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Praktyczne kroki na Ścieżce Służby Oddania, która jest spełnieniem życia. 
Skompilowana z nieformalnych wykładów Śrila Bhakti Raksak Śridhara 
DevGoswamiego Maharaja, Założyciela Acaryi Śri Czejtania Saraswati Math, które 
miały miejsce między 1981 a 1985, w Navadwipie, 
zapisane i zaprezentowane przez Śripad B.S. Tridandi Maharaja ze Śri Czejtania 
Saraswati Math. 
 
Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc zaprezentować czytelnikom klejnoty, z 
transcendentalnego skarbca slużby oddania dla Najwyższego Pana, które 
wyemanowały z boskich, lotosowych ust Om Visnupad Paramahamsa Śri Śrila B.R. 
Śridhara DevGoswamiego Maharaja, pomiędzy 1981 i 1985 rokiem. 
Nazywany czule przez swoich uczniów Śrila Guru Maharaja, Jego Boska Milość był 
uosobieniem życia wieczności, nieziemskiej wiedzy i boskiego szczęścia i zasiewał 
nektarianskie nasiona Kryszna Premy - najwyższego celu życia - w sercach 
szczęśliwych dusz. 
Spełniając nasze czule pielegnowane pragnienie życia duchowego i równocześnie 
budząc w nas zawsze zwiekszające się pragnienie duchowej doskonałości ugasił  
ogień rozłąki, który spalał nasze serca, po odejściu z tego świata wielkiego 



ambasadora Świadomości Kryszny na Zachodzie, Jego Boskiej Miłości Śrila A.C. 
Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada.  
 
Zaprezentowane tutaj tematy, zostały wybrane w taki sposób, żeby zilustrować 
właściwy i praktyczny sposób, w jaki szczery sadhaka (aspirujący Vaisnava) może 
robić postęp na scieżce czystej służby oddania dla Najwyższego Pana Śri Kryszny, 
szczególnie w Jego formie Śri Czejtanii Mahaprabhu.  
Śrila Guru Maharaja podkreślał wielokrotnie, że scieżką tą należy podążać ostrożnie, 
krok po kroku, bez omijania czegokolwiek, gdyż niedbałość w duchowych 
praktykach może nas łatwo zaprowadzić w pułapkę zarówno sahajiyizmu 
(imitowania) jak i mayavada (impersonalizmu). 
Uczył nas, że utrzymując zawsze sadhu sange (towarzystwo dobrych wielbicieli), czy 
to osobiście, czy poprzez ich siksa (instrukcje), intonując szczerze i z wiarą Święte 
Imię Pana, oraz pełniąc miłosną slużbę dla Śri Guru i Vaisnavów, można 
niezachwianie kroczyć po ścieżce prowadzącej z powrotem do Boga. 
Nasz postęp jest nieprzerwany i coraz szybszy, wtedy kiedy przyjmujemy wyższe 
koncepcje i odrzucamy niższe i jest nieograniczony, prowadząc nas poza region 
tatastha virajy (nirvany), celu Buddystów - poza Brahmajyotti, celu yoginów - i dalej 
poprzez Śivalokę do duchowej siedziby Vaikunthy, Ayodhyi, Dvaraki, Mathury i 
ostatecznie Goloki Vrindavany. 
Czci się tam Najwyższego jako Śri Śri Radha Govinda we Vraja Dhama, albo Ich 
połączoną formę, Śri Czejtanię Mahaprabhu w Navadvipa Dhama i to przez Ich 
własną łaskę można ostatecznie osiągnąć niewyobrażalnie wysoką pozycję, w służbie 
dla sług służących sługom samej Śrimati Radharani, co jest najwyższym celem 
Gaudiya Vaisnavów. 
 
Wstępne instrukcje odnośnie procesu kontrolowania umysłu i zmysłow, oraz zasady 
zachowania Vaisnava zostały opisane w ksiażkach takich jak "Śri Upadeśamrita" 
Śrila Rupy Goswamiego i troskliwe podążanie za tymi wskazówkami, w 
odpowiednio dopasowany sposób, zapewni nam postęp na ścieżce bhakti. 
Śrila Śridhar Maharaja obszernie opisał wszystkie te tematy, ale zawsze podkreślał, 
że prawdziwym kluczem do zrozumienia śaranagati, procesu podporządkowania 
czystej duszy, jest szczera, wewnętrzna tęsknota za służbą dla Pana i autentyczne 
poczucie własnego braku kwalifikacji. 
 
Kiedy w końcu prawdziwa, boska miłość obudzi sie w duszy, poprowadzi ja ona na 
najwłaściwszą pozycję służby, wewnątrz  konkretnej grupy (svarupenavyavasthitih), 
przesiąkniętej jednym z dominujących nastrojów odania, czy to nastroju służby 
(dasya), przyjaźni (sakhya), opieki (vatsalya), czy też zawierającego wszystkie 
poprzednie elementy, nastroju miłości małżeńskiej (madhurya-rasa). 
Śrila Guru Maharaja wyjaśnił, że wewnątrz tych ras istnieją "podziały i podpodziały", 
przywódcy grup i ich zwolennicy, grupy prawoskrzydłowe i grupy lewoskrzydłowe - 
tak wiele podziałów, które wszystkie sa ostatecznie zaaranżowane przez własną moc 
Najwyższego Pana, Yogamayę, po to by rozbudzić dynamiczne interakcje 
różnorodności, które podtrzymują, odżywiają i wzbogacają rozrywki Pana (lila). 
 



Nieskończoność nie jest statyczna (nirviśesa), ale dynamiczna i dynamizm ten 
rozbudza słodycz służenia, zarówno w połączeniu jak i rozłące. Wyjaśnienia tych 
subtelnych zagadnień, przez Śrila Śridhara Maharaja i jego wytłumaczenie 
wewnętrznego znaczenia ślok Śrimad Bhagavad-gity, Śrimad Bhagavatam i Gayatri, 
oraz innych mantr, ukazują nam nowe wymiary głebi świadomości i odżywiają 
roślinkę oddania tak, że niemożliwością jest, aby naprawdę szcześliwa dusza mogła 
je zignorować. 
 
Wielbiciele, których w nauki pełnego czystego oddania teizmu, wprowadził 
niezrównany nauczyciel i saktyaveśa avatara, Śrila A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada, odkryją, że książka ta zawiera bardzo słodką i chwalebną iluminację 
jego nauk. "Niezwykłe podarunki" świadomości Kryszny, które Zachód otrzymał od 
Śrila Prabhupada muszą zostać umieszczone w ogniu, który je odżywi i utrwali. 
Będzie to możliwe tylko dzięki pomocnej sile latarni ze świata  duchowego, Śrila 
Śridhara Maharaja, którego Śrila Prabhupada kochał i szanował jako swojego 
własnego siksa guru. 
Jeżeli szczęliwe i przebudzone dusze naprawde chcą osiągnąć wszechharmonijną 
Prawdę, będącą poza wszystkimi sekciarskimi rozważaniami, muszą dostrzec wartość 

tej duchowej wymiany. 
 
Żeby dać Siebie uwarunkowanym 
duszom, Pan miłosiernie schodzi do tego 
świata, jako aczarya. Wszelka chwała 
Bhagavanowi Śri Krysznie i Śri 
Czejtanii Mahaprabhu! Ofiarowuję moje 
szczere dandavaty wszystkim świętym 
Vaisnavom, gdyż tylko oni mogą 
obdarzyć nas błogosławieństwem 
objawienia boskiej wiary. 
 
Z pokorą 
Swami B.S. Tridandi 
 
Dzień odejścia Śrila Śrinivasa Aczaryi,  
21 listopad, 1993 
 

 
 
 
Rozdział pierwszy 
 
Świadome niebo 
 
Oryginalną substancją jest duch, dusza, świadomość, a materia składa sie na część tej 
świadomej substancji. Materia nie wytworzyła świadomości, lecz jest tylko jej 
częścią. Świadomość jest czymś  nieskończonym i wewnątrz oceanu świadomości 



możemy znaleźć wszystko. Gdzieniegdzie jest lód, w innym miejscu mech, żelazo - 
wszystko to istnieje w tym oceanie, wszystkie te różne koncepcje. Ale świadomość 
jest wszystkim i wszystko przyjmuje w niej schronienie. Tak jak możesz widzieć 
plamy chmur na niebie, albo tak wiele rodzajów kurzu w powietrzu, tak samo 
materialne koncepcje płyną po niebie świadomości. Niebo - świadome niebo - i 
gdzieś w nim znajdują sie plamy chmur, albo kurzu. Nie możesz zobaczyć powietrza, 
ale kurz unosi się w powietrzu! Świadomość jest tłem, w którym gdzieś unosi się 
kurz, albo chmura. 
 
Darwin i inni zaprezentowali teorię, że świadomość oryginalnie została stworzona z 
materialnych elementów, ale ja na to odpowiadam: Materialne pochodzenie? 
Zmiażdżmy tą ideę i ustanówmy duchową nieskonczoność!" 
To wszystko jest duchowe: koncepcja mówiąca, że naszym źródłem jest materia, jest 
jedną z wielu idei, nanizianych na duchową nić. Świadomość jest tłem, w którym 
istnieje wiele rozwiniętych pozycji i poziomów: bhur, bhuvar, svar, maha, jana, tapa, 
satya, brahmaloka - służba sprawia, że wszystko staje się głębsze i bogatsze. Słodka 
struktura zaczyna się od momentu, kiedy do świadomości dodajemy służbę. Dzięki 
służbie można zbudować piękną stolicę, piękny kraj. Jedyne co musisz zrobić to 
poczuć to, wejść do środka i podjąć swoją wyznaczoną służbę. Będziesz myślał: "To 
jest mój dom! Moja slużba jest taka przyjazna. Wreszcie znalazłem mój dom!" Jest to 
wrodzoną zdolnością, czy substancją, wrodzoną naturą -svarupa- którą obecnie 
przykrywa ignorancja i fałszywe koncepcje. 
 
Szaleństwo i złe nakierowanie wysiłków.  
 
Kiedy szaleniec opuszcza swój słodki dom i krąży po ulicach, myśląc, że jego 

głównym zadaniem jest gromadzenie kawałków 
papieru, albo materiału, jakby był to jego "biznes", 
jest to absurd. Jego umysł skupia się na myśleniu: 
"Gromadzenie tych kawałków papieru i 
kamyczków jest moim obowiązkiem". W ten 
sposób idzie on przez życie, ale co tak naprawdę 
jest prawdziwym, wrodzonym bogactwem jego 
serca? Jeśli tylko mógłby pamiętać swój dom: 
swojego ojca, matkę i innych członków rodziny - 
swój pełen słodyczy dom. Ale z powodu 
szaleństwa jego świadomość skupia się na źle 
nakierowanych wysiłkach. 
 
Podobnie wygląda pozycja tak wielu osób - 
wliczając w to filozofów, przywódców 
politycznych i wielu innych - ich świadomość jest 
nakierowana na zewnętrzne cele i wszyscy zajęci 
sa gromadzeniem. Niektórzy gromadzą kamyki, 
inni zbierają kawałki materiału, czy kawałki 

papieru i w ten sposób idą przez życie. 



Swami Maharaja (Śrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) powiedział kiedyś: 
"ONZ, UNESCO - wszystkie te światowe organizacje nie rożnią się od szczekających 
psów. Tak naprawdę są bardziej niebezpieczne od psów, gdyż fascynują ludzi o 
skłonnościach intelektualnych, ale tak naprawdę mają taką samą wartość. 

Skupiają czyjąś uwagę na opartej na 
iluzji i fałszywych ideach materialnej 
substancji i pozują w bardzo napuszony 
sposób, podkreślając jej ważność, tak jak 
szczekające na siebie i ogłaszające swoje 
prawo własności do jakiejś rzeczy psy. 
Jest to jedno i to samo." 
Swami Maharaja śmiało i odważnie 
obalił koncepcje materialistów i 
zrozumienie sposobu w jaki patrzył na 
świat, może poszerzyć naszą duchową 
perspektywę. 

 
Postrzeganie ponad doświadczeniem zmysłowym. 
 
Wielbiciel: Zaczyna się robić coraz cieplej! 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Nie powinniśmy zwracać na to uwagi. Te rzeczy przychodzą i 
odchodzą, przychodzą i odchodzą. 
 
matrasparsas tu kaunteya 
sitosnasukhaduhkhadah 
agamapayino 'nityas 
tams titiksasva bharata 
(Bg. 2.14) 
 
"O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli, i ich zanikanie we 
właściwym czasie, jest jak odchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. 
Wynikają one z percepcji zmysłowej o potomku Bharaty i należy nauczyć się znosić 
je bez niepokoju." 
 
Pewien uczony, Mr. Chatterjee wyjaśnił, odnośnie tego wersetu, że sanskryckie słowo 
matra oznacza "to co mierzy się zmysłami, rezultat zmysłowych pomiarów". W ten 
sposób słowo matra przypomina angielskie słowo matter (materia) i oznacza świat 
materialnych wygód. Istnieje tak wiele różnych spojrzeń na świat. Sposób w jaki 
zwykły człowiek ocenia świat,  różni się od punktu widzenia naukowca. 
Analogicznie, inaczej widzi świat astronom, inaczej postrzega go polityk, socjalista, 
humanista - ich punkty odniesienia sa całkowicie różne. Ale jeśli jesteśmy w stanie 
dotrzeć na płaszczyznę duszy - wtedy nawet najmniejsze zrozumienie, czym jest 
prawdziwe, wewnętrzne ja, pomoże nam i w naszym życiu nastąpi prawdziwie 
rewolucyjna zmiana. Wszystkie rzeczy tego świata będą nam się wtedy wydawać 
puste i bezwartościowe jak śmieci. 
 



W chwili obecnej duszę urzeka wiele rzeczy, budzących  w niej świadomość skąpca, 
ale Bhagavad-gita mówi nam jak możemy kontrolować zmysły i osiągnąć panowanie 
nad umysłem. Mówi też, że powinniśmy próbować wznieść się, krok po kroku, na 
płaszczyznę duszy, eliminując niższe poziomy: najpierw pole doświadczania 
zmysłowego, później pole umysłu, czyli impuls, który wyraża się poprzez zmysły, 
następnie intelekt, który kieruje skłonnościami umysłu - i przekroczywszy te rzeczy 
spróbować znaleźć punkt światła, którym jest dusza. 
Jeżeli dzięki introspekcji duszy, w jakikolwiek sposób uda ci się jej doświadczyć, 
wtedy cała wartość, jaką przypisywałeś tej materialnej manifestacji, obróci się w 
popiół. Zrozumiesz: "Moja prawdziwa tożsamość kwitnie tutaj, w środku! To takie 
wspaniałe, cenne i niezależne od wszystkich halucynacji jakie musiałem znosić, z 
powodu wejścia w kontakt z zewnętrznym światem. Wewnętrzny poziom jest tak 
wzniosły, a moja świadomość skupiała się na niskich i podłych rzeczach." 
Jest to najwyższy sposób kontroli zmysłow i metoda powstrzymania naszego 
zauroczenia światem, bogactwem, kobietami i popularnością. 
 
Zdumiewająca dusza.  
 
Kanak, kamini i pratistha - gromadzenie rzeczy zadawalających zmysły, zadawalanie 
zmysłow i szukanie popularności: te trzy rzeczy próbują trzymać nas z daleka od 
uświadomienia sobie siebie samych. Więc powstań i idź krok po kroku: ze świata 

zewnętrznego do zmysłów...do umysłu; odbiorcy 
doświadczenia zmysłowego...do inteligencji; przewodnika 
doświadczenia zmysłowego... i ostatecznie do światła, które 
sprawia, że wszystkie te elementy mogą zaistnieć. To 
światło jest nam bliskie i drogie, podczas gdy inne rzeczy są 
jak agenci obcego wywiadu, którzy przybyli, żeby nas 
złapać i skupić nasze światło na przypominających 
śmietnik, rzeczach tego świata. 
Jeżeli dzięki koncentracji naszych zmysłów, będziemy 
bardziej uważni i dostrzeżemy otaczające nas okropne 
rzeczy, zrozumiemy i poczujemy, że tak naprawdę są one 
obce naszemu prawdziwemu ja i niepokój, który 

odczuwamy jest tylko wynikiem połączenia sie z nimi za pomocą zmysłów. Tak 
właśnie jest. Podnosząc się wtedy ze zmysłowego poziomu, odkryjesz, że istnieje 
inny świat; cudowna kraina duchowego doświadczenia. Taką wspaniałą rzeczą jest 
atma. 
 
ascaryavat pasyati kascid enam 
ascaryavad vadati tathaiva canyah 
ascaryavac cainam anyah srnoti 
srutvapy enam veda na caiva kascit 
(Bg. 2.29) 
 
"Niektórzy patrzą na duszę jako zadziwiającą, niektórzy opisują ją jako zadziwiającą, 
niektórzy sluchają o niej jako zdumiewającej, podczas gdy inni, nawet usłyszawszy o 
niej, nie są w stanie jej zrozumieć." 



 
Jednak nawet po zwróceniu uwagi na wszystkie te rzeczy, ciągle trudno jest 
właściwie zrozumieć duszę. Nasze wewnętrzne bogactwo jest bardzo cenne, a nasze 
obecne zaangażowanie tak podłe. Ogólnie rzecz biorąc, musimy szczerze przyznać, 
że znajdujemy się w opłakanym stanie. Nasze prawdziwe ja jest dobre, ale nasza 
obecna sytuacja jest straszna. Musimy w jakiś sposób oprzytomnieć z odurzenia tymi 
okropnymi rzeczami, gdyż tęsknota za nimi, wysiłki w kierunku ich zdobywania i ich 
smakowanie jest czymś niewłaściwym dla duszy. Tymczasem wznosząc się na 
platformę nadduszy odkrywamy, że na jej gruncie wzrasta najwznioślejsza pełnia 
naszego życia. Cokolwiek przyjmujemy obecnie jako coś konkretnego i dotykalnego, 
jest tak naprawdę czymś okropnym. Mowią nam: "bądź realistyczny", ale w 
rzeczywistości oznacza to "bądź nierealistyczny"! 
 
Odrzucenie wiedzy. 
 
Śrimad Bhagavatam (1.1.2) mówi: vedyam vastavam atra vastu sivadam 
tapatrayonmulanam: Rzeczywistość jest vastavam vastu, prawdziwą substancją, 
ponad nierealnymi, wyimaginowanymi rzeczami tego świata. Wszelka, zgromadzona 
w relacji do tego świata wiedza jest totalnym wymysłem. Jest wynikiem złego 

odczytania naszego otoczenia i jest pełna niewłaściwych 
interpretacji i fałszywych koncepcji. Wszystkie te rzeczy: 
słownictwo, historia, literatura, cokolwiek składa się na ten 
bagaż - wszystkie te rzeczy są przeinaczeniem prawdy, a my 
znajdujemy sie w środku tego wszystkiego. Jesteśmy 
więźniami uchwyconymi wewnątrz iluzji, ale równocześnie 
jesteśmy zdolni wznieść się do wymiaru prawdziwego życia, 
ponieważ jesteśmy cząsteczką wyższego świata. Musimy więc 
wrocić do domu, z powrotem do Boga. 
Mamy prawdziwy dom. Jaki czar ciągnie nas do miejsca, w 
którym spotyka nas śmierć? Do świata, w którym znów 

musimy się rodzić i gdzie wszystko jest stare i powoduje rozproszenie i cierpienie? 
Starość, cierpienie i śmierć - i co więcej, nawet wtedy się to nie kończy, ponieważ 
nieprzerwanie musimy tutaj wracać i raz za razem podążać tym samym biegiem 
wydarzeń! 
 
Więc spróbuj osiągnąć prawdziwą ulgę i pomóż też innym w podjęciu właściwego 
życia, z dala od tej niepożądanej atmosfery. Musimy udać się "z powrotem do Boga", 
gdzie wszystko jest cudowne. Tam jest nasz dom! Nasz dom, słodki dom. Jesteśmy 
dziećmi tej ziemi, i pisma zachęcają nas: "Osiągnąłes tą ludzką formę życia, tą 
szansę, więc zawsze, za wszelką cenę próbuj - myśleniem, medytacją, mową, 
słuchaniem - pielęgnować swoją własną, prawdziwą tożsamość, swoją szlachetną 
osobowość, w twojej rodzinnej krainie, będącej ojczyzną duszy. Zawsze, zawsze się 
tym zajmuj. Próbuj za wszelką cenę unikać poziomu błędnych idei i używając 
wszelkich, możliwych środków wejdź do siedziby duszy." 
Powrót do domu, do Boga, oznacza powrót do naszej własnej ziemi, naszego 
prawdziwego domu. To co teraz jest naszą nocą, stanie się naszym dniem! To co 



obecnie wydaje się nam ciemnością, ukaże się nam jako światłość, i to co pozornie 
jest jasne i oczywiste, musi zostać przez nas odrzucone. Cały świat eksploatacji i 
egoizmu, powinien być, stosownie do naszych poważnych kalkulacji, odrzucony w 
ciemność i powinniśmy w całości odrzucić ziemską "wiedzę". Powinniśmy 
spróbować rozjaśnić to, co teraz jest dla nas ciemnością, zwracając naszą uwagę, 
zdolność refleksji i siłę koncentracji na osiągnięciu siedziby w wyższym wymiarze, w 
pełnej cudów krainie, gdzie wszystko jest wspaniałe. 
 
Cień, istota rzeczy i dźwięk. 
 
Prawdziwą istotą rzeczy jest wymiar duchowy. Skąd biorą się rzeczy, które tutaj 
widzimy? Są odbiciem duchowego wymiaru; odbiciem wypaczonym. Naturę tą 
możemy więc znaleźć również tutaj, ale substancja znajduje sie tam, a to z czym 

mamy do czynienia w tym świecie jest jak cień. Cień 
jest pozbawiony substancji, brakuje mu prawdziwej 
egzystencji, a substancja sama w sobie jest 
prawdziwym istnieniem. Różnica między nimi dwoma 
jest ogromna. Upaniszady mówią: 
 
yasmin vijnate sarvam evam vijnatam 
bhavati 
yasmin prapte sarvam idam praptam 
bhavati 
 
"Znając To (domenę duchową) nie ma już nic więcej 

do poznania, osiągnąwszy To, nie ma już nic więcej do osiągnięcia" 
 
Mamy ogólną wiedzę na ten temat, ale to nie znaczy, że kiedy osiągniemy tą 
płaszczyznę, pochwycimy wszystko w garść. Nie; im bardziej będziesz rozwijał 
intensywne pragnienie zbliżenia się do niej i postępu - im więcej satysfakcji będziesz 
czuł, tym poważniej będziesz musiał iść do przodu. To nigdy się nie kończy. 
Tutaj w "cieniu" rownież nie znajdujemy żadnego zakończenia, jest to odbicie, mamy 
więc do czynienia z czymś dynamicznym. "Idź dalej, idź dalej, i jeszcze..." 
Ale substancja i cień - tutaj jest różnica. Nie można wyeliminować świata substancji. 
Jest on stały i wieczny. Dusza znajduje w nim prawdziwą substancję, ale ciągle nie 
jest usatysfakcjonowana: "Chcę więcej." Taka jest natura prawdziwej istoty rzeczy i 
dźwięk ma moc jej odsłonięcia. 
 
Tutaj dźwięk jest czymś najsubtelniejszym, ale tam jest całkiem na odwrót; tam 
dżwięk jest czymś uchwytnym. To właśnie oznacza odbicie, coś odwróconego. Więc 
w odbiciu prawa ręka jest lewą reką, w odbiciu drzewa, jego czubek jest w miejscu 
korzeni. Więc w krainie substancji dźwięk jest najbardziej dotykalną rzeczą. 
Najsubtelniejszy poziom jaki możemy tutaj znależć - najbliższy i najbardziej 
wewnętrzny; czyli poziom dźwięku, może przebić niezliczone okrywy tego świata i 
połączyć się z naturą istnienia, którego okrycie złożone jest właśnie z dźwięku. 
Możemy się więc tam udać za jego pomocą. 



 
Śri Jiva Goswami mówi: 
 
prathamam namnah sravanam 
antahkaranasuddhyartham apeksyam 
suddhe cantahkarane rupasravanena 
tad udayayogyata bhavati: 
samyag udite ca rupe gunanam sphuranam sampadyate: 
tatas thesu namarupagunasphuritesv eva lilanam sphuranam 
bhavatity abhipretya sadhanakramo likhitah: 
evam kirtanasmaranayos ca jneyam 
(Bhakti Sandarbha, Akapit 256) 
 
Najpierw słuchajmy i pielęgnujmy boski dźwięk Świętego Imienia. Wtedy, jeśli 
robimy to właściwie, stopniowo odkryjemy, że ma on też kolor i kształt - nie 
pochodzący z tego ziemskiego świata, ale będący własnością dźwięku; i ten kolor i 
kształt sam się nam objawi. 
 
Chciaż obecnie zabłądziliśmy bardzo daleko od naszej oryginalnej świadomości, to 
kiedy oczyścimy nasz umysł i uwolnimy się od materialnego sposobu myślenia, 
Święte Imię objawi się nam jak błyskawica,  stwarzając w naszym wnętrzu, wewnątrz 
naszej koncepcji, pewien kolor i kształt -  będzie to forma innego rodzaju, różniąca 
się od kolorów i kształtów tego świata. 
Najpierw z dźwięku pojawi się kolor i kształt, a następnie jakość. W ten sposób jedno 
wyniknie z drugiego; dźwięk będzie musiał mieć kolor i kształt, a one automatycznie 
muszą mieć jakość. Objawienie tego przyjdzie z naszego wnętrza. 
 
Jakość dzieli się stosownie do różnic w intensywności, w odniesieniu do 
parafernaliów. Z jakości, po pojawieniu się jakości, zjawi się towarzystwo. I 
wszystko to nadejdzie  z innej płaszczyzny, żeby  zamieszkać w granicach koncepcji 
duszy. 

Wtedy z Imienia, Formy i Towarzystwa narodzą się 
wzajemne wymiany i interakcje pomiedzy wszystkimi tymi 
rzeczami, fale i wibracje rożnego rodzaju - będą to rozrywki, 
Lila. 
 
I wtedy dusza odkryje, ze jej najczystsze, najsubtelniejsze ja, 
to czym naprawdę jest, również ma swój udział w tym 
wszystkim. Ujrzymy wtedy naszą własną duszę w 
określonym miejscu, określonej lokacji. Zrozumiemy: 
"Jestem dokładnie w tym miejscu, moje ja jest dokładnie 
tutaj." W ten sposób porwie nas nieograniczona fala. 

 
Rozdział drugi 
 
Oczy potrzebne, aby ujrzeć Guru. 



 
Wielbiciel: Często mówi się, odnośnie Guru i śisya (ucznia), że jeśli śisya nie odniesie 
sukcesu w osiągnięciu platformy czystego oddania w tym życiu, Guru powróci, 
rodząc się ponownie. Ale czy Guru musi sie znow narodzić osobiście? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Relacja musi trwać. Czy konkretna dusza, wyznaczona w 
poprzednim życiu na guru przyjdzie osobiście - czy będzie ona wysłana, czy też nie - 
takiej gwarancji nie ma; ale cokolwiek by się nie stało, uczeń utrzyma świadomość 
ich wyższego związku. Podobnie jak na poprzednich etapach, będziego w stanie go 
rozpoznać, choć tym razem może przyjąc inna formę. Nie będzie to dla niego czymś 
obcym. Uczeń zda sobie sprawę, że "Nie jestem obcy mojemu mistrzowi." Ale 
zewnętrzna forma Guru może nie być podobna do poprzedniej. 
 
Załóżmy, że uczeń urodzi się w określonym kraju, czy w określonej grupie religijnej. 
Guru rownież może pojawić się w tym kraju, czy grupie, ale uczeń niekoniecznie 
musi przyjąć tą samą, co poprzednio pozycję i podobnie Guru może zamanifestować 
się w inny sposób. Jednak pomimo tego, bedą w stanie nawzajem się rozpoznać. Guru 
bedzie znał poprzednie życie swojego ucznia, a uczeń będzie czuł: "On wie o mnie 
wszystko". Z taką właśnie szeroką wizją powinniśmy widzieć naszego Guru 
Maharaja. Gurutattva oznacza saksadd haritvena: nie tylko osoba, ale osoba i coś 
więcej. Układ ten aranżuje sam Pan, albo Jego svarupaśakti. Jakiekolwiek by nie były 
zewnętrzne okoliczności, uczeń nie odczuje żadnych zakłóceń na swojej ścieżce.  
 
Wielbiciel: Nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że jeśli uczeń nie osiagnie 
duchowego sukcesu, Guru może nie wrocić do Boga, ale będzie musiał pozostać w tej 
brahmandzie (wszechświecie). Może nie wrocić do Kryszny, dopóki nie zrobi tego 
jego uczeń. 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Jeżeli naprawdę by tak było, wtedy żaden Guru nigdy nie 
mogłby wrocić do Kryszny. Ponieważ sukcesja uczniów będzie trwała zawsze, Guru 
nigdy, w żadnym momencie swojego życia, nie mógłby osiągnąć ostatecznego 
rezultatu. Ale nie powinniśmy myśleć w ten sposób. Czasami Guru może zostać 
wyznaczony osobiście, a czasami jego miejsce mogą zająć inni. Ale wewnętrzne 
instrukcje, oraz wewnętrzne uczucie i parafernalia będą takie, że uczeń nie będzie 
miał żadnych problemów. Oficer może się zmienić, ale praca jaką pełnił, będzie 
ciągle szła gładko. Więc Guru może powrócić - namaguru, mantraguru, sannyasaguru 
- oni wszyscy są Guru i powinniśmy umieć dostrzec w nich podobieństwo. Stąd 
właśnie pochodzi stwierdzenie o ontologicznym aspekcie Guru: saksadd haritvena 
samasta, " Ja sam pojawiam się jako Guru, który jest równocześnie i niepojęcie 
jednym ze Mną i rożnym ode Mnie.". 
 
Kryszna mówi: acaryam mam vijaniyat - "Powinieneś Mnie poszukiwać. Istnieję i 
jestem twoim Guru. Moim zadaniem jest wznieść cię do innego miejsca, czy to  z 
pomocą różnego rodzaju śakti, czy angażujac do tego jivy, czy też w jakiś inny 
sposob. W jakiejkolwiek sytuacji - zawsze tu jestem. Jestem zawsze obecny w Mojej 



Madhura-rasa śakti, Sakhyarasa śakti, Vatsalyarasa śakti, czy Dasyarasa śakti i 
istnieję również w ogólny sposób" 
Czasami ktoś może przyłączyć się do Sampradayi Ramanujy, po to by później 
dołączyć do Samparadayi Kryszny, Gaudiya Sampradayi. To również jest możliwe. 
Najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali o wiecznym połączeniu. 
 
 
 
Boska odsłona. 
 
Wielbiciel: Więc jeśli ktoś mówi, że Guru wróci osobiście - jest to przyziemna 
koncepcja, niewłaściwa koncepcja? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Tak. Zawsze będziemy mogli znależć główne połączenie, ale 
nie zawsze ukaże się ono w tej samej formie. Kogoś, kto zaczyna poznawać filozofię 
można nauczać, że "Guru powroci", ale ostatecznie możemy zobaczyć, że uczeń 

może być przeniesiony nawet do innej sekcji, a później do 
następnej i w ten sposób będzie stopniowo osiągał swoje 
przeznaczenie. Stosownie do odsłaniania się jego 
wewnętrznych potrzeb, mogą zdarzyć się zmiany 
"departamentowe". I zawsze będzie postrzegał swojego Guru w 
nowszy i nowszy sposób.  
Najpierw widział, że jego Guru jest jednego rodzaju, następnie 
zgodnie z własnym postępem, zobaczy go w inny sposób, po 
czym znów znajdzie w swoim Gurudevie nowe cechy. Uczeń 
poczuje: "Na początku nie wyczuwałem w moim Guru tak 
wielu rzeczy. Widziałem go w jakiś określony sposób, ale teraz 
widzę, że jest kimś więcej." W ten sposób odbywa się boska 

odsłona. 
 
Więc aveśa - Guru jest niczym śaktyaveśa. Istnieje śaktyaveśa "wyjątkowej okazji", 
który jest wysyłany stosownie do określonego czasu, miejsca i okoliczności. Poza 
tym możemy spotkać "stałego"  śaktyaveśa; ale w każdych okolicznościach, 
stosownie do potrzeby chwili i dzięki boskiemu przyzwoleniu Pana, w pełnym 
zaufaniu, uczeń będzie w stanie rozwinąć związek z Guru. Będzie dostrzegał 
obecność wewnątrz siebie. Ugasi wreszcie pragnienie, które kieruje go do pełnego 
rozkwitnięcia serca, a później znów poczuje pragnienie, nowe pragnienie, które ugasi 
już jego Guru. Guru ugasi to pragnienie i uczeń nie będzie czuł, że coś jest nie tak. 
Kiedy jego wewnętrzne pragnienie zostanie ugaszone, zrozumie: "To jest moj 
Gurudeva.". 
 
Tak więc stopniowo odsłoni się tajemnica i będąc w pełni skupionym, będę mógł 
zrozumieć, że Gurudeva jest moim przewodnikiem; a na ścieżce duchowego postępu 
zawsze będę potrzebował różnego rodzaju przewodnictwa. Zawsze nowe 
przewodnictwo i mój postęp zabierze mnie w różne miejsca, a tam znów będę musiał 
przyjąć inny rodzaj przewodnictwa i znów zacznie się nowe życie. W ten sposób, 



żyjemy dynamicznym życiem, którego głównym celem jest: raso vaai sah - czysta 
rasa, czysta ekstaza. I moje wewnętrzne serce powie: "Tak, chcę tego. To moje 
przeznaczenie, moja dobra fortuna."  
W innym wypadku, jeśli jakiś madhyama adhikari jest wyznaczony na mistrza 
duchowego i ma wielu uczniów, to jeśli musiałby tutaj wracać raz za razem to nigdy 
nie wszedłby w nityalila. Nie może tak być. 
W jakiejkolwiek sytuacji, każda połączona z autentycznym Guru osoba, odczuje 
szczęście, ponieważ w tym związku będzie obecny Pan. 
 
Więc słowa mam vijaniyat nie są tylko pustym dzwiękiem, ale mają bardzo konkretny 
cel: 
 
acaryam mam vijaniyan, navamanyeta karhicit 
na martya buddhyasuyeta, sarva devamayo guruh 
(Bha: 11.17.27) 
 
Kryszna mówi: "Nie próbuj ograniczać Aczaryi! Być może będziesz w stanie 
osiągnąc wysoką pozycję, ale czy pomyślisz wtedy, ze prześcignąłeś Aczaryę, który 
dał ci pierwsze instrukcje w twoim życiu duchowym? Nie, navamanyeta, nie myśl, że 
znajduje się on na niższej pozycji, że jest kimś gorszym. Navamanyeta - Ja osobiście 
tam byłem! Byłem obecny w twoim pierwszym nauczycielu, nauczycielu "poziomu 
licealnego" i jestem obecny również w twoim nauczycielu "uniwersyteckim". Więc 
navamanyeta, nie patrz tylko na zewnętrzną warstwę. Ja osobiście jestem twoim 
przewodnikiem, który przyjmuje różne formy. To Ja." 
 

Sarva devamayo guruh: Aczarya posiada więcej 
cech, niż zwykły Vaisnava. Kryszna mówi: 
"Jestem tutaj dla ciebie. I mayanukulena 
nabhasvateritam - wspieram tak wielu Aczaryów. 
Jest tak wielu aczaryow i Ja działam przez nich. 
Aczaryowie są jak sternicy, w tak wielu różnych 
łodziach, a Ja jestem sprzyjającym wiatrem, który 
pomaga łodziom w zrobieniu postępu. Nie próbuj 
więc ograniczać Aczaryów - spróbuj raczej 
widzieć ich na tym samym poziomie co Mnie."  

 
 
 
Uniwersalny umysł, absolutne wsparcie. 
 
Wielbiciel: W swoim znaczeniu do Śrimad Bhagavatam 4.12.33, Śrila Bhativedanta 
Swami Prabhupada napisał pewną rzecz, w związku z historią Dhruvy Maharaja. 
Powiedział, że Dhruva Maharaja był bardzo potężnym wielbicielem i mógł zabrać 
swoją matkę z powrotem do Boga. Następnie napisał: "Jeśli chociaż jeden z moich 
uczniów stanie się tak potężny jak Dhruva Maharaja, wtedy będzie mógł mnie zabrać 
z powrotem do Boga." To stwierdzenie wydaje sie być bardzo tajemnicze. 



 
Śrila Śridhar Maharaj: Matka Dhruvy była jego Guru, jego vartmapradarsaka guru, 
pierwszym przewodnikiem, takim jak w przypadku Bhilvamangala Thakura była 
Cintamani. Poprzez Cintamani objawiła się, w formie vartmapradarsaka, funkcja 
Kryszny jako Aczaryi . W podobny sposób Dhruva został na początku zainspirowany 
przez swoją matkę. Pierwsza duchowa instrukcja jaką otrzymał pochodziła właśnie 
od niej. Następnie otrzymał przewodnictwo Narady i wtedy dzięki spełnianiu 
swojego bhajanu osiągnął następny stopień, a później poszedł jeszcze dalej. Ale jego 
vartmapradarsaka guru była jego matka, która pozornie została w tyle. 
 
Vartmapradarsaka guru jest kimś, kto jako pierwszy sprawia, że kanista adhikari 
rozpoczyna swoją wędrówkę po ścieżce duchowości. Musimy wziać pod uwagę 
przeszłe życia Dhruvy i jego matki. W swoim poprzednim życiu Dhruva zrobił duży 
postęp, ale w tym życiu Pan ułozył to w taki sposób, że to jego matka nadała mu 
właściwy kierunek, dzięki któremu przyjął ścieżkę bhajanu. Obydwoje z nich, w 
poprzednich życiach robiło postęp duchowy, ale czasami zwykły nauczyciel może 
mieć ucznia, który jest nadzwyczajnym uczonym. 
 
Pamiętam, że pewnego razu, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły, musieliśmy czytać 
na lekcji historii o slynnym mężu stanu Edmundzie Burke i jego prawie podatkowym, 
zatwierdzonym przez Parlament, w czasach amerykanskiej wojny o wyzwolenie spod 
panowania angielskiego. Jego służba została doceniona tak bardzo, że nadano mu 
tytuł lorda, i żeby było to możliwe, jego ojciec i dziadek również dostali ten sam 
tytuł. Zwykle tytuł lorda zstępuje z góry w dół, ale w tym wypadku przeszedł z dołu 
do góry! Najpierw jako lorda uznano wnuka, później ojca, a następnie dziadka. W tej 
sytuacji tylko wnuk otrzymał tytuł, jako docenienie swoich zdolności. 
Więc może być tak, że dzięki jakimś przeszłym układom, mniej kwalifikowana osoba 
popycha do przodu kogoś o większch kwalifikacjach i póżniej jako odwzajemnienie, 
bardziej zaawansowana osoba może pomóc mniej zaawansowanej. W ten sposób 
Guru będzie nauczał świadomości Boga różnych ludzi. Pomoc może przyjść z 
różnych stron. 
             
Wielbiciel: Kiedy Śrila Narottama das Thakura mówi: "Cakhu dana dilo yei, janme 
janme prabhu sei (ten, który dał mi dar transcendentalnej wizji i jest moim panem 
narodziny po narodzinach)"-? 
 
Śrila Śridhar Maharaja: Kiedykolwiek widzimy różnice w przychodzących z różnych 
kierunków duchowych instrukcjach, musimy znaleźć wspólną nić, która je łączy. 
Jednakże wyższe instrukcje powinno się rozważac poważniej niż te relatywne. 
Obydwa elementy, absolutny i relatywny muszą iść obok siebie, ponieważ bez tego 
postęp jest niemożliwy. Instrukcje absolutne i relatywne muszą iść jedne za drugimi. 
Ale absolut jest na głównej pozycji, gdy tymczasem relatwyność, czyli względy 
tymczasowe powinny być ocenione stosownie do tego co jest właściwe dla 
określonego czasu, miejsca, osoby i celu. Więc w tej największej podróży naszego 
życia, dla naszej korzyści, zawsze mamy dostęp do prawdy- w której jest jedność. 
 



Nawet w przypadku zwykłego Guru, niższego typu, śastra rownież potwierdza to 
połączenie: paroksavada vedo 'yam. Uczeń, będący  na jakimś określonym poziomie, 
otrzyma odpowiadającego jego poziomowi Guru i odpowiednią śastrę, z nadzieją, że 
podejmie ścieżkę postępu. Śastry są bardzo wspaniałomyślne, gdyż podobnie jak 
Guru, schodzą do najniższych rejonów.  
Guru, śastra i sadhu wyciągają pomocna dloń do najniższego poziomu, żeby za 
pomocą stopniowego procesu wznieść uwarunkowaną duszę. 
 
Śastra wychodzi z założenia, że w stopniowym procesie musi zapewniać jakieś 
zabezpiecznie, gdyż w innym wypadku bardzo wielu by go porzuciło. Kieruje tym 
uniwersalny umysł, i taki rodzaj świadomości można znaleźć zarówno w umysłach 
rsich, którzy przygotowali te śastry, jak i odpowiedniego Guru.  Sadhu i śastry udają 
się aż na krańce grzesznych terenów, gdyż inaczej nie każdy miałby szansę na 
podniesienie się z tego poziomu. Ogólnie rzecz biorąc uczniowie, sadhakowie, 
podejmą duchowe praktyki ze swojego własnego poziomu - poziomu zrozumienia i 
wewnętrznej ewolucji. Będą wznosić się od tego punktu i po drodze znajdą 
odpowiedniego Guru i śastre.  
 
Można na to spojrzeć w taki sposób: nasz wzrok widzi tylko fale w określonym 
spektrum- nie możemy zobaczyć ani zbyt intensywnego światła, ani też zbyt słabego. 
Tak samo z dźwiękiem: nie możemy usłyszeć ani zbyt wysokiej częstotliwości 
dźwięków, ani zbyt niskiej. Żyjemy więc na płaszczyźnie względnej. Powinniśmy 
jednak wiedzieć, że żeby właściwie zrozumieć całość, musimy trzymać się wizji 
absolutnej. Dlatego nie podkopuj pozycji Acaryi. Nawet chociaż możesz dostrzegać 
w nim jakieś przyziemne rzeczy - jedzenie, spanie - nie możesz go lekceważyć! Jeśli 
to zrobisz będziesz przegrany. 
Tak jak wody Gangesu; nie powinniśmy w nich zwracać uwagi na kamienie, drewno, 
czy pianę; Ganges jest w stanie oczyścić wszystko. Co jest tym czynnikiem, który ma 
moc oczyszczania? Woda? Nie. Jest jeszcze inny czynnik, który będziemy w stanie 
dostrzec po głębszej analizie. Porządek dany przez Pana. To na Jego rozkaz Ganges 
oczyszcza. Więc oczyszczająca moc pochodzi z Jego pragnienia, Jego pragnienie jest 
cznnikiem, który za tym stoi. Czynnik ten możemy znależć we wszystkim, i jeśli nie 
możemy poświęcić pozycji relatywnej, będziemy musieli udać się na płaszczyznę 
nirviśesa (niezróżnicowany aspekt Absolutu, w którym służba nie istnieje). 
 
Istnieje kompletny system, na który składa się Kryszna i Jego różnego rodzaju 
Towarzysze i my chcemy mieć związek zarówno z Śakti (Mocą) jak i z Śaktimanem 
(Właścicielem Mocy). Nie możemy nigdy odrzucić żadnego z Nich, szczególnie 
Śakti. Na przykład kiedy Raghunatha Das Goswami mówi: "Nie chcę Kryszny jeśli 
nie ma z Nim Radharani, wolałbym raczej samą Radharani" to kim jest Radharani? 
Kim Ona jest? Jest osobą, która w najwyższym stopniu jest pełna Kryszny, więc Das 
Goswami mówi: "Chcę Radharani". Kryszna istnieje i przychodzi do kogoś w 
różnych względnych pozycjach, jako słodki, słodszy i najsłodszy. 
 
 
 



Znajdując harmonię w instrukcjach przychodzących z wyższego wymiaru. 
 

Wielbiciel: Jest powiedziane, że istnieje 
pięć zasad Bhakti - szukanie towarzystwa 
wielbicieli, intonowanie Harinama, 
słuchanie Śrimad Bhagavatam, czczenie 
Tulasi i mieszkanie w świętym Dhama. 
Chciałem spytać odnośnie mieszkania w 
świętym Dhama. Czy instrukcja ta odnosi 
się do ogółu wielbicieli, czy też do tych 
szczególnie szcześliwych, albo bardziej 
zaawansowanych? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Generalnie 

instrukcja ta dotyczy wielbicieli madhyama adhikari, czyli posiadających zdolność 
rozrożniania. Kanistha adhikari nie widzi różnicy między poziomami poszczególnych 
osob - czyli kto jest zaawansowany, kto neutralny, a kto zazdrosny.  "Religia oznacza 
właściwe dopasowanie" - nasz Guru Maharaja często powtarzał tą frazę, i to 
"właściwe dopasowanie" wymaga sambandha jnany, czyli wiedzy o tym co jest 
czym. Wtedy stosownie do tej wiedzy pojawi sie czyjaś slużba i zostaną ustanowione 
czyjeś potrzeby i przeznaczenie. Sanatana Goswami jest Aczaryą sambandha jnany. 
"Kim jestem? Gdzie jestem? Gdzie idę?" Odpowiedź na wszystkie te pytania - " 
Dlaczego cierpię? Jaki jest prawdziwy cel życia?" - pojawia się, gdy uda nam sie 
pogodzić elementy relatywne z absolutnymi. Nie możemy niczego odrzucić. 
 
Powinniśmy zawsze pamiętac, że nie możemy poznać całej subtelnej, wyższej wiedzy 
jako subiektywni badacze. Raczej, stosownie do naszego śaranagati, naszego 
podporządkowania Prawda zstąpi do nas, abyśmy mogli Ją poznać. Jeśli nie chcemy, 
żeby opanował nas duch imitacji, musimy zawsze o tym pamiętać. Wiedza o wyższej 
siedzibie nie podlega jurysdykcji intelektu i takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. 
Intelektualizm jest bardzo niebezpieczną rzeczą, gdyż może sprawić, że zaczniemy 
myśleć: "pochwyciliśmy nieskończoność". Oznaczałoby to brak zrozumienia 
nieskończonego aspektu Pana, który jest Adhoksaja; poza zasięgiem akademickich 
badań. 
  
Pewnego razu spytałem Prabhupada (Śrila Bhaktisiddhante Saraswatiego Thakura): 
"Śila Rupa Goswami wyjaśnia  Rasalila Pana Balarama w jeden sposób, a Śrila 
Sanatana Goswami w inny, chociaż obydwaj otrzymali instrukcje od Mahaprabhu. 
Jak rozumieć te różnice?" Mój Guru Maharaja odpowiedział: "Dlaczego Krysznę 
nazywa się Adhoksaja? Adhoksaja nie może być schwytany za pomocą naszego 
intelektu. Jest to acintya bheda-bheda, niepojęta, jednoczesna różność i odmienność. 
Obydwa wyjaśnienia maga być równocześnie prawdziwe. Jest to acintya, niepojęte. 
Aczaryowie wyjaśnili, że kiedy Baladeva spełnia Rasalila, w rzeczywistości odgrywa 
Rasa dla Kryszny w Swoim sercu. Zewnętrznie wydaje się, że Baladeva bierze 
bezpośredni udział w rozrywkach z gopi, ale wewnętrznie pozwala, żeby to Kryszna 
cieszył się Rasa. Baladeva nie jest odbiorcą przyjemności." 



To wlaśnie są harmonizujące instrukcje, przychodzące z wyższego planu i w ten 
właśnie sposób powinniśmy godzić rzeczy. 
 
 
 
Pełna satysfakcja, absolutne zrozumienie 
 
Wielbiciel: Maharaja, jak powinniśmy patrzeć na różne zwierzęta, owady i drzewa w 
Dhama? 
 

Śrila Śridhar Maharaj: Są one w pełni cinmaya. 
Nie podlegają niewoli, ale na różne sposoby 
grają swoje role. Istnieją różne rodzaje służby i 
istoty te odczuwaja najpełniejsza satysfakcję 
na swoim własnym poziomie jej pełnienia. 
Cieszą się w ten sposób najradośniejszym 
uczuciem, nie pragnąc żadnego innego 
nektaru. Są w pełni usatysfakcjonowane swoją 
pozycją. Tak samo w innych rasach Sakhya, 
Vatsalya-yanra yei rasa, sei sarvottama: każda 

osoba myśli: "To co ja mam, jest najlepsze. Jestem na najlepszej pozycji i nie 
chciałbym jej zmienić na nic innego." Santarsa jest również czymś takim: drzewa, 
pnącza, piasek i tak wiele zwierząt i ptaków, ale ciągle istnieje między nimi różnica 
jakościowa. 
 
Uddhava, najwznioślejszy wielbiciel w Dvarace marzy, żeby urodzić się we 
Vryndavanie jako pnącze. Widzimy więc, że wewnątrz santarsa istnieją jakościowe 
różnice. W Dvarace również mamy santarsa, ale ten kto posiada tam największe 
santarsa, marzy o osiągnieciu  służby we Vryndavanie. Taki wpływ ma atmosfera 
służby, którą się tam pełni. Pokazuje to, że nawet najwznioślejsza rzecz w 
określonym miejscu, może mieć z punktu widzenia Absolutu pozycję wzgledną. 
Chociaż ktoś na relatywnej pozycji odczuwa satysfakcję, to jednak to co absolutne 
jest zawsze ponad tym. W innym wypadku jedność i związek z całością byłyby 
ostatecznie naruszone i zdezorganizowane. 
 
Absolutny punkt widzenia możliwy jest z jakiejkolwiek pozycji. Chociaż wszyscy, 
którzy służą Krysznie, są w pełni usatysfakcjonowani tam, gdzie się znajdują to 
jednak zdają sobie sprawę z wyższości Vrindavany. 
(...) 
Absolutny, czy rewolucyjny punkt widzenia jest ustanowiony ponad zrozumieniem  
relatywnym, kiedy Kryszna mówi w Bhagavad gicie (18.66): "Po prostu porzuć 
wszystkie dharmy, wszystkie społeczne i religijne względy- nawet te, które Ja sam 
ustanowiłem w różnych pismach i instrukcjach, które dałem ci wcześniej- i po prostu 
podporządkuj się Mi z całego serca". 
 



Absolutny punkt widzenia zawsze zwycięża. Narottam das Thakura ma swojego 
Gurudeva Lokanatha, a jednak modli się: " Kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy Lokanath 
weźmie mnie za ręke i poprowadzi do Śrila Rupy Goswamiego? Kiedy pomoże mi 
się podporządkować  Śrila Rupie Goswamiemu i da mi jakąś służbę w jego grupie?" . 
W tej wzniosłej modlitwie, również możemy dostrzec absolutną, nierelatywną wizję. 
 
Rozdział trzeci 
 
Patrąc oczami duszy 
 
Wielbiciel: Guru Maharaja, mam pytanie odnośnie Tulasi Devi. Tutejsi wielbiciele, 
mówią, że nawet jesli ich japa-mala nie jest zrobione z prawdziwego Tulasi, to kiedy 
w momencie incicjacji intonujesz na nim, zamieniasz je w Tulasi-mala. Więc czy to 
ważne, żeby japa-mala było wykonane z Tulasi? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Trzeba użyc wyższej, duchowej inteligencji. 
 
yasyatmabuddhih kunape tridhatuke 
svadhih kalatradisu bhauma ijyadhih 
 
Mamy bhauma (to co uznajemy za przyziemne) i ijyadhih (to co uważamy za godne 
czci). Jeśli uznam za coś przyziemnego, rzecz godną czci, będzie to obrazą. Arcye vis 

nau siladhih: Jeśli myślę, że Bóstwo czczone przeze mnie 
jest tylko kamieniem, albo gurusu naramatih:jeśli 
uważam, że Gurudeva jest zwykłym człowiekiem, 
vaisnave  
jatibuddhi: jeżeli postrzegam Vaisnavę jako bramina, 
śudre itd, visnor na vaisnavanam kalimalamathane pada-
tirthe 'mbubuddhih: jeśli myślę, że woda, która obmywa 
stopy Visnu, albo Vaisnavy jest zwykłą wodą, visnau 
sarvesvarese taditarasamadhi: jeśli myślę, że Mistrz 
wszystkich, Pan wszystkich, Visnu, jest tylko jednym z 
wielu bogów, wtedy yasya va naraki sah: pójdę prosto do 
piekła. Tak mówi Padma Purana. 
 

Podobnie w Śrimad Bhagavatam możemy przeczytac, że: yasyatma buddhih kunape 
tridhatuke:  dusza, która utożsamia się z ciałem, albo myśli, że: "Żona i dzieci należa 
do mnie", albo uważa, że: "Obiekt, który czczę jest czymś materialnym", albo myśli: 
"Woda, która płynie przez święte miejsca pielgrzymek ma w sobie materialne 
elementy",  sa eva gokharah - może być uważana za osła, którego używa się do 
przewożenia pożywienia dla krów. Khara oznacza osła, który nosi ciężary, więc 
gokhara oznacza zwierzę dzwigające ciężar, z którego korzyść mogą odnieść tylko 
inne zwierzęta, cieżar z którego ludzie nie mają żadnego pożytku.  
Musimy więc wydostać się z platformy, na której utożsamiamy z materią to co jest 
duchowe. Nie potrzbujemy materii, potrzebujemy ducha i musimy zrozumieć jego 
prawdziwą pozycję. 



 
 
 
Oszukanie Ravany 
 
Pewnego razu Śri Czejtania Mahaprabhu był gościem początkujacego wielbiciela ze 
szkoły Ramanujy, który przeżył szok, kiedy usłyszał, że Ravana uprowadził Sitę. 
Wielbiciele podali jedzenie Panu, ale Jego gospodarz pościł i bez przerwy zanosił się 

płaczem i lamentował. Mahaprabhu zapytał: "Dlaczego 
nie chcesz nic jeść?" 
Wielbiciel odpowiedział: "Chcę  umrzeć, gdyż 
dowiedziałem się, że moja ukochana Matka Janaki, 
Sitadevi została porwana przez demona! Nie moge tego 
słuchać i chcę umrzeć. Nie mogę już dłużej żyć." 
 
Usłyszawszy to Mahaprabhu pocieszył go: "Nie, nie, 
nie myśl w ten sposób. Sitadevi jest samą Laksmi. Jest 
cinmaya, uosobioną świadomością i nie ma ciała 
złożonego z materialnych elementów. Ciało Sitadevi 
nie jest zrobione z mięsa i krwi, więc jak można mowić 
o porwania jej siłą, skoro Ravana nie mógł jej nawet 
dotknąć, nie mógł nawet jej zobaczyć. Forma Sitadevi 
składa się z takiego rodzaju substancji, że Ravana nie 

może jej ani dotknąć, ani nawet zobaczyć! Taka jest prawda. Więc nie torturuj 
swojego umysłu. Taka jest prawda, więc przyjmij teraz prasadam". Wtedy wielbiciel 
ten przyjał prasadam. 
 
Później Mahaprabhu udał się dalej na południe i w jednym miejscu zobaczył, że 
tamtejsi wielbiciele czytali w Kurma Puranie, że kiedy Ravana przyszedł, żeby 
porwać Sitę, przyjeła ona schronienie ognia i bóg ognia, Agni dał Ravanie imitację 
Sity i Ravana zabrał z sobą tylko maya-Sitę. Później, po zabiciu Ravany i 
zwycięstwie, przed zabraniem Sity z Lanki, Ramacandra powiedział: "Żeby 
udowodnić swoją czystość, Sita musi wejść w ogień i jeśli uda się jej  przejść tą 
próbę, wtedy przyjmę ją ponownie. Przez jeden rok żyła z rodziną demonów, więc 
nie mogę mieć bezpośredniej wiary w jej czystość". Wielu wielbicieli zaczęło płakać, 
ale na rozkaz Pana Ramacandry rozpalono stos i Sitadevi musiała wejść w ogień. 
Kiedy płomienie osłabły, Sitadevi wyszła z nich, uśmiechając sie, a wielbiciele 
zaczęli wołac: " Jaya! Sitadevi ki jaya!" 
 
Tak było napisane w Kurma Puranie i Mahaprabhu poprosił wielbiciela, który to 
czytał: "Proszę, daj Mi oryginalną stronę z tym tekstem i zamień ją na nowo 
przepisaną kopię; spotkałem bramina, który jest bardzo zmartwiony, myśląc, że 
Ravana naprawdę uprowadził Sitadevi. Chcę pokazać mu starą stronicę z tej księgi, 
żeby przekonać go, że nie tylko go pocieszałem, ale same śastry potwierdzają, że 
Ravana nie mógł dotknąć prawdziwej Sitadevi, ponieważ jest ona uosobioną 
świadomoscią, a nie materią, ciałem, krwią, kością, czy jakąkolwiek z tych rzeczy." 



 
Dusza ma swoje własne ciało 
 
Skoro duch może ukazać swoją formę, skoro yogin może ukazać swoją formę, wtedy 
czyż Bóg nie jest w stanie pokazać Swojej? Oczywiście, że może. Dzięki Jego 
pragnieniu " Niech stanie się woda", powstała woda, a kiedy powiedział: Niech stanie 
się światłość" powstało światło. Jego wola jest prawem. Może uczynić w jednym 
momencie cokolwiek zapragnie, wiec czy będzie musiał posiąść stałe ciało 

zbudowane z mięsa i krwi? Może pokazać nam na 
zawołanie  cokolwiek zechce i wszystko to będzie 
duchowe, bez dotknięcia zanieczyszczeniem 
jakąkolwiek materialną substancją.  
Oczy w wyższym wymiarze rzeczywistości nie są jak 
tutejsze, materialne oczy. Istnieje tam wszystko: oczy, 
uszy- ale nie są one takie same jak tutaj. Podobnie jak w 
naszych snach; nasze materialne oczy nie działają, nasze 
uszy nie działaja, a jednak, śniąc widzimy, czujemy, 
chodzimy, jemy i pijemy. Nasz umysł jest tylko "w 
połowie materialny" i skoro wszystkie te czynności 
możliwe sa na mentalnym planie to kiedy przekroczymy 
również i ten plan, osiągniemy czysty świat duchowy, w 
którym będziemy mieć duchowe oczy, duchowe uszy, 

duchowy umysł- wszystko duchowe. Jest to możliwe. 
 
Kiedy na polu bitwy spotykają się, żeby walczyć dwa czołgi, osoby wewnątrz mogą 
myśleć: "Człgi ruszają się jak dwa demony, popychające się nawzajem!". Człowiek 
znajduje się w środku zderzających się ze sobą maszyn. Podobnie dusza, żyjąca w 
tym ciele ma swoje własne, duchowe ciało, swój własny świat, swoje pożywienie - 
wszystko to w królestwie duchowym - i nasz świat jest wypaczonym odbiciem tego 
królestwa. Musimy w czysty sposób marzyć o życiu w tej duchowej krainie, i 
czystość opiera się na miłości, a miłość oznacza poświęcenie, "Umrzyj, żeby życ." 
Musimy umrzeć, w sensie smierci naszego zainteresowania życiem tutaj, i wtedy 
obudzi się w nas inny rodzaj zainteresowania i zamieszkamy w wyższym świecie. Do 
tego aspirujemy i dla tego właśnie porzuciliśmy nasze "konkretne" rzeczy - nasz dom, 
naszą własność, naszych przyjaciół, ojca, matkę, dzieci i innych krewnych. 
Porzuciliśmy tak wiele rzeczy i udaliśmy się na poszukiwania czegoś innego. 
Materialne zdobycze nie mają już dla nas żadnego uroku. Szukamy czegoś co jest 
ponad nimi. 
"Materialne" oznacza coś znajdującego się pod jurysdykcją śmiertelności i w każdej 
sekundzie to coś umiera. Wszystko na czym polegamy, żeby utrzymać to ciało, 
umiera w każdej sekundzie. Wszystko. Więc my chcemy wydostać się z tego 
umierającego kraju i jeśli to możliwe, chcemy zamieszkać w miejscu, w którym nie 
ma śmierci. Jest ono amrta - miejscem w którym  nie ma śmierci - i jest to słodycz, 
jest to Vaikuntha, jest to Goloka. Kuntha znaczy ograniczenie a Vaikuntha znaczy coś 
nieograniczonego. Życ na Vaikuncie znaczy życ w relatywnosci nieskończonej 
całości. 



 
Najczystsza modlitwa  
 

Wielbiciel: Maharaja, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie 
Tulasidevi. Zauważyłem, że w tym math wielbiciele, 
podczas okrążania Tulasi, w czasie arati nie intonują 
mantry: yani kani ca papani brahmahatyadikani ca, tani 
tani pranasyanti pradaksinah pade pade ( "Ci którzy 
okrążają Śrimati Tulasidevi, niszczą z każdym krokiem 
wszystkie grzechy jakie mogliby popełnić, nawet grzech 
zabicia bramina"). 
Dlaczego? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Wielbiciele wyższej klasy nie 

powinni modlić się: "Uwolnij mnie od reakcji moich grzechów". Wielbiciel pierwszej 
klasy będzie się modlił: "Jestem gotów cierpieć karę za wszystkie moje grzechy. 
Jedyne o co się modlę, to kropla nektaru przychylności Kryszny". Tak powinien się 
modlić prawdziwy wielbiciel. Pasupakhi haye thaki svarge va niraye tava bhakti 
rahu bhaktivinoda hrdaye: stosownie do mojej karmy mogę być ptakiem, 
zwierzęciem, robakiem, czy owadem, mogę pójść do nieba, albo do piekła - nie dbam 
o to. 
Niech cierpię stosownie do mojej karmy. Modlę się tylko: "Niech nigdy nie stracę 
wzgledów Kryszny. Chcę Jego łaski, chcę oddania dla Niego. Tylko oddania - to 
wszystko co chcę. Czy mam się cieszyć  w niebiosach  rezultatami mojej dobrej 
karmy, czy cierpieć w piekle karę za moje złe uczynki, nie dbam o to. Będę musiał 
cierpieć reakcje mojej dobrej, albo złej karmy, ale nie dbam o to. Modlę się nie , żeby 
uwolnić się od dobrych, albo złych reakcji mojej karmy, ale żeby osiągnąć czyste 
oddanie niezależne od tych dwóch." 
 
"Nie pragnę wolności ani od szcześcia, ani od cierpienia; niech przychodzą stosownie 
do mojej przeszłej karmy. Od tej chwili jedyne czego chcę, to żeby nigdy nie stracić 
względów Kryszny; i że cokolwiek od teraz osiągnę, nawet jeśli będzie to tylko mała 
kropla - musi to być nektar najwyższego rzędu, a problemem piekła i nieba niech 
zajmą się inni." 
 
Żeby usunąć nasze reakcje, czy wyzwolić nas z piekła, albo nieba wymagani są o 
wiele niżsi agenci: oni mogą to zrobić. Ale my powinniśmy się modlić jedynie o 
względy Kryszny i nigdy nie próbować uwalniać się od rezultatów złych działań, 
wynikłych z naszych niewłaściwych koncepcji. "Paszport" mnie nie interesuje. Chcę 
"wizę". Jeśli dostanę wizę, żadne problemy paszportowe nie będą w stanie mnie 
zaniepokoić - tak to mniej więcej wygląda.  
Więc zwykła ucieczka od mayi jest niczym. 
Ale osiągnięcie królestwa Kryszny jest o wiele wyższą rzeczą. Przekroczywszy maye, 
możemy osiągnąć Viraję, Brahmalokę, możemy osiągnąć mukti (wyzwolenie), 
pozycję marginalną. Ale dlaczego mamy tracić energię na zdobywanie pozycji na 
planie marginalnym? Wszystkie moje wysiłki muszą być skupione na modlitwie o 



osiągnięcie pozycji na Goloce i będzie to zysk o wiele wyższej klasy. Będę modlił się 
tylko o to, a wszystko inne przyjdzie automatycznie. 
 
Savitri spotyka Yamaraja 
 
W Puranach możemy znaleźć historię, która ilustruje tą zasadę. Jest to historia o 

Savitri i Satyavanie. Savitri była czystą kobietą, 
która dzięki surowym pokutom osiagnęła pewne 
specjalne umiejętności. Pewnego dna Savitri, 
więdząc, że jej mąż Satyavan umrze tego dnia, 
udała się z nim do lasu. Wiedziała, że był to 
dzień śmierci jej męża, ale on nie miał o tym 
żadnego pojęcia. W pewnym momencie, 
podczas rąbania drwa, Satyavan powiedział: 
"Boli mnie głowa, muszę się zdrzemnąć". Savitri 
była na to przygotowaana. Satyavan ułożył 

glowę na jej kolanach i zasnął. We śnie zmarł na atak serca, po czym zjawił się 
Yamaraja, żeby go zabrać. Najpierw jednak przybyli jego wysłannicy, ale widząc, że 
cialo Satyavana leży na kolanach jego bardzo czystej i cnotliwej żony, nie odważyli 
się go zabrać. 
Wtedy zjawił się sam Yamaraja i powiedział Savitri: "Zostaw go, on umarł. Zostaw 
jego ciało". Savitri odpowiedziała: "W porządku, możesz go zabrać". Yamaraja 
zabrał więc duszę Satyavana, ale zobaczył, że dzięki mocy swoich wyrzeczeń, Savitri 
idzie tuż za nim. Yamaraja powiedział: "Hej, gdzie idziesz? Zabieram go, a ty musisz 
wrocić". 
 
Savitri odpowiedziała: "Nie, nie muszę. Idę z wami". 
 
Yamaraja powiedział: "Nie możesz iść z nami. Dlaczego przeszkadzasz mi w moich 
obowiązkach? Takie są prawa Stwórcy, Pana Brahmy, musisz być im posłuszna". 
 
Savitri odpowiedziała: "Wolę umrzeć, niż życ bez mojego męża" 
 
Wtedy Yamaraja powiedział: "W porządku, dam ci jakieś błogosławieństwo:Przyjmij 
je i bądź szczęśliwa". Savitri spytała czy jej teść i teściowa, którzy byli niewidomi, 
mogliby odzyskać wzrok. Yamaraja odpowiedział: "Niech tak będzie; odzyskają 
wzrok". Ale Savitri ciągle za nimi szła, mówiąc: "Nie jestem jeszcze w pełni 
usatysfakcjonowana" 
 
"Więc poproś o nowe błogosławieństwo" 
 
"Jeśli chcesz ofiarować mi inny dar, jest pewna rzecz, o ktorą chciałabym cię 
poprosić; mój teść i teściowa utracili swoje królestwo, więc proszę spraw, żeby 
odzyskali tron". 
 
"Dobrze. Obiecuję ci, że dostaną z powrotem swoje królestwo" 



 
"Ciągle za mną idziesz?" 
 
"Tak. Nie mogę życ bez towarzystwa mojego męża" 
 
"Czy chcesz poprosić o kolejne błogosławieństwo?" 
 
 "Tak." 
 
"Jakie?" 
 
"Chcę mieć stu synów" 
 
"Będziesz miała stu synów". 
 
Savitri jednak ciągle szła tuż za Yamarajem.  
 
"A teraz dlaczego za mną idziesz? Powiedziałem ci przecież, że będziesz miała stu 
synów" 
 
"Jak mogę mieć dzieci, skoro zabierasz mi męża?" 
 
Słysząc to Yamaraja wpadł w zakłopotanie: "Hmm, to prawda. Co mam więc 
zrobić?" 
 
Yamaraja zwrocił się do wyższych sił, które pozwoliły, żeby Savitri odzyskała męża. 
Yamaraja obiecał Savitri, że dostanie stu synów, więc Savitri upomniała się o swoje 
prawa: "Obiecałeś, że urodzę stu synów, dlatego oczywiste jest, że nie możesz zabrać 
mojego męża!" 
 
Zasadnicza idea jest taka, że jeśli uzyskamy wsparcie z wyższej sfery, wtedy 
wszystkie prawa wymuszone przez świat śmiertelnych zostaną uchylone. Jeśli 
dostaniemy miejsce na Goloce, nikt nie będzie mógł zatrzymać nas w świecie 
materialnym.  
Jeśli Tulasidevi może obdarzyć nas takim miejscem, to dlaczego mielibyśmy tracić 
nasze modlitwy, prosząc: "Oczyść mnie z brudu, w którym stoję"? W ten sposób sami 
się okradamy. Do wzniosłych wielbicieli powinniśmy się modlić tylko o służbę dla 
Pana. 
 
Nie martwimy się o to, gdzie możemy się znaleźć; ten problem rozwiąże się 
automatycznie. Jeśli uzyskamy miejsce w boskiej krainie, wtedy automatycznie nikt 
ani nic nie będzie nas tutaj w stanie zatrzymać. Dlatego śuddha bhakta, czysty 
wielbiciel, nigdy nie będzie się modlił o nic innego, gdyż byłoby to stratą energii. 
"Czysta skłonność do służby dla mojego wiecznego Pana - tylko tego chcę. Nie 
istnieje dla mnie nic innego i nie pragnę niczego więcej". 
 



Czysty wielbiciel modli się tylko o służbę dla Pana jego serca. Nie jest w stanie nawet 
sobie wyobrazić, że mógłby się modlić o coś dla siebie. Również w Chrześcjanstwie 
możemy znaleźć takie samopoświęcenie. A jeszcze wyższe od tego jest zapomnienie 
o sobie; jaźń ciągle istnieje, ale dusza o tym zapomina, gdyż jest w stu procentach 
skupiona na sprawianiu przyjemności Panu. Żadnego myślenia o sobie, całkowite 
zapomnienie się - takie osoby nie są świadome swojego własnego interesu, ponieważ 
stopił się on z interesem Pana, Absolutnej Całości. 
 
Więc ktoś, kto próbuje stać się czystym wielbicielem, nie powinien nigdy pragnąć 
niczego innego jak tylko czystej slużby i dawania radości Panu jego serca. Kiedy ktoś 
myśli : "Niech się stanie cokolwiek On zechce" - jest to czyste oddanie dla Tulasi, 
czy dla kogoś do kogo się modlimy. Jeśli ktoś ma wyższe śukriti, śuddha bhakti, 
nasiono Premabhakti, wtedy nie będzie w stanie myśleć o niczym, poza 
przyjemnością Kryszny. Będzie myślał tylko o przyjemności Pana, zapominając w stu 
procentach o swoim ciele, umyśle - wszystkim. Jest to najczystszy rodzaj modlitwy. 
 
Rozdział czwarty 
 
Test, smak i triumf 
 
Stosownie do sukrti, wewnętrznych zdolności adaptacyjnych i łaski z góry, dusza 
doświadczy wewnętrznego przebudzenia, połączonego z duchowym smakiem i 
stosownie do tego smaku dopasuje się do otoczenia. 
Zgodnie ze swoim wewnętrznym smakiem odkryje: "Ci przyjaciele, ten rodzaj 
służby, to towarzystwo - do nich właśnie nalezę! Mają w sobie tyle smaku!" 
Stosownie do swojego smaku, ktoś będzie gustował w określonym rodzaju 
pożywienia. Tak jak zwierzęta; kiedy puszcza się je wolno, znajdują pożywienie 
stosownie do swojego wyboru, więc tak samo przubudzona dusza będzie w stanie 
wybrać dla siebie właściwe otoczenie. 
Jej wewnętrzny smak poprowadzi ją: "To jest bardzo urocze; to urzeka moje serce. 
Czuję tak silny pociąg do tej konkretnej rzeczy, że jestem kompletnie bezradny". 
Jej atrakcja będzie jej przewodnikiem. Jej intuicja ją poprowadzi. Tak jak widzimy 
intuicję w tym świecie, podobnie istnieje ona na płaszczyźnie boskiego życia - 
nieodkryta skłonność jaźni - i to właśnie intuicja będzie spełniała funkcję wyboru, 
eliminacji starych rzeczy i akceptacji nowych. Wraz z naszą sadhaną i rozwojem 
zrozumienia, stopniowo pojawią się nowe możliwości wyboru. Stopniowo 
wzniesiemy się w górę.  
 
Dlaczego wy - osoby z krajow zachodnich przyjęliście świadomość Kryszny? 
Większość z was była studentami Chrześcjaństwa, więc jak to się stało, że 
świadomość Kryszny przyciągnęła waszą duszę, wasze wewnętrzne serce? Żyliście 
wewnątrz pewnego rodzaju religijnych koncepcji, dlaczego więc zostawiliście to, 
odrzucając tak wiele tradycyjnych formalności i tak wielu przyjaciół z waszego 
otoczenia? Dlaczego zostawiliście to, żeby podjąc świadomość Kryszny? 
Dlaczego podjęliście takie ryzyko? Kraj, społeczeństwo, religijne koncepcje - 
porzuciliście to wszystko i przyszliście do świadomości Kryszny, a co więcej jako 



aktywni nauczajacy. Te same skłonności, które przyprowadziły was tutaj, ponownie 
popchną was do dokonania wyboru nowych rodzajów służby w świadomości 
Kryszny. 
 
Nasze wewnętrzne tendencje, wewnętrzne pragnienie i tęsknota poprowadzą nas. 
"Ten szczególny rodzaj służby sprawia mi przyjemność, muszę znaleźć ten rodzaj 
zaangażowania". To będzie naszym przewodnikiem: wspołpraca z Caityaguru, Guru 
w sercu. Guru istnieje wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli nie jesteśmy w stanie uchwycić 
w sercu instrukcji Guru, wtedy musimy znaleźć przewodnictwo  mahantaguru z 
zewnątrz i przewodnictwo pism. 
W naszej podróży zawsze będziemy potrzebować przewodnictwa i kiedy osiągniemy 
pewien etap, może nas prowadzić nasze ruci. Mogą nas prowadzić nasze wewnętrzne 
skłonności, tak jak ptaki i zwierzęta kierowane są przez intuicję. 
 
Chwasty ograniczające pnącze bhakti 
 
Wielbiciel: Jak to się dzieje, w takim razie, Maharaja, że jest tak wielu adeptów 
świadomości Kryszny, którzy z jakiejś przyczyny porzucili towarzystwo wielbicieli? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Z ogólnej perspektywy, życie w całkowitym zadedykowaniu nie 
jest rzeczą łatwą do przełknięcia; na  drodze może pojawić się tak wiele trudności: 

przeszłe skłonności, jak również możliwość obraz, gdyż mamy 
wolną wolę w naszym myśleniu, mowie, czy zachowaniu. 
Usterki zawsze będą istniały; nic nie jest tutaj doskonałe. Nasza 
wolna wola jest bardzo słaba i ograniczona. Sadhana oznacza 
odrzucenie starych nawyków i przyjęcie nowych i wiąże się z 
tym wiele trudności i zakłóceń mających swoje korzenie w 
naszych przeszłych nawykach, które nie pozwalają, żeby nasz 
postęp przebiegał gładko. 
Chociaż wiem, że to co widzę jest wzniosłą formą służby, to 
jednak moje przeszłe skłonności nie pozwalają mi tego 
zaakceptować i podjąć wyzwania i wyrzeczenia,  konieczne do 
pełnienia tej służby. Te niezliczone trudności są jak chwasty. 

Opisuje to Śri Czejtania Czaritamrita: 
 
brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva 
gurukrsnaprasade paya bhaktilatabija 
kintu yadi latara sange uthe 'upasakha' 
bhuktimuktivancha, yata asankhya tara lekha 
'nisiddhacara', 'kutinati', 'jivahimsana' 
'labha', 'puja', 'pratisthadi' yata upasakhagana 
sekajala pana upasakha badi' yaya 
stabdha hana mulasakha badite na paya 
(C.c. Madhyalila 19.151, 15860) 
 
 



"Zgodnie ze swoją karmą, żywe istoty wędrują po całym wszechświecie. Niektóre 
wznoszą się na wyższe systemy planetarne, a niektóre upadają do piekła.  Z tych 
wielu milionów wędrujących, żywych istot, nielicżni szczęśliwcy dzięki łasce 
Kryszny otrzymują sposobność, przebywania w towarzystwie bona fide mistrza 
duchowego. Dzięki łasce Kryszny i mistrza duchowego takie osoby dostają nasiono 
roślinki służby oddania." 
 
"Niechciane chwasty, rosnące wraz z roślinką bhakti to zakazane czynności, przemoc, 
dwulicowość, finansowe kombinacje, adoracja, popularność itd. Wszystkie te rzeczy 
to chwasty. Jeśli ktoś nie rozróżnia pomiędzy pnączem Bhakti-lata, a chwastami, 
wtedy strumienie wody w formie praktyk oddania, takich jak słuchanie, intonowanie 
itd podlewają chwasty, gdy tymczasem roślinka Bhakti-lata stopniowo usycha."  
 
Pnącze służby oddania najpierw kiełkuje, a poźniej stopniowo rośnie. Śrila Krsnadasa 
Kaviraja Goswami mówi tutaj, że wraz z głównym pnączem oddania, rośnie wiele 
chwastów, i kiedy podlewamy pnącze, to chwasty rosną razem z nim. Labha oznacza 
"zysk" - pozorne zyskanie czegoś, głównie pozycji. Pozycja i puja. czyli docenienie, 
które otrzymuje sadhaka, mogą powołać do życia  wielu wrogów. 
Z powodu naszych przeszłych skłonności, mogą pojawić się nowi wrogowie: 
pragnienie zdobywania pieniędzy dla własnych celów, albo pragnienie miłości 
kobiety, a później przychodzi pragnienie pratistha - sławy i popularności. Może 
przyjść tak wiele rzeczy. 
Kiedy ktoś "idzie do góry" pojawiają się, próbujące go zatrzymać trudności, ale 
powinniśmy świadomie stronić od tych rzeczy. Tak wiele trudności stanie na naszej 
drodze, ale z pomocą Guru, sadhu, pism i naszej własnej szczerości powinniśmy 
stawić czoła tym, atakującym nas od wewnątrz, wrogom i wtedy będziemy stopniowo 
się rozwijać. 
Na każdym etapie, na który uda nam się wejść, odkryjemy nowe problemy. Ścieżka 
wewnętrznej ewolucji nie jest wcale usłana różami i ciężko jest po niej iść. W miarę 
jak zbliżamy się do celu, stajemy się jednak coraz bardziej i bardziej wolni, choć na 
początku musimy stawić czoła różnym trudnościom, które próbują nas zatrzymać. 
Nasza przeszła karma - phala - "owoce" naszych przeszłych dzialań wrócą do nas, 
czekając na spróbowanie - i żeby schwytać nas pod swoją kontrolę, będą nas ścigać 
różnego rodzaju skłonności; ale po stawieniu im czoła i po ich pokonaniu będziemy 
w stanie wznosić się coraz wyżej, a trudności będą stawały sie coraz mniejsze. Ciągle 
jednak coś może pozostać, szczególnie pratistha. 
 
 
 
Więcej pokory: mniej opozycji 
 
trnad api sunicena, taror api sahisnuna 
amanina manadena kirtaniyah sada harih 
(Śiksastakam 3) 
 



Jeśli wędrując ścieżką bhakti, będziemy wyposażeni w ten pomocny nastrój, to z 
pewnością napotkamy na mniejszy opór. Trinad api sunicena: pokorniejszy niż 
źdźbło trawy. Nie będę przyczyną żadnych "tarć" z otoczeniem - to będzie nasz 
podstawowy nastrój i najważniejsza wskazówka dla naszego postępowania. 
Po drugie: taror api sahisnuna: nawet jeśli przyjdzie z zewnątrz jakiś atak, to 
spróbuję znieść go w ciszy, bez próby odwetu. 
I po trzecie: amanina manadena: nie będę próbował zyskać popularności, dobrego 
imienia i sławy - nie będę za tym tęsknił - i równocześnie ofiaruję właściwy szacunek 
każdemu, kto znajdzie się w moim otoczeniu. Będę ofiarowywał szacunek, ale nie 

będę go oczekiwał dla siebie. 
Im bardziej będziemy próbowali iśc przez życie w tym 
nastroju i z odpowiadającym mu zachowaniem, tym mniej 
trudności pojawi się na naszej drodze 
 
Ci, którzy są częścią misji, pod przewodnictwem wzniosłej, 
samozrealizowanej duszy również mogą napotkać wiele 
niebezpieczeństw. Kiedy idziemy nauczać, musimy stawić 
czoła wielu trudnościom, ale z pomocą wyższego 
przewodnictwa, możemy walczyć z tymi, którzy propagują 
fałszywe idee i możemy, albo sami ich pokonać, albo 
zaprosić ich na spotkanie z kimś bardziej zaawansowanym. 

W ten sposób możemy opierać się siłom mayi. 
W takiej sytuacji nie powinniśmy wyznawać polityki, że "nie możemy być przyczyną 
"tarć" z otoczeniem". Nie - kiedy nauczamy, jesteśmy żołnierzami i jako żołnierze 
powinniśmy zbliżyć się do przeciwnika, stawić mu czoła i go rozbroić. A jeśli nie 
potrafimy, to zaprośmy go do naszego Guru - on go rozbroi. 
W ten sposob będę szedł do przodu, spełniając rozkazy Vaisnavy. A jeśli robiąc to, 
zostanę w jakiś sposób zraniony przez otoczenie, moja duchowa wytrzymałość 
wzrośnie, jako rezultat spełniania poleceń wyższego czynnika Vaisnavasevy; i dzięki 
temu odniosę większą korzyść. 
 
Pragnę "Vaisnava pratistha": nie chcę żadnej popularności w oczach zwykłych ludzi - 
oni są prawie szaleni - zamiast tego pragnę pozycji w oczach mojego mistrza, mojego 
Gurudeva "Tak, to obiecujący chłopiec. Będzie duchowo kwitnął." Moim kapitałem 
będzie czułe i zachecające spojrzenie moich wyższych opiekunów. Ich dobra wola i 
sympatia będą moim kapitałem  w wyprawie do wyższego wymiaru. 
Kiedy jesteśmy sami, w jakimś odludnym miejscu, intonując Świete Imiona, wtedy 
oczywiście zawsze możemy przestrzegać  trinad api sunicena. Ale kiedy walczymy 
pod "generałem"w kampanii nauczania, nasza zewnętrzna postawa powinna być 
trochę inna, nakierowana na spełnianie poleceń wyższego, duchowego generała. 
Przyniesie nam to większą korzyść. 
 
 
 
 
Co sannyasa oznacza dla Vaisnavy. 



 
Wielbiciel: Skoro Pan Czejtania Mahaprabhu polecił wszystkim wielbicielom nauczać, 
to jaka jest szczególna użyteczność porzadku sannyasy w naszej sampradayi, tym 
bardziej, że Mahaprabhu powiedział, że w Kali-yudze jej przyjmowanie jest 
zabronione? 
 
Śrila Śridhar Maharaj: Wyjaśnienie znajduje się w Śri Czejtania-
Czaritamricie. Jest to zasadnicze pytanie nie tylko dla Gaudiya 
Sampradayi, ale także dla zwolenników Ramanujy, 
Madhavacaryi, czy nawet Śankaracaryi. Buddyści mogą nie 
interesować się Puranami, ale szkoła Śankary i szkoły Vaisnava 
przyjmują sannyasę. Podobnie jak wiekszość jego następców, 
Śankara był sannyasinem. Tak samo Ramanuja, Madhavacarya, 
jak również Sampradaya Visnuswamiego. 
 
Interpretujemy to w taki sposób: w Kali-yudze, zabroniona jest 
sannyasa w ścisłym sensie karma-sannyasy. Karma-sannyasa znaczy, że zostawiasz 
wszystko; ten rodzaj sannyasy jest w Kali-yudze niemożliwy. Śastry mowią, że w 
Satya-yudze człowiek żył tak długo, jak długo istniały jego kości. Życie zależało od 
długowieczności kości. W Treta-yudze życie było utrzymywane przez system 
nerwowy: ale w Kali-yudze życie zależy od pożywienia. Dlatego sannyasa w ścisłym 
sensie tego słowa nie jest w Kali-yudze możliwa. 
 
W przeszłości Valmiki zaangażował się w tapasyę na tak wiele lat, że robaki zjadły 
całe jego ciało, zamieniając je w ziemię, ale on sam pozostał obecny w swoich 
kościach. Później, dzięki pomocy duchowego cudu, przywrócono mu jego ciało . 
Ale w Kali-yudze nie można życ bez pożywienia. Wszystkie pokuty zostały 
dopasowane do Kali-yugi i np jedyny dozwolony post nie przekracza dwudziestu 
czterech godzin. W poprzednich wiekach generalnie pościło się dwanaście dni. Jeśli 
ktoś zrobił coś złego, wtedy stosownie do Smriti śastry, standartowa karą za grzech 
był dwunastodniowy post. Ale w Kali-yudze dwudziesto-czterogodzinny post jest 
najdłużej dozwolonym, gdyż człowiek nie może przetrwać bez jedzenia. 
 
Jeśli ktoś, będąc tak skrajnie zależny od materialnego dawania i brania, przyjąłby 
karma-sannyasę, nie byłby w stanie utrzymać swojego istnienia.  
Z drugiej strony życie tridandi-sannyasina Vaisnava, które nie jest zbyt skrajne -
przyjmuj prasadam, wykonuj służbę, jest zmodyfikowaną formą sannyasy, opartą na 
yuktahara viharas ca i ktoś kto żyje stosownie do tej zasady, może przyjąć 
wyrzeczony porządek życia. 
 
Mahaprabhu przyjął sannyasę, Śankaracarya, Ramanuja - wszyscy pionierzy różnych 
sampradayi przyjęli sannyasę. Zinterpretowano ją jako karma-sannyasę, ale istnieje 
wiele rodzajów sannyasy. Mamy np vidvat-sannyasę, która przez grupę dla której 
najwyższym celem jest zbawienie, uważana jest za najwyższą. Uwazają oni, że jeśli 
ktoś w pełni zrozumie, że jego związek z tym światem jest "ujemny", negatywny, to 
wydostanie sie on ze swojego materialnego więzienia i wejdzie w sferę duchową. 



Kiedy taka osoba w pełni umocni się, w silnej świadomości, że: "mój związek z tym 
światem jest dla mnie zły" wtedy w pełni zrzeknie się swojego ciała i uda się do 
duchowego nieba. Jest to vidvat-sannyasa. 
 
Istnieje również narottama-sannyasa: 
 
yah svakat parato veha 
jatanirveda atmavan 
hrdi krtva harim geyat 
pravrajet sa narottamah 
(Bha: 1.13.27) 
 
W systemie narottama-sannyasy, yogin zdaje sobie sprawę z obecności Boga w 
swoim sercu i myśląc o Nim, wyrzeka się  swoich obecnych obowiązków domowych 
i pozostaje na zewnątrz wszystkiego - pod drzewem, w jaskini, czy gdziekolwiek 
indziej - nie dbając o swoje fizyczne potrzeby. Nie porzuca on ciała natychmiast, ale 
kontynuuje swoje życie, zadawalając się jakąkolwiek ilością jedzenia, które otrzyma, 
a jeśli nie dostanie nic, pości. Na dobre wyrzeka się życia domowego; jest to 
narottama-sannyasa. 
 
W śastrach wspomniane są również różne etapy sannyasy: kuticaka, bahudaka, 
hamsa, paramahamsa. Natomiast tridandi-sannyasa oznacza, że ktoś zaangażował się 
w pełni, w służbę dla Boga, głosząc Jego przesłanie i czyniąc dobro ogółowi ludzi. 
Jest to kompletnie inny rodzaj sannyasy. Tridandi sannyasin nie obiera taktyki 
wyrzeczenia się wszystkich czynności tego świata, wynikajacej ze zdegustowania 
jego licznymi pokusami. Raczej anagażuje się w spełnianie wyższego obowiązku, 
wyższego świata, poprzez jego agenta, więc jego ciało jest ciągle użyteczne. 
Utrzymuje związek z tym światem, pozostaje tutaj i otrzymując wyższe rzeczy z 
duchowego wzmiaru, rozprowadza je wśród ludzi. Jest to inna, posiadająca dodatnią 
wartość, koncepcja sannyasy. 
 
Jest to zajęcie podobne do tego, które wykonują najbliżsi towarzysze Pana. Kiedy 
inkarnacja Boga schodzi do nas, wysyła również, żeby Mu pomagali, Swoich 
ulubionych parsada, Swoich przyjaciół i sługi. Istnieją również pod-agenci, którzy 
otrzymali pewną misję od wyższego agenta i działając w tym świecie, mogą zyskać 
więcej duchowego bogactwa, niż ci, którzy mocno pragną odłączyć się calkowicie od 
materialnej płaszczyzny.  
Chcą używać swoich powiazań z materialnym wymiarem, dla zdobycia prawdziwego 
bogactwa wymiaru duchowego. Więc podobnie jak parsada Pana, tridandi sannyasi 
chcą być agentami Pana. 
 
Wspaniałość Boskiej Żeńskiej Natury 
 
Wielbiciel: Maharaja, znamy instrukcje nakazujące  sannyasinom i brahmaczarinom 
unikać towarzystwa kobiet, ale jaka powinna być ogólna wizja męskiej części 
wielbicieli, służacych misji Mahaprabhu, wraz ze swoimi siostrami duchowymi? 
 



Śrila Śridhar Maharaj: Stosownie do systemu varnaśramy, śudrom i kobietom nie 
pozwala się na uczestnictwo w wyższych funkcjach religijnych. Dozwolony jest im 

jedynie pośredni udział i ponadto nie otrzymują świętej nici. 
Jednak czasami możemy zobaczyć sytuację, że chłopiec-
bramin dotyka stóp swojej matki! Matka nie może dotknąć 
Bóstwa Narayana, ale jej syn, który czci Narayana dotyka stóp 
matki. Tak to wygląda w systemie varnaśramy. Generalnie 
kobiety  uznawane są za niezdatne, czy też poniżej standartu, 
potrzebnego do bezpośredniej służby dla Pana, ale w 
koncepcji Vaisnava nie zwraca się na to wiekszej uwagi. 
 
Kiedy byłem młody, w moim umyśle rozwinął się pewien 
rodzaj lekceważenia wobec kobiet - "Muszę trzymać sie od 
nich z daleka; są nietykalne" . Ale moja ciocia wniosła pewne 

porawki do mojej wizji. Zauważyła moją naturę, moje zachowanie i pewnego razu 
powiedziała mi z uczuciem: "Och, czyżbyś nie wiedział, że kobiety reprezentują 
Laksmidevi? Należą do tej samej grupy i można w nich dostrzec zalety poświęcenia i 
posłuszeństwa, za co powinno się je bardzo szanować. Powinny być szanowane, gdy 
tymczasem agresywna, męska natura powinna być widziana jako coś niekorzystnego. 
W kobiecej koncepcji ego, ideałem jest bardzo szlachetna postawa, w której dominuje 
aspekt poświęcenia i oddania. Kobiety nie są agresorami - sa uosobionym 
poświęceniem, gdy tymczasem męska natura jest agresywna." 
 
Stopniowo udało mi się zrozumieć tą ideę i nauczyłem się doceniać Sitę, Draupadi i 
wiele innych, a szczególnie przykład zaprezentowany przez Gopi. Standart 
ustanowiony przez Gopi pokazał, że zapomnienie o sobie, poświęcenie i 
podporządkowanie osiagają swój zenit, swój najwyższy punkt w aspekcie kobiecym. 
Pasywny aspekt znajduje się na najwyższej pozycji: ten punkt widzenia rozwijał się 
we mnie stopniowo i w koncu sprawił, że zmieniła się moja koncepcja tego tematu. 
 
Madhurya rasa, miłość małżeńska jest najwyższą platformą i najwyższy stopień 
poświęcenia i uczucia możemy zobaczyć w Śrimati Radharani.  
Mężczyźni są agresorami; to oni, a nie kobiety, są odpowiedzialni za wszystkie 
trudności i kłopoty. Agresywna, męska natura jest naszą chorobą. 
Stopniowo rozwinęła się we mnie ta percepcja i ostatecznie zrozumiałem, że kiedy 
kobieca natura jest czysta i połączona z Najwyższymi Lila Vatsalya-rasy, albo 
Madhurya-rasy, zajmuje najwyższą pozycję  w najwznioślejszej krainie.  
Powinniśmy aspirować do służby dla Śrimati Radharani 
 
Śri Radha ma najwyższą pozycję w służbie dla Kryszny i Mahaprabhu uważał Radha-
dasyam za największe osiągnięcie. 
Vasudeva Ghosa mówi: 
 
(yadi) gaura na haita, tabe ki haita 
kemane dharitam de' 
radhara mahima premarasasima 
jagate janata ke? 



 
Kto mógłby ujawnić to święte, boskie przesłanie, jeśli Śri Gauranga nie pojwiłby się 
osobiście na tej Ziemi? 
Kto dałby nam  wiedzę o tym, że największą służką jest Radharani? 
Ale Gauranga przyszedł i pokazał nam, że najwyższą ideą służby jest zaangażowanie 
się w służbę dla najwznioślejszej Mocy. 
 
 

Koniec 
 
 

 


