tattva. Gdy 
ewoluuje, rożnicuje się w niezliczone indywidualne jednostki.  Jak atom, który może być 
rozbity na cząstki elementarne - elektrony, protony, neutrony, i tak dalej - zbiorcze ego 
rozpada się na swoje składowe, indywidualne, [liczne] ego, dusze jiva. Ich pozycja jest 
tatastha, marginalna i niewykrywalna. Z tego subtelnego, niewykrywalnego planu energii 
marginesowej rozwija się świadomość, najpierw w wykrywalny plan jako całość, a następnie 
niezliczone indywidualne duchowe jednostki przejawiają się z nagromadzonej bryły ego, czy 
mahat-tattvy. Stopniowo inne elementy stworzenia rozwijają się na tym negatywnym planie 
eksploatacji.  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Ten świat czasem jest rozpędzany, a czasem hamowany. W taki sam sposób jak serce 
rozkurcza się i kurczy, raz za razem, cały wszechświat rozszerza się i kurczy. 
Przegrupowywując się w jednym, i znów przejawiają się jako wiele - jeden i wiele - mają 
miejsce ewolucja i rozkład materialnego wszechświata. Tak jak serce rozkurcza się i kurczy 
cały wszechświat zjawia się i odchodzi.  
Tę samą charakterystykę, którą znajdujemy w najmniejszej jednostce, można prześledzić w 
większych jednostkach. Jest to propozycja poprzez którą możemy poznać całość, w 
mniejszym lub większym stopniu. Jest jeszcze kilka kategorialnie nowych elementów 
dodanych do naszej wiedzy. W ten sposób ci, którzy są w tym wszechświecie mogą posiadać 
jakąś częściową wiedzę.  
Jednak ci, którzy są niezależni, poza kurczącym i rozszerzającym się wszechświatem, którzy 
są widzami całości, mogą przedstawić historię prawdziwą. Jest to prawda objawiona, która 
jest udzielana ratami, w zależności od pojętności ludzi, od czasu, miejsca, okoliczności. 
Prawda objawiona odnajdywana jest w różnym stopniu w Biblii, Koranie, Wedach i innych 
pismach na świecie. W procesie tym prawda jest objawiana częściowo w różnych miejscach 
świata proporcjonalnie do rozumności i pojętności każdej poszczególnej grupy ludzi. Prawda 
objawiona jest rzetelna, ale jednak kształtowana dla dopasowania do osób wśród których jest 
szerzona.  
 
Dlatego też odnajdujemy różnice w rożnych wersjach prawdy objawionej. W Śrimad-
Bhagavatam jest powiedziane, że cukierek może skrywać lek, by uzdrowić ignoranta; tak 
samo prawda objawiona może być przykryta ziemskim ustępstwem codziennej religii, by 
dopomóc ignorantom (paroksavada vedo 'yam).  
 
Objawienie wedyjskie wciąż postrzegane jest przez autorytety jako najstarsza, jak i 
najdoskonalsza, wersja prawdy objawionej. Prawda objawiona jaką przedstawia Śrimad-
Bhagavatam i Śri Caitanya Mahaparabhu musi być uznany za solidnie opierzony teizm. Jest 
wspomniane, że tym, co leży powyżej tego stworzonego świata jest świat wiecznego tańca. 
Jesteśmy tu w pułapce kurczącego i rozszerzającego się świata, jednak w duchowym 
królestwie wszystko jest wiecznym, rozkosznym tańcem. Wciąż, nawet tam, istnieje 
rzeczywistość niższa i wyższa zgodnie z naturą rasa - transcendentalnego smaku, anandam, 
ekstazy - która jest upragnioną treścią każdej świadomej jednostki.  
 
Pytanie: Rozrywki Kryszny są wieczne. Gdy Kryszna kończy jedną rozrywkę w tym 
wszechświecie, jego rozrywki rozpoczynają się w kolejnym. W momencie ostatecznej 
anihilacji, gdy wszystkie wszechświaty są zwinięte, jak Kryszna kontynuuje swe rozrywki?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Gdy wszechświat zniszczony jest w zupełnej anihilacji gwiazd i planet, 
mahapralaya, ta strona równa się niemal zeru. Osiągana jest równowaga. Ale świat duchowy 
zawsze się w pełni kołysze. Rozrywki Kryszna nie mogą zaznać żadnego uszczerbku, 
ponieważ posiadają one wieczny aspekt.  
Pytanie: Ale co dzieje się z lila Kryszny tutaj, na Ziemi.  
Śrila Śridhar Maharaj: Przypuśćmy, że z drzewa spada owoc. Jest to w jakimś stopniu jego 
koniec, ale drzewo pozostaje. To coś jak to. Świat materialny może być równy zeru, ale 
rozrywki Kryszny trwają wiecznie.  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Pytanie: Jaka jest różnica między Goloką, miejscem rozrywek Kryszny, a Gokulą, 
komfortową siedzibą Kryszny na tym ziemskim padole?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Vrindavana Gokuli istnieje wiecznie,  natomiast to obserwatorzy są 
niekiedy całkiem nieobecni. Gokula istnieje w idealnym świecie, a tu się nam udziela. To, co 
widzimy, widzimy z różnych naszych pozycji egzystencji, natomiast Gokula jest tam zawsze. 
Gdy nie masz oka, by coś ujrzeć, to rzecz ta nie może być zobaczona. Gdy nie masz dłoni, by 
tego dotknąć, to rzecz ta nie morze być namacalna. Tak smo jest z Gokulą. Dzieje się to na 
takim planie, na którym różne zewnętrzne procesy - które sprawują kontrolę nad energią 
materialną - nie mogą dotknąć czystego ideału istnienia w Gokuli.  
Jeśli Ziemia zniknie, to nie oznacza to, że zniknąć ma cały Układ Słoneczny. Układ 
Słoneczny może przetrwać, ale ludzie na Ziemi nie będą już więcej mogli tego widzieć. Jego 
wpływ na Ziemię nie będzie już więcej odczuwalny. W podobny sposób istnieje Gokula w 
kolejnej przestrzeni. Istnieje ona w czystej przestrzeni rzeczywistości. Ona istnieje ponad 
stworzeniem, ponad ewolucją i rozkładem. Energia tak subtelna zrozumiana być może przez 
analogię z eterem. Gdy ziemia jest niszczona, eter nie może zostać zniszczony. Eter istnieje 
wewnątrz i na zewnątrz ziemi, ale wraz z rozkładem ziemi eter nie może ulec rozkładowi, 
lecz istnieje nadal. Pozycja Gokuli jest mniej więcej taka właśnie. Potwierdza to Śrimad-
Bhagavatam (2.9.35): 

yatha mahanti bhutani  
bhutesuccavacesv anu  
pravistany apravistani  
tatha tesu na tesv aham  

 
"O Brahmo,  wiedz proszę, że ogólne żywioły wstępują w ten kosmos i jednocześnie weń nie 
wchodzą; podobnie też ja istnieję we wszystkim, i jednocześnie jestem poza każdą rzeczą. 
Pozycja Kryszny jest podobna: On i tam jest, i tam go nie ma. W Bhagavadgicie (9.4-5) mówi 
On Arjunie: 

jagad avyakta-murtina  
mat-sthani sarva-bhutani  
na caham tesv avasthitah  
na ca mat-sthani bhutani  

pasya me yogam aisvaram  
bhuta-bhrn na ca bhuta-stho  
mamatma bhuta-bhavanah 

 
"Jestem wszędzie i nigdzie. Wszystko jest we Mnie, a jednak nie ma we Mnie niczego. W 
Mej nieobjawionej formie rozprzestrzenia się cały ten wszechświat. Spójrz na Me mistyczne 
bogactwo, na Me jednoczesne jedność i różność! Chociaż utrzymuję wszelkie żywe istoty i 
choć jestem wszędzie nie jestem uwikłany w żadne z nich, gdyż jestem samym źródłem 
stworzenia."  
 
Musimy zrozumieć relację pomiędzy przyczyną i skutkiem. Przyczyna i jej skutek są 
odrębnego rodzaju. Nawet wewnętrzna przyczyna i zewnętrzna przyczyna posiadać mogą 
różne pozycje. Ciało może być niepokojone, choć umysł może nie być. Umysł może być 

Strona �  z �16 81



niepokojony, dusza może nie być. Przez to zrozumieć mamy różnicę między przyczyną a 
skutkiem, subtelnym a wulgarnym (surowym), materią a duchem. 

koniec rozdziału drugiego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rozdział trzeci  
EWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI!
 
Prakrti, natura materialna, nie rozwija (ewoluuje) świadomości, tak jak skamielinizm. Z 
drugiej strony oboje oni są sytuowani w świadomości. Dusza nie ma tu potrzeby ruchu. Dusza 
jest bezczynna, obojętna, bierna w tej przestrzeni przyjemności. To jest kolejne oryginalne 
pojęcie. Dusza nie zajmuje miejsca po stronie negatywnej; odnosi się ją do pozytywnej 
strony. Uznanie jednak, że dusza znajduje się w tle, prakrti czy energii materialnej - ciała -  
[oznacza, że] działa ono w jej imieniu. Relacja między ciałem a duszą jest taka jak relacja 
między nieletnim a jego obłudnymi opiekunami. To coś takiego jak to, co zdarza się gdy 
właściciel majątku jest niepełnoletni, a zarządcy wykorzystują jego młody wiek by grabić ten 
majątek i nim się rozkoszować. Dusza baddha-jiva jest na pozycji osoby niepełnoletniej. 
Dusza nie może kontrolować zbuntowanych zarządców, pięciu zmysłów. Potrzebuje jedynie 
kontaktu z duszą pełnoletnią. Z pomoc i przewodnictwem duszy pełnoletniej może ona 
opanować swych zarządców i zyskać panowanie nad swą własnością. Pozycja duszy upadłej 
jest jak niepełnoletni właściciel. Jest ona bezradna. Nic nie robi: zarządcy robią wszystko 
używając własnej pomysłowości; robią wszystko w imieniu właściciela. Dusza jest 
bezczynna, nie chce współpracy. Jednak ciało, umysł, inteligencja i fałszywe ego pracują w 
imieniu duszy - rzezczywistego ego - tak jakby ona była po ich stronie. Jeśli jednak 
[poczucie] jej faktycznego wewnętrznego interesu zostanie przebudzone przez pełnoletnią 
duszę związaną z Paramatmą i z Bhagavanem, to odnajdzie ona tam swe własne pole. Będzie 
ona kontrolować zmysły i umysł i spożytkuje je w służbie dla Pana. Stwierdzi: "Wszystko jest 
dla Kryszny, nie dla mie."  
 
Zatem Kryszna mówi: sarva-dharman parityaja mam ekam saranam vraja: "Zrezygnuj z 
wszelkich swych obowiązków i chodź do Mnie. Ze swych obecnych obowiązków, dobrych 
czy złych, z czegokolwiek co rozumiesz z punktu widzenia swej obecnej pozycji - zrezygnuj 
z wszystkiego i chodź prosto do Mnie. Jestem dla ciebie wszystkim." To jest świadomość 
Kryszny. Kryszna mówi nam: "Należysz do mnie. Jesteś moją własnością. Tak właśnie jak 
możesz powiedzeć, że jesteś właścicielem jakiegoś majątku, tak sam jesteś moją własnością, 
mym niewolnikiem." Taka jest prawda i przez uznanie tej prawdy zamieszkamy w wyższej 
przestrzeni. To nam przyniesie korzyść, osiągniemy naszą  normalną pozycję. Obecnie 
cierpimy, na naszej nienormalnej pozycji, myśląc "Jestem panem, jestem władcą tego, co 
posiadam". Jednak takie ego to najgorszy wróg dla postępu w naszej służbie oddania.  
 
A służba Krysznie ma rozmaite odmiany. Jest służba w ogóle i są służby poszczególnych 
rodzajów: santa, dasya, sakhya, vatsalya, madhura. Następnie służba ta dzieli się też w 
zależności od tego czy jest obmyślona, czy spontaniczna. W ten sposób w rozwoju stanu 
służebnego istnieje hierarchia. Najwyższym stopniem tego rozwoju jest ujjvala-rasa. Ujjvala-
rasa oznacza  [służbę] najczystszą, najjaśniejszą, przewyższająca wszystko, w której 
odnajdujemy Krysznę w partnerstwie (w relacji małżeńskiej) bez względu na jakiekolwiek 
prawo. Partnerstwo samowładcze. I ta szczególna natura i zachowanie opisane są w książce 
napisanej przez Rupę Gosvamiego, zatytułowanej Ujjvala-nilamani. Pierwsza część [służby] 
oddania jest przedstawiona w Bhakti-rasamrta-sindhu.  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W tej książce, od samego początku zwykłego ułożonego życia religijnego, Rupa Goswami 
zajmuje nas rozmaitymi relacjami oddania - santa, dasya, sakhya, vatsalya i madhura-rasa. 
Jednak szczegóły madhura-rasy, najwyższej więzi z Kryszną, opisane zostały przez Rupę 
Goswamiego w Ujjvala-nilamani. Nilamani, Kryszna, w swym najwyższym blasku: ujjvala. 
Nilamani w partnerstwie. A jakie są charakterystyki Kryszny? Jak on się bawi swymi 
parafernaliami w madhura rasa? To opisano szczegółowo w Ujjvala-nilamani. Nawet 
największym krytykom literackim [nazbyt] odebrało mowę, by stwierdzić jak to boska 
miłość, pięknie i szczegółowo, zanalizowana jest w tej książce Rupy Goswamiego. Ta książka 
analizuje, organizuje i rozdziela subtelne kwestie. Gdy wybitni krytycy akademiccy dochodzą 
do takich stwierdzeń wpadają w osłupienie. Jak mówi Bhagavatam: muhyanti yat surayah. 
We wstępie Bhagavatam zgłasza takie ostrzeżenie, czy uwagę do akademickich krytyków 
literackich: "Całkiem oniemiejecie, gdy tylko spróbujecie wejść w tę przestrzeń. Akademiccy 
uczeni nie pozwolą wam tu zakwitnąć." Natura tej przestrzeni jest tak tajemnicza, że nawet 
wybitni uczeni tam wejść nie zdołają.  
 
Jedynie dusze poddane potrafią zrozumieć i poczuć te subtelne kwestie oddania. Osoby z 
zewnątrz, które pozostają obiektywnymi badaczami, czy odkrywcami, nie mogą mieć tu 
wstępu. Jest to wyższe podmiotowe królestwo, królestwo nadpodmiotowe. Przestrzeń ta 
przewyższa nawet przestrzeń duszy. A żeby to zrozumieć musimy zasięgnąć informacji o 
duszy. Najpierw istnieje umysł, manah, następnie inteligencja, buddhi, następnie dusza, atma. 
Dusza jest wiecznie-zielona: nie umiera. Dusza jest wieczna, stała. Jest powiedziane w 
Upanisadach i w Gicie, że jeśli kiedyś uda nam się spotkać naszą duszę, to w naszym życiu 
zajdzie gruntowna zmiana. Będziemy w tej chwili zaskoczeni, gdy uświadomimy sobie: 
"Och, coś takiego o tak wysokiej wartości jest tu we mnie! W niewiedzy swej myślałem, że to 
nietrwałe ciało i ten migotliwy umysł to prawdziwa jaźń. Ale materialne zmysły i umysł to 
intruzi, przejawiają one wrogie skłonności wobec mej prawdziwej jaźni. Jestem duszą, nie 
potrzebuję już niczego. Mogę żyć bez tych zbędnych rzeczy materialnych. Dzięki jurysdykcji 
tej materialnej przestrzeni dusza nie potrzebuje pożywienia.  !
!
Dusza jest niezależna. "Ależ mam cudowną egzystencję! Tak naprawdę,  to jestem duszą, a 
natura duszy jest tak szlachetna, tak wysoka, tak dobra." W takiej chwili przychodzi 
diametryczna zmiana świadomości i próbuje się wejść w to wyższe królestwo. Duchowa 
rzeczywistość jest tym, czego nam potrzeba. Jesteśmy duszą, jesteśmy niezależnie od materii. 
Jesteśmy stworzeni z transcendentalnego istnienia. Nic nie może zagrozić istniniu duszy - ani 
bomba atomowa, wojna nuklearna, błyskawica, grzmot, trzęsienia ziemi. Wszelkie 
zmarwienia tego materialneg świata ograniczają się do tego ciała, które jest obcym 
zewłokiem, wydumanym przedstawieniem mej prawdziwej jaźni. Moja prawdziwa jaźń 
istnieje w przestrzeni duchowej, na wyższym poziomie. Jeśli naprawdę możemy dotknąć tego 
uświadomienia, odbłysku naszej własnej tożsamości - jeśli będziemy mogli wewnętrznie 
odczuć to, że dusza jest niezależna od materii, to w naszym umyśle zajdzie rewolucyjna 
zmiana. Wówczas nasz wysiłek w rozwijaniu duchowego życia stanie się szczery. W 
przeciwnym razie nasz postęp jest podejrzany, wątpliwy. Ujmujemy go intelektualnie i 
myślimy: "Dobrze. Spróbuję. Słyszę, rzecz jasna, że mam dobre rokowania w życiu 
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duchowym; mogę trochę podążać za swą inteligencją. Spróbuję." Jednak postęp w przestrzeni 
intelektualnej jest jedynie postępem niezdecydowanym. Gdy jednakże wchodzi się w 
przestrzeń własnej duszy - odnajdzie się swą duszę i zrozumie "Oto jestem". W tej chwili 
wszelkie fałszywe koncepcje, obowiązujące dotąd, znikną jak sen. Wszystkie one zakończą 
się i pomyśli się "Mam zacząć nowe życie". I otworzy się nowa perspektywa, by 
uczynić postęp w wyższej przestrzeni.  
 
Dusza jest w pobliżu. Możemy spróbować dowiedzieć się czym jest dusza, jeśli spróbujemy 
weliminować materialne elementy. Jest to proces z Upaniszad i jest wspomniany w 
Bhagavadgicie: indriyani parany ahuh (3.42). Po pierwsze mamy zrozumieć, że nasze zmysły 
są pierwotne. Gdyby me zmysły zostały odjęte, cały świat mojego doświadczenia niczym by 
dla mnie nie był. Jedynie poprzez zmysły mogę mieć świadomość istnienia zewnętrznego 
świata. Bez zmysłów, oczu, uszu - świat jest dla mnie niewidoczny. Ponad zmysłami, 
następnie, jest umysł. Czym jest umysł? Umysł dysponuje przyjmowaniem i odrzucaniem: 
sankalpa vikalpa. Innymi słowy umysł zastanawia się: "Chcę to, nie chcę tego". Zajmuje się 
przywiązaniem i awersją. Umysł określa kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, to jest moje, a 
to twoje. Jeśli chcemy zrozumieć, czym jest umysł musimy spojrzeć w głąb, przebadać 
dogłębnie: czym jest ten żywioł we mnie, co szuka  przyjaciół, a wystrzega się wrogów? 
Gdzie on jest? Czasem umysł jest widoczny, z kolei innym razem się ukrywa. Muszę się 
dowiedzieć gdzie umysł jest, z jakiego tworzywa jest złożony? Poprzez analizę mogę 
zrozumieć jakim aspektem mej wewnętrznej jaźni jest umysł. Następnie, posiadając jakąś 
ideę o tym, czym jest umysł mogę zająć się analizą tej części mnie, która zajmuje się 
rozumem, inteligencją. Gdzie jest inteligencja?  
Gdy umysł czegoś się domaga, inteligencja mówi: "Zostaw to, nie jedz tego." Poprzez 
introspekcję mogę dokonać wglądu wewnętrznego i dowiedzieć się: czym we mnie jest ta 
zasada która rozumuje? Gdzie ta czysta rzecz jest? Jaka jest jej natura, jej tworzywo, jej 
istnienie? Spróbujemy poprzez introspekcję zasadniczo się tego dowiedzieć.  O ile to 
możliwe, to następny krok przywiedzie nas do duszy. Czym jest owa dusza, która czyni 
możliwą inteligencję, rozum poprzez który działamy, która wzbudza umysł do chcenia, a 
także daje naszym zmysłom moc połączenia się z rzeczami? Czym jest ta skra wiedzy? Gdzie 
ta dusza we mnie jest? Jakie zajmuje położenie? Chcę ją zobaczyć twarzą w twarz. W ten 
sposób następnie możemy odparowywać błyskawicznie wszelkie nieporozumienia odnośnie 
ciała i duszy. Dzięki odnalezieniu duszy poprzez introspekcję możemy doświadczyć 
błyskawicznego dotyku uświadomienia. W tej chwili cały świat zostanie zmieniony w 
zupełnie coś innego i inaczej zaczniemy postrzegać rzeczy: "Ach, to życie materialne jest 
niepożądane! Te zmysły są wrogami w przebraniu przyjaciół. Jeśli się im teraz przeciwstawię 
one stwierdzą, że mogę zawrzeć z nimi honorową przyjaźń, a że bez nich nie mogę żyć. Ale 
wszystko to jest mistyfikacją."  
 
Od uświadomienia sobie duszy, od tego punktu tej cudownej wiedzy dojść można do ujrzenia 
oceanu wiedzy. Można zaczynać od ujrzenia tego, co jest na obszarze podmiotowym i tęsknić 
za tym, by wejść w wiązek z królestwem Bożym. W chwili tej sam kierunek czyjegoś życia 
zostanie zmieniony, a zupełna zmiana wejdzie w nasze poszukiwanie, w nasz standart 
perspektywy życia. A nasze poszukiwanie nabierze konkretnego kształtu w oddaniu. W ten 
sposób nasze poszukiwanie musimy rozpocząc poza tą wyższą sferą. A jak tam wejść?  !
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Wyższa sfera jest przeciwieństwem przestrzeni eksploatacji. "Lepiej panować w piekle, niż 
służyć w niebie" - powiedział Szatan w "Raju utraconym" Miltona. Jednak my doświadczymy 
czegoś wręcz przeciwnego: "Lepiej służyć w niebie, niż panować w piekle". Służenie w 
niebie to coś o wiele lepszego, niż panowanie w piekle.  !

      
 
 
Kwestia energii i mocy jest ważna w świecie śmiertelników, jednak  ten rodzaj energii w 
stałym i wiecznym świecie jest bez wartości. Tam przestrzeń utkana jest z wiecznego 
tworzywa. Tam nie jest tak jak na tym niepokojącym, pełnym zdrady, planie, który zawsze się 
tłucze, zawsze znika, zawsze rozczarowywuje. Plan boski jest stały. Żyje się tam nie 
wymagając pożywienia, odpoczynku, czy leczenia. W tej wyższej sferze nie trzeba pracować, 
by zarobić na chleb. Wszystko to nie jest potrzebne w przestrzeni rzeczywistości, w której 
wszystko jest trwałej i wiecznej wartości. Wszystkie te problemy, od których jesteśmy 
szalenie zapracowani, łatwo jest usunąć za jednym dotknięciem. Taka jest natura tej 
przestrzeni. A wtedy gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy członkami tej przestrzeni, powstaje 
kwestia, co mamy robić? Jak osiągnąć wyższe królestwo? Będzie to naszym problemem. Nie 
możemy tam wejść siłą, musimy uzyskać wizę. Tym czystszym królestwem nie możemy 
zawładnąć, musimy dać sobie zgodę na to, by to ono nas zużytkowało. Innymi słowy musimy 
zejść na pozycję niewolnika. Będziemy musieli sobie uświadomić, że władanie tutaj, w 
świecie śmiertelników, jest przekleństwem, a niewolnictwo w wyższym świecie jest 
błogosławieństwem.  
A w tym naszym postępowym marszu ku wyższej przestrzeni pomoże nam Bhagavatam. 

nasta-prayesv abhadresu  
nityam bhagavata-sevaya  
bhagavaty uttama-sloke  
bhaktir bhavati naisthiki  

 
To, co w nas nieczyste i niepożądane zmierza do zaniku, wręcz do zniknięcia poprzez nasze 
służebne powiązanie z Śrimad-Bhagavatam i z wielbicielami.  !

      
 
 
Sadhu i śastra. W ten sposób ciągły związek ze świadomością Kryszny wyłania się od  
wewnątrz. Czynniki zakłócające - bedące rezultatem powstrzymywania i rozkoszowania się - 
zanikają, zanikają pokrywy i wyłania się stały przepływ, pojawia się związek z czystą 
świadomością Kryszny.  !!
Istnieją dwie pokrywy: skłonność wyzyskująca i skłonność odżegnywania - karma i jnana - 
duch wyzysku i skłonność do wiedzy, która prowadzi do wyzwolenia. Nie są to właściwe 
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elementy naszej duszy, czy naszej prawdziwej istoty, są to jedynie pokrywy. I dzięki naszemu 
służebnemu związkowi z Śrimad-Bhagavatam i wielbicielami są one usuwane, i wyłania się 
bieżący strumień świadomości Kryszny.  
Nistha oznacza nairantaja, bieżący (ciągły). 

adau sraddha tatah sadhu-  
sango'tha bhajana-kriya  
tato'nartha-nivrttih syat  
tato nistha rucis tatah 

 
 
Gdy pokrywy są odsunięte, znajdujemy w sobie wewnętrzną ciągłość strumienia i powiązania 
z Kryszną, pojawia się naisthiki-bhakti. To jest zupełnie jasna, oczyszczona [bhakti]. Bhaktir 
bhavati naisthiki: następnie, w oparciu o nistha, to jest, o ciągłość nurtu, zatem dalszy rozwój 
przeprowadzony jest po stronie pozytywnej - asakti,  przywiązanie, następnie bhava, 
duchowa emocja, następnie prema, boska miłość - w ten sposób wyłoni się stopniowo 
wewnętrzny  aspekt oddania. I będziemy umieli zanurkować głęboko w rzeczywistość. Gdy 
zrezygnujemy z zewnętrznych pokryw i doświadczymy czegoś, co w zewnętrznym świecie 
może być uznane za śmierć - umrzemy by żyć - coraz bardziej będziemy wchodzić na stronę 
wewnętrzną.  
 
Pytanie: Ten wers, nasta-prayesv abhadresu, mówi, że to co nieczyste zostaje niemal  w 
całości zniszczone. Dlaczego nie zostaje zniszczone zupełnie?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: To oznacza, że to dzieje się stopniowo. [Że] tam jest opisany 
stopniowy rozwój. Nasta prayesu oznacza, że gdy nadchodzi stan nistha, w którym znikają 
niemal wszystkie rzeczy niepożądane, możemy wtedy osiągnąć prawdziwy wgląd w [istotę] 
rzeczy. Dokładnie jak przed wschodem słońca, gdy pojawia się brzask wczesnego ranka, nie 
ma słońca, a ciemności są odpędzone. Ciemność w znacznej mierze minęła, choć słońce 
jeszcze nie wzeszło. W ten sam sposób Bhagavatam opisuje jak stopniowo rozwija się bhakti. 
Nasta-prayesu: to się nie kończy nagle; proces sadhany jest stopniowy - to środek do celu. I 
stopniowo, powoli, stosownie  do zdolności, i wysiłku, wielbiciela rozwija się sadhana, jego 
bhakti. Gdy ciemność niemal ustępuje stopniowo znikają objawy wyzyskiwania, takie jak 
niecne próby wyzysku otoczenia. I w ten sposób, stopniowo, czynimy dalszy postęp. Nie jest 
tak, że wszystko nagle - jednym ruchem - zostanie sprzątnięte.   Raczej - stosownie do 
naszego bhajana, naszego sadhana, naszych starań - czynniki niepożądane będą stopniowo 
zanikać, odchodzić. A przez różne etapy osiągniemy cel.  
Etapy te zostały opisane przez Rupę Gosvamuego następująco w jego Bhakti-Rasamrta-
Sindhu (1.4.15-16): 

adau sraddha tatah sadhu-  
sango'tha bhajana-kriya  
tato'nartha nivrttih syat  
tato nistha rucis tatah  
athasaktis tato bhavas  

tatah premabhyudancati  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sadhakanam ayam premnah  
pradurbhave bhavet kramah  

 
 
"Na początku musi być wiara. Następnie pojawia się zainteresowanie w znalezieniu 
towarzystwa czystych wielbicieli. Po tym przychodzi inicjacja od mistrza duchowego i 
wypełnianie regulatywnych zasad według jego zarządzenia. W ten sposób jest się wolnym od 
wszelkich niepożądanych nawyków i zostaje się umocnionym trwale w służbie oddania. 
Następnie rozwija się smak i więź. Taka jest droga sadhana-bhakti, wykonywanie służby  
oddania stosownie do zasad regulatywnych. Stopniowo pojawiają się i intensyfikują duchowe 
emocje, by w końcu zbudziła się boska miłość. Taki jest stopniowy rozwój miłości do Boga u 
wielbiciela zainteresowanego świadomością Kryszny." Rupa Goswami mówi, że nistha 
oznacza "ciągły związek". Po nistha eliminowana jest negatywna ziemska strona i następnie, 
po stronie pozytywnej, możemy uczynić postęp. Po tym następują wyższe etapy: asakti, 
bhava i prema. W obrębie prema zawierają się znowu rozmaite fazy: sneha, mana, raga, 
anuraga, bhava, mahabhava. W ten sposób bhakti rozwija się do szczytowego poziomu 
mahabhava. Mahabhava oznacza Radharani. Przenajwyższą intensywność bhakti, której nie 
ma nigdzie indziej jak tylko w niej. Zwana jest ona mahabhava. W ten sposób bhakti, boska 
miłość, rozwija się poprzez różne etapy, aż do najwyższego poziomu.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rozdział czwarty 
PRZESTRZEŃ NIEPOROZUMIENIA!
 
 
Powinniśmy rozumieć, że żyjemy w przestrzeni omyłki. Wszystko jest fałszywe. Wszystko 
jest w jakimś stopniu złudzeniem. W świecie złudzenia niektóre rzeczy aczkolwiek mogą 
mieć swoje miejsce, lecz jeśli zajmiemy się rzeczywistą prawdą stwierdzimy, że wszystko 
tutaj jest jakby snem. Cały świat jest jak sen, nieporozumienie (omyłka). Każda dowolna 
część tego świata również będzie nieporozumieniem. To co jest realne, co jest prawdą, 
uwidacznia się, gdy rzecz jest orzekana w związku ze światem realnym. Towarzystwo [osób] 
świętych, którzy posiadają autentyczny związek z rzeczywistością duchową popiera taką 
transakcję.  
 
Co jest realne, a co nierealne? Cokolwiek ma związek z realną jaźnią, z duszą, jest 
rzeczywiste. W świecie czystej świadomości dusza jest świadomością. Cokolwiek jest 
związane z umysłem - w mentalnym świecie fałszywego ego - jest fałszywe.Część fałszu 
także jest fałszywa, fałszywa krańcowo. Jednak posiada ona swą negatywną użyteczność.  
 
Cokolwiek jest jest prawdziwe, jest takie poprzez związek z Prawdą Absolutną. Tam 
wszystko jest w absolucie. Zatem to, co skończone nie może wytworzyć niczego, co nie 
byłoby w nieskończonym. Świat skończony jest zatem raczej cieniem, czy odwróconym 
refleksem, prawdy całościowej.  
 
Podstawa mojego argumentu jest następująca. Caitanya Mahaprabhu wyjaśnił, że podczas gdy 
Śankaracarya zaprzeczył istnieniu odwróconego refleksu, my tego uczynić nie możemy. 
Gdyby odwrócony refleks nie istniał to dlaczego zatem Śankara przychodzi głosić Vedantę? 
Iluzja oznacza "to nie jest tym". Coś może wydawać się być jeszcze czymś innym. Iluzją nie 
jest to, czym coś wydaje się być, ale nie jest ona niebytem. W ten sposób ona jest realna. Ma 
swój byt. 
 
W obrębie realnego świata  - który został stworzony przy pomocy wewnętrznej energii Pana, 
svarupa-śakti - dla owego świat nieporozumienia nie ma  miejsca. Jednak, na względny 
sposób, świat uwarunkowany znajduje się w pośredniej relacji ze światem 
nieuwarunkowanym. Zatem maya istnieje. W tym sensie jest prawdziwa. A jest w tym 
fałszywa, że nie może ofiarować ci pożądanego, poszukiwanego,  przez ciebie rezultatu. W 
tym sensie jest zupełnie fałszywa.  
 
Dr. Marchetti: Wajsznawizm stwierdza, że materialna natura jest rzeczywista jako refleks. 
Lecz nie jest [tak] realna jak absolutna rzeczywistość świata duchowego. Możesz wyjaśnić?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Rzeczywistość złożona jest z nierealnego tworzywa i tworzywa 
realnego. Wygląda to tak. To jest świat nieporozumienia. Nieporozumienie oznacza "myślę, 
że coś jest moje, ale faktycznie to nie jest moje".Wszystko należy do Absolutu. Wszystko 
należy do niego. Jednak mówimy "to moje" i sprzeczamy się jeden z  drugim. Naprawdę 
wszystko w tym świecie jest własnością kogoś następnego. Jednak w wyniku 
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nieporozumienia walczymy jeden z drugim, a z tej walki wynika wiele reakcji.  
 
Trudność polega na tym, że dusza zostaje wciągnięta w tą pozorowaną walkę. Inaczej ten 
świat walki i nieporozumienia nie posiadałby wartości. Jednak duchowy pył, nieskończenie 
mała cząstka duchowej rzeczywistości, został wciągnięty do tego świata i martwi się o świat 
udawanej walki. Bez duchowej energii w  tym świata nic by się nie ostało. Triki magika w 
całości opierają się na nieporozumieniu. Są nieprawdziwe. Mimo to te jego sztuczki nas 
zdumiewają. Są również prawdziwe. Magik, czy hipnotyzer, potrafi zademonstrować coś, co 
jest nierealne, jako realne - a my, pozostając pod jego czarem tej realności zaprzeczyć nie 
potrafimy.  
 
Wszystko, łącznie z naszą własną duszą, należy do Kryszny. Jednak trudnoć pojawia się 
wtedy, gdy widzimy coś innego niż Krysznę. Odrębny interes. Świadomość odrębnego 
interesu jest korzeniem całego zła. Jesteśmy jednym z Kryszną, kiedykolwiek jednak kiełkuje 
ziarno odrębnego interesu, a my sądzimy, że posiadamy jakiś odrębny interes, że nie jesteśmy 
włączeni w interes Kryszny - to staje się  to korzeniem takiego nieporozumienia. 

bhayam dvitiyabhinivesatah syad  
isad apetasya viparyayo smrtih  

tan-mayayato budha abhajet tam  
bhaktyaikayesam guru-devatatma  

 
W ten sposób  pisma przedstawiły diagnozę tej dolegliwości, czy chimery fałszywej 
koncepcji. Żyjemy w raju głupców. I samo zaczęcie materialnej egzystencji, które możemy 
prześledzić, leży w rozpoczęciu odrębnego interesu. Pierwsze zboczenie z advaya-jnana to 
pojęcie odrębnego interesu.  !
Pytanie: Skąd możemy wiedzieć co jest realne naprawdę?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Pisma nazywają to śraddha, albo wiara. To rozwinięty stan sukrti, albo 
duchowa zasługa. Gdy nasza wiara jest rozwinięta prowadzi nas do sadhu sanga, towarzystwa 
świętych. Przedstawiciele boskiego świata, którzy przebywają na planie rzeczywistości - fala 
nirguna ponad tym światem stworzenia - przychodzą ustanowić w naszej duszy pewien 
związek z rzeczywistością. To najgłębszy składnik. Związek ze świętymi daje wiarę, a wiara 
widzi rzeczywistość. To jest świat osiągalny jedynie przez wiarę, sraddhamayo'yam loka. Tak 
właśnie jak kolor widziany jest okiem, a dźwięk słyszany uchem, ten świat spostrzec można 
jedynie wiarą. Tylko wiara może to widzieć i poczuć. Ta Najwyższa Rzeczywistość nie może 
być postrzegana żadnymi innymi zmysłami. Wiara jest rzeczywistą fukcją duszy i jest ona 
przebudzona przez przedstawicieli Vaikunthhy, świętych. Dzięki wierze wzrasta nasz związek 
ze świętymi, a przez tę [z kolei] transakcję ma miejsce kultura rzeczywistości. Ten proces 
stopniowo sprawia, że stajemy się w pełni świadomi. Wtedy to zdamy sobie sprawę, że świat 
w którym żyjemy jest całkiem nietrwały, a nasz dom jest gdzie indziej. Nasz rzeczywisty dom 
położony jest w świecie czystej świadomości.  
 
Pytanie: Czy to ten sam proces przez który materialista postrzega ten świat jako realny?  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Śrila Śridhar Maharaj: Nie. Uświadomienie sobie rzeczywistości duchowej jest niezależne od 
wszelkiego materialnego skażenia czy nieporozumienia. To zaszczepienie naszej duszy 
pochodzi z Vaikunthy, z wieczneg związku z Wisznu. Postrzeganie rzeczywistości duchowej 
jest funkcją duszy, a nie materialnego ego, czy zmysłów. To  [postrzeganie rzeczywistości 
duchowej]od nich jest niezależne. Gdy pacjent jest nieświadomy lekarz daje mu zastrzyk. 
Potem wraca przytomność i może już on współpracować z lekarzem opisując mu swoje 
[odczuwane] objawy. Zanim jest się jednak w stanie współpracować z lekarzem, ten działa na 
różne sposoby, by dopomóc nieświadomemu pacjentowi. W ten sam sposób, gdy my jesteśmy 
pochłonięci naszym materialnym zaangażowaniem - święci z wyższej przestrzeni 
rzeczywistości działają jak lekarze by zaszczepić w naszej świadomości nieco zrozumienia 
boskości. W ten sposób usiłują oni przebudzić nasze duchowe samo-zainteresowanie, naszą 
świadomość duszy.  
 
Dr. Singh: Kiedyś Bhaktivedanta Swami Maharaja poprosił nas byśmy dowiedli, używając 
nauki, że materia pochodzi od życia. Nie wiedziałem od czego zacząć. Jak możemy dowieść, 
że materia pochodzi z życia?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Definicja ewolucji przedstawiona przez Darwina mówi, że życie 
pochodzi ze skamieliny. Ale my twierdzimy dokładnie odwrotnie. Ewolucja [wychodząca] od 
wnętrza świadomości jest przyczyną naszego widzenia rozmaitych rzeczy na tym świecie. 
Ewolucja wychodzi od wewnątrz. Ewolucja nie pochodzi z zewnątrz, jak moglibyśmy 
zazwyczaj myśleć. Tak uczy Vedanta. Rzeczywistość nie rozwija się od niedoskonałości ku 
doskonałości; to jedynie tak się wydaje, że część doskonałości jest niedoskonała. Teoria 
uznająca, że niedoskonałe wytwarza doskonałość jest śmieszna.  
Daleko bardziej rozsądnym i łatwiejszym do pojęcia jest to, że część doskonałości w jakiś 
sposób stała się niedoskonała. Jest przez nas spotrzegana jako niedoskonała. Taki wniosek jest 
bardziej naturalny i rozsądny. Musimy przyjąć część z tego, co twierdzi Darwin, ale skąd 
pochodzą skamieliny?  
 
A [twierdzić] że skamielina może wytworzyć nieskończoność to głupi pomysł.  
 
Ciało zadziwia lekarzy wieloma cudownymi zjawiskami. Nie potrafią oni zgłębić tylu 
kwestii. Jak jest zbudowane ciało? W jaki sposób świadomość, inteligencja i geniusz 
ześrodkowane są w mózgu? Myśl geniusza, ta cudowna rzecz, którą odnajdujemy w mózgu, 
nie jest wytworzona przez rzecz materialną. Punktem wyjścia musi być ta cudowna rzecz. My 
twierdzimy, że ta cudowna rzecz, źródło wszelkich cudów, istnieje realnie.  
 
Wszystko pełne jest cudów. Jeśli analizujemy atom, to będziemy zaciekawieni. Jedynie sami 
narzucamy ograniczenia. Jednak gdy analizujemy atomowe cząstki drewna, czy kamienia - 
jesteśmy zaciekawieni. Nieskończone jest wszędzie. Doskonałość jest wszędzie. Problemem 
jest to, że naszym ograniczonym myśleniem wytwarzamy świat ograniczeń. Jednak my, 
którzy jesteśmy pojmani przez "naukowy" sposób myślenia, nie jesteśmy gotowi, by to 
przyznać. Taka to łamigłówka. Od największego - do najmniejszego, od najniższego - do 
najwyższego: wszystko jest zadziwiające. Ale my tego nie przyznamy. Udamy się do 
skamieliny i stwierdzimy, że to skamielina wytwarza wszystko. Ale czym jest ta skamielna?  !
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Dr. Marchetti: Ale jak mamy udowodnić naukowcom, że materia pochodzi ze świadomości? 
Tamte argumenty są filozoficzne. Naukowcu powiedzą: "jaki jest pożytek z filozoficznych 
argumentów?"  
Śrila Śridhar Maharaj: Na początku epoki elektryczności słynny naukowiec Michael Faraday 
przedstawił publiczny pokaz potęgi elektryczności. W jednym eksperymencie Faraday 
wytworzył elektryczność. Prądem wytworzonym przez dynamo potrafił poruszyć kawałki 
papieru. Po obejrzeniu jak fala prądu porusza paroma kawałkami papieru pewna dama rzuciła 
wyzwanie Faradayowi. "Jaki jest użytek z pańskiej elektryczności, dr. Faraday?" A on 
odpowiedział: "Madam, czy zechciałaby pani  powiedzieć  mi łaskawie jaki jest pożytek z 
noworodka?"  
 
Czy śmierć jest kwestią filozofii? Śmierć istnieje po to, by dezorganizować wszystko inne, o 
ile nie znajdziesz schronienia w filozofii. Filozofia może jedynie stawić czoła największemu 
wrogowi, śmierci. A śmierć nie ogranicza się do określonej rzeczy, obejmuje cały świat. 
Słońce, księżyc, gwiazdy, ta planeta i wszystko inne zniknie w odpowiednim przebiegu czasu. 
Sami naukowcy nam tak mówią. Jeśli chcemy żyć poza tą przestrzenią śmierci filozofia 
pomoże nam zyskać wieczne życie w wiecznym pokoju. Tylko filozofia może to nam 
zapewnić.  
 
Te wszelkie nauki techniczne są proste i dążą do zwiększenia uroku tego życia. Są one 
całkowicie wrogiem duszy, wrogiem śmiertelnym. Wszystie one wiodą nas jedynie do grobu. 
Grób to prawda i jedynie filozoficzne traktowanie grobu może nam pomóc. W przeciwnym 
razie jesteśmy zupełnie skończeni. Te koncepcje materialistycznych nauk ścisłych to 
otaczający nas przebiegli wrogowie. Kuszą nas: "Żyj [sobie] w świecie materialnym. My ci 
pomożemy." To jest iluzja.  
 
Dr. Marchetti: Gdy mówisz że świat jest w umyśle, czy to nie idealizm?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: [To] idealizm Berkeleya: nie jest tak, że jesteśmy w świecie, lecz to 
świat jest w naszym umyśle. Oczywiście, w wyższym sensie, nie odnosimy się do umysłu. 
Umysł materialny również  jest częścią świata nieporozumienia. Dusza żyje w duchowym 
rejonie, a umysł, ego, i wszystko inne zależy od duszy. Jeżeli dusza zostanie wycofana, nie 
pozostanie nic. Również tu, gdy życie mija - ciało ginie.  
Jeśli dusze zostaną wycofane z tego świata ie pozostanei nic. Dusza jest rzeczywistością. Ta 
ziemska realność może być opisana jako nieporozumienie, które zjawia się w duszy niemal 
tak samo jak sen przydarza się osobie. Sama dusza pozostaje obojętna. A gdy dusza wraca do 
swego świata a świadomość zostaje wycofana z tej przestrzeni - nie pozostaje [już] nic. Tylko 
ciemność. I nie może ona istnieć niezależnie. Zatem ta materialna realność jest stworzona 
poprzez przewrotną postawę duszy, jej niezdrową postawę.  
 
Tak jak człowiek w stanie chorobowym przeżywa delirium. Choroba jest przyczyną delirium. 
Samo delirium nie posiada niezależnego istnienia. Halucynacja nie istnieje poza swym 
umysłem. By się pozbyć delirium, należy uzdrowić pacjenta. Jego mózg potrzebuje leku. Gdy 
jest uzdrowiony - świat delirium znika. W podobny sposób u duszy rozwinął się stan 
chorobowy i cierpi ona na delirium. A gdy zbiorowe dusze na to delirium cierpią zbiorowo - 
ten świat jawi się realnym. Wiele zwiedzionych szalonych osób połączonych jest, lub 
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rozłączonych, zbiorowo z tą materialną rzeczywistością.  
 
Dr Murphey: Zatem jaka jest różnica między światem rzeczywistym, a światem materialnym?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Ten materialny świat jest tylko odbiciem pełnej rzeczywistości; jest on 
pojęciem, które, jak się okazuje,  istnieje  dla nas. Przymuszeni tymczasowym interesem 
przyjemności uścisnęliśmy to stworzenie Pana. Z naszą duchową wizją przykrytą okularami 
uprzedzeń widzimy rzeczy w zniekształcony sposób. Nie ma co tu obwiniać Pana, należy 
obwinić nasze okulary. Wszystko przeznaczone jest dla niego; jedyną różnicą w naszej wizji 
rzeczywistości jest to, że nasza wizja jest poplamiona kolorami naszych rozmaitych 
egoistycznych interesów. A inne systemy planetarne z tego materialnego świata to róne pod-
przestrzenie przestrzeni przyjemności, czy wykorzystania. Nasza zniekształcona świadomość 
jest źródłem różnorodnych kolorów i rzeczy nas otaczających. a gdy te iluzoryczne koncepcje 
zostaną w pełni usunięte okaże się, że tym wszystkim jest Kryszna i tylko Kryszna. A gdy 
pojęcie Boskości jako Pana i Władcy zostaje odsunięte, dusza - otrzymując następnie jego 
popęd działania ze świadomości Kryszny - odnajdzie się we Vrndavana. Aby osiągnąć ten 
etap nie możemy posiadać świadomości [z] tego ciała, czy umysłu - czy pojmowania 
regionalnego, pojmowania narodowego, czy globalnego pojmowania. Cała przestrzeń 
ograniczonego pojmowania musi być przekroczona. Od duszy do Nadduszy, dusza musi 
wejść w coraz to głębszą rzeczywistość. Wszystko tam odnajdziemy. Stwierdzimy tam, że 
Radharani i Kryszna we Vrndavana to nie fałsz. Ani to poezja, ani wyobraźnia.  
 
Jedynym wymogiem jest to, że musimy odkryć naszą głębszą naturę, jest nasze samo-
utożsamienie, poprzez samo-określenie. W języku Hegla samo-określenie jest spełnieniem 
nas wszystkich. Samo-określenie w ujęciu Vaisnavy oznacza svarupa-siddhi, tożsamość 
duchową. Kim jestem? Czym jest moja głębsza jaźń - poza umysłem czy inteligencją? Gdzie 
jestem? Jaki jest mój wewnętrzny osobisty interes? Muszę wstąpić w przestrzeń 
rzeczywistości, muszę wrócić do mej właściwej jaźni. A w połączeniu z Kryszną wejdę w to 
środowisko i zobaczę czym naprawdę jest świat. Jeśli spożyję pewną ilość wina, czy trucizny 
to tracę rozum. Widzę rzeczy w zniekształcony sposób. Nie bedę w stanie poznać mojej 
siostry, czy matki i powodowany zwierzęcą naturą będę odbierał wszystko jako przedmiot 
służący mojej uciesze. Nieczysta skłonność pożądania okryje całe moje widzenie. Gdy potem 
znów będę trzeźwy zobaczę te same rzeczy, jednak moje ich postrzeganie będzie odmienione.  
Musimy być przygotowani w ten sposób by zagłębić się pod powierzchnię rzeczywistości i 
dowiedzieć się kim jesteśmy, co jest naszym prawdziwym, własnym interesem. Powinniśmy 
spróbować patrzeć na parafernalia rzeczywistości zgodnie z naszym własnym autentycznym 
interesem. Poprzez samo-określenie musimy się nauczyć widzieć rzeczy w sposób przeciwny 
do tego obecnego. Musimy spróbować zrozumieć jak się odnaleźć. A przez poddanie się 
interesowi Kryszny spróbujemy zatem wrócić do domu, z powrotem do Boga. 

koniec rozdziału czwartego !!!!!
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Rozdział piąty 
DRYFUJĄCY ŚWIAT DOŚWIADCZENIA!
 
Jest wiele szkół filozofów ateistycznych. Najsłynniejszym ateistą w filozofii indyjskiej był 
Carvaka Muni. Jego filozofia znajduje odpowiedniki u skrajnych ateistów filozofii Zachodu. 
Wedle ich opinii świadomość jest produktem ubocznym związków chemicznych różnych 
materialnych substancji. Po rozpadzie fizycznego ciała nie pozostaje ani dusza, ani 
świadomość. Przetrwają jedynie fizyczne związki rozmaitych składników ciała. Tak jak 
reakcja dwóch substancji chemicznych wytwarza coś więcej (coś nowego) niż prosta suma 
tych substancji, tak związek fizyczny różnych materialnych substancji wytwarza świadomość. 
Po rozpadzie tego mięsistego ciała nie pozostaje nic. Po raz pierwszy na Zachodzie 
przedstawił tę filozofię Epikur. 

      
Epikur 

 
Następnie mamy Buddyzm. Buddyści twierdzą, że kiedy ciało fizyczne rozpada się - ciało 
subtelne, układ mentalny, zmierza ku ponownym narodzinom. Buddyści przyjmują wędrówkę 
[duszy] od jednego ciała do następnego, czy reinkarnację. Według nich, choć ciało może 
zniknąć, musimy wejść w następne ciało zgodnie z naszą karmą. Jeśli postępujemy w 
określony sposób to ciało subtelne, układ mentalny, rozkłada się i nie pozostaje nic. Według 
buddystów dusza nie istnieje. 

      
Budda 

 
Filozofia Śankaracaryi jest podobna - z niewielką różnicą. Szkoła buddyjska twierdzi, że nie 
istnieje dusza indywidualna. Według nich nie ma wiecznej indywidualnej duszy. Jednak 
Śankaracarya stwierdza, że  jako ostateczna (i pierwotna) rzeczywistość istnieje świadoma 
substancja, Brahman. Taka jest różnica między Śankaracaryą, a buddystami. Według Śankary 
świadomość sama w sobie jest prawdziwa; to jedynie świadomość odrębnego bytu jest 
fałszywa. W poglądzie tym dusza jest tylko odbiciem świadomej substancji, która jest 
ostateczną rzeczywistością. Z rozkładem układu mentalnego świadomość odrębności istnienia 
znika z każdej duszy; owa ostateczna przestrzeń rzeczywistości składa się z nieistnienia.  
Śankara daje przykład księźyca i jego odbicia w lustrze. Usuń lustro, a nie będzie odbicia. 
Jego pogląd jest taki, że wszystkie dusze są refleksami [pochodzącymi] ze wspólnego źródla:  
Brahmana, świadomości. Tak więc Śankaracarya twierdzi, że w rzeczywistości dusze 
indywidualne są jednym i tym samym co Brahman. 

    
Śankaracarya 

 !!
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Śri Caitanya Mahaprabhu przedstawia inną interpretację Vedanty niż Śankaracarya. Śri 
Caitanya twierdzi, że musimy przyjąć prawdę wedyjską w jej zupełności, bez żadnej 
modyfikacji. Śankaracarya przyjął jedynie kilka wedyjskich aforyzmów, które stanowią 
częściowe przedstawienie prawdy. Jego cztery zasadnicze wyrażenia zaczrpnięte z Wed to 
aham brahmasmi: "jestem Brahmanem",  tat tvam asi: "ty tym jesteś", so'ham: "ja nim 
jestem" i sarvam khalv idam brahma: "wszystko jest Brahmanem". Śri Caitanya 
przeanalizował znaczenie aforyzmu sarvam khalv idam brahma następująco: Według 
Śankaracaryi wszystko jest jednym. Mówi on brahma satyam jagan mithya: 'Duch jest 
prawdziwy, świat jest fałszywy'. Śankaracarya twierdzi, że istnieje brahma (duch), i że sarva 
(wszystko) pozbawione jest istnienia. Jeśli rzeczywiście jest to prawdą i wszystko jest 
jednym, to skąd w ogóle bierze się pytanie o istnienie czy nie-istnienie?  
 
W aforyzmie sarvam khalv idam brahma, sarva - wszystko istnieje - i brahma - duch - 
również istnieje. W tym wyrażeniu istnieje wiele i istnieje także jeden. Jest wielu i jest jedno. 
Dodatkowo, jeśli wszystko jest jednym, pojawia się pytanie, "do kogo mówimy?". Do kogo  
zwracają się Wedy z tym przesłaniem? Zarówno względne, jak absolutne istnieją razem, 
współistnieją. Absolutne i względne przedstawione są również w wedantycznym aforyzmie 
tat tvam asi: ty tym jesteś.  
 
Jest w nim tat, czyli "to" i jest w nim tvam, czyli "ty". W aforyzmie tat tvam asi zostają 
przedstawione zarówno różnorodność, jak jedność - jednak Śankara przyjmuje jedno, a 
odrzuca drugie. Jego wyjaśnienie jest zatem mylną interpretacją oryginalnego znaczenia 
Vedanta-sutry. Nie jest to właściwa interpretacja Wed, ponieważ w imieniu Vedanty lansował 
on swe własne idee, czy pojęciowanie. Śankaracaryi interpretacja Vedanty jest sztuczna. Jest 
ona egoistyczna i prowincjonalna.  
 
Tak wygląda obalenie [interpretacji] Śankaracaryi przedstawione przez Śri Caitanyę 
Mahaprabhu i na tyle, na ile to nas dotyczy, nie można jej inaczej postrzegać. Jeśli 
spróbowalibyśmy pójść za tą interpretacją Śankary, to jakie znaczenie miałoby  to 
stwierdzenie z Upaniszad: Yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti? "Absolutną 
Prawdą jest On, od którego wszystko pochodzi, który wszystko utrzymuje, w którym 
wszystko istnieje i w którego wszystko wnika w czasie zagłady." Co ono znaczy? Czy to 
stwierdzenie mówi, że Absolutna Prawda jest nie-zróżnicowana? Dla naszego zrozumienia 
wystaraczającym jest przyjęcie jego bezpośredniego znaczenia.Samo-wyjaśniające się 
znaczenie tych słów wystarcza by zrozumieć to proste stwierdzenie Upaniszad.  
 
Śri Caitanya Mahaprabhu Śankaracaryę pokonał zdrowym rozsądkiem. Jest to niezwykła 
właściwość jego argumentacji. Pokonuje on swych filozoficznych przeciwników nie 
trudnymi, abstrakcyjnymi, intelektualnymi argumentami - lecz zdrowym rozsądkiem.  
 
Gdy Śri Caitanya chciał zademonstrować zwierzchnictwo Narayana nad Śivąc powiedział, że 
można by tu w sam raz rozważyć pozycję Gangesu. Ganges jest wodą, która obmywa stop 
Narayana, a jednak opiera się o głowę Śivy.Wychodząc od tego możemy łatwo posłużyć się 
zdrowym rozsądkiem by zobaczyć, który z tych dwóch zajmuje wyższą pozycję. Gdy Śri 
Caitanya chciał pokazać, że Kryszna jest większy, niż Narayana, wskazał na przykład 
Laksmidevi. Dąży ona do związku z Kryszną. Choć ma wszystko od Narayana, wciąż jednak 
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dąży do towarzystwa Kryszny. Z drugiej strony gopi nie są przyciągane przez  Narayana. Gdy 
spotykają one Narayana modlą się by dzięki jego łasce wzmogło się ich oddanie Krysznie. W 
ten sposób stosując zdrowy rozsądek, intuicję, możemy ocenić naturę rzeczywistości. Dużo 
bardziej pomocna będzie intuicja niż niezrozumiały argument. Potwierdza to Vedanta w 
aforyzmie tarkopratistanat. "Argument może nam nie pomóc w dojściu do faktycznego 
wniosku." Raczej jedynie intuicja i zdrowy rozsądek są tym, co nam pomaga. To zaleca Śri 
Caitanya i tym sposobem obalił [interpretacje] wielu uczonych, w tym nawet wielkiego 
niepokonanego digvijaya pandita Kaszmiru.  !
Pytanie: Buddyści twierdzą, że gdy przekracza się zmysłowe doświadczenie odkrywa się, że 
poza tym wszystkim faktycznie nie ma podstawy życia. Odkrywa się, że nie ma tam niczego 
poza pustką. Zgodnie z ich nauką oprócz naszych doznań nie ma żadnej duszy, żadnej 
podstawy istnienia. Jaki stosunek do buddyzmu mają acaryowie Waisznawa?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: W południowych Indiach, szczególnie w Andhra Pradesh, jest wielu 
buddyjskich uczonych. Śri Caitanya Mahaprabhu spotkał buddystów gdy przechodził przez 
południowe Indie. Caitanya Mahaprabhu mówi veda na maniya bauddha hayata nastika: 
ponieważ buddyści nie przyjmują pism wedyjskich są uznawani za ateistów. Śankaracarya, w 
ukryty sposób, nauczał też jako przedstawiciel buddystów. Różnica między nimi jest taka, że 
Śankaracarya przyjmował istnienie Brahmana jako podstawową rzeczywistość, podczas gdy 
buddyści twierdzą, że ostatecznie nie istnieje nic.  
 
Acaryowie Wajsznawa nie zgadzają się zarówno ani z Śankaracarą, ani z Buddą. Twierdzą 
oni, że jiva jest indywidualną wieczną duszą. Ta cząstka energii duchowej znana jako jiva, 
czy duch, jest drobna jak cząstka kurzu ziemi, czy promyk słońca. Istnieje Najwyższa 
Nieskończona Dusza Świadomości i istnieją skończone iskry świadomości. Związek między 
nimi może być porównany do relacji między wielkim ogniem, a iskrami emanującymi z 
ognia. Iskry, które emanują z ognia mogą zostać przykryte ciemnością, lecz gdy ponownie 
odnajdą schronienie w wielkim pożarze, znów będą doskonale usytuowane.  
 
By odrzucić ateizm buddystów możemy się odwoła do Kartezjusza, nowożytnego 
europejskiego filozofa. "We wszystko wątpię. Cokolwiek powiesz, jest to wątpliwe dla mnie." 
Następnym pytaniem, które się pojawia jest "Czy wątpiący istnieje? - Tak, czy nie?" Swe 
poszukiwanie prawdy rozpocząć musisz tutaj. Kim jestem? Z jakąkolwiek prawdą związana, 
jakakolwiek ideę proponuje, można stwierdzić: "Przeciwstawiam się temu twierdzeniu. 
Wątpię w nie." Następnie pojawia się kwstia, czy wątpiący istnieje, czy też nie istnieje? Jeśli 
nie istnieje, to nie może istnieć kwestia wątpienia. Jeśli ktoś obiera stanowisko radykalnego 
sceptyka musi wyjaśnić swe własne. Może on twierdzić: "Cokolwiek powiesz, jest to dla 
mnie wątpliwe", jednak musi dostrzegać, czy istnieje realnie, czy też nie. Taki być musi punkt 
wyjścia dla jakichkolwiek dalszych badań.  
 
A czym jest wątpiący? Jest atomem? Drobiną kurzu? Nie ma żadnej wiedzy? A jeśli tak, to 
jak doszedł do stwiedzenia wątpienia? Ta kwestia powinna być przebadana. Kiedykolwiek 
pojawia się wątpliwość musi być postawione pytanie: "Kim jest wątpiący? Czy jest 
świadomy? Czy ma rozum? Czy ma jakiekolwiek istnienie? Czy jest wyobrażeniem? Czy to 
materia przedkłada tą kwestię?  Czy to jednostka świadomości zadaje to pytanie? Jakie jest 
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pochodzenie tego pytania? Kto stawia pytanie? Czy pochodzi ono z rejonu świadomości? 
Jeśli tak, to co winniśmy brać pod uwagę jako podstawę istnienia? Świadomość, czy materię? 
Skamieliny, czy Boga? Przed I wojną światową byłem na uniwersytecie studentem prawa. W 
ostatnich latach studiowałem filozofię pod kierunkiem profesora o nazwisku Stevenson. Był 
on niemieckim uczonym, jednak pod koniec wojny przyjął obywatelstwo indyjskie. Jego 
wykłady dotyczyły ontologii i psychologii. Język profesora Stevensona był bardzo prosty i 
używała on świetnych argumenty dla przedstawienia swej tezy. Podał cztery argumenty 
przeciw ateizmowi, z których jeden wydaje mi się bardzo przydatny: "Świadomość jest 
wyjściowym punktem wszystkiego." Cokolwiek byś nie powiedział, zakłada to świadomość. 
Dowolne stwierdzenie zakłada świadomość.  !
Jeśli badamy skamielinę, to co widzimy? Jest ciemna, twarda, posiada jakiś zapach, jakieś 
właściwości, ale czym te cechy są? Wszystkie one są różnymi stanami świadomości. Bez 
pomocy świadomości nie może zostać wydane żadne stwierdzenie. Żadne stwierdzenie w 
ogóle nie jest możliwe. Można twierdzić, że skamielina jest najbardziej elementarną 
substancją, ale co skamielina oznacza? Jakiś kolor, wrażenie, twardość, smak - jednak tłem 
jest świadomość.  
 
Gdy wreszcie wszystko zostanie przebadane, stwierdzimy, że jest to idea. Taka jest teoria 
Berkeleya. Wszystko jest ideą w oceanie świadomości. Tak jak góra lodowa dryfuje w słonym 
oceanie, tak skamielina dryfuje w oceanie świadomości. Ostatecznie wszystko, cokolwiek 
możemy stwierdzić, cokolwiek znajdzie się w ramach naszego doświadczenia - dryfuje jak 
góra lodowa w oceanie świadomości. Tezy tej nie można obalić.  
 
Doświadczyłem tego osobiście. Gdy miałem dwadzieścia trzy lata odczuwałem głęboką i 
naturalną obojętność wobec świata. W tym czasie doświadczyłem realności świadomości. 
Poczułem, że materialny świat dryfuje w świadomości, tak jak śmietana unosi się na 
powierzchni mleka. Świadomościowa rzeczywistość jest o wiele głębsza niż widzialna 
rzeczywistość naszego obecnego doświadczenia. Świat doświadczenia jest jak śmietana 
unosząca się na mleku,  którym jest umysł. Ten fizyczny świat jest tylko widzialną częścią 
rzeczywistości, dryfującą na powierzchni mentalnego świata. Sam to odczułem. Gdzie jest 
ogrom mleka, tam śmietana unosząca się na jego powierzchni i je pokrywająca jest nikła. W 
ten sam sposób mogłem odczuć w tamtej chwili, że ten fizyczny świat jest jedynie nikłą 
częścią rzeczywistości i że tamten subtelny świat, który uobecnia się w jego tle jest daleko 
bardziej rozległy. Świat mentalny jest ogromną i rozległą rzeczywistością, a świat fizyczny 
jest niewielką pokrywą nad tym światem mentalnym.  
Cokolwiek może być postrzeżone przez oko, ucho, język, nos, skórę - którykolwiek ze 
zmysłów zewnętrznych - jest tylko przykryciem rzeczywistości. Prahlada Maharaja mówi w 
Śrimad-Bhagavatam: na te viduh svartha-gatim hi visnum, durasaya ye bahir-artha-maninah. 
W zbyt wielkim stopniu zajmujemy się przykryciem rzeczywistości, poświęcamy nasze 
umysły zewnętrznej powłoce - bahirartha-maninah - a nie zanurzamy się głęboko w wiecznej 
substancji. Jeśli tylko  zanurzylibyśmy się głęboko w rzeczywistości, znaleźlibyśmy tu 
Wisznu. Najspokojniejsza substancja znajduje się wewnątrz, lecz jest przykryta, tak jak mleko 
pokryte jest śmietaną, a my wytwarzamy większość tej pokrywy. Prawdziwa substancja jest 
wewnątrz, tak jak owoc okryty jest skórką. To, czego obecnie doświadczamy jest pokrywą, 
skórką, a my ją w większości wytwarzamy - ignorując samą substancję, którą chroni 
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pokrywa.  
Pierwotnym krokiem w poszukiwaniu prawdy jest przeniknięcie osłony i odnalezienie we 
wnętrzu znawcy. Następnie zaczyna się nasza analiza. Czym on jest? Atomem, jak atomowa 
cząstka kurzu? A może fantastycznym atomem przestrzeni świadomościowej? W ten sposób 
musimy po pierwsze podchodzić do rzeczywistości. Jest znawca i nieznane, badacz i badane.  
Spróbuj odnaleźć siebie. Wtedy stopniowo dojdziesz do wiedzy, że jesteś duszą, cząstką 
wewnątrznej świadomości. I tak jak jesteś duchem przykrytym materią, tak cały świat jest 
temu podobny; wewnętrzna duchowa rzeczywistość jest przykryta. Po doświadczeniu swej 
jaźni jako uduchowionej duszy będziesz zdolny zobaczyć, że wszysko jest częścią 
świadomości. Światy różnego rodzaju doświadczeń  dryfują w obrębie świata świadomości. 
W świadomościowym morzu unosi się słońce, księżyc, drzewa, kamienie, ludzkie istoty, nasi 
przyjaciele, nasi wrogowie, wszystko. Gdy zbliżymy się do duchowej przestrzeni, odkryjemy, 
że jest ona bliższa naszej realnej jaźni. I w ten sposób zobaczymy, że materia jest odległa, a 
dusza jest bliska.  
Spróbuj sobie wyobrazić rzeczywistość wzdłuż następujących linii. Dusza, duch, świadomość 
bliższa jest duszy, a ty jesteś dzieckiem tej gleby [tej duszy?]. Materia jest daleko, daleko. 
Jednak przerywające płaszczyzny są tak blisko siebie, że nie widzimy natury duchowej 
rzeczywistości, tak jak gdybyś położył rękę na oczach, to również byś jej nie widział. Jednak 
kiedy tylko ręka jest w odległości jednej stopy, widzimy ją bardzo wyraźnie. Niekiedy nie 
możemy spostrzec czegoś, co jest bardzo blisko. Mogę zobaczyć tyle rzeczy, jednak nie mogę 
zobaczyć siebie.  
 
Choć buddyści i inni ateiści argumentują, że świadomość jest rzeczą materialną, ja twierdzę, 
że nie istnieje żadna materialna rzecz. Jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, czy świadomość 
jest, czy nie jest, wytworem materii, to powiem, że nie ma niczego materialnego. Cokolwiek 
odczuwamy jest jedynie częścią świadomości. Wszystko jest ideą. Nas obchodzi jedynie 
świadomość od początku do końca doświadczenia. Nie możemy wyjść ponad to. Wszystko 
jest ideą: kamień, drzewo, dom , ciało - wszystko to, to idee. Przestrzeń świadomości jest o 
wiele bardziej nam bliższa, niż to postrzegamy. A to co ukazywane jest jako poszczególna 
rzecz, jest odległe. Wplątani jesteśmy jedynie w idee. Nie możemy wyjść poza to. Wszystko 
[obecne] w naszym doświadczeniu jest częścią naszego umysłu.  !
Pytanie: Purany mówią, że istnieje 8.400.000 gatunków życia. Czy to są tylko idee?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Same idee. Świadomość zajmuje zawsze pierwotną pozycję. Jednak 
idee te są realne, ponieważ oryginalnie są one również obecne w duchowej rzeczywistości 
Vrindawan. Z naszego pojęcia rzeczywistości nic nie jest wykluczone, wszystko jest 
harmonijne. Wszystko ma właściwe miejsce, nic nie ma być wykluczane. Jedyną konieczną 
rzeczą jest harmonia. Tylko nasza perspektywa, czy punkt widzenia, wymaga zmiany.  By 
mieć jednak  tego rodzaju wizję musimy zrezygnować z bycia egocentrycznym. Należy 
zrezygnować zarówno z eksploatacji, jak i z wyrzeczenia. Te dwie rzeczy powodują 
halucynację. Wszystko ma swój wkład w służbę dla najwyższego centrum i jeśli uda się nam 
to zrozumieć, staniemy się wolni od tego względnego świata. Świat materialny jest refleksem 
świata duchowego. Występuje tu niedogodność. Od Brahmy, który zajmuje najwyższą 
pozycję we wszechświecie, aż po najniższe stworzenia (abrahma-bhuvanal lokah) - każdy 
podatny jest na nieporozumienie. Z drugiej strony we Vrindava wszystko ma swój udział w 
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rozrywkach Radha-Govindy. We Vrindavan wszystko jest świadome Kryszny, każde drzewo, 
pnącze i krzew. Jak to wszystko mogłoby być nieużyteczne, czy być zwykłymi krzewami, czy 
pnączami? Uddhava jest największym wielbicielem Kryszny i aspiruje on do tego, by 
narodzić się jako krzew, czy pnącze we Vrindavanie. Jakąż to więc wartość posiadają pnącza i 
krzewy z Vrindavany! Czy będziemy sądzić, że aspiracje Uddhavy są fantazyjne lub 
teoretyczne, bez żadnej praktycznej wartości?  
 
We Vrindavanie wszystko jest potrzebne dla rozrywek Radha-Govindy. W duchowym 
środowisku wszystko posiada swą pośrednią wartość. Jest to zwane santa rasa, czy biernym 
smakiem. Można to rozumieć w ten sposób: jeśli człowiek nikogo nie krzywdzi, nawet 
muchy, czy komara nie oznacza to, iż jest on sparaliżowany, czy chory - lecz po prostu jest 
kimś o biernym nastroju. Zatem we Vrindavanie służba może być świadczona w nastroju 
pasywnym. Rzeka Yamuna, drzewa, ptaki i owady pochłonięte są  pełnieniem służby w 
biernym nastroju. Można by to przedstawić przez analogię z teatru. W teatralnym dramacie 
aktor  może odgrywać rolę martwego człowieka. Gdy jego ciało jest przenoszone nie może on 
niczego powiedzieć, nie może się ruszyć. To nie oznacza, że on jest martwy. Podobnie 
wielbiciel może przyjąć bierną rolę jako pnącze, krzew, czy drzewo we Vrindavanie dla 
wzmożenia dramaturgii lila Radhy-Govindy.  
 
Wielbiciel może przyjąć też rolę sługi. Może on być królem, ale dla satysfakcji Pana może 
odgrywać rolę zamiatacza. Odgrywając rolę zamiatacza, może przedstawić ją w tak 
atrakcyjny sposób iż w uznaniu zbierze owację na stojąco. Zatem nastrój sługi ma również 
swój udział w służbie Krysznie. Radha-kunda, miejsce kąpieli Śrimati Radharani, gdzie 
Kryszna odgrywa swe małżeńskie rozrywki, uznawane jest za najważniejsze miejsce we 
Vrindavanie. Wszyscy, bogowie i wielbiciele, wychwalają Radha-kundę.  
 
Jest jeszcze Wgórze Govardhana. To także jest rodzaj odgrywanej roli. Pozornie jest to 
wzgórze, ale Govardhana czczony jest jako Kryszna we Własnej Osobie. Przejawia On się 
również jako kamień, jako salagram, przejawia się w formie Bóstw. !

      
Język Govardhany !
Śri Caitanya Mahaprabhu modlił się: "O, Panie, uważaj mnie, proszę, za kurz ze swoich 
świętych stóp". Kurz ze stóp jest na ogół nieożywiony. Gdy jednak Caitanya Mahaprabhu 
modli się słowami "uważaj mnie za kurz ze stóp", to kurz o którym mówi nie jest materią;  to 
jednodnostka świadomości pełna wiedzy i miłości. Kurz ze stóp Pana jest symbolem wiedzy i 
ekstazy. W królestwie duchowym istnienie i wiedza są z góry założone. A co więcej tamte 
dusze są punktami boskiej miłości we Vrndavanie i Navadvipie. A po masowym 
przedzierzgnięciu się dusz tego świata wszędzie odnajdziemy królestwo Boga. Królestwo 
Kryszny, królestwo Mahaprabhu istnieje; my tylko utraciliśmy właściwy punkt widzenie, z  
którego je widać. Musimy znowu zyskać tę wizję. Obecnie jesteśmy  pośród wrogów, lecz 
kiedy zmieni się nasz punkt widzenia zauważymy: "Nie, jestem pośród przyjaciół".  
 
A ten punkt widzenia jest tak umiejscowiony, że ten kto patrzy w ten sposób - przestaje się 
lękać. Gdy rozbójnicy pojmali Jada Bharatę i przywiedli przed bóstwo Kali by złożyć go w 
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ofierze  jego punkt widzenia był tak usytuowany, że ten o nic się nie troszczył. Myślał on: 
"Cokolwiek się dzieje, jest wolą Pana. On jest właścicielem i świadkiem wszystkiego. On 
wszystko widzi. Wszystko jest jego wolą, a ja nie mam wpływu na rezultaty [Jego 
postanowień]. Z tą ideą Jada Bharata, gdziekolwiek był zabierany, udawał się bez oporu. 
Choć miał być złożony w ofierze, pozostawał beztroski. Myślał: "Przebywam w kręgu 
przyjaciół. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa". Znajdował się w takim stanie świadomości, 
że żaden niepokój, żadne niebezpieczeństwo nie mogło na niego wpłynąć; myślał: "jestem 
pod opieką Kryszny". Tak więc praktyczny przykład Jada Bharaty dowodzi, że ten punkt 
widzenia nie jest po prostu filozofią, czy fantazją. Jest rzeczywistością.  
 
Boska wola Kryszny tkwi w tle wszystkiego co istnieje. I kto wchodzi w związek z tą 
najwyższą mocą, tą oryginalną przestrzenią rzeczywistości, pozbędzie się każdej troski, stanie 
się nieustraszony, maya santusta-manasah sarvah sukha-maya disah (S.B. 11.14.13). 
Odgrywanie tej roli obecne jest nawet w tej przestrzeni rzeczywistości, w której Kryszna 
wielbiony jest z oddaniem pozbawionym wiedzy, jnana-śunya bhakti. Wydaje się, że jest tam 
lęk i niepokój, jednak niepokój ten jest całkiem  innej natury niż materialne troski. Pod 
wpływem yogamayi przyjaciele Kryszny i gopi chcą wiedzieć: "Nie ma tu Kryszny! Gdzie on 
jest?" I w ten sposób gopi i pasterze pędzą tam i z powrotem poszukując Kryszny. Nawet 
krowy są zaintrygowane i przestają się paść - lecz wszystkim tym kieruje yogamaya ku 
satysfakcji Kryszny. Taka jest natura lila w przestrzeni jnana-sunya bhakti. 
 
Jesteśmy zajęci wewnętrznym poszukiwaniem prawdy. A odpowiedź na nasze pytania 
zawarta w Wedach, esencja całej objawionej przez pisma prawdy, może być podsumowana 
jednym słowem - om - "TAK". Co oznacza owo tak? "Co zechcesz - tak, to istnieje. To, czego 
szukasz - tak, to istnieje. Twoje wewnętrzne poszukiwanie życia i postępu zostanie 
wypełnione: szukajcie a znajdziecie." Jeśli się przebadasz i wydobędziesz swe najbardziej 
wewnętrzne potrzeby ujrzysz, że wyjawiana prawda mówi: "Tak, twoje pragnienie zostanie 
ugaszone. Twoja wola zostanie spełniona."  
 
Pytanie: W Bhagavad-gicie Kryszna mówi: jiva-bhutam maha-baho yayedam dharyate jagat - 
"duchowa energia podpiera materialny świat". Jak mamy to rozumieć?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Zwiedzione dusze tego świata pochodzą z tatastha-loka - przestrzeni 
brzegowej - i zwiedzione nieporozumieniem przyjmują ów iluzoryczny punkt widzenia. 
Kryszna mówi, że ten świat jest martwą materią. Dusze w nią wchodzą i pojawia się ruch. 
Wchodzą one w to pojęciowanie materialne i wprawiają je w ruch. W tym sensie wspierają 
one wszechświat, yayedam dharyate jagat. Jednak ostatecznie wszystko opiera się na [N]im. 
Kryszna mówi również aham sarvasya prabhavo: "Wszystko wywodzi się ze mnie". A i w 
Wedach jest powiedziane yato va imani bhutani jayante. On jest początkiem wszystkiego - w 
jego stworzeniu, w jego utrzymywaniu i w jego zniszczeniu. Ale tu, w materialnym świecie, 
upadłe dusze, niczym morze iskier - wchodzi jak świetliki w ciemną strefę ukazując 
otaczającą je ciemność. Dusze jiva są jak rozżarzone owady w ciemnej nocy tego świata 
materialnego. Jakoś trwają w tej ciemności. Ledwo możemy je dostrzec jako nikłe światełko 
w ciemności. Niemal zupełnie są spowite ciemnością, jednak wciąż można je wyróźnić. Duch 
może poznawać sam siebie.  !
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Pytanie: Kto głosił, jak mówiłeś, filozofię ateistyczną na Zachodzie?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Epikur jest największym ateistą na Zachodzie, tak jak Carvaka Muni 
na Wschodzie. Według Epikura po rozpadzie fizycznego ciała nic nie pozostaje. Według niego 
nie istnieje też umysłowy system; system umysłowy - to przez co przechodzimy w naszych 
marzeniach - nie posiada żadnego osobnego istnienia. Jednak zarówno Śankara jak i Budda, 
przyjmują istnienie systemu umysłowego w obrębie fizycznego ciała. Wędrówka duszy jest 
również przyjęta w ich filozofii. Ale Budda twierdzi, że wraz z rozpadem systemu 
umysłowego, suksma sarira, nie pozostaje nic.  
 
Śankaracarya, z drugiej strony, twierdzi, że świadomość w ciele umysłowym jest refleksem 
Brahmana, a Brahman jest ostateczną egzystencją. Według niego wraz z rozpadem ciała nie 
pozostaje nic oprócz Brahmana. Śankara mówi: 

sloka dhenu pravaksyami  
yad aktam yanti kotibhih  

brahma satyam, jagan mithya  
jiva brahmaiva na parah 

 
"Połową wiersza streszczam prawdę wyrażoną wieloma tomami pism. Połową wiersza 
przedstawię istotę wszelkich prawd: brahma satyam, jagan mithya. Brahman, duch, jest 
prawdziwy - ten świat jest fałszywy. A jiva nie jest niczym innym niż Brahman. Taka jest 
treść wszelkich pism."  
 
Właściwa wiedza jest nie osiągalna w obrębie filozoficznych systemów Buddy i Śankaracayi. 
Gdyby prawdą było to, co oni twierdzą - to musimy spytać: "Dlaczego [więc] się odzywasz? I 
do kogo? Jeśli wszystko jest fałszywe, to czy twa filozofia nie jest również wyobrażeniem?"  
 
Pierwszym wielkim przeciwnikiem Śankaracaryi był Ramanuja. Krytyczna argumentacja 
Ramanujy była bardzo ścisła i oparta o głęboką podstawę. Ramanuja argumentował: "Cóż to 
za potrzeba nakazuje Śankaracaryi dążyć z taką ilością energii do rozwijania jego filozofii, 
jeśli byłaby ona całkiem fikcyjna? Twierdzić, że świat jest fałszywy - to samobójcze 
stanowisko. Czyżby przybył on tutaj po nic? On przybył, by nas poprawić i uwolnić od błędu, 
więc jednak błędy muszą istnieć. Błąd lub nieporozumienie posiada realność, w przeciwnym 
razie czym byłaby konieczność trawienia takiej ilości energii dla odrzucenia tylu sądów? 
Maya istnieje.  Maya jest wieczna. Dusza indywidualna jest wieczna i maya jest również 
wieczna."  
 
Podstawa materialnej egzystencji stwarza możliwość popełniania przez tatastha jivę błędów i 
wywoływania nieporozumień. Dusza jest anu cetana, atomem świadomości. A nasza wolność, 
jako atomowych jednostek świadomości, nie jest doskonała. Nasza ułomna wolność jest 
powodem tej iluzji. Dusza musi być obdarzona wolnością. Możliwość popełnienia 
przestępstwa jest obecna w zwykłym miłującym pokój podmiocie zanim przestępstwo 
zostanie popełnione. Jest w nim możliwość nabawienia się choroby, zatem potrzebne są 
wszelki szpitale, lekarstwa i specjalne diety. Tak też i w duszy, z powodu słabości i 
ograniczeń, zawiera się możliwość nieporozumienia. Maya - świat wymierny - jest zbędna 
jeśli chodzi o Absolut - lecz jest konieczna, jeśli chodzi o tych sytuowanych na pozycji 
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względnej. Gdy istnieje tylko jedyny własny interes, maya nie jest potrzebna. Lecz tam, gdzie 
isnieje rozdział, rozróżnienie, podzielenie - gdy istnieje wiele koncepcji interesu własnego - 
maya jest niezbędna.  
W obrębie świata nieporozumienia maya jest prawem ziemi. Prawo służy przestrzegającym 
prawo i prawo karze łamiących prawo. Prawo jest jednakowe dla każdego - i to samo prawo 
oznacza ochronę dla dobrych i powstrzymywanie dla złych. Prawo oznacza rozdzielenie 
praw. Jedno i to samo prawo dostarcza ochronę dla dobrych i karę dla złych. Wewnętrzna 
energia Pana, svarupa śakti, pomaga dobrym, a maya-śakti karze złych. Śakti, lub energia, 
służy zamierzeniu Pana i stąd posiada koniecznie dwa aspekty, paritranaya sadhunam 
vinasaya ca duskrtam: ukarać nikczemnika, wynagrodzić dobrego. Gdy pojawia się sam Pan, 
jego zamiar zawiera dwa aspekty: jeden dla dobrych, drugi dla złych. On także przybywa tu 
ze złożonym zamiarem. Zatem więc choć jest on jeden my widzimy te dwa aspekty jego 
charakteru.  
 
Pojmowanie, że jedność absolutu nie jest zastałą, niezróżnicowaną rzeczą to teoria 
przedstawiona przez Ramanuję. Nazwana jest visistadvaita-vada, jednością z różnicą. 
Filozofia Śankaracaryi, z drugiej strony, znana jest jak kevaladvaita-vada, wyłączna jednia. 
Ramanuja przyjmuje, że Absolutna Prawda jest jedna, jednak według niego jest ona jednią 
zróżnicowaną. Nie przyjmuje on niezróżnicowanej jedni. Istnieje jedno, w to nie wątpi. Ale to 
jedno charakteryzowane jest przez wyszczególnienie i zróżnicowanie. Jest to podobne do 
panteizmu Hegla.  !
Pytanie: Ze względu na co twierdzisz, że materia jest świadoma gdyż pochodzi od Pana, który 
jest Najwyższą Świadomością? Na początku, gdy po raz pierwszy rozróżniamy między 
materią a duchem, uczymy się, że materia jest martwa, a żywe jednostki nią manipulują - czy 
jednak gdy rozwiniemy wyższe zrozumienie to pojmiemy, że materia też jest żywa?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Tak i to jest znane jako santa-rasa. Na wyższym etapie rozwoju 
potrafimy wszędzie wykrywać świadomość: w szkle, kamieniu, ziemi, wodzie - w tylu 
niezliczonych kształtach i kolorach w jakich materia może się przejawiać.  
 
Zawsze przebywamy wewnątrz świadomości. Świadomość jest wszechprzenikliwa lecz jest 
osadzona w stopniowalnym pojmowaniu. Stopień pojmowania może się różnić, ale jest to 
zupełna świadomość, zupełnie wieczna: pasu-buddhi-tanturajanam harisyeti, pasu buddhi. 
Musimy postarać się powrócić do naszej własnej przestrzeni rzeczywistości. Tam, bez 
pomocy owego śmiertelnego żywiołu, możemy żyć szczęśliwie. Przestrzeń transcendentalna 
nie jest światem niezróżnicowanym. Nie jest tak, że nie posiada się tam indywidualności. Jeśli 
można przyjmować niezróżnicowaną masę świadomości - dlaczego by nie przyjąć istnienia 
układu świadomości? Ramanują stwierdza, że to jest układ, Śankaracarya twierdzi, że istnieje 
tylko niezróżnicowana masa świetlistej świadomości. Ramanuja oponuje. Twierdzi on, że 
podstawą rzeczywistości jest zróżnicowana świetlista masa świadomości. Ona nie jest 
niezróżnicowana, czy nierozróżnialna.  
 
A Śri Caitanya Mahaprabhu twierdzi, że podstawą rzeczywistości jest acintya bhedabheda, 
niepojmowalna dwugobiegunowość. Wszędzie mamy do czynienia z czymś powszechnym i z 
czymś odrębnym. Jakiekolwiek przeciwstawne tezy by nie omawiać, będą one  w sobie miały 
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trochę czegoś powszechnego i trochę czegoś odrębnego. Nic nie jest zupełnie takie samo jak 
coś innego niż ono. A tak w ogóle, nikt nie ma w garści tego, co nieskończonego. Ono jest 
niepojmowalne.  
 
Jednolity i zróżnicowany charakter rzeczywistości jest niepojmowalny; jego sekret jest w 
ręku Najwyższego. To nie zależy od czyjejś zachcianki. Jednakże ten zróżnicowany charakter 
Absolutu widziany będzie różnorako odpowiednio do podmiotowej relacji w jakiej z nim 
jesteśmy.  
Przykład tego znajduje się w Śrimad-Bhagavatam (10.43.17): 

mallanam asanir nrnam nara-varah  
strinam smaro murtiman  

gopanam sva-jano 'satam ksiti-bhujam  
sasta sva-pitroh sisuh  

mrtyur bhoja-pater virad avidusam  
tattvam param yoginam  

vrsninam para-devateti vidito  
rangam gatah sagrajah  

 
"Gdy Pan Kryszna, w towarzystwie Baladevy, wkroczył na zapaśniczą arenę Kamsy jawił się 
widzom na różne sposoby. Każdy widział go zgodnie z własną z nim relacją (rasa). Dla 
zapaśników jest on jak piorun błyskawicy. Ogółowi ludzi jawi się jako najpiękniejsza 
osobowość. Damom jawił się jako najbardziej atrakcyjny młodzieniec, uosobienie Kupidyna, 
budząc zatem ich pożądanie. Pasterze postrzegali go jako własnego krewnego, pochodzącego 
z tej samej wioski Vrindavany. Królowie którzy byli tam obecni postrzegali go jako 
najpotężniejszego władcę. Jego rodzice Nanda i Yaśoda widzieli go jako swoje najbardziej 
ukochane dziecko. Kamsa, król z dynastii Bhoja, widział go jako uosobioną śmierć. 
Światowcy widzą go jako Uniwersalną Formę; osoba nieinteligentna postrzega go jako 
niewłaściwego, a joginom jawi on się jako Naddusza. Członkom dynastii Vrsni jawił się jako 
ich najbardziej czczony potomek."  
 
 Gdy Kryszna wszedł na arenę każdy widział go na swój własny sposób. W ten sposób 
możemy zrozumieć jak zadowala on każdego. Gdy go widzi Yaśoda, mówi ona "Mój synek!" 
Ale gopi widzą dorosłego - nie dziecko. Jego przyjaciele widzą go jako jednego z towarzyszy 
zabaw. Kryszna zadowala każdego. Nawet zwierzęta z Vrindavany doznają ekstazy gdy 
wchodzą w relację z Kryszną. 

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram  
bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim ca malam  
randhran venor adhara-sudhayapurayan gopa-vrndair  
vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih  

(Srimad-Bhagavatam 10.21.5)  
 
"Gdy gopi opisywały słodkie wibracje fletu Kryszny jednocześnie wspominały też własne z 
nim rozrywki; i tak ich umysły wpadały w zachwyt, a one nie były w stanie opisać zupełnie 
piękna wibracji. Dyskutując o transcendentalnych wibracjach wspominały jednocześnie jak 
Kryszna był ubrany, przyzdobiony na głowie pawim piórkiem, niczym tańczący aktor i z 
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błękitnymi kwiatami wpiętymi za uchem. Jego strój mienił się na żółto i złoto a on był 
ozdobiony girlandami wykonanymi z tulasi, kundy, mandary, parijaty i kwiatów lotosu. 
Przystrojony tak atrakcyjnie Kryszna wypełnia dziurki swojego fletu nektarem 
wydobywającym się z jego warg. Wspominają więc go wchodzącego do lasu Vrindavany, 
której ziemia, objęta dotykiem lotosowych stóp Kryszny, doświadcza małżeńskiej rozkoszy."  !

 !
Świadomość Kryszny oznacza w pełni dojrzały teizm, aż do [poziomu] małżeństwa. Wszelkie 
pojęcia spełnienia znajdują się tu na swej najczystszej i najbardziej pożądanej pozycji. Ten 
materialny świat jest jednak tylko cieniem, ponurą imitacją rzeczywistości. Zupełnie dojrzały 
teizm oznacza świadomość Kryszny. W dojrzałym pojęciu teizmu nieskończone obejmuje 
całość skończonego. Schodzi ono by całkiem objąć i  przyjąć skończone. Taki rodzaj 
dojrzałego teizmu spotykany jest we Vrndavanie. Tu opieszała część skończonego odnaleźć 
może rozkosz objęcia przez całość nieskończonego. We Vrindavanie żaden kąt skończonego 
nie pozostaje niespełnionym; każde ziarnko piasku i każde pnącze jest tam dobrze 
reprezentowane, z pełną osobowością w miłosnych rozrywkach z Kryszną.  
 
Jednak tu, w materialnym świecie, ziarenko piasku jest niczym, jest ignorowane. A tam 
wszystko jest mile widziane. We Vrndavanie nie istnieje ignorancja. Nie jest tam ignorowane 
jakiekolwiek zainteresowanie, wszystko jest zharmonizowane, a zatem pojęcie Vrndavany w 
świadomości Kryszny jest najwyższą koncepcją dojrzałego teizmu. Śrimad-Bhagavatam 
mówi: "Ilekroć Kryszna stawia swą lotosową stopę we Vrndavanie, uosobiona Ziemia mówi - 
'Mój los się dopełnił, osiągnęłam swe najwyższe szczęście'." We Vrndavanie ziemia, kurz, 
odczuwa przyjemność najwyższego rodzaju miłości małżeńskiej jedynie dzięki dotykowi jego 
lotosowych stóp. Gdziekolwiek Kryszna stawia stopę - radość Ziemi nie zna granic. Dzięki 
temu dotykowi Ziemia odczuwa najbardziej intensywną ekstazę.  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We Vrndavanie Kryszna jest madhurya, uosobieniem słodyczy. Jest on ananda, uosobieniem 
ekstazy. I Kryszna w każdy sposób odpowiada na nasze wewnętrzne potrzeby. Najwyższe 
Centrum posiada szczególną zdolność odpowiadania na wszelkie potrzeby potrzeby oraz 
gaszenia pragnienia wszelkiego istnienia. Kryszna rozdziela wszystkim duszom - 
odpowiednio do pojętności, pozycji oraz godności - sok słodkiego morza transcendentalnego 
smaku,  yo yam sraddha sa eva sah.  
 
Można kosztować karmelkowej słodyczy Absolutu zgodnie ze swoją pojętnością, właśnie tak 
jak na rozmaite sposoby bywają kosztowane karmelki. Dla normalnego języka cukierek jest 
bardzo słodki, ale gdy na języku jest ropień to nawet cukierek będzie gorzki.  
 
Człowieka w pracy jego szef postrzega jako pracownika, jego dzieci - postrzegają go jako 
ojca, a jego żona - jako swego męża. Jego służący będzie go postrzegał jako pana. Psy i inne 
zwierzęta będą go widzieć w jeszcze inny sposób. Ta sama osoba będzie widziana rozmaicie, 
odpowiednio do relacji między widzem, a widzianym. Podobnie Kryszna jawi się różnorako 
tym, którzy widzą go zgodnie z właściwą sobie rasa. W ten sposób zróżnicowany charakter 
Absolutu ujawnia się odpowiednio do podmiotowych kwalifikacji duszy. 

koniec rozdziału piątego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Rozdział szósty 
TEZA, ANTYTEZA, SYNTEZA!
 
 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Co studiujesz?  
 
Student: Filozofię i religię.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Na jakim uniwersytecie?  
 
Student: Na Stanowym, w San Francisco.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jesteś studentem religii i filozofii. Studiowałeś Hegla? Filozofia Hegla 
opisywana jest niekiedy jako panenteizm. Panenteizm twierdzi, że Bóg jest obecny we 
wszystkich rzeczach, jednak w przeciwieństwie do panteizmu podkreśla, że Bóg jest 
niezależnym bytem ponad i poza rzeczami. Hegel znany jest także z perfekcjonizmu. 
Twierdzi on, że natura absolutu jest połączeniem zarazem uwarunkowanego i 
nieuwarunkowanego. Prawda rozwija się poprzez tezę, antytezę oraz syntezę - i metoda ta 
wszystko pcha do przodu. Według Hegla absolut istnieje przez siebie i dla siebie. Używa on 
także niemieckiego odpowiednika wyrażenia "umrzyj aby żyć". Takie były wybrane przez 
niego wyrażenia.  
 
Wyrażenia takie są niezwykle użyteczne  w dziedzinie teistycznej. Jeżeli pragniesz poczynić 
postęp na życiowej drodze, musisz umrzeć takim jakim jesteś. Twoje ego musi zostać 
rozłożone, a wtedy odsłoni się twe rzeczywiste wnętrze, czy świetniejsza jaźń. Ta filozofia 
nadaje się do pojawienia między ludźmi Zachodu. Pojęcie śmierci w imię życia występuje 
[również] w nurcie Vaisnavizmu.  Hegel powiedział także, że Absolut istnieje "przez Siebie" i 
"dla Siebie". "Dla Siebie" oznacza, że Absolutna Prawda jest Najwyższym Podmiotem 
Radości. W Bhagavad-gicie [9.24] Kryszna mówi: 

aham hi sarva-yajnanam  
bhokta ca prabhur eva ca  

na tu mam abhijanati  
tattvenatas cyavana te 

 
["Jedynie Ja jestem podmiotem radości i panem wszystkich ofiar. Ci, którzy nie rozpoznają 
Mojej prawdziwej, transcendentalnej natury, upadają." - przekład z "Vrindy"]  
Jest to najbardziej żywotny punkt określenia Boga jako osoby. On jest podmiotem radości. 
Jeśli coś jest przedmiotem przeżywanej radości, to podmiot tej radości zajmował będzie 
najwyższą pozycję. Inaczej być nie może. Wszystko jest przeznaczone dla jego radości. A on 
jest najwyższym. "Przez Siebie" oznacza, że absolut jest najwyższym - wszystko jest 
przeznaczone dla jego satysfakcji. Jest to prawda konieczna, niekwestionowalna. Jak również, 
jego egzystencja jest podmiotowa.  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Żaden przedmiot nie może istnieć bez podmiotu. Żadna rzecz nie może istnieć bez kogoś, kto 
myśli. Musi być osoba myśląca. Czym, na przykład, jest skamielina? Gdy ją przebadamy 
zauważymy kolor i twardość kamienia, ale te jakości to są proste myśli w nas - to stan 
myślenia. Czym jest kolor? Pojęciem w naszej świadomości.Zatem dowolny rodzaj 
egzystencji zakłada z góry podmiot lub świadomość. Takie jest sedno argumentu. Żaden 
przedmiot nie może istnieć bez podmiotu. A żaden podmiot nie może istnieć bez przedmiotu. 
Istnieje myślący i myśl. Jeśli mamy myślącego, to on musi coś myśleć - zatem przedmiot 
istnieje. A jeśli istnieje przedmiot, to jakiejkolwiek by nie miał cechy, musi ona być 
reflektowana w świadomości podmiotu. Inaczej nie jest możliwe żadne istnienie. Rozumiesz?  
 
Student: Tak. To bardzo jasne.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Takie są oryginalne koncepcje Hegla, jego wkład w filozofię. Jest on 
bardzo ważnym filozofem. Dla myśliciela z Zachodu filozofia Hegla będzie bardzo bliska 
myśli Wschodu.  Z wielu względów filozofia Hegla jest bardzo bliska filozofii Ramanujy.  
 
Oczywiście jest [jeszcze] wielu ważnych filozofów Zachodu. Bardzo wpływowa jest filozofia 
Kanta. Znasz Kanta?  
 
Student: Tak.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Studiowałeś Kartezusza?  
 
Student: Tak, trochę. On powiedział: "Myślę, więc jestem."  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jest on uznawany za ojca filozofii nowożytnej. Potem jest jeszcze 
Berkeley, skrajnie podmiotowy (subiektywny) myśliciel. Locke, Hume, Mill, Berkeley, 
Johnson, Kant, Hegel - wszyscy oni to ważni Zachodni filozofowie.  
 
Student: Wolę studiować filozofię Wschodu. !!
Śrila Śridhar Maharaj: Jaki rodzaj filozofii Wschodu studiujesz? Sankhyę, yogę, nyayę, czy 
vaiśeszikę?  
 
Student: Buddyzm zen i taoizm, filozofię chińską.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Konfucjusz pochodzi z Chin. Konfucjusz obecny jest w Chinach - 
przed buddyzmem. A przesuwając się stopniowo na Zachód odnajdujemy Sokratesa, Platona, 
Arystotelesa. Studiowałeś ich?  
 
Student: Tak, trochę ich studiowałem.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Przedłożona prze Platona koncepcja paralelizmu do pewnego stopnia 
przyjęta jest również w filozofii Vaisnava. Według Platona formy występujące w naszym 
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doświadczeniu są odbiciem formy idealnej. Takie było jego rozumienie tego jak formy które 
postrzegamy są refleksem oryginalnego duchowego świata. Taka jest teoria paralelizmu 
Platona.  
 
Student: Czy mógłbyś, proszę, jeszcze wyjaśnić analogie między filozofią Hegla a 
świadomością Kryszny? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: W filozofii Hegla prawda rozwija się poprzez tezę, antytezę i syntezę. 
Prawda porusza się krętą ścieżką. W filozofii świadomości Kryszny słowo vilasa oznacza 
"figlarny ruch". Można odnosić je do zaznaczenia, że Absolut pochłonięty jest zabawą. I że 
przebiega ona  pokrętnie. Aher iva gatih premnah svabhava-kutila bhavet: wąż porusza się w 
sposób pokrętny; podobnie ruchy Absulutu nie następują w linii prostej, lecz są kręte. Czymś 
takim jest vilasa lub koncepcja lila - boskich rozrywek Pana. Jest to podobne do opinii Hegla, 
wedle której prawda rozwija się w pokrętny sposób poprzez tezę, syntezę i antytezę. Istnieje 
teza, następnie jej przeciwieństwo i następnie wreszcie one się jednoczą i powstaje nowa teza. 
Potem znów [dochodzi do niej] antyteza i znów [powstaje] większa harmonia w [kolejnej] 
syntezie.  
 
Tym sposobem prawda jest dynamiczna - rozwija się i czyni postęp. Hegel był najgłębszym 
myślicielem pośród filozofów Zachodu. Oczywiście innych niemieckich uczonych, jak Max 
Müller, także można wliczyć w poczet  głębokich myślicieli. Niemcy naprawdę darzyły 
kulturę indyjską wielkim uznaniem i upodobaniem, tak że niektóre starożytne księgi których 
nie można już w Indiach znaleźć, dostępne są wciąż w Niemczech. Niemcy choć nigdy nie 
byli kolonialnymi panami Indii, to jednak są niezwykle dociekliwi chcąc poznać księgi 
kultury Indii. Mimo wojny ocalało bezpiecznie w Niemczech wiele rzadkich, starożytnych 
ksiąg indyjskich, których już nie można odnaleźć w Indiach.  !
Student: Mam pytanie odnośnie filozofii Berkeleya. Wedle Berkeleya świat jest w  umyśle. 
Teoria Berkeleya wydaje się zmierzać ku zanegowaniu istnienia tego świata. Wydaje się 
zmierzać ku zanegowaniu jakiegokolwiek rodzaju rzeczywistości.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jednak Hegel w jakimś stopniu przyszedł z pomocą Berkeleyowi. 
Berkeleyowi można rzucić wyzwanie: "Mogę pomyśleć, że mam w kieszeni sto dolarów - ale 
jeśli ich tam poszukam, to czy je znajdę?" Hegel stwierdza, że one muszą być gdzieś tam, w 
Powszechnym Umyśle. Taki jest punkt widzenia Hegla.  
 
Student: Zatem są one gdzieś obecne.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: I ta fala nadchodzi stopniowo. Taki jest mój argument odnośnie "Jaiva 
Dharmy" Bhaktivinody Thakury. Czytałeś tą książkę?  
 
Student: Nie, nie znam tej książki.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: W tej powieści jej bohaterowie, którzy rozmawiają o życiu duchowym, 
są najprawdopodobniej wyobrażeni. Różne osoby z tej książki - Brajanatha, Babaji i inni - 
wydają się być wymyślonymi postaciami dyskutującymi o duchowym życiu. Ale, jak już 
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kiedyś wyjaśniałem, to co jest w umyśle Bhaktivinody Thakury - to, co napisał on w "Jaiva 
Dharmie" - nie jest wyobrażeniem. W tym czy innym czasie osoby i zdarzenie, o których on 
wzmiankuje, musiały istnieć i kiedyś znowu zaistnieją ponownie. Rozumiesz?  
 
Student: Nie jestem pewien.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: To, co Bhaktivinoda Thakura ujrzał w swym umyśle musi gdzieś w 
świecie istnieć, kiedyś w przyszłości, czy kiedyś w przeszłości. Rzecz  sama, opisywana na 
pierwszy rzut oka w sposób fikcyjny, musiała rzeczywiście istnieć. Pozwolę sobie podać ci 
przykład. Gdy mówię dźwięk porusza się z pewną prędkością. Ten dźwięk można usłyszeć 
później w innym miejscu. Tak samo będzie w wypadku światła, prawda?  
 
Student: Tak.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: W ten sposób Śri Caitanyadeva swym boskim głosem intonował tu i 
wygłaszał sankirtana. On wyśpiewywał a boskie fale [jego głosu] dotąd się rozchodzą. I 
mogą być one odnalezione w niektórych miejscach wszechświata. Rozumiesz? Czy to jasne?  
 
Student: Myślę, że tak.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Prędkość ruchu światła nie ustaje, ono nie ginie. W ten sam sposób nie 
ginie też głos który teraz wymawiam; przebywają one pewien dystans w czasie i przestrzeni. 
Cokolwiek widzę - tą falę światła - także się przemieszcza. Audycje radiowe z okresu II 
wojny światowej, czas tej wojny, wizja tej wojny - wibrując w określonym tempie także są 
obecne gdzieś w przestrzeni. Ta wibracja była kiedyś tutaj, lecz teraz jest gdzie indziej. 
Dryfuje ona w jakiejś przestrzenie rzeczywistości w czasie i przestrzeni. Jeśli wrzucę kwiat 
do  wód Gangesu zostanie on porwany przez nurt rzeki. Jeśli pobiegłbym szybciej niż bieży 
nurt odnalazłbym kwiat gdzieś w rzece daleko stąd. W ten sposób prędkość [ruchu] światła - 
prędkość wzroku - przebiega 300.000 kilometrów w sekundę. Jeśli jest możliwa prędkość 
większa niż prędkość światła to możemy prześcignąć [świetlną] falę wizualnych zdarzeń 
niesionych przez to światło. To jest możliwe.  
 
W podobny sposób, to co teraz istnieje w przestrzeni wyobraźni musiało istnieć rzeczywiście 
w jakimś czasie w przeszłości lub przyszłości, lecz teraz znajduje się gdzie indziej. Mówi się, 
że rozrywki Kryszny przenoszą się z jednego wszechświata do drugiego w ten sam sposób jak 
słońce przemieszcza się z jednej strefy czasowej do drugiej. Wschód słońca teraz obecny jest 
tu, za pięć minut od tej chwili wschód słońca i poranek będzie się odbywał gdzie indziej. W 
ten sposób zawsze  odbywa się gdzieś wschód słońca. Tu czy tam, wschodzące słońce zawsze 
można gdzieś na Ziemi odnaleźć. Gdybyśmy mogli poruszać się z prędkością [ruchu] Słońca, 
to wschodziłoby ono dla nas ciągle.  
 
To co pojawiło się w umyśle Bhaktivinody Thakury, co mógł on opisać w sposób, na 
pierwszy rzut oka, fikcyjny - musi gdzieś istnieć w przestrzeni rzeczywistości, w przeszłości 
lub przyszłości. To jest rzeczywistość, nie wyobraźnia.  
 
Wszystko jest realne. To nie jest wyobraźnia. To co postrzegam w marzeniu jest w tej chwili 
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nieprawdziwe. Ale we wcześniejszym etapie mojego życia, w przeszłości, doświadczałem tej 
rzeczywistości. Wtedy było to faktem, teraz jest marzeniem.  
 
To, co jest w umyśle może być dla nas abstrakcją, ale w Umyśle Powszechnym wszystko jest 
konkretem. Cokolwiek istnieje w przestrzeni wyobraźni musi być - i może być - gdzieś 
wytropione.  !!
Student: Choć wszystko, w jakimś sensie, jest w umyśle, wciąż, gdy jest mi gorąco i widzę, 
że i innym jest gorąco, to stwierdzam, że jest gorąco. Wydaje się, że - wedle Berkeleya - to 
zachodzi tylko w moim umyśle.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Musisz zrozumieć fundamentalną prawdę, że to, co dla ciebie jest 
upałem, może być zimnym otoczeniem dla jakiegoś innego organizmu. Jest to kwestia 
stopnia. Nasze doświadczenie zimna i gorąca zależy od stopnia naszej tolerancji. Co dla nas 
jest jest zimne, może być gorące dla innych. Musimy się w ten sposób dostować do idei 
rzeczywistości - co dla mnie jest gorące, może być zimne dla kogoś innego. Rzeczywistośc 
jest czymś jednym dla istot ludzkich; czymś zupełnie innym jest ona dla owadów, robaków i 
innych organizmów. To co dla nas jest jasnym, jest ciemnym dla innych. Co jest jasnością dla 
sowy, dla nas jest ciemnością. Rozumiesz?  
 
Student: Tak.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Stworzenie ma wielobarwną naturę. Doświadczenie naszych oczu i 
uszu różni się od doświadczenia innych, których zmysły różnią się od naszych. To, co jest dla 
nas słyszalne, jest nie słyszalne dla kogoś innego. Ale nasze uszy nie potrafią wykryć 
brzmienia infradźwięków, czy ultradźwięków. Nasze uszy mogą wykryć jedynie ograniczony 
zakres [częstotliwości] brzmienia. Nasza zdolność widzenia  także jest ograniczona. Nie 
możemy widzieć ani podczerwieni, ani nadfioletu. Wrażliwość naszego czucia, naszego 
zmysłu dotyku, jest  w znacznym stopniu ograniczona.  
Tak więc wszelkie rzeczywistości współistnieją razem; rzeczywistość jest dostrojona 
odpowiednio do naszego własnego doświadczenia. Czuję, że jakaś rzecz jest zimna, a dla 
kogoś innego ta sama rzecz jest gorąca. W ten sposób jest ona "gorąca" lub "zimna" 
stosownie do naszym subiektywnych doświadczeń. I w ten sposób istnieje nasza 
rzeczywistość. Zatem to co jest postrzegane przez umysł nie jest wyobrażeniem, jest 
rzeczywistością. Co dla mnie jest wyobrażeniem jest rzeczywistością dla kogoś innego. 
Wschód i zachód słońca z różnych punktów widzenia można obserwować jednocześnie. W 
obrębie całości stworzenia wszystko współistnieje razem.  
 
To co teraz odczuwamy jako zimne z woli Najwyższego Pana możemy poczuć z łatwością 
jako bardzo gorące. Poprzez jego wolę wszystko jest  możliwe. Wszystko zależy od niego. On 
jest podstawową przyczyną. To co uważamy za upał nie do wytrzymania w jednej chwili 
będziemy musieli odczuwać jako niewytrzymywalne zimno, jeśli taka będzie wola Boga. 
Wszystko zależy od jego woli. A objawia się tu ona w bądź zmieniony sposób, ogólnie, bądź 
w określony wyjątkowy sposób wedle jego kaprysu. Może on tak swoją wolę ujawniać 
stopniowo,  jego wola jest pierwszą przyczyną wszystkiego.  I jest on ponad prawem. 
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Musimy być tego świadomi.  Wtedy będziemy mogli wszystko  wytłumaczyć.  
 
Student: Zatem jest on kimś takim jak hipnotyzer.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Tak, on jest hipnotyzerem. Wszystko zależy od słodkiej woli Absolutu. 
Wszystko jest zaprojektowane i zaplanowane przez niego. Wszystko jest w jego rękach. 
Absolutne centrum istnieje przez siebie i dla siebie. On jeden zna cel wszystkiego. Nikt 
więcej. On jeden zna swoje drogi, nikt inny nie może poznać jego dróg. Możemy wiedzieć 
tylko tyle, na ile on nam pozwoli. To również może być zmienione z jego słodkiej woli. Jest 
on zatem zupełnie wolny, jest władcą absolutnym. I tego najwyższego władcę można 
schwytać tylko miłością, nie wiedzą. Jego drogi są nieznane. Jak nasza wiedza może nam 
dopomóc go zrozumieć? Wiedza może być użyteczna dla zrozumienia czegoś, co podąża za 
stałymi prawami i posiada stałą naturę. Jednak Absolut jest samowładcą, w dowolnej chwili 
może zmienić wszelkie prawa. Jak więc poznamy nieskończonego? W naszych próbach 
zrozumienia Absolutnej Prawdy wszelkie poprzednie doświadczenia stają się puste i próżne. 
W każdej sekundzie może on pokazać nam nowy kolor. Żadna wiedza nie może przedstawić 
żadnego jasnego swierdzenia prawdy o Absolucie. Odnośnie nieskończonego wiedza jest 
bezowocna. Wpierw porusza się on jedną drogą, potem inną. Na podstawie czego 
przeprowadzimy naszą kalkulację? Jego miejsce ciągle się zmienia zgodnie z jego słodką 
wolą.  
 
Jego serce może zostać pojmane jedynie przez poddanie się w niewolę. Tylko przez samo 
poddanie się możemy go zadowolić. I jeśli zechce, może się nam ujawnić, lecz nawet wtedy 
możemy poznać tylko taką cząstkę jego osobowości, możemy wiedzieć o nim tylko tyle, ile 
zechce sam objawić. Projektant rzeczywistości jest samowładcą, jest ponad prawem. Musimy 
to starannie rozważyć. Ten, kto projektuje ten wszechświat jest ponad prawem, jest poza 
jurysdykcją wszelkiego prawa; nie posiada on stałej natury. W dowolnej chwili może 
zmieniać swą pozycję zgodnie ze swoją słodką wolą. I cokolwiek zechce, to musi się zdarzyć.  !!
Student: Bertrand Russell powiedział, że jeżeli Bóg istnieje, to nie może on być dobry. Sam 
Bóg nie jest ograniczony prawem, lecz jeśli my złamiemy prawo Boże, będziemy cierpieć. 
Gdyby Bóg był dobry, to mógłby stworzyć wszystkie dusze tego świata [tak, by były one] 
ponad prawem.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jeśli Russell tak mówi, to oznacza to, że chce on zostać Bogiem 
Bogów. Panu Russellowi powiemy: "Absolutna Prawda jest nieznana i niepoznawalna. Jak 
można poznać jej drogi? Ona jest samowładcą. A pan chciałby narzucać Prawdzie 
Powszechnej swoje pokrętne, nikłe i skończone doświadczenie? Pańskie doświadczenie jest 
ze wszech miar ograniczone. I chciałby pan to niewielkie doświadczenie wcisnąć w 
nieograniczoną całość? To najżałośniejszy argument oparty o zapewnienie błędnej wiedzy. Ze 
swej skończonej pozycji chciałby pan poznać wymiar całkowitej nieskończoności, a natępnie 
poddać go krytyce.  Jaki jest fundament pańskiej krytyki? Na jakiej podstawie wychodzi pan 
do nieskończonego by go krytykować? Co pan o nim wie?"  
 
"Gdy widzi pan matkę karcącą syna i widzi pan tylko tę cząstkę jej zachowania, to może pan 
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stwierdzić, że ona jest bardzo okrutna. Ale nie zna pan uczucia z jakim matka troszczy się o 
dziecko. Nie jest pan świadomy tego wszystkiego. Może pan powiedzieć, że ona karze 
swojego syna i jest dlatego okrutna, ale pan nie zna kontekstu jej zachowania. Każdy 
wypadek będzie posiadać swą przyszłość i przeszłość i należy ostrożnie go prześledzić przed 
wydaniem osądu, czy poczynieniem jakiejkolwiek uwagi."  
 
"Na ile w pańskim przypadku jest pan ograniczony w relacji do nieskończonego? Do jakiego 
stopnia może go pan zrozumieć? Pańska zdolność poznania nieskończonego jest bardzo nikła. 
Nie powinno się próbować czynić uwagi o nieskończonej woli na podstawie własnej 
ograniczonej pojętności. Dla człowieka rozumu jest to nierozsądne, czy samobójcze."  
 
Student: Słyszałem, że według wedyjskiej ontologii dusza jest brzegowa. Czy dusze jiva na 
brzegowej, czyli tatastha, pozycji posiadają wiedzę, że istnieje wyższy i niższy świat, że w 
materialnym świecie istnieje cierpienie, a w świecie duchowym boska służba?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Dusza jiva posiada zdolność przystosowawczą do obu stron: brzegowy 
oznacza "obdarzony zdolnością przystosowawczą do zarówno duchowych jak materialnych 
światów bez [uprzedniego] udziału, czy doświadczania któregoś z nich". Dusza brzegowa 
(tatastha jiva) posiada tylko ziarenko zdolności przystosowawczej do obu stron. 
Umiejscowiona jest na brzegu pomiędzy duchowymi i materialnymi światami, a brzegowość 
oznacza dokładnie to, że zajmuję się miejsce do analizowania przystosowawczej zdolności. 
Może się ona zwrócić ku światu duchowemu i może przyjść do świata materialnego. Istnieje 
możliwość dokonania wyboru któregoś z nich, a dusza staje przed zadaniem doświadczenia 
własnej wolności. Ponieważ dusza jest jednostką świadomą posiada wolną wolę. Wolność jest 
nieodłączna od świadomości. Świadoma jednostka i wolność to jedno i to samo. Świadomy 
atom oznacza  obdarzonego wolnością. Bez wolności mamy materię.  !
Student: Dusza obdarzona jest wolnością, lecz czy posiada wiedzę o różnych aspektach 
rzeczywistości?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Ponieważ dusza jest dość niewielka jej wolność również jest 
niedoskonała; dusza na pozycji brzegowej jest całkiem bezbronna. Wolność nie oznacza 
wolności absolutnej. Ponieważ egzystencja duszy jest nieznaczna jej wolność jest ułomna - 
istnieje możliwość popełnienia błędu. Wolność drobnej duszy nie oznacza wolności 
doskonałej. Wolność zupełna byłaby doskonałą rzeczywstością, jednak filigranowa dusza 
obdarzona jest najmniejszą atomową wolnością. Taka jest pozycja atomów świadomości i 
stąd też są one podatne na zranienie. Mogą one osądzać właściwie lub niewłaściwie, takie jest 
miejsce tych, którzy usytuowani są na pozycji brzegowej. Gdyby dusza nie była obdarzona 
wolnością do określenia swego miejsca, musielibyśmy obwiniać Boga za nasze cierpienia. 
Jednak nie możemy obwiniać Boga. Punkt rozpoczęcia  cierpienia duszy leży w niej samej.  
 
Cierpienia duszy w niewoli podobne są cierpieniom kogoś uzależnionego od narkotyków. 
Zanim zacznie się zażywać środki odurzające pierwszym krokiem do uzależnenia jest 
ciekawość. Po tym, gdy zażywa się środki odurzające przez jakiś czas, nastaje chwila, że bez 
odurzenia się już niczego nie można niczego zrobić. Nasze przywiązanie do mayi, czyli 
nieporozumienie, jest jak uzależnienie od narkotyków. Po pierwsze jesteśmy ciekawi, jednak 
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gdy przyzwyczaimy się do  odurzania się błędnym rozumieniem, jesteśmy zmuszeni do 
kontynuowania używania  tej odurzającej substancji. Ten nawyk, nim się zaczął, mógł się 
nigdy nie zacząć. Lecz jeśli już raz zaczniesz  brać, dopóki oddajesz się uzależnieniu, jesteś 
pożerany przez odurzanie się.  
 
Pierwszą przyczyną naszego uwikłania się w naturę materialną było pomieszanie nasze z 
mayą w grze ciekawości. Ona przybywa, na tyle na ile [sami] się z nią zaprzyjaźnimy, by nas 
pochłonąć. W ten sposób znajdujemy się we władzy mayi. Jednak nasze wplątanie na 
początku było zupełnie niewielkie, jak eksperymentowanie z narkotykami. Początek naszej 
zabawy z mayą zaangażował dobrowolne nadużycie naszej wolnej woli i to doprowadziło nas 
do obecnego stanu, w którym maya nas pochłonęła. Maya wyznacza nasz pociąg do 
odurzania; tam gdzie istnieje umiłowanie wyzysku tam jest maya. A prawda jest 
przeciwieństwem wyzysku. Prawda opiera się na poświęceniu wszystkiego Krysznie.  
 
Student: Jeśli dusza na pozycji brzegowej (tatastha) wystawiona jest zarówno na to, co 
rzeczywiste, jak i na to co iluzoryczne -   to dlaczego brakuje jej tyle rozeznania by wejść na 
właściwą ścieżkę?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Brakuje jej prawdziwej głębi rozeznania, jej rozeznanie jest niewielkie. 
Jednak ona tam jest. Jakkolwiek by nie była mała, jednak tam jest.  
 
Student: Czy ona może się udać również do duchowego królestwa Pana?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Może, i niektóre dusze faktycznie udają się na tamten brzeg. Niektóre 
udają się na jedą stronę, a inne na drugą. Dusza posiada niezależność. Wszystkie nie idą 
[tylko] na jedną, czy drugą stronę. Potem pojawią się naciski. Ale [teraz] nie ma żadnego 
przymusu. To jest wolny wybór, niektóre pójdą na tą stronę, a niektóre na tamtą.  
 
Student: Czy istnieje jakaś wiedza, która może pochodzić z zewnątrz, lub czy jest możliwe, 
by dusza na pozycji brzegowej otrzymała pomoc od kogoś z zewnątrz?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: W każdej fazie naszego istnienia obcna jest zewnętrzna pomoc. Jednak 
w niezróżnicowanym stanie duchowego istnienia w przestrzeni brzegowej mogą dopomóc 
jedynie wyżsi pośrednicy. Zwyczajna świątobliwa osoba nie może wykryć braków, czy 
transcendentalnych właściwości w niezróżnicowanej duszy. Pomoc taka jest dziełem wyższej 
osobistości. Jedynie sam Bóg, lub podniosła, czy upoważniona świątobliwa osoba może 
pomóc duszy w takim położeniu. Przypuśćmy, że masz nowonarodzone dziecko. Tylko 
lekarz, który jest specjalistą o zaawansowanej wiedzy może zajmować się noworodkiem. 
Lecz gdy dziecko trochę już podrośnie będzie umiało mówić i przedstawić objawy swojego 
bólu. Wtedy będzie mógł mu pomóc zwyczajny lekarz. Zwyczajni święci nie mogą nam 
pomagać na każdym etapie życia. Oni mogą prowadzić nas i pomagać nam jedynie do 
pewnego etapu. Ale sam Pan i ci wysoce  upoważnieni święci, którzy są z nim blisko 
związani mogą nam pomagać w dowolnym etapie naszego duchowego rozwoju. 

koniec rozdziału szóstego !!
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!
Rozdział siódmy 
PODMIOT NAJWYŻSZY!
 
 
Pytanie: Jak możemy zastosować właściwe odróżnienie i stwierdzenie w naszym 
poszukiwaniu wiedzy o nieskończonym?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Odróżnianie zachodzić może w różnych przestrzeniach, lecz musi 
posiadać związek z przestrzenią wyższą.  Stwierdzenie i odróżnienie powinny znajdować się 
we właściwej przestrzeni. Stwierdzenie i odróżnienie wychodzą z naszej strony, ale nasz 
postęp zależy od łaski wyższej strony - musi istnieć ten związek - wymagane jest poddanie 
się. Wtedy Pan zbliży się do nas, zabierze nas do wyższej przestrzeni. Jakimś sposobem 
musimy przekonać wyższy autorytet by nas zaszczycił. Musimy zachęcić wyższy autorytet by 
nas przyjął. Nie zależy to tyle od naszych zdolności, co od naszego posłuszeństwa i poddania 
się, od naszej tęsknoty do miłosierdzia - nie od naszej pozytywnej pojętności, lecz od naszej 
cechy negatywnej, naszego poddania się. Jako podmiot nie mogę z nieskończonego uczynić 
przedmiotu mego odróżnienia, on zawsze jest nad-podmiotem.Nie mogę Boga uczynić 
przedmiotem mego odróżniania. Jest on nad-podmiotowy. Moja pozycja, me położenie, musi 
zachęcić wyższy autorytet by zszedł on w moją przestrzeń i mi pomógł, wyróżnił mnie. 
Rzeczywiste odróżnienie, czy wiedza, powinno prowadzić nas do samo-poddania. Poddanie 
jest konieczne dla przyciągnięcia uwagi Pana. Wszystko zależy od jego słodkiej woli. Jest on 
samowładcą: jego słodka wola jest wszystkim. Przyciągnąć jego słodką wolę, powiększyć 
naszą negatywną stronę, naszą skłonność do poddania, przyciągnąć jego łaskę - to będzie 
naszym prawdziwym zadaniem jeśli chcemy rozwinąć duchowe życie. I żeby przyciągnąć 
uwagę Pana wszelkie nasze kwalifikacje muszą być negatywne w charakterze - będziemy 
potrzebować poddania, podporządkowania, pokory. Możemy położyć nacisk na naszą pozycję 
modląc się: "O mój Panie, jestem w najgorszej potrzebie, bez twej łaski nie wytrzymam. 
Jestem bezradny. Nie wytrzymam bez twej łaski." Pomoże nam ten rodzaj westchnięć, 
gorliwości, [głoszenia] potrzeby jego łaski. Innymi słowy mamy usprawnić nasz negatywny 
charakter i tym sposobem przyciągnąć pozytywny – Krysznę.  
 
Powinniśmy  zatem rozwijać właściwe odróżnienie, ponieważ od tego momentu nasz 
subiektywny (podmiotowy) charakter będzie działał jako jego przedstawiciel. Będzie nas on 
inspirował od wewnątrz we wszystkim co robimy. Nasze odróżnianie zostanie wykorzystane 
w zaprowadzaniu jego porządku. Nie będziemy mogli posiadać jakiegoś odrębnego interesu, 
osobnego odróżnienia. Będę zaprowadzał jego porządek, albo porządek wyższego urzędnika 
Najwyższego Pana. Mogę użyć swego odróżniania jak uczynić pomniejsze przygotowania do 
wprowadzenia tego porządku. Jednak wobec Pana, który jest ode mnie wyższy, moja postawa 
będzie zawsze uległością, poddaniem, posłuszeństwem, wiernością, bezwarunkowym 
niewolą. Mentalność niewolnika pomoże nam wejść w tą przestrzeń. Jęli naprawdę jesteśmy 
uniżeni, to z wyższej przestrzeni nadejdzie dopływ łaski. Zawsze taki powinien być tok 
naszych myśłi: wysoki i niski. Podmiotowy i przedmiotowy. A Kryszna nie jest przedmiotem 
żadnej reguły, on jest samowładcą. Oto są dane, które musimy zawsze pamiętać.  Wszystko 
porusza się zgodnie z jego słodką wolą; naszym zadaniem zatem będzie przyciągnięcie jego 
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uwagi. Będzie to możliwe jedynie dzięki wzrostowi naszej  negatywnej skłonności, 
osiągniemy to dowodząc mu –  bona fide sposobem – że jesteśmy najbardziej potrzebującym. 
W tym czasie rozwiniemy właściwe odróżnienie i wiedzę; to znaczy, że nasze odróżnienie 
zostanie spożytkować we wprowadzaniu jego porządku.  !
Pytanie: W Iśopanisad jest mantra [w. 11]:  !

vidyam cavidyam ca yas  
tad vedobhayam saha  

avidyaya mrtyum tirtva  
vidyayamrtam asnute 

 
 
Śripad Bhaktivedanta Swami Maharaj przedstawił następujące tłumaczenie: „Tylko ten, kto 
może poznać jednocześnie ścieżkę niewiedzy i ścieżkę wiedzy transcendentalnej, zdolny jest 
wydostać się spod wpływu ciągłych narodzin oraz śmierci i cieszyć się w pełni 
błogosławieństwem nieśmiertelności” [przekł. z„Vrindy”]. Jak on rozumiał to poznawanie, 
krok za krokiem, ścieżki niewiedzy i ścieżki wiedzy ?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jedna jest negatywna, a druga pozytywna. Wiedza oznacza poznać co 
jest fałszem i zostawić to oraz rozpoznać co jest prawdą i przyjąć to. Rozumiesz? Uprawiać 
rozumienie fałszu i prawdy znaczy wiedzieć. "To jest fałszywe - musimy to odrzucić, to jest 
prawdziwe - muszę to przyjąć." W ten sposób można rozumieć ten wers.  Znać co złe. 
kultywować złe, oznacza wiedzieć, kiedy coś jest złe i to odrzucić, a kultywować prawdę 
oznacza to przyjmować. Owo kultywowanie nie oznacza, że mamy kultywować ignorancję po 
to, by ją nabyć. To, co ta mantra tu popiera, to odrzucenie fałszu i popieranie prawdy. Usterki 
mayi powinny być analizowane.  Musimy wiedzieć: "O, to jest maya. To jest złe, to jest 
beznadziejne, to jest niepożądane." Musimy znać, by uniknąć tych rzeczy. Musimy odrzucić 
niewiedzę i spróbujemy zdobyć wiedzę, poznanie. Spróbujemy zrozumieć jasną stronę i 
kierować się ku światłu, przyjmować je coraz bardziej i postępować ku prawdzie.  
 
Pytanie: Mikołaj z Kuzy, katolicki filozof niemiecki żyjący w XV w., nauczał doktryny 
Uczonej Niewiedzy. Jak by ją porównać z filozofią Vaisnava?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Możemy akceptować jasną stronę: szlachetna niewiedza jest wedle 
naszego poglądu jnana-sunya bhakti, oddaniem wolnym od wiedzy.  
 
Szlachetna niewiedza oznacza by w tym świecie nie kalkulować, lecz poddać się: utracić 
naszą wiarę w kalkulację, w naszą subiektywną zdolność kalkulacji i poddać się 
najwyższemu. Jnana-sunya bhakti możemy przełożyć następująco. Z "uczoną niewiedzą" 
mamy do czynienia wtedy, gdy nauczany rozumie własne ograniczenia, gdy uświadamia 
sobie: "Jestem ograniczoną istotą, moja nauka także jest ograniczona; nauka nie może uczynić 
ze mnie bona fide znawcy nieograniczonego". Lepiej jest poddać się nieskończonemu i 
pozwolić mu działać w nas dla naszego najlepszego interesu. Podporządkowanie, poddanie 
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się nieskończonemu jest najwyższym osiągnięciem uczenia się. Uczona niewiedza oznacza 
uświadomić sobie, że nie możemy poznać nieskończonego. Jeśli on nam siebie objawi 
będziemy mogli go poznać, nie inaczej.  
 
Pytanie: Mikołaj z Kuzy powiedział "Bóg jest niepojmowalny myślą". Co na to powiesz?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Tak, Boga poznać można jedynie przez oddanie i jego łaskę. Nasze 
kultywowanie wiedzy nie da nam Boga. Taka jest wada wiedzy - badań dotyczących Boga, 
nieskończonego. Ofiarować go może tylko jego łaska. Musimy przejść na stronę oddania i 
skończyć z wiedzą. Nasze próby nabycia ogromnej wiedzy ustaną, gdy wejdziemy w związek 
z nieskończonym. Wiedza ma swą granicę. A gdy wiedza zawodzi, rozpoczyna się wiara. 
Wiedza zawodzi a wiara się rozwija. Musisz rozwijać wiarę i rezygnować z nadziei 
pokładanych w wiedzy. Laboratoryjne badania nie przyniosą ci Boga. Gdy radziecki 
kosmonauta Jurij Gagarin powrócił z Kosmosu zagadnęła go starsza dama: "Był pan tak 
wysoko - widział pan Boga?". Jednak on był ateistą. Odpowiedział: "Bóg jest jak koń 
ciągnący naszą furę. Po co myśleć o Bogu? Wykorzystujemy Boga w naszej służbie. Naszą 
wiedzą i badaniami naukowymi zmusiliśmy Boga, by nam służył."  Oto dumna przechwałka 
nauki: "Zajęliśmy Boga służbą dla nas; jesteśmy ponad Bogiem, jesteśmy wyżsi od Boga. 
Bóg jest naszym wytworem." Jak gdyby był on wytworem szczególnej, na wpół szalonej, 
części społeczeństwa.  
 
Pytanie: Mikołaj Kuzańczyk powiedział również, że "w Bogu zbiegają się przeciwieństwa. 
Przeciwieństwa - najmniejszy i największy - spotykają się w Bogu". Jak to rozumiesz?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Nie tylko duży i mały, lecz nawet dobry i zły, nawet sprzeczności, w 
Bogu wszystko jest uzgodnione. Dobry-zły, przyjaciel-wróg, wszystko jest tu dostosowane i 
uzgodnione. I wszystko wyzbywa się swej trucizny, wszystko staje się dobre. Jest wszech-
przystosowywującą, wszech-harmonizującą, wszech-regulującą zasadą, zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio. Teza i synteza odnajdują swą najwyższą syntezę w koncepcji 
boskości Kryszny. !

koniec rozdziału siódmego !!!!!!!!!!!!!
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!
Rozdział ósmy 
WIEDZA kontra NIEWIEDZA!
 
 
 
 
Student: Skończyłem studia i teraz mam przerwę, wakacje.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Nie obraź się proszę, ale to, że uczestniczysz w obecnym systemie 
edukacji oznacza, że jesteś zanurzony głęboko w oceanie ignorancji.  
 
Student: Co przez to rozumiesz?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jako student niewiedzy poruszasz się w kierunku przeciwnym do 
prawdy. Nauczany jesteś, że ty i inne dusze tobie podobne jesteście podmiotami - centrum 
wszechświata - i wszystko, cała reszta, jest przedmiotem służącym jedynie wykorzystaniu 
przez was. Jesteś nauczany, że jesteśmy eksploratorami a całe środowisko istnieje dla naszej 
eksploatacji. Taki jest fundament na którym opiera się obecny system edukacji - zupełnie 
fałszywa koncepcja.  
 
W rzeczywistości nie jesteśmy podmiotem, centrum wszechświata. Przyczyna istnieje w 
wyższym świecie. Kryszna jest Najwyższą Absolutna Prawdą. Po prostu swoją wolą powołuje 
wszystko do istnienia. Powiedział "Niech stanie się światło" i światło zaistniało, "Niech stanie 
się woda" i stała się woda, "Niech stanie się ziemia" i ziemia zaistniała. Jego wola jest 
wszechpotężna. Wiedza o tym jest prawdziwą edukacją - subiektywnym uczeniem się. To, 
czego doświadczamy, powstaje z jego woli. Potrafi on, tak jaby był magikiem, pokazać jedną 
rzecz tobie i [tym samym] zupełnie odmienną mi. Nadpodmiot, podmiot uniwersalny, posiada 
taką moc. Zatem nasza idea jest zupełnie odwrotna niż skamielinistów. Nie jest tak, że od 
wiecznego czasu skamielina rozwija się w świat doświadczenia - jest właśnie na odwrót. 
Dlatego pojmując ten świat w oparciu o skamielinizm zanurzamy się głęboko w rozległy 
ocean ignorancji.  
 
Bhaktivedanta Swami Maharaja poprosił kilku swoich uczniów będących badaczami i 
uczonymi by skruszyli skamielinizm Darwina, to jest ideę, że wszystko pochodzi ze 
skamielin. Ta idea musi zostać rozwalona. Tak nie jest.  
 
Wszystko pochodzi z góry. To, czego doświadczamy obecnie jest jak rezultat hipnozy. W 
procesie hipnozy hipnotyzer może sprawić że wycofamy naszą świadomość skądkolwiek, w 
dowolnej chwili i ukaże nam inny sposób widzenia rzeczywistości. W ten sposób Bóg jest 
wolny i czegokolwiek zechce to staje się rzeczywistością. Cokolwiek sobie wyobrazi to staje 
się rzeczywistością (satya-sankalpa). On może nas zmusić do widzenia czegoś, a jeśli tak 
zechce nie będziemy mogli zobaczyć tego w żaden inny sposób.  
 
Jeśli możesz zrozumieć tę zasadę, to możesz zrozumieć jak z bóstwem wszystko jest 
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możliwe. Wtedy zyskasz dość wiary w to, co jest Boskością. Boskość oznacza to: początek 
stworzenia. I w dodatku to stworzenie jest nieznaczną częścią jego boskiej natury. Posiada on 
nieskończone właściwości i działania. A ten świat, w którym żyjemy jest tylko nieistotną 
częścią kosmicznej manifestacji. W nim istnieje cała podstawa wszystkiego. Przychodzi ono z 
góry w dół, nie z dołu w górę. Idei, że wszystko rozwija się od dołu w górę mówimy nie. 
Skamielina nie jest rzeczą na tyle doskonałą czy dostateczną by stworzyć to wszystko. 
Twierdzenie, że inteligencja pochodzi ze skamieliny jest głupią koncepcją.  
 
Inteligencję wyśledzić można wszędzie. Na ile analizujemy, na tyle odnajduemy wyższy 
rozum, wyższy intelekt. Naukowcy są zaskoczeni gdy w naturze odkrywają obecność 
intelektu. Ciągle odkrywają coraz to wyższe prawa. A przecież te wszystkie prawa już 
istniały. Ci głupcy po prostu nie byli ich świadomi, choć niezwykle subtelny stopień 
uporządkowania istniał długo przed ich "odkryciem". I jest to oczywiste wszędzie. Fizyczne 
prawa natury nie istnieją w skutek swego stworzenia. Czy to naukowcy stworzyli prawa 
natury? Oni mogą wynaleźć wiele, jednak intelekt w naturze [zawsze] już istnieje. I jest 
jeszcze coś: wszędzie istnieje Moc. Skąd ona pochodzi? Uczeni, intelekt do odkrycia, czy 
wynalezienie czegoś - skąd to wszystko pochodzi? Czy to pochodzi z mózgu? Czy też jest to 
tylko kawałek śmiertelnego ciała? Czy intelekt pochodzi skądinąd? Świadomość, duch, jest 
wszechprzenikająca. Obecna jest nawet w drzewach, kamieniach, ziemi, eterze, powietrzu - 
wszędzie. I aby poznać prawdę musimy połączyć się ze świadomą zasadą nieskończonego. 
Czym jest nieskończony? Jest on wszechmocny, wszechwiedny, wszechmogący, pełen 
współczucia, pełen miłości. Nasze rzeczywiste dążenie musi być skierowane bezpośrednio na 
niego pozostawiając na boku czar jego stworzenia. Powinniśmy chcieć negocjować jak 
możemy wejść w związek z samym stwórcą. A jego pozycja nie jest po prostu pozycją 
stwórcy. Ten świat jest stworzeniem niższego porządku. Lecz stworzenie wyższe także 
istnieje w przestrzeni rzeczywistości, która jest nieskończenie wyższa niż ten świat 
doświadczenia. Powinniśmy się dowiedzieć, czy jest możliwe dla nas, by wieść życie w tej 
glebie. Powinniśmy spróbować zrozumieć jakie są warstwy rzeczywistości w tej sferze 
świadomości i jak możemy się w tej przestrzeni wznosić coraz wyżej. Powinniśmy zasięgnąć 
o tym informacji i dowiedzieć się jak tam możemy wejść. Musimy spróbować się dowiedzieć 
co jest kluczem do wejścia do tej transcendentalnej siedziby. To powinno być podstawą 
naszego poszukiwania prawdy. Powinniśmy przebadać jak uwolnić się zarówno od 
płaszczyzny wyrzeczenia, jak i płaszczyzny wykorzystania.  !!
Pewnego razu poszedł Kryszna do pałacu Kauravów, obozu Duryodhany i Dhrtarastry, z 
pokojową mową. Wtedy Karna, Duryodhana i inni próbują go związać i wtrącić do więzienia. 
Sądzili oni, że jeśli Kryszna zostanie uwięziony, to cały obóz Pandavów automatycznie 
będzie skończony. Wiedzieli, że Kryszna jest zarówno życiem i duszą, jak i doradcą ich 
wrogów, Pandavów. Myśleli: "Mamy teraz Krysznę w garści, natychmiast musimy go 
uwięzić." Chcieli go związać, lecz Kryszna objawił swoją Formę Kosmiczną. W tej chwili 
wyjawił swą boską naurę w taki sposób, że zdumieli się  mężowie mający go związać. 
Myśleli: "Kim on jest!" Gdy Kryszna objawił swą Kosmiczną Formę tysiąca głów, rąk i nóg 
myśleli: "Ależ to ogromne. W jednej formie odnajdujemy Baladevę na jednej stronie, Arjunę 
na drugiej, Brgu jeszcze gdzie indziej. Gdzie tu przeciągnąć linę? Nie możemy!" Byli 
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zdumieni.  !
      

 
 
W momencie gdy Kryszna ukazał swą Kosmiczną Formę na zgromadzeniu [synów] Kuru w 
Hastinapurze, ci którzy byli tam obecni rozpoczęli intonować głosząc chwały Pana. Słysząc 
ich głosy niewidomy król Dhrtarastra uległ czarowi i modlił się do Kryszny: "Nie widzę cię, 
jestem ślepy. Ale słyszę jak te wielkie osobistości intonują twoje chwały widząc twą cudowną 
formę. Możesz uczynić cokolwiek i wszystko. Zatem na pewien czas zdejmij proszę mą 
ślepotę, niech zobaczę twój kształt i kolor. Niech ujrzę piękno które oni tak wielce 
wychwalają. Po cofnięciu mej ślepoty możesz ponownie uczynić mnie ślepcem". Kryszna 
odpowiedział: "Twoja ślepota nie musi być usuwana. Wystarczy tylko, że rozkażę byś mnie 
widział a będziesz mógł mnie zobaczyć.”  
 
Taka jest sama natura widzenia go. Nasze widzenie Boga zależy od jego woli. To nie oko go 
widzi, ani ucho go słyszy. On jest ponad zmysłowym doświadczeniem. Można go oglądać 
tylko z jego woli. Powiedział "Zobaczysz mnie" i Dhrtarastra go zobaczył. Chociaż był ślepy,  
wciąż mógł oglądać boską formę Kryszny .   Kim zatem jest Kryszna? Jeśli głuchy może go 
słyszeć, a ślepy może go słyszeć, to jakiejś natury jest ta boska substancja którą jest Kryszna?  
 
Innym razem, gdy Arjuna zechciał ujrzeć Kosmiczną Formę Kryszny, Visvarupę, Kryszna 
powiedział: „Dobrze, Arjuno, zobacz mnie!”. Arjuna ujrzał jego Kosmiczną Formę. Kryszna 
zapytał go: „Co widzisz?” A Arjuna odpowiedział: „Widzę tyle cudownych boskich objawień. 
To cud cudów." Zatem słodka wola Kryszny jest podstawą wszystkiego. Żyjemy w korelacji z 
tą absolutną mocą. W środowisku w którym obecnie żyjemy nie ma trwałości. Liczy się tylko 
niebiańska wola Boga. On jest przyczyną wszelkich przyczyn.   Z niego wywodzi się ten 
świat i przez niego jest on podtrzymywany.  !!
Jednakże przestrzeń [służby] oddania jest daleko wyżej niż sfera ziemska. I, jak 
powiedzieliśmy, przez oddanie, przez poddanie się możemy uzyskać bezpośredni związek z 
centrum wszystkiego co jest. Zatem naszą radą dla naukowców jest: "Doktorze, ulecz się sam. 
Przychodzisz, by dać światu tyle olśniewających modeli cywilizacji, lecz najpierw 
powinieneś w pełni uleczyć samego siebie. To, z czym przychodzisz by to rozprowadzać - to 
w zupełności bujda. Prawa natury, które  przestrzegane są przez wszystko co nas otacza, są 
tylko słodką wolą najwyższego. Prawa natury nie są czymś sztywnym. Ich podstawą jest 
słodka wola samowładcy. Zatem to, co wiesz jest niczym, to nie jest żadna wiedza." Prawa 
natury w dowolnej chwili mogą zostać zmienione przez słodką wolę Najwyższego 
Samowładcy, i może je zastąpić inny zestaw reguł.  
 
Klucz do zarządzenia zmiany naszej zdolności doświadczania rzeczywistości jest w jego 
rękach. Może on swobodnie powiedzieć: "O, Arjuno, to widzisz, ale ja jestem tamtym." A 
Arjuna odpowie: "Tak, teraz widzę, że jesteś tamtym". Z jego woli wszystko może być 
widziany na jeden sposób, a po chwili to widzenie rzeczywistości może być przez niego 
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wycofane. Zatem wiedza, którą nabywamy poprzez materialistyczną edukację nie ma w ogóle 
żadnej wartości. Po uświadomieniu sobie tego powinniśmy z entuzjazmem rozpocząć 
poszukiwanie Śri Kryszny, Rzeczywistości Piękna.  
 
Kryszna jest samym wdziękiem. Jest przeuroczym Absolutem. Naszą wrodzoną potrzebą jest 
odnalezienie słodyczy, piękna, rasy, anandam, ekstazy, szczęścia. Każdy tego chce. Nikt nie 
może powiedzieć: "Nie chcę szczęścia". Nikt, od najniższego ateisty po najwyższego teistę, 
nie może temu zaprzeczyć. Wszyscy powiedzą: "Tak, chcę ekstazy, chcę słodyczy, szczęścia, 
pokoju". Jest to wspólne żądanie każdej pojętnej jednostki. Od najgorszego ateisty po 
najwspanialszego teistę - gdziekolwiek istnieje pojęciowanie, tam każdy chce pokojowego 
istnienia. Zatem nasza bezpośrednia potrzeba jest z nim, Śri Kryszną, Rzeczywistością 
Piękna. Jest on raso vai sah: ekstazą, samym pięknem. Musimy zacząć tego szukać.  
 
Nie trać chwili. Nie marnuj ani minuty swojego czasu na szukanie wiatru w polu. Zrezygnuj 
ze wszystkiego. Sarva dharman parityajya. Pozostaw to za sobą. Zrezygnuj ze wszystkich 
etapów obowiązku, które cię pilnie absorbują. Wszystkie one są bezwartościowe. Rozpocznij 
szukanie tej boskiej zasady, która jest stwórcą, panem wszystkiego i wszystkiego spełnieniem. 
Szukaj go bezpośrednio. Zrezygnuj ze swoich tzw. zobowiązań i obowiązków [sytuowanych] 
na twej względnej pozycji. One są nieporozumieniem, niedowidzeniem [wynikającym] z twej 
obecnej, zawodnej, pozycji. Nie polegaj na niej. Szukaj bezpośrednio pierwotnej przyczyny, z 
której wszystko wywodzi się niczym cud. On jest spełnieniem naszych żyć. On jest 
spełnieniem istnienia każdego atomu ze wszystkich światów.  
 
Musimy próbować maszerować ku Krysznie z jego błogosławieństwem na naszej głowie. A 
jego przedstawiciele udzielą nam w tym celu istotnej pomocy. Inni niczego nie mogą zrobić 
by nam pomóc w naszym wewnętrznym poszukiwaniu, musimy przyjąć schronienie świętych. 
Musimy przyjąć schronienie jego boskiego imienia, ono jest nieoddzielne od jego istnienia. 
Dźwiękowy aspekt boskości pomoże nam ogromnie na powrotnej drodze do Boga. Jego 
święte imię jest naszym hasłem, naszym okrzykiem wojennym. "Hare Kryszna!" Z tym 
hasłem pomaszerujemy z jego prawdziwymi przedstawicielami. Musimy za nimi podążać i 
wycofywać się z wszelkich innych możliwości i obietnic, z całych tych tzw. życiowych 
widoków na przyszłość. One są niczym, nie ma w nich żadnej wartości.  !!
Student: Jest tyle nierówności na świecie, tyle niesprawiedliwości, nieprawdaż? Jak możemy 
to wyjaśnić? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Sprawiedliwy i niesprawiedliwy - oba są są fałszywe. Są one jak sen. 
Ktoś może mieć dobry sen, albo zły sen. W każdym przypadku jest to tylko sen. Zatem nie 
powinno się trwonić energii na usuwanie niesprawiedliwości i wprowadzanie 
sprawiedliwości. Sprawiedliwy, niesprawiedliwy - wszystko to jest fałszywe, zupełnie 
fałszywe. W Caitanyi-caritamrcie (Antya-lila, 4.176) jest napisane: 

'dvaite' bhadrabhadra-jnana, saba - 'manodharma'  
'ei bhala, ei manda', - ei saba 'bhrama'  

 
"W materialnym świecie pojęcia dobra i zła to same chimery mentalne. Dlatego mówienie 'To 
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jest dobre, to jest złe' jest błędem." Podstawa tej kalkulacji jest fałszywa. Naszego 
rzeczywistego interesu tam nie ma. Podążamy fałszywym tropem. Naszego spełnienia nie 
odnajdziemy zdążając w tamtym kierunku w ogóle. Różnica między uczciwością i 
nieuczciwością jest w tym materialnym świecie bardzo niewielka. W tym świecie wszystko 
opiera się na oszustwie. Każdy oszukuje. Mogą to być oszustwa różnych rodzajów, ale 
zawsze jest to oszukiwanie. Dowolna uczciwość, czy nieuczciwość, jest iluzją. Można mieć 
dobry, optymistyczny sen, albo można mieć sen katastroficzny. Ale oba są snami. Oba są 
fałszywe. I uczciwość w tym świecie również jest fałszywa, jest mentalną chimerą. A to co 
jawi się złem zgodnie z tą względną koncepcją zła, także jest fałszywe. Dlaczego mamy sobie 
pozwolić tracić czas na szukanie wiatru w polu? Ostatecznie wszystkie te względne koncepcje 
- uczciwego i nieuczciwego, dobrego i złego - są fałszywe. Czy istnieje nadzieja, czy obawa - 
wszelkie widoki w przestrzeni nieporozumienia opierają się na mentalnej chimerze.  
 
Student: Ale na świecie istnieje tylu ludzi cierpiących głód. Wydaje się to niesprawiedliwe.  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Co tu powiedzieć o głodzie, jesteśmy w jaskini - zamknięci w klatce. 
To w ogóle nie jest porządane przez duszę. Cały świat - słońca, gwiazdy, księżyce, oceany, 
góry - wszystko ginie i znów przychodzi i trwa dalej. Możesz być władcą wszystkiego na co 
spojrzysz, ale jesteś panem na ziemi, która jest miejscem kremacji. Władca miejsca kremacji 
jedynie lamentuje: "Och, wszystko przemija. W każdej chwili przemija wszystko". [Thomas] 
Grey napisał w swojej elegii: 

Przechwałka heraldyki oraz pompa władzy,  
Całe to piękno i bogactwo wszytko,  
Zawisły jako nieuchronna chwila;  

Ścieżka chwały zgnije w grobie brzydko. 
 
Tutaj wszystko prowadzi jedynie do grobu i wszystko się zakończy.  
 
Student: Przypuszczam, że chciałem zapytać o to jak my możemy wyjaśnić  te nierówności. 
Wiem, że twierdzisz, że [między nimi] nie ma rozróżnienia. Ale dlaczego istnieje cierpienie?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Powodem jest niewłaściwe użycie wolnej woli przez duszę jiva.  
Niewłaściwy użytek z ofiarowanego ci bogactwa.  
 
Student: Ofiarowanego przez najwyższą moc?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Przez moc najwyższą. Jako część szczególnej możności posiadasz 
wolną wolę istniejącą w tobie wiecznie. I przez niewłaściwe użycie swojej wolności wybrałeś 
pozycję króla w tym śmiertelnym świecie. Właśnie tak jak Szatan, sportretowany w "Raju 
utraconym" Miltona. On chciał raczej władać w piekle niż służyć w niebie. Wolna wola - 
słaba, podatna na zranienie, jak dziecko - wolna wola używana niewłaściwie; przybyliśmy tu 
by być władcą wszystkiego na co spojrzymy. By panować w piekle. Nieodłączna zdolność 
przystosowawcza jest wewnętrzną cechą duszy. Mogliśmy byli wybrać służbę w niebie. 
Wtedy nasze pragnienia spełniłyby się. Ale wybraliśmy  źle. Chcieliśmy być samowładcą. 
Nie mogliśmy wybrać niewolnictwa w wyższym królestwie. Wybraliśmy monarchię w piekle.  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Ten materialny świat jest piekłem, glebą nieszczęść. A przed nieszczęściem stajemy tu na 
różnorakie sposoby. Są one sklasyfikowane jako narodziny, śmierć, ułomności i choroby. Te 
niepożądane rzeczy istnieją musi, że w piekle. Jest subtelna różnica. Jeśli masz żyć w niebie - 
to musisz tam żyć jako poddana dusza. Tamta gleba jest o wiele wyżej niż ta. I ostatecznie 
widzimy, że służenie w niebie jest nieskończenie lepsze niż panowanie w piekle. 

koniec rozdziału ósmego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Strona �  z �57 81



!!
Rozdział dziewiąty 
EWOLUCJA DUCHOWA!
 
 
Pytanie: Chciałbym dowiedzieć się więcej o pozycji kobiet w twojej tradycji. Czy kobietom 
wolno uczestniczyć w procesie praktykowania, modlenia się, okazywania własnego oddania?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Kto jest kobietą tutaj może nie być kobietą tam, w tej wyższej sferze; 
kto jest mężczyzną tutaj, może nie być mężczyzną tam. Ciało jest tylko strojem. Dusza 
posiada swój umysłowy strój i zgodnie z nim nosimy fizyczny ubiór, strój cielesny. 
Tożsamość płciowa oznacza ciało i umysł. W duszy, w obecnej przestrzeni tutaj, nie ma 
pewności kto jaki typ płciowej tożsamości przedstawia tam. Jednak kobiety posiadają tam, w 
wyższej sferze, szersze perspektywy, posiadają jaśniejsze widoki w świecie duchowym.  
 
W duchowej sferze te dusze, które są żeńskie - które osiągnęły taką formację uświadomienia 
duszy - zajmują lepszą i wyższą pozycję niż mężczyźni. Tu, w przestrzeni wyzysku, 
mężczyźni zajmują lepszą pozycję. Ale tam, w przestrzeni podporządkowania i poddania się, 
żeńska forma umysłu jest bardziej satysfakcjonująca niż męska forma umysłu. Negatywny 
aspekt podporządkowania w połączeniu z Kryszną jest bardziej wartościowy. Najwyższym 
pozytywem jest sam Kryszna. A jego możność jest negatywnej natury. Należymy do grupy 
negatywnej możności, nie do głównej grupy. Posiadaczem możności jest sam Pan.  
Pytanie: Do Kryszny odnosisz się jako do niego. Czy oznacza to, że Kryszna objawił się jako 
męska figura?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Tak, męska. To znaczy, on jest dominującą częścią. Dominującą 
połową Absolutu. A inne mają być zdominowane przez niego. Są dwie połowy Absolutnej 
Prawdy: męska połowa, czyli część dominująca i żeńska połowa, czyli część zdominowana. 
Pozytywna i negatywna. To jest podobne do pojęcia protonu i elektronu, dodatniego i 
ujemnego. Proton jest w centrum, a elektron i niezliczone różne cząstki elementarne są jak 
liczne planety krążące wokół centrum.  
 
Pytanie: Wierzysz w ogólne pojęcie równości?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Nie ma dwóch rzeczy będących sobie kiedykolwiek równymi - ani w 
tym świecie, ani w świecie duchowym. Dwie rzeczy nigdy nie mogą być takie same, czy 
równe. Wszystko posiada swoją szczególną charakterystykę. Jeden atom różni się od 
drugiego atomu, jeden elektron różni się od drugiego elektronu. Nie może być inaczej. 
Wszystko posiada swój szczególny różnicujący charakter.  
Pytanie: Jak możesz ustalić czy coś jest wyższe od czegoś innego?  
 
Śrila Śridhar Maharaj: Musimy sprawę rozpatrzeć z uniwersalnego punktu widzenia. Jeśli 
mamy osądzić sprawę, musimy osądzać jej właściwość na podstawie jej związku  z centrum. 
Pomiaru można dokonać zgodnie z normą ekstazy, rasam, tak jak złoto jest wzorcem pomiaru 
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wartości różnych papierów walutowych. Może istnieć wiele walut - funt, rubel, dolar, rupia, 
jen - jednak powszechnym wzorcem określania ich wartości jest złoto. Tak samo mog istnieć 
różne typy szacowania czyjegoś związku z Absolutem na podstawie rasy, ekstazy czy 
boskiego smaku. Rasa jest też naukowo podzielona. Rasa podzielona jest na pięć grup: santa, 
bierna, dasya, służebna, sakhya, przyjacielska, vatsalya, rodzicielska, i madhura, małżeńska. I 
te grupy znowu są podzielone odpowiednio do stopnia intensywności rasy w każdej z grup. 
Ostatecznie rasam, anandam, szczęście, jest powszechnym wzorcem  do osądzenia która 
religia jest wyższa, czy niższa.  
 
Jeśli chcemy ustalić wartość jakiejś rzeczy musimy to uczynić obserwując na ile ona spełnia 
powszechne oczekiwania. Na przykład pożywienie jest potrzebą powszechną. W okresie 
głodu nie możemy jeść dolarów. Ale ten, kto jest w posiadaniu żywności jest na dobrej 
pozycji. Nie możemy stronić od pożywienia. Nie zawsze musimy potrzebować dolarów, ale 
musimy mieć pożywienie. Ludność nie wytrzyma braku pożywienia. Jest ono konieczną 
potrzebą każdego. W ten sam sposób radość jest wewnętrzną potrzebą każdej duszy, każdego 
żywego stworzenia. A zatem pozycja poszczególnej koncepcji religijnej może być osądzona 
odpowiednio do rozwoju rasy, który to może być tam odszukany.  !
W religijnych koncepcjach różnych narodów istnieją różne propozycje. Są chrześcijanie, 
buddyści, muzułmanie i żydzi. Wśród tych, którzy podążają za wedyjskimi doktrynami są 
wajsznawowie, śankarici i wielu innych. Ale jeśli mamy osądzić w studium porównawczym 
wartość różnych religijnych koncepcji, musimy ich wartość ocenić poprzez trzy rzeczy: sat, 
cit i anandam. Oznacza to, że osądzić musimy na ile religia jest trwała, wieczna; jaka jest 
jakość tego co jest w niej przedstawiane; na ile możemy sobie ją przedstawić w ramach 
wiedzy oraz jak rozwija ona rasę, anandam. Te trzy rzeczy muszą być: istnienie, świadomość 
i pokarm świadomości - ekstaza, szczęście. Religie porównywać mamy w oparciu o te trzy 
rzeczy.  
 
W ten sposób możemy zapytać "Co proponuje islam, chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm 
odnośnie istnienia, wiedzy i ekstazy, co jest celem wszelkiej religii?". Chrześcijaństwo, islam, 
wisznuizm - istnieje tyle religijnych wyznań. Mamy je porównać i następnie uznać, która jest 
najlepsza. Każda religia wnosi odrębne regulacje. Różne światowe religie nie mają być 
odrzucane, gdyż one istnieją dla tych, dla których są one - obecnie - przydatne i odpowiednie. 
Jednak wedle naszego rozumienia uosobieniem ekstazy i piękna jest Kryszna. A zatem 
najwyższym religijnym procesem osiągania całkowitej ekstazy będzie poszukiwanie Śri 
Kryszny, Rzeczywistości Piękna. Ale w jaki sposób poszukiwać? Poprzez oddanie. A czym 
ono jest? Poświęceniem. Czym jest poświęcenie? Poddaniem się, samo-ofiarowaniem - 
umarciem po to, by żyć. A czym jest życie? Życie jest miłością, krsna-prema, miłością boską. 
Cały obraz nakreślić można dwoma słowami, krsna-prema. Poszukiwanie Śri Kryszny jest 
sambandha jnana czyli rozumieniem naszego związku z przedmiotem naszego spełnienia. 
Czym zatem jest to poszukiwanie i czym jest koniec tego poszukiwania? Mówiąc krótko, w 
kilku słowach, opisaliśmy te wszelkie rzeczy na tytułowej stronie naszej książki "Poszukując 
Śri Kryszny, Rzeczywistości Piękna". 
 
Można to zrozumieć dzięki pomocy Śri Guru i jego łasce: można to wyjaśnić w ten sposób, że 
istnieje potrzeba guru, jest ona powszechna. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale i nie błądzić jest 
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także wewnętrzną skłonnością. Śri Gurudeva przychodzi dać nam wytchnienie w naszym 
wewnętrznych troskach. W ten sposób można by rozwinąć pojęcie guru. Potrzebę guru można 
wywodzić z ogólnej podstawy otaczającej nas natury.  
 
Stąd przejdzie się stopniowo do absolutu. Ostatecznie pojęcie guru dochodzi do Kryszny. W 
tym najwyższym znaczeniu Kryszna jest guru. Kto potrafi usunąć wszelkie nasze wątpliwości 
i zaspokoić wszystkie nasze dociekania? Jeden Kryszna. Nasza wiara stopniowo się rozwinie 
i zabierze nas to tego, który potrafi rozjaśnić wszelkie nasze wątpliwości. Możemy posiadać 
wątpliwości odnośnie wątpliwości. Może zniknąć jedna wątpliwość i tysiąc wątpliwości może 
się pojawić, jednak guru jest tym, kto może rozjaśnić wszelkie nasze wątpliwości, bhidyate 
hrdaya-granthis chidy-ante sarvasamsayah (Ś.B. 1.2.21). Kto potrafi rozprawić się z tymi 
wszystkimi podejrzeniami z naszego umysłu? To będzie Ten, który jest pełen. Nasza wiara 
zrodzić się może z intelektualizmu, jednak jej cel jest transcendentalny. Narodziny naszych 
poszukiwań spotkają się  z ich celem. Narodziny naszej wiary biorą się z możności Kryszny, a 
po przebyciu całości nieskończonego wejdą one ponownie w możność, gdzie zajmiemy naszą 
wieczną pozycję.  
 
Świadomość Kryszny oznacza nieskończoność w skończonym: czuły związek skończonego z 
nieskończonym pozwala żyć mu w nieskończoności. Skończone poparte nieskończonym 
może stać się nieskończenie twórcze. Nasz Guru Maharaj dał taki przykład, że jeśli biedna 
dziewczyna poślubi księcia, choć sama może nie posiadać niczego, poprzez swój czuły 
związek z księciem zmienia się w księżniczkę. Zatem ten, kto nie ma niczego oprócz relacji 
przyjacielskich otrzymuje zwierzchność nad wszystkim. Taka jest natura świadomości 
Kryszny. 
 
Czyjeś bogactwa w ten sposób mogą wzrosnąć. Istotnie, dusza jiva jest nieznaczna, jest ona 
nieskończenie małym punktem - jednak wchodząc w czuły związek z Absolutem otrzymuje 
ona wszelkie udogodnienia życia z Absolutem.  
 
Ona, lub on, jest wtedy w posiadaniu pełni wszystkiego. Nie możemy naprawdę stwierdzić 
czyjejś możności, czy mocy bez rozważenia jego relacji z innymi. Izrael jest niewielkim 
krajem; Rosja mogłaby podbić go w pięć minut, ale - istnieje Ameryka. Zatem relacje, 
powiązania i przyjaciele muszą być brane pod rozwagę gdy idzie o rozumienie jakiejś mocy.  
 
Istnieje bajka, która pokazuje jak mały ptaszek potrafił zaniepokoić, a nawet kontrolować cały 
ocean. Pewnego razu mały ptaszek złożył swoje jajka na brzegu oceanu, a ocean te jajka 
uprowadził. Skoro ocean ukradł jajka ptaszek się zezłościł i poprosił o ich zwrot, ale ocean 
ich nie zwrócił. Ptaszek poszedł do swojego mistrza, ten do swojego mistrza i w ten sposób 
znaleźli się w końcu u Garudy, mistrza wszystkich ptaków. Garuda służy Wisznu jako ptasi 
wierzchowiec. I Garuda temu małemu ptaszkowi przyszedł z pomocą. Zagroził on oceanowi: 
"Jeśli natychmiast nie zwrócisz jajek tego małego ptaszka - wypiję cię do ostatniej kropelki." 
Ocean musiał się podporządkować. W ten sposób nieograniczony ocean został podbity przez 
małego ptaszka. Jako morał tej historii Pandit Visnu Sharma podaje wniosek: "oceniając 
kogoś musimy brać pod uwagę jego przyjaciół oraz przyjaciół jego przyjaciół. Bez tego 
rozpatrywania nie powinniśmy szacować mocy poszczególnej rzeczy". Z powodu 
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przyjacielskich więzów ocean został pokonany. Zaprzyjaźniając się z nieskończonym można, 
w ten sam sposób, pokonać nieskończonego. 

 
koniec rozdziału dziewiątego 
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Rozdział dziesiąty 
CZYSTE ODDANIE!
 
Pewnego razu Bhaktivinoda Thakura miał sen w którym wędrował po niebie intonując święte 
imiona. Wszedł do pałacu Yamarajy, w którym zasiadali Yamaraja we własnej osobie, 
Brahma, Narada i inni dyskutując pewną kwestię z wersu Bhagavad-gity (9.30):  
 
  

api cet suduracaro  
 bhajate mam ananya-bhak 
 sadhur eva samantavyah  
 samyag vyavasito hi sah  

 
Ogólnie przyjęte znaczenie tego wersu brzmi: "Gdy ktoś popełnia nawet najwstrętniejszy 
czyn - jeśli jest on wielbicielem ananya-bhak, który w służbie oddania czci Mnie jedynego, 
który jest wolny od karmy i jnany - ma on być uważany za świętego gdyż cały jego wysiłek 
spełniany jest w Moim imieniu, a jego determinacja jest ustalona."  
 
Tutaj Kryszna mówi: "Cokolwiek on uczynił, jeśli jest wyłączni Mi oddany, powinien być 
uważany za Mego wielbiciela. Samyag vyavasito hi sah. I cokolwiek on czyni jest w stu 
procentach słuszne." Następny ustęp mówi ksipram bhavati dharmatma: "wkrótce stanie się 
on człowiekiem prawym, stanie się dharmatmą - osobą sumienną".  
 
Gdy tak Yamaraja, Brahma i Narada dyskutowali tę kwestię, pojawiło się pytanie. Kryszna 
mówi bhajate mam ananya-bhak - "ten, kto jest Moim wyłącznym uczniem". Powstaje 
pytanie "czym jest wyłączne oddanie, czy ananya-bhajana?" Kryszna mówi "zrezygnuj z 
wszelkich innych religijnych koncepcji i poddaj się Mnie jedynemu": sarva dharman 
parityajya, mam ekam saranam vraja. Takie jest wyłączne oddanie. Jeśli jednak ktoś 
praktykuje wyłączne oddanie, to on już jest dharmatmą, on już jest prawy. Skąd zatem zaraz 
w bezpośrednio następnym wersie Kryszna mówi "wkrótce stanie się on dharmatmą"? Jak 
mamy to zestroić? Kryszna mówi: 

ksipram bhavati dharmatma  
sasvac-chantim nigacchati  

kaunteya pratijanihi  
na me bhaktah pranasyati 

 
"Wkrótce staje się on prawy (dharmatma) i osiąga trwały pokój. O, synu Kunti, oznajmiaj 
śmiało, że Mój wielbiciel nigdy nie ginie."  
 
To jest ogólne znaczenie tego wersu. Kryszna mówi Arjunie: "On wkrótce stanie się 
dharmatmą. Mój wielbiciel nigdy nie jest upadły. Idź i oznajmij to publicznie." Kryszna 
mówi, że po tym, jak wielbiciel stanie się ananya-bhak - to jest, gdy zrezygnuje z wszelkiego 
rodzaju powinności i podda się Krysznie - to ponownie będzie on człowiekiem sumiennym.  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Gdy Brahma, Narada i Yamaraja dyskutowali tę kwestię, zobaczyli jak Bhaktivinoa Thakura 
spaceruje po niebie i intonuje święte imię. Wtedy jeden z nich zasugerował: "Oto czysty 
wielbiciel. On powinien potrafić przedstawić właściwe znaczenie." Następnie Bhaktivinoda 
Thakura został zaproszony do środka i zapytany: "Jak powinniśmy zestroić te kwestie? 
Kryszna powiedział, że ta osoba jest wyłącznym wielbicielem, że zrzekła się ona wszelkiego 
rodzaju powinności i poddała się Krysznie. A jednak, będzie ona jednocześnie postrzegana 
bardzo sumienna. Jak to mamy rozumieć?"  
 
Bhaktivinoda Thakura wyjaśnił, że "wkrótce staje się prawy" nie odnosi się do wyłącznego 
wielbiciela, lecz do tego, kto rozważa czystość wyłącznego wielbiciela we wszelkich 
okolicznościach. "Nawet jeśli dokonuje wstrętnych czynów - naprawdę jest sadhu, świętym" - 
ten, kto potrafi myśleć o wyłącznym wielbicielu w ten sposób wkrótce stanie się dharmatmą. 
Oto wyjaśnienie Bhaktivinody Thakura.  
 
W ten sposób podążyłem swoim komentarzem do Bhagavad-gity za wyjaśnieniem 
Bhaktivinoda Thakura. Zauważyłem też, że nie potrzeba było dodawać, że wielbiciel ananya-
bhak stanie się dharmatmą. Kryszna mówi, że o wyłącznym wielbicielu powinno się myśleć 
jak o sadhu, człowieku prawym. Ten, kto mówi, że o wyłącznym wielbicielu, duszy poddanej 
Krysznie, powinno się myśleć - jakiekolwiek by jego zewnętrzne czyny nie były - jako o 
czystym, to ten zatem człowiek, ten czyniący taką uwagę, staje się prawy. Taki jest właściwy 
wniosek. To, co on mówi, jest w stu procentach prawdą. Następną kwestią którą Kryszna 
wypowiada, jest to, że ten kto w ten sposób uważa wkrótce się oczyści.  
 
Kryszna mówi, że przez taką ocenę wyłącznego wielbiciela dochodzi się wkrótce do swojego 
wiecznego obowiązku i osiąga się wieczny pokój. "Zatem proszę cię, o synu Kunti, byś 
poszedł i ogłosił publicznie, że Mój wyłączny wielbiciel nigdy nie zginie" (kaunteya 
pratijanihi na me bhakta pranasyati). Następnie osiągniesz korzyść człowieka, którego 
spostrzeżenia poprawiają mu życie. Innymi słowy dlaczego Kryszna mówi Arjunie: 
"Zawiadom publicznie, że Mój wielbiciel nigdy nie jest upadły." Jaki to będzie miało skutek 
dla Arjuny? Wszak ten kto stwierdza "wyłączny wielbiciel Kryszny jest święty niezależnie od 
tego co czyni" - wkrótce stanie się prawy. Jeśli Arjuna to stwierdzi, to stanie się drmatmą. 
Odniesie korzyść. Więc Kryszna mówi mu, "Ogłoś to spostrzeżenie. Uczyń śmiały krok; 
podejmij ryzyko i ogłoś to spostrzeżenie. Osiągniesz następnie korzyść, którą opisałem".  
 
Oczywiście Arjuna jest parsada, wiecznym towarzyszem Kryszny, jednak używając go jako 
przykładu, mówi mu Kryszna, "Uczyń to." Arjuna odegrał tu rolę słuchacza zaciągającego 
informacji, niezależną wobec jego pozycji parsada.  !
Gdy wydawałem swój komentarz do Bhagavad-gity jeden z mych duchowych braci rzekł mi 
pewnego razu: "Jeśli przedstawisz takie wyjaśnienie, wtedy w imię ananya-bhak-bhakti, 
wyłącznej bhakti, mniej zaawansowani wielbiciele odniosą z tego korzyść. To, co tu 
ujawniasz to całkiem ukryte znaczenie. Nie jest ono przeznaczone dla ogółu. To pufna 
kwestia: api cet su-duracaro bhajate mam ananya-bhak, sadhur eva: 'W swym zewnętrznym 
zachowaniu może on być najgorszym rozpustnikiem. Ale jeśli jest on ananya-bhak, duszą 
poddaną, powinien być uważany za naprawdę uczciwego człowieka.' Jeśli wyjaśnisz te 
kwestie zgodnie ze swą interpretacją to każdy będzie mógł powiedzieć, 'Och, ja jestem 
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wielbicielem ananya-bhak' i  będzie trwać w swojej rozpuście. Nie wyrażaj, proszę, tej swojej 
interpretacji tak otwarcie."  
 
Mimo tego zastrzeżenia opublikowałem jednak ten komentarz z powodu wagi reguły tkwiącej 
w tym wersie. Ten, kto poddał się Krysznie jest uznawany jako jego własny. I tak jak Kryszna 
posiada prawo do wszystkiego i nie jest nigdy winowajcą, tak jego własny człowiek nigdy nie 
powinien być uważany za winowajcę w żadnym wypadku. Potwierdzone jest to też w innym 
miejscu, w Śrimad-Bhagavatam: atma bhuyaya ca kalpate, "Mój wielbiciel należy do mnie". 
Zatem ten, kto działa z inspiracji Kryszny, nigdy nie powinen być uważany za winowajcę. W 
imieniu Kryszny może on znajdywać upodobanie w czymkolwiek, o ile naprawdę jest 
poddaną duszą. Powinno się uważać, że on jest Kryszny. Posiada on swobodny dostęp do 
wszystkiego co należy do Kryszny. Jednak ktoś tam się sprzeciwił, mówiąc: "W swej 
interpretacji nie bądź taki ogólnikowy. Bo jeśli będziesz, to ludzie w ogóle zaczną 
postępować wstrętnie w imię czystego oddania. Powiedzą oni, 'Och, jestem wajsznawą, 
jestem acyuta-gotra, jestem osobistym człowiekiem Kryszny. Co jest jego własnością jest 
moje. Mogę znajdywać upodobanie w czymkolwiek'."  
 
Oczywiście pojawia się następnie pytanie, "Jak rozpoznajemy ananya-bhak-bhakti, wyłączne 
oddanie?" I to jest prawdziwy problem. Samo oświadczenie, że jestem czystym wielbicielem 
nie uczyni mnie czystym wielbicielem. Prawdziwy wielbiciel będzie raczej myślał "nie jestem 
czystym wielbicielem". Takie będzie jego rozumienie, jego wewnętrzne wrażenie. Wyłączne 
oddanie to nie mała rzecz. "Nie mogę być bhaktą ananya-bhak" - myśli szczery wielbiciel. 
"Nie osiągnąłem tej pozycji. To jest bardzo trudne. Raczej się od niej oddalam." Taka będzie 
ogólna wymowa jego pozycji.  
 
Co by można rzec o pomniejszych wielbicielach mówi sama Śrimati Radharani: "Ludzie 
wiążą mnie z Kryszą. Ale to, co mówią jest zupełnie nieprawdą. Moim nieszczęściem jest to, 
że nie potrafię oddać swego całego serca Krysznie. Nie mogę powiedzieć, że jestem zupełnie 
jego. Moim wewnętrznym zmartwieniem jest to, że nie potrafię stać się cała jego, a ludzie 
myślą fałszywie że jestem. Nie chodzi o to, że nie chcę zostać w pełni jego, nawet do tego 
stopnia, jak wchodzenie w niedozwolony związek, lecz o to, że nie potrafię taką zostać, to jest 
moja wielka wina." Taka będzie ogólna postawa bhakty ananya-bhak. Skoro nadejdzie 
przeciwna tendencja. Ten kto przyjął wyłącznie Krysznę nie znajduje fakrycznie upodobania 
w niczym innym, więc  rzeczywiście on nie jest duracara - on nie potrafi postępować we 
wstrętny sposób. Jest zawsze związany wewnętrznie z Kryszną. W zewnętrznym życiu jest 
niezmienny. Nie jest więc sprawcą tego, co czyni. Ten kto działa w takiej przestrzeni 
rzeczywistości potrafi niszczyć tysiące wszechświatów, lecz nie czyni niczego (hatvapi sa 
imal lokan na hanti na nibadhyate). Działa on w przestrzeni transcendentalnej, przestrzeni 
nirguna. On nie może być postrzegany w kategoriach dobra i zła wystawianych w tym 
świecie. Tu jest on nieobecny.  
 
To, co jest związane z Kryszną jest zupełnie dobre. Jest ono nirguna, transcendentalne, bez 
materialnych jakości. W tym świecie prawda jest względna. "To jest prawdziwe, to 
nieprawdziwe, to jest moje, to twoje" - jaką wartość mają te stwierdzenia? Gdy wielbiciel 
kradnie kwiat dla Kryszny możesz powiedzieć "Ej, dlaczego kradniesz mój kwiat?" Ale gdzie 
jest gwarancja, że kwiat należy do ciebie? Istnieją rozmaite formy fałszywych koncepcji 
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rzeczywistości. Człowiek zmajdujący się w posiadaniu jakiegoś gruntu określa się jako 
właściciel. Wtedy przychodzi wielki posiadacz ziemski i mówi: "Nie jesteś właścicielem. To 
ja naprawdę znajduję się we władaniu tej ziemi. Pozwoliłem ci ją tylko użytkować. Nad 
posiadaczem ziemskim stoi król, który może przyjść i powiedzieć: "O nie, to moja ziemia. 
Stan twojego posiadania jest raczej względny. Ja jestem władcą tej ziemi. Ona należy do 
mnie." W ten sposób jedna względna koncepcja zmaga się z drugą. A moralność skupia się 
tylko nad jedną koncepcją: "to jest moje, to jest twoje".  
Te wszystkie pojęcia posiadania są fałszywe. Te wszystkie działania moralności są fałszywe, 
ponieważ nie są związane z najwyższą prawdą. Zatem pozornie niewłaściwe zachowanie 
wielbiciela w rzeczywistości jest całkiem odwrotne. 

'dvaite' bhadrabhadra-jnana, saba-'manodharma'  
'ei bhala, ei manda', - ei saba 'bhrama' !

(Caitanya-caritamrta, Antya-lila 4.176)  
 
"W świecie materialnym pojęcia dobra i zła, właściwego i niewłaściwego, to w zupełności 
mentalne chimery. Mówienie zatem 'to jest dobre, a to jest złe' całkowicie jest błędem." Tak 
więc przez najgłębszą przestrzeń rzeczywistości przepływa najgłębsza fala świadomości 
Kryszny i tyle dusz jiva oddaje się tam tańcowi. A taniec ten jest tańcem absolutnym w 
którym wszyscy poddają się Krysznie w nastroju Vrindavany: sarva dharman parityajya mam 
ekam. Wszystko należy do Kryszny i dla jego zadowolenia może być uczynione wszystko i 
cokolwiek. To jest jedyna reguła za którą podążają wyłączni wielbiciele nie troszcząc się o 
tyle względnych potrzeb, czy ograniczeń tej fałszywej przestrzeni. Jest to nirguna, 
transcendentalne. W tej przestrzeni nie można zastosować kalkulacji fałszywego posiadania. 
Wszelkie pretensje do posiadania w świadomości Krszny nie mają wartości.  !
W tym wersie jest jeszcze jedna kwestia, którą również można rozważyć. Pewnego razu 
Paraśara Muni przeprawiał się przez rzekę. Łodzią sterowała młoda kobieta. Gdy łódź 
znalazła się na środku rzeki Paraśara Muni nagle został tą kobietą oczarowany. Zaproponował 
jej by się połączyli, co uczynili. Z ich związku zrodził się Vedavyasa. Paraśara był już 
człowiekiem o wysokim opanowaniu zmysłów. Jednak nadszedł czas, by narodził się Vyasa i 
to stworzyło w nim potrzebę o określonym rodzaju. Nagle zalało go pożądanie i połączył się z 
tą kobietą. Z ich związku pochodzi Vyasadeva, kompilator wszelkich pism wedyjskich. A 
zatem było to ustalenie Kosmicznej Woli. Paraśara nie powinien być oskarżany, czy 
potępiany. Nie rozpatrujmy tego jako przypadek pożądania i nie krytykujmy Paraśary za jego 
niemoralne zachowanie. On natchniony był jakimś wewnętrznym nakazem i przezwyciężony 
boską siłą nirgunicznej woli Kryszny. Jedynie dlatego te rzeczy się wydarzyły.  
 
Stąd też mówi Kryszna w Bhagavad-gicie, że powinno się rozpatrywać nie zachowanie, lecz 
okoliczność zachowania. To ona powinna być przebadana, nie samo działanie. Motyw leżący 
u podstawy działania; nie karma, lecz zamiar -  oto winowajca. Draupadi miała sześciu 
mężów, jednak nie był to jej wybór. Musiała przyjąć ten kłopot jako swoją powinność; nie 
uczyniła tego dla przyjemności. Nie powinno się uważać, że Draupadi jest za to 
odpowiedzialna, ani mówić, że jest nieprzyzwoita. Nie można jej uznać za odpowiedzialną za 
to, że ma wielu mężów.  Śastra mówi, że Draupadi, czy Kunti może wydawać się 
nieprzyzwoita, lecz jeśli intonuje się ich imiona zyskuje się oczyszczenie.  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Zatem powinno się rozważać wewnętrzne znaczenie działania, jego cel - nie działanie 
zewnętrzne. Ta wyższa zasada nie jest wykładnią zwyczajnego prawa, lecz wynika z 
wyższego prawa. W tym wypadku zwyczajne prawo jest przekroczone. Można uważać 
wielbiciela za winowajcę w świetle zwyczajnego prawa, ale w świetle wyższego prawa - 
Kryszna mówi, że jeśli potrafi się doceniać ich łamanie prawa - będzie się wywyższonym.  !

ajnayaiva gunan dosan  
maya disthan api svakan  

dharman samtyajya yah sarvan  
mam bhajet sa ca sattamah  

(Srimad-Bhagavatam 11.11.32) 
 
 
"Zasady pism - mówi Kryszna - pochodzą z Moich wskazówek, z Mojego rozkazu. Lecz jeśli 
ktokolwiek łamie te zasady po to by Mnie zadowolić, powinien być uważany za lepszego 
wielbiciela." Niekiedy, dla wykazania wręcz większej lojalności względem króla, może być 
koniecznym przekroczenie praw [nadanych przez] króla. Tak więc Bóg stoi ponad prawem. 
Jeśli rozważamy naturę boskości musimy stwierdzić, że Kryszna stoi ponad prawem. Prawo 
jest ustanowione dla nas. Ale prawo może się nie stosować do niego. On jest absolutny. Gdy 
ktoś naprawdę łączy się z Absolutem nie może jednak [tym samym] ignorować praw 
przeznaczonych dla zwykłych ludzi. To oczywiście ma wyższe znaczenie. Nie jest tak, że 
wielbiciele, w imię oddania, mają nie zważać na zwyczajne prawa rządzące społeczeństwem. 
Jednak w wyższym znaczeniu musimy rozumieć, że Kryszna jest zupełnie we wszystkim. On 
jest stwórcą prawa i sam osobiście niekiedy to prawo łamie, a szczególnie upodobał sobie 
tych, którzy gotowi są złamać to prawo dla niego. Jego ulubieńcami są ci, którzy gotowi są 
podjąć ryzyko związane ze służbą dla niego, którzy gotowi są ponieść konsekwencję 
złamania prawa. Taka jest natura całej vraja-lila Kryszny. We Vrindavan wszelkie rozważania 
jednostkowych i lokalnych interesów poświęcane są w ofierze. We Vrindavan mamy do 
czynienia z najwyższym samo-ofiarowaniem, do tego stopnia, że poszczególny interes, czy 
troska każdego ofiarowana jest w ogień. Jedynie wtedy, gdy osiągnie się stan samo-
ofiarowania można narodzić się we Vrindavan, nie wcześniej. Taki jest wniosek Bhagavad-
gity.  !

sarva-dharman parityajya  
mam ekam saranam vraja  

aham tvam sarva-papebhyo  
moksayisyami ma sucah 

 
 
 
"Musisz zaryzkować swoimi nadziejami - mówi Kryszna - musisz zaryzykować wszystkim, 
bez żadnych nadziei innych niż Ja. Nie mogę znieść obecności jakiejś drugiej istoty w twoim 
sercu. Nie mogę znieść, że przyjdziesz do mnie z zatroskaniem o coś. Mój związek z tobą 
musi być nieuwarunkowany. Nie mogę znieść żadnego innego interesu w sercu Mojego 
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wielbiciela. Oprócz jednego interesu, a nim jestem Ja. Poświęć w ofierze wszelkie twe tak 
zwane interesy, wszelkie twe nadzieje, wszystko. Wtedy możesz spotkać Mnie we 
Vrindavan." 

koniec rozdziału dziesiątego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rozdział jedenasty 
BHAGAVAD-GITA PODMIOTOWA!
 
 
Zarówno Viśvanatha Cakravarti Thakura, jak  i Baladeva Vidyabhusana komentowali 
Bhagavad-gitę, również Jiva Goswami podał swoje wyjaśnienia kilku wersów. Bhaktivinoda 
Thakura przedstawił własne wyjaśnienie i w swym bengalskim przekładzie Bhagavad-gity 
zawarł on komentarze tak Baladevy, jak i Viśvanathy Cakravartiego. Oryginalny był 
komentarz Śridhary Swamiego, a Śri Caitanya Mahaprabhu z wielkim respektem odnosił się 
do swego komentarza do Śrimad-Bhagavatam i Bhagavad-gity.  
 
Usiłowałem rzucić nieco nowego światła na kilka wersów w Bhagavad-gicie. Na podstawie 
tego, co powiedzieli poprzedni komentatorzy ukazałem dalsze rozwinięcie madhura-rasy w 
Bhagavad-gicie, a nawet relację kochanka parakiya-rasy. Gdy dyskutowałem o moim 
wyjaśnieniu z Bhaktivedantą Swamim Maharają, zapytałem go: "W tym miejscu 
przedstawiłem moją interpretację by włączyć [kwestię] madhura-rasy. Co o tym sądzisz?" 
Powiedział mi: "Co można więcej powiedzieć? Twoja interpretacja jest doskonale właściwa".  
 
Wszak to, co tam przedstawiłem, to była nowa koncepcja. Odkryłem parakiya, oddanie 
kochanka [odczuwane przez] gopi do Kryszny, przedstawione w wersie tesam satata 
yuktanam... yena mam upayanti te. Tak właśnie, jak Śrimad-Bhagavatam, [które] posiada 
cztery istotne wersy, istnieją w Bhagavad-gicie cztery istotne wersy, które zawierają same 
jądro, samą substancję całości ontologicznej koncepcji Bhagavad-gity.  
 
W Bhagavad-gicie 10.8, pierwszy z czterech zarodkowych wersów jest następujący: 

aham sarvasya prabhavo  
mattah sarvam pravartate  
iti matva bhajante mam  

budha bhava-samanvitah 
 
 
"Ja jestem początkiem wszystkiego. Wszystko ze Mnie emanuje (łącznie z wszelkimi 
koncepcjami Absolutnej Prawdy, a nawet oddawaniem Mi czci). Mędrzec, który pozna to w 
pełni, czci Mnie w bhava, głębokiej wielebnej ekstazie."  
 
Aham sarvasya prabhavo - mówi tu Kryszna - mattah sarvam pravartate: "Wszystko emanuje 
ze Mnie, łącznie ze wszystkimi koncepcjami Absolunej Prawdy". W Bhagavatam dane są trzy 
główne koncepcje absolutu: Brahman, Paramatma i Bhagavan. Brahman oznacza 
wszechobecny aspekt absolutu.  
 
Paramatma oznacza wszechprzenikający aspekt absolutu, a Bhagavan oznacza osobową 
koncepcję absolutu.  
 
W swojej Bhakti-Sandarbha Jiva Goswami przedstawił prawdziwe znaczenie Bhagavana, 
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Osoby Boga. Ogólne znaczenie Bhagavan to "ten, kto zarządza wszelkiego rodzaju 
możnościami". Wszelkiego rodzaju możności są sterowane osobiście przez niego. Taka jest 
koncepcja Bhagavana znajdywana w Narayanie z Vaikunthy. Jednak Jiva Goswami 
przedstawił szczególnie wyrafinowaną interpretację Bhagavana. Mówi on, że Bhagavan 
oznacza bhajaniya sarva-sad-guna-visistha: Naturą Bhagavana jest to, że jeśli cokolwiek z 
nim się styka odczuwa naturalną skłonność służenia jego czarującej osobie. Wyposażony jest 
on w takie cechy, że każdego przyciąga do swojej służby, że każdy go kocha. Przyciąga 
miłość każdego. Jemu chce służyć każdy - oto jest Bhagavan. Jest on obdarzony cechami, 
które przyciągają każdego, by mu służyć.  
 
Włączyłem tą szczególną interpretację Jivy Gosvamiego do mojego komentarza powyższego 
wersu Bhagavad-gity. W Śrimad-Bhagavatam opisane zostały trzy fazy Absolutnej Prawdy 
(wszechobecny Brahman, wszechprzenikająca Paramatma i wszechatrakcyjna, najwyższa 
osoba - Bhagavan). W moim komentarzu wyjaśniłem, że niniejsze stwierdzenie Kryszny 
(aham sarvasya prabhavo) oznacza: "Jestem svayam bhagavan, Oryginalną Osobą Boga. 
Jestem podstawą tych trzech koncepcji absolutu. I jestem źródłem nie tylko Brahmana, 
wszechobecnego absolutu i Paramatmy, wszechprzenikającego absolutu, lecz także Narayany, 
pana wszelkich możności, który zarządza względem każdego. Ja jestem źródłem ich 
wszystkich: jestem svayam bhagavan."  
 
W ten sposób zinterpretowałem znaczenie [wersu] aham sarvasya prabhavo. A w następnej 
linii, gdy Krszna mówi mattah sarvam pravartate, musimy się tu skoncentrować w bardziej 
wyrafinowany sposób. Kryszna mówi: sarvam pravartate, "wszystko pochodzi ode Mnie". 
Tym samym Kryszna mówi: "Nawet czczenie Mojej Osoby pochodzi ode Mnie. Ja pierwszy 
to objawiłem. Sam Osobiście czczę Siebie Samego. Czynię to jako guru, jako ma bardziej 
wyrafinowana możność. Ta możność nie jest niczym innym, niż Mną Samym. A moją 
najbardziej wyrafinowaną możnością jest Radharani. Poprzez moją możność czczę Samego 
Siebie. Każdy ruch we Mnie ma początek; nawet czczenie Mojej Osoby, służba Mojej Osobie 
rozpoczyna się poprzez Mnie, w Mojej roli jako guru. Objawiam to publicznie, abyś zatem 
czcił mnie właściwie. Z tej racji guru zwany jest Bhagavanem, ponieważ nie jest on ode mnie 
różny (acaryam mam vijaniyam)."  !!
Najsubtelniejszą możnością Bhagavana jest Radharani. Tak więc guru - w najgłębszym tego 
sensie, podobnie jak służba w najgłębszym [tego słowa] znaczeniu - reprezentowany jest w 
Śrimati Radharani. Następnie Kryszna mówi: "Ci, którzy to poznali, będą mnie wielbić (iti 
matva bhajante mam)". Ci, którzy rozumieją tą koncepcję, że Radharani służy mu w 
najwyższy sposób, będą Krysznie służyć [pomocą] w jej zdobyciu. To jest radha-dasyam, 
boska służba Śri Radhy. I spełnia się ona z tym zrozumieniem, że wielbiciel dojdzie do 
czczenia Kryszny.  
 
W mej interpretacji przyjąłem to tak, że jest to zamiarem Kryszny, gdy mówi on iti matva 
bhajante mam: "Wiedząc to, wielbią mnie". Tym samym mówi on: "ci, którzy wiedzą, że 
czczenie mnie pochodzi ode mnie i że moja najsubtelniejsza możność wielbi mnie najlepiej, 
będą wielbić mnie pod kierunkiem mej najsubtelniejszej możności." Odnajdujemy tu ważkość 
radha-dasyam, służby Śrimati Radharani, najwyższy cel zwolenników Rupy Goswamiego,  
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rupanuga-gaudiya-sampradaya. Kryszna mówi tu: "Wiedząc, że to moja najsubtelniejsza 
możność wielbi mnie najlepiej, będzie czcił mnie pod kierunkiem mego wielbiciela pierwszej 
klasy (Śri Radhy). Z tą ideą będzie Mnie zawsze wielbił pod kierownictwem mojej 
najsubtelniejszej śakti, Śrimati Radharani, lub jej przedstawiciela, Śri Gurudevy. W ten 
sposób będą wielbić Mnie  zawsze pod ich kierunkiem, a nigdy jako bezpośredni wielbiciel." 
Takie jest znaczenie [wersu] iti matva bhajante mam. Następnie Kryszna mówi budha bhava-
samanvitah. Budha oznacza tu tych o wyrafinowanym teistycznym intelekcie (sumedhasah). 
W Bhagavatam jest powiedziane, że ci o wyrafinowanym teistycznym intelekcie będą 
potarfili to docenić (yajanti hi sumedhasah). Wyrafinowany teistyczny intelekt jest rezultatem 
dobrej fortuny, która pochodzi z góry (sukrti) i nie jest nabywana samodzielnie. Ten 
wyrafinowany intelektualny wewnętrzny kierunek, czy kierownictwo może pochodzić tylko z 
nirguna, czy przestrzeni transcendentalnej. Budha oznacza tu "tego, kto posiada bezpośredni 
związek z nirguna, czy przestrzenią transcendentalną". Jego inteligencja nie pochodzi z  tej 
okolicy mayi, raczej wypływa z duchowej sceny. Tylko taka osoba może docenić te subtelne 
kwestie. Jest to powiedziane w Bhagavatam: 

krsna-varnam tvisa-krsnam  
sangopangastra-parsadam  
yajnaih sankirtana-prayair  

yajanti hi sumedhasah 
 
 
"Ci, o wyrafinowanym teistycznym intelekcie  (sumedhasah) będą wielbić Śri Caitanyę 
Mahaprabhu, nie inni."  
Zatem ów wers z Bhagavad-gity oznacza, że "Ten, czyjego oddanie jest wytworem fali 
nirguna, czyjego wiara nie pochodzi z tego świata nieporozumienia, będzie mnie wielbił 
przez radha-dasyam". Bhava-samanvitah oznacza tu raga-samanvitah - to jest [to, że] wielbią 
oni Krysznę z anuraga, miłością. Ich powiązanie z Kryszną, ich wielbienie jego osoby - nie 
jest określane przez reguły; nie wypływa ono ze ścisłego podążania za regułami pism, lecz z 
bhava, wewnętrznego natchnienia.  
 
To wielbienie zwane jest raga-marga, ścieżkę [ulegania] spontanicznemu przyciąganiu.  
Reguły pism pociągają za sobą kalkulacje zysków i strat. Ale wielbienie, które jest bhava-
samanvitah nie wynika z żadnego rozważania zysków i strat; płynie ono naturalnie poprzez 
miłość i przyciąganie do Kryszny. Jest ono jnana-sunya bhakti, wolne od kalkulacji, wolne od 
zysku i straty: jnana-karma-dyanavrtam.  !
Kolejny z tych czterech podstawowych wersów, który zawiera całe przesłanie Bhagavad-gity, 
brzmi następująco (10.9): 

mac-citta mad-gata-prana  
bodhayantah parasparam  

kathayantas ca mam nityam  
tusyanti ca ramanti ca 

 
"Serca i umysły Moich wielbicieli zawsze są Mną wypełnione i doświadczają oni wiecznie 
przyjemności i ekstazy w rozmowie o Mnie."  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"Jestem w ich sercach - mówi tu Kryszna - w ich myślach (mac-citta mad-gata-prana). Całe 
ich życie, ich cała energia poświęcane są dla Mnie, pożytkowane dla Mnie. Ich prana-śakti, 
ich życiowa energia również jest w pełi poświęcona Mojej sprawie. Wewnątrznie oni zawsze 
rozmyślają o Mnie i poświęcają całą swą energię dla Mnie, a na zewnątrz rozmawiają o Mnie 
by wzmóc swe wzajemne rozumienie (bodhayantah parasparam). Uwielbiają rozmawiać o 
Mnie między sobą, nie rozmawiają o niczym innym. W życiu prywatnym i również w życiu 
publicznym uwielbiają mówić o Mnie, a nie o niczym innym. Jestem jedynym tematem ich 
dyskusji (kathayantas ca mam nityam). Cokolwiek czynią, gdziekolwiek są - wszędzie jestem 
tematem ich rozmowy."  
 
"W tym - mówi następnie Kryszna - odnajdują oni wielką satysfakcję (tusyanti ca ramanti 
ca)." Wewnętrzne znaczenie [wersu] tusyanti ca ramanti ca jest następujące. Opisane są tu 
dwa poziomy wielbicieli. Do [poziomu] vatsalya-rasa, czyli rodzicielskiego smaku oddania, 
wielbiciele Kryszny odczuwają wielką satysfakcję (tusyanti). A ponad nim znajduje się 
[jeszcze] wyższy rodzaj satysfakcji (ramanti), doświadczany w madhura rasa. Właśnie  jak 
mąż z żoną, którzy cieszą się szczególnego rodzaju związkiem, tak wielbiciele Kryszny 
odczuwają ekstazę (ramanti) w swoim związku, po prostu poprzez rozmowę o Krysznie. 
Acaryowie zgodzili się w tym miejscu, że słowo ramanti odnosi się do małżeństwa i że 
wielbiciele w małżeństwie mogą doświadczać bardzo głębokiego związku męża i żony w 
odniesieniu do Kryszny. W towarzystwie Kryszny odczuwają oni ekstazę małżeńską, ramanti 
ca. Odczuwają oni tą ekstazę również wtedy nawet, gdy tylko rozmawiają o Krysznie. To 
znaczenie słowa ramanti zostało wyjaśnione w różnych miejscach przez Viśvanathę, 
Baladevę, Bhaktivinodę Thakura i zostało przyjęte nawet przez Śankaracaryę, który zgadza 
się, że słowo ramanti odnosi się do małżeństwa.  !
Oto następny zarodkowy wers Bhagavad-gity (10.10): 

tesam satata-yuktanam  
bhajatam priti-purvakam  

dadami buddhi-yogam tam  
yena mam upayanti te 

 
"Tym, którzy stale wielbią Mnie z oddaniem, daję inteligencję dzięki której mogą oni do Mnie 
przyjść."  
Takie jest zwykłe znaczenie tego wersu, jednak istnieje również znaczenie głębsze. Kryszna 
mówi tu: 
 
"Osoby te, które stale, nieprzerwanie, zajęte są mną (satata-yuktanam), które zawsze trwają 
we mnie, które są ze mną związane, które służą mi z wielką miłością i poważaniem w swym 
sercu (dadami buddhi-yogam tam) są natchnione przeze mnie inteligencją dzięki której do 
mnie przyjdą. Wejdą oni ze mną w bliższy związek." Odkryłem jednak. że jest to naddane. 
Kryszna już powiedział : "Ich oddanie jest ciągłe, oni zawsze są związani ze mną". Musimy 
się zastanowić dlaczego, choć są oni już związani z Kryszną, to on powie raz jeszcze: "Oni do 
mnie przyjdą".  
 
Kryszna powiedział już, że wielbiciele ci mówią tylko o nim, myślą tylko o nim, w nim 
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znajdują przyjemność i zawsze zajęci są służeniem mu. "Oni zawsze - mówi Kryszna - 
nieprzerwanie złączeni są ze Mną i służą Mi ze szczerą miłością". Oni już służą z płynącą z 
głębi serca miłością, a Kryszna mówi: "Dam im natchnienie dzięki któremu oni do mnie 
przyjdą" (mam upayanti te). Jest to naddane. Jest już powiedziane, że są oni złączeni z 
Kryszną - jak to więc oni ponownie "przyjdą do Niego"? Jak więc uzgodnić stwierdzenie 
Kryszny, że "oni przyjdą do Mnie"? Znalazłem zatem głębsze znaczenie słów mam upayanti 
te. Wziąłem tu słowo upayanti, które zwykle oznacza "przychodzą oni", by odnieść je do 
[słowa] upapati, czyli do [słowa]  "kochanek".  
 
W społeczeństwie istnieje [pozycja] prawnego męża, czyli pati oraz istnieje [pozycja] 
kochanka, czyli upapati. We Wrindawanie gopi nie odnoszą się do Kryszny jako do swego 
męża poślubionego w majestacie prawa, lecz jako do władcy, Pana ich serc.  
 
"Tych - mówi tu Kryszna - którzy są ciągle zajęci służbą oddania, obdarzam natchnieniem, by 
do Mnie przyszli." Jacy wielbiciele są tu obdarzani natchnieniem Kryszny? Ci, którzy są 
ramanti stanowiąc najwyższą grupę wielbicieli - tych, którzy związani są z nim więzią 
małżeństwa, w pełnej rasie - w mukhya rasa. "Obdarzam ich natchnieniem - mówi tu Kryszna 
- by do Mnie przyszli odnosząc się do mnie jak do kochanka (upapati)". Bhajatam priti-
purvakam, mówi tu Kryszna: to oznacza premę, która w ogóle znajduje się w madhura rasa, 
w małżeństwie. Tak więc faktyczne znaczenie tego wersu jest takie, że Kryszna obdarza 
natchnieniem tych, którzy znajdują się w małżeństwie, by do niego przyszli postrzegając go 
jako kochanka, upapati. A jak oni do niego przychodzą? On obdarza ich natchnieniem, by 
przychodzili doń bez żadnych kalkulacji odnośnie wymogów - tych społecznych, czy tych 
przedstawianych przez pisma. I tak gopi, natchnione przez niego od wewnątrz, przekraczając 
granicę reguł - tych społecznych, i tych dyktowanych przez pisma - a nawet oszukując 
własnych mężów, są połączone z Kryszną w związku kochanków (parakiya).  
 
Kryszna znajduje się na pozycji absolutnej i w większym stopniu lubuje się on w 
wielbicielach, którzy którzy dla niego gotowi są przekroczyć wszystko. Swych wielbicieli 
obdarza on natchnieniem od wewnątrz następującym przesłaniem: "Zewnętrznie musicie 
wypełniać wymogi społeczne i te dyktowane przez pisma. Moja pozycja przekracza i 
przewyższa pisma. Moja pozycja przewyższa wszystko, cokolwiek nakazują prawa społeczne, 
czy prawa pism. Ja jestem ponad Wedami i wszystkim innym. Wedy to moje instrukcje 
przeznaczone dla zwykłych ludzi. Instrukcje Wed przeznaczone są dla ludzi, którzy ode Mnie 
odstąpili. Instrukcje te kierują również społeczeństwem i są one wydane dla kogoś upadłego. 
Jednak mój związek ze wszystkim posiada wewnętrzny charakter, jest on niezależny od praw 
[stanowionych przez] pisma i społeczeństwa. Nie oczekuję uznania u każdego. Mój związek 
ze wszystkim jest stałą we wszelkich równaniach. Jest nie do uniknięcia. Zatem musisz 
zapomnieć o wszelkich oczekiwaniach z twego dotychczasowego życia i przyjść do Mnie. 
Nie wolno ci zrobić niczego innego. Nie będziesz wolny, gdy nadejdzie twa natura wielbiciela 
i zacznie domagać się byś przyszedł do mnie. Twoje serce musi podążać ku Mnie."  
 
To jest upapati, oddanie kochanka. Oddanie z Wrindawany, vrndavana bhajana, oznacza 
oddanie kochanka: yena mam upayanti te. Tak więc Kryszna mówi tu, że tym, którzy są 
ramanti - którzy są już skłonni wejść z nim w związek małżeński jako mąż, czy żona - udziela 
on pewnego szczególnego uczucia i natchnienia wewnątrz ich serca, a oni przychodzą doń 
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jako upapati, jako kochanek. W efekcie Kryszna mówi tu: "Oddanie kochanka jest tak 
wielkie. że przekracza zarówno reguły społeczne, jak i te [stanowione przez] pisma. Jest ono 
niezależne od czegokolwiek. Związek ze Mną jest niezależny od czegokolwiek, co możesz 
sobie wyobrazić. Jest najbardziej przyrodzony i naturalny. Nie wymaga jakiejkolwiek 
aprobaty - czy to społecznej, czy [pochodzącej z] pism. Możesz żyć w społeczeństwie 
okazując konwencjom społecznym i [pochodzącym z] pism formalny szacunek, jednak [w 
perspektywie] z najgłębszego dna twojego serca należysz do Mnie. Oto jest yena mam 
upayanti te, szczególna instrukcja. czy też natura, czy wnikliwość, którą obdarowuję tych 
wielbicieli."  
 
Innymi słowy wielbiciele ci nie dopuszczają, by drugi pati, czy małżonek, wchodził między 
nich a Krysznę. Oni nie mogą znieść wtrętu czegokolwiek innego - jeśli nawet wiążą się z 
tym prawa społeczne, czy nakazy pism. Ich oddanie znajduje się na wysokości, której  idei, 
czy boskiej pozycji, poszukują całe Wedy.  !!

asam aho carana-renu-jusam aham syam  
vrndavane kim api gulma-latausadhinam  

ya dustyajam svajanam arya-patham ca hitva  
bhejur mukunda-padavim srutibhir vimrgyam  

(Śrimad-Bhagavatam 10.47.61) 
 
 
 
"Choć Wedy jedynie wzmiankują o najbardziej wzniosłej służbie oddania pasterek gopi, 
rozumiem już ich najbardziej wzniosłą pozycję. Ach, kiedyż narodzę się jako pnącze we 
Vrindavan, bym mógł posypać sobie głowę kurzem z lotosowych stóp pasterek gopi. Te 
wielkie dusze zrezygnowały ze społeczności, przyjaźni, miłości, swoich związków - a nawet 
reguł wedyjskich - by przyjąć schronienie świętych lotosowych stóp Kryszny."  
 
Należy tu zauważyć  jedną rzecz: parakiya-bhava znajduje szersze zastosowanie. Oznacza nie 
tylko oddanie kochanka. To uczucie przekraczania wedyjskich i społecznych reguł dla 
"nieuprawnionego" związku odnosi się nie tylko do madhura-rasa, czy związku 
małżeńskiego. Parakiya oznacza dosłownie "należenie do drugiego". Vatsalya-rasa, 
przywiązanie rodzicielski oraz sakhya-rasa, przyjaźń, również są nasycone tymi odczuciami 
parakiya. Taka jest metoda miłości dla tych, którzy podążają [ścieżką] raga-marga. 

   
 
W przypadku Yaśody parakiya przyjmuje następującą formę: Yaśoda mówi "Niektórzy 
twierdzą, że Kryszna nie jest moim synem. Mówią, że jest synem Devaki!" Uczucie to 
wzmaga jej sercowe przywiązanie do Kryszny, zatem myśli ona "Mogę go stracić w każdej 
chwili". Ta idea wyraźniej nakreśla przywiązanie do Kryszny. Zwiększa ona przywiązanie 
Yaśody w jej służbie oddania. W sakhya-rasa także znajduje się odczucie parakiya. 
"Niektórzy mówią, że Kryszna pochodzi z Mathury i może powrócić do Mathury. On nie 
należy do nas: nie jest wyłącznie naszym przyjacielem. Obawa ta wypełnia też umysły 
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chłopców-pasterzy i rośnie w nich niepokój wywołany myślą "Możemy stracić go w każdej 
chwili." Tak więc to odczucie sparwia że oddanie przyjacielskie staje się bardziej żywe. W ten 
sposób wszelkie odczucie we Vrindavan jest [w duchu] parakiya. 

  
 
W nastroju bycia sługą, czyli w dasya-rasa, występuje pewne podobne odczucie. Wielbiciele 
odczuwają to następująco: "Mówi się, że Kryszna pochodzi z Mathury, że jest synem 
Vasudevy. Tutaj jest tylko na chwilę; on nie jest zwykłym człowiekiem jak my". Idea ta jest w 
większym, czy mniejszym stopniu obecna we Vrindavan. Zatem parakiya znajduje się nie 
tylko w madhura-rasa; wszystko może zostać schwytane przez Krysznę tym uczuciem. 
Jednak parakiya jest czymś bardzo szczególnym w madhura-rasa. Jego szczególność polega 
na tym, że w madhura-rasa jest ona szczególnie niewłaściwa, zarówno według pism, jak i 
społeczeństwa. Ale nie według gopi. W madhura-rasa one muszą przekraczać instrukcje i 
Wed, i społeczeństwa - muszą podjąć to ogromne ryzyko. Ale w innych rasa istnieje jedynie 
lęk, że "Nie możemy mieć Kryszny na zawsze, on może odejść, on nie należy do nas..." 
Podejrzenie to zwiększa natężenie ich oddania. Jednak w madhurya-rasa muszą one 
przekraczać pozytywne instrukcje Wed i społeczeństwa. One muszą się zwrócić przeciw ich 
autorytetowi, jak gdyby podejmując ryzyko popełnienia grzechu. To jest tą szczególną cechą 
parakiya w madhura-rasa, stąd tu natężenie oddania jest największe. Zatem natchnienie do 
parakiya (yena mam upayanti te) - które tu Kryszna omawia odnosząc się zwłaszcza do tych, 
którzy są ramanti, są związani z nim w małżeńskim związku - jest również obecne we 
wszystkich osobach służących we Vrindavan. 

!
Przechodzimy w końcu do ostatniego z czterech zarodkowych wersów Bhagavad-gity, 10.11: 

tesam evanukampartham  
aham ajnana-jam tamah  

nasayamy atma bhavastho  
jnana-dipena bhasvata  

 
Kryszna mówi: "By okazać im szczególną łaskę wchodzę do ich serc i rozpraszam ich 
niewiedzę lampą wiedzy."  
 
Dość trudno jest wydobyć wewnętrzne znaczenie tego wersu. Słowa tesam evanukampartham 
mogą być interpretowane na dwa sposoby. Zewnętrzna interpretacja jest taka, że Kryszna 
sprzyja swoim wielbicielom, a wyjaśnienie od wewnątrz jest takie, że Kryszna mówi "pragnę 
ich względów: podążam za przychylnością wielbicieli wyższego rodzaju". Kryszna, jak w 
Bhagavatam, mówi:  !

mayi bhaktir hi bhutanam  
amrtatvaya kalpate  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distya yad asin mat-sneho  
bhavatinam mad-apanah 

 
"Moje drogie gopi, każdy uważa się za szczęśliwego jeśli obdarzony jest oddaniem dla Mnie i 
osiąga przez to nektar wiecznego życia. Muszę jednak przyznać, że za najbardziej 
szczęśliwego uważam siebie, gdyż doznałem cudownego uczucia płynącego z waszych serc."  
 
Jednak jest paradoksem, że Kryszna zdaje się mówić, że po takim kłopocie i trwającym z nim 
związku daje on wreszcie tym wyższego rodzaju wielbicielom czystą wiedzę i poprzez tę 
czystą wiedzę uzyskują oni zbawienie osiągając Brahmana. Taka jest istota argumentu 
wysuwanego przez zwolenników Śankaracaryi. Ja posunąłem go jednak w innym kierunku.  
 
Jnana-dipena to kłopotliwe wyrażenie - "Oświecam ich wiedzą" - przedstawiłem zatem 
odmienną interpretację: gdy ból rozłąki odczuwany przez wielbicieli Kryszny osiąga skrajne 
natężenie, wtedy przychodzi Kryszna i się [im] ukazuje. Na przykład Sacidevi odczuwałą 
skrajną rozłąkę, gdy gotowała dla Nimaia i wtedy, przez jego łaskę, zobaczyła ona wyraźnie, 
że Nimai przyszedł i przyjął prasadam. Podobnie we Vrinadavan, gdy ból rozłąki osiągnął 
swój najwyższy stopień, wtedy wielbiciele zobaczyli, że "jest tu Kryszna i nam towarzyszy". 
Gdy Kryszna mówi więc, że z łaski swojej  objawia się [im] i usuwa ich niewiedzę, ich 
ajnana, znaczy to, że gdy wielbiciele doświadczają rozłąki z nim, on objawia się przed nimi i 
rozgania doskwierającą z powodu tej rozłąki ciemność. Ze swej łaski udziela im 
wzmocnienia. Gdy zostanie zastosowana tego rodzaju kuracja mogą oni podążać nadal. We 
Vrindavan, gdy jego wielbiciele odczuwają rozłąkę musi on niekiedy nadchodzić i ukazywać 
się swym przyjaciołom: "Jestem pośród was. Nie opuściłem was." To właśnie oznacza 
rozganianie ciemności światłem boskiej wiedzy: jnana-dipena bhasvata. Słowo niewiedza, 
czy ajnana, oznacza tu jnana-śunya bhakti, oddanie bez wiedzy. Wielbiciele nie 
przemyśliwują tego, że są istotnym elementami lila, rozrywek Boga Najwyższego. Nie, ich 
oddanie jest wolne od takiego wyrachowania. Jest to jnana-śunya bhakti: najbardziej niewinne 
[oddanie].  
 
Kryszna mówi tu: "nie mogę znieść bólu rozłąki odczuwanego przez mych wielbicieli. Muszę 
pędem ruszyć ku nim i ukazać im: 'jestem tutaj, moja matko. Widzisz? Jestem tu i jem'." 
Czasami Sacidevi przygotowywuje pożywienie dla bóstw i po ofiarowaniu go widzi, że ono 
znika. "Czy to był sen? - myśli wtedy - Widziałam Nimaia.  Przyjmował prasadam i z talerza 
wszystko oczywiście zniknęło. Ale Nimai odszedł już dawno temu. No to kto zjadł to 
prasadam? Co ja to widziałam? Czy to mi się przyśniło, czy może jakiś pies zjadł prasadam? 
A może nie pamiętam, że jeszcze dziś nie gotowałam? Może nie ofiarowałam bhoga dla 
bóstwa Bala Gopala? Co ja to robiłam?"  
 
W ten sposób Saci jest zdezorientowana. Można to postrzegać jako jej ajnana, jej 
"niewiedzę". Śri Caitanya posyła następnie do niej kilku wielbicieli mówiąc: "Opowiecie 
mojej matce o wszystkim: wtedy, gdy się takie rzeczy dzieją, to ja tam naprawdę przychodzę, 
biorę jedzenie z jej rąk. To nie był sen. Przypomnij o tym mojej matce i wesprzyj ją. 
Powiedzcie jej, że przychodzę do niej i przyjmuję od niej przygotowane prasadam. Uzmysłów 
jej, że to się wydarzyło."  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Takie jest więc znacznie czwartego zarodkowego wersu z Bhagavad-gity: Kryszna swoją 
łaską rozgania w wielbicielu ciemność rozłąki. A ci, którzy przypominają nam o Krysznie - i 
w ten sposób rozganiają ciemność zrodzoną przez rozłąkę z nim - są prawdziwie humanitarni. 
Oni dostarczają najwyższej kuracji. Gopi mówią Krysznie: "Cierpimy z bólu zadanego przez 
ciebie. Ale wieści o twych rozrywkach dają nam życie i wzmocnienie. Ochoczo tego 
wysłuchujemy i możemy potem poczuć, że znów odżywamy. Nie ma innego lekarstwa niż 
twe zapewnienie i pociecha: to jedno uchronić nas może od bólu płonącego serca." Oto ich 
stwierdzenie w Śrimad Bhagavatam (10.31.9): 

tava kathamrtam tapta jivanam  
kavibhir iditam kalmasapaham  

sravana-mangalam srimad-atatam  
bhuvi grnanti te bhurida janah 

 
"O Kryszno, w tym świecie zawsze cierpimy, ale zwykłe słuchanie nektaru twych słów i 
rozrywek daje nam życie, a w efekcie ubocznym usuwa wszelkie nasze grzeszne reakcje. Ten 
rodzaj słuchania jest wszechpomyślny i napełnia nas duchowym bogactwem. Głoszący tą 
wieść o Bogu przynoszą ludzkiemu społeczeństwu najwyższe wyzwolenie i są faktycznie 
najbardziej humanitarni."  !

koniec rozdziału jedenastego !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Rozdział dwunasty 
MANTRA GAYATRI 
 
 
Znaczenie brahma gayatri przywiedzie nas z pewnością do konluzji Śrimad-Bhagavatam. 
Mantra gayatri i Śrimad-Bhagavatam są jednym i tym samym. Ona jest samym sednem 
Vedanty-sutry. Śrimad-Bhagavatam jest rozbudowanym komentarzem gayatri. 

artho' yam brahma-sutranam  
bharatartha-vinirnayah  

gayatri-bhasya-rupau' sau 
vedarthah paribrmhitah !

(Garuda Purana) 
 
Znaczenie mantry gayatri musi być zgodne ze Śrimad-Bhagavatam. Jeśli przeanalizujemy jak 
to jest możliwe odkryjemy etapy wiodące mantrę gayatri do Śrimad-Bhagavatam. Jakie jest 
znaczenie gayatri? Słowo gayatri jest złożeniem dwóch słów sanskrytu: ganat (śpiewana) i 
trayate (wyzwalająca). Oznacza to "rodzaj pieśni dzięki której możemy zyskać swoje 
zbawienie, wytchnienie, uwolnienie". Gayatri znana jest jako veda-mata, matka Wed. Gayatri 
wydała też całość Wedy. Jeśli przebadamy konkluzję wedyjską, od jej najzwięźlejszego 
aforyzmu po najobszerniejsze wyrażenie, odkryjemy wówczas, że zaczyna się ona omkarą: 
wedyjską sylabą om. Ta prawda wyrażana jest jako mantra gayatri, następnie pojawia się w 
formie Wed, a następnie jako Vedanta-sutra. W końcu konkluzja wedyjska wydaje swe pełne 
wyrażenie w Śrimad-Bhagavatam. Skoro znaczenie, kurs wiedzy wedyjskiej zmierza w tym 
kierunku, mantra gayatri musi zawierać w sobie w sobie znaczenie Śrimad-Bhagavatam - to 
jest to, że Kryszna jest najwyższą koncepcją boskości.  
 
Z pewnością takie jest znaczenie mantry gayatri, jednak problemem jest jak wydobyć 
Śrimad-Bhagavatam - koncepcję Kryszny - z łona gayatri. Słyszałem, że  Jiva Gosvami 
przedstawił taką interpretację, jednak nie mogłem odnaleźć [miejsca] gdzie jest ona zapisana. 
Słyszałem, że podał on znaczenie gayatri wiodące ku świadomości Kryszny. W każdym razie 
wzbudziła się we mnie skłonność do skierowania jej znaczenia ku koncepcji Kryszny.  
 
Gayatri znaczy ogólnie: "ta pieśń, która daje wyzwolenie". Wyzwolenie musi zawierać jakieś 
znaczenie pozytywne. Wyzwolenie oznacza nie uwolnienie od czegoś negatywnego, lecz 
osiągnięcie czegoś pozytywnego. Oto definicja przedstawiona w Śrimad-Bhagavatam: muktir 
hitvanyatha rupam svarupena vyavasthitih - o ile i zanim nie osiągniemy możliwie 
najwyższej pozytywnej pozycji nie zaistnieje prawdziwa mukti, prawdziwe zbawienie. Samo 
wycofanie się z negatywnego planu nie może być zwane wyzwoleniem. Hegel powiedział, że 
przedmiotem naszego życia jest samo-określenie. Musimy określić nasz normalny udział w 
organicznej całości - nie tylko uwolnienie się z czegoś negatywnego lecz i uczestniczenie w 
pozytywnym udziale w dziedzinie służby. To jest uważane za najwyższe życiowe osiągnięcie. 
To jest faktyczne znaczenie gayatri. 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Słowo gayatri pochodzi od dwóch sanskryckich rdzeni: ganat i trayate. Trayate oznacza 
pozytywne osiągnięcie stanu ostatecznego (svarupena vyavasthitih). A ganat oznacza nie tyle 
dźwięk, co dźwięk melodii. Ten dźwięk melodii, przynoszący nam pozytywne najwyższe 
wybawienie, wskazuje na sankirtana Śri  Caitanyi Mahaprabhu i piosenkę graną na flecie 
przez Krysznę.  !
Wymowa mantry brahma-gayatri jest następująca. Pierwsze słowo to om. Om jest mantrą 
zarodkową, wszystko w sobie zawiera. Następnym słowem jest bhur. Bhur znajduje się tu, 
gdzie przebywamy: Bhu-loka - to świat naszego doświadczenia. Następne słowo to bhuvah. 
Bhuvar-loka jest światem przyswojeń umysłowych. Jest on wsparciem, zapleczem naszego 
doświadczenia. Nasza obecna pozycja doświadczania jest rezultatem naszego przyswojenia 
umysłowego. To, że jesteśmy tutaj, w świecie doświadczania, nie jest  rzeczą przypadku; 
osiągnęliśmy tą pozycję poprzez swą przeszłą karmę. Sfera fizyczna, obecny świat 
doświadczania, jest jedynie wytworem, efektem naszych przeszłych impulsów umysłowych. 
A subtelny świat przeszłej karmy, sfera umysłu, znany jest jako Bhuvar-loka. 
 
Następne słowo mantry to svah. Ponad Bhuvar-loką znajduje się Sva-loka. Świat umysłu 
(Bhuvar-loka) oznacza przyjmowanie i odrzucanie: co robić, a czego nie robić - "to mi się 
podoba, to mi się nie podoba". Sva-loka jednakże jest sferą postanawiania, światem 
inteligencji (Buddhi-loka). Nasza inteligencja mówi nam: "To może ci się podobać, ale tego 
nie rób, w przeciwnym razie będziesz przegrany". Plan ów, plan rozumu, znany jest jako Sva-
loka. W ten sposób świat materialny skomponowany jest z trzech ogólnych powłok - z bhur, 
świata fizycznego, z bhuvah, świata umysłu i ze svah, świata intelektu.  
 
Oczywiście bardziej szczegółowa analiza wyprowadzi siedem powłok: Bhur, Bhuvah, Svah, 
Maha, Jana, Tapa i Satyalokę. Została ona przeprowadzona ze szczegółami przez Sanatana 
Goswamiego w jego Brhad-Bhagavatamrtam.  
 
Tutaj siedem tych warstw zostało podsumowane jako trzy plany egzystencji: fizyczny, 
umysłowy i intelektu. A te trzy plany doświadczania podsumowane zostały słowem tat. 
Następne słowo w brahma-gayatri to savitur. Savitur oznacza zazwyczaj surya, słońce. A 
figura słońca oznacza to, co wyświetla, czy oświeca - to, dzięki czemu możmy widzieć. Trzy, 
wulgarne i subtelne, warstwy w tym świecie ujawniają się nam za sprawą czegoś 
szczególnego, za sprawą savitur. Co to jest? To dusza. Faktycznie świat nie ujawnia się nam 
za sprawą słońca, lecz za sprawą duszy. Co rzeczywiście udziela nam postrzeżeń i pozwala 
nam widzieć wulgarne [tj. grubomaterialne] obiekty? To nie słońce faktycznie umożliwia nam 
widzenie; widzimy za sprawą duszy. Jest to przedstawione w Bhagavad-Gicie (yatha 
prakasayaty ekah krtsnam lokam imam ravih). Dusza wyjawia nam świat tak jak sprawia to 
słońce. Słońce wyświetla kolory przed naszymi oczami, ucho odkrywa świat dźwięku, a ręka 
odkrywa świat dotyku. Ale centrum zajęte jest naprawdę przez duszę. To dusza zsyła światło 
do tego świata i udziela nam rozumienia [naszego] środowiska, świata postrzeżeń. Wszelkie 
postrzeżenie możliwe jest jedynie za przyczyną duszy. Słowo savitur, które zazwyczaj 
oznacza słońce, tutaj oznaczać może jedynie duszę, ponieważ dusza, tak jak słońce, ujawnia 
nam wszystko.  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Całość siedmiu warstw - przestawiona poprzez bhur, plan fizyczny, bhuva, plan umysłu i 
svaha, plan intelektu - została tu zredukowana do jednej kategorii: do tat - do "tego". "To" 
zostaje ukazane przez słońce, które w niniejszym kontekscie odnosi się do duszy. Dusza 
oznacza tu duszę indywidualną.  
Jednostkowa dusza jest przyczyną swego świata. Nie tyle umysł jest w świecie, co świat jest 
w umyśle. Berkeley stwierdził, że świat istnieje w umyśle. Tutaj wyrażane jest to, że 
wszystko jest widziane z pomocą słońca. Jeśli nie ma słońca, wszystko jest ciemne - nie 
można niczego zobaczyć. Tak więc bez światła nie można niczego zobaczyć. A w głębszym 
znaczeniu światło oznacza duszę. Dusza jest podmiotem, a przedmiotem duszy jest siedem 
planów doświadczenia w tym świecie.  
 
Następnym słowem w mantrze gayatri jest varenyam. Varenyam oznacza pujya: [obiekt] czci, 
wiebienia. To pokazuje, że choć na tym planie - świata obiektywnego - dusza jest podmiotem, 
to istnieje jeszcze inne pole, które ma być czczone i wielbione przez duszę. Jest to obszar 
Nadduszy.  

!
Ten wielebny plan istnienia transcendentalnego znany jest jako bhargo. Bhargo oznacza 
obszar nadpodmiotowy, obszar Nadduszy. Nadmienia to pierwszy wers Śrimad-Bhagavatam: 
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi. Śrila Vyasadeva mówi, że 
będzie tu się odnosił do innego świata, którego nieskazitelna wspaniałość jest tak wielka, że 
samym swoim blaskiem rozprasza wszelkie nieporozumienia. Podmiotem jest dusza, a jej 
przedmiotem są wszystkie te światy doświadczenia. A nadpodmiot to obszar czcigodny, który 
przewyższa podmiot, duszę - taki jest obszar nadpodmiotowy.  
 
Słowo bhargo oznacza "subtelniejszy niż dusza" i "zajmujący ważniejszą pozycję niż dusza". 
Tak więc oznacza ono Nadduszę, Paramatmę. Powszechnie, oczywiście, słowo bhargo zwykle 
oznacza światło. Jak promienie rentgenowskie ukazują nam to, co zwykłe oko nie widzi, 
bhargo jest svarupa-śakti: wyższym, potężniejszym światłem, które odsłania duszę. A do 
kogo ta energia, bhargo, należy? Należy do devy. Co oznacza słowo deva? Deva oznacza 
"tego, kto jest piękny i figlarny", to jest Śri Krysznę: Rzeczywistość Piękna. Nie jest on istotą 
niezróżnicowaną, lecz jest pełen lila, rozrywek. Deva oznacza złożenie rozrywek i piękna, a 
to oznacza Krysznę.  
 
Jego królestwo jest bhargo, olśniewające, oraz jest ono varenyam, czcigodne dla duszy jiva.  
Co jest  naturą svarupa-śakti? Tą naturą jest vaibhava, ekspansja Śrimati Radarani. Wszelką 
odpowiedzialność i energię  zachowuje ona dla służenia Krysznie. Bhargo to nic innego jak 
vaibhava, ekspansja ciała Śrimati Radharani, zawierającego wszystko do służenia Krysznie. 
Bhargo przedstawia Mahabhavę, cząstkę dominowaną, a deva, Kryszna, jest Rasarają, cząstką 
dominującą.  
 
W mantrze gayatri zwracamy się z prośbą, bhargo devasya dhimahi: "nadejdź, 
kontemplacjo". Jaki rodzaj medytacji możliwy jest na tym planie poświęcenia? Nie medytacja 
abstrakcyjna, lecz doskonalenie oddania, krsnanusilanam. Dhimahi oznacza "uczestniczyć w 
żywiołowym prądzie, strumieniu służby oddania we Vrindavan". I co będzie efektem (dhiyo 
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yo nah pracodayat)? Zdolność naszego doskonalenia wzrośnie. Jeśli będziemy służyć to 
więcej zdolności i woli służena zostanie nam udzielone jako zapłata, tak jak odsetki 
dodawane są do funduszu w banku (dasa kari' vetan more deha prema-dhana). W ten sposób 
nasze podstawa poświęcenia będzie się coraz bardziej umacniać. Dhimahi oznacza aradhanę, 
wielbienie. Nie można tego wyjaśnić inaczej niż terminami takimi jak aradhana, puja, seva - 
wielbienie, czczenie, służenie w miłości. Słowo dhi wywodzi się od słowa buddhi, które 
powszchnie oznacza posługiwanie się  intelektem. Jednak tutaj dhi odnosi się do tej 
czcigodnej inteligencji, która schodzi do tego planu, by pomóc nam doskonalić oddanie. 
Zatem dhimahi nie oznacza abstrakcyjnej kontemplacji, lecz służbę oddania. Takie jest 
głębsze znaczenie mantry gayatri. !
Gayatri, pieśń wyzwolenia, oznacza też sankirtana. Kirtana także jest śpiewem i również 
nakierowuje nas na najwyższy cel. Sankirtan Śri Caitanyi Mahapabhu też przywraca nas na 
najwyższą naszą pozycję służenia. Tak więc znaczenie brahma-gayatri, w związku z 
Mahapabhu, zmierza ku krsna-kirtana. Zatem osiąga Vrindavanę i kirtana grane na flecie. A 
gdy wejdziemy do Vrindavan, to odkryjemy, że słodki dźwięk fletu Kryszny pomaga 
wszystkim służebnikom Pana włączać się do swych odpowiednich obowiązków. Gdy 
rozbrzmiewa flet gopi, i inni, podporządkowani są spełnianiu swych odpowiednich 
obowiązków. Nocą, słysząc dźwięk fletu, gopi popędzą nad Yamunę mówiąc do siebie w 
myślach „Och, Kryszna jest tam”. I Yaśoda, gdy słyszy piosenkę wygrywaną przez Krysznę, 
myśli sobie „Mój syn tam jest. Zaraz wróci do domu.” W ten sposób dźwięk fletu nadaje 
wszystkim służebnikom Pana właściwe im pozycje oraz inspiruje ich do dbałości o swoją 
służbę.  
 
W swoim  sanskryckim komntarzu do mantry gayatri napisałem: dhiraradhanam eva 
nanyaditi tad radha-padam dhimahi - wszyscy pozostali wielbiciele w pełni reprezentują się 
w Radhice. Są jej cześcią, jakby przypominając gałęzie.  
 
Madhura rasa jest główną-, czy też mukhya-rasą, kombinacją wszelkich ras. Śrimati 
Radharani jest Mahabhavą - przedstawia całkowicie służebną postawę.  
 
Wygrywana na flecie piosenka Śri Kryszny, wyrażona jako mantra gayatri, przypomina nam 
o -, i włącza nas w - naszą służbę. A czym jest nasza służba? Nasza służba służy 
przezwyciężeniu siebie w służbie dla Śrimati Radharani - przyjęciu sugestii Radharani. 
Mantra gayatri pobudza nas do dbałości o lotosowe stopy Śrimati Radharani, do bycia 
posłusznym jej poleceniom. Ona głównie reprezentuje całość służebnego planu. Zatem 
usiłowanie włączenia się w jej służbę, pod jej rozkazem - przyjęcie jej ukierunkowania i bycie 
jej posłusznym - oto jest wielbienie Śri Radhy. W ten sposób znaczenie mantry gayatri zostaje 
sprowadzone do radha-dasyam, samookreślenia się (svarupena vyavasthitih).  
 
Jednocześnie częściowe reprezentacje w vatsalya- i sakhya rasie są również istotną częścią 
oryginalnego smaku miłości małżeńskiej, madhura rasy. Wielbiciel w vatsalya rasie służył 
będzie Nandzie i Yaśodzie; wielbiciel w sakhya rasie służył będzie Śridamie i Sudamie, lecz 
ostatecznie system ten, ujęty jako jedna całość, zawiera się w Radharani.  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Radha-dasyam, służenie Śrimati Radharani, jest najgłębszym sensem jaki wydobyć można z 
mantry gayatri. Taki jest najwyższa granica naszego życia. Nie może być inaczej. Śrimad 
Bhagavatam jest najwyższym, czy w pełni rozwiniętym teizmem jaki można wydobyć z Wed, 
Upaniszad i tylu licznych pism. Ta cała prawda objawiona zmierza do swego punktu 
szczytowego, do swej najwyższej pozycji koncepcją przedstawioną przez Śrimad 
Bhagavatam. A Śrimad Bhagavatan naucza nas, że najwyższym spełnieniem i 
samookreśleniem się jest zaliczenie się w poczet służby Śrimati Radharani, pod przewodem 
której możemy służyć Krysznie. Dążymy do bezpośredniego związku z jej oddaniem.  
 
Jakie jest zatem głębsze znaczenie i wykładnia słowa bhargo? Bhargo vai vrsabhanuja-atma-
vibhava-eka-aradhana-sri-puram. Bhanu oznacza słońce lub „tego, który ukazuje nam [coś] 
światłem”. Radharani jest córką Vrsabhanu. Dlatego też wybrałem słowo bhanu. By 
przedstawić jej rozprzestrzenioną osobową jaźń wybrałem słowo vaibhava. Vaibhava znaczy 
„to co wykracza poza” lub „poszerzona jaźń”. Prabhava jest centralnym przedstawieniem, a 
vaibhava jest zewnętrznym rozwinięciem. Samym sednem svarupa-śakti jest Śrimati 
Radharani, a całość svarupa-śakti jest jej poszerzoną jaźnią. Miasteczkiem jej pięknej służby, 
czy raczej wioską, siedzibą jej przepięknej służby jest całość svarupa-śakti. 
 
Tak jak promienie światła rozchodzą się ze słońca, tak całość energii wewnętrznej jest 
ekspansją Mahabhavy, Śri Radhiki. Rozwinęłą się ona na tak niezwykle pięknym obszarze 
świetlistości, energii wewnętrznej, po to by służyć swemu Panu. Z niej powstają wszystkie te 
niezbędne rzeczy. Wszystkie wychodzą po to by pomóc jej w wielbieniu jej Pana. Gdy całość 
energii wewnętrznej skupiona jest w zwięzłej formie, to jest nią Mahabhava, Radharani. A 
gdy Radharani pragnie służyć, to rozprzestrzenia się na nieograniczoną ilość sposobów. I z 
pewnym udziałem Baladevy i Yogamayi cały duchowy świat - łącznie z Vrindananą, Mathurą 
i Vaikunthą - ewoluuje by wesprzeć Śrimati Radharani w służeniu Śri Krysznie.  
 
W ten sposób wywiodłem radha-dasya, służbę Śrimathi-Radharani, jako znaczenie mantry 
gayatri i spróbowałem je przedstawić sanskryckim wersem.  
 !

Nitai Gaura Haribol! 
!
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