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Słowo wstępne  
wygłosozne przez Śrila Bhaktivinoda Thakurę, dziewiętnastowiecznego założyciela Ruchu 
Świadomości Kryszny.  
 
Uwielbiamy czytać książki, których nigdy wcześniej nie czytaliśmy. Pragniemy zebrać informacje, 
jakie ona zawiera i na tym się kończy nasza ciekawość. Ten sposób studiów dominuje wśród 
wielkiej ilości czytelników, którzy w swym mniemaniu, jak i tych co są ich pokroju, myślą że są 
wielcy. Jednakże, w rzeczywistości większość czytelników są to zwykłe przechowalnie faktów oraz 
stwierdzeń, wypowiedzianych przez innych ludzi. To jednakże nie jest studiowanie. Student ma 
czytać fakty z myślą o tworzeniu, a nie w celu bezowocnej retencji. Studenci, niczym satelity 
powinni odwierciedlać światło, jakie otrzymują od autorów, a nie więzić fakty i myśli niczym 
sędzia, który wtrąca skazanych do więzienia!  
 
Myśl jest progresywna. Myśl autora musi rozwijać się w czytelniku pod postacią poprawy czy 
rozwoju. Najlepszym krytykiem jest ten, kto potrafi pokazać dalszy rozwój starej myśli; ale zwykły 
denuncjator jest wrogiem postępu i zgodnie z tym takiej też i natury. Postęp oczywiście jest prawem 
natury i wraz z postępem czasu, musi nastąpić korekta i rozwój. Jednakże postęp oznacza pójście 
naprzód, czy też wznoszenie się wzwyż. Płytka krytyka i bezowocny czytelnik są dwoma 
największymi wrogami postępu. Musimy ich unikać.  
 
Z drugiej zaś strony, prawdziwy krytyk pozwala nam ocalić to, co już osiągnęliśmy i naprawić nasz 
tok myślenia z miejsca do którego doszliśmy w szczycie postępu. Nigdy nie poleci nam wrócić do 
punktu wyjścia, jako że w takim wypadku, byłaby to bezowocna strata naszego cennego czasu i 
wysiłku. Pokieruje naprawą naszego sposobu widzenia w punkcie, w jakim się obecnie znajdujemy.  
 
Tym również odznacza się użyteczny student. Będzie czytał starego autora i odnajdzie swą 
odpowiednią pozycję w postępie myśli. Nigdy nie zasugeruje tego, aby spalić książkę, u podstaw 
której zawarte są myśli użyteczne. Żadna myśl bowiem nie jest bezużyteczna. Myśli są metodami, 
za pomocą których osiągamy nasz obiekt. Czytelnik, który potępia złą myśl nie wie, że nawet zła 
droga jest w stanie udoskonalić się i zamienić w dobrą. Jedna myśl jest drogą prowadzącą do 
kolejnej. Dlatego też czytelnik zobaczy, że jakaś myśl, która dziś jest obiektem, jutro będzie 
środkiem prowadzącym do dalszego obiektu. Myśli nieodzownie nadal będą się ciągnąć, stanowiąc 
niekończącą się serię środków i obiektów w postępie ludzkości.  
 
Wielcy reformatorzy będą zawsze zapewniać, że nie są za zniszczeniem starego prawa, ale za jego 
wypełnianiem. Valmiki, Vjasa, Platon, Jezus, Mohamet, Konfucjusz i Czaitanja Mahaprabhu 
potwierdzali to, czy to poprzez słowa czy swe postępowanie.  
 
Jednakże osoby nas krytykujące mogą wielkodusznie nam powiedzieć, że taki reformator jak Vjasa, 
choć wyjaśniał wszystko czysto, może w swoim czasie wprowadzić tysiące ludzi w zamieszanie. 
Ależ droga krytyko! Przestudiujcie historię całych wieków i państw! Gdzie znajdziecie filozofa i 
reformatora, który byłby w pełni rozumiany przez ludzi? Popularną religią jest strach wobec Boga, 
a nie czysta duchowa miłość, jakiej nauczali ludzi Platon, Vjasa, Jezus czy Czaitanja! Czy to 
prezentuje się religię absolutną pod postacią wizerunków, czy prostych wyrażeń, czy naucza się ich 
za pomocą książek, czy ustnych wypowiedzi, ignorant czy też osoba bezmyslna i tak musi to 
zdegenerować.  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Doprawdy bardzo łatwo jest powiedzieć i łatwo wpada w ucho, że Prawda Absolutna ma taki 
związek z duszą ludzką, że przenika ją jak gdyby intuicyjnie i że nie ma potrzeby jakiegokolwiek 
wysiłku, aby nauczać przykazań prawdziwej religii, jednakże jest to zwodnicza idea. Może to być 
prawdą w przypadku etyki oraz abc religii, ale nie w przypadku najwyższej formy wiary, która do 
tego, aby ją zrozumieć wymaga wzniosłej duszy. Wszystkie wyższe prawdy, choć intuicyjne 
wymagają wcześniejszego wyszkolenia się w prostszych. Taka religia jest najczystsza, która 
ukazuje najczystszą koncepcję Boga. Jakże zatem możliwym jest, aby kiedykolwiek ignoranci 
otrzymali religię doskonałą, dopóki są ignorantami?  
 
Nie mamy tutaj zamiaru oskarżać ani Zbawiciela Jeruzalem czy Zbawiciela Nadii za te późniejsze 
błędy. Luteranie zamiast krytykować zrobili to, czego my potrzebujemy tj. skorygowali te błędy 
poprzez właściwą interpretancję pierwotnych nauk.  
 
Bóg przekazuje nam prawdę, tak jak przekazał ją Vjasie, kedy to szukał jej gorliwie. Prawda jest 
wieczna i niezniszczalna. Dusza otrzymuje objawienie, kiedy bardzo tego pragnie. Dusze wielkich 
myślicieli minionych wieków, którzy teraz żyją duchowo często zbliżali się do naszego ducha 
dociekania i wsparcia w jego rozwoju. Tak też i Vjasa otrzymał wsparcie od Narady i Brahmy. 
Nasze szastry, czy też innymi słowy książki myśli nie zawieraja wszystkiego, co możemy otrzymać 
od Nieskończonego Ojca. Żadna książka nie jest bez błędów. Boskie objawienie jest Prawdą 
Absolutną, ale trudno je otrzymać oraz zachować w jego naturalnej czystości. Śrimad Bhagavatam 
(11. 14.3) poleca nam, abyśmy wierzyli w to, że kiedy prawda jest obajwiana jest najwyższą, ale z 
biegiem czasu ulega zabarwieniu naturą tego, kto ją otrzymuje i tak to przemienia się w błąd przez 
nieustanne przechodzenie z rąk do rąk, z wieku na wiek. Dlatego też istnieje nieustanna potrzeba 
nowych objawień, celem utrzymania prawdy w jej pierwotnej czystości. I tak oto ostrzegani 
jesteśmy, aby być ostrożnym odnośnie studiowania starych autorów, bez względu na to, jak mądrzy 
czy uznani mogą oni nie być. Tutaj mamy pełną wolnośc do tego, aby odrzucić błędną ideę, która 
nie jest aprobowana przez spokój sumienia.  
 
Vjasa nie był usatysfakcjonowany tym, co zebrał w Vedach, co uporządkował w Puranach i co 
ułożył w Mahabharacie. Spokój jego sumienia nie zaaprobował jego trudu. Powiedział mu z 
wewnatrz: „Nie Vjaso! Nie możesz pozostać usatysfakcjonowany błędnym obrazem prawdy, która 
została ukazana ci przez mędrców minionych dni! Musisz sam pukać w drzwi niewyczerpanego 
składu prawdy, z którego wcześniejsi mędrcy wzięli swe bogactwo. Idź! Dojdź do źródła prawdy, 
gdzie żaden pielgrzym nie doznaje jakiegokolwiek zawodu.” Vjasa to uczynił i otrzymał to, czego 
chciał. Wszystkim nam się radzi to zrobić.  
  
Zatem wolność jest zasadą, którą musimy uważać za najcenniejszy dar Boga. Nie możemy dawać 
się prowadzić tym, którzy żyli i myśleli przed nami. Musimy myśleć o sobie i próbować otrzymać 
dalsze prawdy, które wciąż są nieodkryte. Śrimad Bhagavatam (11.21.23) radzi nam przyjąć ducha 
szastr, a nie ich słowa. Dlatego też Bhagavata jest religią wolności, niezmąconej prawdy i miłości 
najwyższej.  
 
Kolejną jej cechą jest postęp. Oczywiście wolność jest ojcem wszelkiego postępu. Święta wolność 
jest przyczyną coraz to większego postępu w wieczności i niekończącej się aktywności miłości. 
Niewłaściwie użyta wolność powoduje degradację, dlatego Vaisznawa musi zawsze uważnie 
wykorzystywać ten wzniosły i piękny dar Boga.  
Duch tego tekstu sięga szacunku dla wszystkich wielkich reformatorów oraz nauczycieli, którzy 
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żyli i będą żyć w innych krajach. Vaisznawa gotowy jest szanować wszystkich ludzi, bez względu 
na rasę, ponieważ wszyscy oni wypełnieni są Boską energią. Jakże uniwersalną jest religia 
Bhagavata. Nie jest przeznaczona jedynie dla pewnej klasy Hindusów, ale jest darem dla ogółu 
ludzi, gdzie nie ma znaczenia w którym kraju się człowiek rodzi, czy w jakim społeczeństwie 
wychowuje. Mówiąc po krótce Vaisznawizm jest Miłością Najwyższą łączącą wszystkich ludzi 
razem w nieskończonym, bezwarunkowym i absolutnym Bogu. Niechaj zatem pokój zakróluje na 
zawsze, w całym wszechświecie, w nieustannym rozwoju czystości, dzięki wysiłkowi przyszłych 
bohaterów, którzy zgodnie z obietnicą Bhagavata zostaną pobłogosławieni mocami od 
Wszechmogącego Ojca, Stwórcy, Obrońcy i Niszczyciela wszystkiego tego co w Niebie, jak i na 
Ziemi.  
 
Z wykładu po angielsku wygłoszonego w 1869 w Dinajpur w Zachodnim Bengalu.  !!
Przedmowa !
 - Śrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,  
Założyciel Aczarja Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny  
 
Jesteśmy wielce szczęśliwi mogąc słuchać Jego Boską Miłość Om Visznupada Paramahamsę 
Praivradżakaczarję Bhakti Rakszaka Śridhara Maharadżę. Zarówno pod względem wieku, jak i 
doświadczenia jest on seniorem w stosunku do mnie. Szczęśliwie udało mi się mieć jego 
towarzystwo przez długi okres czasu, jakoś od 1930 r. Wtedy jeszcze nie przyjął sannjasy, ale 
właśnie co dopiero opuścił dom. Poszedł nauczać w Allahabadzie i w tej to pomyślnej chwili 
związaliśmy się ze sobą.  
 
Śridhara Maharadża mieszkał w moim domu przez wiele lat, dlatego też naturalnie mieliśmy ze 
sobą bardzo poufne rozmowy. Posiada on tak wzniosłe zrozumienie Kryszny, że słysząc to, ktoś 
mógłby zemdleć. Zawsze był on moim dobrym doradcą, a ja traktowałem jego rady bardzo 
poważnie, gdyż od samego początku wiedziałem, że jest on czystym wielbicielem Kryszny. Dlatego 
też chciałem z nim przebywać. Kryszna i Prabhupada Śrila Bhaktisiddhanta chcieli, aby mnie 
przygotował. Nasza relacja jest bardzo bliska.  
 
Po rozpadzie instytucji naszego mistrza duchowego, chciałem uformować nową instytucję z 
Śridharem Maharadżem na jej czele. Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura powiedział mi, że 
Śridhara Maharadża jest jednym z najlepszych nauczających świadomości Kryszny na świecie, 
dlatego też chciałem go zabierać wszędzie. To było moim gorącym pragnieniem. Jednakże 
ponieważ nie mógł jeździć po świecie i nauczać, to przynajmniej ludzie świata powinni przyjść 
słuchać od niego.  
 
Dla duchowego postępu w życiu musimy pójść do kogoś, kto faktycznie praktykuje życie duchowe. 
Tak więc, jeśli ktoś jest na prawdę szczery, powinien przyjąć instrukcje od mojego sziksza guru, 
B.R. Śridhara Maharadża. Nawet ja uważam Śridhara Maharadża za swego sziksza guru, to co tu 
mowić o korzyści jaką mogą odnieść inni z obcowania z nim.  
 !!
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Wprowadzenie !
 Śrila Śridhara Maharadża 
 
Każdy poszukuje rasy, przyjemności. Pozycja rasy jest najwyższa. Jako osoby posiadamy swą 
podmiotową egzystencję, ale rasa, przyjemność posiada Swą ponadpodmiotową egzystencję. Jest 
On osobą. Jest On ahkila rasamrta murtih: rezerwuarem wszelkiej przyjemności. Jest On Kryszną. 
Rasa jest Kryszną. Rasa nie może mieć miejsca nigdzie poza Kryszną. On to bowiem jest źródłem 
wszystkich rodzajów rasy. Tak też i ze swej konstytucjonalnej natury musimy przeto poszukiwać 
Kryszny.  
 
W Brahma-sutrze jest powiedziane: „Pytaj odnośnie najwyższej przyczyny tego świata. Dociekaj!” 
Skąd wszystko pochodzi? W jaki sposób wszystko jest utrzymywane? Przez kogo? I w końcu, gdzie 
wszystko wnika po śmierci? Tym jest brahma, duch, najbardziej podstawowy poziom, z którego 
wszystko się pojawia, utrzymuje i osatatecznie wnika. Gdzie jest brahma? Brahma-sutra radzi nam 
pytać o pierwotną przyczynę, największą i najbardziej trafną. Jednakże Śri Czaitanja Mahaprbhu 
zastąpił to, Śrimad Bhagavatam zastąpiło to krysznanusadhaną: poszukiwaniem Śri Kryszny.  
 
Brahma-dżigńjasa, poszukiwanie ducha jest czymś jałowym. Jest to jedynie ćwiczenie zdolności 
myślenia, żonglowanie rozumem. Zostawcie to za sobą. Zacznijcie szukac Śri Kryszny i ugaście 
pragnienie waszego serca. Rasa jijnasa, raso vai sah. Rzeczy zdobyte za pomocą rozumu nie 
usatysfakcjonują was. Gńjana, wiedza nie może tak na prawdę ugasić waszego pragnienia, dlatego 
zamiast brahma-dżigńjasy przyjmijcie krysznanusadhanę i zacznijcie szukać Śri Kryszny.  
  
Gdzie jest Kryszna? Nasze poczucie potrzeby zostanie zaspokojone jedynie wtedy, kiedy 
otrzymamy służbę dla Kryszny, i przez nic innego. Pragniemy zadowolić najskrytsze potrzeby 
swego serca. Nie zależy nam na tym, aby wiedzieć gdzie jesteśmy, czy też co kontroluje wszystko, 
ale istotnie chcemy ugasić nasze pragnienie rasy, madhurji, słodyczy. Dlatego też nie możemy 
szukać ani wiedzy, ani kontrolera tego świata, ale musimy szukać rasy, anandam, piękna i uroku.  
 
Śri Czaitanja Mahaprabhu i Śrimad Bhagavatam uczą nas o co błagać, o co się modlić, czego chieć. 
Uczą nas: „Jeśli prosisz, proś o Krysznę i o nic innego.” Tak więc przeznaczenie Vaisznawow, 
studentów Bhagavata i zwolenników Mahaprabhu jest przypięczętowane poszukiwaniem Śri 
Kryszny. Nie chcemy niczego innego poza Kryszną.  
 
Vedy mówią srnvantu visve amrtasya putrah: „O synowie nektaru, synowie oceanu nektariańskiego 
morza: proszę posłuchajcie mnie. Jesteście zrodzeni z nektaru; urodziliście się do tego, aby 
samakować nektar, i nie możecie pozwolić na to, aby być usatysfakcjonowani niczym innym, jak 
tylko nekatrem. Dlatego też jakkolwiek możecie póki co być zwiedzeni, przebudźcie się! 
Powstańcie! Szukajcie tego nektaru, takiej satysfakcji.” Vedy mówią nam: „Om!” Om oznacza duże 
„Tak!” „To, czego szukasz, to jest to! Nie będziesz zawiedziony.” Vedy mówią, że obiekt naszego 
wewnętrznego poszukiwania istnieje. Istnieje pewno wspólne poszukiwanie, jakie łączy wszystkie 
serca i wasze pragnienie zostanie w końcu ugaszone. Ze swej konstytucjonalnej pozycji jesteście 
przeznaczeni do tego i zasługujecie na to, dlatego nie obawiajcie się; nie lękajcie się. To już jest w 
waszej istocie i nigdy nie będziecie niczym innym usatysfakcjonowani. Tak więc przygotujcie się 
aby po długich poszukiwaniach otrzymać ten, tak dawno utracony nektar w pełni jego kształtu i 
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jakości. Zbudźcie się! Powstańcie! Szukajcie swego szczęścia, a z pewnością je otrzymacie. To 
wam przysługuje. Jest to bowiem bogactwem waszej duszy i jest ono w was. Nie macie żadnego 
innego interesu, żadnego innego zajęcia poza krysznanusadhaną, Poszukiwaniem Śri Kryszny: 
Rzeczywistości Piękna.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 
  
 
Świadomość Kryszny: Miłość i Piękno  
 
Na początku dwudziestego wieku pewien bengalski poeta Hemaczandra napisał: „Tak wiele państw 
zyskuje na znaczeniu: to ten, to tamten – Japonia dla przykładu jest bardzo małym krajem, a 
wschodzi niczym słońce. Tylko Indie są pogrążone w wiecznym śnie.” Wspominając pozostałą 
część świata powiedział: „Ameryka wzrasta tak gwałtownie, jak gdyby zmierzając połknąć cały 
świat. Czasami krzyczy, jakby z okrzykiem bojowym, a cały świat drży. Jej entuzjazm jest tak 
intensywny i wielki, że chce wyrwać świat z systemu słonecznego i nadać mu nowy kształt, nową 
postać.” W ten sposób wzmiankował o Ameryce Hemaczandra. I w taki sam sposób Bhaktivedanta 
Swami Maharadża przybył dać światu nowy kształt poprzez świadomość Kryszny. Kiedyś 
powiedział: „Musimy iść tam zbudować go na nowo – z świadomością Kryszny.”  
 
Czym jest świadomość Kryszny? Świadomość Kryszny oznacza prawdziwą miłość i piękno. 
Prawdziwa miłość i piękno musi dominować; a nie egoizm czy wyzysk. Zasadniczo kiedy widzimy 
piękno, uważamy że piękno to ma zostać wykorzystane, ale w rzeczywistości to piękno jest 
uzytkownikiem, to piękno jest panem i to piękno jest zasadą dominującą.  
 
A czym jest miłość? Miłość oznacza poświęcenie się dla innych. Nie powinniśmy myśleć, że ofiara 
ma być przez nas wykorzystywana. Kto jest odbiorcą ofiary? My? Nie. Należymy do grupy tych, 
którzy się poświęcają: do grupy biernie zdominowanych, do grupy Mahabhavy. Podstawową zasadą 
miłości jest ofiara, ale ofiara dla kogo? Kto jest jej odbiorcą? Miłość jest dawaniem. Każdy 
powinien wnosić swój wkład do centrum i nikt nie powinien czerpać z niego energii. „Umrzeć, aby 
żyć.” Z takim to nastawieniem powinniśmy się zjednoczyć i pracować dla prawdziwej miłości oraz 
piękna.  
 
Sztandar Miłości 
 
I wówczas piękno zatryumfuje na świecie. Miłość zatryumfuje na świecie. Poświęcimy wszystko, 
aby zobaczyć, że ten sztandar boskiej miłości powiewa na całym świecie, ponieważ nawet odrobina 
tej boskiej miłości jest w stanie zachować pokój oraz rozprzestrzenić go na wszystkie strony. Tak 
jak walczący żołnierze poświęcają wszystko oraz oddają swe życie tak by ich rodacy mieli z tego 
korzyść w przyszłości, tak i my powinniśmy poświęcić swe życie i pracować na rzecz przyniesienia 
pokoju każdemu.  
 
We Vrindavanie, krainie Kryszny, rozmiar poświęcenia jest nieograniczony. Wielbiciele pragną 
zaryzykować wszystko dla Kryszny. Kiedy ta zasada poświęcenia zapanuje, automatycznie podąży 
za tym pokój.   
 
Świadomość Kryszny powinna być wyniesiona ponad inne koncepcje. Wszystkie inne konecpcje są 
pomocniczymi względem świadomości Kryszny. Ideał Vrindavany, siedziby Kryszny jest ponad 
wszystkimi innymi ideałami. Porównując teistycznie, koncepcja lila Śri Czaitanji Mahaprabhu jest 
ponad wszelkimi innymi koncepcjami. Tutaj teizm sięga swego kresu. To jest nasz najwzniośleszy 
cel i krok po kroku należy go wyjaśniać, przemyśleć oraz nauczać.  !
Śmierć Atomowa  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Bez tego, jakiego to rodzaju korzyści oczekujecie ze swego obecnego zajęcia? Czeka was tylko 
śmierć. Jesteście tacy dumni z tej naukowej cywilizacji i tak wielce się chełpicie, ale czeka was 
śmierć, czy to atomowa, czy to naturalna. Nie potraficie przekroczyć śmierci. Pewien angielski 
poeta napisał:  
 
Chluba rodu, pokaz siły, 
wszystko, co piękne, całe dane nam bogactwo  
czeka jednakowo niechybna godzina:  
ścieżki chwały prowadzące prosto do grobu.  
 
Thomas Gray „Elegia Napisana na Wiejskim Cmentarzu” 
 
Nie dbacie o to, aby rozwiązać największe zagrożenie. Mówicie, że jestescie wielkimi 
myślicielami, że jestescie kimś wielkim i że powinniście cieszyć się szacunkiem społeczeństwa, ale 
zasadniczym, nieuchronnym problemem dla każdego atomu tutaj jest śmierć. Jaki jest wasz wkład 
w rozwiązanie tego największego zagrożenia, które to tylko czeka, aby pożreć każdego naukowca, 
owada czy wirusa? Jakie jest wasze rozwiązanie na śmierć? Czy podjęliście jakiekolwiek kroki, aby 
rozwiązać to powszechne zagrożenie? To, co w tej chwili robicie, jest to wyzysk i ściągacie na 
siebie reakcję w postaci niższego rodzaju życia. Wykorzystujecie naturę i każdy kto czerpie z tego 
korzyści, będzie musiał za to zapłacić określoną cenę.  
 
„Dla każdego czynu, istnieje równa przeciwległa mu reakcja.” Wygłaszacie takie stwierdzenia, ale 
czy zrobiliście coś, aby to rozwikłać? Narażacie świat swoimi fascynującymi propozycjami 
pozornego komfortu. Czymże to jest? Unikacie kwestii największego, nieuchronnego zagrożenia, 
dlatego też wasze życie jest bezużytecznym złym zajęciem. W pewnym sensie jesteście zdrajcami 
społeczeństwa. Chodźcie z odwagą stawić czoła i rozwiązać prawdziwy problem, powszechny 
problem i zarazem najbardziej niebezpieczny problem; w innym bowiem razie lepiej zostawcie pole 
i odejdźcie. Zostawcie go nam. My udowodnimy, że świat ten jest siedzibą doskonałego szczęścia: 
(visvam purna sukhayate).  
 
Zanurzając się w Rzeczywistości  
 
Jednakże, aby to zrozumieć musielibyście zagłębić się, ale nie na płaszczyźnie tego ciała i umysłu, 
ale w rzeczywistości, która jest w nas. Nie jest to jakaś obca rzecz, ktorą możemy nabyć dzięki 
pożyczce. Jest to dusza, która jest w każdym, nawet w owadach czy drzewach. Tak więc musimy 
wznieść się do poziomu duszy. Usuńcie zarówno fizyczne jak i mentalne okrywy i odnajdźcie swą 
własną jaźń. Tam znajdziecie klucz, wskazowkę prowadzącą do właściwego świata, gdzie warto 
żyć.  
 
Tam jest rozwiązanie; Wielu  mahadżanów, wielkich świętych w każdej grupie religijnej udzieliło 
pewnych wskazówek, ale uważamy, że to właśnie Indie w Bhagavad-gicie oraz Śrimad Bhagavatam 
dały najwyższą koncepcję świata duchowego. Tak więc stawiamy wam wyzwanie: nie jesteśmy 
fantastami, jesteśmy jak najbarzdiej praktycznymi myślicielami. Nie unikamy żadnego wielkiego 
problemu, mówiąc: „Och, nie da się go rozwiązać.” Nie należymy do grupy, która chce łatwo 
zyskać prestiż i sławę. Nie chcemy utożsamiać się z tymi oszustami. Przyjdźcie zobaczyć, czy 
można odnaleźć sferę rzeczywistości. Nie domagamy się tego, abyście stracili  choćby odrobinę 
energii w swojej kampanii, tak więc przyjmijcie nasz program; spróbójcie i zobaczcie. Gdzie 
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jesteście? Kim jesteście? Jaka jest prawdziwa natura świata? W Koranie, Bibli, Vedach oraz w 
każdym piśmie świętym została dana nadzieja oraz wskazówka odnoście rzeczywistego życia. Czy 
to wszystko jest oszustwem? Jakiego to uroku udzielili materialiści?  Urok ten jest urokiem jedynie 
dla oszukujących samych siebie i prowadzi ich do krainy  pożyczek i długów, ziemi gdzie: „Każdy 
czyn ma swą równą, przeciwległą mu reakcję”. Tak więc boska cywilizacja powinna zostać 
zaprowadzona w tej  to sferze. Musimy spróbować ścieżki, jaka zosatała nam wskazana przez 
świętych oraz pisma. Nie jest to nierozsądne. Nie jest to szaleństwo. Przyjdźcie, rozum również 
można tu zastosować.  
 
Śri Czaitanja Mahaprabhu podał  rozwiązanie wszystkich naszych problemów za pomocą 
alegorycznego przykładu. Powiedział: „Widzimy, że jesteś biedny, ale jest na to wspaniałe 
rozwiązanie. Bogactwo twe znajduje się tuż pod ziemią, w twoim pokoju; tylko spróbuj go 
wykopać. Nie zbliżaj się jednakże do niego od południa, za pomocą metody karmy dawania i 
brania, bowiem cokolwiek zrobisz, wywoła to jakąś reakcję, która cię schwyta i przeszkodzi, tak że 
nie będziesz miał czasu na to, aby dotrzeć do właściwego rozwiązania. Jeśli podejdziesz do tego 
ukrytego bogactwa od strony zachodniej, za pomocą systemu yogi, przez sterowanie subtelnymi 
siłami natury, celem osiągnięcia nadnaturalnych mocy mistycznych, to oczaruje ciebie i odciągnie 
twą uwagę od upragnionego celu. Twe własne czyny zwrócone w złą sronę, wytworzą przeszkody 
do twego osiągnięcia.  
 
Widmo Samadhi 
 
„Jeśli podejdziesz do tego skarbu od północy, strony wielkiego brahmasmi, koncepcji 
imersonalistycznej przy pomocy błędnie interpretowanej logiki Veadanty, wówczas wejdziesz w 
wieczne samadhi, w to wielkie widmo, które cię pochłonie. Nigdzie nie będzie twej egzystecji i kto 
wtedy przyjdzie radować się pokojem otrzymania bogactwa? Jedynie kiedy zbliżysz się od strony 
wschodniej, przy pomocy oddania, z łątwością otrzymasz to bogactwo. Jest to kierunek wschodu 
słońca, jest to światło, które wskazuje drogę. I światło to nie jest wytworem naszych rąk; światło to 
pochodzi od źródła wszelkiego światła: prawdy objawionej. Wypływa ono z miejsca, które nie jest 
nam znane. Światło to jest wiedzą objawioną, bhakti, ścieżką oddania.  
 
Zrozum że ścieżka poszukiwania twego prawdziwego bogactwa jest w tobie i że dzięki temu z 
łatwością odnajdziesz swą włąsną jaźń, która to jest przewspaniała (ascaryavat pasyati kascid 
enam). Wówczas odkrywając cudowność własnej jaźni będziesz zawstydzony, myśląc: „Jakże 
mogłem być porywany urokiem tego doczesnego świata? Jestem duszą. Jakże możliwe, że maja 
miała nade mną taką moc oddziaływania, że moja jaźń, która to jest tak wspaniała i wartościowa 
wpadła w iluzję? Pokój, który jest we mnie mocno wielbią wyznawcy duchowości, a ja to 
wszedłem w związek z śmiertelnymi i paskudnymi, zepsutymi rzeczami. W jaki sposób? Jest to 
cudowne, ale ja byłem zwiedziony.” Następnie z atmy, do Paramatmy, od duszy do Nadduszy, oraz 
od Vasudevy do Narayana i od Narayana do Kryszny, czyż stopniowe zrozumienie w 
urzeczywistnieniu Boga nie jest naukowe? Jest prawdziwie naukowe. Jest to vigńjana, wiedza 
naukowa.  
 
jnanam te' ham sa-vijnanam  
idam vaksyamy aesatah  
yaj jnatva neha bhuyo 'nyaj  
jnatavyam avasisyate  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W Bhagavad-gicie (7.2) Kryszna mowi: „Ardżuno, teraz wyjawię ci wiedzę naukową nie tylko o 
duszy, ale i o jej mocy. Umysł, zmysły, siły natury nie są natury atmy, są materialne. Istnieje 
bezpośredni oraz pośredni sposób zbliżania się do rzeczywistości, który to ci teraz wyjawię. Proszę, 
słuchaj Mnie uważnie: nanam te 'ham sa vijnanam. Co to jest? Jestem Ja oraz Moja moc, a dżiwa, 
żywa istota jest mocą marginalną, która to zapełnia wszystkie te światy materialne.”  
 
Gdyby dżiwa-śakti, duchowa moc została wycofana, wszystko byłoby kamieniem i kto chciałby 
wówczas wyzyskiwać? Cała ta tendencja do walki, ta tendencja do wyzyskiwania zatrzymałaby się, 
gdyby moc marginaln, dżiwa zostałaby wycofana z materii.  Wszystko byłoby martwe. To dusza, 
która weszła w tą materialną świadomość uczyniła ją czymś żywym. Powinieneś zrozumieć to 
należycie, w sposób naukowy. Tak więc nie brakuje nam możności podania wam wyjaśnienia 
naukowego.  
 
Sfera Samooszukiwania się 
 
Wyższa koncepcja lepszego świata jest tutaj. Jest on czymś rzeczywistym, a to, gdzie wy próbujecie 
zrobić co w waszej mocy aby się utrzymać, w miejscu które uważacie za rzeczywiste, jest tak na 
prawdę nierzeczywiste.  
 
ya nisa sarva-bhutanam  
tasyam jagarti samyami 
yasyam jagrati bhutani 
sa nisa pasyato muneh  
 
„Jesteś ospały względem własnego dobra oraz prawdy rzeczywistej, a  rozbudzony na płaszczyźnie 
samooszukiwania się.” Musimy utwierdzić się na płaszczyźnie rzeczywistości i próbować 
stosownie do swych możliwości rozciągnąć to na innych.  
 
Nauczanie oznacza: „Mam szczerze wiarę w świadomość Kryszny i w najwyższym stopniu mam w 
tym upodobanie. Również tutaj odnajduję swe nadzieje na przyszłość. Ponieważ czuję, że jest to 
bardzo wysmakowane, pożyteczne i zdrowe, idę dać wam to moi przyjaciele. Powinniśmy 
prowadzić nasze życie zgodnie z zasadami świadomoći Kryszny, nauczanej przez mistrza 
duchowego. Przyjmijcie to, a odniesiecie sukces w spełnieniu celu swego życia.”  
                 
Rasa, Szczęśliwość, Ekstaza  
 
W ten to sposób musimy zbliżyć się do innych z świadomością Boga, z świadomością Kryszny. 
Musimy pokazać jak to świadomość Boga ostatecznie kumuluje w świadomości Kryszny. Musimy 
udowodnić zręcznie, krok po kroku że Kryszna jest rezerwuarem wszelkiej przyjemności (akhila 
rasamrta murtih).  
Czym jest świadomość Kryszny? Rupa Goswami podał jej definicję naukową. Nie da się uniknąć 
rasy. Wszyscy gonimy za rasą. Każdy, każda cząsteczka, nawet najmniejsza jednostka świata ciągle 
tęskni za rasą, szczęściem, ekstazą, a wszystkie możliwe etapy rasy są uosabiane w Krysznie. 
Spróbujcie zrozumieć, jak to jest. Czym jest rasa? Jaka jest jej natura? Jakie można wyciągnąć 
stopnie rasy? Tym sposobem, krok po kroku będziecie musieli dojść do koncepcji Boga Kryszny. 
Nie jest to opowieść, pochodząca z indyjskich pism. Kryszna nie jest obiektem opowieści, ale 
faktem. Musicie wyjść i stanąć wobec tego żywego faktu, tej rzeczywistości. Postaramy się co w 
swej mocy pokazać wam, w jaki sposób może to być faktem. Kryszna jest faktem. Jest On 
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rzeczywistością, rzeczywistością dla samej rzeczywistości.  
 
I musicie zapłacić za ten cel. Musicie „Umrzeć, aby żyć,” przez co odczujecie, że nie jest to 
oszustwo. Kiedy będziecie postępować na ścieżce, poczujecie to  (bhakti pare sanubhavo viraktir 
anyatra ca). Wraz z każdym krokiem naprzód odczujecie te trzy rzeczy: zadowlolenie, odżywienie 
oraz usunięcie głodu. Wasza tęsknota zasadniczo się zmniejszy. Zazwyczaj czujemy: „Chcę tego, 
chcę tamtego, chcę wszystkiego; wciąż nie zaspokoiłem swego głodu.” Jednakże wy będziecie 
czuć, że wasz głód się ucisza, w miarę jak postępujecie w świadomości Kryszny, a to co wcześniej 
uważaliście że mogłoby dać wam poczucie ulgi, automatycznie od was odejdzie. Nie będzie już 
dłużej trwał ich handel; wszystko wycofają, a wasza naturalna skłonność do postępu duchowego 
będzie automatycznie wzrastać i odnajdziecie zwiększenie swego postępu. „Praktycznie odczujecie 
te trzy rzeczy, zatem przyjdźcie wziąć to, o czym mówimy.” W ten to sposób musicie zbliżyć się do 
każdego z osobna, pozostawiając rezultaty Panu.   
 
Owoce Energii 
 
My jesteśmy jedynie agentami i pracujemy na Jego polecenie, dlatego musimy pamiętać czym jest 
bhakti, czym jest właściwe oddanie. Cokolwiek robię, zapłątę jaką zdobywam, nie może to iść do 
mnie; ja jestem jedynie agentem. Zysk powinien iść do właściciela, do mego pana, Kryszny. 
Musimy iść z duchem tej koncepcji, a będzie to wówczas prawdziwa bhakti. W przeciwnym razie 
będziemy angażować się w karma-kandę: pogoń za owocami. Ja sam chcę się cieszyć rezultatami 
karmy, ale rezultaty powinny iść do mego pana. Ja jestem jego sługą i pracuję pod Jego rozkazem. 
Jestem Jego niewolnikiem; nie jestem właścicielem. Nie jestem odpowiednią osobą, aby być 
odbiorcą owoców energii. Panem energii jest Najwyższy Pan i dlatego wszystkie produkty energii 
powinny iść do Niego. Nie może być to po drodze naruszane. Taka powinna być postawa każdego 
pracownika. Wówczas będzie to prawidłowa bhakti. My nie jesteśmy odbiorcami; to On jest 
odbiorcą. Zawsze musimy być świadomi tego, że jedynym beneficjentem jest On. Tylko wtedy 
jesteśmy wielbicielami. My nie jesteśmy beneficjentami, ale altruistycznymi pracownikami. W 
Bhagavad-gicie (2.47) jest powiedziane:  
 
karmany eva-dhikaras te  
ma-phalesu kadacana  
ma karma-phala-hetur bhur  
ma te sango 'stv akarmani 
 
„Masz prawo spełniać swą powinność, ale nie masz prawa cieszyć się owocami swej pracy.” Jest to 
wielka przestroga. Kryszna mówi: „Nie myśl, że ponieważ nie jesteś odbiorcą owoców swego 
działania, to nie masz powodu, aby podejmować się tak wielkiego trudu pracy – nigdy.”  Jest to 
najbardziej haniebnym nieszczęściem myśleć, że ponieważ nie jestem odbiorcą, to nie mam 
zamiaru pracować. Nawet działalność altruistyczna jest również działalnością niższego rzędu. 
Musimy raczej spełniać czynności pobożne dla zadowolenia Najwyższego Pana. Tym jest bhakti, 
oddanie. I są również stopnie w bhakti: istnieje wielki podział pomiędzy vidhi-bhakti, a raga-bhakti, 
bhakti wyrachowaną oraz spontanicznym oddaniem.  
 
  
Autkrata, Despota i Kłamca  
 
Bóg nie jest królem ustawowym, ale autokratą. Praca dla autokraty jest najwyższą koncepcją ofiary. 
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Jakiż to stopień bezinteresowności i odwagi wymaga praca dla autokraty, despoty, kłamcy, który 
jest zdolny do wszystkiego? I to nie tylko to, Jego normalna pozycja jest taka. To nie jest 
tymczasowe usposobienie, ale taka jest Jego wieczna, wewnętrzna natura. Kryszna jest autokratą, 
ponieważ prawo od Niego pochodzi. Autokrata znajduje się ponad prawem. Kiedy jest wielu, 
potrzebne jest prawo; ale kiedy jest tylko jeden, nie ma potrzeby prawa. Kryszna jest despotą, ale 
jest On absolutnym dobrem. Jeśli Jego despotyzm w jakikolwiek sposób byłby powstrzymywany, 
świat by na tym stracił. Dobro musi mieć swobodny przepływ. Czy to źle? Czy można mieć coś 
przeciwko temu? Dobro musi mieć wolność do tego, aby płynąć dokądkolwiek. Skoro mówimy, że 
Bóg jest absolutnym dobrem, to co wobec tego tracimy przyznając mu autokractwo? Czy 
autokracja powinna pozostać w rękach ignorantów czy głupców? Nie. Absolutne dobro musi mieć 
pełnię autokracji, a nie tak że prawo przychodzi związać Mu ręce. W takiej sytuacji bylibyśmy 
stratni. Ponadto Kryszna jest kłamcą po to, aby nas przyciągnąć, ponieważ nie jesteśmy w stanie 
zrozumieć całej prawdy. Tak więc aby przyciągnąć nas, tak  byśmy stopniowo doszli do prawdy, 
staje się kłamcą. Zatem, pierwszą rzeczą jaką należy zrozumieć jest to, że jest On wszelką dobrocią, 
tak więc wszystko co pochodzi od niego nie może być niczym innym jak tylko samym dobrem. 
Jakakolwiek wada leży po naszej stronie. My jesteśmy naruszycielami. On nie jest naruszycielem. 
Jednakże ukazuje to jako swą zabawę, swą lila. Wszystko należy do Niego, tak więc nie ma tu 
żadnego kłamstwa. Kiedy mówi „Niech stanie się światłość”, staje się światłość: „Niech stanie się 
woda”, staje się woda. Skoro ma taką możliwą moc, to czy może być w tym jakiekolwiek 
kłamstwo?  
 
Musimy poświęcić się dla Kryszny, ponieważ jest On absolutnym dobrem, pięknem i miłością. 
Wiara i bezinteresowność są wymagane do takiego wysokiego stopnia. Kiedy przyjmujemy 
świadomość Kryszny za swój najwyższy ideał, potrzebne jest tak wiele ofiary, ale ofiara oznacza 
życie: „Umrzeć, aby żyć”. Nie ma żadnej straty w ofierze. Dając siebie możemy tylko zyskać.  
 
Tak więc kirtana, czy nauczanie zostało przyjęte jako środek do celu. Istnieje wiele sposobów, w 
jaki możemy zbliżyć się do dusz tego świata z kirtanem: przez bezpośredni kontakt, książki, czy 
przez pełnienie sankirtanu, zbiorowego intonowania świętego imienia. Pomagając innym, 
pomagamy sobie: pomagamy swemu szczęściu i swej wierze. Nie tylko inni odniosą korzyść ze 
spełnianego przez nas kirtanu, ale i my będziemy wiecznie odnosić korzyść.  
 
Wieczna Pustka  
 
Kryszna mówi w Bhagavad-gicie (2.47): „Nigdy nie przywiązuj się do niewykonywania swego 
obowiązku (ma te sango 'stv akarmani). I dlatego, że twoim zadaniem jest praca dla Mnie, to czy 
przestaniesz pracować? Nie poddawaj się takiej bolesnej reakcji, albowiem będziesz wówczas 
stracony. Nie przywiązuj się do zaprzestania pracy i walcz. Nie. Jest to niebezpieczna pustka. Nie 
wskakuj do tej wiecznej pustki, ale pracuj dla Mnie, a rozkwitniesz.” Kryszna mówi: „Porzuć 
wszelkie rodzaje obowiązków i po prostu się Mi podporządkuj (sarva dharman parityajya mam 
ekam saranam vraja). Moja pozycja jest taka: Jestem twoim stróżem, twoim przyjacielem, twoim 
wszystkim. Cel swego życia odnajdziesz we Mnie. Uwierz w to Ardżuno. Przynajmniej w to, że nie 
mogę cię oszukać. Jesteś moim przyjacielem – możesz być tego pewien.”  
  
man mana bhava mad bhakto  
mad-yaji mam namaskuru 
mam evaisyasi satyam te 
pratijane priyo 'si me 

Strona �  z �12 66



 
„Zawsze myśl o Mnie i zostań Moim wielbicielem. Wielbij Mnie i skłaniaj się przede Mną. W ten 
sposób z pewnością przyjdziesz do Mnie. Mój drogi przyjacielu obiecuję ci to pod przysięgą, 
mówię prawdę. Jestem wszystkim. Spróbuj przyjść do Mnie. Jestem celem, spełnieniem życia nie 
tylko dla ciebie, ale i dla każdego. Pod względem absolutnym taka to jest Ma pozycja. Jesteś co 
najmniej moim przyjacielem. Nie oszukam cię. Możesz Mi wierzyć. Obiecuję, że taki jestem.”  
 
Jakże bezwstydnie Kryszna wyraża się tutaj o sobie. Tak bardzo przemawia za samym Sobą dla 
naszej korzyści. I zapis tego dla pokierowania nami przechowywany jest w Bhagavad-gicie.  I Pan 
Kryszna przyszedł jako Śri Czaitanja Mahaprabhu, aby nauczać o sobie samym. Przybył jako swój 
własny agent, ze swymi wiecznymi towarzyszami. Nawet zabrał ze sobą Śrimati Radharani, 
uosobienie oddania, mówiąc: „Pokażę jakże czarująca jest twa pozycja w służbie dla Mnie, jak 
piękne i pełne godności może być oddanie Mojej drugiej połowy. Tak więc chodź ze Mną.” I 
Baladeva przyszedł jako Nitjananda, celem pozyskania innych i Vrindavana przyszła, aby pozyskać 
siebie w Navadwipie. Tak więc mamy wielki dług wdzięczności wobec tego agenta, szczególnie 
kiedy to sam Kryszna przychodzi, aby nas pozyskać i pokazać jakże piękna, wspaniałomyślna i 
pełna poświęcenia boska miłość jest.  !
 
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ DRUGI  
 
 
Pisma święte i Guru  
 
Celem pielgrzymki jest słuchać od świętych osób, które przebywają w świętym miejscu. Dalej ma 
miejsce rozmowa Śrila Śridhara Maharadża z trzema studentami z Europy, poszukującymi prawdy 
w Indiach.  
 
Srila Sridhara Maharaja: Dlaczego przybyliście do Indii?  
Student: Na pielgrzymkę. Przyjechaliśmy odwiedzić takie święte miejsca jak Navadwipa, 
Vrindavana, czy Dżagannatha Puri. To jest główny powód naszego przyjazdu do Indii.  
Srila Sridhara Maharaja: W jaki sposób dowiedzieliście się o wszystkich tych rzeczach? Z książek?  
Student: Tak, z książek Śrila Prabhupada.  
Srila Sridhara Maharaja: Z jakiej książki?  
Student: Z Bhagavad-gity.  
Srila Sridhara Maharaja: Och. Z „Bhagavad-gity Takiej Jaką Jest” Bhaktivedanty Swamiego 
Maharadża.  
Student: Tak.  
 
Bhagavad-gita: "Wylecz Samego Siebie"  
 
Srila Sridhara Maharaja: Wiele lat temu pewien niemiecki uczony wyraził swoje zdanie, że 
Bhagavad-gita jest najwyższym rodzajem duchowej literatury. Chodziło mu o to, że Bhagavad-gita 
najwyraźniej zaleca nam, abyśmy nie  próbowali naprawiać swego otoczenia, ale samych siebie, 
dostosować się do otoczenia. Taki jest klucz wskazówek Bhagavad-gity: „Wylecz samego siebie”. 
Nie mamy mocy do tego, aby doprowadzić do zmian w otoczeniu. Zostało to zaplanowane przez 
boską wolę. Nasze otoczenie, cała suma tych wszystkich sił działąjących wokół nas, jest  nie do 
usunięcia. Nie mamy możności, aby ingerować w nasze otoczenie; byłaby to tylko bezużyteczna 
strata energii. Musimy raczej próbować tak się poprawić, abyśmy mogli dostosować się do 
okoliczności, jakie są wokół nas: to jest klucz do naszego sukcesu w życiu (tat te 'nukampam 
susamiksamano). Mamy swój obowiązek do spełnienia, ale nie możemy pragnąć efektów naszych 
czynów; efekty zależą od Kryszny (karmany evadhikaras te ma phalesu kadacana). My wnosimy 
swój wkład; ale jednocześnie tysiące milionów innych ma również swój wkład w tworzeniu 
otoczenia. Zatem, musimy wykonywać swój obowiązek, a ostateczny rezultat będziemy musieli 
zaakaceptować jako najlepszy, albowiem jest on zaplanowany przez Boga. Istnieje tak wiele 
skutków naszych poszczególnych czynności, ale musimy widzieć w jaki sposób wola absolutna to 
wszystko harmonizuje i zgodnie z tym samemu sie do tego dostosować.  
 
Nasze zadanie polega jedynie na spełnianiu swego obowiązku. Nigdy nie możemy mieć aspiracji do 
jakiegokolwiek konkretnego otoczenia. Otoczenie pójdzie swym własnym torem. Nie mamy mocy, 
aby go zmienić. Na ile potrafimy, musimy raczej zmienić samych siebie tak, byśmy mogli wejść w 
harmonię z otoczeniem. Nigdy naszym zadaniem nie jest cieszyć się rezultatmi swych czynów. I 
ponieważ pracujemy dla jakiegoś konkretnego efektu i go nie osiągamy, to czy mamy się 
zniechęcać? Nie. Powinniśmy dalej wykonywać swą powinność. W czymkolwiek bierzemy udział 
powinno być to ofiarowane Nieskończonemu a wola nieskończona ukształtuje rezultaty na swój 
własny sposób. Kryszna mówi: „Nigdy nie dąż do jakiegokolwiek rezultatu za swój czyn. 
Jednocześnie nie bądź bezczynny. Nie bądź bezwartościowy. Kontynuuj wypełnianie swego 
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obowiązku, bez uzależniania się od jakichkolwiek zewnętrznych następstw.”  
 
Student: Czy robiąc to mamy pamiętać Krysznę?  
Srila Sridhara Maharaja: Tak. Wówczas będziemy w stanie wejść w związek z Kryszną i 
stopniowo dojdziemy do zrozumienia że nasze otoczenie jest względem nas przyjazne. Kiedy 
znikną reakcje naszych wcześniejszych czynów, zobaczymy że każda fala niesie nam dobrą nowinę. 
Kiedy nasza postawa egoistyczna zniknie, znajdziemy się pośród słodkich fal dookoła.  
Powinniśmy próbować zaniechać wszystkiego tego, co do tej pory zrobiliśmy złego. Musimy 
wykonywać swój obowiązek i nigdy nie oczekiwać jakichkolwiek konkretnych rezulatów, ale 
zwrócić je w kierunku Nieskończonego.  !
Rozwiązanie Ego  
 
Wówczas nadejdzie taki dzień, kiedy to nasze egoistyczne uczucia się rozpłyną, a z wnętrza nasza 
prawdziwa jaźń, członek świata nieskończoności nagle się pojawi i przebudzi, a my znajdziemy się 
pośród słodkich fal tego otoczenia. Tam wszystko jest słodkie. Podmuch wiatru jest słodki, woda 
jest słodka, drzewa są słodkie, z czymkolwiek mamy kontakt jest słodkie, słodkie, słodkie.  
 
Nasze wewnętrzne ego jest naszym wrogiem i aby usunąć to ego musimy wykonywać swą 
powinność tak, jak to uważamy za właściwe, ale nigdy nie mamy oczekiwać jakiegokolwiek 
odzewu według naszej woli. Jeśli przyjmiemy tą karma-jogę, wówczas w mgnieniu oka zobaczymy, 
że to złe ego, które nieustannie oczekiwało czegoś wykrzywionego dla swego egoistycznego celu 
zniknęło; w zamian za to rozległe, dalekosiężne ego, będące wewnątrz nas się ukazało, a  my 
znajdujemy się w harmonii z całym wszechświatem. Harmonijny świat pojawi się przed nami, a 
okrywa egoistycznych pragnień zniknie.  
 
Przyczyna naszej choroby nie jest na zewnatrz nas, ale w nas. Vaisznava paramahamsa, święty 
najwyższego rzędu widzi, że wszystko jest w porządku. Nie odnajduje niczego, o co mógłby się 
uskarżać. Kiedy ktoś poptrafi widzieć, że wszystko jest dobre i słodkie do krańca możliwości, 
dociera do życia na płaszczyźnie boskości. To jedynie nasze fałszywe ego stwarza zakłócenia i ego 
to powinno zostać rozwiązane. Nie powinniśmy uważać, że otoczenie jest naszym wrogiem. 
Musimy starać się usilnie dostrzec we wszystkim, co do nas przychodzi łaskę Boga, nawet jeśli 
przychodzi jako pozorny wróg. Wszystko jest łaską Pana, ale my nie potrafimy tego dostrzec, a 
wręcz widzimy coś przeciwnego. Ten brud jest w naszych oczach.  
 
Bowiem tak na prawdę wszystko to jest boskie. Wszystko jest łaską Pana. Choroba tkwi w naszych 
oczach. To my jesteśmy chorzy i kiedy choroba zostanie wyleczona, odkryjemy że znajdujemy się 
w środku świata łaskawości. Jedynie okrywy pragnienia wprowadzają nas w błąd odnośnie 
posiadania rzeczywistej oceny świata. Bonafide student szkoły oddania przyjmie taką to postawę w 
stosunku do otoczenia oraz wobec Pana. Musimy uważać, że wola Boga jest wszędzie. Nawet 
źdźbło trawy nie może się poruszyć bez aprobaty Najwyższego Autorytetu. Każdy szczegół jest 
dotrzegany oraz kontrolowany przez Niego. Musimy spoglądać na otoczenie z optymizmem. 
Pesymizm jest w nas. To nasze ego odpowiedzialne jest za wszelkiego rodzaju zło.   
 
 
Nieskończona Błogość 
 
Tym jest Vaisznawizm. Jeśli będziemy w stanie to zrobić, wówczas w mgnieniu oka nasza choroba 
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zostanie uleczona i będziemy znajdować się pośród nieskończonej błogości. Obecnie mamy 
skłonność naprawiania tego, co widzimy na zewnątrz. Myślimy: „Chcę, aby wszystko podlegało 
mej kontroli, mej słodkiej woli. Jeśli wszystko by mnie słuchało, wówczas byłbym szczęśliwy.” 
Jednakże musimy przyjąć całkiem odwrotną postawę. Tak jak to Mahaprabhu powiedział:  
 
trinad api sunicena  
taror api sahisnuna 
amanina manadena  
kirtaniyah sada harih  
 
Nie powinniśmy stawiać jakiegokolwiek oporu względem swego otoczenia. Ponadto jeśli 
przychodzą do nas jakieś niechciane rzeczy, powinniśmy z największą cierpliwością to tolerować. 
Nawet jeśli ktoś by nas zaatakował, nie użyjemy przemocy; musimy praktykować wyrozumiałość 
do najwyższego stopnia. Będziemy honorować każdego i nie będziemy oczekiwać  jakiejkolwiek 
czci.  
 
W ten to sposób przy najmniejszej ilości energii i czasu, możemy osiagnąć najwyższy cel: sferę, w 
której to żyje sam Kryszna. Jest to najistotniejsza sfera egzystencji. Wówczas wszystkie okrywy 
przykrywające duszę znikną i przestaną istnieć, a przebywająca wewnątrz dusza przebudzi się i 
odkryje iż pląsa w słodkiej fali, tańcząc i radując się we Vrindavanie z Kryszną i Jego 
wielbicielami. A czymże jest Vrindavana? Nie jest to ani bajka ani wymyślona opowieść. 
Najszerszym i najrozleglejszym poziomem całego wszechświata jest piękno, słdycz i rozkosz i 
wszystko to w pełni obecne jest we Vrindavanie. Musimy zagłębić się w tej oto sferze 
rzeczywistości.  
  
Nasze ego trzyma nas na powierzchni zmartwienia w maji, w iluzji. Wymysły oraz poszukiwanie 
egoistycznego zadowolenia przyprowadziły nas tutaj i musi to zostać rozwiązane raz na zawsze. 
Wówczas z wnętrza ukarze się nasza złota jaźń, a my odkryjemy iż przebywamy w sferze 
szczęśliwości radosnego nastroju tańca z Kryszną we Vrindavanie.  !
Heglowskie „Samostanowienie”  
 
W języku Heglowskim jest to nazywane „samostanowieniem”. Samostanowienie oznacza, iż 
musimy umrzeć, aby żyć. Musimy porzucić nasze życie materialne i wszelkie nasze materialne 
nawyki; musimy umrzeć takimi, jakimi jesteśmy, jeśli chcemy otrzymać prawdziwe życie. Musimy 
porzucić nasze fałszywe ego. Nasze materialne nawyki z różnych żyć są zgromadzone w formie 
subtelnej w ego, nie tylko z doświadczenia ludzkich narodzin, ale nawet z narodzin zwierzęcych, 
ptasich i tak wielu innych narodzin. Świadomość Kryszny oznacza całkowite rozwiązanie 
fałszywego ego. Ta podstępna egoistyczna postać, która jest wewnątrz nas jest naszym wrogiem. 
Rzeczywista jaźń bez nadziei leży okryta fałszywym ego. Stopień naszego zapomnienia jest tak 
wielki, że nawet nie wiemy kim jesteśmy. Dlatego też, tak jak to powiedział niemiecki filozof 
Hegel musimy „umrzeć aby żyć.”  
 
Rzeczywistość istnieje dla siebie i przez siebie. Świat nie jest stworzony dla naszego egoistycznego 
celu; przyświeca mu cel powszechny, a my jesteśmy jego częścią. Musimy dojść do porozumienia z 
całością. Kompletną całością jest Kryszna, który tańczy, bawi się i śpiewa na swój własny sposób. 
Musimy wejść w ten harmonijny taniec. Czy będąc nieskończenie małymi powinniśmy uważać, że 
nieograniczony ma być przez nas kontrolowany? Że przez naszą fantazję wszystko będzie się 
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kręcić? Jest to najbardziej przewrotny i haniebny sprzeciw jaki kiedykolwiek wymyślono, a my 
cierpimy na skutek tej oto choroby. Jest to prawdziwy problem w społeczeństwie. Dlatego też nasze 
dociekania powinny mieć na celu rozwiązanie tego.  
 
Student: Czy to oznacza, że musimy całkowicie porzucić życie materialne?  
Srila Sridhara Maharaja: Nie od razu. Każdy musi posuwać się do przodu stopniowo, 
odpowiednio do swego konkretnego przypadku. Jeśli bowiem ktoś, kto czuje znaczny pociąg do 
światowego życia nagle go zostawi, może nie dotrzymać swych ślubowań; może ponownie upaść. 
Dlatego też, stosownie do swych osobistych możliwości musimy czynić stopniowy postęp. Należy 
brać to pod uwagę, lecz pomimo tego zawsze powinniśmy być chętni porzucić wszystko i oddać się 
wyłącznie najwyższej powinności. Ci, co mają wystarczająco odwagi skoczą w nieznane myśląc: 
„Kryszna mnie ochroni, skoczę w imię Boga. Jest On wszędzie; weźmie mnie On na swe kolana.” Z 
taką to koncepcją ten, kto ma rzeczywsite dążenie do prawdy może skoczyć do przodu.  
 
Student: Mam pewien problem. Przez dziesięć lat próbuję podjąć ten proces. Przez dziesięć lat 
powstrzymuję się od jedzenia mięsa, ryb i jajek. Unikam rzeczy materialnych – nie czuję do nich 
atrakcji. Wszystko to zostawiłem za sobą. Jednakże jest jedna rzecz, którą chcę porzucić jak i 
jednocześnie nie chcę jej porzucić. Jest nią gańdża (marihuana)  
Srila Sridhara Maharaja: Jest to mała rzecz. Istnieją trzy prawdziwe problemy: pierwszym są 
kobiety, drugim pieniądze a trzecim dobre imię i sława. Te trzy rzeczy są naszymi wrogami. 
Intoksykowanie się marihuaną jest małą rezczą. Każdy może łatwo to zostawić. Natomiast te trzy 
rzeczy są podstawowym dążeniem każdego zwierzęcia, drzewa, ptaka, człowieka czy boga. Te trzy 
rzeczy występują wszędzie. Intoksykacja i inne przemijające zwyczaje są mało istotnymi kwestiami 
i bardzo łatwo można je pokonać.   
 
I tak jak stopniowo przyzwyczajamy się do intoksykacji, tak też i musimy od niej odejść; 
stopniowo, a nie nagle. Tuż po Drugiej Wojnie światowej czytaliśmy w gazecie, że Goering, generał 
sił powietrznych Hitlera miał w zwyczaju przyjmować znaczne ilości środków odurzających. I 
kiedy został wsadzony do więzienia, nie dostawał żadnych. Rozchorował się, ale rozpoczeto 
leczenie i został wyleczony. Choroba jego została wyleczona dzięki medycynie. My również 
widzieliśmy jak wielu zażywających opium przychodziło tutaj, przyłączało się do świątyni i 
stopniowo zostawiało swe nawyki.  
 
Wielu tak zwanych „sadhu” pali marihuanę. Pomaga ona w koncentracji, ale jest to umysł 
materialny. Zakłóca wiarę. Jest wrogiem wiary. Żadna materialna intoksykacja, a jedynie wiara 
może doprowadzić nas do naszego upragnionego celu. Dusze wprowadzone w błąd myślą, że 
marihuana, haszysz czy tak wiele innych rzeczy może pomóc nam w naszej medytacji. Owszem 
może coś zrobić, ale jest to doczesne i sfrustruje nas w godzinie naszej potrzeby. Rzeczy te nie 
mogą pomóc nam wznieść się zbyt wysoko.  
 
Sex, Narkotyki i Złoto  
 
Śrimad Bhagavatam (1.17.38) radzi nam odrzucić tych oto pięć rzeczy: dyutam: hazard, lub 
dyplomację; panam: intoksykację włączając w to herbatę, kawę, betel i wszystko inne; striyah: 
zakazaną, nielegalną miłość do kobiet; suna: zarzynanie zwierząt i  obracanie złotem. Handel 
złotem czyni kogoś bardzo apatycznym odnośnie postępu zgodnego z linią wiary. Te pięć rzeczy są 
bardzo pociagające. Odnośnie tego obłędu, że intoksykacja pomoże nam w naszej medytacji o 
czymś transcendentalnym Devarsi Narada mówi: yamadibir yoga-pathaih kama- lobha hato 
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muhuh: nawet to, co osiągamy dzięki medyacji jest tymczasowe i nie ma żadnego trwałego skutku. 
Jedynie prawdziwa wiara w linii czystego oddania może nam pomóc.  !!
Święci: Żywe Pisma  
 
Student: Zatem, jak możemy rozwinąć swą wiarę w świadomość Kryszny?  
Srila Sridhara Maharaja: A w jaki sposób doszedłeś do zrozumienia świadomości Krsny?  
Student: Czytając Bhagavad-gitę  
Srila Sridhara Maharaja: Bhagavad-gitę. A zatem z pism. A pisma są napisane przez kogo? Przez 
jakiegoś świętego. Tak więc konieczne są zarówno towarzystwo świetych jak i wskazówki pism. 
Święty jest żywym pismem, natomiast pismo radzi nam w sposób bierny. Święty może przyjść do 
nas czynnie, natomiast z pism możemy odnieś korzyść biernie. Towarzystwo pism jak i świętych 
może pomóc nam osiągnąć ostateczne zrozumienie: sadhu sastra krpaya haya. Święci są bardziej 
potężni. Ci, co żyją życiem zgodnym z radami pism są uosobionym pismem. W ich towarzystwie, 
dzięki ich łasce możemy przyswoić sobie tą wyższą, subtelną wiedzę oraz wiarę.  
 
Wszystkie nasze doświadczenia są bezużyteczne w próbie osiągnięcia ostatecznego przeznaczenia; 
jedynie wiara może nas tam doprowadzić. Świat duchowy jest daleko, daleko poza jurysdykcją 
naszego ograniczonego wzrokowego, słuchowego czy mentalnego doświadczenia. Doświadczenie 
oka, ucha czy umysłu jest bardzo mizerne w porównaniu do wiary, która może powstać i przedostać 
się przez ten obszar i wkroczyć do króelstwa transcendencji.  
 
Należy rozwijać wiarę z pomocą pism i świętych. Pomogą oni nam zrozumieć, że świat duchowy 
jest rzeczywisty, a ten nierzeczywisty. Wówczas ten materialny świat stanie się dla nas nocą, a 
tamten - dniem. Obecnie świat wieczności jest dla nas ciemnoscią, natomiast jesteśmy przebudzeni 
do dizałania w tym oto śmiertelnym świecie. To, co jest nocą dla jednego, jest nocą dla drugiego. 
Święty jest przebudzony w pewnej materi, opryszek zaś funkcjonuje na innej  płaszczyźnie. Żyją 
oni w dwóch oddzielnych światach. Naukowiec żyje w jednym świecie, a opryszek w innym. Dzień 
jednego jest nocą dla drugiego. Zwykłe osoby nie potrafią widzieć tego, co Einstein czy Newton 
widział, a to, co widzi zwykły człowiek, wielki człowiek nie będzie zwracać na to uwagi. Tak więc 
musimy obudzić swe zainteresowanie tamtą  płaszczyzną, a pomijać  zainteresowanie tą.   !!
III Wojna Światowa: Niechaj i Będzie 
 
Student: Wielu ludzi martwi się o wojnę atomową. Uważają, że może nadejść bardzo szybko.  
Srila Sridhara Maharaja: Jest to sprawa na pograniczu, na pograniczu płaszczyzny, płaszczyzny w 
stanie stałym. Tak wiele razy wojny przychodzą i odchodzą; tak wiele razy słońce, Ziemia i cały 
system słoneczny znika i ponownie się pojawia. A my przebywamy pośród takiego zamysłu na 
wieki. Ta wojna atomowa, jest to mała rzecz; No i co w związku z tym? W każdej chwili 
poszczególne osoby umierają; Ziemia przeminie, cały ludzki gatunek zniknie. Niechaj i tak będzie.  
 
Musimy starać się żyć w wiecznosci; a nie w jakimś tam poszczególnym obrębie czasu czy 
przestrzeni. Musimy nastawić się na nasze odwieczne dobro, a nie na jakiś tam tymczasowy środek 
zaradczy. Słońce, księżyc, i wszystkie planety pojawiają się i znikają; giną, a następnie ponownie są 
stwarzane. Musimy żyć w obrębie takiej to wieczności. Religia zakrywa ten oto aspekt naszej 
egzystencji. Słyszymy, aby patrzeć na rzeczy z tego to punktu widzenia: nie tylko to ciało, ale rasa 
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ludzka, zwierzęta, drzewa, cała Ziemia, a nawet słońce, wszystko to zniknie i ponownie się pojawi. 
Stworzenie, rozwiązanie, stworzenie, rozwiązanie – i tak bez przerwy będzie to trwać w tej to 
sferze błędnego zrozumienia. Jednakże jednocześnie istnieje inny świat, który jest wieczny; a my 
proszeni jesteśmy o to, aby tam wejść, uczynić swój dom w tej oto płaszczyźnie, do której nie mają 
prawa wstępu żadne szpony śmierci, czy cierpienia na skutek jakiejkolwiek zmiany.  
 
W Bhagavad-gicie (8.16) jest oznajmione:  
 
abrahma-bhuvanal lokah  
punar avartino 'rjuna 
mam upetya tu kaunteya  
punar janma na vidyate 
 
„Nawet Pan Brahma, sam stwórca musi umrzeć. Aż po Brahmalokę, najwyższą planetę w świecie 
materialnym, cała energia materialna podlega takim to zmianom.”  
 
Jednakże jeśli jesteśmy w stanie przekroczyć to pole błędnego zrozumienia i wkroczyć w obszar 
właściwego zrozumienia, wówczas nie będzie więcej żadnego stworzenia czy też rozwiązania. Tak 
jest odwiecznie, a my jesteśmy dziećmi tej oto ziemi. Nasze ciała i umysły są dziećmi tej ziemi, 
która przychodzi i odchodzi, która jest stwarzana, a następnie ginie. Musimy wydostać się z tego 
świata śmierci.  
 
Strefa Nektaru  
 
Znajdujemy się w takiej to sferze. Co należy zrobić? Próbować wydostać  się. Próbować na ile 
tylko można wydostac się z tej to śmiertelnej sfery. Święci informują nas: „chodź do domu drogi 
przyjacielu, chodźmy do domu. Dlaczego doświadczasz niepotrzebnie tak wielu trudności w tej 
obcej ziemi? Świat duchowy jest rzeczywisty; to ten świat materialny jest nierzeczywisty: pojawia 
się i znika, przychodzi i odchodzi, jest to farsa! Ze świata farsy musimy  przyjść do świata 
rzeczywistości. Tutaj, w tym świecie materialnym będzie nie tylko jedna wojna, ale wojna za 
wojną, wojna za wojną.    
 
Istnieje jednakże strefa nektaru, a my tak naprawdę jesteśmy dziećmi tego nektaru, który nie 
przemija (srnvantu visve amrtasya putrah). Z jakiegoś powodu jesteśmy tutaj zwiedzeni, ale tak na 
prawdę jesteśmy dziećmi tej ziemi, która jest wieczna, gdzie nie ma narodzin ani śmierci. Dlatego 
też musimy z szerokim i dalekosiężnym sercem zbliżyć się tam. To oznajmia Śri Czaitanja 
Mahaprabhu, a Bhagavad-gita, Upaniszady oraz Śrimad-Bhagavatam wszystkie potwierdzają tą 
samą rzecz. To jest nasz bardzo słodki, słodki dom i musimy starać się co w naszej mocy wrócić z 
powrotem do Boga, z powrotem do domu i przy okazji zabrać jeszcze innych ze sobą.  !!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ TRZECI 
 
 
Skamieliny wobec Ewolucji Podmiotowej  
 
Następujący rozdział jest fragmentem rozmowy pomiędzy Śrila Śridharem Maharadżem a 
neurofizjologiem Dr. Danielem Murphey.  
 
Darwin podał teorię ewolucji - skamielin. Vedanta podaje teorię ewolucji podmiotowej. Według 
teorii ewolucji obiektywnej Darwina materia przekształaca się w świadomość. Najpierw istnieje 
jakiś obiekt i przez jego rozwój przychodzi do niego życie, pojawia się świadomość – z kamienia. 
Tym jest ewolucja obiektywna. Jednakże podmiot jest terminem względnym; bez podmiotu, obiekt 
nie ma miejsca bytu. Podmiot jest pierwotną istotą. Jakakolwiek myśl jest jedynie pewną ideą w 
oceanie podmiotowości.  
Tak więc najpierw jest podmiot, świadomość. Obiekt, coś wulgarnego powstaje z subtelnego. Kiedy 
Kryszna w swojej formie Maha-Visznu dotyka jakiejś  poszczególnej mocy, wówczas energia 
materialna zaczyna się poruszać i coś wykształcać (mayadhyaksena prakrtih sayate sa-caracaram). 
Pierwszym wytworem jest powszechne ego. Następnie z tego powszechnego ego stopniowo 
wyłania się tak wiele licznych indywidualnych ego. Doznanie tego świata rozwija się z ego. Kiedy 
ego wchodzi w styczność z siłą ignorancji, powstaje forma. Kiedy wchodzi w kontakt z siłą dobroci 
powstaje słońce i światło. Kiedy fałszywe ego wchodzi w związek z tymi trzema siłami natury, ma 
miejsce rozdzielenie, które wytwarza obiekty zmysłów, materialne zmysły i siłę percepcji 
zmysłowej. A zatem z subtelnego pojawia się wulgarne.  
 
Duch Darwina 
 
Tym jest ewolucja Vedanty. Natomiast teoria Darwina mówi, że z wulgarnego pochodzi subtelne. 
Obecnie ludzie lubują sie w teorii Darwina, mówiącej że kamień wytwarza świadomość. 
Zawłądnęła nami obiektywna ewolucja Darwina. I choć zewnetrznie odrzucamy ja, nieznosimy jej 
to mimo to w dlaszym ciągu duch teorii Darwina pochłania wszystkich. Dlatego też trudno jest 
sprawić, aby zrozumieli że świadomość jest bardziej cenna niż kamień. Świadomości łatwo jest 
wytworzyć kamień, ale trudno jest kamieniowi wytworzyć świadomość. Świadomość jest bardziej 
wartościowa, a kamień mniej wartościowy. A zatem bardziej cenna rzecz może wytworzyć mniej 
cenną, ale trudno jest wytłumaczyć w jaki sposób mniej wartościowa rzecz może wytworzyć coś 
bardziej cennego.  !
Ojcowie Skamielin  
 
Materialni naukowcy uważają, że subtelne powstaje z wulgarnego. Jest to na opak. Jest właśnie na 
odwrót. Nie „ojcowstwo skamielin”, ale „ojcowstwo Boga”. Ich teorią jest teoria „ojcowstwa 
skamielin”: skamielina jest ojcem każdego. Naukowcy wierzą w to, że wszystko idzie w górę, ale 
jest to nieprawidłowe. Idzie bowiem w dół. Jest to opisane w Bhagavad-gicie (15.1):  
 
urdhva-mulam adhah-sakham  
asvattham prahur avyayam  
chandamsi yasya parnani 
yas tam veda sa veda-vit  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„Drzewo tego świata materialnego ma swe korzenie w górze, a gałęzie wyciągnięte w dół. Liśćmi 
tego drzewa są hymny wedyjskie. Ten kto rozumie to drzewo, jego źródło jest prawdziwym znawcą 
Ved.”  
 
A zatem, zgodnie z wiedzą wedyjską wszystko porusza się z góry w dół, a nie z dołu do góry. 
Materia nie wytwarza duszy; to raczej dusza zawiera w swej pewnej znikomej części koncepcję 
materii. Tak jak egzema, jest to choroba. Świat istnieje niczym egzema w zdrowym ciele. Takie jest 
zrozumienie Vedanty. Z pewnością byłoby to zdumiewającym cudem, gdyby kamień mógł 
wytworzyc duszę, jednakże łatwiej i bardziej rozsądnym jest dla nas myśleć, że to dusza stworzyła 
koncepcję kamienia. W duszy obecnych jest wiele koncepcji i jedną z nich jest koncepcja kamienia. 
Wszystko to jest na płaszczyźnie świadomości. Ale to, że kamień może stworzyć duszę czy 
świadomość jest trudne, niedorzeczne, nieprawdopodobne i nierozsądne. Jest całkiem na odwrót, 
coś na kształt teorii Berkleya mówiącej, że świat jest w umyśle, a nie umysł w świecie. To jedynie 
nasze odejście od prawdy wprowadza nas do tego świata doczesnego. W jaki sposób i gdzie to 
odejscie ma swój początek stanowi kwestię rozważań. Jednakże tak czy inaczej odejście od prawdy 
przywiodło nas do tej fałszywej sfery.   
   A zatem to świadomość wszystko stwarza. Świadomość jest wieczna; ten świat nie jest wieczny. 
Jest to tymczasowy wytwór, a tymczasowy kamień nie  potrafi wytworzyć świadomości. Czysta 
świadomość jest wiecznym podmiotem (nitya sanatana). Nie jest wytworem, ale wytwarzającym. 
Eter może stworzyć ogień i ziemię, ale ziemia nie może stworzyć eteru. Subtelne jest bardziej 
efektywne od wulgarnego. Wulgarne ma drugorzędne znaczenie. Dusza, atma ma pierwszorzędne 
znaczenie. Źrodłem wszystkiego musi byc świadomość; punkt wyjścia musi zaczynać się od strony 
zainteresowanej. Dusza obdarzona jest zainteresowaniem, ale kamień nie ma żadnego 
zainteresowania, planu czy projektu, niczego w tym rodzaju. Jednakże istnieje pewien plan i cel, 
który obejmuje wszystko i jest to ważna rzecz. Zgodnie z tym należy zatem  oszacować czym się 
odznacza Absolut, pierwotna istota. Podmiot o ograniczonych cechach i mocy nie może być 
najwyższą przyczyną. Jedynie podmiot o nieograniczonej jakości i mocy może zostać przyjęty za 
przyczynę wszystkiego. Jest to bardziej rozsądna idea. Nauka powinna to zrozumieć. Dlatego też są 
i tacy, którzy uważają że nauka próbuje stopniowo zbliżać się do filozofii.  
 
Karmiczny Bumerang  
 
Materialna nauka jedynie zwiększa krąg śmiertelnego świata. Zwiększenie tendencji do eksploatacji 
nie może nam pomóc, a nauka jedynie pożycza i wydziera moc od natury. Według Newtona „Dla 
każdego czynu istnieje równa  a zarazem przeciwległa mu reakcja.” musimy byc świadomi tego 
faktu. Cały nasz dorobek tutaj jest niczym: jak bumerang wróci z powrotem do zera. Dlatego też 
naukowy postęp nie jest to żaden postęp. Jest to „postęp” w złym kierunku. Tak naprawdę 
podstawową zasadą każdego żywego ciała jest ratować siebie. To jest pierwsza zasada i to powinien 
byc nasz punkt wyjścia. W Upaniszadach jest powiedziane: asato ma sad gamayo tamaso ma jyoti 
gamayo mrtyor ma amrta gamayo: „Jestem śmiertelny; uczyń mnie wiecznym. Jestem ignorantem 
pełnym niewiedzy; doprowadź mnie do nauki, wiedzy. Grozi mi nieszczęście; prowadź mnie w 
kierunku rozkoszy szczęścia. Naszą pracę badawczą powinniśmy rozpocząć w tych to trzech 
etapach: jak uratować własną jaźń i świat, jak usunąć ciemność i dotrzeć do światła i w jaki sposób 
usunąć nieszczęście i zakosztować nektaru, słodkiego życia wieczności, wiedzy i szczęścia (sac-
cid-anandam, satyam, sivam, sundaram).  !!!
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Nauka Pożerająca Siebie Samą  
 
Taki powinien być kierunek naszego dociekania; wszelkie inne pytania są zdradliwe. Tak zwane 
naukowe badanie jest jak polowanie na dzikie gęsi. Jest samobójcze. Badacze atomowi wkrótce 
dowiodą tego, że tego rodzaju nauka pochłania samą siebie; wysysa własną krew. Będzie żyła, 
żywiąc się własną krwią oraz krwią swych przyjaciół. Materialnie naukowa wiedza nie jest żadną 
wiedzą. Musimy zapoznać się z żywym zrozumieniem czystej, prawdziwej wiedzy. Musimy 
przepełnić siebie jak i innych tą wiedzą, usunąć ciemność i sprowadzić światło, usunąć nieszczęście 
i ustanowić wieczny pokój.  
 
Nauka nie jest przeznaczona do tego, aby zwiększać obszar eksploatacji, wiedząc dobrze że będzie 
za to reakcja. Przez zwiększanie terenu swej eksploatacji, z całą pewnością sami będziemy 
eksploatowani. Jeśli ktoś świadomie popełnia jakieś wykroczenie, wymierzana mu jest większa 
kara. Zatem tak zwany postęp naukowy jest samobójczy. Wyraźnie zostało to dowiedzione: obecnie 
wiodące państwa świata zagrażają sobie nawzajem bronią atomową, będącą szczytowym 
osiągnięciem naukowców.  
 
 
Bomba Neutronowa: Śmiertelne Promieniowanie 
 
Jaka jest różnica pomiędzy bombą atomową, a bombą neutronową? Bomba neutronowa jest czymś 
w rodzaju promieniowania śmiertelnego, które zabija ludzi, ale nie niszczy budynków. Bomba 
neutronowa: człowiek zostanie zabity, a domy, budynki i wszystko inne ocaleje. Łóżko, meble i 
wszystko inne pozostanie i tylko życie przestanie istnieć, a ciała ulegną zniszczeniu. Taki jest efekt 
działania bomby neutronowej.  
 
A ci, którzy wyjdą zwycięsko przyjdą cieszyć się tymi wszystkimi rzeczami. Będą musieli usunąć 
martwe ciała i zapełnić miejsce swymi ludźmi. Tak zatem wygląda działanie i reakacja na 
płaszczyźnie eksploatacji.  
 
Dlatego też jest to samobójcza cywilizacja. Cała cywilizacja niszczeje u podstawy. Wykorzystują 
oni naturę dla pozornego dobra ludzkiego społeczeństwa, ale to tylko zaciąga pożyczkę od natury, 
która będzie musiała zostać spłacona co do grosza i to z nawiązką. A ponieważ oni nie wierzą w to, 
nie otrzymają pomocy. Zostaną zmuszeni do wyrównania długu; natura im nie wybaczy. Natura jest 
jak komputer, który oblicza. A zatem cywilizacja ta jest antycywilizacją. Cała rzecz jest zepsuta, 
jest zakamuflowaną zdradą wobec świata duszy. Lecz nasza polityka jest inna: proste życie i 
wzniosłe myślenie.  
  
Naszym sposobem postępowania powinno być to, aby zrobić jak najlepszy użytek ze złego interesu. 
Tak czy inaczej znaleźliśmy się tutaj, dlatego też musimy teraz wykorzystać swój czas i energię w 
taki sposób, abyśmy przy jak najmniejszym udziale eksploatacji mogli wydostać się z tego świata.  
 
Adnotacja od wydawcy: wktótce po tym spotkaniu Dr. Murphey został inicjowanym uczniem Śrila 
Śridhara Maharadża.  !!!!
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ROZDZIAŁ CZWARTY 
 
 
Pochodzenie Duszy  
 
Od czasów niepamiętnych człowiek dociekał pochodzenia duszy. W tym krótkim rozdziale Śridhara 
Maharadża odpowiada na to najbardziej istotne spośród wszystkich pytań: „Kim jestem? Skąd 
pochodzę?” „W jaki sposób pierwsza dusza pojawiła się w tym świecie? Z jakiego stanu duchowej 
egzystencji spadła do świata materialnego?” Jest to obszerne pytanie, które wymaga co nieco 
wyjaśnienia.  
 
Istnieją dwa rodzaje dusz, dżiv, które przychodzą do tego świata. Jeden rodzaj przychodzi z 
duchowych planet Waikuntha, w wyniku potrzeby nitja-lila, wiecznych rozrywek Kryszny. Drugi 
natomiast w wyniku potrzeby konstytucjonalnej.  
 
Brahmadżjoti, niedwoista marginalna płaszczyzna jest źródłem nieskończonych dusz dżiva, 
atomowych cząsteczek o naturze niedwoistej. Promienie transcendentalnego ciała Pana znane są 
jako brahmadżjoti, a wiązka światła promienia brahmadżjoti jest to dżiwa. Dusza dżiwa jest 
atomem w tym blasku, a brahmadżjoti jest wytworem nieskończonej liczby atomów dżiw.  
Dusze na ogół emanują z brahmadżjoti, które to żyje i wzrasta. W obrębie brahmadżjoti ich 
statyczność zostaje w jakiś sposób zachwiana i rozpoczyna się ruch. I tak oto z niedwoistości, 
bierze początek dwoistość. Z czystej tafli nieukształtowanej świadomości, wzrasta indywidualna 
cząsteczka świadomości. I ponieważ dżiwa jest świadoma, jest obdarzona wolną wolą. A zatem, z 
pozycji marginalnej wybiera albo stronę eksploatacji, albo poświęcenia.  
Krsna bhuli sei jiva anadi bahirmukha. Anadi oznacza to, co nie ma początku. Kiedy wkraczamy do 
krainy eksploatacji, dostajemy się pod wpływ czynnika czasu, przestrzeni i  myśli. A kiedy 
zaczynamy eksploatować, zaczyna się akcja i reakcja w negatywnej krainie pożyczki. I choć 
walczymy o to, aby stać się panami, to tak na prawdę zostajemy przegranymi.  
 
Słudzy Goloki i Waikunthy również zdają się znajdować pod jurysdykcją świata materialnego, ale 
jest to tylko zabawa, lila. Przychodzą z wyższej sfery jedynie po to, aby wziąć udział w rozrywkach 
Pana, po czym następnie wracają. Natomiast dusze upadłe przychodzą z pozycji marginalnej w 
obrębie brahmadżjoti, a nie z Waikunthy. Pierwszą pozycją duszy w świecie materialnym będzie 
pozycja na kształt pozycji Brahmy, stwórcy. Następnie jej karma może zabrać ją do ciała zwierzęcia 
takiego jak na przykład tygrys, w którym to żyje otoczona tygrysią mentalnością lub też do ciała 
drzewa czy pnącza, żyjącego w otoczeniu różnych bodźców. W ten to sposób wikła się w akcję i 
reakcję.  Proces ten jest złożony, a analizowanie szczegółów dziejów poszczególnego atomu 
niepotrzebne. Interesuje nas zasadniczy przedmiot sprawy: w jaki sposób przekształcenie koncepcji 
materialnej ma swe źródło w czystej świadomości.  
 
Elektrony Świadomości 
 
Materia nie jest niezależna od ducha. W brahmadżjoti znajdujemy się w stanie statycznym w mocy 
marginalnej, jako nieskończona liczba punkcików promieni duchowych, elektronów świadomości. 
Świadomość oznacza bycie obdarzonym wolną wolą, ponieważ bez wolnej woli nie można począć 
żadnej świadomości. Atomowe punkciki świadomości mają bardzo niewiele wolnej woli i przez 
niewłaściwe wykorzystanie swej wolnej woli niektóre dżiwy spróbowały życia w świecie 
materialnym. Odmówiły podporządkowania się najwyższemu autorytetowi; chciały panować. Także 
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z tą kiełkującą koncepcją panowania dżiwa wkracza do tego świata eksploatacji. W Bhagavad-gicie 
(7.27) jest oznajmione:  
 
iccha-dvesa samutthena  
dvandva-mohena bharata  
sarva-bhutani sammoham  
sarge yanti parantapa  
 
„Dwoma zasadami, które w formie nieukształtowanej budzą sie w duszy dżiwa są: nienawiść i 
pragnienie. Poprzez nie dusza stopniowo wikła się w tym doczesnym świecie.” Na początku 
sympatia i apatia rozwija się w formie nieukształtowanej, tak samo jak w przypadku wschodzącego 
kiełka, który pojawia się z dwoma listkami. I tak oto stopniowo te dwie rzeczy pomagają nam 
zanurzyć się głęboko w tym świecie materialnym.  
Po wycofaniu się ze świata eksploatacji, dusza może powrócić do swej dawnej pozycji jako duch w 
brahmadżjoti. Jednakże, jeśli dusza poprzez swe wcześniejsze czynności oddania nabrała tendencji 
do poświęcenia, nie zatrzyma się tam; przebije się przez brahmadżjoti i uda w kierunku Waikunthy.  
Dlaczego dusza wchodzi do świata eksploatacji, a nie świata poświęcenia? Należy to przypisać jej 
wrodzonej naturze, która obdarzona jest wolną wolą. Jest to jej wolny wybór. Potwierdza to 
Bhagavad-gita (5.14):  
 
na kartrtvam na karmani 
lokasya srjati prabhuh  
na karma-phala-samyogam  
svabhavas tu pravartate 
 
„To dusza jest odpowiedzialna za swe wejście do krainy eksploatacji.” A zatem odpowiedzialność 
spoczywa na samej duszy, w innym bowiem razie Pan byłby odpowiedzialny za jej nieszczęsny 
stan. Jednakże Kryszna mówi, że to wrodzona wolna wola duszy jest odpowiedzialna za jej 
uwikłanie w świecie materialnym. Dusza jest świadoma, a świadomość oznacza bycie obdarzonym 
świadomością. I ponieważ dusza jest natury atomowej, jej wolna wola jest niedoskonała i podatna 
na wpływ. Efektem tej wolnej woli jest to, że niektórzy przychodzą do świata materialnego, a 
niektórzy udają sie do świata duchowego. Tak więc odpowiedzialność spoczywa na duszy 
indywidualnej.  
 
Prawo do Zrobienia Źle 
 
Kiedyś pewien przywódca plityczny Indii Szjamasundara Czakrawarti zapytał naszego mistrza 
duchowego, Prabhupada: „Dlaczego Pan przyznał taką wolność dżiwie?” Prabhupada powiedział 
mu: „Walczysz o wolność. Czyżbyś nie znał wartości wolności? Dusza pozbawiona wolności jest 
jedynie materią.” Wolność daje nam możność zrobienia dobrze, bądź źle. Kiedyś Gandhi zwrócił 
się do władz brytyjskich: „My chcemy wolności.” Odpowiedzieli mu: „Nie jesteście dostosowani 
do tego, aby mieć swój rząd. Kiedy będziecie, damy go wam.” Na koniec jednakże powiedział im: 
„Chcemy wolności do tego, aby móc  robić źle.” Także wolność nie gwaratuje postępowania tylko 
we właściwy sposób; wolność ma swą wartość niezalżnie od dobra czy zła.  
 
Wolna wola jest doskonała jedynie w przypadku Prawdy Absolutnej. A ponieważ my jesteśmy 
ograniczeni, nasza wolna wola jest nieskończenie mała. Także istnieje możliwość popełnienia 
błędu. Naszym pierwszym wyborem było to, aby panować i dlatego też stopniowo wkroczyliśmy 
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do świata dominacji. I jako efekt tego pierwszego działania, wszystko inne się rozwinęło. I tak to 
gatunki zostały podzielone na różne grupy począwszy od półbogów, a skończywszy na drzewach i 
kamieniach. Ciała wodne, gazowe, wszystko to, co odnajdujemy tutaj powstało w ten sposób. 
Aktywującą zasadą w którejkolwiek formie embriologicznego rozwoju jest dusza, i właśnie z duszy 
wszystko się rozwinęło.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ PIĄTY 
 
 
Wiedza Nieśmiertelna  
 
Wiedza nieśmiertelna jest wiedzą właściwą. Wiedza doczesna nie ma żadnej wartości, albowiem nie 
jest trwała. Musimy gdzie indziej szukać wiedzy trwałej. Prawdziwa wiedza jest niezmienna; ma 
solidne podstawy i właśnie edukacja wedyjska zajmuje się tym, jak zdobyć tą wiedzę. Znaczeniem 
słowa weda jest "Wiedzieć." Nie jest prezentowany żaden sens, czy powód dlaczego powinnno się 
wiedzieć,  nie jest podawane żadne wyjaśnienie: po prostu „Wiedzieć”.  
Ponieważ w sferze duchowej brak jest wątpliwości, niemożliwe jest jakiekolwiek oszustwo. Jest to 
prosty, bezpośredni układ - „Wiedzieć”. W sferze transcendentalnej każdy jest zaufanym 
przyjacielem i wszyscy oni są nieskazitelni w swym postępowaniu. Żadna tendencja do 
oszukiwania nie jest tam możliwa, dlatego też nie istnieje tam żadnego rodzaju nieufność. Tutaj, 
przebywamy w sferze nieporozumień i wątpliwości, dlatego też chcemy wszystko analizować. 
Żyjemy w słabej oraz skażonej sferze, gdzie ludzie się nawzajem oszukują. Nie możemy polegać na 
innych, ponieważ mogą nas zwieść. Ale tam, gdzie nie jest znane oszukiwanie, układy są bardzo 
proste i  szczere.  Dlatego też nie jest podawane żadne uzasadnienie sugestii, które pochodzą z tej 
sfery. A zatem teraz powstaje pytanie, w jaki sposób osiągnąć ten rodzaj prawdziwej, kompletnej 
oraz nieoszukańczej wiedzy? W Bhagavad-gicie (4.34) Kryszna mówi:  
 
tad viddhi pranipatena  
pariprasnena sevaya  
upadeksyanti te jnanam  
jnaninas tattva darsinah  
 
"Aby zdobyć wiedzę nieśmiertelną musisz zbliżyć się do duszy samourzeczywistnionej, przyjąć ją 
na swego mistrza duchowego oraz otrzymać od niej inicjację. Zadawaj pokornie pytania oraz 
wykonuj dla niej służbę. Samourzeczywistnione dusze mogą wyjawić ci wiedzę, albowiem same 
ujrzały  prawdę.”  !
Wiedza najwyższa  
 
Do obszaru wiedzy musimy zbliżyć się za pomocą podporządkowania, szczerego dociekania oraz 
postawy służenia. Do tej sfery musimy zbliżać się z mentalnością niewolnika. Wyższa wiedza nie 
będzie służyć osobie o niższej pozycji. Jeśli wogóle chcemy wiedzy doskonałej, będziemy musieli 
służyć Najwyższemu Panu. On nas użyje dla swego własnego celu; a nie tak, że to my będziemy Go 
używać dla swojego. W tym doczesnym świecie oczywiście możemy być podmiotami, ale do tego 
żeby być kierowanym przez tą najwyższą wiedzę z tamtej płaszczyzny, będziemy musieli stać się 
przedmiotami. Jeśli chcemy związać się z tą wyżsżą wiedzą, musimy zbliżyć się do niej z taką 
właśnie postawą.  
 
Pranipata oznacza, że skończyłem z moim doświadczeniem tutaj; że nie mam żadnej atrakcji, czy 
dążenia do czegokolwiek w tym świecie. Następnie jest pariprasna, czyli szczere, uległe, pokorne 
pytanie z prawdziwą gorliwością, a nie w wyzywającym nastroju, albowiem w innym razie wiedza 
doskonała nie będzie miała ochoty zstąpić do nas. Kryszna jest już pełen sam w sobie, dlatego też 
do Jego królestwa możemy wejść jedynie po to, aby spełnić Jego cel. On nie może nam podlegać, 
jako że jesteśmy nieznacznymi osobami o ubogim doświdczeniu i skromnej koncepcji pełni. Nie 
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możemy Nim kierować; możemy natomiast zbliżyć się do Niego, ale  jedynie wtedy, kiedy 
będziemy chcieli być kierowani przez Niego. A zatem, tam, gdzie ma być kultywowana prawdziwa 
wiedza należy stworzyć takie sprzyjające temu warunki. Taka wiedza jest wiedzą najwyższą i nie 
może służyć doczesnym ideom, światu śmierci, jest ona sac-cid-ananda. Sat oznacza  
niepodważalną egzystencję, cit – świadomość, a ananda – piękno i przyjemność.  
 
„Muszę spróbować uwolnić się od moich obecnych materialnych nieszczęść oraz znaleźć takie 
odpowiednie miejsce, w którym to mogę żyć szczęśliwie.” Doszedłszy do takiego wniosku, 
będziemy musieli poszukać osoby, która jest autentycznym wysłannikiem tego wyższego świata i 
poradzić się go odnośnie tego, w jaki sposób możemy uwolnić się od tego obecnego niepożądanego 
położenia. W Śrimad-Bhagawatam (11.3.21) jest powiedziane:  
 
tasmad gurum prapadyeta 
jijnasuh sreyah uttamam  
sabde pare ca nisnatam  
brahmany upasamasrayam  
 
„Jaka jest koncepcja prawdziwego dobra i kogo uważa się za autentycznego wysłannika prawdy? 
Osoba, prawdziwie poszukująca prawdy musi zbliżyć się do  tego, kto posiada wiedzę pism 
świętych, zstępujacych z wyższej sfery, oraz który ma teoretyczną jak i praktyczną wiedzę o 
wyższej prawdzie, albowiem jedynie taki kwalifikowany mistrz duchowy może wyjawić prawdziwą 
wiedzę szczeremu uczniowi.” W Mundaka Upanisad (1.2.12) jest również oznajmione:  
 
tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet  
samit panih srotriyam brahma nistham  
 
„W celu poznania wiedzy transcendentalnej należy zbliżyć się do prawdziwego mistrza duchowego, 
pochodzącego z sukcesji uczniów, który jest mocno utwierdzony w Prawdzie Absolutnej.”  
 
W wersecie tym słowo tata oznacza „po tym”. Kiedy ktoś skończył z wszelkiego rodzaju 
kalkulacjami, myśli: „Nie warto jest żyć tutaj, w tym świecie narodzin, śmierci, starości i chorób. 
Muszę znaleźć lepszy świat do życia, w którym mogę żyć jak człowiek kulturalny. Tutaj, w każdym 
momencie  śmierć pożera wszystko. Narodziny, śmierć, starość i choroby, wszystkie te problemy 
powstrzymują mnie tutaj przed wypełnieniem mych dążeń. Pragnę czegoś zupełnie innego.” 
Wówczas to, biorąc odpowiedzialność na swe barki i nie przysparzając jakichkolwiek zmartwień 
guru, oraz nie zważając na biedę, złą strawę i tak wiele innych niewygód zbliży się do guru. Jest to 
wolny układ.  I to nie dlatego żeby nie chciał dać czegokolwiek gurudewie, ale po to by zgromadzić 
wszystko to, co potrzebne jest mu do ofiary, edukacji i wówczas na własne ryzyko zbliżyć się do 
mistrza duchowego.  
 
Wiedza Poprzez Dźwięk  
 
I jaka będzie pozycja guru? Bedzie on dobrze obeznany z pismami świętymi, sruti-sastra, czyli z tą 
wiedzą którą to można zdobyć jedynie za pośrednictwem dźwięku, dzięki uważnemu, gorliwemu 
słuchaniu (srotriyam brahma nistham).  
 
Brahma nistham oznacza: „ten, kto jest usytuwany w brahmanie, duchu, i który jest zapoznany z 
siłą sprawczą wszechświata.” Jest to opisane w Upaniszadach: yato va imani bhutani jayante yena 
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jatani jivanti yat prayanty abhisamvisanti tad brahma tad vijijnasa (Taittiriya Upanisad 3.1). 
„Najwyższy Brahman jest źródłem i schronieniem wszystkich  żywych istot. Kiedy następuje 
stworzenie, wypuszcza je z ich pierwotnego stanu, a w czasie zniszczenia wchłania je w siebie. Po 
dokonanym stworzeniu, wszystko bazuje na Jego wszechmocy, natomiast po akcie unicestwienia 
ponownie wraca do Niego, wchodząc stan spoczynku.” Oto co potwierdzają hymny wedyjskie:  
 
yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati  
yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati 
 
„Przez poznanie Jego, wszystko inne zostaje poznane, a przez osiągnięcie  Jego, wszystko inne 
zostaje osiągnięte.” Doszliśmy do tego, aby dociekać odnośnie Brahmana, największej, mieszczącej 
w sobie wszystko zasady, poprzez poznanie której możemy znać wszystko i wszędzie. I jest to 
możliwe; nie jest to niemożliwe. Upaniszady mówią: „Jeśli chcesz poznać wszystko, poznaj całość. 
A jaka jest natura całości? Wszystko od Niego pochodzi, wszystko jest przez Niego utrzymywane i 
ponownie w Niego wchłaniane. Tym jest Brahman; zatem spróbuj to poznać. Jeśli będziesz mógł to 
poznać, wszystko inne automatycznie będzie ci znane.”   
 
Zostało to wyjaśnione również w Śrimad-Bhagawatam (4.31.14):  
 
yatha taror mula nisecanena  
trpyanti tat-skandha bhujopasakhah  
pranopaharac ca yathendriyanam  
tathaiva sarvarhanam acyutejya  
 
„Tak jak podlewanie korzenia drzewa, odżywia całe drzewo, a dostarczanie pozywienia do żołądka 
karmi całe ciało, w ten sam sposób dzięki zdobyciu  wiedzy o Najwyższej Przyczynie, Brahmanie 
można poznać wszystko bez końca.”  Wiara w to nazywana jest śraddhą.  
 
Wedanta-sutra, będąca samą esencją Wed mówi: athato brahma jijnasa: „Skoro skończyłeś już z 
czynnościami przynoszącymi owoce, jakie poleca Dżaimini w części Wed znanej jako karmakanda, 
prosimy cię teraz dociekaj odnośnie Brahmana.”  
 
Jest to opisane w Śrimad-Bhagawatam (1.1.1) janmady asya yato 'nvayad  
itarathas carthesv abhijnah svarat: „Przyjaciele, dociekajmy odnośnie pierwotnej przyczyny, której 
natura jest taka, że wszystko to, co możemy widzieć i wszystko to, co możemy wymyśleć, właśnie 
od Niego pochodzi. Jest On ostateczną przyczyną wszystkiego, zarówno bezpośrednio jak i 
pośrednio.”  
Tylko On zna cel wszytkich rzeczy, które zostały stworzone i są utrzymywane. Tylko On wie, gdzie 
wszystkie te rzeczy odejdą. Tylko On jest świadomy tego wszytkiego – i inikt inny poza nim.  
Arthesv abhijnah svarat, oznacza że wie On o każdym powstającym zdarzeniu i że nie musi pod 
żadnym względem tłumaczyć się przed innymi. Nie podlega żadnemu prawu, ani też przed nikim 
nie odpowiada. Jest absolutny i niezależny.  
 
Wedyjskie Objawienie 
 
I skąd to wiemy? Rozprzestrzenił On bowiem wiedzę o Sobie za pośrednictwem Wed. Brahma 
oznacza Weda. A zatem, za pomocą natchnienia czy objawienia wiedza wedyjska została 
przekazana pierwszej żywej istocie, stwórcy tego świata, Panu Brahmie (tene brahma hrdaya adi 
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kavaye). Uczeni tego świata wykazują jednakże brak zrozumienia sposobu oraz charakteru tego 
rodzaju wiedzy. Nie potrafią zastosować najważniejszych podstawowych  zagadnień wiedzy 
wedyjskiej, takich jak choćby przemiana jednej rzeczy w drugą (muhyanti yat surayah). Woda może 
zostać przemieniona w gaz, gaz w eter, ziemia może zostać przemieniona w ciepło: dzięki takiej 
metodzie możemy zrozumieć całą egzystencję tego świata (tejo vari mrdam yatha vinimayo yatra 
tri-sargo mrsa), albowiem przez taką przemianę energii Pana świat ten wszedł w stan istnienia. I w 
przemianę tą zaangażowane są trzy siły natury: tamas, radżas i sattwa. Tama oznacza twardą, 
nieruchomą materię. Radża oznacza energię, a sattwa duchową, jasną wiedzę. Także poprzez taką 
przemianę został stworzony ten świat.  
  
W Jego siedzibie, która oświetlana jest promieniami Jego własnej wiedzy, nie ma możności 
zaistnienia jakiegokolwiek podstępu czy niezrozumienia.  (dhamna svena sada nirastakuhakam 
satyam param dhimahi). Tutaj jednakże jesteśmy istotami zwiedzionymi przez błędne zrozumienie. 
Wkroczyliśmy na taką płąszczyznę egzystencji, w której cały świat jest pełen błędu, fałszu i 
mylnego osądu. W chwili obecnej żyjemy w świecie maji. Maja oznacza ma-je: „To, co jest nie”. 
Widzę coś, co jest zupełnie czymś innym.  !
Rzeczywistość: Przez Siebie i dla Siebie  
 
Isavasyam wszystko jest przeznaczone dla Boga. Taka jest teoria Hegla: rzeczywistość istnieje 
przez siebie i dla siebie. Hegel jest twórcą idealizmu, dlatego też mówi: „Reczywistość istnieje 
przez siebie i dla siebie” „Przez Siebie” oznacza że jest On sam swoją przyczyną; że nikt Go nie 
stworzył.  W innym bowiem razie ten, kto by Go stworzył, miałby pierwszorzędne znaczenie.   „Dla 
Siebie” oznacza, że Bóg istnieje jedynie dla spełnienia  Swego własnego celu. Jest to powszechną 
prawdą: wszystko jest dla Niego, i nikogo innego.  
 
Z tego też względu, kiedy uważamy, że rzeczy znajdujące się wokół nas, są przeznaczone dla nas, 
czy naszego narodu, czy ludzkości, wszystko to jest błędnym pojęciem, a wiedza opierająca się na 
takiej mylnej ocenie będzie miała swe konsekwencje. „Dla każdego czynu istnieje równa 
przeciwległa mu reakcja.” Zjadam coś; i to coś jest upoważnione do tego, aby zjeść mnie. W Manu 
Samhicie słowo mamsah używane jest w znaczeniu mięsa. Mam oznacza „mnie”, a sah oznacza 
„on”. Mamsah oznacza „mnie on”.   
 
Jakie jest znaczenie tego? Ja zjadam jego, a on po pewnym czasie w następstwie reakcji zje mnie. 
Ma prawo mnie pożreć, tak jak ja teraz pożeram jego. Takie jest zasadnicze znaczenie każdego 
czynu: jakikolwiek by nie był, pociąga za sobą swoją reakcję. Potwierdzone jest to w Bhagawad-
gicie (3.9):  
 
yajnarthat karmano 'nyatra  
loko 'yam karma-bandhanah  
tad-artham karma kaunteya  
mukta-sangah samacara 
 
„Dopóki praca nie jest wykonywana jako ofiara dla Wisznu, będzie przyczyną niewoli; dlatego 
pracuj dla Mnie i uwolnij się od tego łańcucha akcji i reakcji.”  
 
Bhagawad-gita mówi, ze każda praca, niezależnie jaką by nie była, powoduje reakcję. Możecie na 
przykład opiekować się pacjentem. Pozornie jest to dobra rzecz, ale dajecie pacjentowi lekarstwo, 
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które pochodzi z zabicia tak wielu owadów, drzew, pnączy i zwierząt. Możecie uważać, ze wasza 
opieka pielęgniarska jest bardzo czystym zajęciem, ale przyczyniacie się do naruszenia środowiska 
i będziecie musieli za to zapłacić. Tym to sposobem cokolwiek byśmy nie robili tutaj, nie może być 
całkowicie dobre.  
 
Niemiecki filozof Kant powiedział: „Bez dobrej woli, żaden czyn nie może być całkowicie dobry.” 
My jednakże jesteśmy zdania, że nawet dobra wola nie jest tutaj możliwa, w tej ziemskiej 
płaszczyźnie. Według Kanta dobra wola jest rzeczą czystą, ale żadne działanie nie może być tutaj 
doskonałe. Lecz my mówimy, że nawet dobra wola nie jest możliwa we względnym świecie ja i 
moje, albowiem taplamy się w błocie błędnego zrozumienia.  
 
Czysta wiedza może przyjść jedynie z góry, a my musimy nauczyć się to akceptować. Kiedy tego 
rodzaju zrozumienie pojawia się w nas, znane jest jako śraddha czyli wiara. Wiara również jest 
wielką rzeczą. Powinniśmy mieć wiarę w to, że jeśli będziemy wykonywać swą powinność wobec 
Absolutu, wówczas wszystkie nasze zobowiązania wobec otoczenia zostaną automatycznie 
wykonane. (krsna bhakti kaile sarva karma krta haya). Przez zadowolenie Kryszny, cały 
wszechświat staje się usatysfakcjonowany, dlatego też ten, kto jest drogi Krysznie, jest również 
drogi i całemu wszechświatu (yasmin tuste jagat tustam prinite prinito jagat). I tak jak przez 
podlewanie korzenia drzewa automatycznie wszystkie liście i gałęzie zostają odżywione, tak też 
wypełniajac swą powinność względem Pana Kryszny, automatycznie zostają spełnione wszelkie 
nasze powinności.  !
Transcendentalna Siedziba Kryszny  
 
Wszystko jest przeznaczone dla Kryszny. My również jesteśmy dla Niego (isavasyam idam 
sarvam). Tym jest prawdziwa wiedza i takie jest prawdziwe znaczenie świata. Eksploatacja jest 
wadliwą oraz przynoszącą reakcje ideą, poprzez którą tylko zwiększamy nasz dług, który to 
będziemy musieli potem spłacić.  
 
Możemy udać się nawet na Satjalokę, najwyższą planetę w tym materialnym wszechświecie, ale 
wykorzystując naturę zaciągamy dług, stajemy się ciężcy i spadamy. A kiedy spadamy, inni 
zaczynają nas wykorzystywać i wymuszać na nas różne rzeczy, dopóki nasze długi nie zostaną 
spłacone. Wówczas ociężałość znika, stajemy się lekcy i ponownie wznosimy się na wyższe 
systemy planetarne. A kiedy znowu wznosimy się, wykorzystujemy tych, którzy znajdują się na 
niższej pozycji. W ten to sposób trwa nieustanna eksploatacja oraz wyrównywanie długu. Zostało to 
potwierdzone w Bhagawad-gicie (8.16):  
 
abrahma-bhuvanal Iokah  
punar avartino 'rjuna 
mam upetya tu kaunteya  
punar janma na vidyate 
 
„Wszystkie systemy planetarne w tym świecie materii są miejscem powtarzajacych się narodzin i  
smierci, ale ten kto osiąga moją siedzibę O synu Kunti nigdy więcej nie przyjmuje już narodzin.” 
Po udaniu się tam, taki ktoś nigdy już nie wraca do tego świata materialnego (yad gatva na 
nivartante tad dhama paramam mama). Siedziba Kryszny jest nirguna, transcendentalna wobec 
jakichkolwiek materialnych cech.  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Musimy mocno ustanowić koncepcję isavasyam: wszystko, włącznie z nami jest przeznaczone dla 
Najwyższego Pana. Wszyscy jesteśmy Jego sługami, i naszym zadaniem jest wykorzystywać 
wszystko w służbie dla Niego. Każdy rodzaj pracy jaki wykonujemy będzie nas związywał z tym 
światem materii, jeśli nie będziemy spełniać jagńy, ofiary (yajnarthat karmano 'nyatra loko 'yam 
karma-bandhanah). Również Wedy nakazują: yajno vai visnu: „Ofiara jest przeznaczona wyłącznie 
dla Wisznu, Kryszny.”   Zostało to potwierdzone w Bhagawad-gicie (9.24), gdzie Kryszna mówi: 
„Jestem jedynym odbiorcą każdej ofiary.” (aham hi sarva-yajnanam bhokta ca prabhur eva ca). 
Ofiara nie jest przeznaczona dla kraju, społeczeństwa czy czegokolwiek innego. Ofiara jest 
przeznaczona wyłącznie dla Najwyższego Pana. Nikt bardziej nie zasługuje na ofiarę niż On.  A 
zatem, jedynie dzięki powiązaniu naszych czynności z nieskończonym możemy uwolnić się od 
obecnego świata akcji i reakcji.  
 
Kiedy wiedza zostaje powiązana z Absolutem, traci połowę swych cech. Wówczas możemy mieć 
pełną wiedzę, która doprowadzi nas do premabhakti, miłości do Boga. Wszystko jest przeznaczone 
dla Kryszny. To On jest jedynym odbiorcą przyjemności wszystkiego. Jest On absolutnym autokratą 
i jest On absolutnym dobrem. Wszyscy jesteśmy Jego sługami i wszystko jest przeznaczone dla 
Jego przyjemności. Musimy dojść do takiego zrozumienia. Dlatego też wedyjski system edukacji 
guru kuli w takim właśnie kierunku powinien być kształtowany.  !!
Guru – Cięższy niż Himalaje  
 
Guru oznacza „ciężki”. Guru oznacza „ten, który rozprasza ciemność”, oraz „ten, który jest ciężki”; 
„którym nie może poruszyć jakakolwiek sugestia.” Jest on tak dobrze umocniony w prawdzie, że 
żadna propozycja alternatywnej wiedzy, czy jakakolwiek inna sugestia nie może ruszyć go z jego 
pozycji. Stoi on tam pewnie. Może on natomiast pomóc laghu, ludziom którzy są bardzo lekcy; 
którymi każdy może manipulować do woli, niczym lalkami do zabawy. Jednakże guru nigdy nie 
może zostać poruszony ze swej pozycji. Będzie on tam tkwił mocno, cięższy niźli Himalaje i będzie 
przeciwstawiał się wszystkim tymczasowym koncepcjom wiedzy, obalając je jedna po drugiej oraz 
ustanawiając powszechną właściwość wiedzy absolutnej. Będzie przekazywał wiedzę o Prawdzie 
Absolutnej, Brahmanie, najwyższej całości, rozpraszając wszystkie błędne koncepcje oraz 
ustanawiając wiedzę bezwzględną na tronie serca. Takie jest założenie guru-kuli, wedyjskiego 
systemu eduacji starożytnych Indii.  
 
Wedyjski system edukacji ma doczynienia z wiedzą właściwą; nie wiedzą połowiczną, ale wiedzą 
całkowitą, która może wybawić nas od wszelkich kłopotów i doprowadzić nas do najbardziej 
pożądanego stanu. W obecnych czasach możemy handlować wiedzą, ale ta wiedza nie jest na 
sprzedaż. Wiedzę intelektualną można wziąć na sprzedaż, ale nie tą wiedzę, albowiem jest to 
wiedza absolutna. Wiedza wedyjska ofiarowuje nam spełnienie naszego życia, które raz 
osiągnąwszy nigdy więcej nie będziemy już czuli potrzeby aby biegać tu czy tam za jakąkolwiek 
większą wiedzą.  
 
Wcześniej, wiedzy tej uczono w guru-kuli, starożytnej szkole wedyjskiej. Wiedza wedyjska 
oznacza wiedzę, która pochodzi spoza obszaru niezrozumienia, błędnego osądu i zwodniczego 
dziejopisarstwa. Książki, które zostały spisane tutaj są pełne tymczasowych prawd i błędnych 
koncepcji. Takie rzeczy mogą być przydatne teraz, ale po pewnym czasie nie będą już działać;  
 ziemskie prawo nie będzie miało żadnego miejsca, wszystko zostanie rozwiązane. Ziemia zostanie 
rozwiązana. Materia zostanie rozwiązana i nie będziemy w stanie znaleźć jakiegolwiek śladu 
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właściwości materii, kiedy wszystko zostanie sprowadzone do eteru. W  żaden sposób nie 
pozostanie jakikolwiek ślad powietrza, ciepła czy czegokolwiek innego. Wraz z rozwiązaniem tego 
doczesnego świata nic nie pozostanie, za wyjątkiem wiedzy transcendentalnej.  
 
Kraina Oddania 
 
W Bhagawad-gicie (15.6) Kryszna mówi: „Ten, kto osiąga Moją siedzibę, nigdy nie wraca już do 
tego świata materialnego (yad gatva- na nivartante tad dhama paramam mama). Rozwiązanie 
będzie odbywało się na poziomie świata materialnego, ale jeśli możesz zapewnić sobie wizę do 
tamtej ziemi, jeśli możesz wejsć do tamtej krainy, nigdy nie zostaniesz źle potraktowany. Kiedy 
słońce, księżyc i gwiazdy, kiedy to wszystko zostanie rozwiązane, twoja  wieczna jaźń, twe ego 
oddania będzie całkowicie bezpieczne w tej Mojej płaszczyźnie.” Świat materialny jest krainą 
eksploatacji, w przeciwieństwie do czego świat duchowy jest krainą oddania. Pomiędzy tym jest 
brahmadżjoti:  linia graniczna pomiędzy eksploatacją a oddaniem.  
 
Tutaj, w tym świecie materialnym naturą każdej jednostki jest eksploatować; a tam jest wprost 
przeciwnie. Tam, wszystko jest całkowicie oddane służbie dla  Kryszny i nie istnieje brak 
czegokolwiek, natomiast wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby służba dla Kryszny była 
możliwa przychodzi automatycznie. Tutaj, wszystko oparte jest na kamie, pragnieniu, dlatego też 
prawdziwa służba nie jest mozliwa w tej to płaszczyźnie.  
 
Natomiast tam, w tej krainie oddania nie ma jakiegokolwiek prawdopodobieństwa zaistnienia 
eksploatacji, gdyż tam każda jednostka jest oddana.  W niższej części krainy oddania istnieje pewna 
kalkulacja, pewna doza czci i szacunku. Jednakże w wyższej sferze, wszystko jest automatyczną, 
spontaniczną miłością: dziełem miłości, ze wzrastającą intensywnością i żarliwością. I my jesteśmy 
po prostu urzeczeni pięknem i miłością, która obecna jest jedynie w Goloce Wrindawanie, 
najwyższej siedzibie Kryszny.  Krótko mówiąc, to właśnie to rozumiemy dzięki łasce naszych 
mistrzów duchowych. Jesteśmy wielce przyciągani przez tą koncepcję, którą ofiarował nam nasz 
gurudewa, który z kolei otrzymał ją z pism wedyjskich, a w szczególności z Śrimad-Bhagawatam. 
Została ona wyjaśniona przez samego Śri Czaitanję, Jego nauki i praktyki, którą to koncepcję z 
kolei przedstawili Jego zwolennicy, sześciu Goswamich z Wrindawany.  !!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ SZÓSTY 
 
 
Sześć Filozofii Indii  
 
Istnieje sześć starożytnych systemów filozoficznych Indii. Pierwszym z nich jest filozofia 
wajsieszika Kanady Risziego: teoria atomowa. Według niego wszystko składa się z atomów. Tak 
wiele różnych atomów łączy się ze sobą tworząc ten świat. Kana oznacza cząsteczkę atomową. 
Wiele takich cząsteczek atomu połączyło się i utworzyło ten świat drogą czystego przypadku, bez  
jakiejkolwiek potrzeby ładu i składu, świadomości, niczego w tym rodzaju.  I efektem tych 
kombinacji jest powstanie tego, co widzimy tutaj. Taki jest pogląd Kanady: jest to świat atomowy.  
 
Bhaktiwinoda Thakura, dziewiętnastowieczny założyciel ruchu świadomości Kryszny tak oto 
śpiewa w pewnej pieśni: kesava! taya jagata bicitra. „O mój Panie Kryszno, widzę że wszystko jest 
dostępne w tym Twoim świecie, charakteryzującym się nieograniczoną, różnorodną naturą. Lecz 
my, będąc oddzieleni od Ciebie wciąż na nowo doznajemy wszelkiego rodzaju nieszczęść. 
Nieprzerwany potok cierpienia ogarnia nas od samych narodzin aż do śmierci, tak że nie możemy 
już znieść bólu tego nieszczęścia. I tak wielu wysłanników przybywających z pomocą takich jak 
Kapila, Patańdżali, Gautama, Kanada, Dżajmini, Buddha biegnie w naszym kierunku, oferując nam 
swe rozwiązania.”  
 
Analiza, Joga i Logika  
 
Kapila przyszedł z filozoficznym systemem analizy Sankhji mówiąc: „Analizujcie materię, a 
staniecie się wolni od całego tego cierpienia”. Patańdżali przyszedł z jogą: „Hej, dżiwatma! Poznaj 
Paramatmę! A wszystkie problemy tego świata odejdą od ciebie. Wejdź w związek z Paramatmą, 
Duszą Najwyższą.” Takie jest jego zalecenie.  
 
Gautama natomiast przychodzi z logiką, njaja szastrą: „Jest jeden Sprawca, jeden Stworzyciel, ale 
jest On obojetny. Stworzył ten świat, ukończył, po czym go opuścił. Dlatego musicie próbować żyć 
przy pomocy swego rozumu. Rozwijajcie swą zdolność rozumowania oraz postępujcie we 
wszystkim rozsądnie. Dopiero wtedy będziecie mogli sobie pomóc w tym to świecie. Nie ma 
innego sposobu. Bądźcie dobrym logikiem, a będziecie w stanie panować nad otoczeniem przy 
pomocy siły rozumu i będziecie szczęśliwi.” A Kanada: „Drogą przypadku atomy połączyły się, a  
wraz z rozpadem atomów nic nie pozostanie. O co się więc niepokoić? Nie przejmujcie się. Co w 
tym złego? To nic takiego, nie zważajcie na to. I kiedy ciało się rozpadnie, nic nie pozostanie. Nad 
czym tu więc płakać?”  
 
Teoria Atomowa i Karma  
 
Następnie Dżajmini z filozofią karma-mimamsy mówi:  „Może i istnieć ktoś, kto związał nas z tym 
światem i naszą karmą, ale karma jest czymś najważniejszym. Jest On obojętnym kontrolerem. Nie 
sprawuje już nad nami opieki. Zgodnie z naszą karmą, będziemy albo wzrasatać albo staczać się. 
Dlatego też te czynności są zalecane. Jeśli będziecie opierać się na swej karmie, będziecie 
szczęśliwi. Oczywiście nie można temu zaprzeczyć; karma phala, że efekt karmy zmniejsza się i 
kończy. Trzymajcie się więc karmy, dobrej karmy; nie zwracajcie się w kierunku złej karmy. Efekt 
dobrej karmy skończy się, ale to nie ma znaczenia; dalej kontynuujcie wykonywanie dobrej karmy, 
a dobry rezultat będzie na was czekał w niebie i będziecie mieli życie szczęśliwe. Kiedy coś jest 
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wam przychylne, jest to wasza karma. Bóg istnieje, ale jest On obojętny. Jest On zobowiązany 
przyznać dobro bądź zło, stosownie do waszej karmy. Nie ma on żadnej niezależności.”  
 
„Skończcie ze Swym Umysłem” – Buddha 
 
Dalej kolejnym rodzajem filozofii jest filozofia Buddhy: „Zwykłe połączenie różnych elementów 
stworzyło system umysłowy. Wraz ze zniknięciem tego systemu umysłowego nic już nie pozostaje. 
Dlatego też w jakiś sposób musimy   skończyć z tym systemem umysłowym. Praktykujcie ahimsę, 
brak przemocy, satję, prawdomówność, i tak dalej.”  
 
Widać zatem, że wszyscy ci filozofowie mówią albo o wyrzeczeniu albo eksploatacji (bhukti, 
mukti). I zastawiając tak wiele różnego rodzaju oczarowujących pułapek  starają się pochwycić 
duszę dżiwa. Bhaktiwinoda Thakura mówi: „Ale ja doszedłem do zrozumienia, że wszyscy oni są 
oszustami. I wszystkich ich łączy ta wspólna podstawa: nie mają nawet odrobiny oddania do 
Ciebie, służby dla Ciebie. Pod tym względem są oni tacy sami. Nie są oni w stanie udzielić 
jakiegokolwiek prawdziwego dobra. Tak samo sprzeciwiają się służbie oddania dla Ciebie oraz 
Twej supremacji. Dlatego też ostatecznie pozostawiają nas w stanie zamieszania.  
 
„Lecz patrząc z najwyższej perspektywy wiem, że są oni przedstawicielami,  zaangażowanymi 
przez Ciebie w celu odzielenia poważnie chorych w inne miejsce, mając na względzie dobro mniej 
chorych pacjentów. Jest to Twój plan oddzielenia osób w stanie beznadziejnym na inną stronę, 
mając na względzie dobro tej zdrowej strony. Taki jest Twój zamysł, a oni tak jak wiele innych 
kukiełek w Twych rękach po prostu to odgrywają. Są oni Twymi posłańcami i również w pewien 
sposób służą Tobie, jako że nic nie jest poza Tobą.”  
Bhaktiwinoda Thakura wnioskuje mówiąc: „Żegnam się z nimi wszystkimi. Czuję bowiem w swym 
sercu że tym wszystkim tak zwanym dobrym reprezentantom mam okazywać szacunek z oddali, 
natomiast moim jedynym prawdziwym kapitałem jest pył z świętych stóp Twoich wielbicieli. 
Traktuję ten pył jako  źródło wszystkich mych dążeń. Staram się całą swą energię wykorzystać na 
przyjęcie pyłu z ich świętych lotosowych stóp na swą głowę. To jest dla mnie wszystkim.”  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ SIÓDMY 
 
 
Wyżej niż Chrześcijaństwo  
 
W następującej rozmowie Śrila Śridhara Maharadża porównuje teistyczne wierzenia z kilkoma 
studentami - chrześcijaninami z Ameryki.  
 
Chrześcijanin: Czy możesz wyjaśnić stanowisko Waisznawa wobec chrześcijaństwa?  
Śrila Śridhara Maharadża: Chrześcijaństwo jest niepełnym Waisznawizmem; nierozwiniętym w 
pełni, zawierającym zaledwie podstawy teizmu oddania. Odnajdujemy tutaj obecną do pewnego 
stopnia zasadę „Umrzeć, aby żyć”, przynajmniej fizycznie. Chrześcijanie mówią, że ideałem, jaki 
ukazał Jezus jest samopoświęcenie. Jednakże według nas nie jest to w pełni rozwinięty teizm, ale 
jedynie jego podstawy. Jest to niejasna, niewyraźna koncepcja Boga: „My jesteśmy dla Niego”. Ale 
jak bardzo? W jakiej formie i z jaką postawą? Wszystkie te rzeczy są niewyjaśnione i niejasne w 
chrześcijaństwie.  Wszystko jest zamglone, widoczne jak gdyby z oddali. Nie przyjmuje żadnego 
właściwego kształtu. Zasłona nie została w pełni usunięta, tak by można było stanąć twarzą w twarz 
z obiektem naszej służby. Obecna jest koncepcja służby dla Boga, silny bodziec do tego, aby ją 
osiągnąć, także podstawa jest dobra, ale konstrukcja zbudowana na jej fundamentach jest 
niewyraźna, niesprecyzowana i wadliwa.  
 
Chrześcijanin: Chrześcijanom podobają się idee: podporządkowania, służby i ofiarowania 
wszystkiego Bogu.  
Śrila Śridhara Maharadża: Tak, to jest wspólne. Ale podporządkowanie względem kogo?  
Chrześcijanin: Chrześcijanie mówią, że Jezus jest jedyną drogą.  
Śrila Śridhara Maharadża: Tak, a jego drogą jest „Umrzeć, aby żyć”, ale żyć w jakim celu? Jakie 
jest nasze faktyczne osiągnięcie? Jakie jest nasze faktyczne zajęcie w służbie dla Pana? Nie 
możemy tylko poddawać się z wdzięcznością najwyższemu autorytetowi, ale musimy mieć 
bezpośredni z Nim związek oraz sto procentowe zaangażowanie w służbę dla Niego. Zwykłe 
posuwanie się do przodu na swój własny sposób i modlenie się: „O Boże, daj nam nasz chleb”oraz 
chodzenie raz w tygodniu do kościoła nie wystarczy. W pełni rozwiniętym teiźmie możliwe jest 
dwudziestoczterogodzinne zaangażowanie. Bóg może zaangażować nas dwadzieścia cztery godziny 
na dobę – musimy osiągnąć taki stan: pełne zaangażowanie dla Niego. Wszystko inne jest 
podrzędne wzgledem tego.  
 
Adam i Ewa: Zmuszeni do Życia w Trudzie i Znoju  
 
Chrześciajnin: Istnieją pewne tradycje chrześciajańskie, które są bardzo zbliżone do świadomości 
Kryszny. 
Śrila Śridhara Maharadża: Są bardzo zbliżone w swych założeniach. Zgadzamy się z tym, że 
musimy poświęcić wszystko dla Boga. Ale kim On jest? I kim ja jestem? I jaki jest nasz związek? 
Chrześcijaństwo podaje nam dość niejasną koncepcję. Zgodnie z wyobrażeniem chrześcijan, kiedy 
Adam i Ewa byli podporządkowani, nie mieli żadnych problemów w życiu. Lecz, kiedy 
skosztowali owocu z drzewa poznania, pojawiło się w nich poczucie własnego interesu i spadli, 
będąc zmuszeni do tego, aby wieść życie w trudzie i znoju.  
Jest tutaj podany zaledwie ogólny zarys naszego związku z Bogiem, ale kiedy mamy określić 
szczegółowo cechy charakterystyczne Boga oraz to w jakich związkach zbliżać się do Niego, to 
chrześcijaństwo podaje na ten temat  wyłącznie mętną koncepcję.  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Kiedyś jacyś kapłani chrześciajńscy powiedzieli naszemu guru maharadży, że w chrześcijaństwie 
jest również obecna madhurja rasa (związek małżeński z Bogiem). W średniowieczu wśród 
chrześcijan było w zwyczaju uważać Chrystusa za  oblubieńca i jest podawana pewna przypowieść, 
w której Chrystus traktowany jest jako pan młody. Z tegoż to względu powiedzieli oni, że madhurja 
rasa, związek małżeński obecny jest również w chrześcijaństwie. Prabhupada jednakże powiedział 
im: „To jest z Jego synem, z Jego wielbicielem; a nie z Bogiem.” Syn oznacza bowiem guru, 
wybawiciela.  !
Ojciec, Syn i Duch Święty  
 
Ich koncepcją Boga jest Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Prawdopodobnie 
uważa się, że to właśnie Duch Święty zajmuje najwyższą pozycję. Jeśli tak, to chrześciajaństwo 
kończy się brahmavada-nirvisesa. Rozumiesz?   
Chrześcijanin: Tak. Wydaje mi się, że wcześniej wyjaśniałeś, że Brahman oznacza impersonalny 
aspekt boskiej egzystencji.  
Śrila Śridhara Maharadża: Bóg Ojciec oznacza Boga Stwórcę, Syn Boży jest to guru. Natomiast 
Bóg jako Duch Święty zdaje się, że dzierży najwyższy status w chrześcijaństwie: ponad koncepcją 
Ojca i ponad koncepcją Syna. Jeśli tak jest w tym przypadku, wówczas ich zrozumienie prowadzi 
do impersonalnego Brahmana.  
Słyszałem, że pewnego razu podczas jakiegoś przedstawienia w Niemczech musieli pokazać postać 
Boga, w związku z czym umieścili na znacznej wysokości na balkonie postać o surowym 
usposobieniu z siwą brodą, wydającą stamtąd polecenia. Bóg Ojciec został w ten sposób 
przedstawiony. Taka jest ich koncepcja: Ojcowstwo Boga, stary człowiek z siwą brodą jako Bóg. 
Jednakże pod względem rasy i anandy, ekstazy, to Bóg powinien być w centrum wszystkich 
różnych związków, włącznie z relacją synowską i małżeńską.  
Postrzeganie Boga jako naszego Ojca jest niepełnym zrozumieniem, albowiem rodzice są również 
sługami. On natomiast musi być w centrum; a nie gdzieś tam poza tym wszystkim. On nie jest tylko 
po to, aby czuwać nad całością; koncepcja Kryszny jest taką kocepcją Boga, który jest w centrum. 
Ze wszystkich sposobów zbliżania się do Boga, najwyższym jest zbliżać się do Niego po miłosny 
związek. Należy przy tym uwzględnić intensywność tej relacji, oraz to, że Bóg musi być w centrum 
wszystkich miłosnych związków. Anandam brahmano vidvan. Ananda jest najcenniejszą rzeczą, 
jaką kiedykoliwiek odkryto. I pełne  wyrażenie najwyższego rodzaju anandy należy przyjąć jako 
najwyższą doskonałość, która może przyciągnąć każdego: nie poprzez moc, czy siłę, ale urok. 
Centrum wszelkiej atrakcji jest Kryszna. Przyciąga On swym pięknem, urokiem i miłością, a nie 
przymusem i siłą. Taka jest kocepcja Boga Kryszny.  
Chrześcijanin: Chrześcijanie obawiają się wyjść ponad to, co mówił Jezus, ponieważ Jezus 
ostrzegał nas odnośnie oszustów.  
Śrila Śridhara Maharadża: Ja nie mówię o chrześcijanach; ja mówię o Jezusie,  który dał 
podstawy chrześcijaństwa. Mówię o zasadach, jakie ustanowił Jezus. Przekazał pewne zrozumienie, 
po części, a nie pełną wiedzę. Jesteśmy zgodni co do silnej podstawy teizmu. Jezus został 
ukrzyżowany, bo powiedział: „Wszystko należy do mego Ojca. Oddajcie Cezarowi, co należy się 
Cezarowi, a Bogu oddajcie to, co należy do Niego.” Tak więc podstawa jest bardzo dobra; godna 
pochwały, ale jest to zaledwie pierwsza część teistycznej koncepcji.  
Kim jest mój Pan? Jaka jest Jego natura? Kim jestem? Czym jest ma wewnętrzna jaźń i jaki jest 
mój związek z Nim? W jaki sposób mogę żyć bezustannie w Jego pamięci i służbie dla Niego? 
Koncepcja mówiąca, że jesteśmy dla Niego, że jesteśmy stworzeni i przeznaczeni dla Niego jest 
godna pochwały, ale musi zostać bardziej rozjaśniona. Musimy osiągnąć najwyższą pozycję, a 
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wszystkich tych  rzeczy brak jest w chrześcijaństwie. Jedynie została przedstawiona idea ofiary dla 
Pana i jest to prawidłowe, jest to podstawowa potrzeba duszy. Lecz, poza tym, co ma być 
osiagnięte? Odnośnie tego milczą.  
 
Dalej niż Jezus  
 
Chrześcijanin: Obawiają się wyjść ponad to, co powiedział Jezus.  
Śrila Śridhara Maharadża: Tak, a tam jest tak wiele łaski, tak wiele miłości w naturze Boskiej do 
tego stopnia, że Bóg może siedzieć na naszych kolanach i obejmować nas. W Waisznawiźmie 
została rozwinięta idea o wiele bliższego związku. Lecz, jeśli będziemy obawiać się przekroczyć 
podstawową wskazówkę Jezusa, staniemy się sahadżijami (imitatorami). Musimy zaryzykować 
wszystko dla naszego Pana oraz zająć mocną postawę w służbie dla Niego. Musimy umrzeć, aby 
móc żyć. A Czym jest to życie? Musimy przeanalizować czym jest prawdziwe życie. I jeśli bez 
poniesienia śmierci, chcemy po prostu wciągnąć Boga do swej zmysłowej gry, staniemy się 
sahadżijami, imitatorami.  
Musimy przekroczyć próg, wyznaczony przez Jezusa. A on oznajmił: „Umrzeć, aby żyć”. 
Towarzystwo Pana jest dla nas tak cenne, że dla Niego musimy zaryzykować wszystko. Materialne 
osiagnięcie jest niczym, wszystko to jest trucizną. Nie możemy mieć jakiegokolwiek pociagu za 
tym. Musimy być natomiast gotowi na to, aby zostawić wszystko, wszelkie nasze materialne 
możliwości i nadzieje, włącznie z naszym ciałem, wszystko dla Niego. Bóg jest wielki. Ale czymże 
jest Jego wielkość? Jaka jest ma pozycja? W jaki sposób mogę zaangażować się w służbę dla Niego 
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę? Odnośnie tego Jezus milczy.  
Na tym etapie nie otrzymujemy żadnego konkretnego programu od chrześcijan,  dlatego dopiero 
Waisznawizm przynosi prwdziwą ulgę naszemu sercu, zaspokajając naszą wewnętrzną potrzebę, 
bez względu na to jaką by nie była. Nasze wewwnętrzne pragnienie zostanie tutaj ugaszone. 
Możecie być świadomi lub też nie tych wielu pytań, które są w was, ale jedynie tutaj osiągną one 
pełne zaspokojenie w swej najwspanialszej postaci. Nie jest tak, że jedynie gdzieś z oddali 
będziemy przedstawiać Boga z pełną szacunku czcią, możemy mieć Go w bardzo bliski sposób. 
Właśnie taki ideał bliskiego miłosnego związku z Bogiem został ukazany przez Waisznawizm, 
zwłaszcza przez Śri Czaitanję Mahaprabhu, Śrimad Bhagawatam oraz we Wrindawanie, krainie 
Kryszny.  
Poczucie posiadania czegokolwiek tutaj, w tym materialnym świecie nie może być rzeczywiste; jest 
to wypaczone odbicie, lecz odczucie to musi być obecne w prawdziwym świecie, gdyż w innym 
razie skąd by powstało? Skąd się biorą w nas różne poczucia potrzeby? Muszą być obecne w tym to 
świecie przyczynowym, gdyż wszystko pochodzi od Kryszny. Tak więc ta potrzeba każdego atomu 
naszego ciała, umysłu i duszy tutaj właśnie otrzyma swe najpełniejsze spełnienie. Takie 
zrozumienie prezentuje Waisznawizm, Śri Czaitanja Mahaprabhu, Śrimad Bhagawatam oraz 
Kryszna w Bhagawad-gicie.  !
Bhagawad-gita: Jej Historia i Nauki 
 
Chrześcijanin: Słyszałem o Bhagawad-gicie. Jaka jest historia jej powstania?  
Śrila Śridhara Maharadża: W Bhagawad-gicie Kryszna mówi Ardżunie: „To co mówię teraz 
tobie, nie jest nową rzeczą: Już kiedyś wypowiedziałem to do Surji, boga słońca,  a on przekazał to 
Manu, ojcu ludzkości. I w ten to sposób wiedza ta zstępowała poprzez sukcesję uczniów, lecz w 
miarę upływu czasu została przerwana. Dlatego teraz, ponownie powtarzam tą starożytną naukę 
tobie.” 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To odnosi się do karma-jogi: „Nie przywiązuj wagi do rezultatu, bez względu na to czy będzie 
dobry czy zły; po prostu wykonuj swą powinność. Dopiero wówczas będziesz mógł uzyskać 
zasadniczy spokój umysłu.”  
 
Chrześcijanin: Jakie jest przesłanie Bhagawad-gity?  
Śrila Śridhara Maharadża: W Bhagawad-gicie zostały przekazane różne poziomy wiedzy: 
bhakti-joga, karma-joga, gńjana-joga, asztanga-joga, tak wiele różnych poziomów teizmu, ale teizm 
czystego oddania zaczyna się dopiero tam, gdzie Kryszna mówi: sarva dharman parityajya: „Porzuć 
swój pociąg do wszelkich innych czynności, czy to religijnych czy też nie i po prostu całkowicie się 
Mi podporządkuj. Nie próbuj wysuwać względem Mnie jakichkolwiek żądań, ale pytaj Mnie o to, 
co będzie dla ciebie najbardziej korzystne. A co ja zrobię dla ciebie? Podporządkuj się Mi w pełni, a 
ja oddam samego Siebie tobie.”  
„Wszystkie te inne metody i ich nadzieje są bardziej lub mniej skuteczne i wartościowe, ale ty nie 
dąż do niczego poza Mną. Niech to będzie twoją najwyższą nadzieją: chcieć Mnie, mieć Mnie, żyć 
we Mnie, robić to co mówię, wejść do mej rodziny, w moje osobiste życie. Niechaj to będzie twym 
najwyższym osiągnięciem.  
Nie dąż do niczego innego poza Mną. Analiza porównawcza wszystkich religijnych dążeń 
pokazuje, że największa wewnętrzna potrzeba może zostać zaspokojona jedynie dzięki wejściu w 
Me osobiste, poufne sprawy.” 
 
Chrzescijanin: Chrześcijanie uważają że jeśli mamy być szczerzy, to powinniśmy stosować się do 
tego, co jest w Bibli. Przyjmujemy bardzo dosłownie słowo Chrystusa.  
Śrila Śridhara Maharadża: Tak, zależnie od swych możliwości dana osoba może być powołana 
do poszczególnej grupy. Niektórzy pójdą do chrześcijaństwa, i po wypełnieniu jego, jeśli ich 
pragnienie wciąż pozostanie niezaspokojone, będą szukać gdzie indziej, myśląc:  „Czym jest Bóg? 
Chcę wiedzieć to w sposób bardziej doskonały.”  
 
Odnośnie tego, mogę podać pewien przykład: w Angli był niejaki profesor Nixon. Podczas 
pierwszej wojny światowej poszedł walczyć przeciwko Niemcom, po stronie francuskiej. Kiedy 
leciał nad stroną niemiecką, jego samolot został trafiony i zaczął spadać.  
Zobaczył, że samolot może spaść po stronie Niemców. Kiedy spotkałem go tutaj w Indiach, 
powiedział mi: „W tym to momencie modliłem się 'Jeśli Bóg istnieje, niech mnie uratuje, a ja 
obiecuję że jeśli nie zginę w tej katastrofie lotniczej, to pójdę Go szukać. Poświęcę całe swe życie 
na poszukiwanie Jego.'”  
Samolot się rozbił, ale kiedy profesor Nixon odzyskał świadomość, zobaczył że jest za granicą 
francuską, w szpitalu we Francji. Wtedy to pomyślał sobie: „Bóg istnieje! Wysłuchał mej ostatniej 
modlitwy.” Dlatego też, kiedy tylko jego rany się zagoiły, pojechał prosto do Anglii zobaczyć się z 
jakimiś duchownymi. Powiedział im: „Chcę szukać Boga oraz zaangażować się dwadzieścia cztery 
godziny na dobę w służbę dla Niego. Chcę widzieć Go twarzą w twarz.”  !!
Biskupi: „Jedź do Indii” 
 
Spotykał się z wieloma księżmi, a nawet paroma biskupami, którzy w końcu poradzili mu: „Jeśli 
chcesz widzieć Boga twarzą w twarz, jedź do Indii. Nie możemy polecić ci tego procesu, ale 
słyszeliśmy, że w Indiach są jogini, którzy wewnątrz swego serca łączą się z Panem. Możesz tam 
spróbować swego szczęścia.” Tak więc przybył tutaj, do Indii, gdzie spotkał się z wice-rektorem 
Uniwersytetu Lucknow. Rozmawiając z nim, profesor Nixon poznał żonę wice-rektora, będącą 
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Gaudija Waisznawą, wielbicielką Mahaprabhu. Tak bardzo urzekły go jej rady, że przyjął ją na 
swego guru. Na koniec przyjął sannjasę (wyrzeczony porządek życia), i został sannjasinem o 
imieniu Swami Kryszna  
Prema. Założył tutaj w Indiach świątynię i nauczał o Bhagawatadharmie i Mahaprabhu.  
Sporządził porównawcze studium wszystkich religii, począwszy od chrześcijaństwa, i tak 
stopniowo dochodząc do Waisznawizmu, będąc przyciągniętym darem Mahaprabhu. Również 
pewien niemiecki uczony powiedział: „Wśród wszystkich kocepcji religijnych świata, nigdy nie 
było koncepcji mówiącej o dwudziestoczterogodzinnym zaangażowaniu się dla Boga (asztakalija-
lila). Przestudiowałem wszystkie religijne teologie, ale żadna z nich nawet nie ukształtowała 
jakiegokolwiek wyobrażenia mówiącego o dwudziestoczterogodzinnej służbie dla Najwyższego 
Pana. Zostało to ukazane jedynie w Śrimad-Bhagawatam.”  
Rupa Goswami podał naukowy obraz Kryszny: akhila-rasamritamurtih. Jest On rezerwuarem 
wszelkich możliwych przyjemności. Wszystkie istniejące skłonności czerpania przyjemności jakie 
możemy odczuwać, a nawet te, których możemy nie odczuwać są obecne w Krysznie i mają swój 
ideał, najczystsze spełnienie jedynie w Nim samym. Mieści On oraz obejmuje Sobą wszystko. 
Jakiegokolwiek wewnętrznego zadowolenia potrzebuje nasze serce, może to zostać zaspokojone w 
pełni jedynie przez Niego.  
  
Chrześcijanin: Niektórzy chrześcijanie tak bardzo obawiają się wyjść ponad to, co mówi Biblia, że 
nie zgłębiają innych teistycznych wierzeń.  
Śrila Śridhara Maharadża: Stosownie do swych możliwości, dana osoba będzie dokonywać 
zakupu na rynku (sve sve 'dhikare ya nistha sa gunah parikirtitah). Na rynku mogą znajdować się 
cenne towary, ale nabywca musi mieć możność ich zakupu. Riszi, kupcy wiedzy również posunęli 
się do tego stopnia mówiąc: „To jest czymś najwyższym. Nie idź już nigdzie dalej.” Podobnie 
Kryszna mówi w Bhagawad-gicie (3.35): svadharme nidhanam sreyah para-dharmo bhayavahah: 
„Nie idź dalej na przód, bo przegrasz. Stój tutaj; nie idź nigdzie dalej.”  
Dlaczego dostajemy tak wielką przestrogę? Zazwyczaj nasi nauczyciele radzą nam: „Skup całą swą 
uwagę tutaj. Tylko wtedy zrozumiesz wszystko w pełni i twój marsz do samego końca będzie 
szczery i zadowalający. W przeciwnym razie, sahadżijizm, imitatorstwo wkroczy do twego serca. 
Czy uważasz, że jednym skokiem możesz zdobyć szczyt wzgórza? Jest to niemożliwe. Musisz 
maszerować, ale twój marsz musi być szczery. Musisz czynić prawdziwy postęp, a nie sztuczny 
postęp.” Takiej przestrogi udziela się na każdym etapie życia. „To jest dla ciebie czymś 
najwyższym. Poświęć całą swą uwagę temu. Nie bądź roztragniony i  chaotyczny w swych 
studiach. Przerób dokładnie tą lekcję, a następny, wyższy etap przyjdzie do ciebie samoistnie.”  
Z powodu pewnej taktyki postępowania słyszymy, że nasz obecny poziom instrukcji jest najwyższy. 
Kiedy nauczyciel przychodzi uczyć dziecko, przyjmuje mentalność dziecka. Mówi: „Idź tylko 
dotąd, nigdzie dalej. To jest etap końcowy; poświęć całą swą uwagę temu, aby zrozumieć to 
zagadnienie, a kiedy to skończysz, idź dalej.” W ten to sposób przechodząc przez takie stopniowe 
etapy, krok po kroku odsłania się przed nami wiedza.  
 
Chrześcijanin: A zatem, są różne poziomy dla różnych osób?  
Śrila Śridhara Maharadża: Bhaktiwinoda Thakura prezentuje własne zdanie w swej Tattwa-sutrze 
mówiąc, że choć Arjuna po wysłuchaniu Bhagawad-gity zaangażował się w walkę, to gdyby 
Uddhawa był na miejscu Ardżuny i usłyszał zakończenie Bhagawad-gity w którym Kryszna mówi: 
„Porzuć wszystko i podporządkuj się Mi”, to Uddhawa przyjąłby to i opuścił pole bitwy. Po 
usłyszeniu tej samej wskazówki, Ardżuna postąpił w jeden sposób, a Uddhawa postąpiłby w inny. 
Po usłyszeniu pierwszej części instrukcji Kryszny, Ardżuna mówi Krysznie w Bhagawad-gicie (3.1 
– 2): 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jyayasi cet karmanas te mata buddhir janardana  
tat kim karmani ghore mam niyojayasi kesava  
vyamisreneva vakyena buddhim mohayasiva me  
tad ekam vada niscitya yena sreyo 'ham apnuyam  
 
„Mówisz że gńjana, wiedza jest lepsza niż karma, praca. Dlaczego zatem chcesz zaangażować mnie 
w tą okropną karmę walki?” Wówczas to Kryszna powiedział: „Masz swą karmę: zakończ najpierw 
swą karierę i dopiero wtedy będziesz mógł dążyć do tego, aby wejść na poziom gńjany, 
dochodzenia do wiedzy. Nie tak łatwo jest przekroczyć wszelkie działanie i osiagnąć naiskarmya, 
wolność od karmy. Najpierw zakończ bieg swej karmy; wówczas uwolnisz się od karmy oraz 
stopniowo rozwiniesz wiedzę transcendentalną i oddanie. Dlatego mówię: „Zaangażuj się w tą 
niniejszą walkę.” Nie każdemu poleca się walkę, ale jest ona polecana dla ciebie i ludzi z twej 
grupy.” 
 
Chrześcijanin: Jaki według ciebie etap świadomości Boga należy polecać ludziom?   
Śrila Śridhara Maharadża: Świadomości Kryszny należy nauczać w sposób ogólny; a ludzie będą 
przychodzić, stosownie do stopnia swej wewnętrznej odpowiedzi. Niektórzy mogą nawet przyjść 
nas zaatakować. Komuniści powiedzą: "Niedozwolone jest jakiekolwiek religijne nauczanie tutaj. 
Wszystko to jest tylko teoria; pomijacie świat rzeczywisty i przyjmujecie coś abstakcyjnego za 
wszystko. Słysząc to, ludzie będą cierpieć, dlatego nie pozwalamy na to.” To jest jeden etap. I 
począwszy od tego istnieje tak wiele różnego rodzaju etapów. Jeśli nauczasz masy ludzi to będzie 
tak, że ci którzy znajdą w głębi swego serca odpowiedź, przyjdą do ciebie, stosownie do poziomu 
swego zrozumienia. Ich wewnętrzna potrzeba doprowadzi do tego, że wejdą w kontakt z 
pośrednikiem prawdy.  
Bhaktiwedanta Swami Maharadża pojechał na Zachód nauczać i przekonał tak wielu do 
świadomości Kryszny. Jakże było to możliwe? Nie byli oni Gaudija Waisznawami, ale czuli swoiste 
wewnętrzne przyciąganie. Wędrując po tym świecie każdy zdobywa jakieś nowe doświadczenie, 
jakiś nowy smak. I tak stosownie do stopnia swego przebudzenia, dana osoba zareaguje na 
nauczyciela na swym własnym poziomie. Wówczas to odkryje: "Och! Po tak długim czasie widzę, 
że istnieje jednak możliwość odzewu na to przekonanie, jakie noszę w swym sercu. Jest pewna 
płaszczyzna, która jest w stanie zaspokoić to me pragnienie. Muszę się przyłaczyć do niego i starać 
się dowiedzieć czegoś o tej krainie mych marzeń.” W ten to właśnie sposób dojrzeją oni do tego, 
aby szukać towarystwa wielbicieli. „Swój ciągnie do swojego.” Stosownie do swego wewnętrznego 
smaku, będą łączyć się ze sobą i dalej wykonywać swe obowiązki na tej to płaszczyźnie, w miejscu, 
z którego mogą pójść więcej do przodu. Czasami jeszcze w tym samym życiu ktoś może zmienić 
swe wyznanie i iść na wyższy poziom, a czasami może czekać z tym, do swych następnych 
narodzin.  
 
Chrześcijanin: Jeśli poziom nauczania jest zbyt wysoki, ludzie mogą być zniechęceni.  
Śrila Śridhara Maharadża: Może być zbyt wysoki dla jednego, a zbyt niski dla drugiego. Nie 
będzie zbyt wysoki dla wszystkich, ponieważ gdyby tak było, to w jaki sposób możliwe byłyby 
jakiekolwiek nawrócenia? Tak wiele ludzi zostaje muzułamanami, chcrześcijanami czy 
wyznawcami hinduizmu. Nie wszyscy chrześcijanie urodzili się chrześcijanami. Jak to się stało że 
ludzie ci najpierw czuli pociąg do tego aby zostać chrześcijanami? Powstała w ich sercu tęsknota za 
chrześcijańswem.  
Kiedy Aczjutananda Swami, pierwszy uczeń Bhaktiwedanty Swamiego Maharadża pojechał do 
miejsca moich narodzin, tutaj w Bengalu, dyrektor szkoły zapytał go: „My jesteśmy tak blisko, a 
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nie potrafimy docenić nauk Śri Czaitanji Mahaprabhu; jak to jest że ty, z tak odległego kraju 
doszedłeś do tego aby poświęcić swoje życie słuzbie dla Czaitanjadewy?”  
Aczjutananda Swami na to odpowiedział: „Brahmanda brahmite kona bhagyavan jiva: Zdobywamy 
taką możność w ciągu wszystkich tych naszych wędrówek przez różne zajmowane przez nas 
pozycje w stworzeniu.” Tułamy się z tej krainy do tamtej, z tego gatunku do tamtego i tak w ciągu 
tego czasu gromadzimy jakieś sukriti, pobożne punkty. Agńjata sukriti oznacza, że bezwiednie i 
nieświadomie nasza energia jest wykorzystywana w służbie dla Pana, i rekacja przychodzi w formie 
jakiś pobożnych punktów. A kiedy sukriti jest bardziej rozwinięte, staje się gńjata sukriti, 
czynnościami pobożnymi spełnianymi świadomie. Następnie śraddha, wiara, nasza wewnętrzna 
atrakcja do prawdy uniwersalnej zaczyna się wynurzać na powierzchnię. W ten właśnie sposób 
może się to rozwijać z jakiegokolwiek etapu. Nawet zwierzę może czuć pociąg do służenia 
Krysznie. We Wrindawanie jest tak wiele żywych istot: drzew, zwierząt, gdzie nawet woda  
osiągnęła swą pozycję świadomie jej pragnąc. Mimo iż pozornie przyjęły one materialną postawę, 
tą pozycję w służbie dla Kryszny zajmują one wiecznie.  !
Droga Pielgrzymowania  
 
Chrześcijanin: Jest pewna książka zatytułowana „Droga Pielgrzymowania” o jednym 
chrześcijaninie, który intonował imię Jezusa na koralach.  
Śrila Śridhara Maharadża: Tak, Katolicy również używają korali. Niektórzy chrześcijanie być 
może i intonują imię Chrystusa.  
Chrześcijanin: Ten człowiek intonował imię Jezusa, a jego serce stawało się coraz bardziej 
miękkie i odczuwał ekstazę, wielką miłość do Jezusa.  
Śrila Śridhara Maharadża: I potem być może osiągnie co najwyżej pozycję Jezusa. Być może, że 
w swym dążeniu do doskonałości, jego postęp na tym się zakończy, w wiecznym otoczeniu Jezusa. 
Być może tam pozostanie. Jeśli w tym odnajduje swe pełne zadowolenie, to znaczy że jego 
przeznaczeniem jest tam właśnie być.  
Dzięki pragnieniu Boga oraz wielkiemu pragnieniu wzniosłego wielbiciela, nawet z blasku 
impersonalnego Brahmana ktoś może zostać obudzony ze swego snu i poruszony do działania w 
służbie oddania. Na ogół spędza się tam całe wieki, w tej niezróżnicowanej płaszczyźnie, w 
zadowoleniu ze swego duchowego osiągnięcia; lecz z punktu widzenia nieskończoności nic nie jest 
zbyt długie czy wielkie. Mogą oni pozostawać w takim stanie przez długi okres czasu, może 
przeminąć tak wiele zniszczeń i ponownych aktów stworzenia, ale cały czas istnieje taka 
możliwość, że ich sen może w każdej chwili zostać przerwany.  
Od czasów niepamiętnych istnieje ten świat stworzony i tak wiele dusz wstępuje do blasku 
Brahmana i ponownie zstępuje. Tak więc, niektóre dusze wychodzą nawet z tego bezkresnego 
blasku Brahmana. Jest to zagadnienie dotyczące wieczności, a więc pozycja Jezusa może zostać 
uznana jako wieczna i również może przyjść taki czas, kiedy to nawet sam Jezus zostanie 
przekierowany na Waisznawizm. Nie jest to niemożliwe.  
 
Jezus: Dynamiczny czy Statyczny?  
 
Chrześcijanin: Czy uważasz, że Jezus posiadał świadomość Kryszny jako Osoby Boga?  
Śrila Śridhara Maharadża: Gdyby jego wewnętrzne osiagnięcie było bardziej odkryte, 
musielibyśmy przynać iż w trakcie przebiegu jego wiecznego życia, istnieje pewna możliwość 
osiągnięcia Kryszny.  
Chrześcijanin: Nie rozumiem.  
Śrila Śridhara Maharadża: Czy Jezus jest statyczny czy postępowy? Czy to, gdzie doszedł jest 
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już skończone raz na zawsze? czy jest on dynamiczny?  
Chrześcijanin: Chrześcijanie będą mówić, że posiada pełną wiedzę.  
Śrila Śridhara Maharadża: A zatem, czy jest tam bezwładny, bez możności jakiegokolwiek 
ruchu, trwale tam ulokowany? Czy takie jest położenie Jezusa? Czy biskupi twierdzą, że jego 
pozycja jest ostateczna? Czy też posiada jakieś życie postępowe? Czyżby sam Jezus miał zakaz 
uczynienia dalszego postępu?  Czy jest on członkiem swiata dynamicznego? Czy świata 
statycznego? A zatem, taka jest natura nieskończoności. A my, będąc ograniczeni, chcemy 
zajmować się tym, co jest nieskończone, ale taka to już jest nasza absurdalna skłonność. Jest to 
absurdalne, że chcemy rozprawiać nad tym, co jest nieskończone. Dlaczego Kryszna uważany jest 
za Prawdę Absolutną? To należy zgłębić, w sposób naukowy, krok po kroku. Tak jak już polecałem, 
powinieneś iść do przodu czytając o tym w Śri Kryszna Samhicie i Brihad Bhagawatamricie. 
Spróbuj bardzo ściśle iść za dynamicznym rozwojem teizmu, tak jak zostało to tam przedstawione.  
 
Reinkaranacja – Wędrówka Dusz 
 
Chrześcijanin: Na ile zrozumiałem, reinkarnacja oznacza, że dusza może cofnąć się do niższych 
gatunków, na skutek spełniania grzesznych czynów. Ale w jaki sposób dusza odnosi korzyść z kary 
przyjęcia narodzin w zwierzęcych gatunkach, skoro później nie pamięta tego?  
Śrila Śridhara Maharadża: Czasami konieczne jest to, aby lekarze wprowadzili pacjenta w stan 
nieświadomości. Czasami przestępca zostaje uwięziony oraz zakuty w kajdany.  
Jeśli jego ruchy miałyby wyrządzić szkodę dla społeczeństwa, zostanie zamknięty w celi więziennej 
i zakuty w kajdany. A zatem, czasami konieczne jest odebrać komuś wolność, możność działania 
według własnej woli. I cierpiąc reakcje swej wcześniejszej karmy, może się od tego wyswobodzić i 
wówczas ponownie może zostać mu przyznana możność działania według własnej woli. Kiedy na 
skutek złego wykorzystywania swej wolnej woli dusza dokonała wielu wykroczeń i w związku z 
tym zgromadziła wiele reakcji, konieczne jest to, aby jej wolna wola na jakiś czas została 
zatrzymana. Dostanie możność odcierpienia reakcji za swe przeszłe grzechy i wtenczas ponownie 
otrzyma pewną wolność, tak by mogła przyjąć włąsciwy sposób działania, który jest dla niej 
korzystny. Jak długo alkoholik jest alkoholikiem, kiedy istnieje taka możliwość, że może wyrządzić 
jakieś szkody względem otoczenia, powinien zostać zamknięty. Ale kiedy szaleństwo pijaństwa 
odejdzie, wówczas zostanie uwolniony i będzie mógł poruszać się swobodnie.  !
"Nie Czyń Drugiemu" Uwzględnia Zwierzęta  
 
Chrześcijanin: Chrześcijanie na ogół nie przyjmują tego, że zwierzęta mają duszę.  
Śrila Śridhara Maharadża:Jezusowi nie zależało na tym, aby zapoznać swych zwolenników z tą 
koncepcją. Widział, że byli przyzwyczajeni do jedzenia zwierząt i ryb, dlatego też nie chciał 
wprowadzać ich w zakłoptanie tymi wszystkimi kwestiami. Uważał, że powinni zacząć prowadzić 
życie teistyczne i wówczas, kiedy już będą w stanie zastanawiać się nad tymi zagadnieniami, będą 
mogli zostać w to wprowadzeni.  
 
Życie obecne jest również poza ludzkim gatunkiem i nie jest ono mniej ważne od pozycji 
człowieka, ale w przeciągu ewolucyjnego przemieszczania się duszy, zostało umieszczone w takich 
warunkach na skutek karmy. Tam gdzie obecne jest życie, tam jest dusza. Jest to powszechne, ale 
Jezus uważał że dla nich mogłoby być niemożliwe wzniesienie swego zrozumienia otoczającej ich 
rzeczywistości aż do takiego stopnia. Uważał, że lepiej będzie jeśli zaczną od kultury teizmu i 
dopiero potem stopniowo będą mogli otrzymać ową naukę.  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Powiedział im: „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe." To jest również dobre. Lecz nie tylko dusza 
jest tam obecna, ale również jest tam Bóg, który jest tam jak i wszędzie.  Niższe gatunki życia 
również odczuwają ból i przyjemność. W przypadku zwierząt jest to całkiem oczywiste, że kiedy są 
zabijane odczuwają ból. Zatem jest tam życie. Jest tam obecna wibracja bólu, jest tam świadomość, 
a dusza jest cząstką czystej świadomosci. Jednakże osoby, które Jezus nauczał nie były na tyle 
kwalifikowane, aby do tego rozmiaru rozwinąć dla nich tą wiedzę. Nie byli gotowi na tak wielki 
stopień ofiary w swych praktykach. Dlatego też dla tych, którzy nie są gotowi poświęcić się do 
takiego stopnia, Jezus zapropnował chrześcijaństwo. Tym niemniej wszystko pochodzi z tego 
samego wspólnego środka. Chrześcijaństwo jest potrzebne, islam jest również potrzebny. Jest 
miejsce dla tych wierzeń we wszehświecie. Nie są one niepotrzebne, ale zachowują pozycję 
względną.  
 
Wobec tego, jaka jest zatem pozycja Prawdy Absolutnej? Kiedy zaczynamy mocno to zgłębiać, 
wówczas docieramy do Indii. Tam, temat ten potraktowano bardzo obszernie, za pomocą 
wszelkiego rodzaju możliwych koncepcji religii. W Indiach można odnaleźć tak wiele różnych 
teologicznych koncecji, że nigdzie więcej w świecie nie można odnaleźć choćby ułamkowej części 
z tego. Lecz ostatecznie to właśnie Śrimad Bhagawatam zostało uznane za najwyższą koncepcję. W 
jaki sposób? To musimy zrozumieć i bardzo szczegółowo stosować się do tego. Powinieneś 
przestudiować Brihad Bhagawatamritę oraz jej bardziej współczesną postać, Śri Kryszna Samhitę 
napisaną przez Bhaktiwinoda Thakurę.  
 
Chrześcijanin: Czytałem to.  
Śrila Śridhara Maharadża:Tak, ale musisz czytać bardziej uważnie i bardziej szczegółowo. 
Musisz czytać raz za razem, aż w końcu odnajdziesz zadowolenie oraz odpowiedzi na wszystkie 
swoje pytania. Została tam ukazana gradacja naszego związku z Bogiem oraz wyjaśnione to, w jaki 
sposób z poszczególnego etapu teizmu jest się zmuszonym do wzniesienia się na wyższy poziom 
osiągnięcia.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ ÓSMY 
 
 
Poziomy Świadomości Boga  
 
Gradacja transcendentalnego osiągnięcia została wyjaśniona przez Śrila Sanatanę Goswamiego w 
jego książce Brihad Bhagawatamricie. Widzimy tam, że w przeciągu swej drogi do osiągnięcia 
śuddha-bhakti, czystej służby oddania wielki mędrzec Narada Muni odwiedza różne miejsca. 
Najpierw natyka się na karma-miśra bhakti, służbę oddania zmieszaną z czynnościami dla rezultatu.  
 
Kiedyś w Allahabad żył pewien bramin. Był on bogatym człowiekiem i z okazji Kumba-meli, kiedy 
to miliony świętych osób oraz wielbicieli zbiera się dla obchodów festiwalu religijnego, 
organizował służbę dla różnego rodzaju świętych, którzy byli tam obecni. Spełniał ofiarę, po czym 
ostatecznie kończył ceremonię intonowaniem świętego imienia Pana. Bramin ten zasadniczo 
angażował się w karma-kandę, pracę dla rezultatu, ale pełnił również służbę dla świętych osób. 
Tym niemniej wszystko ostatecznie kończył nama sankirtanem, intonowaniem świętych imion 
Pana.  
 
Narada Muni podszedł do tego bramina i powiedział: „Jesteś wielce szczęśliwy, że wykonujesz te 
rzeczy. Jest to właściwy sposób zrobienia użytku ze swych pieniędzy i pochodzenia. Dzięki 
zaangażowaniu się w takie święte czynności, z całą pewnością jesteś najszczęśliwszym z ludzi." 
Bramin ten powiedział mu: „To, co ja robię, to nic takiego. Powinieneś iść zobaczyć szczęście 
Króla Indradjumny. Rozprowadza on resztki prasada Pana Dżagannatha w wielkim stylu. Jakże 
wspaniałe wielbienie Narajana ma tam miejsce! Idź tam, a z pewnością docenisz jego służbę 
oddania.  
 
A zatem, Narada Muni poszedł zobaczyć się z Indradjumną Maharadżem, i zobaczył tam, że król 
również z wielkim rozmachem angażuje wszelkie swe dobra w służbę dla Pana Dżagannatha. 
Narada podszedł do niego mówiąc: „Jakże szczęśliwym jesteś w tym świecie.” Król powiedział mu: 
„Cóż ja takiego mogę robić Narado? Jest to nic takiego. Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób należy 
praktykować służbę oddania, powinieneś udać się do Pana Indry, króla nieba.  
 
Narada Muni udał się do Indradewy i wychwalał go mówiąc: „O Indro, jesteś wielce szczęśliwy. 
Wamanadewa, Najwyższa Osoba Boga pojawiła się jako twój młodszy brat, a tutaj na Indraloce 
wciąż odbywają się festiwale religijne podczas których jest wielbiony Kryszna.” Indra powiedział: 
„Och, co ty mówisz? Jaką to miłość mam do Kryszny? Wszystko należy do Niego, ale ja ze swej 
głupoty próbowałem powstrzymać Go od zabrania z nieba drzewa paridżata. Poza tym, jako że 
wciąż jestem atakowany przez demony, jak również czasami  moja żona jest niepokojona, gdzież 
widzisz to me szczęscie?”  
 
Od Indry, Narada udał się zatem do Pana Brahmy, stwórcy wszechświata. Tam zobaczył jak 
uosobione Wedy wyśpiewują chwały ku czci Pana Brahmy. Narada, który był zarówno jego synem 
jak i uczniem, podszedł do Pana Brahmy mówiąc: „Jakże wielkie jest twe szczęście!  Sam Narajan 
osobiście powierzył ci zarządzanie całym wszechświatem, a ty czasami odwiedzasz Go w celu 
otrzymania przewodnictwa w kierowaniu wszechświatem. Widzimy również, że pewne części Wed 
są zaangażowane w wyśpiewywanie twych chwał. O jakże jesteś szczęsliwy!”  
 
Pan Brahma poczuł się co nieco zakłopotany. Powiedział: „Co ty mówisz Narado? Wychwalsz 
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mnie, zwiększając tym tylko mą fałszywą dumę, ale czyż nie mówiłem ci że jestem jedynie 
nieznacznym stworzeniem w rękach Narajana? Angażuję się w czynności zewnętrzne. Nie mam 
wogóle czasu na to, aby zająć się swym życiem oddania. Mój Pan po prostu zwiódł mnie poprzez 
zaangażowanie mnie w taką pracochłonną sprawę jak zarządzanie wszechświatem. Jestem 
najbarzdiej nieszczęsliwy. Dlatego też lepiej idź do Mahadewy, Pana Śiwy. On nie dba o nic co jest 
w tym świecie.  Jest on z dala od wszystkiego, jest obojetny i za swój cel obrał Pana Narajana. Jest 
oddany Panu Ramaczandrze oraz wielkim zamiłowaniem darzy święte imię Pana Ramy. Jego żona, 
Parwati-dewi, również pomaga mu w jego życiu oddania i jest ona bardzo szczęśliwa.  
 
Narada Muni udał się więc na Śiwalokę i zaczął intonować sławiąc Pana Śiwę:  „Jesteś panem 
świata. Wedy wyśpiewują twe chwały. Masz najwyższą pozycję.” W ten sposób Narada zaczął go 
wychwalać, ale Pan Śiwa wzburzył się, co nieco złoszcząc się na to: „Co ty mówisz Narado? Mam 
tak wiele obojętności wobec tego świata, że głównie interesuje mnie wiedza i pokuta; To stanowi 
większą część tego, co mnie interesuje. Wszelki pociag jaki mam do służby oddania dla Narajana 
jest zupełnie bez znaczenia. Czasami zachowuję tak apatyczną postawę względem Narajana, że 
nawet z Nim walczę ze względu na któregoś z moich uczniów! Jestem zniesmaczony tą swoją 
postawą. Pokuta, siła, doskonałość jogi mistycznej oraz obojetność względem tego świata; to jest 
mym interesem."  
 
Jest to gńjana-miśra bhakti, służba oddania zmieszana z empiryczną wiedzą spekulatywną. Pan 
Brahma jest ideałem karma-miśra bhakti, służby oddania zmieszanej z czynnościami dla owoców, 
natomiast Pan Śiwa jest ideałem gńjana-miśra bhakti. Tym niemniej wciąż czuje pociąg do 
utrzymania swej niezależnej pozycji, a nie do stuprocentowego przyjęcia służby dla Najwyższego 
Pana,  Narajana.  
 
Pan Śiwa powiedział: „Jeśli naprawdę chcesz doświadczyć śuddha-bhakti, udaj się do Prahlady 
Maharadży. Tam odnajdziesz czystą służbę oddania.” W ten sposób zostaliśmy pokierowani aby 
prześledzić rozwój śuddha-bhakti, czystej służby oddania, począwszy od Prahlady Maharadży 
albowiem Prahlada nie chciał niczego w zamian za swą służbę oddania.  
  
W Śrimad-Bhagawatam (7.10.4.) mówi on:  
 
nanyatha te 'khila-guro  
ghateta karunatmanah  
yas ta asisa asaste 
na sa bhrtyah sa vai vanik 
 
"Ktoś, kto robi coś dla zadowolenia Narajana i pragnie czegoś w zamian, nie jest sługą, ale kupcem. 
Chce coś dać Panu, ale w zamian za to wyznacza jakąś cenę.” A zatem, Prahlada Maharadża jest 
czystym wielbicielem, a jedynie dzięki czystemu wielbicielowi Narajana można osiągnąć czyste 
oddanie.  !
Neutralna Miłość do Boga  
 
Wszystkie te poszczególne osiagnięcia w świecie oddania zaczynają się od Prahlady Maharadży. 
Charakterem jego służby oddania jest śanta rasa, neutralność, gdzie nie ma faktycznej służby, a 
jedynie doskonałe przywiązanie do Narajana, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. Bez 
względu na to, jak bardzo niesprzyjaące warunki mogą być dookoła, on tym niemniej będzie mocno 
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trzymał się prawdy w wierze, że Narajana jest wszystkim i że jest On naszym panem. Zatem 
Prahlada Maharaja oraz Czterej  Kumarowie, synowie Pana Brahmy znajdują się na pozycji śanta 
rasa bhakti, neutralnej miłości do Boga. Prahlada Maharadża jest uczniem Narady Muniego. Lecz 
dla naszej korzyści Narada Muni przychodzi do niego, aby zmierzyć poziom jego oddania w 
porównawczym studium świata oddania. Podchodząc do Prahlady Maharadży,  Narada powiedział: 
„Przyszedłem zobaczyć się z tobą Prahlado, ponieważ Pan Śiwa również docenia twoją pozycję. 
Doprawdy, jesteś wielbicielem Pana Kryszny.  Jakże jesteś szczęśliwy! Przyszedłem zobaczyć, jak 
się miewasz.”  
  
Prahlada Maharadża powiedział mu: „Gurudewa, jesteś wszystkim. Czyżbyś przyszedł poddać 
mnie próbie? Wszelkie szczęście, jakie tylko mogę mieć, otrzymałem dzięki twej łasce. Urodziłem 
się w rodzinie demonów, dlatego też cechy demoniczne nie do końca ode mnie odeszły. Czyżbyś 
nie wiedział, że w Naimśaranja poszedłem walczyć z Panem Wisznu? Żałuję tego, no ale cóż mogę 
zrobić? Obdarzył mnie taką pozycją. Nie mogę otrzymać zaszczytu pełnienia bezpośredniej służby 
dla Niego, mogę jedynie myśleć o Nim mentalnie. Uważam, że jest On wszystkim, ale nie mam tak 
wielkiego szczęścia aby móc pełnić dla niego służbę.  
  
To Hanuman jest doprawdy wielbicielem. Jakże jest on szczęśliwy! Jakąż to łaskę otrzymał! Oddał 
wszystko Panu Ramaczandrze. Zazdroszczę mu jego położenia, no ale cóż mogę zrobić? 
Zrządzenie Boga jest absolutne. Musimy je akceptować. Doprawdy, pozycja Hanumana jest godna 
do pozazdroszczenia. Jakże jest on przywiązany do swego pana i jakże wspaniałą służbę wykonał 
dla Pana Ramy.”  !
Hanuman: Sługa Ramy 
 
Stamtąd Narada Muni poszedł odwiedzić Hanumana. Zbliżył się do miejsca pobytu Hanumana, 
grając na swej winie mantram: Rama Rama Rama Rama Rama. Kiedy Hanuman nagle usłyszał 
imię swego pana, Pana Ramy, skoczył w tym to kierunku i  jeszcze w niebie objął Naradę Muniego. 
Hanuman powiedział: „Och, któż to pomaga mi słyszeć dźwięk świętego imienia Pana Ramy? Po 
tak długim okresie czasu, wreszcie dźwięk Rama nama mnie ożywia. Umierałem, nie słysząc 
imienia Ramy.” Łzy ekstazy popłynęły z oczu ich obu. Następnie Narada Muni udał się do  siedziby 
Hanumana i zaczął sławić jego szczęście mówiąc: „Jakże jesteś szcęsliwy! Och Hanumanie, służysz 
Panu Ramaczandrze w prawdziwie bliski sposób; nie znasz niczego poza swoim panem, Panem 
Ramą. Wykonywałeś tak wielką służbę dla Niego, że twoja służba stała się ideałem dla całego 
ludzkiego społeczeństwa.”  
 
Hanuman powiedział Naradzie: „Tak, dzięki Jego łasce byłem w stanie coś zrobić, ale wszystko to 
jest jego łaska; Ja jestem niczym, nie mam żadnej wartości.  Lecz słyszałem, że teraz Pan 
Ramaczandra przyszedł jako Pan Kryszna. I choć nie lubię żadnej innej inkarnacji poza Panem 
Ramą, słyszałem z oddali jak Kryszna, który jest samym Ramaczandrą okazuje swe względy 
Pandawom. Pandawowie mają wielkie szczęście gdyż Pan zachowuje się w stosunku do nich jak 
bliski przyjaciel. Daltego też mam wiele uznania dla szczęścia Pandawów.” W ten to sposób 
Hanuman zaczął sławić Pandawów za ich szczęście.  
 
Przyjaciele Kryszny, Pandawowie  
 
Następnie pozostawiając Hanumana Narada Muni udał się do Pandawów. Tam spotkał Maharadżę 
Judhiszthirę, siedzącego na tronie. Zaczął więc wyśpiewywać chwały Pandawów. Powiedział 
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Judhisztirze Maharadży: „W jakiej to wspaniałej przyjaźni jesteście w swym związku z Kryszną! 
Jakże szczęśliwi jesteście!” Maharadża Judhiszthira powiedział: „Cóż ty mówisz Devarsi? 
Oczywiście Kryszna nam sprzyja, nie możemy tego zanegować, ale jaka jest nasza pozycja? Nie 
mamy wogóle żadnej pozycji. Z drugiej zaś stony czuję że teraz jak i potem ludzie zasadniczo 
widząc nasz przykład nie będą chcieli służyć Krysznie, gdyż będą zwracać uwagę na to, że 
Pandawowie pomimo iż byli tak bliskimi przyjaciółmi Pana Kryszny, musieli całe swe życie 
doświadczać ciężkich problemów oraz zagrożeń. Będą sądzić, że bycie wielbicielem Kryszny 
oznacza że musi się doświadczać kłopotów przez całe swe życie. Z tego też względu obawiam się, 
że przez nas ludzie nie będą mieli odwagi zbliżyć się do Kryszny.”  
 
Devarsi Narada powiedział: „O nie, nie, nie widzę tego w ten sposób. Czym dla Pandawów jest 
niebezpieczeństwo czy nieszczęście? Jakie jest tego znaczenie? Jest to przekaz, że Kryszna 
przybędzie. Kiedy Pandawowie znajdują się w niebezpieczeństwie, jest to nic innego jak przekaz 
mówiący, że Kryszna przyjdzie was ocalić. Dlatego też wasza matka modliła się:  
 
vipadah santu tah sasvat 
tatra tatra jagad-guro  
bhavato darsanam yat syad  
apunar bhava-darsanam  
 
'Niech pojawiają się niebezpieczeństwa: niechaj mnie wciąż spotykają. Nie zależy mi na tym, 
albowiem to przybliża bardziej do nas Krysznę.  Właściwie to pragniemy tych niebezpieczeństw, 
które sprawiają iż Kryszna jest blisko nas.'  To słynne stwierdzenie twej matki, Kuntidewi dowodzi 
tego.”  
 
Pandawowie, którym przewodził Maharadża Judhiszthira powiedział: „Tak, Kryszna odwiedza nas 
od czasu do czasu, kiedy jesteśmy w wielkiej potrzebie, ale jakże szczęśliwi są Jadawowie! Pan 
Kryszna nieustannie z nimi przebywa. Są oni tak bardzo dumni ze swego pana, Pana Kryszny, że 
nie zależy im na jakiejkolwiek mocy czy sile w tym świecie. Są oni niezmiernie szczęśliwi, jako że 
Pan Kryszna jest zawsze z nimi blisko związany.” Tak więc Narada Muni udał się do Jadawów i 
zaczął intonować, wysławiając ich. Na to oni powiedzieli: „Cóż ty mówisz Devarsi Narada? 
Kryszna oczywiście jest z nami, a w czasie wielkiego zagrożenia przychodzi nam pomóc, ale jak 
bardzo zależy nam na Nim? Żyjemy niezależnie, nie zważając na Jego istnienie. Lecz spośród nas, 
to Uddhawa faktycznie jest Jego ulubieńcem. Cokolwiek Kryszna chce zrobić, zawsze konsultuje to 
z Uddhawą, który uczetniczy we wszystkich Jego poufnych sprawach, i za każdym razem jest On 
zawsze w bardzo zażyłych stosunkach z Uddhawą. Nawet my zazdrościmy szczęścia, jakie ma 
Uddhawa.” !!
Uddhawa: Droższy niż Kryszna 
 
Następnie Narada udał się do Uddhawy i powiedział mu: „Uddhawo, jesteś ulubionym wielbicielem 
Kryszny. Kryszna mówi: 
 
na tatha me priyatama  
atma-yonir na sankarah  
na ca sankarsano na srir  
naivatma ca yatha bhavan  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'O Uddhawo! Co tu mówić o innych wielbicielach takich jak Brahma, Śiwa, Sankarszana, czy 
Lakszmi; jesteś Mi droższy niż Me własne życie.' Jesteś tak bliskim towarzyszem Kryszny, że ceni 
ciebie bardziej niż swe własne życie.” Uddhawa powiedział: „Tak, oczywiście ze swej 
bezwarunkowej życzliwości mógł On coś takiego powiedzieć, ale nie uważam abym był Jego 
prawdziwym wielbicielem, szczególnie po tym jak odwiedziłem Wrindawanę. Cała moja duma 
stopniała, kiedy zobaczyłem tych wielbicieli. Nastrój służby oraz intensywność miłości do Kryszny, 
jakie odkryłem u tych wielbicieli we Wrindawanie są niespotykane. O Devarsi, jestem niczym. 
Znasz to moje stwierdzenie? Jest ono zapisane w Śrimad Bhagavatam (10.47.61):  
 
asam aho carana-renu jusam aham syam  
vrndavane kim api gulma-latausadhinam  
ya dustyajam svajanam arya-patham ca hitva  
bhejur mukunda-padavim srutibhir vimrgyam  
 
„Gopi Wrindawany porzuciły swych mężów, dzieci i rodziny, których tak trudno jest się wyrzec. 
Poświęciły nawet swe zasady religijne, po to aby przyjąć schronienie lotosowych stóp Kryszny, 
których poszukują nawet same Wedy. Och! Przyznaj mi szczęście przyjęcia narodzin jako źdźbło 
trawy we Wrindawanie, tak bym mógł brać pył z lotosowych stóp tych wielkich dusz na swą 
głowę.” 
 
„Tam w pełni odkryłem swe serce. Poziom miłości do Kryszny, jaki odnalazłem u dziewcząt 
Wrindawany jest tak wielki, że ze swej strony mogę jedynie dążyć do tego, aby narodzić się we 
Wrindawanie jako źdźbło trawy, tak by pył ze stóp tych boskich dziewcząt mógł dotykać mej 
głowy. A zatem, doprawdy cóż ty mówisz Devarsi? Jeśli chcesz zobaczyć czym jest prawdziwe 
oddanie, prawdziwa boska miłość, powinieneś udać się do Wrindawany. Nie wprawiaj nas w 
zakłopoptanie, mówiąc że posiadamy oddanie do Kryszny; jest to  właściwie śmiechu warta, nie 
mająca żadnych podstaw wypowiedź. Prawdziwych wielbicieli Pana odnalazłem we Wrindawanie.”  
 
W ten to sposób Sanatana Goswami stara się na ile to możliwe przeprowadzić  nas przez tą ścieżkę, 
ukazując nam stopniowy rozwój oddania do Kryszny. Prahlada Maharadża został przyjęty jako 
podstawa śuddha-bhakti, początek służby oddania, jako że jest usytuowany w śanta rasie, służbie 
oddania w neutralności. Ponad tym jest dasja rasa, miłość do Boga w nastroju służby, jak to ukazał 
Hanuman, dalej ponad tym jest sakhja rasa, nastrój przyjaźni. Przykładem tego są Pandawowie. 
Uddhawa natomiast jest co nieco sakhja, w połączeniu z watsalja, miłością rodziecielską oraz 
madhurją, miłością małżeńską. Tak oto możemy prześledzić stopniowy rozwój oddania. W ten 
sposób nasze mocne przywiązanie do Kryszny rozwija się w kierunku Wrindawany. Tam obecny 
jest najwyższy poziom służby oddania. W rozmowie pomiędzy Ramananda Rają i Śri Czaitanją 
Mahaprabhu odnajdujemy wzmiankę o tym, że służba oddania  Radharani jest zdecydowanie 
wyższa niż gopi (tebhyas tah pasu-palapankaja-drsas tabhyo 'pi sa radhika). Ten rodzaj ducha 
służby, jaki tam odnajdujemy jest nie do pojęcia ani wyobrażenia.  
 
Śri Czaitanja Mahaprabhu przyszedł z tego rodzaju przywiązaniem do prawdy: bezwarunkowym 
podporządkowaniem. Przyszedł, poszukując tego szczęścia służenia prawdzie. Jeśli tylko potrafimy 
poszukiwać takiego wyższego rodzaju egzystencji, możemy uważać się za najbardziej 
szczęśliwych. Pełne podporządkowanie się jest podstawą naszego największego szczęścia. Nie 
możemy zrobić nic innego, jak tylko podporządkować się owej pięknej i wartościowej rzeczy jaką 
jest nam dane napotkać na swej drodze. Uznanie jakie mamy dla jakiejś wyższej rzeczy obrazuje 
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stopień naszego podporządkowania się jej. Tak więc jakość prawdy z jaką jesteśmy związani 
możemy zmierzyć jedynie za pomocą intensywności swego podporządkowania.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY !
 
Koncepcja Kryszny  
 
Podporządkowanie nie jest słowną transakcją. Podporządkowanie oznacza nie tylko 
podporządkowanie swego dobytku, ale również zrozumienie tego, iż posiadane rzeczy same w 
sobie są fałszywe. Nie jestem panem niczego. Nie jestem nawet panem samego siebie. 
Podporządkowanie oznacza oddanie wszystkiego guru, oraz pozbycie się związków z tak licznymi 
dobrami, które mogą nas niepokoić, nieustannie proponując nam: „Jesteś moim panem” i tym to 
sposobem zwodzić nas.  
 
Powinniśmy myśleć: „Wszystko należy do Pana i Jego przedstawiciela, guru.  
Nie jestem panem niczego.” Powinniśmy wpajać sobie tego rodzaju wiedzę, co będzie pomocne w 
naszym prawdziwym duchowym postępie. To jest rzeczywistość. Musimy to sobie uświadomić. 
Pragniemy prawdy i pragniemy uwolnić się z fałszywych koncepcji. Właściwa diksza, duchowa 
inicjacja przekazuje boską wiedzę o tym, że nic nie należy do nas; co więcej że wszystko należy do 
Boga, włącznie z nami samymi. Takie jest pojęcie diksza: „Ja należę do Niego; wszystko należy do 
Niego. Ja jestem Jego sługą, a to są obiekty służby dla Niego.”  
 
Raj Głupców  
 
To jest rzeczywistość, a my cierpimy w nierzeczywistym, wyimaginowanym świecie. Żyjemy w 
świecie głupców. Powinniśmy wydostać się z tego raju głupców i starać się wejść do prawdziwego 
raju. Jeśli będziemy mieć pewien wgląd w doskonałe cechy otoczenia rzeczywistości i chociaż 
odrobinę szacunku dla prawdy, nie będziemy już dłużej w stanie mieć upodobania w rzeczach tego 
świata, jak to miało miejsce wcześniej. Kiedy będziemy odczuwać prawdziwy smak prawdy 
najwyższej, ten materialny świat nie będzie miał dla nas żadnego uroku. Nie będziemy już dłużej 
odczuwać potrzeby spełniania obowiązków, mających związek z tym światem uciechy. Będziemy 
po prostu obojętni.  
 
Wiemy, że związanie się z obecnym nastrojem uciechy prowadzi do bolesnych reakcji. Możemy to 
rozumieć, ale i tak nie potrafimy tego zostawić. Nie potrafimy całkowicie odciąć tego powiązania 
na etapie sadhany, praktyki duchowej. Lecz i tak nie mamy innego wyjścia. Musimy rozwijać coraz 
bardziej swą  atrakcję do prawdy absolutnej, wówczas to stopniowo cała ta nasza atrakcja do swych 
spraw oraz zobowiązań zniknie. I chociaż wciąż możemy nie odnosić sukcesu, to i tak nie będziemy 
w stanie porzucić tej idei. Bedziemy próbować raz za razem zrobić postęp w kierunku prawdy, a 
kiedy nie będzie się nam to udawać, nasze serce będzie bolało na samą myśl, że nieprzyjaciele, 
którzy są wokół nas wciąż nas pokonują.  
 
Grzyby Umysłu  
 
Lecz istnieje ogień świadomości Kryszny i ogień ten nie może zostać ugaszony. Jest to iskra 
odwiecznej prawdy. Dlatego też, ogień ten będzie wciąż płonął, tak że w końcu nadejdzie taki 
dzień, kiedy ci nieprzyjaciele którzy nas otaczają będą musieli odejść, raz na dobre. Pewnego dnia 
odkryjemy, że Kryszna stopniowo zawładnął całym naszym sercem, a wszystko inne musiało się na 
zawsze wycofać; że nie ma nic, co by nas dalej niepokoiło w kręgu naszego umysłu.  Zobaczymy, 
że wszystkie te niechciane rzeczy były niczym grzyby: wyrosły na glebie naszego umysłu, a teraz 
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wszystkie przeminęły. Wszystkie odeszły, a w sercu jest tylko sam Kryszna. W tym to momencie, 
serce jest wypełnione jedynie Kryszną, koncepcją Kryszny.  
 
Pewnego razu Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura pouczył swego ucznia w czasie inicjacji 
mantry Hare Kryszna, że należy pozwolić Krysznie osadzić się w naszym sercu, tak jak w 
przypadku armii która jest osadzana na lądzie przez marynarkę. Armia jest przewożona statkiem, a 
kiedy znajdzie się już na danej ziemi, rozpoczyna się walka, i zdobywa ten kraj. Jak to Juliusz 
Cezar powiedział: „Veni vidi vici, Przybyłem, zobaczyłem, pokonałem.” Tak więc, musimy 
pozwolić Krysznie usadowić się w naszym sercu. Wówczas rozpocznie się walka.  
 
Jaka jest deklaracja świadomości Kryszny, a jaka jest deklaracja tak wielu innych koncepcji? Od 
czasów niepamiętnych zapewniają nas, mówiąc: „Dam ci to, dam ci tamto”, natomiast koncepcja 
Kryszny po prostu wkracza, mówiąc: „Cała ta rzecz należy do Mnie, a wy wszyscy jesteście 
intruzami.” Rozpocznie się wówczas walka; niechciane rzeczy z całą pewnością będą musiały się 
wycofać, a całym sercem zawładnie świadomość Kryszny. Taki jest proces. Świadomość Kryszny 
musi tylko osadzić się w naszym sercu. W taki czy inny sposób za pośrednictwem czystego 
wielbiciela, cząstka prawdziwej świadomości Kryszny poprzez nasze uszy musi mejść do naszego 
serca, a Kryszna już dostarczy wszystkiego co potrzeba. Ten, kto osiągnął choćby tylko odrobinę 
szacunku dla świadomości Kryszny ma zapewniony sukces w życiu duchowym czy to dziś, czy to 
jutro.  
 
Kryszna jest Złodziejem  
 
Mogliśmy ze wszystkich stron wznieść wysokie mury, aby uchronić się przed wejściem 
świadomości Kryszny, ale Kryszna jest złodziejem, a złodziej nie potrzebuje zaproszenia. Nie 
potrzebne są żadne przygotowania na Jego przyjęcie. Kiedy będzie chciał, po prostu wejdzie i to 
jest naszą pociechą. Naszym pocieszeniem jest to, że Kryszna jest złodziejem. Maja ze wszystkich 
stron wzniosła wysokie mury, ale nie istnieje nic takiego, co byłoby wystarczające, aby 
powstrzymać świadomość Kryszny. Kryszna jest złodziejem, i cichcem wkradnie się pewnego dnia.  
 
Wielbiciel może czuć się bez nadziei, myśląc: „Wróg jest w moim włąsnym domu; moi krewni są 
mymi nieprzyjaciółmi. Jestem bez szans.” Możemy czuć się zawiedzeni, ale świadomość Kryszny 
nigdy, pod żadnym względem nas nie zostawi. Kryszna będzie dalej obstawał przy swoim, tak że z 
biegiem czasu w końcu zwycięży i wszystkie inne rzeczy, bez względu na to, jak mocno mogły być 
ulokowane w odosobnionych i dobrze chronionych pokojach naszego serca, będą musiały odejść. 
Będą musiały opuścić każdy zakamarek naszego serca. Kryszna zwycięży. Kryszna zawładnie 
wszystkim. Niechciane pożądliwe pragnienia naszego serca są dla nas czymś obcym. Są jedynie 
grzybami. Wyrastają niczym grzyby, nie mają żadnej trwałości, żadnego korzenia. Nie są 
zakorzenione w ziemi. Możemy uważać, że to, co zgromadziliśmy w swym sercu jest nam bliskie i 
drogie i że jest z nami tak mocno związane, stanowiąc niejako część naszego istnienia. Lecz kiedy 
wkroczy świadomość Kryszny, wszystkie  te rzeczy  ledwo co będą trzymać się powierzchni, 
niczym grzyby.  
 
Przecież są to grzyby; nie mają żadnej podstawy, żadnego połączenia z ziemią. Ledwo co trzymają 
się powierzchni. Wszystkie nasze materialne zainteresowania są jedynie zaczepione o 
powierzchnię. Nie są w nas głęboko zakorzenione i są pozbawione całej naszej egzystencji. Tylko 
świadomość Kryszny istnieje wszędzie, w każdym zakamarku naszego bytu. Dlatego też te grzyby 
pewnego dnia będą musiały zniknąć. Potwierdza to Śrimad-Bhagawatam (2.8.5):  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pravistah karna-randhrena  
svanam bhava-saroruham  
dhunoti samalam krsnah 
salilasya yatha sarat 
 
Kiedy Kryszna wchodzi do serca przez ucho, zajmuje miejsce na lotosie serca i sprawia, że cały ten 
brud jaki jest w sercu stopniowo znika. Tak jak z momentem przyjścia jesieni, wszystkie zbiorniki 
wodne stają się czyste, tak też kiedy Kryszna wchodzi do naszego serca, wszelkiego rodzaju 
nieczystości stopniowo znikają i tylko Kryszna pozostaje na zawsze.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ DZIESIĄTY 
 
 
Mantra Hare Kryszna  
 
Przed intonowaniem świętego imienia Kryszny musimy najpierw intonować mantrę do Pańcza-
tattwy:  
 
Sri Krsna Caitanya, Prabhu Nityananda  
Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi Gaura-bhakta-vrnda  
 
Pańcza-tattwa, pięć cech Prawdy Absolutnej przybyło, aby upadłym wielbicielom tego wieku dać 
maha mantrę Hare Kryszna, z tego też względu są oni dla nas ogólną reprezentacją guru. Pomagają 
nam wejść do królestwa Kryszny oraz sfery Śri Czaitanji Mahaprabhu.  
 
Po wyintonowaniu mantry do Pańcza tattwy, powinniśmy licząc na koralach dżapa-mali, intonować 
maha-mantrę:  
 
Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare 
 
W czasie liczenia na koralach i intonowania świętego imienia, korale powinny być umieszczone w 
woreczku. Palec wskazujący, który powszechnie uważa sie za niepomyślny, nie powinien dotykać 
korali, lecz znajdować się poza woreczkiem. Zazwyczaj do liczenia używamy kciuka i palca 
serdecznego. Należy intonować szesnaście rund, jak to polecił Bhaktiwedanta Swami Maharadża, a 
kiedy jest jakaś wyjątkowa sytuacja, przynajmniej cztery okrążenia; mala nigdy nie powinna 
odpoczywać.  
 
W całym procesie liczenia zaczynamy od korali większych, posuwając się w kierunku mniejszych, 
a następnie wracamy w tej samej kolejności. Duży koral, który znajduje się pośrodku jest nazywany 
Górą Sumeru. Nie należy go przekraczać.  
 
Ta harinama maha-mantra znajduje się w Upaniszadach, jak również w Agni  
Puranie i Brahmanda Puranie. W Kalisantarana Upaniszad polecana jest jako najbardziej wzniosła 
mantra, a uczeni wzmiankują ją jako tylko i wyłącznie sposób zwacania się; że nie powinno się 
dołączać do niej żadnych próśb. Ta maha-mantra Hare Kryszna jest  yuga dharma nama, procesem 
świadomości Boga, przeznaczonym w sposób szczególny dla obecnego wieku: Kali-jugi. Ta maha 
mantra jest wzmiankowana wszędzie, we wszystkich Puranach.  Mantrę tą można intonować 
zarówno po cichu, w umyśle jak i głośno. Została nam dana przez Mahaprabhu, jako ogólne 
zalecenie dla upadłych dusz. Dał ją wszystkim, bez względu na to, czy byli kwalifikowani, czy też 
nie. Jedynym warunkiem otrzymania jej jest śraddha, wiara.  
 
Padma Purana wspomina, że jest dziesięć rodzajów obraz, jakie należy starać się unikać, intonując 
maha-mantrę Hare Kryszna. Istnieją również cztery rodzaje namabhasa, apatycznego intonowania, 
które z kolei nie da nam możności wejścia w sferę łaski. Efektem tego rodzaju wzywania imienia 
Boga jest jedynie zwykłe wyzwolenie.  
 
Są to dwa rodzaje niewłaściwego intonowania, spowodowane naszymi skłonnościami do 
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eksploatacji i wyrzeczenia. Imię to musimy intonować w duchu służby oraz unikać dziesięciu 
obraz.  
 
Znieważanie Świętych  
 
Pierwszą obrazą jest znieważanie wielbicieli, którzy są agentami  rozpowszechniania wielkości oraz 
szlachetności Najwyższego Pana, Kryszny.  Jeśli znieważamy czy zniesławiamy Jego 
przedstawicieli, imię jest z nas niezadowolone. Tylko wielbiciele Kryszny są prawdziwymi 
świętymi, gdyż znajdują się ponad życiem wiecznym. Te osoby, które wielbią półbogów aby 
osiągnąć rzeczy tymczasowe, nie uznaje się świętymi. Można nie brać ich pod uwagę, jako że nie są 
wielbicielami. Święty oznacza Waisznawę, wielbiciela. Wszystkich innych, takich jak wielbicieli 
półbogów nie uważa się za świętych. Unikamy ich. Święty jest to taki ktoś, kto nie ma żadnej innej 
ambicji w życiu poza tym, aby mieć związek z Najwyższym Panem poprzez miłosną służbę dla 
Niego. Tylko tych, którzy są agentami wiecznej prawdy, absolutnego dobra należy uważać za 
świętych. Nie powinnno się znieważać takich świętych osób.  
 
Wielbienie Półbogów  
 
Druga obraza dotyczy tego, w jaki sposób powinniśmy trakować półbogów włącznie z Śiwą, Śakti, 
bogiem Słońca i innymi. Nie należy uważać, że są oni równi, czy że przewyższają Wisznu, 
Krysznę. Są podrzędni względem Niego i wszyscy Mu podlegają. Zostały im przydzielone 
odpowiednie zadania przez Najwyższego Pana, Krysznę i muszą spełniać swe obowiązki, zgodnie z 
Jego poleceniem. Nigdy nie są oni równi Krysznie, ani też nigdy Go nie przewyższają.  !
Guru: Dobry jak Bóg 
 
Trzecią obrazą jest uważanie guru za ludzką istotę. Mimo iż może być w nim obecnych wiele 
ludzkich oznak, tym niemniej stosownie do poziomu naszej szczerości poznania Boga, Pan zstępuje 
i  manifestuje się właśnie w guru, aby zaspokoić nasze pragnienie poznania prawdy. Musimy zatem 
uważać go za przedstawiciela Pana. Radzi się nam, abyśmy zasadniczo nie myśleli o guru jako o 
śmiertelnej ludzkiej istocie, albowiem jeśli nasze wysiłki osiągnięcia Absolutu będą szczere, 
przyjdzie On również do nas, aby nas wybawić. Bóg jest wszechwiedzący, tak więc za 
pośrednictwem konkretnego agenta, który działa jako jego reprezentant przychodzi tutaj, aby nas 
przyjąć i zabrać na wyższą płaszczyznę. Pisma święte polecają nam, abyśmy postrzegali guru jako 
reprezentanta Absolutu, ponieważ nikt nie może dać nam Kryszny, poza Nim samym. Należy 
dostrzegać obecność Boga w swym gurudewie. Powinniśmy uważać, że Bóg w ten sposób 
przyszedł się nam ofiarować. Zazwyczaj odnajdujemy ziemskie oznaki w ciele mistrza duchowego, 
ale musimy wyjść ponad to. Wody Gangesu mogą być zewnętrznie brudne, lecz mimo to swym 
dotykiem mogą nas oczyścić. Dla naszych materialnych zmysłów może zdawać się, że Bóstwo to 
drewno, kamień, czy ziemia, ale jest to nasza zanieczyszczona zdolność widzenia.  Kryszna jest tam 
obecny i czasami dzieje się tak, że chodzi czy rozmawia z wielbicielami wyższego rzędu. Nie 
możemy myśleć, że jest On zrobiony z materialnych elementów. Kiedy idziemy stanąć przed 
Bóstwem, nie powinniśmy myśleć, że możemy Go zobaczyć, ale że to On nas widzi. On znajduje 
się na pozycji nadrzędnej; ja jestem Mu podległy.  
 
On miłosiernie patrzy na nas, aby nas oczyścić. W ten sposób musi zostać poprawiony nasz sposób 
postrzegania. Kryszna został zabity przez myśliwego; ateiści będą interpretować to, że był to 
zwykły wypadek, ale tak nie jest. Sita została porwana przez Rawanę. To wszystko jest zewnętrzne, 
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nierzeczywiste. Prawda tkwi wyżej, w sferze transcendentalnej. Dlatego też doświadczeni 
transcendentaliści jak i szastra proszą nas, abyśmy rozumieli to, iż nasz gurudewa znajduje sie 
ponad tymi wszystkimi materialnymi oznakami. Kryszna mówi:  
 
acaryam mam vijaniyan  
navamanyeta karhichit  
na martya-buddhyasuyeta  
sarva-devamayo guruh  
 
„Ja sam jestem aczarją. Nie sądź, że guru jest zwykłym człowiekiem. Ja sam przebywam w sercu 
gurudewy  ze wszystkimi swymi nieodłacznymi częściami mając na względzie dobro ucznia.”  
Bluźnienie przeciwko Pismom Świętym  
 
Czwartą obrazą jest szastra ninda; bluźnienie przeciwko szastrom, pismom świętym. Oczywiście to 
oznacza te pisma, które  zajmują się wychwalaniem wielkości oraz szlachetności Kryszny; a nie 
innych. Nie możemy znieważać tych pism, które pouczają nas o Bogu i Jego wielbicielach oraz 
uczą nas wiecznego dobra.  
 
Święte Imię: Bóg w Dźwięku  
 
Piątą obrazą jest interpretowanie świętego imienia Kryszny za pomocą słownika i gramatyki; 
szukanie różnych znaczeń słów imienia. Dźwięk ten jest transcendentalny. Słownik, gramatyka oraz 
wiele innych książek z zakresu wiedzy materialnej nie są w stanie ograniczyć czy określić święte 
imię. Ponad materialnym dźwiękiem imienia, znajduje się transcendentalny dźwięk, jaki jest w nim 
zawarty (sabda brahma). Samo to imię jest Najwyższą Osobą, inkarnującą ze swej własnej wolnej 
woli. Jest On nierozłączny ze Swym imienem oraz w pełni obecny w Swej formie dźwiękowej.  
 
Waikuntha sabda, dźwięk transcendentalny różni się od dźwięku materialnego jaki może zostać 
wytworzony przez język i usta. W homeopatii, gdzie wszystkie globulki pozornie są takie same, 
najważniejsza jest zawarta w nich moc. Jest to coś w tym rodzaju. Zwykły dźwięk imienia i dźwięk 
wibrowany przez czystego wielbiciela pochodzą z różnych płaszczyzn. Różnica jaka jest między 
nimi, tkwi w mocy. Święte imię zstępuje ze świata duchowego i przychodzi wyrazić się, tańcząc na 
języku. Transcendentalny dźwięk świętego imienia jest nierozerwalnie związany z osobą, którą 
reprezentuje.  
 
Szóstą obrazą jest uważanie iż chwały świętego imienia Kryszny są czymś zmyślonym.  
 
Grzeszenie i Intonowanie jest Samobójcze  
 
Siódmą obrazą jest popełnianie grzechów na mocy świętego imienia. Pisma oznajmiają, że jedno 
imię wystarczy, aby oczyścić nas ze wszystkich popełnionych grzechów.  Tak więc, jeśli 
kontynuujemy samowolę, dopuszczając się wielu grzechów z taką ideą, że wyintonujemy jedno 
imię, a ono nas oczyści z grzechu, będzie to obrazą wobec imienia, a nie właściwym imieniem. Nie 
możemy próbować wykorzystywać Go dla swoich celów; Jest On ponad całą tą mają. Prawdziwe 
imię się tam nie pojawi. Nie możemy myśleć: „Mogę robić wszystko co mi się podoba, bo imię 
mnie oczyści.” Zostało napisane w pismach, że jeśli będziemy dalej trwać przy tym, z takim 
nastawieniem, będzie to dla nas samobójcze.  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Hare Kryszna: Najwyższe Oczyszczenie  
 
Ósmą obrazą jest uważanie, że intonowanie świętego imienia jest kolejną pobożną czynnością, taką 
jak pokuta, pielgrzymowanie, rozdawanie jałmużny, służba dla kraju i tak dalej. Jeśli w ten to 
sposób niefrasobliwie myślimy o świętym imieniu, popełniamy obrazę, albowiem święte imię jest 
absolutne, a te inne procesy zajmuja zaledwie częściową, względną pozycję. Inne procesy są 
częściowe; przyznają pewien sukces w tym materialnym świecie, natomiast imię może dać nam 
samego Pana. Dlatego też żaden inny proces oczyszczający nie może zajmować takiej samej 
pozycji co intonowanie świętego imienia Kryszny.  Jest ono najwyższe i nic nie może doprowadzić 
nas tak daleko.  
 
Zakazane dla Niewierzących  
 
Dziewiątą obrazą jest dawanie imienia tym, którzy na to nie zasługują, którzy nie mają wiary w 
intonowanie imienia. Naciskanie na nich, aby intonowali, sprowadza złe reakcje. Również bez 
otrzymania jakiejkolwiek zachęty, nie powinniśmy tworzyć uczniów oraz udzielać inicjacji 
harinama. Popełnimy obrazę wobec imienia, jeśli będziemy robić interes czy też handlować 
przekazywaniem imienia. Jeśli dajemy imię każdemu bez wyjatku z powodu chęci zostania guru,  
będzie to zniewagą. Jeśli ktoś bez aprobaty z góry zabiega o to, aby zostać guru i zyskać reputację 
oraz sławę, mając na względzie jakieś doczesne cele, jest to wielką obrazą.  
 
Z Powrotem do Boga  
 
Dziesiątą obrazą jest zbytnie przywiązanie do jakiejś konkretnej rzeczy, lub też  posiadanie zbyt 
dużego przywiązania do ciała i bogactwa ciała. Kiedy łódź jest zakotwiczona, wiosłowanie będzie 
jedynie obracać łodzią. Kotwicę trzeba zrzucić, i wtenczas łódź może posunąć się do przodu. Tak 
więc, nie możemy zakotwiczać się przez jakąś określoną rzecz. Musimy być otwarci. Imię 
spowoduje pewną przemianę w systemie umysłowym, a my musimy być otwarci oraz na tyle bez 
uprzedzeń,  aby pójść tam, gdzie nas imię wyśle. Jeśli usilnie staramy się unikać tej przemiany i 
mocno trzymamy się naszego obecnego życia, jest to zniewagą wobec imienia: zapraszać Go, po 
czym następnie Go ignorować.  
 
Nie możemy przyjmować imienia jako coś obcego: Jest ono naszym przyjacielem. Z Nim 
powinniśmy czuć się prawie jak w domu. Przez zrozumienie świętego imienia Kryszny, które jest 
najwyższym dobrem, pięknem i urokiem, osiągniemy bardzo kojący jak i przyjazny związek. 
Intonując święte imię, osiągniemy najbardziej upragniony cel naszego życia oraz powrót do Boga, z 
powrotem do domu, a nie do jakiegoś obcego kraju.  
 
Musimy jednakże przyjąć to imię w przyjazny, czuły sposób. Imię to jest jedynym obiektem naszej 
miłości. Jest naszym przyjacielem, a nie jakimś tam przeciwnikiem. Tak więc, imię to zabierze nas 
do domu; a nie do jakiejś obcej ziemi. Jest to nasz słodki dom, a On jest naszym drogim 
strażnikiem. Z takim nastawieniem powinniśmy intonować święte imię Kryszny.  
 
Takie zatem są obrazy, jakich należy unikać, intonując maha-mantrę Hare Kryszna:  
 
Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. !
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!
Namabhasa: Cień Imienia 
 
Przy intonowaniu świętego imienia, mają również miejsce cztery rodzaje namabhasa. Namabhasa 
oznacza słaby związek ze świętym imieniem. Namabhasa nie jest ani obrazą, ani nastrojem 
służenia, ale czymś pomiędzy nimi. Jej podstawą jest wyrzeczenie, lecz również i tą obojętność 
musimy odrzucić i stać się poważnym odnośnie służby dla imienia, które jest naszym przyjacielem i 
mistrzem. Namabhasę można podzielić na cztery kategorie. Pierwszą jest sanketjam: intonowanie w 
sposób pośredni, wskazywanie na coś innego,  jak w przypadku Adżamili.  
 
Adżamila był synem bramina. W jakiś sposób związał się z kobietą niskiej klasy i zaczął prowadzić 
zdegradowane życie jako rabuś, pijąc oraz robiąc wiele innych obrzydliwych rzeczy. Po wielu 
latach nadszedł jednakże czas na jego śmierć. I kiedy tak leżał w agonii, zobaczył jak nagle pojawili 
się trzej wysłannicy, o przerażającym wyglądzie, którzy założyli mu sznur wokół szyi i zaczęli go 
wyciągać. Był przerażony.  
 
Tuż przed tym, widział jak jego syn Narajan bawi się w pobliżu, tak więc szukając pomocy dziecka, 
zawołał: „Narajana!” Lecz kiedy Adżamila wołał jego imię, pomyślał sobie: „Cóż ten chłopiec 
Narajana może zrobić? W jaki sposób może dać radę tym rozwścieczonym postaciom? Jest on 
niczym.” Tak więc dzięki kontaktowi ze świętym imieniem Narajana, w jego umyśle pojawił się 
Pan Narajana.  
 
Ponieważ jego wołanie Pana Narajana w czasie kiedy został pojmany było szczere, z Waikunthy 
zstąpiło czterech przedstawicieli. Byli oni spokojni i łagodni i tak oto zwrócili się do Jamadutów, 
wysłanników śmierci, mówiąc: „Kim jesteście? Dlaczego tu przyszliście?”  
„Przybyliśmy tutaj, gdyż jest to ostatni dzień Adżamili. Był on wielkim grzesznikiem, dlatego 
zostaliśmy wysłani przez naszego króla, Jamaradżę, Pana śmierci, aby zabrać go na odbycie kary.”  
„Czyżbyście nie wiedzieli czym jest jest dharma, powinność?”  
„Ależ tak, wiemy.”  
„A zatem, dlaczego tu jesteście?”  
„Dopuścił się wielkiego grzechu.”  
„Czy nie słyszeliście, ze przyjął imię Narajana?”  
„Tak, słyszeliśmy. I co z tego? Przez całe swe życie dopuścił się tak wielu grzesznych czynów, a 
tylko jedno imię Narajana ma to usunąć? Nie jest to możliwe.”  
„Nie zostaliście pokierowani jak należy przez swego pana. Teraz, jako że Adżamila przyjął imię 
Narajana, jego jurysdykcja natychmiast uległa zmianie. Nie znajduje się on już dłużej pod 
jurysdykcją waszego pana. Czy nie udzielił on wam takich instrukcji?”  
„Nie, nie znamy wszystkich tych rzeczy.”  
„To wracajcie i zapytajcie go”.  
 
Adżamila został uwolniony. Natomiast Jamaduci, wystraszeni postawą oraz majestatycznością 
wysłanników Wisznu, po prostu uciekli. Adżamila pomyślał: „Jaką naukę należy z tego 
wyciągnąć?”  
 
Jest to namabhasa. Jest to wątły kontakt ze świętym imieniem. Ani wiara, ani polecenie jego guru 
nie sprawiło, że zaintonował on imię Narajana. Nie przyjął imienia  świadomie, tylko przypadek 
sprawił że zajaśniało ono w jego umyśle. Lecz mimo to, jako efekt jego poprzednich pobożnych 
czynności, namabhasa obdarzyła go zbawieniem.  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Adżamila natychmiast oprzytomniał; wspomniał wszystkie swe przeszłe grzeszne czynności i 
zaczął okazywać skruchę. Tak więc, nie mówiac ani słowa  rodzinie i przyjaciołom, wyruszył w 
drogę do Hardwaru. Tam, przez długi okres czasu intonował imię Narajana. W odpowiednim czasie, 
ci czterej Wisznuduci ponownie zjawili się przed nim na boskim rydwanie i zabrali go do 
świadomej duchowej siedziby Waikunthy.  
 
Żartowanie i Intonowanie 
 
Parihasja jest kolejnym rodzajem namabhasa. Parihasja oznacza żartobliwie.  Czasami w żartach 
możemy powiedzieć: „O, intonujesz imię Kryszny?” Kiedy ktoś ucina sobie żarty, naśmiewając się 
z wielbicieli Hare Kryszna na ulicy,  mówiąc: „Hare Kryszna”, może to być namabhasa jeśli 
zostanie połączona z jego poprzednimi pobożnymi punktami. Przez ten rodzaj intonowania można 
osiągnąć mukti, wyzwolenie, ale nie możliwość boskiej służby.  
 
Kryszna jako Imię Szyfr 
 
Kolejną formą namabhasy jest stobha: używanie imienia z jakąś inną intencją. Czasami te słowa: 
Narajana, czy Kryszna mogą być używane w przypadku jakiegoś technicznego znaczenia czy słowa 
szyfru. Dżiwa Goswami skorzystał z tego w swojej książce do gramatyki sanskrytu „Harinamamrta-
vyakarana”. Również wtedy, kiedy ktoś gra na mridandze, używając imion gaura nitai, gaura nitai 
aby przedstawić różne uderzenia, może to być namabhasa.  
 
Intonowanie Pośrednie 
 
Hela jest kolejnym rodzajem namabhasa: nieuważne intonowanie imienia. Kiedy wstajemy rano z 
łóżka, możemy czasami  niedbale mówić: „Hare Kryszna”. W ten sposób możemy pozbywać się 
swej ospałości. Nawet wtedy może to być namabhasa. Może wyzwolić nas z naszego obecnego 
położenia, ale nie może udzielić nam wejścia do Waikunthy. Jest to możliwe jedynie poprzez służbę 
oddania.  
 
Pewien Mahometanin, którego mordowano kłem dzika, krzyczał: „Ha ram!” co znaczy: „Jest to 
podłe!”, lecz z powodu swego wcześniejszego sukriti, swych pobożnych punktów, stało się 
namabhasą i osiągnął wyzwolenie, intonując imię Pana Ramy.  
 
Może pojawić się namabhasa i można osiągnąć mukti, wyzwolenie, ale nie możemy otrzymać 
możliwości służby. Jedynie wtedy, kiedy nasz umysł jest przepełniony postawą służenia, może nas 
wznieść na subtelny wyższy plan, w innym razie nie jest to możliwe. Kiedy nasze skłonności do 
wyrzeczenia i eksploatacji są zmieszane z intonowaniem, to nie przyniesie nam upragnionego 
rezultatu.  
 
Intonowanie należy wykonywać z postawą służenia (sevonmukhe hi jihvadau). Co jest naszym 
celem? Pragniemy służby dla Pana: „Umrzeć, aby żyć.” Pragniemy czystego życia, które jest pełne 
samoofiarowania; pragniemy szlachetnego życia. Chcemy żyć życiem tych, którzy nie chcą 
czerpać, tylko dawać. Pragniemy cywilizowanego życia w sferze wyższej cywilizacji, gdzie każdy 
jest cząsteczką dawania, cząsteczką emanującą, a nie wchłaniającą. Tam, każdy w sposób 
szczególny jest skupiony na Bogu i znajduje się w najwyższej harmonii. Wszyscy oni posiadają 
boską naturę. A boskość oznacza poświęcenie w kierunku źródła wszelkiej harmonii, obsolutnego 

Strona �  z �58 66



dobra. Zatem, z takim to nastawieniem należy intonować święte imię, a każdy czyn spełniać z 
oddaniem dla Kryszny. Powinniśmy obrać konstruktywną linię, służąc Wisznu i Waisznawie, 
Krysznie i Jego wielbicielom i z takim rodzajem postawy intonować święte imię. Kryszny.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ JEDENASTY 
 
 
Służba dla Świętego Imienia  
 
Student: Mam pytanie dotyczące intonowania mantry Hare Kryszna na koralach (dżapa-mali). Mój 
mistrz duchowy dał mi wiele zajęć nauczania, dlatego kiedy próbuję skoncentrować się na swojej 
dżapa-mali, to zamiast słuchać intonowania świętego imienia, myślę o wszystkich tych zajęciach 
jakie mam do wykonania  
.  
Śrila Śridhara Maharadża: Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura podkreślał, że kirtana nie tylko 
oznacza głośne śpiewanie świętego imienia, ale również nauczanie. Dżiwa Goswami podał 
definicję sankirtana: bahubhir militva yat kirtanam tad eva sankirtanam: „Kiedy wielu ludzi spotyka 
się razem i wychwala Najwyższego Pana, Krysznę określa się to mianem sankirtana.” Śri Czaitanja 
Mahaprabhu przyszedł wprowadzić sankirtana. W tym wieku Kali, jeśli święte imię jest intonowane 
zbiorowo, efekt takich połączonych wysiłków będzie obfity.  (sango sakti kalau yuge). Jest różnica 
pomiędzy misją nauczania Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakury i tak zwanym bhadżanem 
sahadżijów, imitatorów.  
 
Pewnego razu, jeden z naszych braci duchowych był obiektem surowych uwag naszego guru 
maharadży. Był on człowiekiem o dobrych cechach, lecz na ogół skłaniał się w kierunku nama 
bhadżana. Nie lubił wykonywać innej służby, dążył do tego, aby tylko intonować imię Kryszny na 
koralach. W tym to czasie kierowałem świątynią w Delhi i byłem z nim w bliskich stosunkach, 
dlatego też napisałem do Prabhupada: „Jeśli pozwolisz, chciałbym zaangażować mego brata 
duchowego w pewną pracę nauczania tutaj, w świątyni w Delhi.” Nadal mam list, który Prabhupada 
napisał. W swoim liście napisał mi: „Jeśli możesz nakłonić go do tego, aby pomógł ci w pracy 
nauczania, wykonasz dla niego służbę prawdziwego przyjaciela. Nie uważam, że siedzenie w 
dżungli Balihati, jedynie intonując i odliczając na koralach jest krysznanusilanam, właściwą 
kultywacją świadomości Kryszny.”  
 
Nauczanie Oznacza Walkę  
 
Zatem, kirtana oznacza nauczanie, śravanam, kirtanam. Kirtana nie tylko oznacza głośne 
intonowanie, ale również nauczanie, a nauczanie oznacza że musi być walka z opozycją. Kirtana 
oznacza walkę. Kirtana wytwarza boską wibrację, która będzie walczyć ze wszystkimi zwykłymi 
wibracjami, które unoszą się w tym świecie pod postacią subtelnych i wulgarnych fal. Dlatego 
Prabhupada mówił nam, że nasze korale tulasi nie powinny odpoczywać. Dolną granicą jaką 
wyznaczył było, że musimy wykonywać pewną służbę w formie intonowania Hare Kryszna, 
odliczając na koralach, przynajmniej raz dziennie. Jego dokładnymi słowy było: malika upabasa na: 
„Korale nie powinny odpoczywać”.  Natomiast jego zasadniczą instrukcją było, aby nauczać tyle, 
ile tylko możliwe.  
 
Kiedyś rozmawiałem z jednym z duchowych liderów świątyni Udipi w Madrasie. Powiedział mi: 
„Czasami nauczam o Madhwaczarji i kulcie bhakti, ale nie mam czasu na sadhanę (regularną 
duchową praktykę na którą składają się takie czynności jak dżapa, mantra gajatri, studiowanie pism 
i tak dalej). Poparłem go. Nasz guru maharadża powiedział, że hari-katha, nauczanie o Krysznie nie 
jest mniej ważne niż sadhana. Wręcz przeciwnie, jest to bardziej żywa rzecz. Nauczanie jest 
bardziej żywotne. Kiedy nauczamy, w sposób automatyczny musimy skupić się do maksimum.  Z 
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kolei, kiedy intonujemy na koralach do dżapy, możemy być roztargnieni. Natomiast, kiedy mówimy 
o Krysznie do drugiej osoby, musimy być w najwyższym stopniu uważni. W innym bowiem razie 
nie możemy mówić celnie. Cała nasza uwaga w sposób automatyczny skupi się, kiedy będziemy 
mówić o Krysznie. Kiedy piszemy o Krysznie, celność jest nawet jeszcze bardziej potrzebna niż 
wtedy, kiedy mówimy o Krysznie. Dlatego pisanie jest również kirtana. Kiedy jesteśmy 
zaangażowani w pisanie o Krysznie, kultywacja świadomości Kryszny może być nawet jeszcze 
bardziej intensywna.  
 
Gaudiya Math: Wojna Przeciwko Maji  
 
Zatem, misja nauczania Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakury, Gaudija Matha, 
wypowiedziała totalitarną wojnę maji, iluzji, a nawet wszystkim innym istniejącym kocepcjom 
religii. Naszym autorytetem jest Śrimad Bhagawatam oraz Śri Czaitanja Mahaprabhu. Boska miłość 
jest najwyższym celem każdej duszy. Piękno i miłość jest summum bonum, naszym najwyższym 
osiągnięciem; to jest najwyższy czynnik kontrolujący, a nie siła. A piękno i miłość zajmują 
najwyższe miejsce u Kryszny we Wrindawanie. Ostateczna koncepcja Prawdy Absolutnej jest 
Rzeczywistością piękna i boskiej miłości. Jednocześnie, należy wyraźnie zrozumieć różnicę 
pomiędzy pożądaniem a miłością. Nie należy tego mylić. Szczyt oddania został ukazany w miłości 
mieszkańców Wradży.  
 
Dlatego nauczanie (sankirtana), a nie odliczanie na koralach (dżapa) jest prawdziwą służbą dla 
Kryszny. Jednakże, jako że złożyliśmy ślubowanie i że poleca to Mahaprabhu i nasz gurudewa, 
musimy intonować, odliczając święte imię na koralach; jest to naszą powinnością.  
 
Nasz guru maharadża powiedział nam: „Korale dżapa nie powinny odpoczywać”. Tak więc, jeśli 
angażujemy się w działalność nauczania, nie powinniśmy mieć wątpliwości odnośnie tego, czy 
wypełniamy polecenie Mahaprabhu. Mimo iż polecał nam intonować sto tysięcy imion, 
sześćdziesiąt cztery rundy dziennie, jest to pewne prowincjonalne stwierdzenie. Tak naprawdę 
najważniejszy jest duch służby. Nie słyszymy o tym, żeby gopi wciąż odliczały imię na koralach 
tulasi, a mimo to posiadają najwyższą pozycję w służbie dla Kryszny we Wrindawanie.  !!
Ekspres do Wrindawany 
 
A zatem, Kryszna nama w znaczny sposób pomoże nam udać się w kierunku Wrindawany. 
Odgrywa w tym duże znaczenie. Święte imię bowiem niczym ekspres, zabiera nas do celu, bez 
zatrzymywania się na jakiejkolwiek innej stacji. Jeśli intonujemy imię bez żadnych konkretnych 
próśb, nie prosząc: „Daj mi to, daj mi tamto”, wtenczas działa ono niczym specjalny pociąg, który 
jedzie bez zatrzymywania się, prosto do Wrindawany.  Tam, nieobecne są nieczystości karmy i 
gńjany. Wielbiciele Wrindawany po prostu myślą: „Chcę Krysznę. Nie wiem co jest dobre, a co złe. 
Po prostu chcę Krysznę”.  
 
Student: Ile rund twój guru maharadża wymagał od swoich inicjowanych uczniów, aby intonowali 
każdego dnia? Czy wyznaczył jakąś ustaloną liczbę?  
 
Śrila Śridhara Maharadża: Przeważnie polecał intonować dwadzieścia pięć tysięcy imion, czyli 
szesnaście rund dziennie, lub co najmniej cztery rundy. Kiedy ktoś nie miał pracy, mógł intonować 
sto tysięcy imion, sześćdziesiąt cztery rundy.  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Student: Czy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura udzielał inicjacji harinama komuś, kto mógł 
intonować tylko cztery rundy dziennie?  
 
 
Jakość a nie Ilość 
 
Śrila Śridhara Maharadża: Nie było takich rozróżnień. Formalnie, należało  wykonywać pewne 
odliczanie, ale nie było żadnych sztywnych ograniczeń. To, czego od nas chciał, to intensywnego 
zaangażowania w służbę dla Pana, pod przewodnictwem Waisznawy, ponieważ najważniejszą 
kwestią jest służba. Zwiększanie ilości razy powtarzanego imienia nie zapewni nam osiągnięcia 
celu; jedynie poprzez zwiększenie jakości, odniesiemy sukces.  
 
W pismach znajduje się wiele stwierdzeń, które na różne sposoby mają wspomóc nasze 
zrozumienie świętego imienia, ale Śrila Rupa Goswami podaje nam zasadniczą myśl. Cytuje on 
Padma Puranę: atah sri krsna namadi na bhaved grahyam indriyaih. Ani nasze zmysły fizyczne, ani 
subtelne nie są w stanie wejść w kontakt z transcendentalnym. Imię to nie jest materialne (aprakrta), 
nie posiada ziemskich ograniczeń (vaikuntha). Przynależy do innej płaszczyzny. Tak więc, niczego 
co dotyczy Kryszny: Jego imienia, formy, cech czy rozrywek nie jesteśmy w stanie dosięgnąć za 
pomocą naszych fizycznych czy subtelnych zmysłów. Lecz kiedy mamy postawę służenia, zstąpi do 
nas, ze swej własnej woli.  
  
Tylko wtedy nasz język może w sposób rzeczywisty wypowiadać imię Kryszny. W innym wypadku 
możemy stworzyć jedynie fizyczny dźwięk liter imienia. Nasz język, nasze dłonie, materialny 
dźwięk, wszystkie te rzeczy tego świata nie są w stanie dosięgnąć Kryszny. Do tego, aby związać to 
ciało z czymś co jest ponadziemskie, potrzebne jest pewne pośrednictwo. I tym jest nasze 
najgorętsze pragnienie służenia Krysznie, zadowolenia Go. Żarówka nie zaświeci się, jeśli nie ma 
prądu. Tylko wtedy, kiedy płynie prąd, żarówka się zaświeci. A zatem, imię może pojawić się na 
języku, w uchu, umyśle czy na  piśmie, ale musimy mieć łaczność z Waikunthy z tym doczesnym 
światem. I tym elementem łaczącym jest służba oddania, czynna postawa służenia. To samo jest w 
stanie połączyć fizyczną rzeczywistość z Waikunthą i Wrindawaną.  
 
Rozpalenie Pustych Mantr 
 
Kryszna pojawi się ze swej woli. Pojawi się na języku i wówczas język będzie w stanie intonować 
imię Kryszny. Broń, która nie ma żadnego pocisku, może narobić trochę hałasu, ale żaden pocik tak 
naprawdę nie został wystrzelony. Podobnie też intonowanie imienia Kryszny, bez postawy służenia 
wytwarza pewien dźwięk, ale jest to tylko dźwięk na poziomie języka. Jest to podobne do strzelania 
ślepymi nabojami zamiast pocikami. Nasze intonowanie świętego imienia Kryszny musi być 
przepełnione usposobieniem służenia, skłonnością do tego, aby zadowlić Krysznę.  
 
W innym bowiem razie dźwięk, jaki bedziemy wytwarzać, będzie fałszywy. Będzie jedynie 
imitacją, czy też permutacją. Nie jesteśmy w stanie doświadczyć świętego imienia za pomocą 
naszych zmysłów. Znajduje się ponad sferą umysłu i jest ono transcendentalne. Zwykły dźwięk tego 
doczesnego świata nie może być imieniem Kryszny. Nasze ucho nie jest nawet w stanie usłyszeć 
tego imienia, jeśli ten pośrednik, postawa służenia jest nieobecna. Gorące pragnienie spełnienia 
woli Kryszny musi pośredniczyć pomiędzy Kryszną i uchem, za pośrednictwem umysłu. Tylko 
wtenczas Kryszna nama wejdzie do naszego ucha i objawi nam swą formę, cechy i rozrywki. 
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Świete imię nie jest materialne, jest aprakrita, transcendentalne, ponadziemskie. Tylko dzięki naszej 
woli służenia, zstępuje ono do tego doczesnego świata.  
 
Nasz guru maharadża kładł największy nacisk na rozwijanie postawy służenia. W innym wypadku 
bowiem wszystko to jest fałszywe, wszystko jest imitacją. I ludzie będą mówić: „Och, nie ma tam 
Kryszy. Ci ludzie to hipokryci. Jedynie tańczą i robią hałas, ale nie przepełnia ich duch służby.” 
Jedynie za pośrednictwem służby, możemy bezpośrednio wejść w kontakt z Kryszną. Tak naprawdę 
chodzi o to, aby praktykować to, w jaki sposób osiągnąć nastrój służby, waisznawa sewa. 
Waisznawa wykonuje służbę, a my musimy przyswoić sobie od niego metody osiągnięcia tej 
postawy służenia.  
 
Pod zwierzchnictwem wielbiciela, musimy praktykować samoofiarę. Niezbędne jest samozaparcie i 
samopoświęcenie. I tą pozytywną rzecz otrzymamy od wielbiciela. Jeśli na początku dzieciom da 
się długopis i papier, nie będzie to  zbyt owocne, dlatego daje się im kamień i na ziemi ćwiczą 
pisanie. Tak więc, na początku musimy starać się praktykować to, dzięki czemu możemy rozwinąć 
postawę służenia, nawyk poświęcenia. Jest ono naszym wrodzonym bogactwem i to jest naszym 
pocieszeniem.  
 
Jeśli będziemy starać się rozwijać postawę służenia, czysty wielbiciel nam pomoże. Jest 
powiedziane, że jeśli ktoś jest biedny, powinien dawać komuś choć odrobinę śmieci w darze. Mówi 
się biednemu: „Dawaj innym przynajmniej odrobinę smieci i poprzez to ćwicz swą dłoń w dawaniu. 
A zatem, duch służby jest ważną rzeczą. Musimy praktykować samoofiarę w służbie dla Kryszny.  
  
Nie możemy obawiać się, że nie osiagniemy najwyższej formy służby w namabhadżanie, 
wielbieniu świetego imienia. Nie powinnismy myśleć: „Dlaczego proszą mnie abym zamiatał 
swiątynię? Każdy zwykły człowiek może to zrobić.” Nie możemy bać się tego. Jest to dla nas 
konieczne, aby przyswoic sobie postawę służenia. Wymagane jest samoofiarowanie, 
bezinteresowność i samozapomnienie. Mówi się, że Sokrates jest przykładem samozapomnienia, a 
Jezus Chrystus samoofiary. Dla jakiego celu? Dla sprawy Najwyższego. Dlatego musimy posiadać 
dobre powiąznie z wielbicielem. Pod jego zwierzchnictwem  połączymy się ze sferą służby. Nasza 
energia może powędrować do tej transcendentalnej płaszczyzny jedynie dzięki jego łasce czy też 
jego rozmyślaniom. Dlatego nasz guru maharadża, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, kładł 
dziewięćdziesiąt procent nascisku na rozwijanie postawy służenia  w nauczaniu i to powinno być 
naszym celem, bez względu na zajmowaną przez nas pozycję.  !!!!!!!!!!!!!!
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ROZDZIAŁ DWUNASTY !
 
Nektar Świętego Imienia  
 
Konieczny jest nie tylko dźwięk świętego imienia Kryszny, ale również i właściwe znaczenie, 
istota, esencja dźwięku. W nama-aparadha, intonowaniu z obrazami ukazuje się jedynie fizyczny 
aspekt świętego imienia, a nie prawdziwe imię. Prawdziwe imię jest całkowicie duchowe. 
Namaksara bahiraya batu nama kabu naya: sam dźwięk liter imienia nigdy nie będzie prawdziwym 
imieniem. Zostało to wyjaśnione w „Prema-wiwarta” Dżagadanandy Pandity, książce pełnej 
filozoficznych konkluzji dotyczących świadomości Kryszny. Została wydana i zredagowana przez 
Bhaktiwinoda Thakurę. Tam znajduje się ten ustęp: namaksara bahiraya batu nama kabu naya: 
Nigdy nie powinno się uważać, że zwykły dźwięk świętego imienia Kryszny jest prawdziwym 
imieniem.  
 
I chociaż nawet w namabhasa, cieniu świętego imienia, które pojawia się przed czystym 
intonowaniem bez obraz jest obecny dźwięk świętego imienia,  nie ma tam jego wewnętrznej treści. 
Namabhasa może obdarzyć nas mukti, wyzwoleniem od znajdowania się po stronie wartości 
ujemnych, od świata materialnego. Jednakże nie możemy odnaleźć tam choćby śladu swej bytności 
po stronie wartości dodatnich, w świecie duchowym. Imię jest tam nieobecne. Święte imię Kryszny 
jest wartością dodatnią i jeśli naprawdę chcemy dosięgnąć święte imię, musimy uzyskać 
pozwolenie na to, aby wejść do tego świata wartości dodatnich. Kiedy znajdujemy się po stronie 
wartości ujemnych, w jaki sposób mozemy dosięgnąć to imię? Namabhasa może obdarzyć nas 
wyzwoleniem, ale nie może dać nam możności uczestnictwa w królestwie oddania. A zatem, 
również w namabhasa prawdziwe imię jest nieobecne.  
 
Klejnoty Wed  
 
Tylko określona grupa dusz wyzwolonych czci święte imię; nie wszyscy.  
Srila Rupa Goswami napisał w swej Namasztakam (1):  
 
nikhila-sruti-mauli ratna mala  
dyuti nirajita-pada-pankajanta  
ayi mukta-kulair upasyamanam  
paritas tvam hari-nam samsrayami 
 
„O Święte Imię! Koniuszki palców Twoich lotosowych stóp są nieustannie wielbione iskrzącym się 
blaskiem, emanującym z drogocennych rozdziałów Upaniszadów, będących niczym koronne 
klejnoty Wed. Jesteś wiecznie czczone oraz intonowane przez takie wyzwolone dusze jak Narada i 
Śukadewa Goswami. O Hari Nama! Oczyszczając się ze wszelkich obraz, przyjmuję w Tobie 
całkowite schronienie.”  
 
Rupa Goswami mówi, że wiele wyzwolonych dusz wielbi święte imię Kryszny, ofiarowując 
zewsząd swe wyrazy szacunku. Wyjaśnia on, że choć w zwykłych pismach świętych można nie 
odnaleźć wspaniałości świętego imienia, to kiedy przestudiuje się je wszystkie razem, odnajdzie się 
prawdziwą istotę świętego imienia. Zwykli ludzie mogą tego nie odkryć podczas swych studiów, 
ale są tacy, co potrafią zebrać z tych obszernych pism prawdziwą istotę, prawdziwy cel oraz 
dostrzec wielkość świętego imienia jako całkowity cel wszystkich głównych pism wedyjskich.  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Dżungla Dźwięków  
 
Główne kodeksy śruti, Wedy podają wskazówki odnośnie świętego imienia Kryszny. Śruti oznacza 
szabda: to, co można uchwycić za pomocą ucha, forma dźwiękowa prawdy objawionej, która 
zstąpiła z góry. Wedy oczywiście mówią nam, że do najwyższej rzeczywistości możemy zbliżyć się 
jedynie poprzez dźwięk. W innym bowiem razie działałyby one przeciwko sobie samym. Gdyby nie 
mówiły, że jedynie poprzez dźwięk osiągniemy prawdę, jaka byłaby potrzeba Wed, które są 
przecież uosobionym dźwiękiem? A zatem, jeśli prześledzimy ich prawdziwe oblicze, zobaczymy iż 
główne Wedy mówią że dzięki kultywowaniu dźwięku możemy osiągnąć Pana. Tak więc 
dochodzimy do zrozumienia tego, jedynie za pomocą dźwięku (sabda pramanam). Sam dźwięk 
może przekazać rzeczywistość. Wedy muszą to mówić, w innym bowiem razie byłyby tylko 
daremną dżunglą dźwięków.  
 
Śruti oznacza to, co można otrzymać za pomocą ucha, i dźwięk ten jest doskonały. Śruti przychodzą 
oznajmić nam, że poprzez sam dźwięk możemy osiągnąć najwyższy cel.  Główne kodeksy (sutry) 
śruti informuja nas: nikhila  
sruti mauli ratna mala. Mauli oznacza główne pisma. Są one podobne do wielu pereł czy też 
klejnotów nawleczonych na nić, tworzących naszyjnik. Dzięki ich blaskowi objawiane są lotosowe 
stopy świętego imienia. I tak jak spełniając arati, ofiarowujemy lampkę aby w sposób bardziej 
widoczny pokazać  zwykłym ludziom formę Bóstwa Pana, tak samo główne śruti pomagają nam 
mieć to zrozumienie: że tylko poprzez dźwięk możemy mieć Najwyższego Pana.  
 
Rupa Goswami mówi, że jeśli będziemy bardziej zwracać uwagę na ich znaczenie, dostrzeżemy to, 
iż główne śruti starają się jedynie pokazać nam lotosowe stopy świętego imienia, w ten sam sposób 
jak w czasie arati lampka ghee pomaga nam zobaczyć postać Pana. I choć możemy ogólnie widzieć 
Bóstwo, to z pomocą lampki mamy szczegółowy obraz różnych części ciała Pana. I w podobny 
sposób widzimy, że główne śruti swym światłem starają się pokazać nam niższą część świętego 
imienia Kryszny. Prowadzą nas i pomagają nam osiągnąć zrozumienie najbardziej oddalonej części 
świętego imienia, ogólne pojęcie, że imię to jest wszystkim. Rupa Goswami mówi, że wszyscy ci 
co są prawdziwie wyzwoleni otaczają się świętym imieniem oraz ofiarowują modlitwy oraz swą 
cześć. I modli się: „Z takim nastawieniem przyjmuję schronienie świętego imienia Kryszny.”  
 
Trudno jest zrozumieć prawdziwe znaczenie Wed. Niektórzy ludzie będą mówić: „Wedy nie 
polecają intonowania Hare Kryszna, a wręcz czasami wspominają słowo 'Kryszna' jako imię 
demona. Dlaczego zatem mamy intonować imię Kryszny?” Lecz w  Wedach (Chandogya Upanisad 
8. 13. 1), odnajdujemy ten oto wers:  
 
syamac chavalam prapadye 
savalac chyamam prapadye 
 
„Dzięki pomocy czarnego (śyama), zostaniemy wprowadzeni do służby dla białego (savala); dzięki 
pomocy białego (savala), zostaniemy wprowadzeni do służby dla czarnego (syama).” Jakie jest 
znaczenie tego wersetu? Nasi aczarjowie tłumaczą, że Absolut można zrozumieć dzięki pomocy 
energii i energetyka.  
 
Śyama oznacza Krysznę, który jest czarnawy, a savala, biały oznacza Radharani. A zatem dzięki 
pomocy Radhy, możemy otrzymać służbę dla Kryszny, a dzięki pomocy Kryszny możemy 
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otrzymać służbę dla Radharani.  
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