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IX

Pierwsza myśl, aby napisać komentarz do Śikszasz-
taki, przyszła do mnie po zakończeniu serii wykła-
dów na temat nauk Śri Kryszny Czajtanji w ośmiu 

strofach, latem 2004 roku. Wykłady prowadzone były na 
jednej z wysp u wybrzeża Finlandii, gdzie dni w miesiącach 
letnich są tak długie, że noc nigdy nie przesłania Słońca 
w pełni. Ciemność nie ma dostępu do obfi tości światła. Gdy 
kąpaliśmy się w blasku zarówno słońca, jak i Śikszasztaki, 
wydawało się, że ani ciemność, ani niewiedza nie mają na 
nas żadnego wpływu.

Kiedy wróciłem do Kalifornii, uczestnicy zajęć zachę cili 
mnie, bym napisał komentarz do ośmiu wersetów Gaury. 
Z początku wahałem się, później jednak odkryłem, że przez 
ponad pięćset lat od czasu wypowiedzenia wersetów Śik-
szasztaki niewiele o nich napisano. Mimo iż Padjawali Śri 
Rupy zawiera wersety Mahaprabhu (oraz inne) w ramach 
ogólnych kategorii, Śri Rupa nie komentuje ani nie po-
rządkuje ich w żaden określony sposób. Śri Czajtanjacza-
ritamryta Śri Krysznadasy Kawiradży jako pierwsza nada-
je im porządek oraz tło historyczne: w narracji Kawiradży 
Mahap rabhu wypowiada je Rai Ramanandzie oraz Swarupie 
Damo darze pod sam koniec swoich przejawionych rozry-
wek. Krysznadasa Kawiradża również zwięźle je objaśnia. 
Zas koczyło mnie, gdy odkryłem, że po Śri Rupie i Kryszna-
dasie Kawiradży kolejne wyjaśnienie znaczenia Śikszasztaki 
pojawia się dopiero wraz z ukazaniem się Śri Sanmodana-
bhaszji autorstwa Thakury Bhaktiwinody, pod koniec dzie-
więtnastego wieku.
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Rozważywszy to, jak niewiele napisano na temat wer-
setów Śikszasztaki od czasów Mahaprabhu oraz fakt, że to 
właśnie w naszej linii pojawił się najważniejszy do nich ko-
mentarz, odsunąłem od siebie początkowe wahanie. Studiu-
jąc objaśnienia Bhaktiwinody Thakury, poczułem, że dzięki 
swej łasce, pozostawił on do wykonania swoim zwolenni-
kom nieco służby w postaci bardziej szczegółowego omó-
wienia jego znakomitej Śri Sanmodanabhaszji. Jak mogli-
by oczekiwać czytelnicy obeznani z pisarstwem Thakury 
Bhaktiwinody, jego dzieło jest dość oryginalne. Być może 
najistotniejszy aspekt komentarza Thakury Bhaktiwinody 
stanowią analogie wykazane pomiędzy każdym wersetem 
Gaury a etapami bhakti (bhakti) Śri Rupy, które rozpoczy-
nają się od wstępnej wiary (śraddhā), a kończą na miłości 
do Boga (prema). Wiąże on również siedem przedstawio-
nych w pierwszym wersecie chwał sankirtany Śri Kryszny 
(Śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtana) z kolejnymi siedmioma wersetami, 
dostrzegając w nich szczegółowe omówienie owych chwał. 
Są to spostrzeżenia niezwykłe.

Po napisaniu Śri Sanmodanabhaszji, Thakura Bhaktiwi-
noda podkreślił związek pomiędzy ośmioma wersetami Śik-
szasztaki a etapami bhakti także w tekście Bhadżanarahasja, 
uczącym jak medytować o Śikszasztace w miarę czynienia 
postępu duchowego. Wskazując na ten związek, zarówno 
w Śri Sanmodanabhaszji, jak i w Bhadżanarahasji, Thaku-
ra Bhaktiwinoda kładzie nacisk na wagę poznania swojego 
własnego poziomu kwalifi kacji i przyrównuje to do praw-
dziwego piękna, jako że niestosowne jest uważać siebie za 
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bardziej zaawansowanego niż się jest faktycznie. Dzięki 
temu, objaśnienie Śikszasztaki Thakury Bhaktiwinody służy 
za przewodnik po naszym wewnętrznym krajobrazie, poz-
walając wyznaczyć cel (prema), a następnie wytyczyć trasę 
za pomocą duchowej uczciwości.

Po komentarzu Bhaktiwinody Thakury pojawił się kolej-
ny – Wiwrytti – napisany przez spadkobiercę jego ducho-
wego dziedzictwa, Śri Bhaktisiddhantę Saraswatiego Tha-
kurę. Wiwrytti Saraswatiego Thakury ściśle podąża śladem 
Thakury Bhaktiwinody. Niniejszy komentarz inspirowany 
Wiwrytti odkrywa głębię myśli Thakury Bhaktiwinody, 
a także prowadzi Czytelnika przez krótkie objaśnienie Śik-
szasztaki autorstwa Krysznadasy Kawiradży Goswamiego.

Komentarz ten został napisany przede wszystkim dla 
Czytelników obeznanych z wisznuizmem gaudija (gauḍīya). 
Jednocześnie stanowi próbę zapoznania wszystkich osób 
o inklinacjach duchowych z niezmierzoną głębią wkładu Śri 
Kryszny Czajtanji w tę sferę życia. Żadna praca nie bywa 
idealna w stu procentach, nie są takie zwłaszcza dzieła 
traktujące o doskonałości duchowej. Oby uczeni bhakto-
wie [wielbiciele Boga – przyp. tłum.] wskazali, dla mojej 
korzyści, jakiekolwiek wady tej pracy i oby sami napisali 
więcej na temat Śikszasztaki. Modlę się o błogosławieństwo 
dla wszystkich, którzy pomogli wydrukować ten komentarz 
oraz o to, by zainspirował on Czytelników do kroczenia 
ścieżką wiodącą do premy.

Swami B.V. Tripurari
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I N W O K A C J A

Największy wizjoner sampradaji gaudija (gauḍīya-sam-
pradāya) w historii najnowszej, Śri Kedarnatha Thakura 
Bhaktiwinoda, łaskawie objawił znaczenie Śikszasztaki 
Gaura kryszny w swoim komentarzu Śri Sanmodanabhaszja. 
Jego najukochańszy uczeń, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati 
Thakura, również skomentował tych osiem strof. W niniej-
szej publikacji najmniej znaczący uczeń ich uczniów pró-
buje zbadać głębię oceanu poezji Gaurakryszny, idąc za ich 
natchnieniem. Jeżeli w trakcie tego zdarzy mu się utonąć, 
jakaż będzie strata?







ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

cetaḥ – umysłu; darpaṇa – zwierciadła; 
mārjanam – oczyszczanie; bhava – światowego życia; 
mahā-dāva-agni – ogromnego pożaru lasu; 
nirvāpaṇam – ugaszenie; śreyaḥ – pomyślności; 
kairava – białego lotosu; candrikā – promieniami księżyca; 
vitaraṇam – otwieranie; vidyā – wiedzy; vadhū – żony; 
jīvanam – życie; ānanda – błogości; ambudhi – oceanu; 
vardhanam – wzbieranie; prati-padam – na każdym kroku; 
pūrṇa-amṛta – pełnego nektaru; āsvādanam – dawanie 
smaku; sarva – całkowita; ātma-snapanam – kąpiel jaźni; 
param – wyłącznie; vijayate – triumfuje nad wszystkim; 
śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam – wspólne śpiewanie świętego imienia 
Śri Kryszny



Sankirtana Śri Kryszny niepodzielnie triumfuje nad 
wszystkim!
Oczyszcza zwierciadło umysłu, 
gasi ogromny leśny pożar światowego życia,
a swoimi księżycowymi promieniami otwiera płatki 
białego lotosu pomyślności.
Jest życiem oblubienicy zwanej wiedzą.
Sprawia, że wzbiera ocean błogości, który
na każdym kroku daje pełnię smaku nieśmiertelnego 
nektaru i kąpie całą jaźń.
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Szukając najwyższej miłości podczas swoich ziems kich 
lili (l…lā), Kryszna rasaradża (rasarāja) został wpra-
wiony w osłupienie, gdy poznał wymiar uczucia Radhy, 

ponieważ przewyższało ono wszystko, czegokolwiek i kiedy-
kolwiek doświadczył. Jako że zawsze miał się za króla miłości, 
przeżycie to wpędziło go w kryzys egzystencjalny, zmuszając 
do zadania sobie trudnego pytania: „Czy ja naprawdę jes-
tem królem miłoś ci, gdy wyraźnie widać, że miłość Radhy 
przewyż sza wszystko, czego kolwiek doznałem?”. Podstawowy 
cel jego zstąpienia – smakowanie najwyższej miłoś ci – został 
w ten sposób chybiony, co z kolei wpłynęło na zdolność reali-
zacji celu drugoplanowego – nauczania świata o miłości.

Chcąc rozwiązać ten podwójny kryzys, Kryszna, idąc za 
swoją naturą, spróbował wykraść uczucia Radhy. Sprytny zło-
dziej wie, gdzie się ukryć. Dokąd udał się Śjama? Ten piękny 
złodziej o ciemnej karnacji schował się w wieku ciemności, 
w kalijudze (Kali-yuga), przebierając się za sadhu (sādhu). 
Jednak to, co ukradł, było bardziej olśniewające od milionów 
słońc. Kiedy zatem jego wielbiciele – najdrożsi Radharani 
– zaczęli go szukać, odnaleźć go nie było trudno.

Zdając sobie sprawę z dużego prawdopodobieństwa zosta-
nia złapanym przez wielbicieli, dla odwrócenia uwagi, Krysz-
na rozdał skradzione dobra, radząc każdemu, kto je otrzymał, 
aby przekazał je innym. To jednak pogorszyło sprawę, gdyż 
bhaktowie widząc rozdawanie premy, zaczęli coś podejrzewać. 
Wiedzieli, że miłości tak olśniewającej jak miłość Radhy można 
doświadczać tylko w związku z Kryszną, a więc Kryszna musi 
znajdować się pośród nich. Ponad to, mimo iż Kryszna pró-
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bował rozdzielać owe dobra, prema, z powodu swojej natury, 
wezbrała w nim jeszcze bardziej, przemieniając jego karnację 
w złotą. Przyciągnięci przez tę barwę i widząc inten sywność 
jego premy, wielbiciele nazwali go Gaurakryszną, a następnie 
zaczęli rozgłaszać prawdę całemu światu. W końcu, ów złoty 
Kryszna, znalazłszy się w niewoli dwóch najlepszych przyja-
ciółek Radhy, wyznał swe winy w ośmiu strofach, błagając 
o łaskę. Dopiero po jej otrzymaniu był w stanie zrozumieć 
skutki swoich czynów i w pełni zasmakować miłości Radhy. 

*

Gaurakryszna, inaczej znany jako Śri Kryszna Czajtanja, sta-
nowi odpowiedź na kryzys egzystencjalny Kryszny rasaradży. 
Aby zachować poczucie tożsamości króla miłości, Kryszna 
musiał skosztować miłości Radhy, a zatem ukrył się w prze-
braniu wielbiciela, chcąc doświadczyć jej uczucia. Jako Gau-
ra, mógł zasmakować go w pełni. Osiągnąwszy swój główny 
cel, mógł należycie skupić się na celu drugoplanowym. Gdy 
skosztował tego, co chciał, zaczął nauczać – a nauczał dobrze. 
Esencja jego smakowania i nauk znajduje się w ośmiu stro-
fach znanych jako Śikszasztaka, których jest autorem. 

Wersety Śikszasztaki znajdują się w Padjawali – zbiorze 
wersetów Śri Rupy Goswamiego. Nie pojawiają się w nim 
jednak kolejno, ale są rozrzucone po całej książce. Dopiero 
zwolennik Rupy Goswamiego, Krysznadasa Kawiradża Go-
swami, po raz pierwszy zestawił je w całość, jako ośmiostro-
fowy wiersz, w którym każda zwrotka reprezentuje kolejny 
etap duchowej introspekcji.
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W Czajtanjaczaritamrycie Krysznadasa Kawiradża opisuje 
Śri Krysznę Czajtanję między Ramą Rają a Damodarą Swaru-
pą, w uniesieniu recytującego Śikszasztakę. Zostaje ona wypo-
wiedziana po tym, jak Kawiradża Krysznadasa kończy pełną 
narrację aczarjalili (ācārya-līlā) Gaurakryszny. Każdy niuans 
lili Gaurakryszny jest lekcją na temat miłości, a – gdy kurtyna 
ma już opaść, kończąc ten spektakl boskiej szczodrości – Śri 
Kryszna Czajtanja ponownie zgłębia jej znaczenie w poezji 
Śikszasztaki.

Czcigodny Krysznadasa Kawiradża opisuje, że pewnego 
razu Gaura Raja nie spał całą noc pochłonięty szczególną 
bhawą (bhāva), recytując różnorodne wersety i delektując się 
ich znaczeniem. Prabhu Gaura radośnie oznajmił: „Słuchaj-
cie – Swarupo, Ramo Rajo – ofi ara sankirtany (saṅkīrtana) 
to sposób czczenia Kryszny w wieku Kali. Tylko dzięki tej 
praktyce, bardzo inteligentni osiągają lotosowe stopy Krysz-
ny”1. Gaura Raja następnie zacytował coś, co jest zapewne 
najważniejszą abhidhejatattwaśloką (abhidheya-tattva-śloka) 
Śrimad Bhagawatam [Bhagawatapurany – przyp. red], jako 
dowód na poparcie swojego ekstatycznego wglądu:

[W kalijudze] osoby o subtelnej teistycznej inteligencji
z przekonaniem czczą go wraz z jego towarzyszami,
spełniając ofi arę sankirtany.
Mając za broń wzniesione i ozdobione ramiona,
stale wypowiada sylaby „krysz-na”.
On jest Kryszną (czarnym), a mimo to złotym 
w swej chwale2.
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To właśnie w tej śloce Bhagawatam Sanatana Goswami 
odnalazł Krysznę, ukrywającego się w kalijudze. Po zacyto-
waniu jej, Gaurakryszna wyrecytował pierwszy werset swojej 
Śikszasztaki, wychwalając sankirtanę Śri Kryszny3.

Paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam!
Na wstępie swoich nauk w ośmiu wersetach, Gaurakryszna 
wychwala zalety sankirtany Śri Kryszny w celu obudzenia 
śraddhy (śraddhā) – wiary – w jej skuteczność i doprowadzenia 
do jej zewnętrznego wyrazu w postaci śaranagati (śaraṇāgati) 
– podporządkowania. Tego rodzaju wiara predysponuje do 
wejścia na ścieżkę oddania, stanowi początek krysznabhakti 
(kṛṣṇa-bhakti). Napełniony taką wiarą, Gaurakryszna woła: 
„Paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam!”. 

Słowa paraṁ vijayate wzywają do poświęcenia się wyłącz-
nie sankirtanie Śri Kryszny, do zrezygnowania z jakiejkolwiek 
innej ścieżki. Bhagawadgita, pieśń Śri Kryszny do Ardżuny, 
kończy się, kładąc podobny nacisk na śraddhę i śaranagati. 
Zamyka ją słynna fraza: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ 
śaraṇaṁ vraja4. Historia życia Kryszny – Śrimad Bhagawa-
tam – rozpoczyna się od podkreślenia tego samego. Słowa: 
dharmaḥ projjhita-kaitavo’tra otwierają księgę o jego życiu5.

Zarówno końcowe stwierdzenie Bhagawadgity, jak i po-
czątkowe Śrimad Bhagawatam opowiadają się za wiarą w wy-
łączne oddanie dla Śri Kryszny oraz podporządkowanie, które 
z niego wynika. Słowa Kryszny kończące Bhagawadgitę są 
dobitne, ale poprzedzone przez sześćset wersetów, które je 
uzasadniają. Równie dobitne i gruntownie uzasadnione są po-
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czątkowe wersy Śrimad Bhagawatam, gdy odrzucają wszelkie 
inne przejawy dharmy (dharma), a nawet ideał zbawienia. Już 
na wstępie Bhagawatam kładzie nacisk na wyłączne oddanie, po 
czym następuje prawie osiemnaście tysięcy wersetów na popar-
cie tej przesłanki. Podobnie, na początku Śikszastaki podkreś-
lenie wagi śraddhy oraz śaranagati zostało poprzedzone wstę-
pem w postaci całego, wypełnionego miłością do Boga, życia 
Gaurakryszny jako przykładu, który przemawia donoś niej niż 
objaśnianie zasad. Stanowisko Gaury dobrze pot wierdzają 
także zalety namasankirtany (nāma-saṅkīrtana) wy mienione 
przez niego w podsumowaniu początkowej śloki Śikszasztaki, 
siedem kolejnych wersetów tego utworu oraz ocean literatury 
opartej na świętych tekstach, który Goswami z Wryndawany 
i ich następcy ubili z Śikszasztaki Gaurakryszny.

Już od samego początku Śikszasztaka pobudza zatem wiarę 
w skuteczność wyłącznej sankirtany Śri Kryszny. Wiara ta nie 
jest ślepa i dogmatyczna, jest raczej oświeconą wiarą czerpaną 
z objawienia. Ma ona siłę wprowadzania zmiany w naszym ży-
ciu, zmiany serca obejmującej śaranagati – etap, a zarazem scenę, 
na której rozgrywa się krysznabhakti. Pierwszych sześć szczebli 
na drabinie prowadzącej do wradżabhakti (vraja-bhakti) – od 
początkowej śraddhy do ruczi (ruci), smaku – stanowi proces 
pełnego budowania sceny śaranagati w sercu. Łączy tym samym 
promień nadziei, który jako pierwszy wschodzi w naszym sercu, 
ze słońcem wiary, które nigdy nie zachodzi w krainie wolnej 
od wątpliwości i błędnych wyobrażeń. To właśnie wiara w sku-
teczność sankirtany Śri Kryszny umieszcza nas na ścieżce, 
a porusza po niej sama, wypełniona wiarą, ofi ara sankirtany.
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Mimo iż Śri Czajtanja wysławia sankirtanę w celu wzbu-
dzenia wiary w jej skuteczność, nie wyjaśnia wagi samego po-
jęcia, które – oprócz zwykłego znaczenia – ma sens szczegól-
ny dla Śri Czajtanji oraz jego zwolenników. Tutaj, w Śikszasz-
tace, Mahaprabhu uściśla je, mówiąc „śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtana”. 
Niezbędne jest więc wydobycie znaczenia wszystkich czte-
rech słów: śrī, Kṛṣṇa, sam oraz kīrtana, aby zrozumieć mno-
gość intencji Śri Czajtanji.

Słowo kīrtana oznacza wysławianie kogoś. Pochodzi od 
rdzenia czasownikowego kīrti, oznaczającego sławę. To coś, 
dzięki czemu możemy rozsławić czyjeś zalety oraz sami stać 
się pełnymi zalet. Ogólnie mówiąc – stajemy się chwalebni 
wychwalając innych, a nie samych siebie. Możemy wychwa-
lać czyjeś imię, cechy, postać bądź czynności, tworząc tym 
samym różnego rodzaju kirtany.

W Śikszasztace Śri Czajtanja kładzie nacisk na namakir-
tanę (nāma-kīrtana), czyli kirtanę imienia, ale nie dowol-
nego imienia. Wzywa do wyłącznej kirtany imienia Boga, 
które uznaje się za nieróżne od samego Boga. Jeżeli między 
Kryszną a jego imieniem zachodzi jakakolwiek różnica, pole-
ga ona na tym, iż w postaci swojego imienia jest on bardziej 
przystępny. Śri Rupa Goswamipada wyjaśnia to w swojej Śri-
krysznanamasztace:

O Harinamo!
Przejawiasz się w dwóch swarupach (svarūpa)
jako „nazwany” oraz jako „imię”.
Sława imienia przewyższa sławę nazwanego.
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Jaki jest na to dowód?
Kto poważnie znieważy imię,
lecz okaże skruchę
słowami i czczeniem owego imienia,
zawsze kąpać się będzie w morzu ekstazy6.

Zatem, w postaci kirtany imienia, imię Kryszny jest zarówno 
wzniosłe – będąc jednym z Bogiem – jak i wysoce przystępne.

Mahaprabhu dalej uściśla swoją metodę, zalecając nie tyl-
ko kirtanę, ale sankirtanę imienia Kryszny. Sam znaczy „peł-
ny”, „kompletny”, „całościowy”. Słowo saṅkīrtana implikuje 
wszechstronną gloryfi kację, zarówno pod względem ilościo-
wym, jak i jakościowym. Jest ona pełna ilościowo w przy-
padku jednomyślności, gdy biorą w niej udział wszyscy obec-
ni. Sankirtana sugeruje więc gloryfi kację unisono z innymi, 
podobnie myślącymi osobami, a w ten sposób towarzystwo 
świętych osób – sadhusangę (sādhu-saṅga).

Jakości sankirtany Gaurakryszny nie można zrozumieć, nie 
wspominając Radhy. Słowo śrī w pierwszym wersecie Gaury 
mówi o boskiej towarzyszce Kryszny. To właśnie w pogoni 
za jej miłością Kryszna staje się Gaurą i śpiewa w sankirtanie. 
Śpiewa, czując jak ona, widząc siebie jej oczami. Nikt nie zna 
Kryszny lepiej niż Radha. Jej miłość nazywana jest samar-
tharati (samarthā-rati) – miłością kompetentną, która potrafi  
całkowicie zdobyć Krysznę. Jak zobaczymy w ostatniej śloce 
Śikszasztaki, jest to rodzaj miłości, który Śri Czajtanja smaku-
je i rozdziela w sankirtanie Śri Kryszny. To miłość najwyższej 
próby – prema Śri Radhy w mahabhawie (mahābhāva).
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Choć sankirtana stanowi dharmę kalijugi, w obecnym cyklu 
jug uzyskujemy szczególny przywilej. Gaurakryszna rozdaje 
możliwie jak najszerzej nie tylko dharmę, ale także najwyższej 
jakości premę, zapraszając każdego do najskrytszej komnaty 
swego serca. W ten sposób, splótłszy girlandę zarówno z pre-
my jak i z sankirtany, stara się zawiesić ją światu na szyi7.

Kiedy radża (rāja) z Puri po raz pierwszy ujrzał sankir-
tanę towarzyszy Gaury, ogarnęło go zdumienie (camatkāra). 
Nig dy dotąd nie był świadkiem ani takiego rodzaju kirtany 
i tańca, ani takiego rodzaju miłości8. Prataparudrze Maha-
radży nie obce było wysławianie Kryszny. Rządził mias-
tem sku pionym na gloryfi kowaniu Kryszny, miastem, które 
goś ciło wiele milionów pielgrzymów. Gdy zapytał szwagra, 
co to za kirtana, Gopinatha odrzekł: caitanyera sṛṣṭi ei prema-
-saṅkīrtana – „Oto dzieło Śri Czajtanji. Nazywa się premasan-
kirtana (prema-saṅkīrtana)”9. Nie wszystkie formy sankir-
tany oferują premę, jednak sankirtana Gaurakryszny dotyczy 
wyłącznie premy. W rzeczy samej, ta sankirtana na samo zba-
wienie (mukti) patrzy z dezaprobatą.

O zasadniczej mantrze złożonej z imion Boga (nāma-
-mantra), przywoływanej przez Śri Czajtanję w jego pre-
masankirtanie, wspominają teksty śruti. Kalisantaranopani-
szad nazywa tę składającą się z szesnastu imion namamantrę 
„tāraka-brahma-nāma” – imieniem, które może wyzwolić nas 
z materialnej egzystencji. Tāraka oznacza zbawcę; termin ten 
sugeruje, iż intonowanie wspomnianej mantry skutkuje zba-
wieniem od powtarzających się narodzin i śmierci (saṁsāra), 
zwłaszcza w kalijudze. W rzeczywistości jest to namamantra, 
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którą jugawatara (yugāvatāra) rozdziela w ciemnym wieku 
Kali – namamantra Hare Kryszna. Jednak ani awatara dla 
wieku Kali, ani też upaniszady nie mówią o premie.

Wyjątkowy przywilej premasankirtany wynika z tego, iż 
Śri Czajtanja jest Kryszną. Nie jest on zwyczajnym awatarą 
(āvatāra) dla kalijugi, który pojawia się na świecie, by zbawić 
ludzi od narodzin i śmierci, zalecając określony proces religij-
ny dla danej jugi (yuga-dharma). Nie jest on wcieleniem Nara-
jany ani Kryszny, ale raczej samym Kryszną. Choć rzeczywiś-
cie naucza jugadharmy, ma swój własny wewnętrzny cel. Nie 
intonuje jedynie tarakabrahmanamy, ale parakabrahmanamę 
(pāraka-brahma-nāma). Pāraka znaczy „kompetentny”. Tu-
taj wskazuje to, iż namamantra Hare Kryszna jest w stanie nie 
tylko zbawić nas od sansary, lecz ponadto obdarzyć skarbem 
premy10. Zatem fraza z Śikszasztaki: paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-
-saṅkīrtanam zapowiada chwałę tego, co jest najlepszą formą 
sadhany (sādhana) / sadhji (sādhya), czyli duchowej praktyki 
naturalnie prowadzącej do najwyższej postaci duchowej dos-
konałości w premie. Czy jest więc potrzeba jakiejkolwiek in-
nej sadhany? Gdzie znajdziemy wyższą sadhję (cel)?

Po pochwale najwyborniejszej praktyki duchowej słowa-
mi paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam, Śri Czajtanja kreśli 
siedem efektów sankirtany imienia. Zgodnie z wizją Thakury 
Bhaktiwinody, odpowiadają one siedmiu kolejnym etapom, 
które następują po etapach śraddhy i sadhusangi, a kończą się 
premą, jak to opisał Śri Rupa Gos wami w swojej Bhaktira-
samrytasindhu. Śri Rupa pisze:
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Najpierw wiara, potem towarzystwo świętych,
następnie czynności bhadżany (bhajana)
prowadzące do ustania przeszkód,
potem stałość, smak, przywiązanie,
ekstaza i boska miłość.
To kolejność etapów,
poprzez które w sadhakach (sādhaka) budzi się prema11.

Pierwsze dwa etapy – śraddha i sadhusanga – zostały już omó-
wione12. Po wzbudzeniu wiary w metodę swojego boskiego 
szaleństwa oraz sugestii, iż najlepiej rozwijać ją w towarzystwie 
sadhu, Śri Czajtanja postanawia wymienić siedem konkretnych 
chwał namasankirtany odpowiadających siedmiu etapom po-
zostałym do osiągnięcia krysznapremy. Każdy z tych etapów 
jest opisany w kolejnych siedmiu wersetach Śikszasztaki.

Ceto-darpaṇa-mārjanam
Cetaḥ to sanskryckie słowo wymykające się angielskiemu 
[i polskiemu – przyp. tłum.] przekładowi. Często oddaje się 
je jako „serce”, „umysł” bądź „świadomość”. Wywodzi się 
z rdzenia czasownikowego cit, który oznacza „wiedzieć” lub 
„być świadomym”. Odnosi się zatem do tej wewnętrznej zdol-
ności, dzięki której stajemy się świadomi siebie. Tutaj Gaura 
Raja przyrównuje ją do lustra, zwierciadła świadomości. Nie 
ma ono własnego odbicia, lecz odbija każdy obraz, jaki się 
przed nim znajdzie. Jeśli zwierciadło naszej świadomości 
ulega wpływowi materialnego pragnienia, będzie odbijać ma-
terialny obraz lub poczucie tożsamości. Śriman Mahaprabhu 
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przyrównał takie pragnienie, i będący jego następstwem, od-
bity obraz do kurzu pokrywającego naszą świadomość.

Dusza (jīva) istnieje, może być świadoma swojego istnienia, 
a jej istnienie ma pewien cel. Celem dżiwy jest służyć i w ten 
sposób kochać. Gdy utożsamia ona swoje istnienie z materią 
(miśra-sattva), taki brak świadomości swojej prawdziwej jaź-
ni daje początek jej materialnej tożsamości (ahaṅkāra), wsku-
tek czego nie spełnia ona swojego celu, służąc pragnieniom 
(kāma) zrodzonym z identyfi kowania się z materią. Ów kurz 
materialnej motywacji można zetrzeć, pozostawiając czyste 
zwierciadło naszej świadomości.

Oczyszczenie jego powierzchni to ideał jogi bezinteresow-
nego czynu (niṣkāma-karma-yoga). Urzeczywistniając ten 
ideał, dżiwa nie utożsamia się już dłużej z materią (śuddha-
-sattva), osiąga wiedzę o jaźni jako świadomości (brahma-
-jñāna) i częściowo wypełnia swój cel, choć jest zawieszo-
na w radości utożsamiania się z Brahmanem (brahmānanda). 
Jednakże oczyszczanie serca jest tylko początkowym – a nie 
końcowym – efektem namasankirtany. Ponadto, sankirtana 
imienia oczyszcza zwierciadło świadomości w sposób, któ-
ry angażuje głowę (su-medhasa) w zmiękczanie serca. Czyni 
to, umieszczając wspomniane zwierciadło przed imieniem 
Kryszny – doskonałym przedmiotem miłości. Skutkiem jest 
nie tylko starcie kurzu materialnych pragnień i tożsamości 
z lustra naszej świadomości, ale dodatkowo takie usytuowa-
nie, które pozwoli nam doświadczyć czystego stanu istnienia 
(viśuddha-sattva), uświadomić duchową tożsamość (saṁvit) 
i wypełnić nasz cel w miłości (hlādinī).
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Jak zobaczymy w omówieniu drugiej strofy Śikszasztaki, 
towarzystwo krysznanamy wiąże się z wejściem pod wpływ 
swarupaśakti (svarūpa-śakti) Kryszny, jako że imię Krysz-
ny napełnione jest jego energią (śakti). Tylko w takim stanie 
dżiwa może rozwinąć swój potencjał w pełni. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku jest śraddha, po której następuje 
sadhusanga. Przyjąwszy schronienie swojego nauczyciela 
duchowego (guru) w kontekście sadhusangi, otrzymujemy 
od niego wskazówki (bhajana-kriyā), które uruchamiają pro-
ces oczyszczania (anartha-nivṛtti). Etapy bhadżanakrija oraz 
anarthaniwrytti odpowiadają wstępnemu efektowi namasan-
kirtany i omawiane są w wersecie drugim.

Bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam
Drugim skutkiem sankirtany imienia jest wybawienie z wiel-
kiego ognia materialnej egzystencji – bhava-mahā-dāvāgni-
-nirvāpaṇam. Użycie pożaru lasu jako przenośni pomaga 
w zrozumieniu jej natury. Tak jak pożar lasu nie ma często 
zewnętrznej przyczyny, lecz powstaje samoistnie przez tarcie 
dwóch drzew, podobnie odpowiedzialność za pożogę świa-
ta materii spoczywa na pragnieniach jego mieszkańców. To 
nie wina Boga. Karma (karma) jest ciężką ręką natury, która 
odpłaca pięknym za nadobne – za wszelkie postacie eksplo-
atacji. Natury nie należy wykorzystywać zgodnie ze swoim 
mniemaniem o jej przeznaczeniu. Ona należy do Boga.

Pożar wznieca się często sam, choć sam się nie ugasi. Co 
więcej, ludzkie wysiłki często okazują się tutaj daremne, nie 
zostawiając strażakom innego wyjścia, jak modlitwa o deszcz. 
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Podobnie, mimo iż Bóg nie jest odpowiedzialny za cierpie-
nie w materialnej egzystencji, jedynie on może je zakończyć. 
Poku ta oraz kultura samowiedzy przyrównywane są do ludz-
kich wysiłków ugaszenia pożaru lasu – są niewystarczające. 
Pokuta nie gasi ognia pragnień, zaś kultura samowiedzy pró-
buje wygasić go w sposób, który nie pozostawia miejsca na 
nowy wzrost, nie daje żadnej możliwości rozwinięcia prag-
nień duchowych.

Tam, gdzie zawodzi ludzki wysiłek, jedynie Bóg może coś 
zmienić. Namasankirtana pochodzi od Boga. Narottama dasa 
Thakura pisze: golokera prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana 
– „Harinamasankirtana jest darem miłości z Goloki”13. Aby 
jednak można było ów dar przyjąć, sankirtana imienia musi 
najpierw ugasić pożar lasu materialnej egzystencji. Kiedy dzię-
ki łasce krysznanamy ogień materialnego pragnienia zos taje 
ugaszony, nasza sadhana staje się stała (niṣṭhā), nawet gdy dym 
takiego pragnienia wciąż się unosi. Stojąc wciąż obiema stopa-
mi w tym świecie, sadhaka skupia wzrok na wizji Goloki. Na 
tym etapie nasza praktyka duchowa jest zarówno niezachwiana 
zewnętrznie, jak i pełna wewnętrznej iluminacji. Istotę czynno-
ści sadhaki na tym etapie omawia trzecia strofa Śikszasztaki.

Śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam
Wyrażenie śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam mówi o ruczi-
bhakti (ruci-bhakti). Jest to szósty etap, o którym wspomi-
na werset Rupy Goswamiego, szczegółowo przedstawiający 
rozwój praktykującego od śraddhy do premy. Śri Kryszna 
Czajtanja opisuje go tutaj jako trzeci efekt sankirtany imienia. 
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Efekt ten – etap ruczi – zostanie szerzej omówiony w czwar-
tym wersecie Śikszasztaki.

Słowo śreyaḥ traktuje o czymś pomyślnym i pięknym. Imię 
Kryszny jest tym, co najbardziej pomyślne spośród wszyst-
kiego, co pomyślne, w tym spośród innych imion Boga. Gau-
rakryszna dał światu nāma-śreṣṭham, najbardziej sprzyjającą, 
wspaniałą i przepiękną koncepcję świętego imienia. W związ-
ku z tym, Thakura Bhaktiwinoda cytuje dobrze znaną strofę 
ze Skandapurany, wysławiającą święte imię Kryszny: mad-
hura-madhuram etan maṅgalaṁ maṅgalānām: „Najsłodsze 
ze słodkich, najbardziej pomyślne wśród tego, co pomyślne”.

Kiedy palący wpływ pożaru materialnej egzystencji zos-
taje ugaszony przez namasankirtanę, imię Kryszny zaczyna 
bło gosławić swojego ucznia orzeźwiającymi, podobnymi 
do księżycowych, promieniami swojej świetności – swa-
rupaśakti emanującą z krysznanamy. Serce praktykującego 
zostało tutaj porównane do kumudy – białego, kwitnącego 
nocą lotosu. Na etapie ruczi serce sadhaki jest czyste jak biały 
lotos, niezabarwione namiętnością świata. Z tego powodu 
Mahaprabhu wybrał metaforę białej, a nie czerwonej kumu-
dy. W ruczibhakti, serce skurczone dotąd w cieniu stworzo-
nym przez żądzę, zaczyna rozkwitać miłością niczym biały 
lotos w zetknięciu z promieniami księżyca.

Światło księżyca jest światłem odbitym, a tu reprezentuje 
podobieństwo do rzeczywistej bhawy. W ruczibhakti wciąż 
jes teśmy sad hakami, zaś promień słońca premy, który jest bha-
wą, jeszcze się w sercu nie pojawił. Niemniej jednak, doświad-
czamy tutaj przebłysku bhawy oraz nieprzerwanego smaku do 
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intonowania oraz innych praktyk oddania. Ruczibhaktowie nie 
odczuwają przywiązania materialnego, są jednak przywiązani 
do środków prowadzących do osiągnięcia premy. Ich śraddha 
i śaranagati są dojrzałe – tak oto wznieśli w swoich sercach sce-
nę, na której wkrótce odegrany zostanie spektakl lili Kryszny.

Vidyā-vadhū-jīvanam
Kiedy dojrzewa przywiązanie do środków prowadzących do 
osiągnięcia premy, rozwija się ono w przywiązanie do przed-
miotu premy – Śri Kryszny – który wówczas pojawia się na sce-
nie serca sadhaki. Ten etap rozwoju zwany jest asakti (āsakti) 
– stanowi on ostatni etap sadhanabhakti (sādhana-bhakti). 
Gaurakryszna poetycko opisuje ten czwarty efekt sankirta-
ny imienia jako „życie oblubienicy zwanej wiedzą” – vidyā-
-vadhū-jīvanam. Zostanie on bardziej szczegółowo omówio-
ny w piątym wersecie Śikszasztaki. 

Słowo vidyā często tłumaczy się jako „wiedzę praktyczną”, 
odróżniając ją od abstrakcyjnej wiedzy teoretycznej. Wiedza 
stosowana to oddanie, można zatem również powiedzieć, że 
ostatecznie najwyższą wiedzą jest bhakti. Takie jest zdanie 
Kryszny wyrażone w początkowych wersach dziewiątego 
rozdziału Gity. Kryszna stwierdza tam, że opisze teraz królo-
wą wiedzy (rāja-vidyā), zaś staranna analiza całego rozdziału 
ujawnia, iż królową tą jest niczym niezmącone oddanie.

Zgadza się z tym śruti. W Gopalatapaniupaniszadzie znaj-
du jemy stwierdzenie: gopī-jana-vidyā-kalā-prerakaḥ: [Krysz-
na] jest panem (prerakaḥ) pasterek (gopī), które są emanacja-
mi (kalā) wiedzy (vidyā), będącej miłością nacechowaną współ-



W E R S E T  P I E R W S Z Y

21

czuciem”14. Innymi słowy, niezmącona miłość, którą uosabiają 
gopi, reprezentuje wiedzę. Śri Prabodhananda Saraswati doda-
je: „Dziewczęta pasterki są częściami doskonałej wiedzy – mi-
łosnego oddania w określonym nastroju”. Na poparcie poglądu, 
że oddanie jest czystą wiedzą, kolejny argument – w postaci 
cytatu ze Śrimad Bhagawatam – przedstawia Thakura Bhak-
tiwinoda. Komentuje on zwrot vidyā-vadhū-jīvanam w swo-
jej Bhadżanarahasji: „Prawdziwą wiedzą jest ta, dzięki której 
ktoś staje się świadomy Kryszny”15. Przytacza także następują-
cy werset z Garu dapurany, cytowany w Haribhaktiwilasie:

O królu! Jeśli chcesz zdobyć najwznioślejszą wiedzę
lub jeśli chcesz wznieść się ponad ten cel,
wówczas żarliwie wysławiaj Gowindę16.

W komentarzu do tego wersetu z Haribhaktiwilasy Sanatana 
Goswami pisze: „Najwyższą mądrością jest chwała oddania 
dla Kryszny”.

Ta najwznioślejsza wiedza, będąca dojrzałym oddaniem 
dla Kryszny, stanowi przejaw wewnętrznej mocy Kryszny. 
Jako że jest energią żeńską, stosownie określono ją mianem 
„oblubienicy”. To właśnie zrobił Mahaprabhu tutaj, w Śik-
szasztace. Mówiąc, że sankirtana Kryszny jest życiem oblubie-
nicy zwanej wiedzą, praktycznie stwierdza, iż imię Kryszny, 
które nie jest od niego różne, jest mężem bhakti. Faktycznie, 
dosłowne tłumaczenie zwrotu vidyā-vadhū-jīvanam brzmi: 
„życie (mąż) żony zwanej wiedzą”. Imię Kryszny, wyrażane 
w postaci sankirtany imienia, stanowi zatem życie oblubieni-
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cy zwanej wiedzą, oblubienica zaś to swarupaśakti Kryszny, 
której najwyższym przejawem jest Śri Radha.

Ānandāmbudhi-vardhanam
Wraz z odsłanianiem się wiedzy o naszej duchowej naturze, 
przechodzimy od końcowego etapu sadhanabhakti do bha-
wabhakti (bhāva-bhakti). Celem praktyki jest bhawa. Na tym 
etapie sadhaka podniósł już kotwicę materialnego życia i dry-
fuje w morzu ekstazy. Mimo iż dusza pozostaje nieskończenie 
mała, niemniej jednak, w bhawabhakti doświadcza nieskoń-
czonego szczęścia w bezkresnym oceanie duchowych uczuć. 
Tak, jak księżyc powodujący przypływy fal na ocea nie, san-
kirtana Śri Krysznaczandry sprawia, że ocean ten wzbiera 
bezgranicznie. Bhawabhaktów nie poruszają żądania zmy-
słów, są zrównoważeni. Ekstaza namasankirtany sprawia jed-
nak czasem, że wyglądają na poruszonych i odurzonych.

Na bhawabhakti wskazuje zwrot ānandāmbudhi-vard ha-
nam: „[sankirtana Śri Kryszny] zwiększa ocean ekstazy”. 
Tego samego zwrotu używa Śriniwasa Aczarja w swojej Szad-
goswamiasztace, opisując jak Sześciu Goswamich ze znaw-
stwem powodowało wzbieranie oceanu ekstazy poprzez angażo-
wanie się w sankirtanę imienia, ānandāmbudhi-vardhanaika-
nipuṇau. Śriniwasa dodaje, iż Goswami uchronili innych 
przed zaledwie kroplą ekstazy, jaką można znaleźć w zbawie-
niu, kaivalya-nistārakau. Stwierdzenie to odnosi się do faktu, 
iż bhawabhakti deprecjonuje zbawienie (mokṣa-laghutākṛt), 
które ma się jak kropla wody do oceanu. Ten efekt sankirtany 
bardziej szczegółowo wyjaśnia szósty werset Śikszasztaki.
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Prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanam
Gdy promień premy, który pojawia się w naszym sercu jako 
bhawa, jest właściwie rozwijany poprzez namasankirtanę, 
zamienia się w premę. Osiągając premę, na każdym kroku 
(prati-padam) smakujemy (āsvādanam) pełni (pūrṇam) nek-
taru nieśmiertelności (amṛta). Prema początkowo doświad-
czana jest jako nieznośne ataki bólu rozłąki z Kryszną, po 
których następuje radość zjednoczenia. Niemniej jednak, za-
równo w zjednoczeniu jak i w rozłące, premabhakta nieprzer-
wanie smakuje nektaru nieśmiertelności.

Nieśmiertelność porównywana jest do nektaru wiecznego 
życia, do zdroju młodości. Samo życie pozbawione śmierci 
nie stanowi jednak pełni pucharu nieśmiertelności. Pełnia 
nektaru obejmuje wieczne smakowanie premy w królestwie, 
gdzie mowa jest śpiewem, a chód tańcem – w namasankirta-
nie. Zatem sankirtana imienia, w odróżnieniu od innych prak-
tyk duchowych, jest zarówno sadhaną jak i sad hją17. Jest ona 
nadrzędna i nie tylko przenosi nas do wieczności, ale dalej 
przejawia się w doskonałości, jako premasankirtana. Ta sad-
hja – prema jest ostateczną chwałą namasankirtany i zostanie 
dalej omówiona w siódmej i ósmej strofi e Śikszasztaki.

Sarvātma-snapanam
W premie nie znajdziemy ograniczeń światowej miłości, któ-
ra nie bierze pod uwagę duszy jako takiej, ani też nigdy nie 
jest w pełni satysfakcjonująca dla materialnych zmysłów 
i umysłu. W takiej miłości zmysły nie są doskonałe, prema 
natomiast obdarza nas zmysłami duchowymi, aby ułatwić 
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nam zadowolenie transcendentalnych zmysłów Kryszny. Bez 
duchowych zmysłów nie moglibyśmy w pełni smakować 
premy. Gdy ją osiągamy, nasze zmysły, umysł i dusza są cał-
kowicie skąpane w deszczu duchowej miłości, dzięki czemu 
doznają pełnego zadowolenia.

Słowo ātma oznacza ciało, umysł bądź duszę. Zatem 
sarvātma-snapanam wskazuje, iż namasankirtana oczyszcza 
nie tylko duszę, ale również ciało i umysł. Słowo to może rów-
nież odnosić się do Kryszny – duszy wszystkich dusz – zaś 
w premie jego wielbiciele nie tylko kąpią się w deszczu jego 
miłości, ale także zalewają Krysznę deszczem swojej miłości. 
W premie, jako że jesteśmy zanurzeni w oceanie nektaru służ-
by dla Kryszny, zaabsorbowanie naszą duchową tożsamością 
(svarūpāveśa) osiąga pełnię. Wypowiedziawszy pierwszy wer-
set Śikszasztaki, Śri Gaurasundara osobiście wyjaśnił to Ramie 
Rai oraz Damodarze Swarupie, podsumowując efekty sankirta-
ny Śri Kryszny:

Sankirtana niszczy grzech, sansarę
oczyszczając naszą świadomość.
Daje narodziny całej bhaktisadhanie –
rodzi sadhję krysznapremy.
Obdarza smakiem nieśmiertelnego nektaru premy
oraz osiągnięciem Kryszny,
tak oto nieustannie zatapiając nas
w morzu słodkiej służby18. 
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P R Z Y P I S Y :

  1   harṣe prabhu kahena, – „śuna svarūpa-rāma-rāya 
nāma-saṅkīrtana – kalau parama upāya” (CC. 3.20.8).

  2  kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (ŚB. 11.5.32).

  3  Sanatana Goswami jako pierwszy ukazał, jak ten werset odnosi się do Śri Czajtanji.

  4 BG.18.66.

  5 ŚB.1.1.2.

  6  vacyo vācakam ity udeti bhavato nāma svarūpa-dvayaṁ
pūrvasmāt param eva hanta karuṇā tatrāpi jānīmahe
yas tasmin vihitāparādha-nivahaḥ prāṇī samantād bhaved
āsyenedam upāsya so ’pi hi sadānandāmbudhau majjati
(Śrikrysznanamasztaka 6)

  7 nāma-prema-mālā gāṅthi’ parāila saṁsāre (CC. 1.4.40)

  8  aiche prema, aiche nṛtya, aiche hari-dhvani kāhāṅ nāhi dekhi, 
aiche kāhāṅ nāhi śuni (CC. 2.11.96).

  9 CC. 2.11.97.

10 kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna (CC 3.3.257)

11  ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ’tha bajana-kriyā
tato ’nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ
athāsaktis tato bhavas tataḥ premābhyudañcati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ (Brs. 1.4.15-16)

12  Sadhusangę implikuje także drugi werset Śikszasztaki, gdyż omawiana w nim 
praktyka duchowa wymaga towarzystwa sadhu.

13 Prarthana 4.2.

14 Gopalatapaniupaniszad 1.5.

15 sā vidyā tan-matir yayā (ŚB. 4.29.49)

16  yad icchasi paraṁ jñānaṁ jñānād yat paramaṁ padam
tad-ādareṇa rājendra kuru govinda-kīrtanam (Haribhaktiwilasa 11.441)

17   prabhu tuṣṭa hañā sādhya-sādhana kahila nāma-saṅkīrtana kara,
– upadeśa kaila (CC. 1.16.15).

18  saṅkīrtana haite pāpa-saṁsāra-nāśana
citta-śuddhi, sarva-bhakti-sādhana-udgama
kṛṣṇa-premodgama, premāmṛta-āsvādana
kṛṣṇa-prāpti, sevāmṛta-samudre majjana (CC. 3.20.13-14)







nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ 

nāmnām – świętych imion; akāri – przejawiłeś; 
bahudhā – po wielokroć, na wiele sposobów; 
nija-sarva-śaktiḥ – cała swoja moc; tatra – tam (w nich); 
arpitā – natchnięta; niyamitaḥ – ustalony, uregulowany; 
smaraṇe – w pamiętaniu; na – nie; kālaḥ – godzina; 
etādṛśī – tak wielka; tava – twoja; kṛpā – łaska; 
bhagavan – O Bhagawanie; mama – moje; api– ale; 
durdaivam – nieszczęście; īdṛśam – takie; 
iha – tutaj (dla świętego imienia); ajani – zrodziła się; 
na – nie; anurāgaḥ – atrakcja



Tak wiele imion przejawiłeś,
wszystkie natchnąłeś całą swoją mocą.
W rozpamiętywaniu ich nie ma określonej pory ani reguły.
O Bhagawanie, twoja łaska jest tak wielka!
Spójrz wszak na mój los, na moje nieszczęście:
nie mam upodobania do twego imienia.



Ś I K S Z A S Z TA K A

30

Kontynuując wychwalanie krysznanamy, Śri Krysz na 
Czajtanja wyraża zdumienie słowami etādṛśī tava 
kṛpā bhagavan: „O Bhagawanie, twoja łas ka jest 

tak wielka”. Zdaniem Mahaprabhu, miłosierna szczodrość 
osiąga apogeum wraz z pojawieniem się krysznanamy. Imię 
Kryszny jest tak wzniosłe i wspaniałe, a mimo to czyni siebie 
tak łatwo dostępnym. Choć nieróżne od samego Kryszny, jest 
od niego łaskawsze.

Po wyrecytowaniu drugiego wersetu Śikszasztaki, Gaura-
kryszna zaczął omawiać jego znaczenie, wyjaśniając Ramie 
Rai oraz Swarupie Damodarze, iż Bóg ma wiele imion, ponie-
waż ludzie mają wiele pragnień1. Dzięki temu dowiadujemy 
się, że pomiędzy pragnieniami dusz a imionami Bhagawa-
na zachodzi pewien związek tak, jak zachodzi on pomiędzy 
stanem serc dżiw a samym Bhagawanem. Odwzajemnia się 
on duszom, uwzględniając ich pragnienia. W Bhagawadgicie 
Śri Kryszna mówi Ardżunie: „Odwzajemniam się odpowied-
nio do tego, jak ludzie się mi podporządkowują. O Partho, 
każdy podąża moją ścieżką pod każdym względem”2.

Ile imion ma Bhagawan? Tyle, ile jest pragnień w sercach 
dusz! W związku z tym, Wedantasutra informuje nas, że każde 
słowo wskazujące przedmiot lub moc jest przede wszystkim 
imieniem Boga:

Słowa pierwotnie wskazują na Boga,
gdyż przebywa on we wszystkich rzeczach
zarówno ruchomych, jak i nieruchomych.
To jednak, że słowa odnoszą się do Boga
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poznaje się dopiero z czasem,
po usłyszeniu z pisma3.

Mahaprabhu osobiście urzeczywistnił znaczenie tej sutry 
(sutra). W młodości cieszył się renomą uczonego i miał 
wielu studentów. Po otrzymaniu inicjacji (dīkṣā) w tradycji 
wisznuickiej od Śri Iśwary Puripady i poznaniu pod jego prze-
wodnictwem konkluzji nauk bhakti (bhakti-śāstra), zaczął 
wyjaśniać wszystkie słowa sanskryckie opisujące przedmio ty 
materialne, jako odnoszące się pierwotnie do Kryszny, a dopie-
ro wtórnie do samych przedmiotów. Rozpoznawał zawarty 
w każdym przedmiocie określony aspekt Kryszny, który 
sprawiał, iż został on nazywany danym słowem. Maha prabhu 
uzmysłowił sobie, że podobnie wszystkie słowa oznaczające 
moc bądź energię odnoszą się do źródła energii, które się za 
nimi kryje. Zrozumiał też, że atrakcyjność jakie gokolwiek 
przedmiotu wynika z obecności w nim Boga. Baladewa Wi-
d jabhuszana oznajmia, że takie zrozumienie stanowi cel 
wedanty – vāsudevaḥ sarvam iti. Komentując po wyższą sut rę 
w swojej Gowindabhaszji, pisze: „Celem we danty jest zaini-
cjo wanie wiedzy o tym, że każde słowo rzeczywiście jest 
imie niem Boga”4.

Mimo iż wszystkie słowa są imionami Boga, w tym wersie 
Śikszasztaki Gaura kładzie nacisk na imiona Kryszny, które 
bezpośrednio odnoszą się do jego osoby, formy, cech oraz lili. 
Mahaprabhu mówi, że Bhagawan Śri Kryszna przejawił w tym 
świecie (na językach swoich wielbicieli) wiele imion oraz że 
są one wypełnione całą jego osobistą energią. To właśnie one 
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wskazują tożsamość Kryszny w rozrywkach z wielbicielami 
– są głównymi imionami, które intonują czyści bhaktowie. Są 
najdroższe ich sercom, ponieważ odpowiadają określonemu 
przejawowi miłości do Bhagawana. Z drugiej strony, imio-
na takie, jak Brahman i Paramatma, są pośrednimi imionami 
Boga i nie odnoszą się do niego w kontekście boskiej zabawy 
nasyconej jego wewnętrzną śakti.

Czyści wielbiciele, którym Kryszna odwzajemnia się po-
jawiając się przed nimi, są uosobieniem jego swarupaśakti. Ich 
miłość – swarupaśakti Kryszny tchnięta w ich serca – sprawia, 
iż ukazuje się on w formie odpowiedniej dla ich oczysz czonych 
serc. Gdzie mieszka Kryszna? W sercach swoich wielbicieli. 
Czym jest zatem jego imię, jeśli nie słowem, za pomocą 
którego mówią o nim z miłością? Nie powinno więc dziwić, 
gdy słyszymy, że Kryszna nasycił kryszna namę całą swoją 
energią, ponieważ Kryszna całkowicie oddaje się swoim 
wielbicielom, sprawiając iż odnoszą się do niego z uczu ciem. 
Taka jest wedanta Śri Kryszny Czajtanji: najwyższe źródło 
energii (śaktimān) jest jednocześnie jednym i różnym od 
swojej energii (śakti) – acintya-bhedābheda-tattva.

Co znajduje się w imieniu? Wszystko. W dzisiejszych cza-
sach zaleca się ostrożność – nie należy ujawniać imienia i naz-
wiska, na przykład w postaci numeru polisy ubezpiecze nio-
wej, aby nie skradziono naszej tożsamości. Jeżeli my jesteśmy 
tak bardzo obecni w naszym materialnym imieniu, o ile bar-
dziej obecny jest w swoim imieniu Kryszna? Imiona, które 
wypełnione są jego osobistą mocą, często mówią nam o nim 
więcej, niż on sam mógłby powiedzieć o sobie, gdyż ukazują 
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Krysznę w sposób, w jaki doświadczają go jego wielbicie le. 
Nic nie ujmuje Kryszny tak bardzo, jak słuchanie tych imion, 
ponieważ stanowią one wyraz miłości wielbicieli do niego.

Kontynuując wychwalanie procesu namasankirtany, Gaura 
wspomina o łatwości, z jaką się go spełnia. Można to ro bić 
kiedykolwiek i gdziekolwiek. Mahaprabhu wyjaśnił ową 
chwałę sankirtany imienia Ramie Rai oraz Swarupie Damo-
darze: „Nie ma tutaj reguł rządzących czasem ani okolicz-
nościami; można osiągnąć doskonałość, intonując święte imię 
nawet podczas jedzenia lub snu”5.

Mimo iż w drugim wersecie Śikszasztaki Mahaprabhu 
mówi o prostocie spełniania namasankirtany, warto zauważyć, 
że używa słowa smaraṇe, wskazując także na namasmaranę 
(nāma-smaraṇa). Praktyka dżapa (japa), podczas której 
święte imię Kryszny wypowiada się szeptem bądź pamięta 
w umyśle, odliczając korale dżapa (japa-mālā), uważana jest 
(w przeciwieństwie do namakirtany) za namasmaranę. Owoce 
tej medytacji o krysznanamie, podobnie jak nama sankirtana, 
nie są uzależnione od określonych warunków. W odróżnieniu 
od medytacji w jogamardze (yoga-mārga), która musi być 
wykonywana w pewnych warunkach i – aby wydała owoce 
– wymaga czystego serca, medytację o imie niu Kryszny można 
praktykować spacerując bądź siedząc, kiedykolwiek, bez 
względu na to, czy nasze serce jest czyste, czy też nieczyste. 
Jako że duchowa dyscyplina krysznanamy stanowi ostatecznie 
wyraz najwyższej miłości, wykraczającej poza religijne kon-
wenanse, nie jest ona związana zasadami rządzącymi innymi 
dyscyplinami duchowymi, takimi jak joga i dżniana (jñana).
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Dla przykładu, niełatwo jest kroczyć ścieżką dżniany. Kła-
dzie ona nacisk na wyrzeczenie się świata (sannyāsa), studio-
wanie wedanty oraz na introspekcję, które są trudne w porów-
naniu z namasankirtaną. Choć Mahaprabhu przyjął sannjasę, 
nie podążał dżnianamargą, nie był zatem pochłonięty studia-
mi nad wedantą oraz życiem opartym na introspekcji. Co 
więcej, Śri Iśwara Puri, dikszaguru (dīkṣā guru) Mahapra-
bhu, odradził mu zajmowanie się typowymi obowiązkami 
porządku sannjasy takimi, jak studia nad wedantą. Nazywając 
Gaurę głupcem i mówiąc mu, iż nie ma on kwalifi kacji do jej 
studiowania, Śri Iśwara Puri ujawnił, że w kalijudze ludzie 
nie spełniają wymogów takich praktyk. Studiowanie wedanty 
to przedsięwzięcie długie i uciążliwe, zaś w kali judze czasu 
jest niewiele, a pamięć słaba. Zamiast studiowania, zaleca się 
prostą praktykę namasankirtany.

Łatwość i prostota, z jaką spełniana jest sankirtana imie-
nia, nie umniejsza jej wartości. Dzięki sile doświadczania 
namasankirtany, Mahaprabhu odwiódł w Benares wielu sann-
ja sinów od studiów nad wedantą (jñana-marga), kierując ich 
w stronę bhaktimargi (bhakti-marga). Początkowo, uważali 
oni Śri Krysznę Czajtanję jedynie za sentymentalistę. Sądzili 
też, że śpiew i taniec nie przystoją sannjasinowi, który ma się 
kierować ra czej rozsądkiem i świętymi tekstami niż umysłem 
i emocjami. Niemniej jednak Mahaprabhu wykazał, że miłość 
duchowa, w przeciwieństwie do materialnej, opiera się na 
wiedzy, na wedancie. Co więcej, wyraźnie zaznaczył, iż pros-
ty wyraz miłości, tkwiący u podstaw namasankirtany, stanowi 
esencję wedanty.
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Kiedy zatem Mahaprabhu mówi nam w tym wersecie, że 
sankirtanę imienia łatwo spełniać i nie jest ona obciążona 
regułą prawa wedyjskiego, nie powinniśmy uważać, iż nie 
ma ona powiązania z wedantą oraz że jest jedynie senty-
mentem, niemającym podstaw w wiedzy. W rzeczy samej, 
krysznanama jest zarówno Brahmanem, jak i środkiem do 
osiągnięcia Brahmana. Ponieważ Brahman stanowi wyłączny 
cel Wedanta sutry, Śikszasztaka, będąc komentarzem do zna-
cze nia krysznanamy, stanowi także komentarz do znaczenia 
Brahmana i w tym sensie jest komentarzem Mahaprabhu 
do wedanty. Zbadajmy zatem esencję sutr Wjasy w świetle 
Śikszasztaki Mahaprabhu dla silniejszego poparcia poglądu, 
iż mimo łatwości stosowania, sankirtana Kryszny jest prak-
tyką starannie przemyślaną i opartą na świętych tekstach.

Sutry Wjasy rozpoczynają się od zalecenia, abyśmy do-
ciekali natury Brahmana, athāto brahma-jijñāsa: „Dlatego 
teraz jest czas dociekania natury Absolutu”. Brahman, jak 
oznajmiają sutry w kolejnym aforyzmie Wjasy, jest janmādy 
asya yataḥ – „Tym, z którego emanuje świat”. Mamy zatem 
dociekać natury źródła świata. Jak mamy prowadzić takie 
docie kania? Trzecia sutra odpowiada: śāstra-yonitvāt – „Obja-
wienie w postaci boskiego dźwięku jest łonem, z którego 
rodzi się wiedza o Brahmanie”. W dążeniu do spełnienia za-
lecenia, by szukać objawienia poprzez boski dźwięk, napo-
tykamy przeszkodę: dźwięk objawiony jest różnorodny, Wedy 
zaś stanowią istną dżunglę dźwięków, z pozoru zalecając 
wiele rzeczy. Jak boski dźwięk, różnorodny w swoich zale-
ceniach, może zrodzić pojedyncze doświadczenie Brah mana? 
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Z pewnością nie wszystkie ścieżki prowadzą w to samo 
miejsce. Na tę wątpliwość odpowiada sutra czwarta: tat tu 
samanvayāt – „Ze zrozumienia kontekstu wyraźnie widać, 
że ogół dźwięku objawionego wskazuje ten sam kierunek”. 
Inny mi słowy, choć w pismach znajduje się wiele rozsądnych 
pouczeń, które zdają się wskazywać różne kierunki, gdy 
przestudiuje się całość tekstów, zaś ich zalecenia zrozumie 
na podstawie kontekstu, wówczas stanie się oczywiste, że 
wskazują one na jedno – na Brahmana.

Jednakże ukończenie wszechstronnych studiów nad pis-
mami objawionymi stanowi niemałe przedsięwzięcie, zaś 
w kalijudze czasu jest niewiele. Z takich powodów Iśwara 
Puri odradził Mahaprabhu studia nad wedantą. Poradził mu 
za miast tego intonować jeden dźwięk, słowo złożone z dwóch 
sylab: „krysz-na”. Najbardziej miłosierny Śrila Rupa Goswa-
mi napisał podobne zdanie: „Śruti – boskie dźwięki upaniszad 
niczym olśniewające blaskiem klejnoty wiedzy, wszystkie 
rzucają światło na jeden dźwięk: »Kryszna«”6. Poprzez sam 
ten pojedynczy dźwięk możemy zrozumieć naturę Brahmana 
w większym stopniu niż moglibyśmy tego dokonać poprzez 
jakikolwiek inny dźwięk lub poprzez wszystkie pozostałe 
dźwięki razem wzięte. Gopalatapani ujawnia dalej, że stwier-
dzenia z upaniszad rzucają światło na naturę Brahmana, jed-
nak dźwięk „Kryszna” jest Brahmanem, Param-Brahmanem 
(paraṁ brahman) – namo vedānta-vedyāya7. Tak oto śruti 
wskazuje na ów dźwięk w celu zdobycia wyczerpującej 
wiedzy o Brahmanie. Dlatego też rozmowy o Krysznie oraz 
intonowanie jego imienia objawiają znacznie więcej niż 
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można uzyskać z wypowiadania zawartych w upaniszadach 
sentencji w rodzaju tat tvam asi czy so’ham. W związku z tym 
Śriman Mahaprabhu oznajmia:

Dźwięki śruti pozostają daleko
od nieśmiertelnego nektaru rozmów o Harim.
Podczas ich wypowiadania nie ma ekstatycznych przemian,
żadnego jeżenia włosów, drżenia,
żadnego topnienia serca, żadnego ekstatycznego płaczu8.

To właśnie za taką ekstazą, która sygnalizuje wszechstronną 
wiedzę o Brahmanie, Śri Czajtanjadewa opowiada się w swo-
jej Śikszasztace. Wiedzą tą jest doświadczanie Brahmana nie 
tylko jako źródła świata, ale także jako rasy (rasa), ducho-
wego zachwytu estetycznego. Przekonanie Mahaprabhu, że 
Brahman jest rasą oraz że osoby, które tego doświadczają, 
są w sta nie smakować rasę, potwierdza sentencja z Tajttiri-
jopaniszad – raso vai saḥ: „Brahman jest rasą. Osiągając rasę 
zaprawdę stajemy się bezgranicznie szczęśliwi”9. Gdy ro-
zumiemy, że Brahman nie tylko jest źródłem świata, ale jest 
także ducho wym zachwytem estetycznym, rozumiemy, że 
rasa stanowi źródło świata. Pierwotna rasa, o którą ostatecznie 
chodzi w Brahmanie – miłość Radhy-Kryszny – jest źródłem 
cienia rasy, który porusza światem. Przyjęcie schronienia 
w świętym dźwięku stanowi środek do pełnego urzeczywis-
tnienia Brahmana jako rasy, a co za tym idzie, wyjścia z za-
ledwie cienia rasy, który jawi się jako świat. Stosownie do 
tego, końcowe stwierdzenie sutr Wjasy brzmi: „Wyzwolenie 
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przez dźwięk. Wyzwolenie przez dźwięk”10. Sutra ta ostate-
cznie odnosi się do dźwięku najświętszego ze wszystkich 
– „Kryszna”.

Rozumienie wedanty przedstawione przez Mahaprabhu 
w jego Śikszasztace potwierdza również Śrimad Bhagawatam, 
które – zgodnie z Garudapuraną – jest własnym komen-
tarzem Wjasadewy do Wedantasutry. Śrimad Bhagawatam, 
podobnie jak sutry, w swojej konkluzji popiera namakirtanę. 
Ów dojrzały owoc drzewa wedyjskiej mądrości rozpoczyna 
się, zgadzając się w tym względzie z Wedantasutrą, od słów 
janmādy asya yataḥ, które rozpoznają w Krysznie źródło 
świata. Kończy się podobnie – głośnym poparciem dla na-
masankirtany11.

W niniejszym rozdziale zbadaliśmy esencję sutr Wjasy 
w świetle Śikszasztaki Mahaprabhu. Uczyniliśmy to na popar-
cie poglądu, iż mimo łatwości spełniania sankirtany, jest to 
praktyka starannie przemyślana i ugruntowana w pismach 
świętych. Zobaczyliśmy, że praktykowanie namasankirtany 
nie jest trudne i może się go podjąć każdy, kto ma wiarę w jej 
skuteczność. Jeżeli jednak ktoś potrzebuje logicznego argu-
mentu opartego na świętych tekstach, który przemawiałby 
za wyłącznym zaangażowaniem się w sankirtanę imienia, 
zwolennicy ośmiostrofowych nauk Mahaprabhu mogą mu go 
przedstawić.

Od początku rozdziału nasza dyskusja skupiała się dotąd 
na dwóch zaletach sankirtany Śri Kryszny: na mocy tkwiącej 
w imieniu Kryszny – już i tak nasyconego energią Kryszny 
– oraz na łatwości, z jaką można ją wykonywać. Rozważanie 
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tych dwóch zalet napełniło serce Gaurakryszny radością. Jed-
nak kolejna myśl nagle pogrążyła go w oceanie rozpaczy. 
Podczas intonowania drugiej części tego wersu Śikszasztaki, 
Śri Krysznę Czajtanję ogarnęła rozpacz, następnie wypełniła 
pokora i w nastroju sadhaki wyraził zwątpienie12.

Wątpienie (saṁśaya) Mahaprabhu następuje po jego pier-
wotnej tezie (viṣaya). Po wyrażeniu wątpliwości pogłębia 
ją, przytaczając dowody na poparcie antytezy (pūrvapakṣa) 
swojej pierwotnej tezy. Mówiąc w ten sposób, Mahaprabhu 
przestrzega standardu dyskusji ustanowionego w klasycz-
nych komentarzach do wedanty, w których wprowadza się 
wiszaję, sanśaję i purwapakszę, po których następuje sidd-
hanta (siddhānta), czyli rozstrzygająca, harmonizująca syn-
teza, która ma poparcie w pismach. Przeanalizujmy wiszaję, 
sanśaję i purwapakszę Gaury i ustalmy jego siddhantę.

Teza (wiszaja) Mahaprabhu znajduje się w wersecie pierw-
szym oraz w pierwszej części wersetu drugiego – sankir-
tana Śri Kryszny stanowi uniwersalne remedium. Jego wąt-
p li wość (sanśaję) znaleźć można w drugiej części wersetu 
drugiego, gdzie Gaurakryszna stwierdza, że jest naj bar dziej 
nieszczęśliwy (durdaivam). Wypowiedź ta sugeruje zwąt-
pienie: podczas gdy inni mogą doświadczać cudownego 
wpływu namasankirtany, on go nie odczuwa. Aby wzmocnić 
to zwątpienie argumentem przeciwnym (purwapakszą), Ma-
ha prabhu przedstawia dowód w ostatniej linijce wersetu 
drugiego. Stwierdza w niej, że nie posiada miłości do krysz-
nanamy (nānurāgaḥ), mimo jej miłosiernej natury oraz chwa-
lebnego wpływu, które rzekomo wynikają z angażowania się 
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w jej kirtanę. Przez wzgląd na wątpiącego sadhakę, należy 
zatem rozważyć antytezę: być może ostatecznie namasankir-
tana nie jest uniwersalnym rozwiązaniem.

Siddhanta obalająca tę antytezę oznajmia, że, mimo iż 
sankirtana imienia stanowi uniwersalne panaceum, aby doś-
wiadczyć głębokiego przywiązania do krysznanamy, trzeba 
podejść do niej z pokorą, którą Mahaprabhu wyraża w tym 
wersecie oraz w wersecie trzecim. Taka postawa sugeruje sys-
tematyczne podejście do tego tematu pod przewodnictwem 
Śri Guru, gdyż pokora wobec imienia Kryszny wymaga 
wyrażenia pokory wobec tego, który je w sobie nosi i po-
przez którego Kryszna zgadza się przyjść do naszego życia. 
Jeżeli ktoś w ogóle wątpi w skuteczność namasankirtany, 
nie doświadczywszy jej wpływu nawet po rozpoczęciu prak-
tyki, wątpliwość taką należy od siebie odsunąć. Pomocne 
w tym będzie zrozumienie, że choć imię Kryszny można 
intonować w każdych warunkach, aby doświadczyć pełni 
jego chwały, musimy zbliżyć się do Namaprabhu (Nāma-
prabhu) z błogosławieństwem guru i zaangażować w na ma-
sankirtanę pod jego lub jej przewodnictwem. W ten sposób 
przeszkody, utrudniające nam w pełni przyjęcie krysznana-
my, zostaną stopniowo usunięte, przecierając ścieżkę naszego 
duchowego postępu. Sankirtana imienia przychodzi więc do 
świata poprzez guruparamparę (guru-paramparā), zaś krysz-
nanama woli objawić się tym, którzy szanują ten fakt wraz 
z jego wszystkimi konsekwencjami.

Można w tym momencie zadać w pełni uzasadnione py-
tanie: dlaczego duchowa praktyka, o której mówi się, że 
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nie jest obciążona ograniczeniami czasu, miejsca itp., czyli 
jest stosunkowo wolna od reguł, aby odniosła skutek, musi 
być spełniana pod czyimś przewodnictwem – będąc uwa run-
kowana wszystkim, z czym się ono wiąże? Odpowiedź na tę 
wątpliwość jest następująca: mimo iż namasankirtana wykra-
cza poza reguły rządzące innymi praktykami ducho  wymi, 
niemniej jednak, istnieje wiele czynników pomagających 
stworzyć korzystne warunki, w których krysz na nama woli 
przejawić się w pełni swojej chwały. Śri Kryszna potwier-
dza to osobiście w Bhagawadgicie. Opisując główne cechy 
wielkich dusz (mahatmów) stwierdza, iż są one zawsze 
zaangażowane w kirtanę, po czym uściśla ich uczestnict-
wo w tym procesie słowami yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ: 
„z determinacją usiłując przestrzegać swoich ślubów”13. 
Takie niezachwiane przestrzeganie ślubów odnosi się do 
podążania za wskazówkami Śri Guru, śastr (śāstra) oraz sad-
hu po to, by usunąć przeszkody i stworzyć korzystne warunki 
do intonowania.

Co zatem zakłóca zdolność do korzystania z chwały na-
masankirtany? To nieszczęście (durdaivam) w postaci anarth 
(anartha). Anarthy to dosłownie „fałszywe wartości”. Są to 
czynności oraz schematy myślowe, które stają na przesz-
kodzie zdolności zrozumienia tego, co jest rzeczywiście 
cenne. Pod ich wpływem ulegamy rozproszeniu, nawet gdy 
intonujemy krysznanamę. Z tego też powodu nie potrafi my 
w pełni czerpać korzyści z intonowania.

Anarthy są różne i rozliczne. Wynikają z pobożnych, jak 
również niepobożnych czynów w sferze karmy. Biorą się 
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także z wewnątrz kultury krysznabhakti. Kiedy w wyniku 
krysznabhakti ktoś rozwija dobre cechy, następstwem tego 
może być także sława i bogactwo. Jeśli wówczas pomylimy te 
rzeczy, uznając je za warte pielęgnowania, będziemy doglądać 
raczej chwastów, niż samego pnącza bhakti. Anarthy biorą się 
wreszcie z obraz. Takie grzechy duszy są naj bardziej szkod-
liwe. Korzeń wszystkich anarth tkwi jednak w fałszywej 
dumie (pratiṣṭhā). W związku z tym, Thakura Bhaktiwino-
da przytacza w swojej Bhadżanarahasji następujący werset 
z Haribhaktiwilasy:

Po porzuceniu wszystkich anarth,
duma – ich korzeń – może wciąż pozostać.
Należy unikać tej pratiszthy,
jak gdyby była ściekami w kanale14.

Kiedy sadhakowie z pokorą i błogosławieństwem Śri Guru 
przyjmują ścieżkę namadharmy (nāma-dharma), uczą się 
metody namabhadżany (nāma-bhajana). Uczą się o tym, 
co korzystne i niekorzystne dla intonowania. Okazują nau-
czycielowi wdzięczność, zaś robiąc to, zaczynają rozwijać 
kwalifi kacje do duchowej praktyki umocnieni mądrością, 
przykładem oraz łaską doświadczonego wielbiciela. Tak oto 
przestrzeganie poleceń Śri Guru przygotowuje sadhakę do 
czynienia postępów pomimo anarth w sposób, który umożli-
wia stopniowe ich wykorzenienie. Posłuszeństwo wobec guru 
wymaga pokory. Rozwija ona bhakti, bhakti z kolei rozwija 
głębszą pokorę.
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W tym wersecie Gaurahari lamentuje, jak również wyra-
ża pokorę. Lamentuje nad swoim godnym pożałowania sta-
nem i przez to w jego sercu wzbiera dajnja (dainya), pokora. 
Sadhako wie powinni tak się czuć. Taka autentyczna postawa 
przyciąga łas kę i współczucie Śri Kryszny, tym samym raz 
na zaw sze przerywając nasz smutny pobyt w sansarze. Dla-
tego Śri Krysznadasa Kawiradża Goswami zauważa, że choć 
w drugim wersecie Śikszasztaki Mahaprabhu rozpacza, po 
wysłuchaniu jego znaczenia cały smutek znika15. Bez wzglę-
du na to jak bardzo możemy być upadli, szczere przyznanie 
się do naszego stanu i późniejsza pokora przyciągają współ-
czucie, a co za tym idzie siłę, która wykracza poza nas sa-
mych. Śriman Mahaprabhu, wielki mistrz, uczy nas tutaj tej 
lekcji. Nasz nieszczęsny stan (durdaivam), szczerze potwier-
dzony i zrozumiany, rodzi naturalną pokorę, która przyciąga 
współczucie imienia Kryszny. Jest zarazem rozwiązaniem 
postawionego w wersecie drugim problemu, iż mimo zalet 
procesu namasankirtany, nie mamy do niego zamiłowania. 
Pokora oraz prag nienie przezwyciężenia anarth nie sprawiają, 
że anarthy nagle znikną, ale ponieważ taka postawa przycią-
ga współczucie imienia Kryszny, pozostaje ono z nami mimo 
popełnionych obraz. Tak oto jesteśmy stopniowo oczyszczani 
dzięki jego łasce, zaś nasza namabhadżana umacnia się.
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P R Z Y P I S Y :

  1  aneka-lokera vāñchā – aneka-prakāra kṛpāte karila aneka-nāmera pracara 
(CC. 3.20.17)

  2  ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bajamy aham
mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ (BG. 4.11)

  3  carācara-vyapāśrayas tu syāt tat-vyapadeśo ’bhāktas tad-bhāva-bhāvitvāt 
(Wedantasutra 2.3.15)

  4 Baladewa Widjabhuszana wydaje się zauważać to w odniesieniu do sanskrytu.

  5  khāite śuite yathā tathā nāma laya kāla-deśa-niyama nāhi, sarva siddhi haya 
(CC. 3.20.18)

  6  nikhila-śruti-mauli-ratna-māla dyuti-nīrājita-pāda-paṅkajānta 
(Śrikrysznanamasztaka 1)

  7 Gopalatapaniupaniszad 1.1.

  8  śrutam apy aupaniṣadaṁ dūre hari kathāmṇtāt
yan sa santi dravac-citta kampāśru-pulakādayaḥ (Bhaktisandarbha 69)

  9  raso vai saḥ rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhavati (Tajttirijopaniszad 2.7.1)

10 anāvṛttiḥ śabdāt, anāvṛttiḥ śabdāt (Wedantasutra 4.4.22)

11 nāma-saṅkīrtanaṁ yasya sarva-pāpa praṇāśanam (ŚB. 12.13.23)

12 uṭhila viṣāda, dainya, -- paḍe āpana-śloka (CC. 3.20.15)

13 BG 9.14.

14  sarva-tyāge ’py aheyāyāḥ sarvān artha-bhuvaś ca te
kūryuḥ pratiṣṭhāviṣṭhāyā yatnam asparśane varam 
(Haribhaktiwilasa 20.370)

15 yāhāra artha śuni’ saba yāya duḥkha-śoka (CC. 3.20.15)









tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

tṛṇāt api – nawet od trawy; su-nīcena – przez pokorniejszego; 
taroḥ – niż drzewo; iva – jak; sahiṣṇunā – przez tolerującego; 
amāninā – przez skromnego; māna-dena – przez oddającego 
cześć; kīrtanīyaḥ – powinien być wychwalanym; 
sadā – ciągle; hariḥ – Hari



Będąc pokornym jak źdźbło trawy,
bardziej cierpliwym niż drzewo,
nie oczekując podziwu,
mimo to okazując cześć innym,
należy ciągle wychwalać Hariego.
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Gaurakryszna wypłynął z otchłani rozpaczy i wylą-
dował na lądzie nadziei, wołając do swoich dro-
gich towarzyszy: „O Swarupo, o Ramo Rajo, po-

słuchajcie o cechach takiej namakirtany, dzięki której budzi 
się prema”1. Tymi słowami, z sercem przepełnionym pokorą, 
Śri Kryszna Czajtanja wprowadza nas do trzeciego wersetu 
Śikszasztaki.

Jaki sposób kirtany imienia budzi premę? Mahaprabhu 
stwierdza: „Ciągłe intonowanie ‘Hari’ – pokorne, toleran-
cyjne, wolne od dumy”. Mimo iż poetycki, werset ten często 
postrzegany jest jak gorzka pigułka. W Zachodnim Bengalu 
słynne jest powiedzenie: „Gdy dowiedziałem się o prema-
dharmie Śri Kryszny Czajtanji, chciałem zostać jego zwo-
lennikiem, ale usłyszawszy trzeci werset Śikszasztaki Gaury, 
wiedziałem już, że to niemożliwe!”. Nie powinniśmy jednak 
tak myśleć, gdyż krysznanama stopniowo, w miarę robienia 
przez nas postępów – od etapu aniszthabhadżanakriji (aniṣṭhā-
-bhajana-kriyā) przez anarthaniwrytti do niszthitabhadżana-
kriji (niṣṭhitā-bhajana-kriyā) – upoważni nas do intonowania 
ze wspomnianymi symptomami. Wówczas, przy stałej prak-
tyce nieprzerywanej przez anarthy, intonowanie doprowadzi 
nas do premy.

Potwierdzeniem faktu, iż ten werset Śikszasztaki toruje dro-
gę premaprajodżanie (prema-prayojana) są kontakty Maha-
prabhu z Raghunathą Dasą Goswamim – aczarją prajodżana-
tattwy wisznuizmu gaudija. Prajodżanatattwa to dosłownie 
„metafi zyczna prawda dotycząca celu”. Celem jest prema, 
radhaprema, krysznaprema. Jako że Rag hunatha Dasa wnikli-
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wie omawia ten ideał w swoich dziełach, nazwano go aczarją 
prajodżany nauk Gaury. Wcześniej, w swojej lili w Dżagan-
natha Puri, Mahaprabhu osobiście powierzył go opiece Swa-
rupy Damodary. Rag hunatha Dasa żywił wtedy pragnienie, 
by bezpośrednio z ust Mahaprabhu usłyszeć o celu życia 
i sposobie jego osiągnięcia – sādhana-sādhya-tattva. Kiedy 
Swarupa Damodara poinformował Śri Czajtanję o pragnieniu 
Ragunathy Dasy, Mahaprabhu uśmiechnął się i oznajmił, że 
na nauczyciela Raghunathy wyznaczył już Swarupę, ponie-
waż „on wie więcej niż ja”2. Potem, z powodu uczucia ustąpił 
i powiedział mu o Swarupie, co następuje:

Nie słuchaj plotek ani nie plotkuj.
Nie jedz smacznego pożywienia, nie podążaj za modą.
Nie oczekuj honoru, ale oddawaj honor innym.
Stale intonuj imię Kryszny
i w myślach służ Radharani i Krysznie we Wradży.
Takie pokrótce są moje instrukcje;
od Swarupy otrzymasz szczegóły3.

To powiedziawszy, jak gdyby podsumowując instrukcje dla 
Raghunathy Dasy, Mahaprabhu wypowiedział aczarji pra-
jodżanatattwy trzeci werset Śikszasztaki, dając jas no do 
zrozu mienia, że przez ten werset przebiega ścieżka do pre-
my. W rze czywistości Mahaprabhu stwierdził, że gdyby miał 
zawrzeć istotę wszystkich swoich instrukcji na temat tat-
twy sadhany i sadhji w jednej linijce, byłby nią ten werset! 
Mogli byśmy oczekiwać, że aczarja prajodżanatattwy otrzyma 
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od Ma  ha prabhu znacznie bardziej zaawansowane ezoterycz-
ne instrukcje niż te uwypuklone w tym wersecie, czyli: poko-
rę, tolerancję, ciągłe intonowanie itd. Niemniej jednak fakt, iż 
Mahaprabhu wypowiedział ten werset, może jedynie pod-
kreś lać znaczenie takich czterech pouczeń dotyczących into-
nowania.

Kierując te słowa do Raghunathy Dasy, Mahaprabhu fak-
tycznie je wzmacnia, jak gdyby wykrzykując publicznie tak, 
aby wszyscy jego zwolennicy mogli się wokół nich zgro-
madzić. Posłuchajmy, co w związku z tym głośno obwieszcza 
najmądrzejszy i najświętszy poeta Kawiradża Goswami Śri 
Krysznadasa:

Z wzniesionymi rękoma, oznajmiam: „Słuchajcie wszyscy!
Nawleczcie tę strofę na nić imienia
i noście jako girlandę na szyi4.
Podążajcie za tą śloką z polecenia Pana,
a z pewnością stopy Śri Kryszny będą waszą nagrodą”5.

Za sprawą pióra Krysznadasy Kawiradży Goswamiego otrzy-
mu jemy dodatkowe błogosławieństwo, w postaci objaśnienia 
tej poezji danego osobiście przez Mahaprabhu. Wyjaśnił on 
szczegółowo trzecią strofę Śikszasztaki Ramie Rai oraz Swa-
rupie Damodarze:

Mimo iż wisznuici są wzniośli, uważają się za mniej zna-
czących od źdźbeł trawy i są cierpliwi jak drzewa. Gdy 
ścina się drzewo, ono nie protestuje, zaś umierając z prag-



W E R S E T  T R Z E C I

53

nienia, nie prosi o wodę. Obdarza swoim bogactwem – cie-
niem i tym podobnym – każdego, kto o to prosi, znosząc 
upał i deszcz, dając jednocześnie schronienie innym. Choć 
wisznuici są światli, nie ma w nich dumy – okazują każ-
demu należyty szacunek i wiedzą, że wszystkie dżiwy 
spoczywają w Krysznie. Starając się zachowywać w ten 
sposób ten, kto intonuje imię Kryszny, osiąga schronienie 
u jego lotosowych stóp i budzi w sobie premę6.

Śpiewanie imienia Kryszny z tak pokorną postawą stanowi 
nie lada wyczyn, mimo iż jest zasadnicze w dążeniu do pre-
my. Zobaczyliśmy, że intonowania tego rodzaju doświadcza 
się po osiągnięciu etapu niszthitabhadżanakriji, tymczaso-
wego celu na długiej i często krętej drodze do domu. Z tego 
miejsca droga robi się prosta, ale nie wąska. Jest już szero-
ka i rozległa, bo reguły stają się doświadczeniami, zaś czerń 
i biel nabie rają licznych odcieni szarości. Ten etap harmonij-
nie spaja serce o kruchej wierze z intelektem. Tak oto nasza 
wiara staje się przemyślana, ale nie tylko, gdyż ćwiczenie 
to pobudza intensywną sadhanę. Skutkuje wewnętrzną pew-
nością, mocną wiarą pochodzącą z poznania pozamyślowe-
go. Za tą duchową pewnością podąża ponadto stale wzras-
tająca pokora, którą sadhaka rozwija dzięki głębi studiowa-
nego tematu. Wie teraz, że na tym polu wszyscy są wiecznie 
studentami, że jest to dziedzina, w której poznanie lub wiedza 
ma swój własny program, zawierający nas samych. Nagle, 
podmiot – jaźń – zaczyna postrzegać siebie jako przedmiot 
w rękach krysznanamy, zaś świat widziany wcześniej po-
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przez ograniczenia umysłu wyraża swoje własne życie wspar-
te wolą Boga.

Przyroda przemawia do Mahaprabhu z przyjacielską radą 
– „bądź pokorny jak trawa i tolerancyjny jak drzewo” – zaś on, 
w nastroju sadhaki, uważa siebie za pozbawionego tych cnót. 
Choć wydaje się, że do nas przyroda tak nie mówi, można by 
trafniej stwierdzić, że jej nie słuchamy. Nie tylko nie słucha-
my natury, której każdy ruch wspierany jest przez Boga, ale 
nie słuchamy Gaury. Brakuje nam pokory i tolerancji, a mimo 
to nigdy nawet nie myślimy o wersecie Gaury idąc po trawie, 
która ugina się pokornie pod naszymi stopami. Nie rozmy-
ślamy o poezji Mahaprabhu, gdy drzewo bez słowa skargi 
toleruje letnie słońce, by użyczyć nam swego cienia. Musi-
my zwracać baczną uwagę na Boga i guru, na księgę Bhaga-
watam oraz na osobę bhāgavata – nityaṁ bhāgavata-sevayā 
– jeśli oczekujemy, że podzielą się z nami swoimi tajemnica-
mi. Etap nisztha (niṣṭhā) obejmuje taki rodzaj uważnego in-
tonowania, który ożywia świat. Gdy nasze serce zmienia się 
w trakcie namadharmy dzięki rozwijaniu pokory i tolerancji, 
zaczynamy postrzegać otoczenie, które poprzednio zdawało 
się nam przeciwstawiać, za takie, jakim jest – za przyjazne. 
Gdy sadhaka uzmysławia sobie, że otaczają go osoby życzli-
we, jego serce rozświetla nadzieja.

W swojej Madhurjakadambini czcigodny Wiśwanatha 
Czakrawarti Thakura wyjaśnia, że na etapie niszthy znisz-
czenie anarth powstających z dobrej i złej karmy jest peł-
ne (pūrṇa). Niemniej jednak, termin pūrṇa użyty przez Śri 
Wiś wanathę nie oznacza, że na etapie niszthy anarthy zos-
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tają całkowicie wykorzenione. Wiśwanatha Czakrawarti 
Thakura wyjaśnia, zaś Śrimad Bhagawatam potwierdza, że 
na tym etapie wciąż pozostają ich śladowe składniki: naṣṭa-
-prāyeṣv abhadreṣu7. Choć ogień materialnej egzystencji 
zos  taje praktycznie ugaszony (bhava-mahī-dāvāgni-nirvā-
paṇam), dym nie rozwiał się całkowicie. Będzie się wciąż 
unosił, dopóki nie osiągniemy etapu asakti (āsakti), na którym 
anarthy pochodzące z naszej karmy zostają całkowicie znisz-
czone (ātyantikī), zaś wyzwolenie z materialnej egzystencji 
jest pełne.

Wychodząc z małego świata umysłu i jego niedoli, sad-
haka doświadcza pierwszej cechy śuddhabhakti (śuddha-
-bhakti): wolności od cierpienia (kleśaghnī). Cierpienie jest 
skutkiem karmy i doś wiadczane jest w umyśle. Co dla jed-
nego jest szczęściem, dla drugiego – smutkiem, pogrzeb jed-
nej istoty jest świętem innej. Poza względnością postrzegania 
przez umysł dobra i zła oraz szczęścia i nieszczęścia, znajduje 
się sfera świadomości. W niszthitabhadżanakriji imię Krysz-
ny usuwa umysłową przepaskę na oczy oraz ciemne okulary 
ignorancji (tamas) i pasji (rajas), które przesłaniały fakt, iż 
mamy naturę świadomości, a nie materii. Na tym etapie wi-
dzimy jasno (sattva), nasze priorytety znajdują się na właś-
ciwym miejscu i nie jesteśmy już dłużej zwodzeni bądź roz-
praszani przez fałszywe wartości, jako że naturą sattwy jest 
poznanie.

Przejście, dzięki łasce imienia Kryszny, od niestałej bha-
dżanakriji, poprzez anarthaniwrytti do stałej bhadżanakriji, 
opisuje Śri Suta Goswami w Śrimad Bhagawatam:
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Kryszna, przyjaciel szczerego wielbiciela, z pewnością 
oczyszcza serce tego, kto słucha i intonuje o jego pra-
wych czynach. Dzięki ciągłej służbie dla bhagawaty, bez-
bożność zostaje szybko zniszczona i urzeczywistnia się naj-
szthikibhakti (naiṣṭhikī-bhakti), skierowana do tego, kto wy-
chwalany jest transcendentalną pieśnią. Wówczas wpływ 
radżasu i tamasu – żądzy i chciwości – już nie dotyka wiel-
biciela, który umocnił się w sattwie i napełnił szczęściem8.

Określenie „ciągła służba dla bhagawaty” odnosi się albo do 
słuchania Śrimad Bhagawatam, albo do służenia osobie, któ-
ra uosabia jego zasady. Jeżeli rezultat regularnego słuchania 
księgi Bhagawatam oraz służenia wielbicielowi bhagawa-
cie jest ten sam, powinno być jasne, że „słuchanie księgi” 
obejmuje znacznie więcej niż samo ćwiczenie intelektualne. 
Wiedza teoretyczna często rozwija dumę, mądrość natomiast 
– pokorę. Niemniej jednak należy starannie studiować Bhaga-
watam. Czynność ta daje potężny wycisk głupocie uprawiania 
zwykłej gimnastyki intelektualnej w imię dążeń duchowych. 
Uczy nas ona używać głowy, zniżając ją do zmiękczenia 
serca. Ostatecznie zaś pokazuje niezmąconą miłość wrażli-
wych, niewykształconych pasterek (gopi) do księcia-paste-
rza z Wradży. Ciągłe intonowanie krysznanamy – służenie 
bez zastrzeżeń – wymaga pokory. Obie te rzeczy idą ze sobą 
w parze.

Śri Wiśwanatha Czakrawarti Thakura pisze o dwóch ro-
dzajach niszthy: jednym, związanym z ciągłym intonowa-
niem, drugim – z pokorą i podobnymi cechami. Są to sākṣāt 
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bhakti-vartini (nisztha bezpośrednio związana z bhakti) 
oraz tad-anukūla-vastu-vartini (związana z tym, co korzyst-
ne dla bhakti). Werset Mahaprabhu zawiera je obie. Słowa 
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ wskazują na stałość w słuchaniu i into-
nowaniu, a ponieważ oba te elementy stanowią bezpośrednio 
bhakti, kīrtanīyaḥ sadā hariḥ odnosi się do niszthy sakszat 
bhaktiwartini. Ostatecznie werset dotyczy niszthy tadanuku-
lawastuwartini, ponieważ odnosi się do tego, co dla bhakti 
korzystne, ale co samo w sobie bhakti nie jest – do cech 
takich, jak tolerancja i jej podobne.

Mimo iż pokora jest jedynie atrybutem sprzyjającym  
bhakti, a nie samą bhakti, stanowi wyjątek wśród wszyst-
kich pozostałych tego typu cech, gdyż w pełni swojego 
wyrazu jest bardzo bliska sakszatbhakti. W komentarzu 
do Bryhadbhagawa tamryty, Śri Sanatana Goswa mi po raz 
pierwszy opisuje pokorę jako zasadniczy wstępny warunek 
oddania. Dżajwadharma Thakury Bhaktiwinody idzie o krok 
dalej, przedstawiając pokorę jako nieodłączny charakter sa-
mej Bhaktidewi. To samo stwierdza Śri Sanatana w dalszej 
części swojej Bryhadbhagawatamryty.

Jak dowiedzieliśmy się z analizy drugiej śloki Śikszaszta-
ki, krysznanamę przyciąga u sadhaki pokora, dzięki czemu 
pozostaje ona z nim (lub z nią) pomimo ciągłej obecności 
anarth, w tym namaparadhy (nāma-aparādha). Pokora opisa-
na w komentarzu do drugiego wersetu, nie przejawia jednak 
swoje go oblicza w pełni. To właśnie ona usuwa przeszkody 
w rozwoju naszej wiary. Ten wyraz pokory upoważnia nas do 
otrzymania łaski Boga. Pojawia się w umyśle, gdy przeciw-
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stawiamy łaskę imienia Kryszny naszemu oporowi wobec tej 
łaski. Niemniej jednak, pokora opisana w trzecim wersecie 
Śikszasztaki ma swoje źródło w duszy.

Pokora pochodząca z duszy, stanowi naturalny produkt 
uboczny duchowego postępu. Zaczyna przejawiać się na 
etapie niszthy. W niszthitabhadżanakriji ograniczona du-
sza zbliża się do drzwi nieskończoności, nad którymi wid-
nieje tabliczka z napisem kīrtanīyaḥ sadā hariḥ – „Zawsze 
intonuj imię ‘Hari’”, zaś wycieraczka u progu oznajmia: 
su-nīcena – „Bądź pokorny”. Na tym skrzyżowaniu pomiędzy 
czasem a wiecznością – skończonością a nieskończonością 
– pojawia się naturalna pokora, gdyż po raz pierwszy doświad-
czamy przebłysku rzeczywistej skończoności. Tutaj „skończo-
ność” nie jest jedynie słowem, lecz doświadczeniem, podobnie 
jak pokora, którą ono rozwija. W komentarzu do Śikszasztaki 
Thakura Bhaktiwinoda opisuje ten stan jako wrodzoną poko-
rę, wynikającą z całkowitego odwiązania od przyjemności 
zmysłowej. Natomiast pokora z drugiego wersetu wynika 
ze skruchy z powodu przywiązania do takiej przyjemności.

Choć nisztha jest stanem pośrednim, nie bez znaczenia jest 
to, co w nim odkrywamy. Pokora pojawiająca się u osoby, 
która ma coś, z czego może być dumna, jest znacząca. Jej 
poczucie osiągnięte na tym etapie prowadzi sadhakę do 
doskona łości i pozostaje z nim lub z nią na zawsze. Śriman 
Maha prabhu podkreśla przykład Śri Rupy oraz Sanatany Gos-
wamich, jako godny uwagi wszystkich sad haków. Spot kawszy 
się z nimi w Ramakeli, Mahaprabhu mówił o ich poko rze 
swoim pozostałym towarzyszom. Oznajmił: „Ka mień by się 
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roztopił, widząc i słysząc ich pokorę. Zadowolony rzek łem 
im: »Choć jesteście niezwykle wzniośli, nie uważacie się za 
takich. Dzięki temu, Kryszna wkrótce was wyzwoli«”9.

Podobnie jak w przypadku pokory, istnieją dwa standar-
dy tolerancji. Pierwszy został opisany w Gicie. Śri Kryszna 
mówi Ardżunie, że powinien tolerować materialne szczęście 
i nieszczęście, rozumiejąc, czym tak naprawdę są. Stanowią 
jedynie spostrzeżenia zbierane przez zmysły, które umysł 
nas tępnie rozważa i uznaje za dobre lub złe, szczęśliwe bądź 
smutne itd. Nasz umysł ocenia doznanie jako pozytywne 
lub negatywne, a my sami zaczynamy żyć w świecie takiej 
umys łowej oceny. Zamiast poddawać się porywom umysło-
wych kalkulacji – unikając rzeczy negatywnych i dążąc do 
pozytywnych – powinniśmy kultywować tolerancję w kon-
tekście praktyki duchowej, owocem której jest doznawanie 
natury rzeczywistości nieprzefi ltrowanej przez umysł. Taka 
stoicka, gruntownie przemyślana tolerancja stanowi niezbęd-
ny składnik podstawowej praktyki duchowej.

Mimo iż trudno sprostać tak wysokiemu standardowi tole-
rancji, trzeci werset Mahaprabhu mówi o jeszcze wznioślej-
szym. Wspomina o poziomie tolerancji, który osiągamy speł-
niając namasankirtanę, o takim, który rodzi premę. Opisuje go 
Śrimad Bhagawatam. Zatem od zawartej w Gicie tolerancji 
w sferze inteligencji przechodzimy do tolerancji bhagawaty 
w sferze duszy:

Kto stara się o twoją łaskę, tolerując wpływ występków 
z przeszłości i ofi arowując wyrazy szacunku słowami, 
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sercem oraz czynami, odziedziczy mukti i wieczną służbę 
u twych lotosowych stóp10.

Ten wyższy standard tolerancji rozpoczyna się wraz z usta-
niem naszych głównych anarth powstałych z karmy. W mia  -
rę rozwoju na tym etapie i przechodzenia do wyższych eta-
pów sadhanabhakti (ruczi oraz asakti), nasze szczęście i nie-
szczęś cie będą wynikać coraz bardziej z bhakti i aparadhy 
niż z karmy. Natomiast niższy standard tolerancji wiąże się 
jedy nie z tolerowaniem naszej karmy. Miłosierny Wiśwana-
tha Czakrawarti Thakura tak omawia wyższy standard tole-
rancji, rozpoczynający się od niszthy i w pełni urzeczywist-
niany w asakti, w komentarzach do powyższego wersetu z 
Bhagawatam:

Wielbiciel myśli: „Jako że bhakta nie znajduje się całko-
wicie pod wpływem karmy i czasu, to co zdaje się być ich 
wpływem na moje życie, jest faktycznie osobistym zrzą-
dzeniem Kryszny (by pomóc mi zrobić duchowy postęp). 
Bhagawan z pewnością wie, co dla mnie najlepsze, podczas 
gdy ja sam, pozostawiony sam sobie, tego nie wiem. Zatem 
to dzięki okazanej mi łasce Bhagawan osobiście uczest-
niczy w moim życiu, czasem dając mi szczęście, innym 
razem nieszczęście. Czyni to jedynie w trakcie angażowa-
nia mnie w służbę dla siebie”. Kto myśli w ten sposób, staje 
się odbiorcą (dāya-bhāk) dwóch rezultatów: wyzwolenia 
oraz boskiej służby (mukti-pada).
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Słowo dāya-bhak wskazuje na spadek. Tak jak dziecko 
ut rzymuje się dzięki spadkowi po rodzicu, podobnie osiąg-
nię cie wyzwolenia oraz boskiej służby zapewnia życie 
wiel bi cielo wi. Ten spadek nie zostaje przekazany od razu. 
Przekazywany jest ratami, zaczynając od niszthitabhadża-
nakriji11.

Przykład drzewa podany przez Mahaprabhu również głoś-
no mówi o etapie niszthy, gdyż oprócz bycia tolerancyjnym, 
drzewo jest stabilne, głęboko zakorzenione oraz nierucho-
me. Niṣṭhā znaczy stały, nieprzerwany żądaniami umysłu 
i zmysłów. Jak na ironię, pierwsze dwa symptomy osoby sta-
łej w sadhanie namadharmy – pokora oraz tolerancja – wiążą 
się ze znaczną elastycznością.

Bhaktiwinoda Thakura wyjaśnia, że tolerancja wspomnia-
na w Śikszasztace zawiera miłosierdzie. Wyciąga ten wniosek 
z objaśnienia podanego przez samego Mahaprabhu, dotyczą-
cego tolerancji drzewa. Znosząc żywioły lub ścięcie, drzewo 
obdarza miłosierdziem innych. W Gitawali Bhaktiwinoda 
Thakura pisze, że kiedy stajemy się tolerancyjni jak drze-
wo, odwracamy się od przemocy i dajemy ochronę innym. 
W Śri Sanmodanabhaszji opisuje cechę tolerancji jako czyste 
współczucie wolne od zawiści.

Choć cechy pokory i tolerancji zdobią sadhakę i wskazują 
jego lub ją jako sadhu, na etapie niszthy praktykujący wol-
ny jest od egotyzmu, a tym samym nieprzywiązany do szacun-
ku ofi arowanego przez innych. Taki poważny sadhaka unika 
dumy z powodu bycia sadhu. Aby tego szacunku unikać oraz 
z powodu postrzegania każdej żywej istoty jako miejsca spo-
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czynku Boga, najszthikibhakta (naiṣṭhikī-bhakta) ofi arowuje 
wszelki szacunek innym, stosownie do ich form cielesnych.

W podsumowaniu niniejszej dyskusji należy podkreślić, 
że trzeci werset Śikszasztaki dotyczy odpowiednich kwalifi -
kacji do osiągnięcia premy. Podczas gdy podążanie ścieżką 
krysznabhakti wymaga początkowo jedynie wiary, ponieważ 
werset trzeci dotyczy mocnej wiary (niszthy), mówi o uzu-
pełniających kwalifi kacjach w postaci odpowiedniej etykiety 
i usposobienia. Inne kwalifi kacje stanowią kontrast wobec 
słowa durdaivam z poprzedniego wersetu, które wskazuje, iż 
ktoś na etapie poprzedzającym niszthę wciąż przejawia nie-
odpowiednie zachowanie oparte na fałszywych wartościach. 
Nieszczęście takiej osoby polega na tym, iż z powodu owego 
niewłaściwego zachowania nie rozwija ona przywiązania do 
namasankirtany. Spośród wszystkich rodzajów anarth wyni-
kających z takiej postawy, najbardziej szkodliwe są obrazy 
wobec krysznanamy. Thakura Bhaktiwinoda pisze w ósmej 
strofi e swojego wiersza Śaranagati: „Moje durdaiva (złe za-
chowanie) to dziesięć obraz”. Na szczęście, te grzechy duszy 
można zmazać uważnym intonowaniem, które występuje na 
etapie niszthy – kīrtanīyaḥ sadā hariḥ – i które oczyszcza na-
szą ścieżkę do premy.

Jako że wyższych etapów bhakti nie można osiągnąć bez 
dojścia do etapu intonowania bez obraz, zwolennicy Maha-
prabhu zwracają uwagę na ten werset oraz na etap niszthy, 
wskazując go jako cel przejściowy w dążeniu do osiągnię-
cia premy. Bez niszthy – bez pokory, tolerancji, wolności od 
dumy oraz uważnego intonowania – nie będzie premy. Naj-
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szthikibhakta ćwiczy właściwą zdolność rozróżniania i dzięki 
temu jasno rozumie różnicę pomiędzy kamą a premą. Zosta-
wiwszy za sobą kamę, patrzy jedynie przed siebie, ze wzro-
kiem w pełni skupionym na celu.
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P R Z Y P I S Y :

  1  ye-rūpe la-ile nāma prema upajaya tāhāra lakṣaṇa śuna, svarūpa-rāma-rāya 
(CC. 3.20.20)

  2  āmi tata nāhi jāni, iṅho yata jāne (CC. 3.6.234). Swarupa Damodara oraz Rama-
nanda Raja obaj uczą Mahaprabhu, wspierając go podczas próby smakowania 
premy Radhy. Pojawiają się w rozrywkach Kryszny jako gopi - Lalita oraz Wiśa-
kha. W tej rozrywce są bliskimi przyjaciółkami Radhy i są dobrze obeznane z jej 
premą.

  3  grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe
amānī mānada hañā kṛṣṇa-nāma sadā la ’be
vraje rādhā-kṛṣṇa-sevā mānase karibe
ei ta ’saṅkṣepe āmi kailuṅ upadeśa
sṭvarūpera hāñi ihāra pāibe viśeṣa (CC. 3.6.236-238)

  4  Werset ten można również przypisać samemu Mahaprabhu. Z kontekstu, w jakim 
się pojawia, (CC. 1.17.32), nie wynika jednoznacznie czy jest to ostatnia instruk-
cja Mahaprabhu udzielona Śuklambarze Brahmaczariemu, czy też komentarz do 
niej Krysznadasy Kawiradży Goswamiego.

  5  ūrdhva-bāhu kari’ kahoṅ, śuna, sarva-loka
nāma-sūtre gāṅthi ’ para kaṇṭhe ei śloka
prabhu-ājñāya kara ei śloka ācaraṇa
avaśya pāibe tabe śrī-kṛṣṇa-caraṇa (CC. 1.17.32-33).

  6  uttama hañā āpanāke māne tṛṇādhama
dui-prakāre sahiṣṇutā kare vṛkṣa-sama
vṛkṣa yena kāṭileha kichu nā bolaya
śukāñā maileha kāre pānī nā māgaya
yei ye māgaye, tāre deya āpana-dhana
gharma-vṛṣṭi sahe, ānera karaye rakṣaṇa
uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni ’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna
ei-mata hañā yei kṛṣṇa-nāma laya
śrī-kṛṣṇa-caraṇe tāṅra prema upajaya (CC. 3.20.22-26)

  7 ŚB 1.2.18.

  8  śṛṇvatām sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravana-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām
naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke bhaktir bhavanti naiṣṭhikī
tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāviddhaṁ sthitaṁ sattve prasīdati (ŚB. 1.2.17-19)
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  9  tāṅra dainya dekhi’ śuni’ pāṣāṇa vidare
āmi tuṣṭa hañā tabe kajiluṅ doṅhāre
uttama hañā hīna kari’ mānaha āpanāre
acire karibe kṛṣṇa tomāra uddhāre (CC. 2.16.263-264).

10  tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk 
(ŚB 10.14.8)

11  Na etapie niszthy możemy nadal mieć w naszych sercach nasiona czerpania ma-
terialnej radości, jednak praktyka jest tutaj tak nieugięta, że nie ma możliwości, 
by te nasiona zaowocowały. Niewielką rolę może także wciąż odgrywać nasza 
prarabdhakarma (prārabdha-karma), ale nawet taka karma jest korygowana 
przez Krysznę. Tym samym znajdujemy się namacalnie w rękach Boga.







na dhanaṁ na janaṁ na sundarīm
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

na – nie; dhanam – bogactwa; na – nie; 
janam – zwolenników; na – nie; 
sundarīm kavitām – pięknych kobiet, mądrości, poezji; 
vā – lub; jagat-īśa – o Panie wszechświata; 
kāmaye – pragnę; mama – moje; 
janmani – w narodzinach; janmani – po narodzinach; 
īśvare – o Praneśwaro; bhavatāt – oby była; 
bhaktiḥ – służby oddania; ahaitukī – niezmieszana; 
tvayi – dla Ciebie



O Panie wszechświata,
nie chcę bogactwa, zwolenników,
pięknych kobiet, mądrości ani poezji.
Proszę jedynie o niezmieszaną bhakti dla Ciebie,
o Praneśwaro, narodziny po narodzinach.
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Czcigodny Krysznadasa Kawiradża Goswami pi-
sze, że po tym jak Mahaprabhu wypowiedział trze-
ci werset Śikszasztaki, jego pokora pogłębiła się. 

Zaczął mod lić się o czyste oddanie1. Miłość Gaury do Krysz-
ny zwiększyła w nim pokorę, pokora zaś nasiliła miłość. Ka-
wiradża Mahaśaja komentuje, że taka jest natura miłości: 
wielbiciel, który kocha, czuje, że nie ma jej najmniejszego 
śladu2. 

Po tym, jak serce oczyszcza się z głównych anarth, a sadha-
na jest już nieugięta, praktykujący rozwija naturalne upodo-
banie do namasankirtany. To, co było wcześniej lekarstwem, 
zmienia się teraz w pokarm. Niezłomne (apratihatā) oddanie 
staje się także niemotywowane (ahaitukī). Etap ten znany jest 
jako ruczi (ruci) – smak, na którym sadhaka przywiązuje się 
do samego oddania, nieskażonego pragnieniami cieszenia się 
owocami swoich czynów ani pragnieniem wyzwolenia. Nie 
interesuje go nic oprócz ciągłego słuchania i intonowania 
z czystym oddaniem – śuddhabhakti. Postawa modlitewna 
zaczyna przechodzić od posłuszeństwa w dążeniu do rozwi-
nięcia duchowego uczucia, do uczuciowego życia opartego 
na duchowej tęsknocie3.

W tym wersecie Mahaprabhu opisuje ruczi w kategoriach 
tatasthalakszany (taṭastha-lakṣaṇa) – charakterystyki drugo-
rzędnej oraz swarupalakszany (svarūpa-lakṣaṇa) – głów-
nej. Tatasthalakszaną jest wolność od ukrytej motywacji, 
zaś swa rupalakszaną – przywiązanie do bhakti. Ruci jest za-
tem praktycznie tym samym, co śuddhabhakti zdefi niowane 
przez Śrila Rupę Goswamiego4. Wyjaśnia on, że drugorzęd-



W E R S E T  C Z WA R T Y

71

ną cechą śuddhabhakti jest brak skrępowania pragnieniem 
wyz wolenia, doczesnych osiągnięć bądź czymkolwiek poza 
chęcią sprawienia przyjemności Krysznie. Jej cechę główną 
stanowi duch przychylnego oddania Krysznie5.

Mahaprabhu opisuje drugorzędną charakterystykę ruczi-
bhakti, gdy mówi, że nie ma w sobie pragnienia bogactwa 
(na dhanam). Oznacza to, że nie pragnie rozwoju ekonomicz-
nego (artha), a co za tym idzie – także bogactwa religijności 
(dharma)6. Kiedy stwierdza, że nie chce zwolenników (na ja-
nam), dotyczy to także przywiązania do męża lub żony, dzie-
ci, przyjaciół i tym podobnych, na które wydajemy pieniądze 
w celu zadowalania zmysłów (kama). Zadowalanie zmysłów 
podkreśla tutaj także słowo sundarīm, które dosłownie ozna-
cza „piękną”, a tym samym reprezentuje najbardziej nieod-
parte pragnienie zmysłowe – potrzebę towarzystwa. Tak jak 
w przypadku arthy i dharmy, Mahaprabhu stwierdza, że nie 
pragnie kamy (na janaṁ na sundarīm) ani też nie chce żadnej 
ścisłej bądź humanistycznej wiedzy materialnej (kavitāṁ vā). 
Wszystko to zalicza się do sfery karmy. Jako że nie jest tą sfe-
rą zainteresowany, podobnie, nie interesuje go wiedza prowa-
dząca do wyzwolenia z niej. Słowo kavitām w tym wersecie 
może odnosić się albo do wiedzy materialnej, albo do wiedzy 
prowadzącej do wyzwolenia z istnienia w materii. Słowa jan-
mani janmani dotyczą wolności od narodzin i śmierci, dlatego 
wskazują na mokszę (mokṣa), czyli wyzwolenie.

W wersecie tym znajdujemy więc opis czterech celów 
człowieka: dharmy, arthy, kamy oraz mokszy. Wartości te, tak 
zwane cztery puruszarthy (puruṣārtha), czyli ludzkie (puruṣa) 
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potrzeby bądź ideały, zawierają kompletny zakres naszych 
działań, jak również transcendencję ludzkiego doświadcze-
nia. Gaurakryszna oraz sadhaka, który osiągnął stan ruczi, nie 
chce żadnego z nich.

Wszystkie działania ludzi zakorzenione są w pragnieniach 
– osiągania przyjemności i unikania bólu. Ludzkie pragnie-
nia można podzielić na trzy kategorie. Do pierwszej z nich 
można zaliczyć żądze przyjemności zmysłowych, które, mimo 
iż nig dy nas nie zadowalają, zmuszają do powtarzania tych 
samych doznań wciąż od nowa. Drugą stanowią pragnienia 
zdobyczy materialnych, bogactwa, honoru, władzy, bezpie-
czeństwa itd., które są wyższe w tym znaczeniu, iż przedkła-
dają osiąganie coraz ambitniejszych celów nad bezsensow-
ne powtarzanie czynności. Trzecią kategorią są pragnienia 
rozwi jania cnót, charakteru, prawości, itd. – jeszcze wyższe, 
dające zadowolenie oraz jasny wgląd w naturę świata.

Te trzy rodzaje pragnień stanowią efekt oddziaływania 
trzech gun (guṇa) materialnej natury – tamasu, radżasu oraz 
sattwy – przejawiających się w ludzkiej psychice. Są one od-
powiednio znane jako kama (przyjemność), artha (władza) 
oraz dharma (cnota). Wszystkie trzy wiążą się z zauważalną 
koniecznością bycia kimś: bycia zadowalanym, bycia silnym, 
bycia prawym.

Prawi mają pewne pojęcie o tym, iż życie oparte na zauwa-
żalnej potrzebie stania się kimś przesłania postrzeganie tego, 
czym lub kim już jesteśmy. Już sam ten fakt daje prawemu 
życiu absolutną wartość i wyższość nad dążeniami do wła-
dzy i przyjemności, które pod wpływem cnoty również mają 
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wartość, lecz ograniczoną. Prawdziwie cnotliwe ego stanowi 
potencjalny pomost do wyjścia poza ego fałszywe. Przejście 
przez ten pomost z energią duchowej praktyki prowadzi do 
mokszy – do wolności od potrzeb. Docierając tam, odnajduje-
my siebie. Odkrywamy, że nie potrzebujemy stawać się kimś, 
ponieważ już kimś jesteśmy – i to kimś znacznie większym od 
czegokolwiek, na co może pozwolić sobie ograniczone ludz-
kie doświadczenie. Ze sfery doświadczanego (materii) wkra-
czamy w sferę doświadczającego (świadomości).

Jednakże w wersecie tym odkrywamy, że ideał Mahaprabhu 
wykracza nawet poza mokszę! W jego braku zainteresowania 
przekroczeniem narodzin i śmierci kryje się fakt, iż dla osoby, 
która osiągnęła ruczi, sieć sansary jest już praktycznie roz-
plątana, co stanowi skutek uboczny namasankirtany. Jedynym 
pragnieniem posiadanym przez Mahaprabhu w tym momen-
cie jest pragnienie bhakti, bhakti dla niej samej – bhavatād 
bhakti ahaitukī tvayi. Jest to główną cechą ruczibhakti. Mając 
tę cechę, Mahaprabhu gotów jest teraz skosztować wszystkie-
go, co zawiera życie w stanie wyzwolenia – transcendental-
nego związku z Bogiem poza kajdanami materii.

Materia dostarcza jedynie fałszywego wrażenia przyjem-
ności/radości, władzy/poczucia bezpieczeństwa oraz cnoty/
/mądrości. W związku z materią możemy doznawać doczes-
nej przyjemności zmysłowej, istnienia oraz materialnej wie-
dzy. Przyjemność, władza oraz prawość tkwiące w istocie 
jednostki świadomości (w dżiwie) są znacznie większe od 
tego, czego możemy doświadczyć w odniesieniu do mate-
rii. Sytuując się w jaźni, doświadczamy radości właściwej 



Ś I K S Z A S Z TA K A

74

dla świadomości, istnienia poza czasem oraz wiedzy o sobie, 
jako jednostce świadomości. Jednak radość, bezpieczeństwo 
oraz mądrość przynależne dżiwie są znikome w porównaniu 
ze stopniem, w jakim przynależą one Bogu.

Choć poczucie bezpieczeństwa (sat), mądrość (cit) oraz 
przyjemność (ānanda) tkwią w istocie duszy, źródłem tych 
trzech cech jest Bóg. W nim przejawiają się one w znacz-
nie większym zakresie, jako sandhini (sandhini), samwit 
(saṁvit) oraz hladini (hlādinī). Zatem poczucie bezpieczeń-
stwa, mąd rość oraz radość, których może doświadczyć dżiwa 
budząca się do miłosnego związku z Bogiem, są dużo więk-
sze od tego, czego może ona zaznać niezależnie od takiego 
związku. Kiedy wyzwolona dusza doświadcza wyzwolonego 
życia w związku z Bogiem, urzeczywistnia swoją wieczną 
formę, wieczną służbę oraz radość miłości do Boga. Życie 
w związku z Bogiem stanowi ideał śuddhabhakti, rozwijany 
przez sad hakę w praktyce namasankirtany. Zanim ów cel się 
pojawi, najpierw stajemy się prawi (anarthaniwrytti). Po eta-
pie prawego życia pojawia się wstępny etap wyzwolenia spod 
wpływu karmy (nisztha), zaś na etapie ruczi zaczynamy sma-
kować ideal nego życia czystego oddania w miłości do Boga. 
Smak ten objawia się jako przywiązanie do słuchania oraz 
intonowania w namasankirtanie. Jest to szczególne upodoba-
nie do życia po wyzwoleniu, w porównaniu z którym cztery 
puruszarthy bledną.

Odrzucając cztery puruszarthy, Mahaprabhu idzie za przy-
kładem Śrimad Bhagawatam. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 
podczas omawiania pierwszej strofy, Bhagawatam zaczyna 
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się dokładnie tam, gdzie kończy Bhagawadgita. Na końcu 
Gity Śri Kryszna oznajmia: sarva-dharmān parityajya – „Po-
rzuć wszelkie zainteresowanie dharmą”7. Wypowiedź ta idzie 
w parze ze stwierdzeniem z wastunirdeśaśloki (vastu-nirde-
śa-śloka) z Bhagawatam, zaczynającej się od słów dharmaḥ 
projjhita-kaitavo’tra: „Odrzucając wszelkie postacie oszu-
kańczej dharmy”8. „Oszukańczą dharmą” werset ten nazywa 
wszystkie przejawy dharmy, niemające za cel premy. Śrid-
hara Swami, starożytny komentator Bhagawatam, niezwykle 
szanowany przez Mahaprabhu pisze, iż występujące w tym 
wersecie słowo projjhita („całkowicie odrzucając”) obejmuje 
rezygnację nie tylko z dharmy, ale także z mokszy. Z tego 
istotnego wersetu powinno więc jasno wynikać, że konkluzja 
Gity – w ślady której podąża Bhagawatam – nie jest jedynie 
zachętą do wyjścia poza dharmę w imię wyzwolenia. Gita, 
podobnie jak Bhagawatam, wskazuje na premę.

Krysznadasa Kawiradża Goswami przytacza wastunirde-
śaślokę z Bhagawatam w Śri Czajtanjaczaritamrycie przy 
okazji wyjaśniania swojej własnej namaskaraśloki (nama-
skara-śloka) wychwalającej boską szczodrość namasankir-
tany Gaury-Nitjanandy9. Oznajmia tam:

 Kryszna i Balarama, którzy poprzednio bawili się 
                                                                we Wradży,
ich świetność wspanialsza 
od milionów słońc i księżyców,
wzeszli na wschodzie – na horyzoncie Gaudy –
z powodu współczucia dla całego stworzenia.
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Pojawienie się Śri Kryszny Czajtanji
oraz Prabhu Nitjanandy
wypełniło cały świat anandą.
Tak jak słońce i księżyc rozpraszają ciemność
i swym pojawieniem się oświetlają wszystko,
tych dwóch braci głosi premadharmę
 i rozpędza ciemność – ignorancję przykrywającą 
                                                          żywe istoty – 
darem substancji prawdy, ostatecznej rzeczywistości.
Nazywam ciemność ignorancji kaitava – oszustwem.
 Zaczyna się ono od pragnienia dharmy, arthy, kamy
                                                                  i mokszy10.

W porównaniu do światła miłości emanującego z premy, we-
dyjskie prawo dotyczące dharmy, arthy, kamy i mokszy jest 
ciemną, więzienną celą. Premadharma Gaury-Nitja nandy 
zaczerp nięta ze Śrimad Bhagawatam, przychodzi wyzwolić 
każdego spod prawa świętych tekstów wedyjskich, które poja-
wiły się przed nią. Śrimad Bhagawatam, rozumiane w katego-
riach sankirtany Mahaprabhu, stanowi Nowy Testament pism 
wedyjskich. Wszystko, co nastąpiło przed nim i co podkreśla 
cztery puruszarthy, zostaje zastąpione przez jego przekaz pre-
my. Miłość do Boga – premadharma – wypełnia wszystkie 
prawa i nauki Wed. Jest pańczamapuruszarthą (pañcama-
puruṣārtha) – piątą i ostateczną potrzebą człowieczeństwa. 
Jak miłosierny nauczyciel Czajtanji Mahaprabhu, Śri Iśwara 
Puri poinstruował go:
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Podczas gdy piąty cel
 jest oceanem nieśmiertelnego nektaru – radości premy – 
radość mokszy i cała reszta 
to w najlepszym wypadku jego jedna kropla11. 

Dowiadujemy się zatem od Śri Iśwary Puriego, że ludzie 
róż nią się od zwierząt nie tylko tym, że potrafi ą rozumować, 
ale także tym, że dzięki właściwemu wyćwiczeniu rozumu 
potrafi ą prawdziwie kochać, ucząc się kochać Boga. Wiedza 
prowadzi do braku przywiązania i wyzwolenia, lecz prema 
– miłość – prowadzi do życia po wyzwoleniu. Oto przesłanie 
Bhagawatam, które Mahaprabhu wziął sobie tak mocno do 
serca. To zaproszenie do wzięcia udziału w wiecznym spekta-
klu krysznalili (kṛṣṇa-līlā).

Jak widzimy w czwartym wersecie Śikszasztaki, Mahapra-
bhu, uosabiający tu wielbiciela na etapie ruczi, jest na wła-
ściwej drodze, aby stopniowo przeżywać premadharmę oraz 
spektakl krysznalili. Kiedy praktykujący osiąga ruczi, śarana-
gati jest już w pełni umocnione, ponieważ jego śraddha doj-
rzała dzięki stykaniu się z gruntem wiary. Teraz scena – śara-
nagati – na której wystawiana jest sztuka krysznalili, zostaje 
ulokowana w sercu sadhaki. Nasiona pragnienia materialnego 
zostają zniszczone, a nasionko bhakti, które już wykiełkowa-
ło w postaci śraddhy, zaczyna rozkwitać.

Piękno rozkwitu śraddhy lśni żywym blaskiem, oczaro-
wane kojącą poświatą księżyca Śri Krysznaczandry. Rozkwit 
ruczi zachwyca cały świat, urzekając także serce sadhaki. 
W jego cieniu stoi materialne pragnienie oraz ciemność, którą 
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ono reprezentuje. Gdy przejawy niepomyślności (kleśaghnī) 
zostają usunięte, życie sadhaki staje się prawdziwie pomyśl-
ne (śubhadā). Owa pomyślność pojawia się na etapie niszthy, 
w pełni manifestując się w ruczi. W pierwszej strofi e swo-
jej Śikszasztaki Mahaprabhu nawiązuje do niej oraz do po-
zostałych efektów ruczi słowami śreyaḥ-kairava candrikā-
-vitaraṇam. To wyrażenie daje nam pełniejszy wgląd w natu-
rę ruczi, którą Mahaprabhu opisuje w wersecie czwartym.

Słowo śreyaḥ, znaczące „najbardziej pomyślny”, odnosi 
się tutaj do poczwórnej pomyślności, która cechuje śuddha-
bhakti na etapie ruczi. Śri Rupa opisuje ją w Bhaktirasamry-
tasindhu:

Mędrcy mówią, że z bhakti
powstaje poczwórna pomyślność:
naturalna skłonność do zadowolenia wszystkich ludzi,
przyciąganie uczuć każdego,
posiadanie wszystkich dobrych cech
oraz stan szczęścia12.

Sadhaka, który osiągnął etap ruczi, jest zatem ujmujący, lubia-
ny, kompetentny i szczęśliwy. Jego szczęście ani nie jest ma-
terialne, ani nie jest błogością brahmanandy (brahmānanda). 
To szczęście wynikające z perspektywy osiągnięcia śuddha-
bhakti, która odtąd będzie wzrastać u sadhaki, aż do etapu 
dos konałości.

Wraz z pomyślnością, na etapie ruczi praktykujący doś-
wiadcza trzech duchowych pragnień. Przejawiają się one 
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w jego intelekcie, są zatem rozwijane celowo. Owe dąże-
nia to: pragnienie życzliwego służenia Krysznie (ānukūlya-
-abhilāṣa), osiągnięcia określonej służby dla Kryszny (prāpty-
-abhilāṣa) oraz ustanowienia uczuciowego związku z Krysz-
ną (sauhārda-abhilāṣa). Pojawiają się one z większym nasi-
leniem na etapie asakti i w pełni ugruntowują się na etapie 
bhawy13.

Ruczi jest więc etapem, na którym sadhaka zauważa u sie-
bie konkretny, pozytywny postęp. Jest to początek rzeczywis-
tej miłości do Boga. Adept stracił zainteresowanie pragnie-
niami materialnymi, zaś pociąg do wyzwolenia zostaje przyć-
miony przez szczególny smak do słuchania i intonowania, 
który się w nim obudził14. Życie takiego sadhaki wypełnia 
pomyślność i pragnienie duchowe. Zaczyna on żegnać się 
ze światem i jego Bogiem – Paramatmą, z którego pochodzi 
baddhadżiwa (baddha-jīva), gdy upodobanie do krysznalili 
zaczyna mieć pierwszeństwo nad srysztililą (sṛṣṭi-līlā) i tym 
wszystkim, co się z nią wiąże.

Odwracając się od świata materialnych pragnień do swo-
jego wewnętrznego ideału, Mahaprabhu po raz ostatni kła-
nia się przejawieniu Kryszny władającemu tym światem, 
nazywając go w tym wersecie imieniem Dżagadiśa. To imię 
Boga odnosi się do jego cechy Paramatmy jako nadzorcy 
świata oraz do aspektu ajśwarja (aiśvarya) Bóstwa Mahapra-
bhu – Kryszny. Mimo iż Bóstwo zasiądzie w sercu sadhaki 
i w pełni zastąpi Paramatmę dopiero na etapie asakti, zmia-
na ta rozpoczyna się na etapie ruczi. Dlatego też, zwróciw-
szy się do swojego Bóstwa imieniem Dżagadiśa w pierwszej 



Ś I K S Z A S Z TA K A

80

części wersetu, Mahaprabhu następnie nazywa go Iśwarą. 
Imieniem tym nie nawiązuje do Paramatmy, ale raczej do 
swojego Praneśwary – Pana (īśvara) jego życia (prāṇa), Śri 
Kryszny. Modli się zatem o czyste oddanie, życie po życiu, 
dla Kryszny – swojego Praneśwary, a nie dla Paramatmy, 
z którym się żeg na.

Mimo iż baddhadżiwy pierwotnie są przejawiane z Para-
matmy, jeśli dążą do wradżapremy, skupiają się na Krysznie, 
Radharani-Krysznie15. Jednak Śri Kryszna zatraca się w swo-
jej wradżalili i zapomina, że jest Bogiem. Jednocześnie jest 
Bogiem i zapomina o swojej boskości, dzięki sile miłości 
swoich wielbicieli, która skłania go do pojawiania się jako 
ich blis ki przyjaciel bądź ukochany. Mimo pierwotnego za-
tracenia się w miłości, Kryszna zachowuje swoją boskość, 
dzięki czemu słyszy modlitwy swoich sadhaków. Choć jest 
to prawdą, może my zadać uzasadnione pytanie, na jakim eta-
pie duchowej praktyki modlitwy sadhaki są w stanie przykuć 
osobistą uwagę Kryszny oraz na jakim etapie sewa (sevā) 
praktykującego staje się lilasewą (līlā-sevā) – wewnętrzną 
służbą, która dociera do Kryszny w jego wiecznych rozryw-
kach16. Choć niektórzy mogą upierać się, że Kryszna osobiś-
cie wysłuchuje modlitw swoich sadhaków na każdym etapie 
sadhany, Thakura Bhaktiwinoda stwierdza: „Śri Nandakuma-
ra wysłuchuje modlitw tego, kto jest śaraṇagata”17. Jak już 
wiemy, śaranagati osiąga pełnię na etapie ruczi.

Wzywając w swojej czwartej strofi e imię Iśwara/Praneś-
wara, różne od imienia Dżagadiśa, Mahaprabhu daje do zro-
zumienia, że zmiana orientacji sadhaki w kierunku rzeczywis-
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tej lilasewy ma swój początek w ruczi. Przechodzimy wtedy 
spod jurysdykcji Paramatmy pod jurysdykcję naszego osobis-
tego Bóstwa, usytuowanego w swojej wiecznej lili. Głębsze 
znaczenie słowa candrikā („promienie księżyca”), znajdu-
jącego się w pierwszym wersecie Śikszasztaki, jest takie, iż 
na etapie ruczi, gdy Śri Krysznaczandra błogosławi swojego 
wielbiciela, zaczyna się już nieco przejawiać wpływ swaru-
paśakti. Wpływ ten rozwija się dalej, gdy ruczi dojrzewa 
i przechodzi w asakti, osiągając pełnię na etapie bhawy18.

Jeśli jakiś sadhaka, który jeszcze nie osiągnął ruczi ani 
asakti, będzie rozpaczać z powodu wniosku, iż na początko-
wych etapach sadhany Paramatma jest zaangażowany w nasze 
życie bardziej niż nasze osobiste Bóstwo, może przyjąć schro-
nienie w samym Mahaprabhu Wiśwambharze, jak również 
w najbardziej miłosiernym Nitjanandzie. Mimo iż Mahaprabhu 
modli się w tym wersecie do Dżagadiśy oraz swojego Prane-
śwary, jego zwolennicy powinni modlić się do niego samego. 
Jest on Wiśwambharą – utrzymującym wszechświat – i jest 
samym Kryszną, źródłem wszystkich awatar19. Jest juga watarą 
i jednocześnie zatraca się w mahabhawie. Jest więc zarówno 
naszym Dżagadiśą, jak i naszym Praneś warą. Jedną rękę wycią-
ga do baddhadżiwy z jugadharmą, drugą zaś do najwyższego 
punktu wradżapremy, gdy tańczy w namasankirtanie. To sam 
Kryszna, ale obecny w świecie dla sadhaków, w swojej aczar-
jalili (ācārya-līlā). W swoim drugim przejawieniu, jako Śri 
Nitjananda Prabhu, jest on obecny w jeszcze bardziej odczu-
walny sposób, wyciągając obie ręce do wszystkich materialnie 
uwarunkowanych dusz. Thakura Bhaktiwinoda podkreśla, że 
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czczenie Gaury-Nitjanandy w das jabhakti (dāsya-bhakti) rodzi 
wradżapremę. Czcij w Nadiji, żyj we Wryndawanie. Gaura-
-Nitjan anda wysłuchują modlitw swoich sadhaków, nawet 
tych, którzy nie mają ruczi, gdy zaś sadhakowie osiągają ru-
czi, Gaura- Nitjananda zaczynają wyważać drzwi do służby 
w wiecz nej lili Kryszny.

Mając na uwadze lepsze zrozumienie ruczi oraz raganu-
gabhakti (rāgānuga-bhakti), na które Mahaprabhu wskazu-
je w swojej Śikszasztace, warto podsumować komentarz do 
tego wersetu krótkim omówieniem dwóch rodzajów sadha-
ków dążą cych do ideału raganugabhakti – do wradżapre-
my. Śri Dżiwa Goswami dzieli tych, którzy rozwijają raga-
nugabhakti na dwie kategorie: sadhaków, którzy nie osiągnęli 
ruczi (ajāta-ruci-sādhaka) oraz sadhaków, którzy osiągnęli 
ruczi (jāta-ruci-sādhaka). Raganugasadhaków adżataruczi do 
pielęgnowania raganugabhakti inspiruje towarzystwo tych, 
którzy już mają smak do ragabhakti. Śri Dżiwa opisuje ich 
następująco:

Ci, którzy nie osiągnęli ruczi, mogą mimo to angażować 
się w raganugabhakti jedynie dzięki towarzystwu wielbi-
ciela, któ ry ma tego rodzaju zamiłowanie, powinni jednak 
po dej mo wać taką praktykę w powiązaniu z wajdhibhak-
ti (vaidhī-bhakti) […]. Znaczenie zmieszanych raganugi 
i wajdhi jest takie: zew nętrznie praktykujemy wajdhi-
bhakti, czyniąc ją jed ną z raganugą w takim stopniu, w ja-
kim jesteśmy w stanie20.
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Co oznacza zewnętrzne praktykowanie wajdhibhakti i uczy-
nienie jej jedną z raganugabhakti odpowiednio do naszych 
możliwości? Oznacza oddawanie się praktykom wajdhi-
bhakti w rodzaju słuchania i intonowania w namasankirta-
nie, z zamysłem osiągnięcia szczególnego upodobania do 
bhakti, które idzie w ślady boskiej miłości ukazanej przez 
wiecznych towarzyszy Śri Kryszny we Wradży. Gdy zaś zacz-
nie się przejawiać nasze wewnętrzne życie, oznacza – zaan-
gażowanie się w krysznalilasmaranę (kṛṣṇa-līlā-smaraṇa).

Zdaniem Śri Dżiwy Goswamiego, sadhakowie zarówno 
adżataruczi, jak i dżataruczi angażują się w lilasmaranę. Tym 
pierwszym, mimo medytowania o wryndawanalili za pomo-
cą otrzymanej od guru krysznamantry, brakuje trzech rzeczy: 
poczucia tożsamości w krysznalili, szczególnego zamiaru czy 
celu związanego z uczestnictwem w lili i przekonania, że ich 
praktyka jest przyjmowana za lilasewę. Sadhakowie dżataru-
czi  są bardziej zaawansowani, zaś dzięki osiągnięciu dojrza-
łości w ruczi, mają budzące się poczucie duchowej tożsamoś-
ci, ideał służenia oraz świadomość, że ich praktyka zbliża się 
do lilasewy.

Osoby znajdujące i nieznajdujące się na etapie ruczi opi-
sał również Śrila Rupa Goswami w swojej Upadeśamrycie, 
w wersetach 7. i 8.21. W wersecie 7. Śri Rupa wyjaśnia, że tak, 
jak chory na żółtaczkę nie czuje słodyczy trzciny cukrowej, po-
dob  nie osoba dotknięta ignorancją nie może poczuć słodyczy 
imienia Kryszny. Niemniej jednak, trzcina cukrowa stanowi 
naturalne lekarstwo na tę dolegliwość. Gdy zatem zos taniemy 
wyleczeni z żółtaczki, jedząc trzcinę cukrową, możemy zas-
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makować słodyczy, która jest jej nieodłączną cechą. Podob-
nie, osoba wyleczona z ignorancji dzięki into nowaniu krysz-
nanamy może zasmakować inherentnej sło dyczy świętego 
imienia Kryszny. W wersecie 8. Śri Rupa zaleca czynności 
w oddaniu odpowiednie dla tych, którzy wyleczyli się z igno-
rancji, stosując się do jego rady z wersetu 7.; dla tych, którzy 
smakują słodycz krysznanamy. Tacy wielbiciele są sadha-
kami, którzy osiągnęli dojrzałość w ruczi. Śri Rupa pisze:

Mieszkając we Wradży i biorąc przykład z jej mieszkańców 
ten, kto posiada naturalną, spontaniczną miłość, powinien 
wykorzystywać cały swój czas na uważne ćwiczenie języ-
ka w intonowaniu, umysł zaś w pamiętaniu imienia, formy, 
cech oraz rozrywek Kryszny – w tak podanej kolejności. 
Jest to esencja wszelkich porad22.

Jak Mahaprabhu wyjaśnia w czwartym wersecie Śikszasztaki, 
osobie obciążonej pragnieniem bogactwa, kobiet/mężczyzn, 
a nawet mądrości brakuje kwalifi kacji, by rzeczywiście 
mieszkać we Wradży i pod każdym względem podążać za jej 
mieszkańcami. Powinniśmy pragnąć zostać mieszkańcami 
Wradży. Lecz zgodnie z pouczeniami zawartymi w tym wer-
secie Śikszasztaki, powinniśmy jasno zdawać sobie sprawę 
z tego, co oznacza zasłużyć sobie na takie błogosławieństwo 
tak, aby nasze pragnienie było realistyczne i mogło inspiro-
wać nas do pracy, jaką mamy do wykonania tu i teraz. Stała 
sadhana jest możliwa tylko wtedy, gdy materialne pragnienia 
są kontrolowane przez duchową inteligencję. Stała praktyka 
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pogrąża w swym strumieniu materialne pragnienia tak, że nie 
mają już one żadnej możliwości zaowocowania. W ten spo-
sób stopniowo rozwijamy do niej upodobanie. Gdy się nasila, 
zamienia się w duchowe przywiązanie do przedmiotu nasze-
go oddania. To etap asakti, któremu, z pełną pokorą, Maha-
prabhu poświęca swoją uwagę w następnym wersecie.
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P R Z Y P I S Y :

  1 CC. 3.20.27.

  2  CC. 3.20.28.

  3  Śri Dżiwa Goswami dzieli modlitwy na modlitwy uległości (saprārthanamayī) 
oraz modlitwy tęsknoty (lālasāmayī). Pisze, że modlitwy uległości należą do 
sad hanabhakti, zaś modlitwy tęsknoty – do bhawabhakti. Mimo iż duchowa tęsk-
nota stosuje się bardziej do bhawabhakti niż do sadhanabhakti, modlitwy takie 
nie są zupełnie niestosowne w sadhanabhakti, zwłaszcza w zaawansowanych 
stanach ruczi i asakti.

  4  Również Thakura Bhaktiwinoda wskazuje na związek zachodzący pomiędzy 
etapem ruczi a osiąganiem śuddhabhakti. W swoim dziele Bhaktitattwawiweka, 
Thakura identyfi kuje wielbiciela na etapie ruczi jako tego, który osiągnął śud-
dhabhakti, odnosząc się do niego słowami uttama-adhikārī. Patrz zakończenie 
Bhaktitattwawiweki.

  5  anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ bhaktir uttamā (Brs. 1.1.11).

  6  Thakura Bhaktiwinoda zawiera w terminie dhana bogactwo religijności 
(dharma).

  7 BG. 18.66.

  8 ŚB. 1.1.2.

  9 CC. 1.1.2.

10  vraje ye vihare pūrve kṛṣṇa-balarāma
koṭī-sūrya-candra jini doṅhāra nija-dhāma
sei dui jagatere ha-iyā sadaya
gauḍadeśe pūrva-śaile karilā udaya
śrī kṛṣṇa-caitanya āra prabhu nityānanda
yāṅhāra prakāśe sarva jagat ānanda
sūrya-candra hare yaiche saba andhakāra
vastu prakāśiyā kare dharmera pracāra
ei mata dui bhāi jīvera ajñāna-
tamo-nāśa kari’ kaila tattva-vastu-dāna
ajñāna-tamera nāma kahiye ‘kaitava’
dharma-artha-kāma-mokṣa-vañchā ādi saba (CC. 1.1.85-90).

11  pañcama puruṣārtha – premānandāmṛta-sindhu
mokṣādi ānanda yāra nahe eka bindu (CC. 1.7.85).

12  śubhāni prīṇanaṁ sarva-jagatām anuraktatā
sad-guṇāḥ sukham ity ādīny ākhyātāni manīṣibhiḥ (Brs. 1.1.27)
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13 Patrz komentarz Śri Dżiwy Goswamiego do Brs 1.3.1 oraz 1.4.15-16.

14  W ruczi istnieją dwa poziomy smaku: jeden uzależniony od obecności pewnych 
warunków (vastu-vaiśiṣṭyāpeksinī), drugi zaś niezależny od jakichkolwiek wa-
runków (vastu-vaiśiṣṭyanāpeksinī). Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w Madhurjakadambini.

15  Słowo „Paramatma” może odnosić się do którejkolwiek z tych trzech purusza-
watar. W tym wypadku dotyczy Mahawisznu.

16  W Ragawartmaczandrice Wiśwanatha Czakrawarti pisze, że Kryszna słyszy 
modlitwy swoich raganugasadhaków mimo iż zatraca się w miłości, ponieważ 
choć zapomina o swojej boskości, wciąż jest Bogiem. Choć jego wszechwiedza 
opanowana jest przez miłość, czasem wypływa na powierzchnię.

17  ṣaḍ-aṅga śaraṇāgati hoibe jāhāra, tāhāra prārthanā śune śrī-nanda-kumāra 
(Szadanga Śaranagati 5).

18  Nitjalilasewa (nitya-līlā-sevā) możliwa jest tylko do takiego stopnia, w jakim 
ktoś znajduje się pod wpływem swarupaśakti Kryszny. Kryszna znajduje przy-
jemność tylko w sobie. Jest ātmārāma, czyli samozadowolonym. Jego swarupa-
śakti przejawia się z jego wnętrza, aby pozwolić mu zasmakować samego siebie. 
Zatem jego interakcja z własną swarupaśakti nie podważa faktu bycia atmarama.

19  Imię Wiśwambhara znaczy „ten, który utrzymuje wszechświat”. Śri Krysznada-
sa Kawiradża wyjaśnia, że Gaura został nazwany Wiśwambharą po urodzeniu, 
jednak w jego przypadku imię to odnosi się do faktu, iż ożywił on świat darem 
premy.

20 Bhaktisandarbha 312.

21  Śri Wiśwanatha Czakrawarti Thakura powtarza echem siódmy werset Śri Rupy, 
omawiając ruczi w Madhurjakadambini.

22  tan-nāma-rūpa-caritādi-sukīrtanānu-
smṛtyoḥ krameṇa rasanā-manasī niyojya
tiṣṭhan vraje tad-anurāgi janānugāmī
kālaṁ nayed akhilam ity upadeśa-sāram (Upadeśamryta 8).







ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

ayi – O; nanda-tanuja – synu Nandy; kiṅkaram – sługą;
patitam – upadłego; māṁ – mnie; viṣame – w przerażającym; 
bhava-ambudhau – w morzu światowego życia (māyā); 
kṛpayā – proszę; tava – Twoje; pāda-paṅkaja – lotosowe stopy; 
sthita – osadzony; dhūlī-sadṛśaṁ – niczym cząstka pyłu; 
vincintaya – uznaj



O synu Nandy, jestem Twoim sługą
upadłym w przerażające morze maji (māyā).
Uznaj mnie, proszę,
za cząstkę pyłu u Twych lotosowych stóp.
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Ponownie, z wielką pokorą Gaurakryszna błaga, pro-
sząc tym razem o dar wiecznej służby, modląc się 
o duchową tożsamość. Mówi jednocześnie o naturze 

materialnej tożsamości, o poczuciu istnienia zdeterminowa-
nego przez materialne warunki1. W ten sposób uczy nas, jak 
bardzo sadhaka na etapie asakti pragnie utwierdzić się w swo-
jej wiecznej tożsamości, odchodząc od jej ulotnego poczucia 
– materialnego ego – otrzymanego w wyniku działania natury 
materialnej.

Natura ta znajduje się w ciągłym ruchu – do tego stopnia, 
że osoba znajdująca się pod jej wpływem praktycznie nie 
jest w stanie utrzymać równowagi. Gdy tak przewracamy się 
na falach materialnej egzystencji, warunki zmieniają się, po-
dobnie jak nasze poczucie tożsamości. Córka staje się żoną, 
nas tępnie matką, potem babcią, a w kolejnym życiu być może 
synem – i tak dalej. Nasze pragnienia i przywiązania deter-
minują nasze poczucie siebie. Co więcej, jesteśmy naszymi 
przywiązaniami – jesteśmy ojcem, którego ojcostwo opiera 
się na przywiązaniu do synów i córek; mężem, którego rola 
bazuje na przywiązaniu do żony. Nasze poczucie „ja” pocho-
dzi z poczucia tego, co „moje”.

Tracimy grunt pod nogami. Choć nasz punkt oparcia wy-
gląda na stały – jest grząski. Zwracając się do Ramy Rai 
i Swarupy Damodary, Mahaprabhu przyrównuje życie mate-
rialne do zbłąkania na morzu podczas sztormu – patitaṁ māṁ 
viṣame bhavāmbudhau. Taki stan jest w zasadzie beznadziej-
ny – uratować się można tylko dzięki pomocy, która przeras-
ta osobisty wysiłek. Śri Kryszna Czajtanja apeluje więc do 
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Nandatanudży o łaskę – kṛpayā. Tak modlą się zaawansowani 
sadhakowie. 

W zadumie nad tym wersetem Śikszasztaki, Thakura Bhak-
tiwinoda śpiewa: anādi karama-phale, paḍi’ bhavārṇava jale: 
„Upadłem w ocean materii z powodu skutków niemającej 
początku karmy ”2. Na szczęście – choć może to zająć niewy-
obrażalnie dużo czasu – karma, która nie ma początku, może 
osiągnąć kres. Na etapie asakti ciągnąca się z ognia sansary 
smuga dymu, zostaje raz na zawsze rozproszona. Taki jest 
ostateczny koniec wpływu karmy, który zaczął już znikać na 
etapie niszthy.

Proporcjonalnie do zaniku złudnej tożsamości karmicznej 
objętej jurysdykcją majaśakti (māyā-śakti) Kryszny, prak-
tykujący może ustanowić duchową tożsamość w związku 
z Kryszną pod kontrolą jego swarupaśakti. Owa duchowa toż-
samość ujawnia się na etapie asakti. Stanowi to urzeczywist-
niony owoc sambandhadżniany (sambandha-jñāna), otrzy-
many w formie nasiona wraz z krysznamantrą przekazaną 
uczniowi przez guru podczas dikszy. Mantra ta pomaga sad-
hace w praktyce namasankitany.

Kiedy uczeń w końcu zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
dikszy, dzięki czemu jego sambandhadżniana nabiera peł-
ni, pojawiają się dwa efekty. Po pierwsze, zewnętrzne ciało 
praktykującego, czyli sadhakadeha (sādhaka-deha), zostaje 
uduchowione. On sam zaś, ukończywszy kurs sadhanabhak-
ti, nadaje się już do zaangażowania w lilasewę dla Kryszny 
w wewnętrznym ciele duchowym. Innymi słowy, w mia-
rę dojrzewania asakti, namasankirtana „ożywia oblubieni-
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cę zwaną wiedzą” (swarupaśakti Kryszny) w sercu sadhaki 
– vidyā-vadhū-jīvanam. To przebudzenie zwiastuje pojawie-
nie się u praktykującego siddhadehy (siddha-deha). 

W odniesieniu do sadhakadehy, Śriman Mahaprabhu 
oznajmił Sanatanie Goswamiemu, że ciała wisznuity nigdy 
nie należy uznawać za materialne, ale raczej za transcenden-
talne i pełne duchowego szczęścia3. Wyjaśnił, że owo udu-
chowienie zaczyna się od dikszy, gdy zaś adept uzmysławia 
sobie znaczenie inicjacji, jego sadhakadeha zostaje tak bar-
dzo uduchowiona, że staje się godna czci nawet dla samego 
Kryszny!

Podczas dikszy Kryszna zrównuje taką osobę ze sobą. Czy-
ni jej ciało w pełni świadome i radosne oraz wielbi stopy 
tego duchowego ciała4.

Te słowa Mahaprabhu można przetłumaczyć na dwa, nieco 
odmienne, sposoby. Zgodnie z pierwszym, jak już zauważy-
liśmy, sadhakadeha uznawane jest za godne czci ze strony 
Kryszny5. Druga wersja przekładu jest podobna, ale nie wy-
chwala ciała praktykującego aż tak dobitne. Mówi nam jedy-
nie, że Kryszna uduchawia ciało wielbiciela na podobieństwo 
swojego własnego tak, aby ten mógł zaangażować się w służ-
bę dla jego lotosowych stóp (jako że Krysznie nie można słu-
żyć zmysłami materialnymi6). W ten sposób sadhaka urzeczy-
wistnia uduchowioną sadhakadehę, osiągając etap asakti7.

Nawiązując do wewnętrznego ciała (siddhadehy), które-
go przebłysk pojawia się w asakti i które jest dalej rozwijane 
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na etapie bhawabhakti, Thakura Bhaktiwinoda pisze w Bha-
dżanarahasji: „Na tym etapie (asakti) praktykowania nama-
sadhany, adept modli się o wiedzę na temat swojej wiecznej 
duchowej tożsamości oraz o służbę dla Kryszny (w tej toż-
samości)”8. W tym samym dziele Thakura opisuje jak stop-
niowy rozwój prowadzący do obudzenia naszej siddhadehy 
został przedstawiony w Śikszasztace:

Zanim, wraz z wersetem piątym, przyjmiemy ciało du-
chowe, należy osiągnąć dojrzałość w praktyce czczenia, 
opiera jąc się na pierwszych czterech. Od tej chwili zaczy-
namy przyjmować schronienie lotosowych stóp Śrimati 
Radharani w naszej siddhadesze, czyniąc dalej stopniowy 
postęp. Nim dotrzemy do wersetu szóstego, nasze zanie-
czyszczenia praktycznie znikną, dzięki czemu nabierzemy 
prawa do oddawania czci w siddhadesze. Jeśli ktokolwiek 
próbuje medytować o swoim ciele duchowym, nie mając 
tej kwalifi kacji, jego inteligencja zostanie spustoszona 
z powodu słabości9.

Kolejny dowód tego, iż na skutek namasankirtany praktyku-
jący może dostrzec oraz ostatecznie doprowadzić do urzeczy-
wistnienia swojej siddhadehy, Kryszna podaje w wypowiedzi 
do Uddhawy:

Tak, jak chore oko smarowane leczniczą maścią stopnio-
wo zaczyna widzieć coraz wyraźniej, podobnie świadoma 
żywa istota, z natury widząca, oczyszczona słuchaniem 
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i intonowaniem o moich cnotach, będzie mogła stopniowo 
zobaczyć ukrytą rzeczywistość10.

Komentując powyższy werset w swojej Ragawartmaczan-
drice 1.9, Śri Wiśwanatha Czakrawarti Thakura pisze, że 
kiedy w sercu sadhaki budzi się duchowa „zachłanność” na 
wradżabhakti, ścieżka takiej osoby zostaje oświetlona za-
równo zewnętrznie przez Śri Guru, jak i wewnętrznie przez 
obecną w jej sercu nadduszę, antarjami (antaryāmī). Czakra-
warti Thakura wyjaśnia, że sadhaka może otrzymywać wska-
zówki na temat rozwijania wewnętrznej tożsamości na jeden 
z trzech sposobów: słuchając bezpośrednio z ust Śri Guru, 
od kompetentnego sadhu bądź z wewnątrz – gdy wskazówki 
pojawiają się samoistnie w sercu oczyszczonym praktykami 
w rodzaju namasankirtany. Adept osiąga tę czystość na eta-
pie asakti. Świadczy o niej wolność od mentalności cieszenia 
się i umocnienie się w duchu służenia.

Mówiąc o służącym ego, które tworzy podstawę naszej 
duchowej tożsamości, Mahaprabhu powiedział Sanatanie 
Goswamiemu: jīvera ‘svarupa’ haya – kṛṣṇera ‘nitya dāsa’: 
„Wieczną swarupą żywej istoty jest bycie kṛṣṇa-dāsa – słu-
gą Kryszny”11. Ego służące stanowi podstawę wszystkich 
form wyrazu bhaktirasy. Bez względu na to czy doświadcza-
my siebie jako sługi, przyjaciela, starszego członka rodziny 
bądź ukochanej Kryszny, wszystkie te doznania duchowego 
zachwytu estetycznego stanowią formy wyrazu służby o róż-
nym stopniu nasilenia. To służące ego stanowi antytezę ego 
cieszącego się – tożsamości opartej na materialnym przywią-
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zaniu w egocentrycznym świecie „ja” i „moje”. Jakakolwiek 
pozycja w świecie boskiej służby – nawet pozycja cząstki 
pyłu u lotosowych stóp Śri Kryszny – jest atrakcyjna w po-
równaniu do najwyższej pozycji w życiu materialnym: pāda-
-paṅkaja-sthita-dhūli-sadṛśam vicintaya. Niestety, większość 
wolałaby panować w piekle niż służyć w niebie.

W piątym wersecie Śikszasztaki Mahaprabhu nie aspiruje 
do określonej pozycji wiecznej służby – jako sługa, przyja-
ciel, rodzic czy ukochana – tak więc stosownie skrywa budzą-
ce się w nim życie wewnętrznej bhadżany. Narottama Tha-
kura Maha śaja śpiewa: āpana bhajana-kathā nā kahiba jathā 
tathā: „Nie należy ujawniać swojej bhadżany innym”12 oraz 
rākha prema hṛdaye bhariyā: „Trzymaj swą miłość ukrytą 
w ser cu”13. Dzięki trzymaniu miłości wewnątrz, jej ogień sprę-
ża się, nasila coraz bardziej, pchając nas w kierunku premy.

Z faktu, iż Mahaprabhu odnosi się do swojego Praneś wary 
jako Nandatanudży z Wradży, wynika jednak wyraźnie, że 
pragnie on jednego z wiecznych sentymentów wradżapre-
my. W asakti przedmiotem miłości i przywiązania Mahapra-
bhu jest pasterz, syn Nandy. Niemniej jednak sposób, w jaki 
Mahaprabhu chciałby służyć swojemu przedmiotowi miłości 
– określony przejaw miłości, do jakiego się przywiązał – po-
zostaje ukryty.

Āsakti znaczy dosłownie „przywiązanie”. Na etapie ruczi 
sadhaka jest bardziej przywiązany do samej bhakti niż do 
przedmiotu bhakti. W asakti ta proporcja się zmienia, jako 
że przedmiot bhadżany praktykującego zasiada w jego sercu, 
dzięki czemu przywiązuje się on do niego osobiście. Tak, jak 
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nasze materialne poczucie tożsamości opiera się na przywią-
zaniu do przedmiotów zmysłów, na etapie asakti – gdy przy-
wiązanie do Śri Kryszny budzi się poprzez namasankirtanę 
– przywiązanie sadhaki tworzy podstawę budzącego się po-
czucia tożsamości jako wiecznego sługi w jednym z czterech 
przejawów miłości.

Duchowe przywiązanie wynikające z namasankirtany pro-
wadzi do spontanicznej medytacji o Śri Krysznie w ten sam 
sposób, w jaki osoba przywiązana materialnie spontanicz-
nie myśli o przedmiocie swojego uczucia. Nasz umysł zmie-
rza bez wysiłku do tego, do czego jesteśmy przywiązani. Tak, 
jak umysł mniej zaawansowanego sadhaki skłonny jest spon-
tanicznie zbaczać z zamierzonego wysiłku myślenia o Krysz-
nie, podobnie w asakti – spontanicznie zbacza w kierunku 
myśli o Krysznie, podczas rozmów na tematy świeckie. Taki 
jest potężny wpływ namasankirtany sprzyjający stanowi me-
dytacji, w którym sadhaka wewnętrznie uczestniczy w lilase-
wie z perspektywy swojej siddhadehy.

Jak zauważyliśmy, charakter naszej swarupy, bez względu 
na określoną postać, jaką przyjmuje, stanowi bezinteresow-
na służba. W tym wersecie Śikszasztaki Mahaprabhu utożsa-
mia się z kiṅkara – sługą. Słowo kiṅkara pochodzi od dwóch 
słów: kim („co”) oraz karomi („robię”), a zatem implikuje 
znaczenie: „Jak mogę Ci służyć?”. Jest to jedyne pytanie, któ-
re trzeba zadać Bogu i guru. Gdy zostaje zadane poważnie, 
z czystym sercem, późniejsza odpowiedź przejawia się stop-
niowo, wraz z osiąganiem etapu asakti oraz dostrzeżeniem 
przebłysku swojej wiecznej natury służenia.
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P R Z Y P I S Y :

  1  ati-dainye punaḥ māge dāsya-bhakti-dāna āpanāre kare saṁsārī jīva-abhimāna 
(CC.3.20.31).

  2 Gitawali, Śikszasztaka 5.

  3  prabhu kahe, – vaiṣṇava -deha ‘prākṛta’ kabhu naya
‘aprākṛta’ deha bhaktera ‘cid-ānanda-maya’ (CC. 3.4.191).

  4  dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa
sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama
sei deha kare tāra cid-ānanda-maya
aprākṛta-dehe tāṅra caraṇa bhajaya (CC. 3.4.192, 193).

  5  Patrz wydanie Czajtanjaczaritamryty E.C. Dimocka.

  6 Brs. 1.2.234.

  7  W swoim komentarzu do ŚB 10.29.10 Wiśwanatha Czakrawarti Thakura pisze, 
iż po osiągnięciu premy sadhakadeha zostaje całkowicie uduchowiona.

  8 Bhadżanarahasja 5.

  9  cāri śloke kramaśaḥ bhajana pakva kara pāñcama ślokete nija-siddha-deha vara
 ei śloke siddha-dehe rādhā-padāśraya ārambha kariyā krame unnati udaya
 chaya śloka bhajite anartha dūre gela tabe jñāna siddha-dehe adhikāra haila
  adhikāra na labhiyā siddha-deha bhāve viparyaya buddhi janme śaktira abhāve 
 (Bhadżanarahasja 1).

10  yathā yathātmā parimṛjyate ’sau
mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ
tathā tathā paśyati vastu sūkṣmaṁ
cakṣur yathaivāñjana-samprayuktam (ŚB. 11.4.26).

11 CC. 2.20.108.

12 Premabhakticzandrika 3.11.

13 Premabhakticzandrika 9.5.







nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā
pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati

nayanam – oczy; 
galad-aśru-dhārayā – strumieniami spływających łez; 
vadanam – usta; gadgada – załamującymi się; 
ruddhayā – zdławionymi; girā – słowami; 
pulakaiƒ – jeżeniem się włosów; nicitam – pokryte; 
vapuḥ – ciało; kadā – kiedy; tava – twoje; 
nāma-grahaŠe – w intonowaniu imion; bhaviṣyati – będzie



Kiedy, podczas intonowania twojego świętego imienia,
moje oczy zaleją się strumieniami łez,
moje słowa będą wypowiadane z drżeniem, 
zaś głos zdławi się i zjeżą się moje włosy?
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W wersecie tym Śri Gaurasundara, tęskniąc za 
premą, mówi do Ramanandy oraz Swarupy 
z głębokim duchowym wzruszeniem. Kryszna 

nie przyznaje wielbicielowi premy, dopóki tęsknota za jej 
osiąg nięciem nie stanie się bardzo intensywna, a ta pojawia 
się zwykle w bhawabhakti, którą trudno osiągnąć. Śri Rupa 
wyjaśnia, że bhawy nie można doświadczyć nawet po długim 
okresie intensywnej praktyki pozbawionej smaku i przywią-
zania, a zatem najpierw należy krok po kroku przejść przez 
wszystkie niższe etapy sadhanabhakti. Nie można jej też 
osiąg nąć za pomocą innych form praktyki duchowej w rodza-
ju dżniany czy jogi. Ponadto, bhawa zależy od łaski Kryszny 
i nawet, jeśli ktoś dochodzi do etapów ruczi i asakti, Krysz-
na nie przyznaje jej łatwo, a z pewnością nie tak łatwo, jak 
przyznaje mukti praktykującym inne dyscypliny duchowe. 
Istotnie, wyzwolenie, będące celem jogi i dżniany, jest mało 
znaczące w porównaniu z duchową ekstazą1.

W wersecie tym Śri Gaurasundara modli się o ekstatyczne 
zmiany, znane jako sattwikabhawy (sāttvika-bhāva), które są 
znamienne dla bhawabhakti. Sattwikabhawy to mimowolne 
zmiany cielesne wynikające z duchowych uczuć, występujące 
w liczbie ośmiu: znieruchomienie, łzy, pocenie się, zmiana 
koloru skóry, omdlenie, reakcja pilomotoryczna [czyli po-
tocznie „gęsia skórka” – przyp. tłum.], drżenie oraz jąkanie 
się. Te mimowolne objawy są pospolite, gdy pojawiają się na 
skutek emocji materialnych w rodzaju strachu czy smutku, 
należą jednak do wyjątkowych, manifestując się w efekcie 
śpiewania imienia Kryszny w sankirtanie. Takie zdarzenie 
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syg nalizuje początek życia zabarwionego wiecznym ducho-
wym uczuciem, w którym nasz umysł nasycony jest bhawą. 

Gdy bhawa opanuje umysł, rozświetla go, zaś ducho-
we uczucie przechodzi przez ciało unosząc się w tchnieniu 
(prāṇa). Gdy pod jej wpływem tchnienie ulega przemianie, 
bhawa pobudza następnie ciało i wpływa na jego składniki 
w postaci żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. Znieru-
chomienie pojawia się w wyniku jej oddziaływania na żywioł 
ziemi, łzy i pot – na wodę, zmiana koloru – na ogień, zaś 
omdlenie – na powietrze. Bhawa wpływa także na nasze ciało 
niezależnie od tworzących je żywiołów, powodując reak cję 
pilomotoryczną, drżenie oraz jąkanie się. Idąc w ślady tan-
traśastr, Thakura Bhaktiwinoda komentuje, iż trzy spośród 
owych ośmiu zmian – łzy, reakcja pilomotoryczna oraz ją-
kanie się – wraz z anubhawami (anubhāva), czyli zamierzo-
nymi ruchami ciała w postaci śpiewu i tańca, są szczególnie 
znamienne dla bhawabhakti2. Mahaprabhu modli się o dzień, 
w którym owe trzy symptomy ozdobią jego ciało, gdy będzie 
śpiewał i tańczył w namasankirtanie.

Mimo iż wspomniane objawy zewnętrzne wskazują na du-
chowe uczucie, czasem pojawiają się również w okoliczno-
ściach materialnych. Nie stanowią zatem oczywistych oznak 
obecności bhawy, zaś ich brak niekoniecznie oznacza, że ktoś 
bhawy nie osiągnął. Bhawabhaktowie często powstrzymują 
takie symptomy, doświadczając ich wewnętrznie3. Ponadto, 
duchowa ekstaza często jest imitowana za sprawą sztucznego 
manifestowania wspomnianych objawów. W związku z takim 
procederem Śri Rupa zauważa: „Czasem łzy oraz inne sat-
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twikabhawy pojawiają się u osoby, która nie posiada wstęp-
nych duchowych kwalifi kacji, której serce jest z natury ślis-
kie i która praktykowała manifestowanie tych zewnętrznych 
symptomów zwyczajnie na pokaz”4. Istnieje również możli-
wość, że symptomy te pojawią się niekiedy u szczerych wiel-
bicieli, którzy bhawy jeszcze nie osiągnęli. Przypadki takie są 
przykładem zachęty ze strony Harinamy Prabhu, gdyż święte 
imię czasem postanawia wciągać sadhaków w stan przypomi-
nający duchową ekstazę. Tak oto stajemy wobec problemu, 
jak odróżnić autentycznego bhawabhaktę od zwykłej osoby, 
imitatora bądź też szczęśliwego sadhaki, doświadczającego 
tymczasowego przebłysku bhawy. Powstaje też pytanie, jak 
rozpoznać bhawabhaktę, gdy on lub ona powstrzymuje symp-
tomy ekstazy.

Rozwiązaniem tego problemu jest fakt, iż bhawa to głęboka 
realizacja duchowa, która wywołuje nie tylko zmiany cielesne, 
ale przede wszystkim zmianę serca. Jest ona trwała, trudna do 
imitowania i przynależy wyłącznie tym, którzy osiągnęli bha-
wę. Można ją odstrzec w postaci dziewięciu cech charakteru: 
wyrozumiałości, troski o niemarnowanie czasu, braku przy-
wiązania, braku fałszywego prestiżu, nadziei, zapału, smaku 
do intonowania świętego imienia, przywiązania do opisów 
transcendentalnych cech Bhagawana oraz uczucia do miejsc, 
w których on przebywa5. Zatem, mimo iż zewnętrzne objawy 
ekstazy, o których w tym wersecie wspomina Mahaprabhu, 
wskazują na osiągnięcie bhawy, muszą zostać potwierdzone 
przez pojawienie się owych dziewięciu cech. Ponadto, jeśli 
obserwujemy wielbiciela, który ma te cechy, ale nie okazu-
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je sattwikabhaw, należy uznać, iż osiągnął on bhawabhakti 
i trzymając zewnętrzne symptomy w ryzach, doświadcza ich 
wewnętrznie.

Nie trzeba dodawać, że przejawianie sattwikabhaw przez 
samego Mahaprabhu wynikało z bardzo wrażliwego serca 
zmiękczonego przez bhawę i tak bardzo nasyconego premą, 
że nie można ich było powstrzymać. Nikt nie mógłby imito-
wać zewnętrznych oznak ekstazy ukazanych przez Śri Krysz-
nę Czajtanję. Mimo iż w wersecie tym Mahaprabhu modli 
się o trzy sattwikabhawy, które są znaczące w bhawabhakti, 
czyni to, aby nauczać nas o bhawie. On sam ukazywał jedno-
czesne intensywne aspekty wszystkich ośmiu sattwikabhaw 
wraz z anubhawami, które występują tak rzadko, że Śri Rupa 
nie wypowiada się na ich temat6.

Najlepszą być może ilustracją tej skrajnej ekstazy jest 
opis Gaurasundary, tańczącego w sankirtanie, autorstwa Śri 
Krysznadasy Kawiradży Goswamiego. Taniec ten sprawił, 
iż Dżagannatha otworzył szeroko oczy i patrzył nań z niedo-
wierzaniem:

Kiedy Prabhu skakał i tańczył, ulegał cudownym przemia-
nom – wybuchało w nim wszystkich osiem sattwikabhaw 
jednocześnie. Włosy jeżyły mu się na ciele, upodabniając 
je do gładkiego, jedwabistego drzewa śimulī z cierniami. 
Widząc, jak dzwoni zębami, ludzie bali się, że wylecą mu 
one z ust. Z porów skóry, niczym pot, lała się krew. Ją-
kając się, wołał do Dżagannathy: „Jaja gaga jaja gaga!”. 
Jego oczy tryskały wodą jak fontanna, mocząc każdego 
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ze wszystkich stron. W obecności zebranych odcień jego 
skóry zmieniał się od złotego przez czerwonawo-brązowy 
do jaśminowego. Mahaprabhu co pewien czas zamierał 
w bezruchu, niekiedy też turlał się po ziemi. Jego kończyny 
robiły się twarde jak suche patyki i nie ruszały się. Na chwi-
lę tracił oddech, czasem upadał na ziemię. Na ten widok 
z wielbicieli uszedł ich własny oddech życia. Łzy płynęły 
mu z oczu, śluz ciekł z nosa, zaś z ust – niczym strumienie 
nektaru spadające z księżyca – toczyła się piana7.

Takie opisy ekstazy Gaury są przekonujące. Wypełnia je 
duchowa moc oraz obietnica, że bhawabhakti, mimo swej 
rzadkości, znajduje się jednak w naszym zasięgu dzięki na-
masankirtanie. 

Omówiliśmy unikalność bhawabhakti oraz pojawianie 
się sattwikabhaw. Nie wyjaśniliśmy jednak, czym dokładnie 
jest bhawabhakti. Nie powiedzieliśmy też, z czego składa się 
życie bhawabhakty tak, jak zrobiliśmy w przypadku sadha-
nabhakty, którego życie opisaliśmy szczegółowo, analizując 
różne etapy sadhanabhakti podczas omawiania poprzednich 
wersetów. Zwróćmy więc uwagę na naturę samej bhawy oraz 
na wewnętrzne życie, któremu daje ona początek.

Główną cechą bhawabhakti jest wstąpienie swarupaśakti 
Śri Kryszny do serca sadhaki. Na etapach ruczi oraz asakti 
stan taki przejawia się nieznacznie, kiedy natomiast asakti 
osiąga pełnię rozkwitu, jest on trwały i ma określoną naturę, 
zamieniając duchowe przywiązanie asakti w duchowe uczucie 
bhawy. Wspomniane wstąpienie osadza bhawabhaktę poza 
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wpływem materialnej natury, na gruncie czystej egzystencji 
– śuddhasattwy. Ów pewny, czysty grunt istnienia znany jest 
również jako sandhiniśakti, jeden z trzech składników swa-
rupaśakti Kryszny. Z niego wyłania się nasza duchowa toż-
samość, ukształtowana przez dwa pozostałe: energie samwit 
(poznanie) oraz hladini (ekstazę). Śri Rupa nazywa ten wpływ 
słowami śuddha-sattva-viśeṣātmā, wskazując na szczególny 
stan wyzwolenia w duchowej egzystencji, w którym jesteśmy 
w pełni uprawnieni do rozwijania duchowego uczucia. W tym 
czystym stanie, osiągniętym dzięki łasce i mocy świętego imie-
nia Kryszny, jego mantry oraz sprawnemu przewodnictwu Śri 
Guru, jesteśmy uprawnieni do smakowania czystego imienia 
Kryszny, w którym zawiera się jego forma, cechy oraz lile.

Drugorzędną cechę bhawabhakti stanowi jej wpływ na 
umysł i ciało wielbiciela, jednocząc je ze sobą w sposób ana-
logiczny do tego, w jaki włożony do ognia metalowy pręt sta-
je się z nim jednym. Podczas gdy na ścieżkach jogi i dżniany 
nasz umysł przestaje funkcjonować, znajdując się w statycz-
nym transie, kiedy jednoczy się on z bhawą – odzyskuje zdol-
ność doświadczania różnorodności, dając początek medytacji 
o dynamicznej naturze krysznalili8. Gdy ciało adepta staje się 
jednym z bhawą, porusza się całkowicie pod wpływem swa-
rupaśakti Kryszny. Sadhakadeha to uduchowione ciało ma-
terialne, i mimo iż może wydawać się podległe materialnym 
zmianom, jest duchowe w tym sensie, że wypełnia je swaru-
paśakti. W związku z tym Mahaprabhu powiedział Sanatanie 
Goswamiemu, że ciało Śri Sanatany jest wypełnione energiami 
samwit oraz hladini – czidanandamają (cid-ānandamaya)9.
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Śrila Rupa Goswami wyjaśnia różnicę pomiędzy bhawa-
bhakti a premabhakti za pomocą analogii słońca i jego pro-
mieni. Prema to słońce miłości do Boga, bhawa zaś to jeden 
z jego promieni – prema-sūryāmśu-sāmya-bhāk. Bhawa-
bhakti różni się od sadhanabhakti oraz premabhakti, jednak 
zawiera składniki ich obu10. Składa się z premy, ale będąc tyl-
ko jej częściowym wyrazem, aby wydać owoc – musi być roz-
wijana poprzez określoną sadhanę. Wewnętrzna sadhana bha-
wabhakti to duchowa praktyka (abhidheya-tattva) i to w pełni 
świadoma, ponieważ wynika z dojrzałej orientacji pojęciowej 
(sambandha-tattva), osiągniętej poprzez ukończenie sadhana-
bhakti. Jest więc w pełni władna umożliwić nam urzeczywist-
nienie ideału (prayojana-tattva) premabhakti. Bhawasadha-
na obejmuje rozwój różnorodnych składników estetycznego 
zachwytu poprzez utożsamianie się z określonym wzorcem 
osobowym w krysznalili, w celu zasmakowania rasy i do-
świadczania premy. Praktykujemy ją, medytując o wiecznym 
spektaklu krysznalili z punktu widzenia naszej wewnętrznej 
tożsamości duchowej11. Początkowo nasze w nim uczestnic-
two jest pośrednie, ostatecznie jednak – bezpośrednie.

Ową wewnętrzną sadhanę nasyca energią sankirtana imie-
nia. Doprawdy, namasankirtana inspiruje medytację o krysz-
nalili. Można to ująć słowami najbardziej miłosiernego Bhak-
tisiddhanty Saraswatiego Thakury „Dzięki mocy kirtany po-
jawia się medytacja o własnej swarupie”12. To samo oznajmia 
Śri Bryhadbhagawatamryta, mówiąc nam, iż prawdziwa 
medytacja jest „owocem namasankirtany”13. Medytacja tylko 
wtedy przewyższa sankirtanę imienia, gdy jest tak głęboka, 
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że zamienia się w wewnętrzną namasankirtanę14. Ponadto, 
Kawiradża Krysznadasa pisze, iż miłość do Kryszny istnieje 
wiecznie i przejawia się w trakcie słuchania oraz intonowania 
w namasankirtanie wraz z oczyszczaniem się naszej świado-
mości15. Ostatecznie, krysznanama nie jest różna od samego 
Kryszny, tak więc wszystkie jego lile obecne są w jego imie-
niu. Kiedy umacniamy się w śaranagati, dzięki namasankirta-
nie i przy wsparciu znajdującej się w krysznamantrze meta-
fi zycznej wiedzy o krysznalili, nasze serce oczyszcza się, 
a zatem stanowi odpowiednie miejsce do wstępnego przeja-
wienia się czystego imienia Kryszny. Wówczas krysznalila 
spontanicznie, szybko wyłania się z krysznanamy, pozwala-
jąc nam w pełni utożsamić się z lilą w dążeniu do rasanandy 
(rasānanda).

Choć Śri Gaurasundara wymienia w tym wersecie jedynie 
sattwikabhawy, sugeruje wszystkie składniki rasy. Krótkie 
omówienie tych składników pomoże nam zrozumieć wew-
nętrzne życie bhawabhakty. Jest ich pięć rodzajów: sthaji-
bhawa (sthāyi-bhāva), wibhawa (vibhāva), anubhawa (anu-
bhāva), sattwikabhawa (sāttvika-bhāva) oraz wjabhiczari-
bhawa (vyabhicārī-bhāva). Można je najlepiej zrozumieć po-
przez analogię widza i aktora w spektaklu teatralnym – w tym 
wypadku w spektaklu krysznalili.

Nasza sthajibhawa to dominujące uczucie duchowe, po-
przez które chcemy służyć Krysznie w jego wiecznej lili. 
Stanowi ono podstawę naszej duchowej tożsamości, która 
wyłoniła się dzięki sadhanie namasankirtany oraz kryszna-
man tradhjanie (kṛṣṇa-mantra-dhyāna). Na etapie bhawy og-
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lą damy spektakl krysznalili oczami naszej rozwijającej się 
sthajibhawy, utożsamiając się z określonym uczuciem wyra-
żanym przez jednego z wiecznych towarzyszy Kryszny, który 
stał się naszym wzorem do naśladowania16.

Wibhawy, które wzbudzają i nasilają naszą sthajibhawę, 
pojawiają się w dwóch odmianach: alambanawibhawa (ālam-
bana-vibhāva) oraz uddipanawibhawa (uddīpana-vibhāva). Są 
dwie alambanawibhawy: przedmiot miłości oraz ucieleśnie-
nie miłości. W lili przedmiotem miłości jest Kryszna, zaś jej 
ucieleśnienie stanowi jeden z jego wiecznych towarzyszy, 
który rozkoszuje się określonym uczuciem, na przykład mi-
łością romantyczną. Uddipanawibhawy to osobis te przymio-
ty i atrybuty przedmiotu miłości. Są one doświad czane przez 
bhawabhaktę odpowiednio do stopnia rozbudzenia sthajibha-
wy i jej charakteru. Kto ma już w sobie miłość do czegoś, 
będzie doświadczał wszystkiego, co się z tym przedmiotem 
wiąże, jako dalszego bodźca do rozwijania tego uczucia.

Podczas gdy wibhawy pobudzają naszą sthajibhawę, anu-
bhawy oraz sattwikabhawy stanowią reakcję na to pobudze-
nie. Anubhawy są zamierzonymi ruchami ciała w rodzaju 
wstydliwego uśmiechu, śpiewu i tańca, natomiast sattwika-
bhawy to ruchy mimowolne, np. łzy lub omdlenie. Ostatnim 
składnikiem rasy jest wjabhiczaribhawa – krótkotrwały wyraz 
miłości, np. niepokój, pokora lub rozradowanie. Wjabhiczari-
bhawy, mimo iż podobne do sthajibhaw, nie są dość silne, by 
być uczuciami dominującymi.

Ilustracja tego, jak rasa wyraża się w lilasmaranie, powin-
na pomóc Czytelnikowi pojąć ten trudny temat. Jeśli pielęg-
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nowaną sthajibhawą jest miłość romantyczna, jako dosko-
nały wzór do naśladowania bhawabhakta postrzega Radhę. 
Jest ona ucieleśnieniem miłości, którą wielbiciel spodziewa 
się osiągnąć, Kryszna zaś jest przedmiotem tej miłości17. 
Podczas medytacji o lilach, wibhawy, takie jak dźwięk fl etu 
Kryszny oraz nadejście wiosny, będą pobudzać miłość Ra-
dhy – jej sthajibhawę. Zatem bhawabhakta, który utożsamia 
się z tą miłością w trakcie medytacji, zostaje podobnie po-
budzony. Jeśli bhawabhakta odczuwa sthajibhawę głęboko, 
wywoła ona fi zycz ny przejaw uczucia romantycznej miłości, 
doświadczanej przez Radhę, w rodzaju wstydliwego uśmie-
chu bądź ukradkowego spojrzenia. Przejaw taki jest anubha-
wą. U samej Radhy mimowolne reakcje manifestują się także 
w postaci łez oraz innych sattwikabhaw. Gdy pojawiają się 
u niej, pojawiają się także u wielbiciela, pielęgnującego ro-
mantyczną miłość do Kryszny. Gdy w końcu wjabhiczaribha-
wy (emocje krótkotrwałe), np. przygnębienie czy rozradowa-
nie, wystąpią u Radhy, wystąpią także u medytującego bha-
wabhakty, wizua li zującego tę konkretną lilę. Manifestując się 
razem, wszystkie te bhawy wzmagają naszą sthajibhawę tak, 
że wznosi się ona do punktu rasy – do apogeum duchowego 
uczucia w este tycznym zachwycie.

Śrila Rupa Goswami porównał wznoszenie się sthajibhawy 
do rasy, do przybierania wody w oceanie, w porze monsunu. 
Tak jak ocean jest źródłem chmur, które następnie wylewają 
na niego deszcz i potęgują fale, podobnie przebudzenie na-
szej sthajibhawy wzbudza pozostałe składniki emocjonalne, 
które spływają deszczem na ocean duchowych uczuć, zwięk-
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szając ich głębię i wywołując falę przypływu rasanandy. Kie-
dy bhawabhakta smakuje rasę, jego bhawasadhana (bhāva-
-sādhana) jest już dojrzała.

Bhawabhakta bezpośrednio doświadcza Kryszny w świecie 
duchowych odczuć i tak oto Bóstwo, które w sadhanabhakti 
było przeważnie teoretyczne, wydaje się prawdziwsze niż 
samo życie. Pozostawiwszy świat, w którym uczucia i emo-
cje stanowią wytwory umysłu i nie są w stanie zaznajomić 
nas z rasą, bhawabhakta zaabsorbowany jest teraz światem 
rzeczywistych emocji, będąc o krok od premarasy. Śri Rupa 
pisze, że szczęście bhawy nie zna granic – ratir ānanda-
-rūpaiva. Mahaprabhu powiedział to samo w pierwszym wer-
secie Śikszasztaki, mówiąc o tym, jak namasankirtana Śri 
Kryszny zalewa nas wciąż przybierającym oceanem ekstazy 
– ānandāmbudhi-vardhanam. Doświadczając tego w towa-
rzystwie Ramanandy i Swarupy, Śri Gaurakiśora modlił się 
do Kryszny po wypowiedzeniu szóstego wersetu Śikszasztaki. 
Z sercem topniejącym w bhawie, zawołał do Kryszny w na-
stroju Radhy: „Uczyń mnie twoją służką i wynagrodź bogac-
twem premy”18.
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P R Z Y P I S Y :

  1  Więcej informacji o rzadkości (su-durlabhā) bhawy oraz o tym, jak deprecjonuje 
ona mukti (mokṣa-laghutākṛt), patrz Brs. 1.1.33-37.

  2  Anubhawy śpiewu i tańca różnią się w bhawabhakti od śpiewu i tańca w sadha-
nabhakti tym, że, mimo iż są zamierzone, rozbudzane są przez impuls bhawy.

  3 Patrz komentarz Wiśwanathy Czakrawartiego Thakury do ŚB. 2.2.2.

  4  Patrz Brs. 2.3.89. Określenie „śliskie” odnosi się tutaj do warstwy pozorów
 pokrywającej serce pseudowielbicieli.

  5 Patrz Brs. 1.3.25-26.

  6  W Brs. 2.2.12. Śri Rupa wspomina puchnięcie ciała oraz krwawienie, ale nie 
omawia tych symptomów, ponieważ są niezwykle rzadkie.

  7  uddanṇḍa nṛtye prabhura adbhuta vikāra
aṣṭa sāttvika bhāva udaya haya sama-kāla
māṁsa-vraṇa sama roma-vṛnda pulakita
śimulīra vṛkṣa yena kaṇṭaka-veṣṭita
eka eka dantera kampa dekhite lāge bhaya
loke jāne, danta saba khasiyā paḍaya
sarvāṅge prasveda chuṭe tāte raktodgama
‘jaja gaga’ ‘jaja gaga’ – gadgada-vacana
jalayantra-dhāra yaiche vahe aśru-jala
āśa-pāśe loka yata bhijila sakala
deha-kānti gaura-varṇa dekhiye aruṇa
kabhu kānti dekhi yena mallikā-puṣpa-sama
kabhu stambha, kabhu prabhu bhūmite loṭāya
śuṣka-kāṣṭha-sama pada-hasta nā calaya
kabhu bhūme paḍe, kabhu śvāsa haya hīna
yāhā dekhi’ bhakta-gaṇera prāṇa haya kṣīṇa
kabhu netre nāsāya jala, mukhe paḍe phena
amṛtera dhāra candra-bimbe vahe yena
sei phenad lañā śubhānanda kaila pāna
kṛṣṇa-prema-rasika teṅho mahā-bhāgyavān 
(CC. 2.13.101-110).

  8 Brs 1.3.10.

  9  CC. 3.4.192. Godny uwagi jest fakt, iż ciało Sanatany Goswamiego było zain-
fekowane i miało otwarte rany. Zdawało się więc podlegać warunkom material-
nym, mimo iż wypełniała je bhawa.

10 Brs. 1.2.1. Bhawa stanowi cel sadhany.
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11  Często przed osiągnięciem bhawy, zwłaszcza na etapach ruczi i asakti, stosuje 
się pewną formę praktyki przypominającą tę w pełni rozwiniętą bhawasadhanę. 
W rzeczy samej, Śri Rupa Goswami wspomina taką, obejmującą wewnętrzną du-
chową tożsamość, sadhanę w Bhaktirasamrytasindhu, w rozdziale dotyczącym 
sadhanabhakti.

12  kīrtana-prabhāve smaraṇa svabhāve se kāle bhajana-nirjana sambhava 
(Wajsznawa Ke 19).

13  Bryhadbhagawatamryta 2.3.165. Patrz też komentarz Sanatany Goswamiego do 
Bryhadbhagawatamryty 2.3.150, gdzie odróżnia on rzeczywistą medytację od 
samego pamiętania, stwierdzając, że prawdziwa medytacja o Bhagawanie wystę-
puje na dojrzałym etapie rozwoju oddania, w którym dusza (a nie jedynie umysł) 
wchodzi w kontakt z Bogiem.

14 Bryhadbhgawatamryta 2.3.151.

15 CC. 2.22.107.

16  W bhawabhakti nasza sthajibhawa wymaga rozwoju, aby można jej było w peł-
ni doświadczać jako indywidualnej, wiecznej tożsamości w krysznalili. Dżiwa 
Gos wami odróżnia sthajibhawę, która się jeszcze w pełni nie rozwinęła na etapie 
bhawy, od całkowicie rozwiniętej sthajibhawy na poziomie premabhakti. Roz-
wój indywidualnej sthajibhawy obejmuje etapy: sneha (uczucia), māna (miłości 
zazdrosnej), praṇaya (zaborczości), rāga (przywiązania), anurāga (silniejsze-
go przywiązania), bhāva (ekstazy) oraz mahābhāva (najwyższej ekstazy) w od-
niesieniu do sthajibhaw: dāsya (służenia), sakhya (miłości braterskiej), vātsalya 
(miłości rodzicielskiej) oraz mādhurya (miłości romantycznej). Szczegóło-
we omówienie, patrz Udżdżwalanilamani, „Sthāyi-bhāva-prakaraṇa” oraz 
CC. 2.19.178.

17  W wisznuizmie gaudija wielbiciele pragną zostać służkami Radhy i dzięki temu 
doświadczać jej bhawy w stopniu, który nie byłby inaczej możliwy. W tym wy-
padku Radha i Kryszna stają się razem przedmiotem miłości, natomiast służka 
Radhy – Rupa Mańdżari (Rupa Goswami) – uosobieniem tej miłości, wzorcem 
do naśladowania dla adepta. Nazywa się to bhawollasarati (bhāvollāsa-rati) bądź 
mańdżaribhawa (mañjarī-bhāva).

18 ‘dasa’ kari’ vetana more deha prema-dhana (CC. 3.20.37).









yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāitam jagad sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

yugāyitam – dłużący się jak juga (milenium); 
nimeṣeṇa – chwilą; cakṣuṣā – oczami;
prāvṛṣāyitam – podobny monsunowi; 
śunyāitam – jak opustoszały; jagad – świat
sarvam – cały; govinda-viraheṇa – za sprawą oddzielenia 
od Gowindy; me – moje



Chwila stała się wiekiem,
moje oczy chmurami deszczowymi,
a cały świat jest pusty
podczas mojej rozłąki z Gowindą.
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Gdy Mahaprabhu był opanowany przez rasę, zaczął 
odczuwać rozłąkę z Kryszną i niczym obłąkany 
szalał z niepokoju, skruchy i pokory1. Miłość Maha-

prabhu stała się tak intensywna, że jego sthajibhawa zaczęła 
niczym władca panować nad wszystkimi pozostałymi bhawa-
mi towarzyszącymi: smakowała je, odżywiała siebie i zanu-
rzała go w oceanie bhaktirasy (bhakti-rasa). Śri Kawiradża 
Krysznadasa, aby opisać stan Mahaprabhu wewnętrznie po-
chłoniętego estetycznym zachwytem, używa słowa rasān-
tarāveśe. Podkreśla tym samym, iż werset ten sygnalizuje 
początek premy Mahaprabhu, jako że wewnętrzne zaabsor-
bowanie rasą wskazuje na osiągnięcie premy. Jak zobaczy-
my, prema wstępnie pojawia się w ciemnej nocy nieznośnego 
bólu miłos nej rozłąki, odczuwanego przez duszę.

Trudno opisać uczuciową głębię doznania premy. W Bry-
had bhagawatamrycie Narada, próbując wyjaśnić naturę 
miłoś ci Radhy do Kryszny, stwierdza na zakończenie, że nie 
da się opisać premy w pełni. Jeśli jednak zwrócimy się do 
najdroższej przyjaciółki Radhy – Śri Rupy – znajdziemy całe 
bogactwo słów na ten najbardziej ezoteryczny temat. Na po-
czątku swojej Bhaktirasamrytasindhu, wybrany rzecznik Śri 
Czajtanji defi niuje premę następująco: „Mędrcy mówią, że 
prema jest nasiloną bhawą. W pełni zmiękcza serce i rozwija 
poczucie zaborczości”2. Swarupalakszaną premy jest nasilenie 
bhawy, która – z tego, co dowiedzieliśmy się z poprzedniego 
wersetu Śikszasztaki – jest jedynie promieniem słońca premy. 
Takie zmiękczenie serca i obudzenie poczucia, iż „Kryszna 
jest mój” są tatasthalakszaną premy.
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Nasilenie bhawy przenosi wielbiciela spod wpływu swa-
rupaśakti Kryszny do całkowitego w niej usytuowania. Jest 
to znane jako swarupaweśa, czyli pełne opanowanie przez 
włas ną wewnętrzną duchową tożsamość bądź jako swaru-
pa siddhi (svarūpa-siddhi) – doskonałość utożsamiania się 
ze swoją swa rupą, w której doświadczamy najwyższego 
szczęś cia. Rupa Goswami pisze, że stan ten przerasta szczęś-
cie osiągnięcia Brahmana tak, jak ocean przerasta zwykłą 
kroplę wody3. Wyższą od wiecznego spokoju oraz ciszy 
brahmana ndy jest swarupananda (svarūpānanda) Bhaga-
wana, w której znajduje on przyjemność w swojej włas-
nej wiecznej doskonałości. Jednak wyższą od niej jest 
swarupaśaktja nanda (svarūpa-śaktyānanda), w której wiel-
biciele Bhagawana znajdują przyjemność w nim samym. 
To właśnie takie szczęście, wywołane przez nasilenie bhawy, 
smakują premabhaktowie. Śri Rupa odnosi się do uczucia, ja-
kie daje prema, jako sandranandawiśeszatmy (sāndrānanda-
-viśeṣātma) – zagęszczonego szczęścia (sāndrānanda), doś-
wiadczanego przez osobę całkowicie ogarniętą swarupaśakti 
(viśeṣātmā) Śri Kryszny4.

To niezwykłe duchowe uniesienie zostaje wzmocnione 
przez zdolność premy do całkowitego zauroczenia Kryszny 
– śrikrysznakarszini (śrī-kṛṣṇākarṣiṇī)5. Tylko prema sprawia, 
że możemy zapanować nad Kryszną. Jest ona skierowana nie 
do samego Kryszny, ale do Kryszny i osób, które mu towa-
rzyszą. Zdaniem Śri Dżiwy Goswamiego, takie jest znacze-
nie słowa śrī w zwrocie śrikrysznakarszini. Odnosi się ono 
do otoczenia Kryszny złożonego z jego swarupaśakti. Prema 
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urzeka zarówno Krysznę, jak i jego miłosiernych towarzyszy. 
Dzięki temu gwarantuje szczęście premabhaktom w swarupa-
śaktjanandzie bądź w sandranandawiśeszatmie.

Tak oto wraz z nasileniem bhawy, namasankirtana, któ-
ra była poprzednio formą sadhany, staje się sadhją. Gdy zaś 
bhawa staje się premą, namasankirtana jest premasankirtaną 
(premasaṅkīrtana) –  nie  statycznym, a dynamicznym, trwa-
łym doznawaniem coraz intensywniejszej miłości. Płynie ona 
niczym ocean nektaru, niekiedy wycofujący się w postaci od-
pływu rozłąki, innym razem wracając jako przypływ, który 
wywołuje fale rozradowania. 

Mimo iż miłość w rozłące stanowi temat przewijający się 
przez całą wradżalilę (Vraja līlā) Kryszny, jest on szczególnie 
wyrazisty w przypadku Radhy6. W swojej kompilacji wersetów 
Padjawali Śri Rupa umieszcza tę siódmą strofę Śikszasztaki 
w kontekście, który ukazuje miłość Radhy w rozłące z Krysz-
ną. Śri Rupa mówi nam, iż z tego wersetu możemy zrozumieć, 
że sthajibhawą Gaury jest sthajibhawa ukochanej – miłość Ra-
dhy do Kryszny. Zatem po wstępie w postaci sześ ciu wcześniej-
szych strof, dopiero w siódmej Kryszna – jako Gaura – zaczyna 
naprawdę przyznawać się do aktu kradzieży. Próbował wykraść 
bhawę Radhy i popatrzcie, jaką sprawiło mu to trudność!

Śri Krysznadasa Kawiradża Goswami opisuje premę Gau-
ry w rozłące jako wypełnioną niepokojem (udvega), skruchą 
(viṣāda) oraz pokorą (dainya). Niepokój jest drugim spośród 
dziesięciu stanów rozłąki doznawanych przez wszystkich 
mieszkańców Wradży. Nie występuje on zatem wyłącznie 
w miłości romantycznej – czyli madhurjarasie (mādhurya-
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-rasa) – mimo iż z pewnością jest w niej spotęgowany. Skru-
cha to wjabhiczaribhawa, mająca na celu nasilenie naszej 
sthajibhawy. Jako wjabhiczaribhawa może być także doś-
wiadczana pokora, lecz ograniczenie naszej dyskusji do tego 
określonego przejawu pokory nie odda w pełni znaczenia, 
jakie odgrywa ona w odniesieniu do premabhakti. Śri Sana-
tana Goswami pisze o relacji między pokorą i premą w swojej 
Bryhadbhagawatamrycie:

Mędrcy defi niują dajnję jako stan, w którym zawsze uwa-
żamy siebie za wyjątkowo nieudolnych i marnych, nawet 
gdy jesteśmy obdarzeni wszelkimi talentami. Osoba inte-
ligentna powinna starannie rozwijać mowę, zachowanie 
oraz sposób myślenia, które umacniają ją w pełnej pokorze. 
Powinna natomiast unikać wszystkiego, co stoi temu na 
przeszkodzie. Najwznioślejszy stan dajnji pojawia się, gdy 
prema – czysta miłość do Boga – osiąga pełnię dojrzałości, 
tak jak w przypadku kobiet z Gokuli, które żyły w rozłące 
z Kryszną. Gdy dajnja całkowicie dojrzewa, prema przeja-
wia się bezgranicznie. Widzimy zatem, że prema i pokora 
działają w zależności, w której każda z nich stanowi zarów-
no przyczynę, jak i skutek7.

Autentyczną duchową pokorę można znaleźć u osób hojnie 
obdarzonych talentami duchowymi, podczas gdy ubodzy są 
po korni jedynie z powodu okoliczności. Nie ma bogactwa 
większego od premy, gdy zaś widzimy pokorę u tych, którzy ją 
mają, jesteśmy świadkami prawdziwego jej oblicza. Material-
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ną pokorę można rozwinąć ludzkim wysiłkiem, jednak ducho-
wa wynika jedynie z otrzymania błogosławieństwa Boga. Gopi 
przejawiały tego rodzaju postawę w wirahabhawie (viraha-
-bhāva), czyli w ekstazie miłosnej rozłąki. Właśnie dzięki 
uczuciu miłości nasilonemu przez rozłąkę doświadcza się ta-
kiej głębokiej pokory. Jest ona integralnym składnikiem premy, 
gdyż tak jak rozwija ona premę, tak prema z kolei rozwija ją.

Pokora Mahaprabhu pojawia się w trakcie nieznośnego 
uczucia rozłąki z Kryszną, gdy zaczyna on smakować premę 
Radhy. Ten werset Śikszasztaki przedstawia rzeczywisty stan 
Mahaprabhu w Puridhamie podczas jego końcowych rozry-
wek (antya-līlā). Wszystkie poprzednie wersety zostają nato-
miast wypowiedziane w nastroju sadhaki bądź bhawabhakty, 
w celu nauczania innych. W swojej antjalili, w Dżagannatha 
Puri, Gaura Raja został nazwany vipralambha-mūrti – „wcie-
leniem miłosnej rozłąki”, ponieważ ogromnie cierpiał w od-
dzieleniu od Kryszny i w ten sposób nauczał świat o życiu 
wewnętrznym bhadżany. Miłosierny Bhaktisiddhanta Sara-
swati Thakura pisze w komentarzu do Śikszasztaki (Wiwrytti), 
że poufny sekret lili Gaurangi jest następujący: kiedy Kryszna 
przyjmuje nastrój wielbiciela jako Gaurahari, przeżywa uczu-
cie rozłąki – vipralambha. Zjednoczenie (sambhoga) osiąga-
ne jest poprzez przejście przez etap rozłąki. Aby to pokazać, 
Śri Kryszna przejawia swoją wieczną swarupę Gaury, która 
jest inkarnacją wipralambhy.

Wipralambha to miłość w rozłące, przynależna wyłącznie 
madhurjarasie. Wyraża się w czterech odmianach: pūrva-rāga,   
māna, prema-vaicittya oraz pravāsa. Purwaraga to roz łąka, 
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której doświadczają kochankowie, zanim faktycznie się spo-
tkają i formalnie potwierdzą wzajemną miłość. Mana pojawia 
się, gdy kłócą się ze sobą. Premawajczittja to uczucie oddzie-
lenia, które występuje, gdy znajdują się w swojej obecności, 
jednak obawiają się nieuchronnie zbliżającej się rozłąki; pra-
wasa – gdy kochanków dzieli odległość i czas. Komentując 
siódmy werset Śikszasztaki w swojej Bhadżanarahasji, Tha-
kura Bhaktiwinoda pisze, że oznaką osiągnięcia przez adepta 
celu namasankirtany jest wielbienie w nastroju rozdzielenia. 
Podobnie też Bryhadbhagawatamryta oznajmia, że prawdzi-
wą oznaką premy jest to, iż ktoś spełnia sankirtanę cierpiąc 
katusze rozłąki8.

Thakura Bhaktiwinoda kładzie nacisk na medytowanie 
o rozrywkach zawierających purwaragę bądź prawasę pod-
czas rozwijania premy tak, jak czyni Mahaprabhu w tym 
wersecie Śikszasztaki. Zwraca jednak również uwagę na to, 
że wielbiciele, którzy osiągnęli premę, ale jeszcze nie opuś-
cili tego świata i nie narodzili się w prakatalili (prakaṭa-līlā) 
Kryszny, są zdolni doświadczać w pełni jedynie purwaragi9. 
Przyczyną tego jest fakt, iż podczas gdy purwaragi można do-
znawać słuchając o Krysznie, widząc jego obraz bądź wizua-
lizując go podczas medytacji, pozostałe trzy rodzaje rozłąki 
w pełni przejawiają się tylko po osobistym poznaniu Kryszny 
i odczuciu nasilenia swojej sthajibhawy, co ma miejsce w pra-
katalili Kryszny.

Cierpiąc ból rozłąki, Mahaprabhu przyjął nastrój Radhy 
i zwierzył się ze swoich uczuć Ramie Rai oraz Swarupie Da-
modarze:
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W moim cierpieniu dni zdają się nigdy nie upływać. Każda 
chwila dłuży się jak cały wiek. Łzy leją mi się strumieniami 
z oczu, jak gdyby były monsunowymi chmurami. Pod nie-
obecność Gowindy, wszystkie trzy światy stały się pustką. 
Spalam się w ogniu rozłąki, a mimo to nie mogę umrzeć10.

Choć życie Radhy w oddzieleniu od Kryszny jest nie do znie-
sienia, nie może ona umrzeć, ponieważ wie, że gdyby miała to 
zrobić, sprawiłoby to Krysznie ból. Tak więc, pomimo tego, 
że to Kryszna jest sprawcą nieznośnego bólu rozłąki, Radha 
pozostaje w swej miłości bezinteresowna. To tajemnica pre-
my. Może się wydawać, że miłość Radhy do Kryszny to po-
żądanie młodej dziewczyny skierowane do młodego chłopca, 
oba te uczucia dzieli jednak kosmiczna przepaść. Podstawową 
różnicą pomiędzy nimi jest to, iż pożądanie wiąże się z prag-
nieniem zadowolenia swoich własnych zmysłów, podczas 
gdy prema – z zadowoleniem zmysłów Kryszny.

W Gitawali Thakura Bhaktiwinoda pięknie wyraża ducha 
rozłąki Mahaprabhu doświadczanej przez osobę osiągającą 
premę poprzez namasankirtanę:

Gdy śpiewałem imiona Pana, zaczęły budzić się we mnie 
różne bhawy. Ujrzałem Krysznę, stojącego na brzegu Jamu-
ny, w towarzystwie córki Króla Wryszabhanu. Kryszna stał 
tam, grając na fl ecie pod drzewem kadamba. Wyglądał jak 
tancerz, który ma właśnie wejść na scenę. Kiedy ujrzałem 
tę boską parę, mój umysł został poruszony i straciłem przy-
tomność. Nie wiem, jak długo to trwało, ale kiedy ją odzys-
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kałem, już ich nie widziałem. O sakhi (sakhī)! Jak mogę 
dłużej żyć? Chwila stała się dla mnie milenium.

Z moich oczu płyną strumienie łez niczym ulewa w po-
rze desz czowej, a świat stał się pustką. Pod nieobecność 
Gowindy uchodzi ze mnie życie. Powiedz mi, jak mogę 
dalej żyć. Stałem się taki niespokojny. Mimo to, ponownie 
przyjmując schronienie w harinamie, Bhaktiwinoda woła 
do Pana Radhy: „Proszę ukaż mi się. Proszę ratuj mnie, bo 
inaczej na pewno umrę”.

Choć boski ocean premy zmienia się od odpływu rozłąki do 
przypływu zjednoczenia, wstęp do premy jest możliwy jedy-
nie poprzez miłość w rozłące. To właśnie ona wzbogaca naszą 
sthajibhawę i dzięki temu uprawnia nas do wzięcia pełnego 
udziału we wszystkich aspektach wradżalili Kryszny11.

Wzbogacenie sthajibhawy następuje po tym, jak prema-
bhakta opuszcza ten świat i rodzi się w prakatalili Kryszny, 
w towarzystwie nitjasiddhaparikarów (nitya-siddha-pari ka-
ra) Radhy i Kryszny. Zarówno dla służek Radhy, jak i dla 
bliskich przyjaciół Kryszny, którzy związani są z jego życiem 
miłosnym, rozwój skutkuje osiągnięciem wzniosłego sta-
nu mahabhawy. W tym wersecie słowa yugāitam nimeṣeṇa 
wskazują na mahabhawę. Ponieważ ten wzniosły stan stano-
wi najwyższy stopień nasilenia, jaki nasza sthajibhawa może 
osiągnąć, to wszystko, co pojawia się przed nim – sneha, 
mana, pranaja, raga, anuraga oraz bhawa – jest również za-
warte w tym wersecie. Mahabhawę cechuje między innymi 
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wrażenie odczuwania chwili (nimeṣa) rozłąki jak tysiąca lat 
(yuga), zaś tysiąca lat w zjednoczeniu – jak chwili.

Śrimad Bhagawatam opisuje mahabhawę następująco:

Żaden mężczyzna ani żadna kobieta we Wryndawanie, któ-
rych oczy skosztowały świątecznej uczty w postaci pięknej 
twarzy Kryszny o swawolnym uśmiechu oraz policzków 
przyozdobionych kolczykami w kształcie makary, nie byli 
zadowoleni. Choć wszyscy odczuwali szczęście, było ono 
zmieszane z frustracją z powodu chwilowego mrugania ich 
powiek12. 

Śri Wiśwanatha Czakrawarti Thakura komentuje:

Werset ten pokazuje jak wśród Wradżawasich (Vrajavāsī) 
gopi oraz prijanarmasakhowie (priya-narma-sakhā) Krysz-
ny najintensywniej doświadczają piękna Kryszny […] Nie 
mogąc znieść nawet przerwy spowodowanej mruganiem 
oczu, wpadają w złość. Jest to jedna z oznak najwyższej 
miłości – mahabhawy, którą znaleźć można tylko wśród 
gopi i nigdzie indziej, być może za wyjątkiem najbliższych 
towarzyszy Kryszny takich, jak Subala13.

W rozłące Gaury jedna chwila – mrugnięcie oka – była od-
czuwana jak tysiąc lat. Taka jest natura cierpienia. Podczas 
gdy radość mija za szybko, nieszczęście ciągnie się, jak gdyby 
było wieczne. Słowo juga oznacza tutaj milenium. W smut-
ku rozłąki z Gowindą (govinda-viraha) chwila zamienia się 
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w milenium. Niemniej jednak, jugę czasem defi niuje się jako 
„dwanaście lat”. Mahaprabhu spędził ostatnich dwanaście lat 
swojej aczarjalili w Dżagannatha Puri, doświadczając miło-
ści Radhy do Kryszny, jej nieznośnego bólu rozłąki. Nauczał 
tym samym swoich zwolenników, jak smakować tę miłość. 
Jedyną nadzieją dla osoby, której serce znajduje się głęboko 
w uścisku rozłąki, jest wylanie potoku łez. Tutaj Mahaprabhu 
porównuje swoje łzy, których w bhawabhakti było stosunko-
wo niewiele, do gwałtownej ulewy – cakṣuṣā prāvṛṣāyitam. 
Będąc w takim stanie, zobaczył świat jako opustoszały. Bez 
Gowindy stracił on dla niego urok. 

Jakie jest zatem znaczenie bólu rozłąki Mahaprabhu? Choć 
z zewnątrz działanie premy wygląda jak trucizna, od wewnątrz 
jest ono wypełnione anandą14. Mimo iż ocean miłości Gaury 
sprawił mu ból w odpływie rozłąki, jego miłosna separacja na 
brzegach Dżagannatha Puri udostępniła wszystkim ocean mi-
łości do Kryszny. Podobnie jak on,powinniśmy wejść do tego 
oceanu podczas odpływu, idąc – za jego przykładem – drogą 
miłosnego rozdzielenia, smakując jednocześnie tak, jak on, 
przypływu zjednoczenia omawianego w ostatniej strofi e Śik-
szasztaki.
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P R Z Y P I S Y :

  1  CC. 3.20.38.

  2  samyaṅ-masṛṇita-svānto
mamatvātiśayāṅkitaḥ
bhāvaḥ sa eva sāndrātmā
budhaiḥ premā nigadaye 
(Brs. 3.4.1).

  3 Brs. 1.1.38.

  4 Brs. 1.1.38.

  5 Brs. 1.1.41.

  6  Wszyscy Wradżawasi doświadczają miłości w zjednoczeniu (yoga) i w rozłące 
(ayoga). Ajogę można podzielić na utkaṇṭha (niepokój) oraz viyoga (separację). 
Wijogę można podzielić na dziesięć dalszych kategorii.

  7  Sanatana Goswami, Śri Bryhadbhagawatamryta, tłum. Gopiparanadhana Dasa 
(Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust 2005), 2.5.222-225.

  8 Patrz Bryhadbhagawatamryta 2.166-167.

  9  Osoby rozwijające sakhjarasę, która jest również widoczna w wisznuizmie 
gau dija, doświadczają rozłąki zwanej ajogą oraz zjednoczenia zwanego jogą. 
Utkantha jest w sakhjarasie odpowiednikiem purwaragi. Oznacza pragnienie 
spotkania Kryszny po raz pierwszy, po usłyszeniu o nim.

10  udvege divasa nā yāya,
‘kṣaṇa’ haila ‘yuga’-sama varṣāra megha-prāya aśru variṣe nayana
govinda-virahe śūnya ha-ila tribhuvana tuṣānale poḍe, yena nā yāya jīvana
(CC. 3.20.40-41).

11  Owe etapy wzbogacające to: sneha, mana, pranaja, raga, anuraga, bhawa oraz 
mahabhawa. Etap bhawy jest tutaj inny od etapu bhawy poprzedzającego prema-
bhakti. Ponadto, ten stan bhawy w premie czasem uważa się za tożsamy z maha-
bhawą i dlatego się go nie wymienia. Wszystkie podstawowe sthajibhawy zosta-
ją wzmocnione w raganugabhakti, ale nie wszystkie z nich zostają wzbogacone 
do etapu mahabhawy.

12  yasyānanaṁ makara-kuṇḍala-cāru-karṇa-
bhrājat-kapola-subhagaṁ savilāsa-hāsam
nityotsavaṁ na tatṛpur dṛśibhiḥ pibantyo
nāryo narāś ca muditāḥ kupitā nimeś ca 
(ŚB. 9.24.65).
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13  Czajtanjaczaritamryta 2.23.55 także potwierdza, że najbliżsi przyjaciele Krysz-
ny doświadczają mahabhawy, choć nie w tym samym stopniu jak służki Radhy. 
W tym wersecie Czajtanjaczaritamryty słowo bhāva oznacza mahabhawę.

14 CC. 2.2.50.







āśliṣya vā pāda-ratām pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāņa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

āśliṣya – objąwszy; vā – lub; pāda-ratām – oddanego jego 
stopom; pinaṣṭu – niech złamie; mām – mnie; 
adarśanāt – ukrywając się; marma-hatām – cierpienie; 
karotu – niech sprawi; vā – lub; yathā tathā – cokolwiek 
[zechce]; vā – lub; vidadhātu – niech czyni; 
lampaṭaḥ – swawolny, rozpustny, zmienny; 
mat-prāṇa-nāthaḥ – Pan mojego życia; tu – ale; 
saḥ – on; eva – tylko; na aparaḥ – żaden inny



Może mnie objąć, albowiem jestem oddana jego stopom 
lub może mnie dręczyć i złamać serce,
ukrywając się przede mną.
Będąc zmiennym, może zrobić cokolwiek zechce,
ponieważ jedynie on jest Panem mojego życia.
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W poprzednim wersecie Śikszasztaki Mahaprabhu 
skosztował oceanu mahabhawy Radhy w falach 
rozłąki z Kryszną. W tym – smakuje przypływu 

mahabhawy Radhy w zjednoczeniu z nim. Miłość w rozdzie-
leniu (wipralambha) rodzi miłość w zjednoczeniu (sambho-
gę). Choć rozłąka jest kluczowa, by wejść w premę, za jej 
wartość często uznaje się rolę, jaką odgrywa ona w nasileniu 
miłosnego zjednoczenia, którego bez rozłąki nie można do-
świadczyć w pełni. Thakura Bhaktiwinoda pisze: „Przyjem-
ności odczuwanej w zjednoczeniu nie można właściwie do-
cenić bez doświadczenia cierpienia rozłąki. Taka jest funkcja 
wipralambhy”1. Tak więc rozłąka, mimo iż przyznaje wstęp 
do krysznalili, pozostaje również trwałym aspektem spekta-
klu boskiej sztuki, służąc za wzmocnienie upragnionego po-
łączenia z Kryszną. Zatem, nawet po objęciu Radhy, Kryszna 
może zniknąć i złamać jej serce tylko po to, by znów pojawić 
się i objąć ją ponownie.

Choć rozłąka i zjednoczenie uzupełniają się nawzajem, naj-
wyższy punkt mahabhawy Radhy doświadczany jest w zjed-
noczeniu. Śri Rupa Goswami nazywa to madanakhjamaha-
bhawą (mādanākhya-mahābhāva). Charakteryzuje ją zdol-
ność jednoczesnego smakowania wielu sprzecznych ducho-
wych uczuć w związku z Kryszną. Madanakhjama hab hawa 
to wyjątkowe doznanie Radhy, która jako mahābhāva-svarū-
pi nī, uosobienie najwyższej miłości, doświadcza każdego 
aspektu olśniewającego, błękitno-szafi rowego Kryszny2. Co 
więcej, de lektuje się ona miłością w sposób, który nawet jemu 
jest nieznany. Miłość tę ilustruje końcowy werset Śikszasz-
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taki. Śri Krysznadasa Kawiradża Mahaśaja pisze, że został on 
pierwotnie wypowiedziany przez Śrimati Radha rani3. Pow-
tarzając werset Radhy, Gaura doświadczał jej mahabhawy 
i szczegółowo omówił go, jak gdyby rozmawiając ze swoimi 
towarzyszami Ramą Rają oraz Swarupą Damodarą w ich toż-
samościach Wiśakhy i Lality z wradżalili.

Objaśnienie końcowego wersetu Śikszasztaki, dane przez 
samego Śri Gaurahari, składa się z trzynastu prostych wer-
setów tripadi w języku bengali. Zarówno wersety Gaury, jak 
i ich omówienie, podkreślają podstawowy nastrój mahabha-
wy i jedynie pobieżnie dotykają złożoności tego pełnego niu-
ansów duchowego uczucia. Przeważnie Gaura mówił więc 
o najwyższym ideale w taki sposób, że mogą z tego skorzystać 
nawet najmniej kwalifi kowani. Spróbujmy zatem to zrobić.

Wersety Mahaprabhu w bengali zaczynają się słowami 
āmi – kṛṣṇa-pada-dāsī: „Jestem służką u stóp Kryszny”4. To 
stwierdzenie jest kluczowe dla całego objaśnienia, ponieważ 
ujawnia, że Mahaprabhu ukończył swoją sadhanę utożsamia-
nia się z premą Radhy: teraz całkowicie identyfi kuje się ze 
służką Kryszny. Proces ten ma początek w piątej strofi e Śik-
szasztaki, w której Mahaprabhu pokornie modli się o boską 
służbę. Po osiągnięciu tego celu, jego pokora jedynie wzrosła. 
Jest ona jedną z cech premy Radhy, gdyż – mimo że Radha 
jest Najwyższą Boginią – uznaje siebie za zwykłą służkę. 
Choć nie ma nic większego od jej miłości, niemniej jednak 
uczucie to pozbawione jest dumy5.

Pierwsze słowa Mahaprabhu podkreślają również istotę 
natury miłości Radhy oraz miłości w ogóle. Sprowadza się 
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ona do służenia, do dawania, nie oczekując niczego w za-
mian. Tajem nica życia polega na tym, że miłość, która wią-
że się z bezinteresownym dawaniem, mimo to czyni nas peł-
nymi. Najlepszy tego przykład w historii religii stanowi Śri 
Radha. Jej uczucie jest całkowicie bezinteresowne, a jednak 
czyni ją tak pełną, tak kompletną, że Bóg czuje się bez niej 
niepełny.

Mahaprabhu stwierdza następnie, że jest służką u stóp tego, 
kto „jest uosobieniem transcendentalnej radości i rasy”– teṅho 
– rasa-sukha-rāśi6. Kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać naj-
wyższy podmiot radości, rozwijamy zdolność dawania bez 
zastrzeżeń. Bezwarunkowa miłość wymaga jednak spełnienia 
jednego warunku: rozpoznania doskonałego przedmiotu miło-
ści; takiego, który potrafi  przyjmować i odwzajemniać nasze 
uczucie w nieograniczony sposób, którego nie jest w stanie 
pokonać nawet czas. Kiedy próbujemy bezinteresownie obda-
rowywać niedoskonały obiekt miłości, możemy to robić tyl-
ko w niepełny sposób, ponieważ taki obiekt ma ograniczoną 
zdolność przyjmowania i odwzajemniania naszego uczucia. 
Choć niedoskonale dając wzrastamy, wrażenie pełni, jakie 
z tego czerpiemy, pochodzi nie tyle z owego niedoskonałe-
go, co z doskonałego obiektu miłości, do którego zbliżamy 
się poprzez jakikolwiek akt dawania i bezinteresowności. Jak 
wiemy z Bhagawadgity, Absolut obecny jest w ofi erze, a co 
za tym idzie – osiągany poprzez czyny ofi arne.7

Podczas gdy ofi ara w jakiejkolwiek postaci zbliża nas do 
Absolutu, poświęcenie nas samych zjednuje nam Boga bar-
dziej, niż złożenie w ofi erze naszych dóbr. Ponad obowiąz-
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kowym samopoświęceniem znajduje się jednak samozapo-
mnienie w miłości. Taka miłość jest synonimem najwyższej 
wiedzy, po osiągnięciu której pojawia się prawda absolutna, 
objawiając się jako ukochany. To jest właśnie Kryszna Radhy 
– doskonały przedmiot miłości, po poznaniu którego nie po-
zostaje już nic więcej do poznania.

Kiedy Mahaprabhu powiedział, że Kryszna stanowi uoso-
bienie radości i rasy, dał do zrozumienia, że jakikolwiek 
związek z nim – zarówno w boskim zjednoczeniu jak i w roz-
łące – jest radosny. Jednakże Mahaprabhu wyjaśnia następ-
nie kolejny powód, dlaczego Radha odczuwa radość nawet 
podczas rozłąki z Kryszną: sabe vañchi tāṅra sukha, tāṅra 
sukha – āmāra tātparya – „Pragnę jedynie szczęścia Krysz-
ny. Jego zadowolenie jest celem mojego życia”8. Radha żyje 
dla szczęś cia Kryszny, jeśli zatem Krysznę uszczęśliwia igno-
rowanie jej, też jest szczęśliwa, ponieważ żyje jedynie dla 
jego przyjemności. Postawa Radhy zadowala Krysznę tak 
bardzo, że Kryszna specjalnie zaniedbuje ją jedynie po to, by 
doświadczać coraz nowszych niuansów jej miłości – z czego 
Radha doskonale zdaje sobie sprawę.

Jeśli Radha jest szczęśliwa, gdy szczęśliwy jest Kryszna, 
można zapytać, dlaczego czasem staje się zazdrosna, gdy spo-
tyka się on z innymi gopi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
Gaurahari przechodzi do wyjaśnienia wewnętrznej tajemni-
cy zewnętrznych przejawów zazdrości (many) Radhy: kāntā 
kṛṣṇe kare roṣa, kṛṣṇa pāya santoṣa – „Kiedy ukochana gopi 
przejawia symptomy złości wobec Kryszny, jest on bardzo za-
dowolony”9. Choć Radha niekiedy wydaje się zazdrosna, jej 
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zazdrość sprawia przyjemność Krysznie, który lubi smakować 
jej tak zabarwioną miłość. Ona wie, że owa mana sprawia mu 
ogromną przyjemność (bądź pozorne niezadowolenie), wie 
także, kiedy jej zaniechać i ponownie przyjąć jego miłosny 
uścisk. Śri Krysznadasa Kawiradża objaśnia zazdrosną mi-
łość Radhy, mówiąc, że choć jej uczucie jest czyste, wydaje 
się pokrętne10. Sięga do wyjaśnienia many Śri Rupy: „miłość 
jak wąż porusza się w pokrętny sposób”11. Czasem zazdrość 
Radhy jest najwyraźniej uzasadniona (sahetu), innym razem 
nie ma przyczyny (nirhetu). Jeśli nie ma przyczyny, znika sa-
moistnie. Jeśli ma uzasadnienienie – bohater Radhy musi zas-
tosować odpowiednie środki, by ją uspokoić, wypowiadając 
słowa pocieszenia, ofi arowując podarki i tak dalej – a robi to 
wszystko z ogromną przyjemnością. 

Kiedy Radha stawia na swoim, pokazując swoją wyższość 
i ciesząc się z uścisku Kryszny, niektórzy mogliby dojść do 
wniosku, iż jej postawa jest czymś różnym od postawy zwy-
kłej służki. Mahaprabhu, ogarnięty jej nastrojem, odpowiada 
na ten zarzut następująco: mora sukha – sevane, kṛṣṇera sukha 
– saṅgame, ataeva deha deṅa dāna: „Moim szczęściem jest 
służba. Szczęściem Kryszny jest zjednoczenie ze mną. Dla-
tego też oddaję mu moje ciało w darze”12. Należy rozumieć, 
że Radha postępuje asertywnie, ponieważ wie, iż w pewnych 
sytuacjach jedynie ona może zadowolić Krysznę. Radość Ra-
dhy w jego objęciach pochodzi wyłącznie z przyjemności, 
jaką czerpie z tego Kryszna. Dla niej połączenie z nim nie 
wiąże się z jej własną przyjemnością. Przyjemność jest zale-
dwie ubocznym skutkiem pełnionej przez nią służby (sevā), 
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którą przyjmuje tylko dlatego, że czyniąc tak sprawia radość 
Krysznie. Dla Radhy sewa jest słodsza od sambhogi. Maha-
prabhu stwierdza zatem: kānta-sevā-sukha-pūra, saṅgama 
haite sumadhura: „Służba dla Kryszny jest domem szczęścia. 
Jest słodsza od zjednoczenia”13. Zatem mimo zewnętrznego 
tupetu, Radha wewnętrznie utrzymuje nastrój służki, stano-
wiąc przykład zupełnej bezinteresowności.

Bezinteresowność stanowi grunt, na którym tańczy ma-
habhawa – grunt, na który mogą wejść nawet początkujący, 
gdy postawią sobie za cel wzniosły ideał najwyższej miłości. 
To właśnie z tego powodu Mahaprabhu podkreślał bezinte-
resowność Radhy w swoim ostatnim wersecie i w później-
szym objaśnieniu. Wyjątkowa, bezinteresowna skłonność Ra-
dhy do służenia ustanawia ją osobistym Bóstwem Kryszny, 
gdyż w ideale Mahaprabhu miłość zajmuje pozycję wyższą 
od Boga. Kryszna to Bóg pokonany przez miłość, zaś miłość 
Radhy panuje niepodzielnie, do tego stopnia, że Kryszna sam 
zostaje jej [Radhy – przyp. tłum.] uczniem. Miłość Radhy jest 
guru Kryszny – rādhikāra prema – guru, āmi – śiṣya naṭa14. 
Takie jest znaczenie Śikszasztaki objawione w jej ostatniej 
śloce, rozbrzmiewając esencją rasapańczadhjaji Śrimad Bha-
gawatam: miłość stanowi nagrodę samą w sobie15.

Miłości przeżywanej i smakowanej wyłącznie przez Ra-
dhę, madanakhjamahabhawy, bardzo pragnie skosztować 
sam Kryszna. Można jednak zadać uzasadnione pytanie, jak 
Krysznie może czegoś brakować. Jak Absolut może być nie-
pełny? Odpowiedź znajdujemy w fi lozofi i, która leży u pod-
staw krysznalili. Kryszna jest pełen sam w sobie, lecz jest 
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pełen miłości, zaś miłość nigdy nie jest usatysfakcjonowana 
samą sobą. Aby doświadczać siebie pełniej, Kryszna przeja-
wia się jako dwoje: Radha i Kryszna. Śruti oznajmia: ekāki na 
ramate: „W pojedynkę nie znajdzie się przyjemności”16. To, 
co znajduje się w Krysznie w abstrakcyjnym sensie, jako jego 
inherentna hladiniśakti, przejawia się zewnętrznie w konkret-
nej postaci, jako Radha. Obie – rasa i prema – są w istocie 
jednym. Kryszna jest rasą, a Radha – premą. Jedno niewiele 
znaczy bez drugiego. Rasa jest najwyższym smakiem, prema 
zaś – sposobem jego kosztowania. 

Ponieważ obie – rasa i prema – są zasadniczo jednym, 
Kryszna w naturalny sposób pragnie to wyrazić. Pragnie być 
jednym z Radhą, bo, mimo iż miłość wymaga dwojga, chodzi 
ostatecznie o to, aby dwoje stało się jednym. Musi on to jed-
nak robić w sensie dynamicznym, aby zachować swój pier-
wotny cel pełnego smakowania siebie. Musi stać się jednym 
z Radhą, zachowując tożsamość ich obojga. Ta dynamiczna 
jedność daje początek Śri Krysznie Czajtanji, połączonej for-
mie Radhy i Kryszny. Jest on zarówno rasaradżą jak i maha-
bhawą: ‘rasa-rāja’, ‘mahābhāva’ – dui eka rūpa17. Kryszna-
dasa Kawiradża Goswami opisuje to zjawisko następująco:

Miłość Radhy i Kryszny stanowi transformację hladi-
niśakti. Na ziemi jeden, Kryszna, stał się na wieczność 
dwojgiem – Radhą i Kryszną. Następnie, jako Gaurasun-
dara, tych dwoje stworzyło dynamiczną jedność. Pokłony 
dla Gaury, który jest obdarzony obliczem i osobowością 
Radhy18.
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Mimo iż Kryszna jest pełen sam w sobie, jest najlepiej pre-
dysponowany, by smakować miłość, gdy rozszerza się na 
dwoje – na Radhę i Krysznę. Od strony fi lozofi cznej nie bra-
kuje mu niczego; jednak w tej chwili poza czasem, gdy staje 
się on Radhą i Kryszną, rodzi się lila, zaś Kryszna pogrąża się 
w spektaklu boskiej miłości. Pochłonięty wymianą uczucia ze 
swoją pełną odpowiedniczką – Śrimati Radharani – uzmys-
ławia sobie, że smakowanie miłości z jej punktu widzenia 
jest bardziej pociągające, niż z jego. Zaabsorbowany swoją 
grą, zaczyna rozmyślać nad, być może, największym pyta-
niem teologicznym: „Jak mogę skosztować premy Radhy?”.

Wbrew temu, czego można by oczekiwać, Radha nie jest 
skłonna oddać Krysznie swojej premy, gdyż zna jej moc i wie, 
jak to uczucie doprowadzi go do szaleństwa. Ponadto, zda-
niem Radhy, niewłaściwe byłoby zajęcie pozycji wyższej 
od Kryszny. W swojej najwyższej pokorze wzdraga się więc 
na myśl, że jej wyższość – w postaci siły jej miłości – mo-
głaby zostać rozgłoszona na całym świecie. Wie, że takie 
działanie byłoby naturalnym rezultatem szaleństwa Kryszny 
i utraty panowania nad sobą spowodowanym jej premą. Ra-
dha rozumie tego dalekosiężne skutki. Przecież to, że Krysz-
na jest jej uczniem w szkole miłości, stanowi najskrytszy 
sekret – poza tymi prywatnymi lekcjami wszyscy inni znają 
go jako Najwyższego Brahmana, poszukiwanego przez naj-
bardziej statecznych mędrców. Jest Bogiem, którego nikt nie 
prze wyższa.

W umyśle Kryszny pojawia się zatem konieczność do-
konania kradzieży. Innego wyjścia nie ma. Kryszna docho-
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dzi do wniosku, że musi wykraść premę Radhy, jeśli ma jej 
skosztować, a skosztować jej musi, ponieważ wie, że prze-
wyższa ona wszystko, czego dotąd zaznał. Bez względu na 
stopień zażenowania, jaki może w konsekwencji wywołać 
kradzież tej miłości, Kryszna wie, że prawdziwa przewaga 
tkwi w smakowaniu miłości – to ona jest najwyższa. Co wię-
cej, tak jak Radha chce widzieć, jak gloryfi kuje się Krysz-
nę, Kryszna chce widzieć gloryfi kację Radhy. Chociaż jest 
złodziejem, jest Najwyższą Prawdą. Prawdę powiedziawszy, 
choć większość naucza, że to Bóg jest przedmiotem godnym 
największego uwielbienia, Radha jest przedmiotem uwielbie-
nia Boga. Kryszna próbuje zatem skraść premę Radhy, aby 
obwieścić światu prawdę. Mimo iż jest on pūrṇānanda-maya 
(całkowicie wypełniony radością) oraz cinmaya-pūrṇa-tattva 
(kompletną prawdą duchową), faktem jest, że jej miłość do-
prowadza go do szaleństwa19. Jaya Rādhe! Jaya Gaurahari!

Szaleństwo Kryszny, wzbudzone przez premę Radhy, daje 
początek gauralili (gaura-līlā) oraz premasankirtanie Gaury, 
która z kolei stanowi dla świata niezwykłą okazję, wręcz „zło-
ty interes”. Dowiedzieliśmy się, że Śikszasztaka wyjaśnia, 
czym ta okazja jest oraz jak z niej skorzystać. Rozważywszy 
jej znaczenie, warto uczciwe zapytać, czy istnieje coś o po-
równywalnym znaczeniu. Śri Śikszasztaka wywraca świat 
religii do góry nogami. Poemat ten posiada moc wytrącania 
joginów z transu, zapraszając ich do tańca. Dżnianim (jñani) 
natomiast, którzy myśleli tak intensywnie, że ich umysły sta-
nęły w miejscu, Śikszasztaka radzi, by przemyśleli wszystko 
ponownie, i to głęboko.
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Wielbiciele! Radujcie się! Gaura ułożył osiem wersetów 
Śikszasztaki, aby obwieścić najczystszą miłość. Po napisaniu 
ich, zasmakował tej miłości w ostatniej strofi e i zachęcił cały 
świat do uczynienia tego samego. Śri Śikszasztakę należy re-
cytować codziennie, wciąż kontemplować jej głęboki sens. 
Tych osiem wersetów Gaurakryszny budzi śraddhę w prak-
tykę namasankirtany i obdarza bhakti na kolejnych etapach, 
kulminujących we wradżapremie. Błogosławieni ci, którzy 
z tego skorzystają. Niech pobłogosławią mnie, pozwalając mi 
podążyć w ich ślady.
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P R Z Y P I S Y :

  1  vinā vipralambhāśraya, sambhogera puṣṭi nāya, tai vipralambhera vidhāna 
(Gitamala 4.25.1).

  2  Służki Radhy doświadczają jej miłości również poprzez całkowitą identyfi kację 
z jej bhawą w radhadasji (rādhā-dāsyam). Śri Rupa Goswami nazywa tę identy-
fi kację tadbhaweczczamaji (tad-bhāvecchāmayī). Mahaprabhu dał ludziom tego 
świata sposobność zasmakowania tego, dzięki swojej szczodrości sankirtany Śrī 
Kryszny.

  3 CC. 3.20.33-36.

  4 CC. 3.20.48.

  5 CC. 1.4.129.

  6 CC. 3.20.48.

  7 BG. 3.15.

  8 CC. 3.20.52.

  9 CC. 3.20.54.

10 CC. 1.4.130.

11   aher iva gatiḥ premnaḥ svabhāva-kuṭilā bhavet
ato hetor ahetoś ca yūnor māna udañcati (Udżdżwalanilamani 15.102).

12 CC. 3.20.59.

13 CC. 3.20.60.

14 CC. 1.4.124.

15  Na zakończenie tych pięciu rozdziałów Bhagawatam, które stanowią jej sedno, 
Kryszna mówi gopi, że ich miłość do niego jest dla nich nagrodą samą w sobie. 
Swoją miłością kupiły go całkowicie i wyczerpały jego zdolność odwzajemnie-
nia się. Tak oto ich miłość staje się przedmiotem jego czci.

16 Bryhadaranjakopaniszad 1.4.3.

17 CC. 2.8.282.

18  rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam (CC. 1.1.5).

19 CC. 1.4.122.
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ABHIDHEJATATTWA (ABHIDHEYA-TATTVA) Środek do osiągnięcia 

doskonałości duchowej.

ACZARJALILA (ĀCĀRYA-LĪLĀ) Rozrywka Boga, polegająca na pojawianiu 

się na świecie w celu nauczania na swój temat.

ACZINTJABHEDABHEDATATTWA (ACINTYA-BHEDĀBHEDA-TATTVA) Niepo jęta, 

jednoczesna jedność i odmienność pomiędzy Bogiem a jego energią.

ADHIKARA (ADHIKĀRA) Odpowiednie kwalifi kacje do wykonywania 

określonego rodzaju pracy.

ADHIKARI (ADHIKĀRĪ) Ten, kto posiada kwalifi kacje.

ADWAJADŻNIANATATTWA (ADVAYA-JÑĀNA-TATTVA) Metafi zyczna prawda 

o niedwoistej naturze Absolutu.

ADŻATARUCZI (AJĀTA-RUCI) Bez smaku. Odnosi się do tych, których 

duchowa praktyka nie osiągnęła etapu → ruczi.

AHAJTUKI (AHAITUKĪ) Bez ukrytego motywu.

AHANKARA (AHAÓKĀRA) Materialne ego, nacechowane postawą „ja” 

i „moje”.

AJOGA (AYOGA) Rozłąka z Kryszną.

AJŚWARJA (AIŚVARYA) Majestat.

AKHILARASAMRYTAMURTI (AKHILA-RASĀM¬TA-MŪRTI) Forma różnych 

odmian zachwytu estetycznego.

AMRYTA (AM¬TA) Nieśmiertelność lub nektar.

ANANDA (ĀNANDA) Duchowe szczęście.

ANARTHA (ANARTHA) Fałszywa wartość. Odnosi się do przesz kody na 

drodze bhakti usytuowanej w sercu praktykującego.

ANARTHANIWRYTTI (ANARTHA-NIV¬TTI) Etap praktyki, na którym 

usunięte zostały główne przeszkody na ścieżce bhakti

ANISZTHABHADŻANAKRIJA (ANIṢṬHĀ-BHAJANA-KRIYĀ) Niestała 

praktyka oddania.

ANTARJAMI (ANTARYĀMĪ) Wewnętrzny przewodnik.
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ANTJALILA (ANTYA-LĪLĀ) Późniejsze rozrywki. Termin odnosi się 

w szcze  gólności do rozrywek Śrimana Mahaprabhu w Dża gan natha Puri.

ANUBHAWA (ANUBHĀVA) Zamierzone ruchy ciała, odpowiadające 

indywidualnemu uczuciu duchowemu.

ANUKULJABHILASZA (ĀNUKŪLYA-ABHILĀṢA) Pragnienie życzliwego 

służenia Krysznie.

APARADHA (APARĀDHA) Obraza.

APRATIHATA (APRATIHATĀ) Niezłomny, nieprzerwany. Pojęcie odnosi się 

do nieugiętej praktyki bhakti.

ARCZANA (ARCANA) Rytualne czczenie Bóstwa.

ARTHA (ARTHA) To, co uważane jest za wartościowe i zasługuje na wysiłek. 

Pojęcie odnosi się do bogactwa, władzy bądź pozy cji w życiu materialnym.

ASAKTI (ĀSAKTI) Przywiązanie. Odnosi się do ostatniego etapu 

→sadhanabhakti, na którym budzi się przywiązanie do przedmiotu 

naszej miłości (Kryszny).

ASURA (ASURA) Niepobożna, egoistyczna osoba.

ATJANTIKI (ĀTYANTIKĪ) Nieograniczony.

ATMA (ĀTMĀ) Jaźń, ciało, umysł lub, najczęściej, dusza.

ATMARAMA (ĀTMĀRĀMA) Zadowolony w sobie.

AWATARA (AVATĀRA) Inkarnacja Boga.

AWEŚA (ĀVEŚA) Zaabsorbowanie Bogiem bądź upełnomocnienie przez 

Boga.

BADDHADŻIWA (BADDHA-JĪVA) Dusza związana przez materię.

BHADŻANA (BHAJANA) Wewnętrzny rozwój miłości do Boga.

BHADŻANAKRIJA (BHAJANA-KRIYĀ) Trzeci etap bhakti, na którym 

rozpoczynamy praktykowanie czynności oddania.

BHAGAWAN (BHAGAVĀN) Bóg, posiadacz wszelkich bogactw 

(zamożności, siły, sławy, piękna, wiedzy i wyrzeczenia).
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BHAKTIMARGA (BHAKTI-MĀRGA) Ścieżka oddania.

BHAWA (BHĀVA) Duchowa ekstaza.

BHAWABHAKTA (BHĀVA-BHAKTA) Wielbiciel, w którego sercu przejawiła 

się wewnętrzna energia Kryszny.

BHAWABHAKTI (BHĀVA-BHAKTI) Etap bhakti poprzedzający osiąg nięcie 

→premy.

BHAWASADHANA (BHĀVA-SĀDHANA) Pielęgnowanie przez →bhawabhaktę 

budzącego się związku z Kryszną.

BHAWOLLASARATI (BHĀVOLLĀSA-RATI) Romantyczne uczucie do Kryszny 

doznawane przez służki Śri Radhy. Zwane również →mańdżaribhawą.

BHUMI (BHŪMI) Ziemia.

BRAHMACZARI (BRAHMACĀRI) Student żyjący w celibacie. 

BRAHMADŻNIANA (BRAHMA-JÑĀNA) Samorealizacja bądź wiedza 

o Brahmanie.

BRAHMALOKA (BRAHMĀLOKA) Siedziba Brahmy – wtórnego stwórcy.

BRAHMAN (BRAHMAN) Aspekt istnienia Absolutu lub aura 

→Bhagawana.

BRAMIN (BRAMIN) Ktoś, kto zna Brahmana. Członek klasy 

intelektualistów i kapłanów.

CZAMATKARA (CAMATKĀRA) Poczucie intensywnego zachwytu bądź 

zdumienia, stanowiące podstawę bhaktirasy. 

CZATURWJUHA (CATUR-VYŪHA) Czteroraka emanacja Pana, złożona 

z Wasudewy, Sankarszany, Pradjumny oraz Aniruddhy.

CZETAH (CETAḤ) Umysł, serce bądź świadomość.

CZIDANANDAMAJA (CID-ĀNANDAMAYA) Wypełniony transcendentalną 

radością i wiedzą.

CZINMAJAPURNATATTWA (CIN-MAYA PŪRṆA-TATTVA) Pełna duchowa 

rzeczywistość.
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CZIT (CIT) Świadomość lub wiedza.

DAJNJA (DAINYA) Pokora.

DASJABHAKTI (DĀSYA-BHAKTI) Oddanie w nastroju sługi.

DHARMA (DHARMA) Religia bądź prawe życie.

DIKSZA (DĪKṢĀ) Inicjacja, podczas której →guru przekazuje uczniowi 

→mantrę.

DŻAPAMALA (JAPA-MĀLA) Różaniec ze stu ośmiu korali wykonanych 

z rośliny Tulasi, na których intonuje się imiona Boga.

DŻIWA (JĪVA) Świadoma, wieczna, indywidualna żywa istota.

DŻNIANA (JÑĀNA) Wiedza.

DŻNIANAMARGA (JÑĀNA-MĀRGA) Duchowa ścieżka, której adept rozwija 

introspekcję oraz brak przywiązania do materialnego świata, mając na 

celu osiągnięcie wyzwolenia z materialnej egzystencji.

DŻNIANIBHAKTA (JÑĀNI-BHAKTA) Osoba, której bhakti zawiera 

świadomość bogactwa Boga.

GAUNABHAKTI (GAUṆA-BHAKTI) Bhakti o naturze pośredniej, 

w przeciwieństwie do sakszatbhakti (bezpośredniej bhakti).

GOPIDŻANA (GOPĪ-JANA) Pasterki z Wradży.

GOSWAMI (GOSVAMĪ) Osoba, która opanowała popędy zmysłów i umysłu.

GUNA (GUNA) Cecha. Termin odnosi się do trzech materialnych wpływów 

→sattwy, →radżasu i →tamasu.

GURU (GURU) Nauczyciel duchowy.

GURUPARAMPARA (GURU-PARAMPARĀ) Sukcesja mistrzów duchowych.

HLADINIŚAKTI (HLĀDINĪ-ŚAKTI) Energia szczęścia Śri Kryszny.

IŚWARA (ĪŚVARA) Kontroler. Pojęcie często używane do wskazania 

Paramatmy, który kontroluje materialne stworzenie.
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JOGA (YOGA) Zjednoczenie. Termin, użyty tutaj w swoistym znaczeniu, 

odnosi się do miłosnego zjednoczenia wielbiciela z Kryszną.

JOGAMAJA (YOGA-MĀYĀ) Aspekt wewnętrznej mocy Śri Kryszny, 

który pozwala mu zapomnieć, iż jest on Bogiem i dzięki temu cieszyć się 

bliskimi związkami ze swoimi wielbicielami.

JUGA (YUGA) Długi przedział czasu. Pojęcie to odnosi się szczególnie do 

czterech wieków wedyjskiej kosmologii: Satya, Treta, Dwapara oraz Kali.
JUGADHARMA (YUGA-DHARMA) Proces religijny zalecany przez święte 

teksty dla określonej jugi.

JUGAWATARA (YUGĀVATĀRA) Szczególne zstąpienie Pana w określonej 

judze.

KADAMBA (KADAMBA) Rodzaj kwitnącego drzewa we Wryndawanie.

KAJTAWA (KAITAVA) Oszustwo. Wskazuje na religię motywowaną 

materialnie.

KALIJUGA (KALI-YUGA) Obecny wiek kłótni.

KAMA (KĀMA) Pragnienie.

KAMAGAJATRI (KĀMA-GĀYATRI) Ekspresja →mantry Gajatri 

przeznaczona specjalnie do obudzenia romantycznej miłości do Kryszny.

KARMA (KARMA) Cykl działania i reakcji na poziomie materialnym.

KAUSTUBHA (KAUSTUBHA) Klejnot, który Kryszna nosi na sercu i który 

reprezentuje ogół →dżiw (dusz).

KINKARA (KIÓKARA) Sługa.

KIRTANA (KĪRTANA) Gloryfi kacja poprzez śpiew bądź intonowanie.

KIRTI (KĪRTI) Sława.

KLEŚAGHNI (KLEŚAGHNĪ) Usunięcie materialnego cierpienia, co jest jedną 

z cech →sadhanabhakti.

KRYSZNAPREMA (KṚṢṆA-PREMA) Miłość do Kryszny.

KUMUDA Kwiat lotosu.
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LALASAMAJI (LĀLASĀMAYĪ) Rodzaj modlitwy, w której wielbiciel 

modli się z tęsknotą w celu osiągnięcia określonego celu: na przykład, 

określonej służby dla Pana.

LILA (LĪLĀ) Boska zabawa →Bhagawana.

LILASEWA (LĪLĀ-SEVĀ) Służba pełniona w trakcie rozrywek Pana.

LILASMARANA (LĪLĀ-SMARAṆA) Pamiętanie rozrywek Kryszny.

LOBHA (LOBHA) Chciwość. Tutaj termin ten odnosi się do świętej 

chciwości, która stanowi podstawę do zaangażowania się w praktykę 

→raganugabhakti.

MADANAKHJAMAHABHAWA (MĀDANĀKHYA-MAHĀBHĀVA) Miłość, jaką 

smakuje Śri Radha w zjednoczeniu z Kryszną.

MADHURJA (MĀDHURYA) Słodycz.

MADHURJARASA (MĀDHURYA-RASA) Romantyczna miłość Kryszny 

(i do Kryszny).

MAHABHAWA (MAHĀBHĀVA) Wielka ekstaza, najwyższy punkt, 

do jakiego może wznieść się →premabhakti.

MAHABHAWASWARUPINI (MAHĀBHĀVA-SVARŪPINĪ) Uosobienie 

najwyższej miłości, Śri Radha.

MAHAŚAJA (MAHĀŚAYA) Wielce szanowana osoba.

MAHATMA (MAHĀTMA) Wielka dusza.

MAHATATTWA (MAHAT-TATTVA) Konglomerat nieprzejawionych 

pierwiastków materialnych.

MAJA (MĀYĀ) Iluzja, w którą uwikłane są uwarunkowane dusze. 

MAJAŚAKTI (MĀYĀ-ŚAKTI) Iluzoryczna energia →Bhagawana.

MAKARA (MAKARA) Mityczne stworzenie wodne, przez niektórych 

opisywane jako podobne do rekina lub delfi na.

MANA (MĀNA) Gniew wynikający z zazdrości bądź rozłąka, do której 

dochodzi, gdy kochankowie kłócą się ze sobą.
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MANGALA (MAÓGALA) Pomyślny lub szczęśliwy.

MANGALACZARANA (MAÓGALĀCARAṆA) Pomyślna inwokacja 

pojawiająca się na początku świętych tekstów.

MANTRA GAJATRI (GĀYATRĪ MANTRA) Perwotna →mantra wedyjska, 

uważana za matkę wszystkich mantr i hymnów wedyjskich.

MANTRA GOPALA (GOPĀLA MANTRA) Główna dikszamantra gaudija 

wisznuizmu.

MANTRA (MANTRA) Mistyczna formuła słowna, mająca na celu 

uwolnienie wypowiadającej ją osoby od ograniczeń własnego umysłu 

i obudzenie miłości do Boga.

MANTRADHJANA (MANTRA-DHYĀNA) Medytacja z →mantrą otrzymaną 

od →guru.

MAŃDŻARIBHAWA (MAÑJARĪ-BHĀVA) Uczucie służek Śri Radhy.

MIŚRASATTWA (MIŚRA-SATTVA) Stan istnienia, w którym dusza utożsamia 

się z materią.

MOKSZALAGHUTAKRYT (MOKṢA-LAGHUTĀK¬T) To, co rozpala światło 

wyzwolenia. Jedna z cech →bhawabhakti.

MUKTI (MUKTI) Wyzwolenie z materialnej egzystencji.

NAJSZTHIKIBHAKTI (NAIṢṬHIKĪ-BHAKTI) Stałe oddanie.

NAMA (NĀMA) Imię.

NAMASKARA (NAMASKĀRA) Ofi arowanie szacunku.

NAMAPARADHA (NĀMA-APARĀDHA) Obraza wobec świętego imienia.

NAMABHADŻANA (NĀMA-BHAJANA) Wewnętrzne czczenie świętego 

imienia.

NAMADHARMA (NĀMA-DHARMA) Ścieżka duchowa skupiona na 

intonowaniu świętego imienia.

NAMAMANTRA (NĀMA-MANTRA) →Mantra złożona z imion Boga. 

Termin ten odnosi się szczególnie do mahamantry Hare Kryszna.
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NAMASADHANA (NĀMA-SĀDHANA) Praktyka intonowania imienia Boga.

NAMASANKIRTANA (NĀMA-SAÓKĪRTANA) Gloryfi kacja Boga poprzez 

śpiewanie jego imion.

NAMAŚRESZTHAM (NĀMA-ŚREṢṬHAM) Najwyższy ideał, jaki można 

urzeczywistnić w odniesieniu do intonowania imienia Boga.

NIRHETU (NIRHETU) Bez przyczyny.

NISZKAMAKARMAJOGA (NIṢKĀMA-KARMA-YOGA) Rezygnacja z owoców 

własnych czynów w procesie rozwijania świadomości Boga.

NISZTHA (NIṢṬHĀ) Stałość. Termin odnosi się do etapu bhakti, który 

następuje po →anarthaniwrytti i poprzedza →ruczi.

NISZTHITABHADŻANAKRIJA (NIṢṬHITĀ-BHAJANA-KRIYĀ) Stała, 

nieprzerwana →sadhanabhakti.

NITJALILA (NITYA-LĪLĀ) Wieczne rozrywki Kryszny w Goloce.

OM (OṀ) Pierwotna wibracja dźwiękowa, przenikająca wszelkie istnienie. 

Jedno z imion Boga.

PAŃCZAMAPURUSZARTHA (PAÑCAMA-PURUṢĀRTHA) Piąty cel ludzkiego 

życia, koncepcja →premabhakti według Mahaprabhu.

PARAKABRAHMANAMA (PĀRAKA-BRAHMA-NĀMA) Imię, które może nas 

wznieść do najwyższej koncepcji duchowości.

PARAMAPRAKRYTI (PARAMA-PRAK¬TI) Najwyższa energia.

PARAMAPURUSZA (PARAMA-PURUṢA) Najwyższa osoba.

PARAMATMA (PARAMĀTMA) Naddusza materialnego stworzenia.

PARAMBRAHMAN (PARAṀ BRAHMAN) Najwyższy Brahman.

PARAMEŚWARA (PARAMEŚVARA) Najwyższy kontroler.

PARIKARA NITJASIDDHA (NITYA-SIDDHA PARIKARA) Wiecznie doskonały 

towarzysz Pana

PRADŻNIA (PRAJÑĀ) Mądrość.
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PRAJODŻANATATTWA (PRAYOJANA-TATTVA) Metafi zyczna prawda 

dotycząca natury celu duchowej dyscypliny.

PRAKATALILA (PRAKAṬA-LĪLĀ) Rozrywki Śri Kryszny na Ziemi.

PRAKRYTI (PRAK¬TI) Natura materialna.

PRAMANA (PRAMĀṆA) Źródło dowodu.

PRANAMA (PRAṆĀMA) Ofi arowanie szacunku.

PRANA (PRĀṆA) Powietrze życia.

PRANAWA OMKARA (PRAṆAVA OṀKĀRA) Pierwotna sylaba „Om”.

PRANEŚWARA (PRĀṆEŚVARA) Pan czyjegoś życia.

PRAPTJABHILASZA (PRĀPTY-ABHILĀṢA) Pragnienie osiągnięcia 

towarzystwa Kryszny.

PRARABDHAKARMA (PRĀRABDHA-KARMA) Karma obecnie przejawiana 

w postaci naszego ciała i umysłu.

PRATISZTHA (PRATIṢṬHĀ) Pragnienie światowej pozycji bądź prestiżu. 

Główna przeszkoda na drodze do osiągnięcia czystej bhakti.

PRAWASA (PRAVĀSA) Rozłąka, która ma miejsce, gdy kochanków dzieli 

odległość i czas.

PRAJODŻANATATTWACZARJA (PRAYOJANA-TATTVĀCĀRYA) Nauczyciel, 

który stanowi przykład i wyjaśnia cel duchowej dyscypliny. W przypadku 

wisznuitów gaudija jest nim Raghunatha Dasa Goswami.

PREMA (PREMA) Miłość do Boga.

PREMABHAKTI (PREMA-BHAKTI) Najwyższy etap oddania: miłość do Boga.

PREMADHARMA (PREMA-DHARMA) Ścieżka miłości do Kryszny.

PREMARASA (PREMA-RASA) Niespotykany smak miłości do Boga.

PREMASANKIRTANA (PREMA-SAÓKĪRTANA) Wspólne intonowanie imienia 

Kryszny w nastroju miłości do Boga.

PREMAWAJCZITTJA (PREMA-VAICITTYA) Uczucie rozłąki, które pojawia 

się, gdy kochankowie są razem, a mimo to obawiają się nieuchronnie 

zbliżającej rozłąki.
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PRIJANARMASAKHA (PRIYA-NARMA-SAKHĀ) Przyjaciel Kryszny, 

który do pewnego stopnia zaangażowany jest w jego miłosne rozrywki 

z młodymi pasterkami z Wryndawany.

PURNA (PŪRṆA) Pełen lub kompletny.

PURNANANDAMAJA (PŪRṆĀNANDA-MAYA) O naturze pełnego szczęścia.

PURUSZA (PURUṢA) Osoba.

PURUSZARTHA (PURUṢĀRTHA) Cele ludzkiego życia: →dharma, →artha, 

→kama oraz →moksza.

PURUSZAWATARA (PURUṢĀVATĀRA) Trzy inkarnacje Wisznu stwarzające 

i utrzymujące stworzenie materialne.

PURWAPAKSZA (PŪRVAPAKṢA) W klasycznych dyskusjach wedyjskich: 

antyteza do postawionej tezy.

PURWARAGA (PŪRVA-RĀGA) Rozłąka odczuwana przez kochanków, 

zanim faktycznie się spotkają i formalnie potwierdzą wzajemną miłość.

RADHADASJA (RĀDHĀ-DĀSYA) Służba dla Śri Radhy. Radhadasja jest 

synonimem →bhawollasarati.

RADŻAS (RAJAS) Materialna siła pasji.

RADŻA (RĀJA) Król.

RADŻAWIDJA (RĀJA-VIDYĀ) Królowa (dosłownie „król” – przyp. tłum.) 

wiedzy bądź wiedza królów, co w którymkolwiek znaczeniu odnosi się 

do bhakti.

RAGA (RĀGA) Przywiązanie (do Kryszny) bądź stan nasilenia →premy.

RAGAMARGA (RĀGA-MĀRGA) Ścieżka spontanicznej miłości do Kryszny.

RAGANUGABHAKTI (RĀGĀNUGA-BHAKTI) Praktyka bhakti idąca w ślady 

osób ragatmika (rāgātmikā), które mają wrodzone przywiązanie do 

Kryszny.

RAGANUGASADHANA (RĀGĀNUGA-SĀDHANA) Praktyka podążania 

za nastrojem mieszkańców Wryndawany.
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RASA (RASA) Estetyczny zachwyt w miłości do Boga.

RASANANDA (RASĀNANDA) Szczęście odczuwane podczas przeżywania 

estetycznego zachwytu w miłości do Boga.

RASANTARAWEŚA (RASĀNTARĀVEŚA) Wewnętrznie pochłonięty 

estetycznym zachwytem.

RASAPAŃCZADHJAJA (RĀSA-PAÑCĀDHYĀYA) Pięć rozdziałów Śrimad 

Bhagawatam opisujących taniec miłości Śri Kryszny z pasterkami 

z Wryndawany.

RASARADŻA (RASARĀJA) Król duchowego zachwytu estetycznego. 

Termin ten odnosi się do Śri Kryszny.

RATI (RATI) Synonim →bhawabhakti.

RUCZI (RUCI) Smak.

RUCZIBHAKTI (RUCI-BHAKTI) Etap bhakti następujący po →nisztha 

i poprzedzający →asakti, na którym wielbiciel ma smak do praktyk 

bhakti, takich jak słuchanie i intonowanie o Krysznie.

SADGURU (SAD-GURU) Wieczny nauczyciel duchowy.

SADHANA (SĀDHANA) Praktyka duchowa.

SADHANABHAKTI (SĀDHANA-BHAKTI) Etap bhakti praktykowanej.

SADHANASADHJATATTWA (SĀDHANA-SĀDHYA-TATTVA) Metafi zyczna 

prawda dotycząca praktyki bhakti (→sadhany) oraz celu praktyki 

(→sadhji).

SADHAKA (SĀDHAKA) Praktykujący.

SADHAKADEHA (SĀDHAKA-DEHA) Ciało praktykującego.

SADHJA (SĀDHYA) Cel, który ma zostać osiągnięty poprzez określoną 

praktykę duchową.

SADHU (SĀDHU) Święta osoba.

SADHUSANGA (SĀDHU-SAÓGA) Drugi etap bhakti: przebywanie 

w towarzystwie świętych.
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SAHETU (SAHETU) Dobrze uzasadniony.

SAKHI (SAKHĪ) Przyjaciółka.

SAKHJARASA (SAKHYA-RASA) Miłość przyjacielska do Kryszny.

SAKSZATBHAKTIWARTINI (SĀKṢĀT- BHAKTI-VARTINI) Stałość w samej 

bhakti, w odróżnieniu od stałości w tym, co jest korzystne 

dla bhakti.

SAMARTHARATI (SAMARTHĀ-RATI) Kompetentna miłość. 

Odnosi się do miłości Śri Radhy, która jest zdolna do podporządkowania 

sobie i kontrolowania Śri Kryszny.

SAMBANDHA (SAMBANDHA) Związek.

SAMBANDHADŻNIANA (SAMBANDHA-JÑĀNA) Orientacja pojęciowa 

– wprowadzenie – do Kryszna bhakti: metafi zyczna wiedza o naturze 

związku pomiędzy Bogiem a światem, Bogiem a indywidualnymi 

duszami oraz pomiędzy indywidualnymi duszami a światem.

SAMBHOGA (SAMBHOGA) W →madhurjarasie: spotkanie pomiędzy 

Kryszną a jego ukochanymi.

SAMPRADAJA (SAMPRADĀYA) Duchowa sukcesja.

SAMPRARTHANAMAJI (SAMPRĀRTHANAMAYĪ) Modlitwy nacechowane 

uległością wobec Pana.

SAMWITŚAKTI (SAṀVIT-ŚAKTI) Moc poznawcza Pana.

SANDRANANDAWIŚESZATMA (SĀNDRĀNANDA-VIŚEṢĀTMĀ) Zagęszczona 

błogość, stanowiąca jedną z cech premabhakti.

SANKIRTANA (SAÓKĪRTANA) Zbiorowa gloryfi kacja. 

Patrz też  →namasankirtana

SANNJASA (SANNYĀSA) Wyrzeczenie się świata.

SANSARA (SAṀSĀRA) Cykl narodzin i śmierci.

SANŚAJA (SAṀŚAYA) Wątpliwość.

SAT (SAT) Wieczny.

SATTWA (SATTVA) Materialna siła dobroci.
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SATTWIKABHAWA (SĀTTVIKA-BHĀVA) Mimowolne zmiany cielesne 

wynikające z duchowych emocji. Jeden ze składników rasy (→rasa).

SAUHARDABHILASZA (SAUHĀRDA-ABHILĀṢA) Pragnienie rozwinięcia 

przyjaźni z Panem.

SIDDHANTA (SIDDHĀNTA) Konkluzja fi lozofi czna.

SIDDHADEHA (SIDDHA-DEHA) Duchowe ciało, którym wielbiciel służy 

Śri Krysznie w jego wiecznych rozrywkach.

SMARANA (SMARAṆA) Pamiętanie bądź medytacja.

SNEHA (SNEHA) Uczucie.

SRYSZTILILA (S¬ṢṬI-LĪLĀ) Rozrywka Mahawisznu w postaci stworzenia 

materialnego poziomu egzystencji.

STHAJIBHAWA (STHĀYI-BHĀVA) Dominujące uczucie duchowe, poprzez 

które określona osoba pragnie służyć Kryszne w jego wiecznych 

rozrywkach.

SUDURLABHA (SU-DURLABHĀ) Bardzo rzadko osiągane. 

Pojęcie to odnosi się do →bhawabhakti.

SUMEDHASA (SU-MEDHASA) Bardzo inteligentny. 

Termin ten zazwyczaj dotyczy osób, które przyjmują proces 

→namasankirtany.

SUTRA (SŪTRA) Zwięzły aforyzm fi lozofi czny.

SWAHA (SVĀHĀ) Ofi ara.

SWAKIJAWADA (SVAKĪYA-VADA) Pogląd teologiczny, zgodnie z którym 

Radha i Kryszna są małżeństwem w swoich wiecznych rozrywkach.

SWARUPA (SVARŪPA) Indywidualna forma bądź natura duchowa 

danej osoby.

SWARUPALAKSZANA (SVARŪPA-LAKṢAṆA) Główna bądź nieodłączna 

cecha danego przedmiotu.

SWARUPANANDA (SVARŪPĀNANDA) Szczęście  płynące z zaabsorbowania 

własną duchową formą.
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SWARUPASIDDHI (SVARŪPA-SIDDHI) Doskonałość utożsamiania się 

z własną duchową formą.

SWARUPAŚAKTI (SVARŪPA-ŚAKTI) Wewnętrzna moc Boga.

SWARUPAŚAKTJANANDA (SVARŪPA-ŚAKTYĀNANDA) Szczęście bycia 

pochłoniętym wewnętrzną energią Śri Kryszny.

SWARUPAWEŚA (SVARŪPĀVEŚA) Zaabsorbowanie swoją duchową formą.

ŚAKTI (ŚAKTI) Energia.

ŚAKTIMAN (ŚAKTIMĀN) Źródło energii (Bóg).

ŚARANAGATI (ŚARAṆĀGATI) Podporządkowanie.

ŚJAMA (ŚYĀMA) Czarniawy kolor, który – według indyjskiej literatury 

poświęconej estetyce – odpowiada uczuciu romantycznej miłości.

ŚLOKA (ŚLOKA) Werset ze świętego tekstu.

ŚRADDHA (ŚRADDHĀ) Wiara. Pierwszy etap bhakti.

ŚREJAH (ŚREYAḤ) Najbardziej pomyślny. Pojęcie to odnosi się zwłaszcza 

do czterorakiej pomyślności, która charakteryzuje czyste oddanie 

na etapie ruczi.

ŚRIKRYSZNAKARSZINI (ŚRĪ-K¬ṢṆĀKARṢINĪ) Jedna z cech →premabhakti: 

ma ona moc przyciągnięcia samego Kryszny.

ŚRUTI (ŚRUTI) Wedy i upaniszady.

ŚUBHADA (ŚUBHADĀ) Pomyślność, jedna z cech →sadhanabhakti.

ŚUDDHABHAKTI (ŚUDDHA-BHAKTI) Czysta bhakti, nieobciążona 

→dżnianą i →karmą.

ŚUDDHASATTWA (ŚUDDHA-SATTVA) Czysta duchowa egzystencja.

ŚUDDHASATTWAWIŚESZATMA (ŚUDDHA-SATTVA-VIŚEṢĀTMĀ) 
Pojawienie się wewnętrznej energii Boga w sercu wielbiciela, po 

obudzeniu się bhawabhakti.

TADANUKULAWASTUWARTINI (TAD-ANUKŪLA-VASTU-VARTINI) Stałość 

w tym, co jest korzystne dla bhakti.
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TADBHAWECZCZHAMAJI (TAD-BHĀVECCHĀMAYĪ) Identyfi kowanie się 

służek z Radhą, dzięki któremu mogą one smakować jej miłość.

TAMAS (TAMSA) Materialna siła ignorancji.

TANTRA (TANTRA) To, co rozszerza znaczenie Wed.

TARAKABRAHMANAMA (TĀRAKA-BRAHMA NĀMA) Imię, które może 

wyzwolić nas z materialnej egzystencji.

TATASTHALAKSZANA (TAṬASTHA-LAKṢAṆA) Drugoplanowa 

charakterystyka danego przedmiotu.

TATTWA (TATTVA) Prawda metafi zyczna.

UDDIPANAWIBHAWA (UDDĪPANA-VIBHĀVA) To, co pobudza smakowanie 

rasy (→rasa).

UTKANTHA (UTKAṆṬHĀ) Odpowiednik →purwaragi w nastroju 

→sakhjarasy.

UTTAMADHIKARI (UTTAMA-ADKIKĀRĪ) Doskonały wielbiciel.

WAJDHIBHAKTI (VAIDHĪ-BHAKTI) Uregulowana służba oddania. Termin 

ten odnosi się także do ścieżki bhakti, na której celem jest czczenie 

Lakszmi-Narajany w świecie Wajkuntha.

WAJDHISADHANA (VAIDHĪ-SĀDHANA) Praktyki uregulowanej służby 

oddania.

WASTUNIRDEŚA (VASTU-NIRDEŚA) Werset na początku książki defi niujący 

jej temat.

WATSALJA (VĀTSALYA) Miłość rodzicielska do Kryszny.

WIBHAWA (VIBHĀVA) To, co pobudza →bhawę, nasilając ją do 

estetycznego zachwytu w miłości do Boga.

WIDJA (VIDYĀ) Wiedza.

WIPRALAMBHA (VIPRALAMBHA) Miłość w rozłące, przynależna 

wyłącznie madhurjarasie.



S Ł O W N I C Z E K

164

WIPRALAMBHAMURTI (VIPRALAMBHA-MŪRTI) Miłość w rozłące, 

przynależna wyłącznie madhurjarasie.

WIRAHABHAWA (VIRAHA-BHĀVA) Ekstaza miłosnej rozłąki.

WISZAJA (VIṢAYA) Przedmiot lub, w klasycznej dyskusji na temat 

wedanty, nasilenie wątpliwości.

WISZADA (VIṢĀDA) Rozpacz, przygnębienie bądź wyrzuty sumienia.

WIŚUDDHASATTWA (VIŚUDDHA-SATTVA) Czysta duchowa egzystencja.

WJABHICZARIBHAWA (VYABHICĀRĪ-BHĀVA) Krótkotrwałe emocje, 

wypływające z oceanu dominującego uczucia duchowego danej osoby, 

które je ożywiają, a następnie powracają do niego.



I N D E K S

165

abhideja 8, 110
acintya-bhedābheda-tattva 32 
adżataruczi 82, 83
ahaitukī 68, 70, 73
ahankara 16
 zob. też materialna tożsamość
alambanawibhawa 112
ananda 4, 74, 76, 86, 99, 114, 131
anarthaniwrytti 17, 50, 55
anarthy 41-43, 50, 55
antarjami 96 zob. też Paramatma
anubhawa 105, 107, 111, 113
ānukūlya-abhilāṣa 79
anuraga 28, 116, 132
aparadha 57 zob. też obrazy
apratihatā 70
artha 25, 44, 71, 72, 86
asakti 20, 55, 60, 79, 81, 85, 86, 92-98, 
 104, 108, 116
 a anarthy 55
 a bhawasadhana 116
 a duchowa tożsamość 92-94, 98
 a pragnienie duchowe 79, 92
 a swarupaśakti 93, 108
 a tolerancja 60
 serce sadhaki czyste w 79, 96 
atma 24
ātyantikī 55 
ayoga 132 zob. też rozłąka

baddhadżiwa 79, 81
Baladewa Widjabhuszana 
 (Baladeva Vidyābhūṣaṇa) 31, 44
bezpieczeństwo 74
Bhagawadgita (Bhagavad-gītā) 9, 75
bhadżana 15, 97, 126
bhadżanakrija 17, 50 
 zob. też niszthitabhadżanakrija
Bhadżanarahasja (Bhajana-rahasya)
 X, 21, 42, 95, 127
bhakti
 a pokora 42
 a ruczi 73, 77, 82, 97

 a wiedza 20
 kwalifi kacje do 62
 podstawa 96
 przywiązanie do 70
 wyłączne 9
 zob. też prema; raganugabhakti; 
 śuddhabhakti; wajdhibhakti
bhaktirasa 96, 122
Bhaktirasamrytasindhu (Bhakti-rasā-
 mṛta-sindhu) 14, 78, 116, 122
Bhaktisandarbha    (Bhakti-sandarbha)      44,  87
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura 
 (Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura)
 XI, 1, 21, 110, 126
Bhaktitattwawiweka 
 (Bhakti-tattva-viveka) 86
Bhaktiwinoda Thakura 
 (Bhaktivinoda Ṭhākura) X,1
 o anarthach 42
 o asakti 95 
 o bhakti jako czystej wiedzy 21
 o czczeniu Gaury-Nitjanandy 
  (Gaura-Nityānanda) 82
  jego dzieła:
  Bhadżanarahasja X, 21, 42, 95, 127
  Bhaktitattwawiweka 86
  Gitawali 61, 99, 128
  Dżajwadharma 57
  Śaranagati 62, 87
  Śri Sanmodanabhaszja IX, X, 1, 61
 o dharmie w ramach dhana 86
 o karmie 93
 o modlitwie 80
 o nāma-śreṣṭham 19
 o obrazach 62
 o pokorze 57, 58
 o premie 127, 128
 o ruczi, śuddhabhakti oraz 
  uttama-adhikārī 86
 o sankirtanie i premie X, 14
 o sattwikabhawach 105
 o tolerancji 61
 o wipralambhie 138
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bhawa 8
 a pragnienie duchowe 79
 a prema 22, 110, 122, 132
 a ruczibhakti 19
 a sadhana 22, 115
 a swarupaśakti 81
 jako uczucie Radhy skradzione przez
  Krysznę 7, 124
 Mahaprabhu pochłonięty 8
 skutki patrz sattwikabhawy
 trudność w osiągnięciu 104
  zob. też anubhawa; bhawabhakti; 
 mahabhawa; mańdżaribhawa;
 sattwikabhawa; sthajibhawa;
 wibhawa; wjabhiczaribhawa

bhawabhakti 22, 110
 a modlitwa 70, 86
 a sadhana 110, 114, 139
 a sankirtana 108
 a siddhadeha 94, 95
 a sthajibhawa 111
 a swarupaśakti 123
 adepci 105-107, 114
 cechy znamienne dla 104, 108
 efekty patrz sattwikabhawa
 rzadkość 104, 115
 składniki patrz anubhawa; 
  sattwikabhawa; sthajibhawa; 
  wibhawa; wjabhiczaribhawa
bhawollasarati 116
brahma-jñāna 16
Brahman (Brahman) 16, 32, 35-37, 123, 145
brahmananda 16, 78, 123
brak przywiązania 77 
Bryhadbhagawatamryta
 (Bṛhad-bhāga-vatāmṛta) 57, 110, 116,
 122, 125, 127

camatkāra 13
cierpienie 18, 55, 60, 128, 130, 138
cnota 72, 75 zob. też dharma
Czajtanjaczaritamryta 
 (Caitanya-caritāmṛta) IX, 8,75, 133

Czajtanja, Śri (Caitanya, Śrī) 11, 12, 14, 
 15, 37
 a nāma-śreṣṭham 19
 a prema 87, 97
 a sankirtana 107
 a Śri Iśwara Puri 
  (Śrī Īśvara Purī) 34, 36, 76
 jego lila 8, 51, 81, 126, 131, 146
 jego sthajibhawa 124
 o najwyższym ideale 139
 podkreślający 
bezinteresowność 143
 podkreślający pokorę i miłość 70
 tożsamość 127
 w bhawie 107, 108, 114
 w rasie 122
 wcielenie 126
czetas 15 zob. też świadomość
czit 15, 74
dainja 43, 124, 125 zob. też pokora
dāya-bhāk 60, 61
dhanam 71
dharma 10, 71, 72, 74 zob. też premadharma 
diksza 34, 93, 94
Dimock, E.C. 99
duma 42, 50, 53, 61, 62, 139
durdaivam 28, 39, 41, 43, 62
Dżagannatha (Jagannātha – Bóstwo) 107
Dżagannatha Puri (Jagannātha Purī) 51,
 126, 131
Dżajwadharma (Jaiva-Dharma) 57
dżapa 33
dżataruczi 82
dżiwa 16, 73, 79
 a Kryszna 30, 53
 jej swarupa 96, 98
 zob. też baddhadżiwa
Dżiwa Goswami (Jīva Gosvāmī) 82, 
 86, 116
dżnianamarga 34, 104, 109

ego 73, 92, 96
ekonomiczny rozwój 71, 72
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Garudapurana (Garuḍa-purāṇa) 21, 38
Gaurakryszna (Gaura Kṛṣṇa)
 zob. też Czajtanja, Śri 
Gaura Raja (Gaura Rāya)
 zob. też Czajtanja, Śri
Gitawali (Gītāvalī) 61, 99, 128
Gopalatapaniupaniszad 
 (Gopāla-tāpanī-upaniṣad) 20, 36
guna sattwy 55, 72
guny 55, 72
 zob. też radżas; guna sattwy; tamas
guru 
 a bhadżanakrija 17
 a krysznanama 40, 42
 a sambandadżniana 93
 jedyne pytanie do zadania 98
 oświetla ścieżkę 96
 zwracanie uwagi na 54

Haribhaktiwilasa 
 (Hari-bhakti-vilāsa) 21, 25, 42, 44
hladiniśakti 16, 74, 109, 144

ignorancja 55, 72, 83
imiona Boga 19, 30-32
 zob. też krysznanama
istnienie 16
iśwara 80
Iśwara Puri (Īśvara Purī) 34, 36, 76

janam 68, 71
janmani 68, 71
jaźń zob. też dżiwa
jogamarga 33, 104, 109
jugadharma 13, 14, 81

kalā 20
kalijuga 6, 8, 12, 14, 34
kama 16, 63, 71, 72
karma 
 a anarthy 41
 a cierpienie 55
 a pragnienie 72

 a puruszarthy 72
 jako ciężka ręka natury 17
 wpływ 54, 74, 93
kavitām 71
kiṅkara 98
kirtana zob. też sankirtana
kleśaghnī 55, 78
Kryszna (Kṛṣṇa) 79, 123
 a dżiwy 53
 a kalijuga 6,8
 a prema 123, 143
 a Radha 6, 7, 143-146
 jako Praneśwara (Prāṇeśvara) 80, 81, 97
 jako źródło energii 74
 jego kryzys egzystencjalny 7
 jego lila patrz krysznalila
 jego majaśakti 93
 oddanie dla 70
 rozłąka z 122, 128
 służba dla 95
 smakowanie 109
 zob. też krysznanama
krysznalila 83
 a bhawa 112
 a krysznanama 31, 109, 111
 a rozłąka 124, 129, 138
 a śaranagati 20, 77
 fi lozofi a leżąca u podstaw 143, 144
 medytacja o 109, 127
 służba w 80, 87, 93, 97
 tożsamość w 111, 116
 upodobanie do 79
 zob. też nitjalila; prakatalila
krysznanama 12, 40, 41, 50
 a dżiwy 30
 a Kryszna 30-32, 111
 a obrazy 62
 a ruczi 83
 a swarupaśakti 17, 19, 31, 32
 a wiedza 21
 doskonały przedmiot miłości 16
 jako najpomyślniejsze 19
 jako parakabrahmanama 14



I N D E K S

168

 jest Brahmanem 35
 skutki 17 
 miłosierna szczodrość 30 
 nie związana zasadami 33
 zawiera formy, cechy oraz lila 31,
  109, 111
 zob. też namanantra; sankirtana
Krysznadasa Kawiradża 
 (Kṛṣṇadāsa Kavirāja) 
 zebrał Śikszasztakę (Śikṣāṣṭaka) IX, 7
 komentarze do 2. wersetu 43
 komentarze do 3. wersetu 52
 komentarze do 4. wersetu 70
 komentarze do 7. wersetu 122
 komentarze do 8. wersetu 139
 o Mahaprabhu 107, 124, 144
 o namasankirtanie 75, 111
 o Radharani 142
kumuda 19

lila 
 Kryszny patrz krysznalila
 Mahaprabhu 8, 51, 80, 81, 126, 131, 145
 zob. też lilasewa; lilasmarana; sṛṣṭi-līlā
lilasewa 80 zob. też krysznalila: służba w
lilasmarana 83, 113
lotos 8,19

łaska 93

madanakjamahabhawa 138, 143
Madhurjakadambini 
 (Mādhurya-Kādambinī) 54, 87
mahabhawa 81, 130, 143
Mahaprabhu (Mahāprabhu)
 zob. też Czajtanja, Śri
majaśakti 93
mana 126, 127, 129, 138, 141
mańdżaribhawa 116
materialna egzystencja 17, 55, 73, 92
materialna tożsamość 92, 97, 98
mądrość 74
miłość zob. też prema

miśra-sattva 16
modlitwa 70, 80, 86, 92
moksza 71-73
 zob. też wyzwolenie; mukti
mokṣa-laghutākṛt 22
mukti 13, 60, 104, 115
 zob. też wyzwolenie; moksza

nadzieja 54, 106
namabhadżana 42, 43
namamantra 13, 14
namaparadha 57
namasankirtana zob. też sankirtana
namasmarana 33
nāma-śreṣṭham 19
Narada (Nārada) 122
Narajana (Nārāyaṇa) 14
Narottama dasa Thakura 
 (Narottama dāsa Ṭhākura) 18, 97
niepokój 112, 122, 124, 132
nieśmiertelność 23
nirhetu 142
niszkamakarmajoga 16
nisztha patrz niszthitabhadżanakrija
niszthitabhadżanakrija 
 (niṣṭhita-bhajana-kriyā) 18, 50, 53-55, 
 58, 74, 78
nitjalila 80, 87
Nitjananda Prabhu (Nityānanda Prabhu) 81

obrazy 42, 43, 62 zob. też aparadha 
oddanie zob. też bhakti
odsunięcie się od siebie 132
ofi ara 8, 10, 140

Padjawali (Padyāvalī) IX, 7, 124
pańczamapuruszartha 76
Paramatma (Paramātmā) 32, 79, 81, 97
 zob. też antarjami
podporządkowanie zob. też śaranagati 
pokora 39, 40, 42, 43, 50, 53, 57, 58, 61, 
 70, 85, 92, 112, 124, 125, 139
pokuta 18
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pomyślność 4, 5, 78, 79
pożądanie 72, 128
Prabhodhananda Saraswati 
 (Prabodhānanda Sarasvatī) 21
pragnienie 15, 16, 43, 71, 72, 78, 84
prajodżana 50-52, 110
prakatalila 127, 129
prana 80, 105
praṇaya 116, 129, 132
prāpty-abhilaṣa 79
Prarthana (Prārthanā) 25
Prataparudra Maharadża 
 (Pratāparudra Mahāraja) 13
pratisztha 42 zob. też duma
prawasa 126, 127
prema X, 122, 124, 127, 128
 a bhadżana 97
 a bhawabhakti 104, 110
 a duchowa tożsamość 24, 139
 a miłość 23
 a namasankirtana 13, 23
 a pokora 53, 139
 a rasa 144
 a rozłąka 23
 a sadhakadeha 99
 a służba 139, 140
 a sthajibhawa 116
 a wiedza 20, 34
 działanie 131
 jako słońce miłości do Boga 110
 odpowiednie kwalifi kacje do 62
 początek 53, 79
 prowadzi do życia po 
wyzwoleniu 77
 Radhy 6, 12, 138, 143, 144
 siedem etapów osiągania 14, 15
 rozdawanie 6, 13
 Wradży (Vraja) 81, 97
 wyższa od Boga 143
Premabhakticzandrika 
 (Prema Bhakti-candrikā) 99
premadharma 50, 76
premasankirtana zob. też sankirtana

premawajczittja 126
prerakaḥ 20
projjhita 9, 75
przyjemność 72 zob. też ananda; kama
przywiązanie 
 determinuje tożsamość 92, 98
 materialne 58, 71, 96
 do krysznanamy 40
 do środków (bhakti) 20, 62, 70, 74, 97
 do przedmiotu bhakti 20, 85, 97
Puri, Dżagannatha 
 (Purī, Jagannātha) 51, 126, 131
pūrṇa 54
puruṣa 71
puruszarthy 71, 74, 76
purwapaksza 39
purwaraga 126, 132

Radha (Rādhā) 138-143
 a składniki rasy 111
 a sankirtana 12
 jako swarupaśakti 22
 jej bhawa 6, 116, 124, 148
 jej prema 7, 12, 123, 124, 127, 128
 przyjęcie schronienia w 95
rādhā-dāsyam 148
radżas 55, 72
raga 116, 129, 132
raganugabhakti 82, 83, 132
Ragawartmaczandrika 
 (Rāga-vartma-candrikā) 96
Raghunatha Dasa Goswami 
 (Raghunātha Dāsa Gosvāmī) 51
Ramananda Raja (Rāmānanda Rāya) 
 zob. też Rama Raja
Rama Raja (Rāma Rāya) 8, 139
rasa 113, 114, 144
 Brahman jako 37
 Kryszna jako uosobienie 141
 opanowanie przez 122 
 składniki 111
 zob. też bhaktirasa
rozłąka 23, 122, 124-129, 132, 138
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rozum 77
ruczi 10, 86 
 a bhawa 19, 116
 a namasankirtana 19, 20
 a prema 19, 20, 70, 74, 97
 a puruszarthy 71, 72
 a raganugabhakti 83, 84
 a swarupaśakti 109
 a śuddhabhakti 70
 a tolerancja 60
 a wyzwolenie 70, 71, 73
 charakterystyka 70, 71, 73
 dojrzewanie 20, 83
 zob. też adżataruczi; dżataruczi
Rupa Goswami (Rūpa Gosvāmī) 
 jako przykład pokory 58, 59
 jako Rupa Mańdżari 
  (Rūpa Mañjarī) 116
 o adżata- i dżataruczi 83
 o pomyślności 78
 o bhawie 105, 106, 110, 114
 o premie 110, 122, 123
 o Radharani 138, 142, 148
 o stahjibhawie i rasie 113
 o śuddhabhakti 70
 o swarupaśakti 109
 jego dzieła:
  Padjawali IX, 7, 124
  Śrikrysznanamasztaka 
   (Śrī-kṛṣṇa-nāmāṣṭakam) 11, 25, 44
  Udżdżwalanilamani 116, 148
  Upadeśamryta 83, 87
 zob. też Bhaktirasamrytasindhu

sadhaka 
 a lilasewa 93, 98
 a praktyka (sadhana) 74
 na etapie asakti 92-97
 na etapie nisztha 61, 62
 na etapie ruczi 70, 77-79, 83, 84
 jego/jej ciało 93, 94, 99, 109 
  zob. też siddhadeha
 jego/jej modlitwy patrz modlitwa

sadhakadeha 93, 94, 99, 109
sadhana 
 a modlitwa 79, 86
 a namasankirtana 74, 93, 147
 a pragnienia materialne 84, 85
 cel 22, 115
 etapy 20, 81
 najlepsza forma 14
 pobudzenie 53
 stała (nisztha) 18, 84, 70
  patrz niszthitabhadżanakrija
 ukończenie 93
sādhana-sādhya-tattva 51
sadhja 14, 124, 127
sadhusanga 14, 15, 17
sahetu 142
sambandha 93, 110
sambhoga 23, 126, 131, 143
samwitśakti 16, 74, 109
Sanatana Goswami (Sanātana Gosvāmī) 
 a pokora 58, 59
 instrukcje Mahaprabhu dla 94, 96
 jego ciało 109, 115
 jego dzieła:
  Haribhaktiwilasa 21, 25, 42, 44
  zob. też Bryhadbhagawatamryta 
 na temat Kryszny 9, 25
sandhiniśakti 74, 109 
sandrananda 123
sandranandawiśeszatma 123, 124
sankirtana 9-14, 98, 110, 127
 a guruparampara 40, 41
 a pokora 53, 56, 57
 a krysznamantra 93
 a prema 50-52, 128
 a sadhana 23, 74, 93, 124, 147
 a siddhadeha 93-96
 a sthajibhawa 111
 a tolerancja 59
 a wajdhibhakti 83
 a wedanta 34, 35
 a wiedza 21
 boska szczodrość 75 
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 efekty 14-19, 73, 93, 94
 jako oparte na pismach 34-37
 łatwość spełniania 34, 35
 oczyszcza ciało, umysł i duszę 24
 pochodzi od Boga 18
 upodobanie do 70, 74
 wzmaga szczęście bhawabhakty 22
sannjasa 34
sansara 13, 43, 73, 93
 zob. też wyzwolenie; moksza; mukti
sanśaja 39
sat 74 
sattwa patrz miśra-sattva; guna sattwy; 
 śuddha-sattva; viśuddha-sattva
sattwikabhawa 104-107, 111
sauhārda-abhilāṣa 79
sewa 
 w krysznalila 80, 83, 87, 93, 98
 dla bhagawaty 56
siddhadeha 94-96
siddhanta 39
Skandapurana (Skanda-purāṇa) 19
skrucha 58, 122, 124
służba zob. też sewa 
smarana patrz lilasmarana; namasmarana
sneha 116, 129, 132
sṛṣṭi-līlā 79
sthajibhawa 111, 112, 116, 122, 124, 
 127, 132
sundarīm 71
Suta Goswami (Sūta Gosvamī) 55
swarupa 96, 98, 110, 123
Swarupa Damodara (Svarūpa Dāmodara)
 8, 51, 64, 139
swarupalakszana 
 w bhawabhakti 109
 w premie 122
 w ruczi 70
swarupananda 123
swarupasiddhi 123 
swarupaśakti 93, 108, 123, 124
 a krysznanama 17, 19, 31, 32
 a nitjalilasewa 87

 a Radha 21, 22
 a wielbiciele 32
 jej wpływ 17
  w asakti 93
  w bhawie 81, 108, 109
  w premie 123
  w ruczi 19, 81
 nazwana oblubienicą 20, 21
 przejawia się jako wiedza i oddanie 21
swarupaśaktjananda 123
swarupaweśa 24, 123
Szadgoswamiasztaka 
 (Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭakaṁ) 22
śakti 32 patrz hladiniśakti, majaśakti, 
 sanwitśakti, sandhiniśakti, swarupaśakti
śaktimān 32
śaranagati 9, 10, 20, 77, 80, 111
Śaranagati (Śaraṇāgatī – wiersz 
 Bhaktiwinody) 62, 87
śraddha X, 9
 a bhakti 17, 62, 77
 a pokora 57
 a ruczi 20, 77
 mocna 53
Śridhara Swami (Śrīdhara Svāmī) 75
Śrimad Bhagawatam 
 (Śrīmad Bhāgavatam) 8, 55, 60, 74, 75, 99
 abhidhejatattwaśloka z 8
 esencja 143
 jako Nowy Testament 76
 o mahabhawie 130
 o wiedzy i bhakti 21
 o wierze i oddaniu 9
Śriniwasa Aczarja (Śrīnivāsa Ācārya) 22
Śri Sanmodanabhaszja
 (Śrī Sanmodana-bhāṣyam) IX, X, 1, 61
śubhadā 19, 78
śuddhabhakti 55, 70, 78, 86, 98
śuddhasattwa 16, 109
świadomość 15, 16, 24, 55, 73, 74, 83, 111

Tajttirijopaniszad (Taittirīya-upaniṣad) 37
tamas 55, 72, 83, 84
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tatasthalakszana
 bhawy 109
 premy 122
 ruczi 70
teza 39
tolerancja 50, 51, 54, 59-62

Uddhawa (Uddhava) 95
uddipanawibhawa 112
udvega 112, 122, 124, 132
Udżdżwalanilamani 
 (Ujjvala-nīlamaṇi) 116, 148
umysł 15, 24, 34, 54, 55, 59, 98, 105
Upadeśamryta (Upadeśāmṛta) 83, 87
utkaṇṭhā 132 zob. też niepokój
uttama-adhikārī 86

vidyā zob. też wiedza
vipralambha-mūrti 126
viṣāda 58, 122, 124
viśeṣātmā 123
viśuddha-sattva 16
viyoga 132

wajdhibhakti 82, 83
Wajsznawa Ke (Vaiṣṇava Ke) 116
wątpliwość zob. też wiszaja 39
Wedantasutra (Vedānta-sūtra) 30, 32, 34
wiara zob. też śraddha 
wibhawa 111, 112
wiedza
 a oddanie 20, 21, 34
 a duma 56
 a karma 18
 a ruczi 71
 a swarupaśakti 21
 a wyzwolenie 76
 mająca swój własny program 53
 o jaźni 16
 o naszej duchowej naturze 
  (swarupie) 22
wipralambha zob. też rozłąka
wiszaja 39

Wiśwanatha Czakrawarti Thakura 
 (Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura)
 o mahabhawie 130
 o modlitwie 87
 o nisztha 54, 56
 o sadhakadeha 99
 o siddhadeha 96
 o tolerancji 60
 jego dzieła:
  komentarz do Śrimad Bhagawatam 
   60, 99
  Madhurjakadambini 54, 87
  Ragawartmaczandrika 87, 96
wjabhiczaribhawa 111, 112, 125
władza 73 zob. też artha
wyzwolenie 37, 38, 55, 71, 76, 104
 zob. też moksza; mukti

yoga 132 patrz niszkamakarmajoga

zadowalanie zmysłów 24, 71, 72, 128
zazdrość 141, 142, 155
zjednoczenie 23, 126, 131


