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Wprowadzenie
Składamy pełne sżacunku pokłony lotosowym stopom Jego Boskiej Miłosś ci A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, Założż yciela-Acaryi Międżynarodowego Towarżystwa SŚ wiadomosś ci
Krysżny, ktoś ry prżynioś sł sś wiatło Bhagavata całemu sś wiatu. Z radosś cią preżentujemy dla jego prżyjemnosś ci to jego wspaniałe dżieło,
jakim jest Blask Bhagavata.
Ze wsżystkich dżieł Jego Boskiej Miłosś ci, prawdopodobnie ta
praca jest najbardżiej nieżwykła. Została napisana w roku 1961 we
Vrindavan, w odpowiedżi na żaprosżenie na sś wiatową konferencję
żatytułowaną Congress for Cultivating the Human Spirit (Kongres
posś więcony Kultywacji Ducha Cżłowieka), ktoś ra miała odbycś się
w Japonii. Jako, żż e więksżosś cś ucżestnikoś w konferencji pochodżiła
ż Ażji, SŚ rila Prabhupada żastanawiał się głęboko, jaki sposoś b żapreżentowania im ponadcżasowych nauk SŚ rimad-Bhagavatam byłby
najlepsży. Oryginalne Bhagavatam żostało napisane ponad pięcś tysięcy lat temu i było nieżwykle obsżerną księgą składającą się
ż osiemnastu tysięcy wersetoś w. Ponieważż ucżestnicy konferencji
nie mieliby możż liwosś ci wysłuchacś go w całosś ci, dlatego SŚ rila Prabhupada wybrał jeden rożdżiał ż tego dżieła, by żapreżentowacś go
podcżas konferencji.
Rożdżiał, ktoś ry Prabhupada wybrał, był opisem jesieni we Vrindavan, miejscu pojawienia się Pana Krysżny. SŚ rila Prabhupada wiedżiał, żż e ludżie Orientu uwielbiają opisy natury, i żż e okres jesieni
jest dla nich bardżo pomysś lny. Zapreżentowanie duchowej filożofii
na podstawie prżykładoś w ż natury, będżie więc dla nich najlepsże.
Do cżterdżiestu osś miu wersetoś w tego rożdżiału, SŚ rila Prabhupada skomponował tyle samo komentarży. Według jego żałożż enia,
każż dy werset miał żostacś żilustrowany prżeż jakiegosś żdolnego
orientalnego artystę, według jego żalecenś co do każż dego wersetu.
Miał nadżieję na stworżenie interesującej dla ucżestnikoś w konferencji preżentacji, a w prżysżłosś ci możż e i książż ki. Jednak wskutek
pewnych niefortunnych żdarżenś , SŚ rila Prabhupada nie moś gł ucżestnicżycś w tej konferencji i cały project żostał odłożż ony na poś łkę.
→

Wprowadżenie 2

W rżecżywistosś ci, nawet w momencie jego odejsś cia ż tego sś wiata,
praca ta nie była jesżcże opublikowana, ani nawet nie powstały do
niej żż adne ilustracje.
Zadanie dokonś cżenia tego wielkiego
projektu pożostało w rękach BBT (Bhaktivedanta Book Trust), wydawnictwa powołanego do nieprżerwanego drukowania
wsżystkich książż ek SŚ rila Prabhupady, a dokładniej moś wiąc, żlecenie to otrżymała filia BBT ż Hong-Kongu, gdyżż tę pożycję
SŚ rila Prabhupada żadedykował sżcżegoś lnie ludżiom Ażji. Po długim posżukiwaniu
własś ciwego artysty, BBT użyskało w tym żakresie pomoc żnanej
malarki Madame Li Yun Sheng, ktoś rej dojrżały i delikatny styl odpowiednio dopełnił piękne opisy jesieni SŚ rila Prabhupady. W ten
własś nie sposoś b, piękny blask Bhagavata możż e osś wietlacś teraż
sś wiat.
Madame Li ukonś cżyła cżterdżiesś ci osiem bogato żdobionych obrażoś w w mniej niżż rok, pomimo żaawansowanego wieku i słabnącego wżroku. Ta seria obrażoś w prżedstawia niewątpliwie
kulminację długiej i wybitnej kariery tej malarki wspoś łcżesnych
Chin. Jej styl Gongbi wraż ż poetyckimi opisami SŚ rila Prabhupady
tworżą unikalne połącżenie dwoś ch najstarsżych tradycji kulturowych – Indii i Chin.
(Fragment Wprowadzenia od Wydawcy. Pozostały akapit dotyczy tylko
wydanej drukiem wersji angielskiej.)
{ Spis Tresś ci }

Werset 1

Tekst 1
Pojawienie się na całym niebie chmur, grzmotów i błyskawic,
przedstawia obraz życiodajnej nadziei. Okryte niebieskimi,
burzowymi chmurami niebo, wygląda jak nienaturalnie przystrojone. Przetaczające się grzmoty i pojawiające się błyskawice są oznaką nadziei na odrodzenie się życia.

e

Beżkresne, beżchmurne niebo, poroś wnywane jest do Absolutnej
Prawdy. ZŻ ywe istoty natomiast są prawdami, ktoś re manifestują się
w żwiążkach ż siłami materialnej natury. Ciemnoniebieskie, burżowe chmury okrywają jedynie nieżnacżny fragment beżkresnego
nieba – i ten stan prżesłonięcia fragmentu nieba poroś wnywany jest
do cechy ignorancji, cżyli żapomnienia o prawdżiwej naturże żż ywej
istoty. W swej naturże, żż ywa istota jest tak samo cżysta jak beżkresne niebo. Jednak wskutek swej skłonnosś ci do ciesżenia się tym
sś wiatem, żostaje ona okryta chmurą żapomnienia. Z powodu tej
ignorancji żwanej tamas, uważż a się ona ża byt odrębny od Absolutnej Całosś ci i żapomina o swym prżypominającym beżchmurne niebo stanie cżystosś ci. To żapomnienie jest prżycżyną pocżucia
odrębnosś ci i prżyjęcia fałsżywej identyfikacji. W ten sposoś b żapominające żż ywe istoty, żaroś wno indywidualnie jak i żbiorowo, wydają ż siebie dżś więki podobne grżmiącym chmurom: „Jestem tym,
a tym”, „to jest nasże”, lub „to jest moje”.
Ten nastroś j fałsżywej odrębnosś ci nażywany jest siłą rajas, i powoduje on wżrost twoś rcżej inwencji do odrębnego panowania nad
siłą tamas. Błyski błyskawic są jedynym promykiem nadżiei na doprowadżenie cżłowieka do wiedży i dlatego są one poroś wnywane
do siły sattva, cżyli dobroci.
Beżkresne niebo, cżyli wsżechprżenikająca Absolutna Prawda
(Brahman), ż jednej strony nie roś żż ni się od tej cżęsś ci nieba, ktoś rą
prżesłania ciemna chmura, lecż jednocżesś nie istnieje roś żż nica pomiędży całym niebem, a tym jego fragmentem, ktoś ry podatny jest
→
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na bycie prżesłoniętym. Chmura, ktoś rej towarżysżą grżmoty i błyskawice, nie jest w stanie prżesłonicś całego beżkresnego nieba.
Dlatego Absolutna Prawda, ktoś ra poroś wnywana jest do całego nieba, jest jednocżesś nie tożż sama jak i nietożż sama ż żamanifestowaną
żż ywą istotą. ZŻ ywa istota jest jedynie małą proś bką Absolutnej Prawdy i możż e żostacś okryta prżypadkową chmurą ignorancji.
Są dwa głoś wne odłamy filożofoś w, żnane jako monisś ci i dualisś ci.
Monisś ci wierżą, żż e Absolutna Prawda i żż ywa istota są tożż same,
a dualisś ci utrżymują, żż e żż ywa istota i Absolutna Prawda są bytami
odrębnymi. A ponad tymi dwoma rodżajami filożofoś w jest filożofia
acintya-bhedabheda tattva, cżyli prawda o jednocżesnej tożż samosś ci
i odrębnosś ci żż ywej istoty i Prawdy Absolutnej. Tę filożofię prżedstawił Pan SŚ ri Caitanya Mahaprabhu w Swoim objasś nieniu Vedantasutr. Vedanta jest sś rodkiem do filożoficżnych interpretacji i nie
możż e bycś żawłasżcżona prżeż żż adną ż posżcżegoś lnych klas filożofoś w. Sżcżery posżukiwacż Prawdy Absolutnej nażywany jest Vedantystą. Veda żnacży „wiedża”. Każż da dżiedżina wiedży nażywana jest
cżęsś cią wiedży wedyjskiej, a Vedanta ożnacża ostatecżną konklużję
wsżystkich gałężi wiedży. Tak jak filożofia nażywana jest nauką
wsżelkich nauk, tak Vedanta jest ostatecżną filożofią wsżystkich filożoficżnych spekulacji.
{ Spis Tresś ci }

Werset 2

Tekst 2
Prażące słońce wyparowuje wodę z mórz, rzek, jezior oraz
innych zbiorników wodnych i wszędzie jest mało wody. Spragnieni ludzie nadaremnie spoglądają na niebo wypatrując
deszczu. A jednak we właściwym momencie zaczynają lecieć
z nieba potoki deszczu, które równo leją wszędzie, nawet na
twarde kamienie i cała ziemia zostaje zalana wodą.

e

Nicżym dotkliwie palące słonś ce, opiekunś cże panś stwo narżuca
swym obywatelom roś żż norodne formy podatkoś w, takie jak podatek
prżychodowy, podatek od sprżedażż y, podatek gruntowy, od wwożu
towaroś w, akcyżę, opłaty celne i wiele innych. Ale we własś ciwym
cżasie, gdy żgromadżono jużż dużż o pieniędży, żostają one na roś żż ne
sposoby spożż ytkowane dla korżysś ci obywateli. Cżasami żdarża się,
żż e korżysś ci ż takich podatkoś w spadają nicżym desżcż teżż i na ludżi
o kamiennych sercach, ktoś rży nie potrafią żrobicś ż pieniędży własś ciwego użż ytku i jedynie trwonią je na żadowalanie żmysłoś w.
Gdy w roś żż nych miejscach padają nieroś wne ilosś ci desżcżu, prosty
cżłowiek prżyjmuje to ża gniew natury, wywołany nasżymi grżesżnymi ucżynkami, i jest w tym pewna prawda. Aby moś c licżycś na
roś wną dystrybucję żebranych prżeż panś stwo podatkoś w, obywatele
musżą bycś bardżo ucżciwi i prawi. Obywatele powinni ucżciwie
płacicś należż ne podatki i powinni teżż miecś swoich ucżciwych repre żentantoś w do żajmowania się administracją panś stwa. We wspoś łcżesnych ustrojach demokratycżnych, obywatele nie powinni
uskarżż acś się na rżądy, ponieważż cała panś stwowa administracja wywodżi się ż nich samych. Jesś li więc ludżie są nieucżciwi, to i administracyjna masżyneria teżż musi bycś skorumpowana. Chociażż te
prżeklęte rżądy ludu mogą nawet miecś jakąsś dobrą cży wymysś lną
nażwę, to jesś li ludżie nie będą dobrży, nie będą mieli dobrego rżądu, nieżależż nie od tego ktoś ra partia objęła administrację. Dlatego
dobry charakter całego społecżenś stwa jest pierwsżą żasadą, koniecżną do istnienia dobrego rżądu i roś wnego rożdżiału doś br.
→
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W dawnych cżasach dla materialnego i duchowego rożwoju społecżenś stwa, idealni naucżyciele ksżtałcili kroś loś w w żasadach filożofii politycżnej, a żwykłych obywateli, wioska ża wioską, naucżali
wedyjskich żasad samorealiżacji. Dlatego obywatele byli sś wiadomi
Boga oraż byli ucżciwi w swych codżiennych sprawach. Na kroś lach
żasś spocżywała odpowiedżialnosś cś ża pomysś lnosś cś kraju.
Te same podstawowe żasady prżyjęte są roś wnieżż i w dżisiejsżych demokratycżnych modelach rżądoś w. Partia rżądżąca w sposoś b nieodpowiedżialny, głosami wyborcoś w żawsże odsuwana jest
od władży i musi ustąpicś miejsca partii bardżiej odpowiedżialnej,
dla żapewnienia lepsżych rżądoś w.
W administracji wsżechsś wiata jest tylko jedna partia, ktoś rą stanowią słudży Boga, a prżywoś dcy posżcżegoś lnych planet dbają
o utrżymanie kosmicżnych praw, ktoś rymi są nakaży Najwyżż sżego
Pana. Ludżie cierpią ż powodu własnej głupoty. Na cżym ich głupo ta polega? W Bhagavad-gicie jest powiedżiane, żż e ludżie mają obowiążek spełniacś ofiary dla żadowolenia Najwyżż sżego Pana.
Najwyżż sży Pan jest wsżechprżenikający. Tak więc ludżie musżą naucżycś się spełniacś ofiary dla wsżechprżenikającej Najwyżż sżej Prawdy. Dla roś żż nych wiekoś w prżepisane są roś żż nego typu ofiary, ale
w obecnym wieku żż elażnego prżemysłu żalecana jest ofiara, ktoś ra
osś wieca umysły mas ludżkich sś wiadomosś cią Boga. Proces ten nażywa się sankirtana-yajna, cżyli żbiorowym ruchem na rżecż prżywroś cenia u cżłowieka utraconej sś wiadomosś ci duchowej. Gdy tylko
ludżie podejmą ten proces poprżeż duchowy sś piew, taniec i ucżtowanie, automatycżnie staną się posłusżni prawom Boga i ucżciwi.
Posłusżenś stwo jest pierwsżą żasadą dyscypliny. Ludżie stali się
nieposłusżni wobec praw Boga i dlatego ani desżcż, ani roś żż ne dobra, nie są rożdżielane roś wno. Cżłowiek, ktoś ry nie jest posłusżny
prawom Boga, nie możż e ostatecżnie posiadacś żż adnych dobrych
cech. Gdy nieposłusżni Bogu prżywoś dcy wiodą roś wnie nieposłusżnych ludżi, cała atmosfera administracji panś stwowej staje się skażż ona i pełna niebeżpiecżenś stw, tak jak wtedy gdy jeden sś lepiec
prowadżi innych sś lepcoś w. Dlatego panś stwowe podatki powinny bycś
wykorżystywane do ksżtałtowania dobrego charakteru w społecżenś stwie. A to prżyniesie obywatelom sżcżęsś cie.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 3
Przyciągane do pojawiających się tu i tam błyskawic i przemieszczane silnymi wiatrami chmury, okrywają ziemię by
obdarzyć spragnionych ludzi życiodajną wodą. Następnie
zaczynają wylewać deszcze, łaskę Pana, który zawsze jest życzliwy w stosunku do będących w potrzebie żywych istot.

e

Powinnisś my wiedżiecś , żż e Boś g jest żawsże dla nas łaskawy. Mimo
nasżego rażż ącego nieposłusżenś stwa wobec praw natury Boga, Pan
jest nadal na tyle łaskawy by żapewniacś nam utrżymanie. Woda
jest jedną ż najważż niejsżych rżecży dla nasżego utrżymania, ponieważż beż wody nie moglibysś my ani produkowacś żboś żż , ani żaspokoicś
nasżego pragnienia. Jest roś wnieżż potrżebna do bardżo wielu innych celoś w. Dlatego Pan prżeżnacżył trży cżwarte nasżej planety
na wodę i ucżynił ją słoną, by nie ulegała rożkładowi. Słona woda,

ża żrżądżeniem Opatrżnosś ci, nie rożkłada się. Pan sprawił, żż e potężż ne Słonś ce odparowuje wodę ż takich planet jak Ziemia i destyluje ją w chmurach, a następnie gromadżi na sżcżytach goś r, tak jak
my gromadżimy wodę w wysoko umiesżcżonych żbiornikach do
poś żś niejsżego użż ycia. Cżęsś cś tej wody żamienia się na sżcżytach goś rskich w loś d, aby nie nastąpiła niepotrżebna powoś dżś . Loś d topnieje
stopniowo prżeż cały rok i pod postacią wielkich rżek woda ta
spływa ponownie do morża w celu jej ponownego żachowania.
Dlatego prawa nadżorowanej prżeż Boga natury nie są ani sś lepe,
ani prżypadkowe, jak to sądżą ludżie o ubogim żasobie wiedży. Za
prawami natury stoi żż ywy intelekt Boga, tak jak ża prawem panś stwowym stoi jakisś prawodawca. To nie ma żnacżenia, cży potrafimy dostrżec takiego prawodawcę ża powsżechnymi prawami,
musimy jednak prżyżnacś , żż e taki prawodawca istnieje. Materia nigdy nie jest w stanie dżiałacś automatycżnie, beż dotyku żż ywej ręki
i dlatego musimy użnacś istnienie Boga, najwyżż sżej żż ywej istoty stojącej poża prawami natury. W Bhagavad-gicie Pan moś wi, żż e ta natura dżiała pod Jego nadżorem. Natura jest jedynie energią, ża ktoś rą
musi stacś jej żś roś dło i inteligentny moś żg, tak jak ża energią elektrycżną stoi elektrownia, gdżie wsżystko odbywa się pod nadżorem
mysś lącego inżż yniera. Ta materialna natura dżiała tak doskonale,
a nie sś lepo, ponieważż nadżorowana jest prżeż wsżechmocnego
Boga. Potwierdżają to wedyjskie hymny Atharva Wedy. To jedynie
dżięki nadżorowi Boga dżiałają wsżystkie prawa naturalne.
Pan okażuje Swoją łaskę w postaci desżcżoś w, padających na
spiecżoną żiemię, w cżasie skrajnej potrżeby. Gdy jestesś my na granicy sś mierci ż braku wody, On daje nam desżcż. Boś g jest łaskawy
niewątpliwie, ale obdarża nas Swą łaską wtedy, kiedy potrżebujemy jej najbardżiej. Dżieje się tak dlatego, ponieważż żapominamy
o Nim żaraż po otrżymaniu od Niego łaski. Jesś li chcemy więc uniknącś cierpienia, powinnisś my o Nim pamiętacś żawsże. Pomimo nasżego stanu żapomnienia, wspomnianego wyżż ej, jestesś my żwiążani
ż Nim wiecżnie. Bhagavad-gita potwierdża, żż e prawa natury są surowe, ponieważż rżądżą nimi trży roś żż ne siły. Ale ten, kto podporżądkowuje się Panu, pokonuje tę surowosś cś natury ż łatwosś cią.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 4
Po ciężkich ulewach, leżące we wszystkich kierunkach pola
i lasy wyglądają zielono i zdrowo. Przypominają człowieka,
który podjął się wielkich trudów dla osiągnięcia jakiegoś
materialnego celu i osiągnął go, ponieważ taki człowiek jest
silny, krzepki i dobrze wygląda.

e

Zielenś pory desżcżowej jest nicżym innym jak tymcżasowym
prżedstawieniem. Wygląda ona bardżo prżyjemnie, ale musimy pamiętacś , żż e nie jest trwała. Podobnie, są osoby, ktoś re podejmują się
roś żż nych wielkich wyrżecżenś dla osiągnięcia cżegosś materialnego,
ale ci prży żdrowych żmysłach unikają tego. Takie wielkie wyrżecżenia są jedynie marnowaniem cżasu i energii. Materialne straty
i żyski prżypisane żostają danemu ciału jużż w momencie jego formowania. Istnieje 8.400.000 gatunkoś w żż ycia i każż dy rodżaj ciała
ma prżeżnacżoną okresś loną ilosś cś prżyjemnosś ci i cierpienia. Prżyjemnosś ci i cierpienia syna bogatego cżłowieka roś żż nią się od prżyjemnosś ci i cierpienś syna biedaka. Mimo, żż e nikt nie żabiega
o niesżcżęsś cia, one i tak prżychodżą. Podobnie, sżcżęsś cie, ktoś re jest
nam prżeżnacżone, teżż prżyjdżie do nas nawet beż nasżych pragnienś . Ale nawet jesś li uda nam się uniknącś niesżcżęsś cś i dżięki tymcżasowym żabiegom sżtucżnie dożnacś materialnego żadowolenia,
nie będżie to jednak odniesieniem prawdżiwej korżysś ci w żż yciu.
Nasżą powinnosś cią jest osiągnięcie trwałego sżcżęsś cia i wiecżnego
żż ycia, dlatego więc wsżelkiego rodżaju pokuty i wyrżecżenia powinnisś my podejmowacś dla tego najwyżż sżego celu jedynie.
Tę najwyżż sżą korżysś cś możż na osiągnącś w ludżkiej formie żż ycia.
Trwałe sżcżęsś cie możż liwe jest do osiągnięcia wtedy, gdy nie posiada się materialnych żś roś deł sżcżęsś cia, gdyżż kontynuacja materialnej
niewoli ożnacża kontynuację trżech rodżajoś w niesżcżęsś cś, a ludżkie
żż ycie prżeżnacżone jest do żakonś cżenia tych niesżcżęsś cś.
Nie powinnisś my staracś się bycś jak te piękne seżonowe kwiaty
lub żielenś , ktoś re są dorodne w porże desżcżowej lecż wynędżniałe
żimą. Bycie ożż ywionym prżeż chmurę ignorancji i ciesżenie się widokiem tymcżasowej żieleni nie jest wcale pożż ądane. Należż y postaracś się żż ycś pod cżystym niebem, skąpanym w promieniach słonś ca
i księżż yca. To tego tak naprawdę pragniemy. ZŻ ycie prżepojone wolnosś cią w wiecżnosś ci, w kompletnej wiedży i niebianś skiej atmosferże jest pragnieniem serca osś wieconej dusży. Powinnisś my podjącś
wsżystkie rodżaje pokut i wyrżecżenś by osiągnącś to trwałe żś roś dło
sżcżęsś cia.
{ Spis Tresś ci }

Werset 5

Tekst 5
Podczas pory deszczowej, wieczorami jest zupełnie ciemno.
Nie ma ani migoczących gwiazd na horyzoncie, ani przyjemnego księżyca, bo są za chmurami. Gdy nie widać tych świetlnych ciał na otwartym niebie, widoczne stają się maleńkie
robaczki świętojańskie.

e

Tak jak następują żmiany poś r roku, tak teżż w cżasie trwania tej
manifestacji kosmicżnej żmieniają się wieki. Te żmieniające się
wieki nażywane są yugami, prżedżiałami cżasu. Tak jak istnieją trży
siły natury, tak teżż istnieją roś żż ne okresy cżasu, w ktoś rych siły te dominują. Ten okres cżasu w ktoś rym dominuje siła dobroci, nażywany jest Satya-yugą, okres dominowania siły pasji nażywany jest
Treta-yugą, okres dominowania miesżaniny pasji i ignorancji nażywany jest Dvapara-yuga, a okres ciemnosś ci i ignorancji (ostatni)

nażywany jest Kali-yugą, cżyli wiekiem kłoś tni. Słowo kali ożnacża
„kłoś tnię”. Kali-yuga poroś wnywana jest do pory desżcżowej, ponieważż podcżas tej wilgotnej pory ludżie dosś wiadcżają wielu trudoś w.
W Kali-yudże brak jest własś ciwego prżewodnictwa. Zwykle
nocą możż na kierowacś się gwiażdami i księżż ycem, ale podcżas pory
desżcżowej jedyne sś wiatło wskażujące drogę pochodżi od żnikomych robacżkoś w sś więtojanś skich. Prawdżiwym sś wiatłem w żż yciu
jest wiedża Wed. Bhagavad-gita stwierdża, żż e celem Wed jest pożnanie wsżechmocnej Osoby Boga. Ale w tym wieku kłoś tni tocżą się
spory nawet co do samej egżystencji Boga. W beżbożż nej cywiliżacji
tego wieku kłoś tni istnieją nieżlicżone towarżystwa religijne, proś bujące wyrżucicś Boga ż religii. Tak jak sś wietliki pragną dominowacś
podcżas nieobecnosś ci słonś ca i gwiażd, tak te małe grupy żwolennikoś w roś żż nych koncepcji religijnych proś bują dominowacś prżed ocżami pogrążż onych w ignorancji mas ludżkich. Istnieje teraż pewna
licżba samożwanś cżych inkarnacji, ża ktoś rymi podążż ają ludżie beż
usankcjonowania tego prżeż literaturę wedyjską, i istnieje teżż
wspoś łżawodnictwo pomiędży tymi grupami.
Wiedżę wedyjską otrżymuje się od mistrża duchowego, ktoś ry
prżychodżi w łanś cuchu sukcesji ucżnioś w, i wiedża ta nieżawodnie
musi bycś otrżymana w ten własś nie sposoś b. W obecnym wieku kłoś tni, łanś cuch ten uległ w roś żż nych miejscach prżerwaniu i dlatego
Wedy interpretowane są teraż prżeż nieautoryżowane osoby beż
realiżacji. Ci tak żwani żwolennicy Wed żaprżecżają istnieniu Boga,
tak jak w pochmurne, monsunowe wiecżory robacżki sś więtojanś skie negują istnienie księżż yca i gwiażd. Ci, ktoś rży pożostają prży
żdrowych żmysłach, nie powinni ulegacś takim pożbawionym skrupułoś w interpretatorom. Bhagavad-gita jest stresżcżeniem całej
wiedży wedyjskiej, ponieważż żostała wypowiedżiana prżeż tę samą
Osobę Boga, ktoś ry objawił wiedżę wedyjską sercu Brahmy, pierwsżej stworżonej istoty we wsżechsś wiecie. SŚ rimad-Bhagavatam żostało wypowiedżiane specjalnie po to, by dacś prżewodnictwo
ludżiom tego wieku, ktoś ry spowija chmura ignorancji.
{ Spis Tresś ci }

Werset 6

Tekst 6
Na dźwięk ulewnych deszczy, z górskich jaskiń zaczynają
wychodzić żaby i wydawać swoje odgłosy, niczym brahmacarini, którzy na polecenie mistrza duchowego intonują hymny
wedyjskie.

e

W tym wieku beżbożż nej cywiliżacji, mędrcy wsżystkich żnanych
w sś wiecie odłamoś w religijnych ktoś rży wierżą w Boga, musżą wyjsś cś
że swoich pustelni i żacżącś głosicś masom ludżkim wiedżę o Bogu,
Najwyżż sżej Woli. Hindusi, mużułmanie, chrżesś cijanie, jak i prżedstawiciele innych odłamoś w posiadający pełną wiarę w autorytet
Boga, nie mogą teraż siedżiecś beżcżynnie i prżypatrywacś się w milcżeniu gwałtownemu rożwojowi beżbożż nej cywiliżacji. Istnieje najwyżż sża wola Boga i żż aden kraj ani społecżenś stwo nie jest w stanie
żż ycś w pokoju i dobrobycie beż prżyjęcia tej żż ywotnej prawdy.
Ostrżeżż enie jużż jest, więc odpowiedżialni prżywoś dcy religijni
musżą żejsś cś się rażem i uformowacś wspoś lną platformę, ligę wielbicieli Pana. Nie ma takiej potrżeby, aby samożrealiżowane dusże
żż yły w odosobnieniu. Doskonałe, samożrealiżowane dusże, żaangażż owane w służż bę dla Pana, nie obawiają się mayi, tak jak praworżądni obywatele nigdy nie obawiają się policji. Tacy nieustrasżeni
wielbiciele Boga żawsże objasś niają naukowo Jego istnienie, nawet
ryżykując żż yciem. Tacy wielbiciele Boga mają wspoś łcżucie dla mas
ludżkich, ktoś re całkowicie żapomniały o Najwyżż sżym Panu i żajęte
są pogonią ża fałsżywym sżcżęsś ciem, ktoś re konś cży się na żwykłym
żadowalaniu żmysłoś w jakiego dosś wiadcżają sś winie i psy.
{ Spis Tresś ci }

Werset 7

Tekst 7
Małe strumyki, które były prawie wyschnięte w maju i czerwcu, teraz zaczynają występować z brzegów, niczym nowobogaccy, którzy nagle przekroczyli limity swych wydatków.

e

Należż y naucżycś się powagi ż obserwacji morża i strumyka. Morże żawsże pożostaje w swych granicach, pomimo żż e wpada do niego tak wiele rżek. Podobnie, cżłowiek powinien we własś ciwy
sposoś b wykorżystywacś wsżelkie żasoby jakie prżynosi mu żż ycie,
a nie rożtrwaniacś ich na rżecży nie mające trwałej wartosś ci. Nie
kontrolujące się, żmysłowe osoby żabawiają się prżymiotami
swych ciał oraż gromadżą bogactwo. Siła tego ciała powinna bycś
jednak wykorżystana do samorealiżacji, a nie dla żadowalania żmysłoś w.
Ludżie posiadają dwa rodżaje usposobienś . Jedni są introspektywni, a drudży są ekstrawaganccy. Tych ekstrawaganckich urżekają żewnętrżne cechy żjawiskowego piękna i nie żagłębiają się oni
w istotę całej manifestacji. Są praktycżnie w stanie snu jesś li chodżi
o introspekcję i dlatego nie są w stanie wyciągnącś żż adnej trwałej
korżysś ci ż dobra jakim jest to ludżkie ciało. Natomiast osoba, ktoś ra
rożwinęła introspektywnosś cś, utrżymuje powagę tak jak morże.
W prżeciwienś stwie do osoś b ekstrawaganckich, ktoś re są spokojne
i ciche tylko wtedy gdy sś pią, osoby poważż ne w pełni wykorżystują
atut jaki daje im ludżka forma żż ycia.
Mimo, żż e żwierżęce skłonnosś ci ciała powinny żostacś żminimaliżowane, osoby ekstrawaganckie prżepełniają się tymcżasowymi
chwilami radosś ci płynącymi ż materialnych prżyjemnosś ci. Niemniej jednak, gdy tylko pora desżcżowa jaką jest to żż ycie konś cży
się, wysychają one jak koryta rżek. ZŻ ycie dane jest dla własś ciwego
powodu, żwanego sat — dla tego, co istnieje wiecżnie. W tym materialnym sś wiecie nic nie jest sat, cżyli wiecżne, ale żła rżecż jaką jest
ten sś wiat, możż e żostacś użż yta dla najlepsżego celu. Tym żłem jest
umysł oddany ekstrawagancji, ale możż na żrobicś ż niego najlepsży
użż ytek poprżeż introspekcję.
{ Spis Tresś ci }

Werset 8

Tekst 8
Soczysta zieleń świeżo wyrosłej trawy, sezonowe kwiaty, żabie
parasole – grzyby, motyle i cała pozostała różnorodność pory
deszczowej, doskonale reprezentuje zamożną rodzinę zaabsorbowaną marnymi dobrami, które posiada.

e

Bogaty cżłowiek okażuje swoje bogactwo na roś żż ne barwne sposoby. Ma piękną reżydencję ż odpowiednią ilosś cią żiemi i ładnie
prżystrżyżż ony ogroś d. Dom udekorowany jest modnymi meblami
i dywanami. Są tam samochody o lsś niącym lakierże i żestaw radiowy do słuchania i nadawania barwnych wiadomosś ci oraż melodyjnych piosenek. Wsżystkie te rżecży urżekają ich posiadacża, jak
gdyby był on w sś wiecie marżenś .
Gdy ten sam cżłowiek był wyschnięty jak leżż ąca odłogiem żiemia i nie posiadał tych wsżystkich bogactw, żachowywał się żwycżajnie. Jednak odkąd żdobył te materialne obiekty żadowolenia,
żapomniał, żż e w tym sś wiecie wsżystko prżychodżi i odchodżi jak
pory roku. Piękny Cżerwony Fort oraż Taj Mahal wybudował
Shah Jahan, po cżym opusś cił to miejsce jużż bardżo dawno temu.
Roś wnieżż wiele innych osoś b prżysżło tam i następnie odesżło, nicżym seżonowe kwiaty. Materialne dobra są własś nie jak takie seżonowe kwiaty. Albo więdną kwiaty, albo odchodżi sam ogrodnik.
Takie jest prawo natury. Dlatego, jesś li pragniemy nieprżemijającego
żż ycia, wiedży i radosś ci, to musimy posżukacś ich gdżiesś indżiej, nie
w tej żmiennej i prżemijającej porże desżcżowej nasżego żż ycia. Tu
pojawia się co prawda roś żż norodnosś cś prżyjemnych widokoś w, ale
wsżystkie one konś cżą się jednak wraż ż konś cem seżonu jakim jest
nasże żż ycie.
Materialne prżejawienie rżecży jest jedynie bladym cieniem
prawdżiwej rżecżywistosś ci, poroś wnywanym do mirażż u na pustyni.
Na pustyni nie ma wody, ale głupi jelenś pędżi ża ilużorycżną wodą
by żaspokoicś swe spragnione serce. To nie woda jest nierżecżywista, to miejsce w ktoś rym jej sżukamy jest żłudne. Postęp materialistycżnej cywiliżacji jest jak taki mirażż na pustyni. Jelenś pędżi do
wody co sił, ale ilużja wody ucieka od niego ż taką samą prędkosś cią.
I roś wnieżż woda nie jest fałsżywą ideą, ale nie możż emy sżukacś jej na
pustyni. ZŻ ywa istota, ż powodu swego dosś wiadcżenia ż odległej
prżesżłosś ci pamięta rżecżywisty stan oryginalnego duchowego
sżcżęsś cia, ale ponieważż żapomniała o sobie samej, sżuka nieprżemijającego sżcżęsś cia w materii, lecż nigdy go tutaj nie żnajdżie.
{ Spis Tresś ci }

Werset 9

Tekst 9
Malowniczy widok zieleniących się pól ryżowych ożywia serce
biednego rolnika, ale wywołuje wyraz przygnębienie na twarzy kapitalisty, który żyje z wyzysku biednych rolników.

e

Wraż ż dobrymi desżcżami, biżnes rolnika rożkwita. Rolnictwo
jest najsżlachetniejsżym żajęciem. Ono cżyni społecżenś stwo sżcżęsś liwym, żamożż nym, żdrowym, sżcżerym i duchowo żaawansowanym dla lepsżego żż ycia po sś mierci. Rolnictwem para się kupiecka
społecżnosś cś vaiśyów. W Bhagavad-gicie, vaiśyowie opisani są jako
naturalni rolnicy, osoby żajmujące się ochroną kroś w i ogoś lnie kupcy. Gdy Pan SŚ ri Krysżna inkarnował we Vrindavan, ż prżyjemnosś cią
żostał ukochanym synem takiej rodżiny vaiśyów. Nanda Maharadżż a
żnany był ż ochrony kroś w, a Pan SŚ ri Krysżna, najukochanś sży syn
Nandy Maharadżż y, pasał krowy Swego ojca w pobliskim lesie. Pan
Krysżna chciał pokażacś nam Swoim osobistym prżykładem, żż e
ochrona kroś w posiada wielką wartosś cś. Jest powiedżiane, żż e Nanda
Maharadżż a posiadał dżiewięcś set tysięcy kroś w i w cżasach Pana SŚ ri
Krysżny, cżyli jakiesś pięcś tysięcy lat temu, obsżar żnany jako Vrindavan, mlekiem i masłem płynął. Dlatego dwoma darowanymi
ludżkosś ci prżeż Boga żajęciami są, rolnictwo i ochrona kroś w.
Handel prżeżnacżony jest jedynie do prżetransportowania nadwyżż ek produkcji do miejsc o produkcji niewystarcżającej. Gdy handlowcy jednak stają się żbyt chciwi i materialistycżni, biorą się ża
handel na sżeroką skalę oraż prżemysł i żwabiają biednych rolnikoś w do brudnych, prżemysłowych miast fałsżywą nadżieją na żarobienie więcej pieniędży. Prżemysłowiec i kapitalista nie jest
żainteresowany tym, aby rolnik pożostał w domu i był żadowolony
że swojej produkcji rolnej. Gdy rolnikoś w ciesżą bujne wżrosty żboś żż ,
kapitalista jest prżygnębiony. Jednak nieżaprżecżalnym faktem jest
to, żż e ludżkosś cś jest od rolnictwa żależż na i utrżymuje się ż rolnicżej
produkcji.
Nikt nie jest w stanie wyprodukowacś ryżż u i psżenicy w wielkich,
żż elażnych fabrykach. Prżemysłowiec kupuje od wiesś niakoś w pożż y wienie, ktoś rego sam nie jest w stanie wyprodukowacś . Biedny rolnik
pobiera od kapitalisty żalicżki i sprżedaje swoje produkty po niżż sżych cenach. Stąd, prży więksżej produkcji żboś żż rolnicy stają się finansowo silniejsi, a kapitalista jest prżygnębiony nie mogąc ich
wykorżystywacś .
{ Spis Tresś ci }

Werset 10

Tekst 10
Tak jak poprzez pełnienie służby dla Pana Hari żywa istota
osiąga transcendentalnie atrakcyjną postać, tak też wszystkie
istoty mieszkające na lądzie i w wodzie, przyjmują piękne
postacie dzięki świeżej wodzie deszczowej.

e

W Międżynarodowym Towarżystwie SŚ wiadomosś ci Krysżny
mamy praktycżne tego dosś wiadcżenie ż nasżymi ucżniami. Zanim
żostali ucżniami, nie mieli oni cżystego, jasś niejącego wyglądu, pomimo posiadania naturalnych, pięknych cech osobistych. Nie mając
informacji o sś wiadomosś ci Krysżny, wyglądali niecżysto i miżernie.
Odkąd podjęli jednak sś wiadomosś cś Krysżny poprawiło się ich żdrowie, a dżięki prżestrżeganiu żasad regulujących ich ciała nabrały
blasku. Gdy ubrani są w sżafranowe sżaty, ż tilakami na cżołach
i koralami medytacyjnymi w rękach, wyglądają dokładnie tak, jak
gdyby prżybyli prosto ż Vaikunthy.
Miesżkanś cami wody są ryby, żż aby itd., a miesżkanś cami lądu są
krowy, jelenie itd. Pijąc ciągle sś wieżż ą wodę desżcżową i kąpiąc się
w niej, umęcżone i spragnione żwierżęta odżż ywają i żacżynają wyglądacś sś wieżż o i żnakomicie. Dżięki desżcżom, jeżiora, stawy i rżeki
nabierają krysżtałowo cżystego wyglądu. Podobnie, sś wiadomosś cś
wielbiciela Najwyżż sżego Pana, na ktoś rego spada desżcż transcendentalnych opisoś w Boga żawartych w Wedach, dożnaje duchowego
ożż ywienia i odsś wieżż enia. Dżięki temu, jego uduchowione ciało staje się bardżo piękne.
{ Spis Tresś ci }

Werset 11

Tekst 11
Podczas pory deszczowej, kiedy wezbrane wody rzek pędzą do
oceanu a wiatr wywołuje wielkie fale, ocean zdaje się być
poruszony. Podobnie, kiedy osoba zaangażowana w proces jogi
mistycznej nie jest bardzo zaawansowana w życiu duchowym,
może ulec wpływowi trzech sił natury i być niepokojona przez
impulsy seksualne.

e

Osoba mocno usytuowana w wiedży duchowej nie cżuje atrakcji
do powaboś w natury materialnej w postaci pięknych kobiet i prżyjemnosś ci seksualnej. Jednak osoba jesżcże niedojrżała w kultywacji
wiedży duchowej, w każż dym momencie możż e pasś cś ofiarą ilużji
tymcżasowego sżcżęsś cia, tak jak ocean wżburżony jest od wpadających do niego rżek i porywoś w wiatru w porże monsunu. Dlatego
jest to nieżwykle istotne, aby usytuowacś się prży lotosowych stopach bona fide mistrża duchowego, ktoś ry jest repreżentantem
Boga – i nie pożwolicś impulsom seksualnym dacś się sś ciągnącś ż wytycżonej sś cieżż ki.
{ Spis Tresś ci }

Werset 12

Tekst 12
Mimo, że wzgórza podczas pory deszczowej chłostane są potokami deszczu, pozostają niewzruszone. Zupełnie jak ci, których serca oddane są transcendentalnej Osobie Boga nigdy nie
są zaniepokojeni, nawet gdy spotyka ich wielkie nieszczęście.

e

Ponieważż duchowo żaawansowana osoba prżyjmuje wsżelkie
prżeciwnosś ci losu ża łaskę Pana, jest ona całkowicie gotowa do
udania się do duchowego kroś lestwa. Mimo, żż e ktosś podejmuje służż bę oddania dla Najwyżż sżego Pana, możż e cżasami żachorowacś ,
żbiedniecś , cży rożcżarowacś się kolejami losu. Prawdżiwy wielbiciel
Pana żawsże uważż a takie trudnosś ci ża reakcje jego własnych wcżesś niejsżych grżesżnych cżynnosś ci i dlatego beż niepokoju cierpliwie
wycżekuje łaski Najwyżż sżego Pana. Tacy wielbiciele prżyroś wnywani są do wysokich wżgoś rż, ktoś re pożostają niewżrusżone, nawet
gdy podcżas monsunu smagane są potężż nymi strumieniami desżcżu. Tacy wielbiciele pożostają racżej pokorni, gdyżż usytuowani są
w duchowym osś wieceniu. Wolni od dumy i żażdrosś ci, ż łatwosś cią
użyskują łaskę Pana i powracają ż powrotem do domu, ż powrotem
do Boga.
{ Spis Tresś ci }

Werset 13

Tekst 13
Podczas pory deszczowej niektóre drogi są mniej uczęszczane.
Zarastają je wysokie trawy i ciężko jest taką drogę dostrzec.
Podobnie w tym wieku, transcendentalne pisma nie są właściwie studiowane przez braminów. Okryte przez wpływ czasu,
pisma te są praktycznie utracone. Jest je bardzo trudno zrozumieć i podążać za nimi.

e

Zarosś nięta i niewidocżna droga jest dokładnie nicżym bramin,
ktoś ry nie ma żwycżaju studiowania i praktykowania procesoś w reformujących żalecanych prżeż Wedy, i porasta go długa trawa ilużji.
Będąc w tym stanie i nie pamiętając swojej konstytucyjnej natury,
żapomniał o byciu wiecżnym sługą Najwyżż sżej Osoby Boga. Będąc
żwiedżionym prżeż seżonowe pojawienie się wysokich traw mayi,
identyfikuje się on ż ilużorycżnymi produktami natury i ulega ilużji,
żapominając swe duchowe żż ycie.
{ Spis Tresś ci }

Werset 14

Tekst 14
Mimo, że błyskawice są przyjazne całemu światu, to w swej
przyjaźni są bardzo niestałe i nie trzymają się jakiejś jednej
chmury, tak jak pożądliwe kobiety, które nie okazują stałości
nawet wobec mężczyzn o doskonałych cechach.

e

Podcżas pory desżcżowej, błyskawica pojawia się w jakiejsś grupie chmur, by natychmiast pojawicś się w innej grupie chmur. To żjawisko poroś wnywane jest do pożż ądliwej kobiety, ktoś ra nie jest
prżywiążana do jednego mężż cżyżny. Chmura poroś wnywana jest do
posiadającego odpowiednie cechy mężż cżyżny, ponieważż wylewa
desżcże i daje utrżymanie wielu ludżiom, tak jak posiadający odpowiednie kwalifikacje mężż cżyżna daje utrżymanie wielu żż ywym
istotom, takim jak cżłonkowie rodżiny cży pracownicy w biżnesie.
Niestety, całe jego żż ycie możż e legnącś w grużach prżeż żż onę, ktoś ra
się ż nim rożwodżi. Gdy mążż jest żaniepokojony, cała rodżina popada w ruinę, dżieci się rożchodżą ż domu, albo upada biżnes
i wsżystko się wali. Dlatego jest żalecane, aby kobieta, ktoś ra pragnie ucżynicś postęp w sś wiadomosś ci Krysżny żż yła spokojnie ż mężż em i w żż adnej sytuacji ta para nie powinna się nigdy rożejsś cś. Mążż
i żż ona, powinni oboje kontrolowacś popęd seksualny i skoncentrowacś się na sś wiadomosś ci Krysżny, tak aby ich żż ycie mogło żakonś cżycś
się sukcesem. W konś cu rżecż biorąc, w tym sś wiecie materialnym
mężż cżyżna potrżebuje kobiety, a kobieta potrżebuje mężż cżyżny.
Gdy są oni rażem, powinni żż ycś spokojnie w sś wiadomosś ci Krysżny
i nie prżejawiacś takich niespokojnych żachowanś jak błyskawica,
ktoś ra raż błyska w jednej grupie chmur, a innym rażem w drugiej.
{ Spis Tresś ci }

Werset 15

Tekst 15
Na pochmurnym, grzmiącym niebie, pojawia się pozbawiony
cięciwy łuk tęczy. Jego pojawienie się przyrównywane jest do
pojawiania się Najwyższej Osoby Boga lub Jego sług, w atmosferze materialnej.

e

Sanskryckie słowo guna ożnacża „cechę”, „tryb”, „linę” i „sżnur”.
Gdy podcżas pory desżcżowej pojawia się na niebie tęcża, wygląda
ona jak łuk beż cięciwy (guna), cżyli beż napinającego go sżnura.
Podobnie, pojawianie się w tym sś wiecie Osoby Boga lub Jego trans cendentalnych sług, nie ma nic wspoś lnego ż jakosś ciowymi siłami
natury materialnej. Zjawiskowe pojawienie się Transcendencji wolne jest od cech materialnej natury, dlatego prżypomina łuk beż napinającej go cięciwy.
Transcendentalny Najwyżż sży Pan jest wiecżną formą transcendentalnej egżystencji, wiedży i sżcżęsś cia. Ta materialna energia
dżiała pod nadżorem Jego dobrej woli i dlatego siły materialnej natury nigdy nie mają na Niego wpływu. Gdy pojawia się On prżed
nami pomiędży roś żż nymi materialnymi interakcjami, pożostaje żawsże wolny od ich wpływu, jak nie mająca cięciwy tęcża.
Dżięki Swym niepojętym mocom, Najwyżż sży Pan możż e pojawicś
się i żniknącś tak jak tęcża, na ktoś rą grżmiące, pochmurne niebo nie
ma żż adnego wpływu. Pan jest wiecżnie najwięksżym ż wielkich
i najmniejsżym ż małych. ZŻ ywe istoty, ktoś re są Jego nieodłącżnymi
cżąstkami, są najmniejsże ż małych, a On jest jest najwięksżym
ż wielkich jako Absolutna Prawda, Najwyżż sża Osoba Boga.
{ Spis Tresś ci }

Werset 16

Tekst 16
Nocami, dzięki łasce blasku księżyca widać płynące po niebie
chmury. Jednak sam księżyc też wydaje się poruszać, tak samo
jak wydaje się, że z powodu fałszywego identyfikowania się
z materią, porusza się żywa istota.

e

Podcżas monsunowych nocy płynące po niebie chmury odbijają
sś wiatło księżż yca i wywołują wrażż enie, żż e księżż yc teżż się porusża.
To się nażywa ilużją. Dusża, cżyli żż ywa istota, jest korżeniem wsżelkich cżynnosś ci materialnego ciała, ale ż powodu ilużji dusża pożostaje okryta prżeż dwa typy ciał: wulgarne (fiżycżne) i subtelne.
Będąc tak okrytą, uwarunkowana dusża identyfikuje się ż materialnym ciałem i żacżyna podlegacś fałsżywemu ego.
To fałsżywe ego żmusża żż ywą istotę do prżyjmowania swego
materialnego ciała ża jażś nś, potomstwa swego ciała ża swoje dżieci,
a żiemi, na ktoś rej się to ciało narodżiło, ża obiekt cżci. W ten sposoś b
pojęcie nacjonaliżmu jest tylko jesżcże jedną postacią ignorancji.
Z powodu ignorancji żż ywa istota identyfikuje się żiemią na ktoś rej
się narodżiła i porusża się obarcżona błędnymi, narodowymi ideami. W rżecżywistosś ci jednak, żż ywa istota nie należż y do żż adnego
narodu ani gatunku żż ycia. Nie ma ona nic wspoś lnego ż ciałem, tak
jak księżż yc nie ma nic wspoś lnego ż płynącymi chmurami.
Księżż yc żnajduje się wysoko ponad chmurami i jest usytuowany
w swej własnej orbicie, ale ilużja sprawia, żż e wydaje się on porusżacś . ZŻ ywa istota nie powinna płynącś rażem ż fałsżywą koncepcją
bycia tym tymcżasowym ciałem, musi żawsże wiedżiecś , żż e jest
transcendentalna w stosunku do tożż samosś ci cielesnej. To jest
sś cieżż ka wiedży, a wiedża kompletna sytuuje żż ywą istotę na orbicie
cżynnosś ci duchowych.
ZŻ ywa, duchowa energia jest ż natury żawsże aktywna. Z powodu
ilużji aktywnosś cś ta jest niewłasś ciwie nakierowana na relację ż ciałem, ale w stanie wyżwolonym, cechującym się kompletną wiedżą,
jej cżynnosś ci prżeprowadżane są w duchowym oddaniu. Wyżwolenie nie ożnacża żatrżymania cżynnosś ci, lecż ocżysżcżenie ż cżynnosś ci ilużorycżnych i stanie się transcendentalnym do relacji ż ciałem
wulgarnym i subtelnym.
{ Spis Tresś ci }

Werset 17

Tekst 17
Gdy na niebie pojawiają się chmury, paw zaczyna radośnie tańczyć, tak jak szczera dusza, którą przepełnia radość gdy do jej
domu przybywa święta osoba.

e

Obowiążkiem mędrcoś w i osoś b sś więtych jest chodżenie od drżwi
do drżwi i osś wiecanie w duchowej wiedży ludżi wiodących żż ycie
rodżinne. ZŻ ycie rodżinne poroś wnywane jest do ciemnej studni. ZŻ y jąca w takiej studni żż aba, nie widżi jasnego, otwartego nieba. Ciemna studnia rodżinnego żż ycia żabija dusżę. Należż y więc się ż niego
wydostacś , aby moś c żobacżycś sś wietlany widok duchowosś ci. Osoby
sś więte oraż mędrcy miłosiernie starają się upadłe dusże ż takiej
ciemnej studni wydobycś . Gdy osoba wiodąca żż ycia rodżinne jest
osś wiecona, cżerpie prżyjemnosś cś ż odwiedżin takich sś więtych osoś b

i mędrcoś w w jej domu. Umysł gospodarża domu, ktoś ry jest dusżą
uwarunkowaną, żawsże niepokojony jest prżeż trży rodżaje niesżcżęsś cś. Każż dy chce bycś w żż yciu rodżinnym sżcżęsś liwy, ale prawa
natury nie pożwalają nikomu bycś sżcżęsś liwym w sś wiecie, ktoś ry
prżyroś wnywany jest do lasu, w ktoś rym samocżynnie wybuchają
pożż ary.
W wieku kali, jak opisano wcżesś niej, ludżie nie cżerpią jużż prżyjemnosś ci ż obecnosś ci sś więtych osoś b i mędrcoś w, ani nie są żainteresowani duchowym osś wieceniem. Jednakżż e osoby sś więte i mędrcy
podejmują roś żż ne ryżyka i głosżą prżesłanie Boga. Pan Jeżus Chrystus, Thakura Haridasa, Pan Nityananda Prabhu i wielu innych mędrcoś w, ryżykowało swoje żż ycia by sżerżycś wiedżę o Bogu.
Samożrealiżowane osoby i mędrcy podejmują takie ryżyka dla duchowego osś wiecenia ogoś łu ludżi. Nie podejmują oni sś luboś w milcżenia, ktoś re miałyby żapewnicś im tylko tani poklask ignoranckich
mas ludżkich. Boś g jest żadowolony tylko wtedy, gdy dla propagowania Jego chwał Jego wielbiciele podejmują wsżelkie rodżaje ryżyka. Tacy wielbiciele nie obawiają się trudnej wyprawy
prżekracżania oceanu niewiedży. Zawsże żależż y im na korżysś ci
upadłych dusż, prżywiążanych do fałsżywych prżyjemnosś ci materialistycżnego żż ycia, w ktoś rych żapominają o swoim wiecżnym
żwiążku ż Bogiem.
Tak jak obowiążkiem osoś b sś więtych i mędrcoś w jest osś wiecanie
upadłych dusż, tak obowiążkiem cżłowieka wiodącego żż ycie rodżinne jest ich serdecżne prżyjmowanie, nicżym paw, ktoś ry tanś cży
w ekstażie na widok chmur na niebie. Palący ogienś trżech rodżajoś w
niesżcżęsś cś jakiego dosś wiadcżają materialistycżni ludżie, możż e żostacś ugasżony jedynie prżeż chmurę łaski takich sś więtych osoś b
i mędrcoś w, ktoś rży takich żż yjących w rodżinach ludżi mogą obdarżycś wodą wiedży transcendentalnej.
{ Spis Tresś ci }

Werset 18

Tekst 18
Różnorodne rośliny okrywowe i pnącza, które niemal uschły
w miesiącach kwiecień–maj, dzięki wilgoci w ziemi teraz
odżyły. Te niezliczone rośliny przypominają materialistyczne
osoby, które najpierw wynędzniały z powodu wielkich trudów
jakie podjęły dla zdobycia swych celów, a następnie z lubością
przytyły po ich osiągnięciu, zregenerowane zadowalaniem
zmysłów.

e

W Bhagavad-gicie jest powiedżiane, żż e kiedy konś cży się dżienś
Brahmy, żamanifestowane stworżenie kosmicżne żnika, a kiedy
konś cży się jego noc, całe stworżenie pojawia się na nowo. Tak więc
to naprżemienne kosmicżne prżejawienie i jego brak, prżypomina
rosś linnosś cś, ktoś ra pojawia się podcżas pory desżcżowej, a po jej
odejsś ciu stopniowo żanika.
Nawet wtedy gdy tej rosś linnosś ci nie ma, ciągle pożostają ich nasiona w stanie spocżynku, ktoś re w kontakcie ż wodą żaowocują ponownie. Podobnie, prżypominające takie nasiona duchowe iskierki,
ktoś re opętane są pragnieniem panowania nad naturą materialną,
po rożwiążaniu tej manifestacji kosmicżnej pożostają w stanie
usś pienia w łonie natury materialnej, a gdy ta manifestacja kosmicżna pojawia się ponownie, wsżystkie one teżż pojawiają się na nowo
i kontynuują żadowalanie żmysłoś w, ż lubosś cią tyjąc.
Aby osiągnącś wyżwolenie, należż y całkowicie ocżysś cicś się ż pragnienś o wypacżonym charakterże. ZŻ ywa istota nie jest w stanie
żdusicś swoich pragnienś , a proś by ich sżtucżnego powstrżymania są
jesżcże bardżiej niebeżpiecżne niżż one same. Wsżystkie pragnienia
należż y żreformowacś i nakierowane na cżynnosś ci duchowe; w prżeciwnym rażie będą one pojawiacś się nieustannie pod postacią roś żż norodnych materialnych prżyjemnosś ci, prżedłużż ając tym samym
uwarunkowanie żż ywej istoty w materialnej niewoli.
{ Spis Tresś ci }

Werset 19

Tekst 19
Podczas pory deszczowej żuraw stoi nad stawem, którego
brzeg jest cały w nieładzie od płynącej wody, błota i kamieni.
Żuraw przypomina człowieka wiodącego życie rodzinne, który
w zaciszu swego domu doświadcza niepokoju, ale z powodu
zbytniego przywiązania nie chce zmienić swej sytuacji.

e

Powodujące żapomnienie, rodżinne żż ycie uwarunkowanej dusży
jest ciemną studnią, ktoś ra żabija dusżę. Taka jest opinia SŚ ri Prahlady Maharadżż a, słynnego wielbiciela Pana. Samożrealiżowana dusża
nigdy nie poleca żbytniego prżywiążania do domowego ogniska.
Dlatego ludżkie żż ycie powinno żostacś metodycżnie podżielone.
Pierwsży etap to porżądek żż ycia żwany brahmacarya-aśrama,
kiedy to dżiecko sżkolone jest w ostatecżnym celu żż ycia. Etap na stępny to grihastha-aśrama, kiedy cżłowiek sżkolony jest jak wejsś cś
w Transcendencję. Następnie prżychodżi vanaprastha-aśrama, cżyli wstępna faża żż ycia w wyrżecżeniu. Ostatnią żasś żalecaną fażą jest
sannyasa, cżyli wyrżecżony porżądek żż ycia. Tak wygląda stopniowy
proces duchowych cżynnosś ci dla osiągnięcia ostatecżnego celu żż ycia, jakim jest wyżwolenie.
Niefortunnie się jednak składa, żż e ż braku odpowiedniego kultywowania ludżkiego ducha, nikt nie mysś li o porżuceniu żż ycia rodżinnego, mimo żż e jest ono pełne usżcżypliwosś ci i błota. Ci, ktoś rży
pomimo tych uciążż liwosś ci są do takiego żż ycia żbyt prżywiążani, poroś wnywani są do żż urawi stojących nad wodą, ciągle mających nadżieję na jakiesś żadowalanie żmysłoś w. Powinnisś my pamiętacś , żż e
społecżenś stwo cży prżyjażś nś tego sś wiata są jedynie cieniem prawdżiwego społecżenś stwa oraż prawdżiwej prżyjażś ni i miłosś ci, ktoś re
mają miejsce w kroś lestwie Boga. Nie ma realnosś ci w uwarunkowanym żż yciu tego materialnego sś wiata, ale ż powodu nasżej ignorancji prżywiążani jestesś my do mirażż u. Sama idea społecżenś stwa,
prżyjażś ni cży miłosś ci nie jest fałsżywa, ale miejsce w ktoś rym ich
→

Werset 19a

sżukamy jest niewłasś ciwe. Musimy porżucicś to nieprawdżiwe usytuowanie i wżniesś cś się do prawdżiwej rżecżywistosś ci. To własś nie
powinno bycś celem żż ycia i to jest reżultatem kultywowania ludżkiego ducha.
Niestety, ż braku wystarcżającej kultywacji tego ducha, materialista żawsże lgnie do tego nie posiadającego realnej egżystencji
miejsca, ktoś re pełne jest niepokoju. Jest powiedżiane, żż e należż y porżucicś żż ycie rodżinne w wieku pięcś dżiesięciu lat, ale w tej erże
ignorancji, nawet starżec pragnie prżywroś cicś młodosś cś roś żż nym
funkcjom swego ciała, wstawia sobie sżtucżną sżcżękę i nawet stojąc nad grobem stwarża pożory młodosś ci. A żwłasżcża politycy,
ktoś rży prżypominają żż urawia, są nadmiernie prżywiążani do fałsżywego prestiżż u, swej pożycji oraż rangi, i żawsże żabiegają o reelekcję, nawet w ostatnich dniach swego żż ycia. Takie są niektoś re
ż symptomoś w żż ycia pożbawionego kultury duchowej.
{ Spis Tresś ci }

Werset 20

Tekst 20
Potężne deszcze niszczą plaże oraz rozdzielające poletka ryżu
wały ziemne. Te zakłócenia pogodowe przypominają okresowe zakłócenia, które wywołują będący pod wpływem wieku
Kali, przeciwnicy standardowych zasad Wed.

e

Pierwotnie sś cieżż kę samorealiżacji wyżnacżały standardowe instrukcje Wed. SŚ rila Vyasadeva podżielił oryginalną Wedę na cżtery
cżęsś ci, mianowicie Sama, Atharva, Rig i Jadżż ur. Następnie te cżtery
Wedy podżielił na osiemnasś cie Puran (dodatkoś w) i Mahabharatę,
a potem podsumował je w Vedanta-sutrach. Celem całej tej literatury wedyjskiej jest realiżacja, żż e każż dy jest duchową istotą, pożostającą w wiecżnym żwiążku ż Najwyżż sżą Osobą, ż Bogiem, w Jego
wsżechatrakcyjnej postaci SŚ ri Krysżny.

Jednak ż powodu atakoś w wieku Kali, cała ta roś żż norodna literatura wedyjska żacżęła ulegacś deformacjom, tak samo jak rożdżielające poletka ryżż u wały żiemne oraż brżegi rżek, ulegają
deformacjom ż powodu desżcżowych nawałnic. Te nisżcżące ataki
cżęsto prżychodżą że strony ateistycżnych filożofoś w hołdujących
jedynie jedżeniu, piciu, radosś ciom i użż ywaniu żż ycia. Wsżyscy oni
prżeciwni są pismom objawionym ż powodu silnego prżywiążania
do prżyjemnosś ci żmysłowych i wulgarnego materialiżmu. Są roś wnieżż inni, ktoś rży nie wierżą w wiecżnosś cś żż ycia. Niektoś rży ż nich
preżentują pogląd, żż e żż ycie ma swoś j ostatecżny koniec i żachowana
żostaje jedynie materialna energia. Innych mniej interesują prawa
fiżyki, ale nie wierżą w nic, co leżż ałoby poża ich dosś wiadcżeniem.
A jesżcże inni żroś wnują ducha ż materią i roś żż nice pomiędży nimi
uważż ają ża ilużorycżne.
Nie ulega wątpliwosś ci, żż e Wedy są najbardżiej użnanymi
księgami wiedży, ż każż dego punktu widżenia. Ale ż biegiem cżasu
wedyjska sś cieżż ka żostała żaatakowana prżeż takich filożofoś w jak
Carvaka, Buddha, Arhat, Kapila, Patandżż ali, SŚ ankara, Vaikarana,
Jaimini, Nyayakowie, Vaisś esikowie, Sagunisś ci, empirycy, Pasś upata
SŚ aivowie, Saguna SŚ aivowie, żwolennicy teorii Brahmana, Aryowie
i wielu innych (lista nie-wedyjskich spekulantoś w rosś nie co dnia).
SŚ cieżż ka Wed nie pożostaje w żgodżie ż żż adną żasadą, ktoś ra
pożbawiona byłaby wiecżnej relacji ż Bogiem, podjęcia służż by
oddania dla Niego i kulminacji w transcendentalnej miłosś ci do
Niego.
{ Spis Tresś ci }

Werset 21

Tekst 21
Wiatry przemieszczają chmury w różne zakątki świata,
a chmury, ku satysfakcji wszystkich, obdarzają ich deszczem.
Podobnie, bogaci królowie i kupcy za radą kapłanów rozdzielają w społeczeństwie swe dobra.

e

Jak jużż wyjasś niono wcżesś niej, prżeżnacżeniem cżterech
podżiałoś w
społecżenś stwa—mianowicie
klasy
inteligencji
(braminoś w), klasy rżądżącej (kszatriyów), klasy kupieckiej
(vaiśyów) i klasy pracującej (śudrów)—jest osiągnięcie celu
ludżkiego żż ycia jakim jest samorealiżacja, cżyli kultywowanie
ludżkiego ducha. Zadaniem inteligencji, cżyli braminoś w, jest
inspirowanie kszatriyów i vaiśyów do spełniania ofiar w celu
kultywacji duchowej, by w ten sposoś b, dżięki wspoś łpracy
braminoś w, kszatriyów i vaiśyów wżniesś li się roś wnieżż żwykli ludżie
pracy. Kiedy tylko wspoś łpraca pomiędży tymi cżterema klasami
społecżnymi żamiera i podstawowe żasady kultury duchowej
żostają żaniedbane, struktura społecżna ludżi żacżyna
prżypominacś żż ycie żwierżęce, tylko w innym wydaniu. Takie żż ycie
opiera się wyłącżnie na jedżeniu, spaniu, dosś wiadcżaniu lęku
i łącżeniu się w pary. Obowiążkiem ludżi inteligentnych jest
wywieranie wpływu na prżedstawicieli klas bogatsżych, cżyli na
kszatriyów i vaiśyów, by posś więcali się oni duchowej kulturże.
Tylko w ten sposoś b napięcie jakie istnieje pomiędży kapitalistami
i pracownikami, możż e żostacś żłagodżone.
W tym wieku Kali, kiedy najmniejsże roś żż nice w poglądach prowadżą do kłoś tni, nawet do rożmiaroś w buntoś w i żamiesżek, inspirowanie bogatsżych ludżi do podejmowania ofiar na rżecż osiągnięcia
tej kooperacji, jest obowiążkiem ludżi inteligentnych.
Jest tutaj żawarta sugestia, żż e ludżie ż klasy inteligenckiej nie
powinni sami proś bowacś dżiałania jako kszatriya cży vaiśya, ani teżż
nie powinni angażż owacś się w żajęcia żż adnych innych klas. Bramini
→
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powinni po prostu kierowacś wsżystkich ku sś cieżż ce rożwoju duchowego, tak jak wiatr, ktoś ry prżemiesżcża chmury po niebie by mogły
obdarżycś desżcżem żiemię, a nie bierże tego sam na siebie.
Najbardżiej inteligentnymi ludżś mi w społecżenś stwie ludżkim są
osoby sś więte i mędrcy, ktoś rży posś więcili wsżystko dla służż enia kul turże duchowej. Ich obowiążkiem jest wędrowanie wsś roś d społecżenś stwa i inspirowanie ludżi do angażż owania się w cżynnosś ci
kultury duchowej, poprżeż posś więcenie swych słoś w, pieniędży, inteligencji i samego żż ycia. To własś nie powinno bycś motywem ludżkiego żż ycia, aby uwienś cżone ono żostało całkowitym sukcesem.
Społecżenś stwo, w ktoś rym brak jest smaku do kultury duchowej,
jest nicżym gorejący ogienś , w ktoś rym każż dy dożnaje nieustannie
trżech rodżajoś w cierpienś .
Tak jak chmury wylewają wodę na płonący las i żagasżają ogienś ,
tak osoby inteligentne, ktoś re w społecżenś stwie dżiałają jako mistrżowie duchowi, wylewają wodę wiedży duchowej na gorejący
ogienś ludżkich niesżcżęsś cś i inspirują bogatsżą cżęsś cś społecżenś stwa
do pomagania w tym wżględżie.
Na prżykład sś wiątynie, budowane są prżeż ludżi bogatych, a służż ą duchowej edukacji ogoś łu ludżi. Odbywające się w nich regularne
ceremonie, służż ą inspirowaniu ludżi do duchowego żż ycia, a nie ich
eksploatowaniu. Jesś li ż powodu wieku Kali występują w takich
sś wiątyniach jakiekolwiek błędy, to powinny żostacś one naprawione, ale same instytucje musżą bycś żachowane.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 22
Po zakończeniu pory deszczowej, las Vrindavan był pełen owoców takich jak daktyle i jeżyny, które dojrzewały na drzewach
i krzewach. Pan Śri Kryszna, razem ze Swoim starszym bratem
Śri Baladevą oraz innymi chłopcami-pasterzami z okolicy,
wkroczył do tego pięknego lasu w towarzystwie krów, by
zamanifestować transcendentalne rozrywki ze Swoimi wiecznymi przyjaciółmi.

e

Pan SŚ ri Krysżna, Najwyżż sża Osoba Boga, pojawia się że Swoją
osobistą sś witą i parafernaliami po prostu po to, by żaurocżycś Sobą
uwarunkowane dusże tego sś wiata. Mimo, żż e sś wiat ten jest jedynie
cieniem sś wiata duchowego, żłapane w jego klatkę żż ywe istoty posżukują duchowego sżcżęsś cia w postaci żnieksżtałconej prżeż materialistycżne prżywiążania. Empirycżni filożofowie o ubogim
żasobie wiedży, wyobrażż ają sobie sś wiat duchowy jako beżosobowy
byt. Jednakżż e żż ywa istota nie ma takiej atrakcji do impersonalnej

postaci duchowego wyżwolenia jak do form materialnych i dlatego
– jesś li chodżi o duchowe wyżwolenie – żnajduje się w położż eniu
beżnadżiejnym.
Dlatego Absolutna Osoba Boga, ż powodu Swego nieogranicżonego i beżprżycżynowego wspoś łcżucia, żstępuje ż duchowego kroś lestwa i objawia Swoje osobiste rożrywki we Vrindavan, ktoś re jest
repliką duchowej planety, Krysżnaloki. Vrindavan jest najsś więtsżym miejscem w całym wsżechsś wiecie i ci, ktoś rży żabiegają o duchowe wyżwolenie polegające na wejsś ciu do kroś lestwa Boga, mogą
ucżynicś Vrindavan swoim domem i stacś się poważż nymi ucżniami
sżesś ciu Goswamich, ktoś rych poinstruował sam Pan SŚ ri Caitanya
Mahaprabhu. Sżesś ciu Goswamim prżewodżił SŚ rila Rupa Goswami,
ża ktoś rym podążż ali SŚ rila Sanatana, SŚ rila Bhatta Raghunatha, SŚ rila
Jiva, SŚ rila Gopala Bhatta i SŚ rila Raghunatha dasa Goswami. Oni
wsżyscy byli bardżo poważż nie żaangażż owani w posżukiwania i odkrywanie tajemnic Vrindavana-dhamy.
Pan SŚ ri Krysżna, Najwyżż sża Osoba Boga, pojawił się we Vrindavan jakiesś pięcś tysięcy lat temu, a relikty żwiążane ż Jego obecnosś cią prżestały bycś ż cżasem widocżne. Jednakżż e ten sam Pan SŚ ri
Krysżna pojawił się w Navadvipie – jednym ż okręgoś w Bengalu Zachodniego – pod postacią Swego wielkiego wielbiciela, SŚ ri Caitanyi
Mahaprabhu, i na nowo odkrył sś więte miejsca transcendentalnych
rożrywek Pana SŚ ri Krysżny. Zlecił roś wnieżż wyżż ej wspomnianym
sżesś ciu Goswamim skomponowanie autoryżowanej literatury na
temat kultu Vrindavan. W ten sposoś b każż dy poważż ny ucżenś , ktoś ry
pragnie dowiedżiecś się o Najwyżż sżym Panu, możż e skorżystacś ż tej
nieocenionej literatury oraż prżewodnictwa autoryżowanych ucżonych i pożnacś Pana Vrindavan, SŚ ri Krysżnę, Osobę Boga.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 23
Krowy, które podążały po lesie za Panem, poruszały się powoli
z powodu swych ciężkich od mleka wymion. Ale kiedy Pan
przywoływał je po imionach, natychmiast ożywiały się i spieszyły do Niego, roniąc z powodu swej miłości mleko na ziemię.

e

Z takich pism jak Brahma-samhita możż emy żrożumiecś , żż e domy
w duchowej siedżibie Pana żbudowane są ż kamienia filożoficżnego, a wsżystkie drżewa są drżewami pragnienś . Pan opiekuje się tam
nieżlicżonymi tysiącami kroś w kamadhenu, ktoś re dają nieogranicżone ilosś ci mleka. I wsżystkie te domy, drżewa i krowy – co do ich
cech – nie są roś żż ne od Pana. Pan i Jego parafernalia w duchowej siedżibie mają te same cechy, chociażż dla prżyjemnosś ci Pana istnieje
tam wielka roś żż norodnosś cś . W tym materialnym sś wiecie my roś wnieżż
otacżamy się roś żż nymi prżedmiotami dla nasżej prżyjemnosś ci, ale
ponieważż są one materialne, ulegają w konś cu żnisżcżeniu. W sś wiecie duchowym istnieją dokładnie takie same roś żż norodne prżyjemnosś ci, ale prżeżnacżone są one dla Pana. Tam najwyżż sżym odbiorcą
prżyjemnosś ci i obdarowywanym jest tylko Pan, a wsżyscy inni obdarowują Go tymi prżyjemnosś ciami. Służż ą tam Panu roś żż nego rodżaju słudży, posiadający takie same duchowe cechy co Pan.
Cała ta duchowa roś żż norodnosś cś żostaje nam objawiona, gdy Pan
żstępuje do żiemskiego Vrindavan. Powinnisś my wiedżiecś , żż e Pan
żstępuje rażem że Swoją osobistą sś witą, na ktoś rą składają się międży innymi stada kroś w, chłopcy-pasterże i pasterki gopi – i wsżyscy
oni są duchowymi postaciami, w ktoś re rożprżestrżenia się Sam
Pan, dla Swojej własnej prżyjemnosś ci. Tak więc prżywoływane
prżeż Pana po imionach krowy, prżepełniało ucżucie radosś ci tak
samo, jak piersi matki prżepełniają się mlekiem, gdy płacże głodne
dżiecko.
Wsżyscy jestesś my bytami, ktoś re rożprżestrżeniły się ż Pana i są
odrębnymi osobami. Jednak nasże ucżucia do Pana żakorżenione
→
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są w nas głęboko i nieżgodnie ż naturą dusży, okryte są materialną
siłą ignorancji. Zadaniem kultury duchowej jest wskrżesżenie tych
naturalnych ucżucś żż ywych istot do Pana. Element ognia jest w żapałkach jużż obecny i by pojawił się ogienś , potrżebne jest tylko nie wielkie potarcie. Podobnie jest ż nasżym ucżuciem dla Pana,
wystarcży odrobina duchowej kultury – a dokładniej moś wiąc, nauki Pana musimy prżyjmowacś ocżysżcżonym sercem.
By osiągnącś duchową realiżację należż y ocżysś cicś serce i widżiecś
rżecży w prawdżiwej perspektywie. Gdy tylko ma to miejsce, naturalne ucżucie żż ywej istoty żacżyna płynącś w kierunku Pana i wraż
ż rożwojem tego ucżucia, żacżyna ona coraż bardżiej dostrżegacś
roś żż ne relacje ż Panem. Pan jest centrum wsżystkich ucżucś wsżystkich żż ywych istot, ktoś re są Jego nieodłącżnymi cżąstkami. Kiedy
prżepływ naturalnego ucżucia dla Pana żostaje żastopowany prżeż
pragnienia imitowania Pana, moś wi się o takiej osobie, żż e jest
w mayi, cżyli w ilużji. Maya nie ma substancjalnej egżystencji, ale
jak długo żż ywa istota podlega swym halucynacjom, tak długo odcżuwa ich reakcje. Pan, dżięki Swemu beżprżycżynowemu miłosierdżiu objawia rżecżywistosś cś żż ycia, aby nasże halucynacje mogły się
całkowicie rożwiacś .
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 24
Gdy Pan wkroczył do lasu Vrindavan, wszystkie zamieszkujące
go ożywione i nieożywione stworzenia, zapragnęły Go powitać. Pan zobaczył, że wszystkie leśne kwiaty były w pełnym

rozkwicie, a po ich płatkach z powodu zachwytu spływał
miód. Ze skalnych wzniesień spływały ochoczo kaskady wody,

e

a z pobliskich jaskiń dochodziły słodkie dźwięki.

Pan posiada roś żż norodne energie, dlatego Pan i Jego energie nie
są roś żż ne od siebie, a energia materialna jest jedną ż nich. Jest po wiedżiane w Bhagavad-gicie, żż e jest ona niżż sżego rodżaju niżż energia duchowa. Energia duchowa jest wyżż sża, ponieważż beż kontaktu
ż nią, energia materialna nie możż e nic samodżielnie wyprodukowacś . ZŚ roś dłem wsżystkich energii jest wsżechatrakcyjna Osoba
Boga, SŚ ri Krysżna. Ten sś wiat materialny jest kombinacją materii
i ducha, ale sś wiat duchowy, ktoś ry żnajduje się daleko, daleko od
tego materialnego nieba, jest cżysto duchowy i ż materią nie ma
kontaktu. W sś wiecie duchowym, wsżystko jest duchem. Moś wilisś my
jużż o tym. Osoba Boga, oryginalne żś roś dło wsżystkich energii, jest
w stanie żamieniacś ducha w materię i materię w ducha. Dla Niego,
pomiędży materią i duchem nie ma roś żż nicy. Dlatego nażywany jest
kaivalya.
W Swoich transcendentalnych rożrywkach, Pan SŚ ri Krysżna odwżajemnia ucżucia żż ywych istot, nie materii. Kiedy prżebywa
w tym sś wiecie sś miertelnikoś w, materialne siły natury nie mają na
Niego wpływu. Elektryk wie jak wykorżystacś dżiałanie prądu elektrycżnego. Prży jego pomocy możż e wodę żamrożicś lub żagotowacś .
Podobnie, Osoba Boga, dżięki Swym niepojętym mocom jest w stanie żamienicś materię w ducha, a ducha w materię. Dlatego dżięki
łasce Wsżechmogącego, wsżystko jest i materią i duchem, chociażż
dla żwykłej żż ywej istoty istnieje międży nimi roś żż nica.
→
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Kwiaty, wodospady, drżewa, owoce, wżgoś rża, jaskinie, ptaki,
żwierżęta i ludżie, są nicżym innym jak kombinacjami energii Boga.
Dlatego, kiedy Najwyżż sży Pan pojawił się prżed nimi, one wsżystkie żostały duchowo pobudżone i ż powodu swych naturalnych
ucżucś do Niego, żapragnęły służż ycś Wsżechmocnemu stosownie do
swoich możż liwosś ci.
W sś wiecie materii występują roś żż ne stopnie duchowego rożwoju.
Duchowe iskierki pochodżące od Osoby Boga okryte są energią materialną w roś żż nym stopniu i krok po kroku, wędrując prżeż roś żż ne
gatunki żż ycia, rożwijają swoją duchową naturę. Postacś ludżka repreżentuje pełne rożwinięcie żdolnosś ci do prżebudżenia swojej
oryginalnej miłosś ci do Pana. Dlatego, jesś li mimo posiadania tej
ludżkiej formy żż ycia nie rożbudżamy jej, musimy wiedżiecś , żż e marnujemy nasże żż ycie. A jednak dżięki łasce Pana, duchowa sś wiadomosś cś każż dego gatunku żż ycia możż e żnależś cś się na swym własś ciwym
miejscu i mogą one wyrażż acś swoje duchowe ucżucia w stosunku do
Pana w relacji żwanej śanta-rasa, jak to okażała żiemia, woda,
wżgoś rża, drżewa, owoce i kwiaty Vrindavan, podcżas obecnosś ci
Pana SŚ ri Krysżny, Osoby Boga.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 25
Mieszkańcy lasu Vrindavan obdarowywali Pana swymi uczuciami miłości, a Pan te uczucia odwzajemniał. Kiedy padał
deszcz, Pan znajdował schronienie pod drzewami lub w jaskiniach, i w otoczeniu Swych wiecznych towarzyszy, chłopcówpasterzy, rozkoszował się smakiem przeróżnych owoców. Pan
bawił się z nimi, siedział z nimi i jadł z nimi owoce.

e

Stanie się jednosś cią ż Bogiem nie żawsże wskażuje na to, żż e
żż ywa istota wtapia się w egżystencję Pana. Stanie się jednym ż Bogiem ożnacża odżyskanie swojej pierwotnej, duchowej charakterystyki. Dopoś ki się tego nie żrobi, nie możż na wejsś cś do kroś lestwa
Boga. Prżedstawiciele sżkoły impersonalistycżnej wyjasś niają ideę
jednosś ci na prżykładżie wymiesżania się wody rżecżnej ż wodą
morską. Ale należż y wiedżiecś , żż e w morżu żż yją teżż roś żż ne stworżenia,
ktoś re wcale nie wtapiają się w wodę, lecż żachowują swoje odrębne
tożż samosś ci i ciesżą się żż yciem w sś rodowisku wodnym. Stanowią
one jednosś cś ż wodą w tym sensie, żż e ich charakterystyką jest żdolnosś cś do żż ycia w sś rodowisku wodnym. Podobnie, sś wiat duchowy teżż
nie jest pożbawiony swych wyodrębnionych parafernalioś w. ZŻ ywa
istota możż e żatrżymacś tam swoją odrębną, duchową tożż samosś cś
i ciesżycś się żż yciem w towarżystwie najwyżż sżej, duchowej istoty,
Osoby Boga.
We Vrindavan, wsżystkie duchowe istoty – chłopcy-pasterże,
pasterki gopi, las, drżewa, wżgoś rża, woda, owoce, krowy i wsżyscy
inni – ciesżą się duchowo żż yciem w towarżystwie Pana, SŚ ri Krysżny.
Stanowią ż Nim jednosś cś i odrębnosś cś jednocżesś nie. Ostatecżnie
stanowią oni jednosś cś w roś żż norodnosś ci.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 26
Pan spędzał radośnie czas w towarzystwie Pana Baladevy i innych chłopców-pasterzy. Czasami siadali razem na dużym kamieniu i jedli takie zwykłe rzeczy jak ryż, dahl, warzywa, chleb
i zsiadłe mleko, które przynieśli ze swoich domów i którymi
po przyjacielsku częstowali się wzajemnie.

e

W Bhagavad-gicie Pan wyrażił Swą gotowosś cś do prżyjęcia od
Swojego wielbiciela owocoś w, kwiatoś w, lisś ci i wody, jesś li żostały one
ofiarowane Mu ż ucżuciem oddania. Pan jest w stanie żjesś cś wsżystko, cokolwiek, ponieważż wsżystko jest nicżym innym jak transformacją Jego własnej energii. Jesś li jednak mowa jest o ofiarowaniu
Mu cżegosś , to musi to bycś cosś ż żakresu pokarmoś w jakie Pan żalecił. Nie możż emy ofiarowacś Panu rżecży, ktoś rych nie żalecił. Osobie
Boga, SŚ ri Krysżnie, nie możż na ofiarowacś rżecży nie należż ących do
takich kategorii jak: ryżż , dahl, psżenica, warżywa, mleko i jego
prżetwory oraż cukier. W Jagannatha Puri ofiarowuje się Panu własś nie takie artykuły spożż ywcże i we wsżystkich pismach wymieniane są te same rodżaje produktoś w.
Pan nigdy nie jest głodny, ani nie potrżebuje wypełniacś pustego
żż ołądka żż adnym jedżeniem. Jest On kompletny w Sobie. Jednak żawsże łaskawie prżyjmuje pożż ywienie, jakie wielbiciele ofiarowują
Mu ż miłosś cią. Chłopcy-pasterże prżynosżą proste potrawy że swoich domoś w, a Pan, ktoś remu żawsże służż ą setki i tysiące boginś fortuny, ż prżyjemnosś cią żawsże prżyjmuje takie proste jedżenie od
Swych prżyjacioś ł-wielbicieli. Wsżyscy krewni Pana nastawieni są
do Niego prżyjażś nie i żnajdują się w roś żż nych transcendentalnych
żwiążkach ż Panem żwanych rasami, jako Jego prżyjaciele, rodżice
i osoby ukochane, a Pan cżerpie transcendentalne sżcżęsś cie ż ich
służż by. Te same transcendentalne rasy, ale w sposoś b żnieksżtałcony, żamanifestowane są w atmosferże materialnej i tak duchowa
istota, żaledwie ż powodu ignorancji, na proś żż no sżuka tego samego
sżcżęsś cia w materii.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 27
Po obfitych deszczach pastwiska pełne były zielonej paszy,
i zarówno byki jak i krowy leżały na trawie zadowolone.
Z powodu pełnych wymion krowy wydawały się być już
zmęczone wypasaniem, a ich cielęta były tuż obok. W ciszy
i spokoju odpoczywały i przeżuwały pokarm.

e

Ochrona kroś w i posiadanie pastwisk należż ą do najbardżiej
podstawowych potrżeb społecżenś stwa i ludżi w ogoś lnosś ci.
Zwierżęcy tłusżcż jaki potrżebny jest cżłowiekowi, ż powodżeniem
możż e pochodżicś ż krowiego mleka. Krowie mleko odgrywa bardżo
ważż ną rolę w żapewnieniu cżłowiekowi energii, a ekonomicżny
rożwoś j społecżenś stwa żależż ny jest od wystarcżającej ilosś ci żboś żż ,
mleka i transportu, oraż odpowiedniej dystrybucji tych produktoś w.
Pan SŚ ri Krysżna Swoim osobistym prżykładem naucżał nas jak
ważż na jest ochrona kroś w, nie tylko w klimacie indyjskim, ale dla
istot ludżkich w całym wsżechsś wiecie.
Mniej inteligentni ludżie, nie doceniają wartosś ci krowiego mleka, ktoś re nażywane jest roś wnieżż gorasa, sokiem płynącym ż krowiego ciała. Mleko to najcenniejsża postacś gorasy, ż ktoś rego
możż emy prżygotowacś wiele ważż nych i cennych produktoś w żż ywnosś ciowych do utrżymywania nasżego ludżkiego ciała. Zabijanie
kroś w jest najbardżiej haniebną, samoboś jcżą praktyką społecżenś stwa ludżkiego i ci, ktoś rym leżż y na sercu kultywowanie ludżkiego
ducha, musżą w pierwsżej kolejnosś ci żwroś cicś uwagę na kwestię
ochrony kroś w.
Jesś li naprawdę pragniemy kultywacji ludżkiego ducha w społecżenś stwie, musimy posiadacś pierwsżej klasy, inteligentnych prżywoś dcoś w, natomiast by rożwinącś delikatne tkanki moś żgowe,
musimy prżyswajacś istotne witaminy ż mleka. Wielbiciele SŚ ri
Krysżny wielbią Go jako dobrocżynś cę braminoś w i kroś w. Najinteligentniejsżą klasą ludżi, ktoś ra doskonale opanowała wiedżę o wartosś ciach duchowych, są bramini. ZŻ adne społecżenś stwo nie ucżyni
postępu w wiedży transcendentalnej beż prżewodnictwa takich
pierwsżej klasy ludżi, tak jak i żż aden moś żg nie prżyswoi subtelnej
postaci wiedży, beż rożwinięcia delikatnych tkanek moś żgowych.
Dla ich rożwoju, potrżebujemy odpowiedniej ilosś ci mleka i jego
produktoś w. Ostatecżnie, by korżystacś ż tego najwyżż sżego dobrodżiejstwa jakie płynie od kroś w, musimy je chronicś . Ochrona kroś w
nie jest tylko żwykłym, religijnym sentymentem, ale sś rodkiem do
żapewnienia najwyżż sżych korżysś ci dla społecżenś stwa ludżkiego.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 28
Przepiękna sceneria jaka pojawiła się po porze deszczowej,
przyciągała wzrok wszystkich, nie wyłączając Śri Kryszny,
przyczyny wszystkich przyczyn.

e

Zawsże powinnisś my doceniacś stwoś rcżą energię Najwyżż sżego
Pana. Piękna prżyroda, mimo żż e jest materialna – a więc prżemijająca, żawsże pełna jest chwał swego Stwoś rcy. Jest taka klasa filożofoś w, ktoś rży potępiają to materialne stworżenie jako nieprawdżiwe.

Moś wią, żż e prawdą jest Brahman, natomiast to stworżenie nie jest prawdżiwe.
Takie podejsś cie nie jest dobre. To tymcżasowe stworżenie jest roś wnieżż prawdą, ale
relatywną. W rżecżywistosś ci jest to tymcżasowy obraż stworżenia wiecżnego. Pogrążż ona w żapomnieniu dusża nie posiada
informacji o stworżeniu duchowym, żnanym jako sanatana-dhama, ale to stworżenie tymcżasowe daje ogoś lny pogląd na to,
jak wygląda stworżenie oryginalne. Dlatego wielbiciele Pana cżynią tak żwany najlepsży użż ytek że żłej rżecży, użż ywając tego
tymcżasowego stworżenia w służż bie dla
Pana.
Wsżystko co istnieje emanuje ż Pana
jako Jego roś żż ne energie, i dlatego teżż
wsżystko to powinno bycś użż ywane jedynie
do służż enia Mu. Jesś li tylko – nawet rżecży
tymcżasowe – żaangażż owane żostają
w służż enie Panu, nabierają one trwałych
wartosś ci. Proces takiego angażż owania rżecży w służż enie Panu mędrcy nażywają
cikitsitam, cżyli „własś ciwie potraktowane”.
Jesś li ż powodu mleka nabawilisś my się rożstroju żż ołądka, lekarż żaleci nam roś wnieżż mleko, ale w postaci jogurtu, ktoś ry jest nicżym innym jak prżetworżonym mlekiem. Podobnie, ten tymcżasowy sś wiat
materialny niewątpliwie pełen jest roś żż nych niesżcżęsś cś, ale jesś li
spojrży się na niego jako na pożostający w żwiążku ż Najwyżż sżym
Panem, wtedy wsżystko żostaje dobrże prżetworżone, tak jak jogurt. Wsżystko, co prżyjęte jest w pełnej sś wiadomosś ci Boga ma
swoją duchową wartosś cś i dżięki łasce Wsżechmocnego, jego materialny wpływ żostaje żmniejsżony wraż że wżrostem duchowej
sś wiadomosś ci. Na tym polega proces kultywacji ludżkiego ducha.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 29
I tak pora deszczowa dobiegła końca. Nastała jesień i na
niebie już nie było chmur.
Wszystkie zbiorniki wodne
stały się kryształowo czyste
i ustały porywiste wiatry.
Pan Kryszna, razem ze Swoim starszym bratem, Panem
Baladevą, podczas tej pomyślnej pory roku mieszkali
we Vrindavan.

e

Gdy na niebie nie ma jużż żż adnych chmur, nie ma jużż żż adnej roś żż nicy pomiędży tym fragmentem nieba, ktoś ry prżesłaniały chmury,
a tym obsżarem, ktoś ry nigdy nie był prżesłonięty. Podobnie, kiedy
żż ywa istota, ktoś ra okryta była siłami materialnej natury uwalnia się
od ignorancji, pasji i tak żwanej dobroci, żacżyna ona dosś wiadcżacś
jednosś ci ż Absolutną Prawdą. Taka jednosś cś nażywana jest mukti,
cżyli wolnosś cią od niesżcżęsś cś materialnego żż ycia. Jest pięcś roś żż nych
rodżajoś w wyżwolenia. Impersonalisś ci preferują wtopienie się w egżystencję Transcendencji, ale personalisś ci, cżyli wielbiciele Pana,
nie unicestwiają swojego indywidualnego istnienia i osobisś cie cżerpią duchową radosś cś ż roś żż norodnosś ci planet nieba duchowego.
To materialne niebo jest roś wnieżż niebem duchowym, ale prżesłoniętym prżeż siły materialnej natury. A ta natura materialna jest
roś wnieżż tymcżasowym tworem Pana, tak jak chmura jest tworem
słonś ca. Gdy chmura w postaci materialnych sił natury żostaje usunięta, moś wi się, żż e natura materialna żostała pokonana.
Są dwa rodżaje żż ywych istot, a mianowicie uwarunkowane i cżyste. To dla istot uwarunkowanych stwarżana jest ta materialna natura i są one umiesżcżane w niej po to, aby stały się cżyste
i nieuwarunkowane. Te dusże, ktoś re wyżwalają się ż uwarunkowania dżięki służż bie oddania, wchodżą do wiecżnego kroś lestwa Boga.
Natomiast te, ktoś re marnują tę sżansę, gniją w stanie usś pienia
w materialnych warunkach żż ycia, cżasami żamanifestowane, a cżasami nieżamanifestowane. Pan SŚ ri Krysżna żstępuje po to, aby te
uwarunkowane dusże nawroś cicś .
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 30
Jesienią wszystkie zbiorniki wodne zostają bogato przyozdobione lotosami, a mętna woda ponownie staje się klarownie
czysta i przystrojona. Tak samo jak upadłe, uwarunkowane
dusze, które poprzez służbę oddania ponownie wzbogacają się
duchowo.

e

Nasże mętne żż ycie w materialnej egżystencji nie powinno nas
żniechęcacś , gdyżż jak tylko podejmiemy dobrowolnie służż bę oddania dla Pana, całe nasże żż ycie stanie się tak klarownie cżyste, jak
wodne żbiorniki jesienią. Nie mając relacji ż Bogiem, dosś wiadcżamy jałowosś ci żż ycia, lecż gdy tylko nasż mętny umysł żostaje ocżysżcżony duchowym towarżystwem cży prżeż kultywację ludżkiego
ducha, potroś jne niesżcżęsś cia materialnego żż ycia żnikają natychmiast. Tak własś nie owocuje lotos wiedży, ktoś ry stopniowo doprowadża do stanu transcendentalnego sżcżęsś cia.
Ten cały proces duchowy technicżnie nażywany jest jogą, cżyli
łącżeniem się ż Najwyżż sżym. Prżypomina on klatkę schodową, ktoś rej wżnosżące się stopnie mają roś żż ne desygnaty, takie jak uregulowane dżiałanie, wiedża transcendentalna, moce mistycżne
i ostatecżnie bhakti-joga, cżyli służż ba oddania. Bhakti-joga jest cżysta, nieżmiesżana ż nicżym innym i żnajduje się całkowicie poża
stopniami wstępnymi. Taka nieżmiesżana służż ba oddania dla Najwyżż sżego Pana żostała pokażana sś wiatu we Vrindavan, gdy Pan pojawił się tam. Joga jaką prżejawiły pasterki gopi ż Vrindavan, jest
najwyżż sżym stopniem nieżaniecżysżcżonej miłosś ci do Boga i doskonałosś cią bhakti-jogi. Wżniesienie się na tę platformę miłosś ci
jaką pokażały gopi jest bardżo trudne, ale dla tych uwarunkowanych dusż, ktoś re są poważż ne, jest to możż liwe.
Niestety, mający tanie podejsś cie do tematu neofici, cżynią
prżedstawienie ż transcendentalnych ekstaż gopi i sprowadżają je
na prżyżiemny plan niepożż ądanej, żnieksżtałconej karykatury,
→
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otwierając tym samym prostą drogę do piekła. Jednak poważż ni studenci jogi praktykując ją rżetelnie, osiągają dżięki temu najwyżż sżą
doskonałosś cś bhakti-jogi, jak stwierdża to Bhagavad-gita (6.47):
yoginam api sarvesam
mad-gatenantar-atmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah
„Zasś sposś roś d wsżystkich joginoś w, ten, kto żawsże trwa prży
Mnie ż wielką wiarą, mysś li o Mnie wewnątrż siebie – wielbiąc Mnie
w transcendentalnej służż bie miłosś ci – jest najbardżiej żjednocżony
że Mną w jodże i jest najwyżż sżym że wsżystkich. Takie jest Moje
żdanie.”
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 31
Do czterech widocznych cech jesieni należy brak na niebie
chmur pełnych wody, usychające chwasty, które wcześniej pleniły się wszędzie, obeschłe z błota drogi i pola, oraz kryształowo czyste zbiorniki wodne. Te cztery cechy jesieni porównywane są do czterech porządków życia.

e

W systemie varnaśrama ucżenś udaje się do aśramu mistrża duchowego by pobieracś od niego nauki i służż ycś mu, nawet poprżeż
wykonywanie żwykłych cżynnosś ci. Problemy ucżnia żostają usś mierżone natychmiast gdy osiąga on transcendentalną wiedżę dotycżącą jego żwiążku ż SŚ ri Krysżną, Osobą Boga. Tak jak białe chmury
nie dżś wigają jużż jesienią wody, tak ucżenś , ktoś ry dżięki łasce mistrża
osiągnął wiedżę duchową, nie odcżuwa jużż trudu prży nosżeniu
wody dla swojego mistrża.
Cżłonkowie rodżin, ktoś rży rożmnażż ają się beż ogranicżenś , tak
jak mnożż ą się chwasty podcżas pory desżcżowej, ż chwilą podjęcia
służż by oddania dla Pana, odsuwają się od tego sś wiata. Programy
planowania rodżiny jakie tworżone są w tej beżbożż nej cywiliżacji,
nie są w stanie powstrżymacś rożrostu prżypominającej chwasty
niepożż ądanej populacji. Ludżie powinni ogranicżacś swoje żż ycie
seksualne poprżeż praktykę niewymusżonej powsś ciągliwosś ci. Taka
dobrowolna powsś ciągliwosś cś jest możż liwa, gdy ktosś prżeżnacża
swoje żż ycie na służż enie Bogu. Potwierdżone jest to w Bhagavadgicie. Dobrże usytuowani wielbiciele Pana powstrżymują się od
materialistycżnego żadowalania żmysłoś w, gdyżż prżyciąga ich piękno Transcendencji. Ani wymusżone powstrżymywanie się w postaci regulowanego planowania rodżiny, ani inne sżtucżne metody, nie
żdadżą na dłużż sżą metę egżaminu; po prostu należż y rożwinącś
atrakcję do Transcendencji. Prżyjemnosś ci niżż sżej klasy możż na porżucicś tylko wtedy, gdy żażna się wyżż sżej klasy prżyjemnosś ci duchowej. Tak więc planowanie rodżiny konś cży się sukcesem wtedy,
gdy jest się żaangażż owanym w kultywację ducha ludżkiego.
→
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Osobom w porżądku vanaprastha, ktoś re dobrowolnie żarżucają
dbałosś cś o higienę osobistą i prżestają prżycinacś pażnokcie oraż golicś brody, te uciążż liwosś ci prżestają prżesżkadżacś , gdy tylko podejmują one służż bę dla Pana. A ponadto, wędrowni żż ebracy, ktoś rży
podejmują sś luby powstrżymania się od żż ycia seksualnego i umocowani są w transcendentalnej służż bie dla Pana, nie odcżuwają jużż
popędu seksualnego.
Dlatego, we wsżystkich cżterech porżądkach żż ycia duchowego
i cżterech porżądkach żż ycia społecżnego, służż ba oddania dla Pana
jest elementem żasadnicżym. Beż żwiążku ż Panem wsżystkie
żasady regulujące varn i aśramów, stają się jedynie uciążż liwymi
obowiążkami, jak ma to miejsce w tym wieku Kali. Gdy żasady
regulujące nie mają celu, varny stają się systemem kastowym,
a aśramy stają miejscem prowadżenia biżnesu prżeż roś żż nych ludżi
interesu. Wsżystkie te anomalie wspoś łcżesnego społecżenś stwa
mogą żostacś żreformowane jedynie dżięki kultywacji ludżkiego
ducha w służż bie oddania dla Pana.
{ Spis Tresś ci }

Werset 32

Tekst 32
Piękne, białe obłoki, całkowicie uwolnione już od obowiązku
wylewania ulewnych deszczy, płyną swobodnie po niebie
niczym wędrowni jałmużnicy, którzy wolni są już od wszelkich
obowiązków rodzinnych.

e

Jak długo ktosś prżywiążany jest do spełniania ciężż kich obowiążkoś w rodżinnych, tak długo pełen jest trosk i niepokojoś w żwiążanych ż utrżymaniem rodżiny. Cżtery podżiały żż ycia społecżnego
jakie żawierał system varnaśrama, opracowane są bardżo naukowo
i wżajemnie się użupełniają. Najpierw, w okresie żż ycia studenckiego, młody cżłowiek ucżony był jakie są podstawowe żasady ludżkiego żż ycia. Następnie, podejmował on żż ycie rodżinne i wypełniał
żwiążane ż tym obowiążki, do ktoś rych żostał prżygotowany
w aśramie brahmacaryi. Po ukonś cżeniu lat pięcś dżiesięciu, wycofywał się ż żż ycia rodżinnego i prżygotowywał do żż ycia sannyasina.
Obowiążkiem cżłowieka rodżiny było utrżymywanie osoś b
należż ących do wsżystkich pożostałych trżech aśramów, cżyli
brahmacarinów, vanaprasthów i sannyasinów. W ten sposoś b każż dy
cżłonek społecżenś stwa otrżymywał sżansę wycofania się ż żż ycia
społecżnego w celu podjęcia wyżż sżego porżądku kultury duchowej.
Wiodący żż ycie rodżinne nie żaniedbywali nikogo, a brahmacarini,
vanaprasthowie i sannyasini, wsżyscy redukowali swoje osobiste
potrżeby do minimum i dlatego nikt nie wżbraniał się prżed
żapewnianiem im podstawowych sś rodkoś w do żż ycia.
Jednak w Kali-yudże cały ten system stanął na głowie. Student
żż yje w luksusach na kosżt swego ojca lub tesś cia. Gdy konś cży edukację użyskaniem jakiegosś naukowego stopnia i żakłada rodżinę,
wsżystkie żdobyte roś żż nymi metodami pieniądże prżeżnacża na żapewnienie rodżinie roś żż nych komfortoś w i dlatego nie jest w stanie
wydacś nawet grosża na tak żwanych vanaprasthów i sannyasinów.
Natomiast vanaprasthami i sannyasinami są dżisiaj ci, ktoś rży nie
odniesś li sukcesu w żż yciu rodżinnym. I tak, ci tak żwani sannyasini
→
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proś bują w imię sannyasa-aśramu stworżycś kolejny dom i żsuwają
się w stronę żż ycia ż wygodami na kosżt innych. Tak więc wsżystkie
te varny i aśramy stały się dżisś transcendentalnymi osżustwami.
Nie ożnacża to jednak, żż e nie mogą one w rżecżywistosś ci funkcjonowacś . Nie należż y wnioskowacś , żż e nie ma prawdżiwych pieniędży tylko dlatego, żż e ktosś natknął się na podrobione monety. Aśram
sannyasy prżeżnacżony jest do całkowitej wolnosś ci od wsżelkich
trosk oraż do podnosżenia upadłych dusż, ktoś re pogrążż one są
w materialiżmie. Dopoś ki jednak sannyasin nie jest uwolniony od
wsżelkich trosk i niepokojoś w, jak biały obłok na niebie, trudno jest
mu żrobicś cosś dobrego dla społecżenś stwa.
{ Spis Tresś ci }

Werset 33

Tekst 33
Z zalesionych wzgórz czasami spływają wodospady, a czasami
nie. Nie przypominają więc zwykłego deszczu. Porównywane
są raczej do wielkich reformatorów religijnych, którzy czasami
wylewają potoki nektaru wiedzy transcendentalnej, a czasami
nie, stosownie do czasu.

e

Są dwa rodżaje głosicieli religijnych. Jeden to głosiciel żawodowy, a ten drugi to acarya. Głosiciele żawodowi prżyroś wnywani są
do desżcżu, a acaryowie są jak wodospady. Ci, ktoś rży ż Bhagavatam
i Ramayany cżynią prżedmiot handlu, recytują te fragmenty pism,
ktoś re prżemawiają do materialnych żmysłoś w słuchacży, jak na
prżykład temat rasa-lila, ktoś ry laikom prżypomina relacje pomiędży żwykłymi mężż cżyżnami i kobietami. Ci żawodowi recytatorży
otrżymują ża to pieniądże od swojej publicżnosś ci. Acarya natomiast
nigdy nie będżie preżentował tematu rasa-lila żwykłym słuchacżom. Te rożdżiały Bhagavatam są najbardżiej poufną cżęsś cią pism
i prżeżnacżone są dla ucżnioś w żaawansowanych w realiżacji duchowej. Bhagavatam składa się ż dwunastu Piesś ni żwanych Cantami, a temat rasa-lila opisany jest w Canto Dżiesiątym. Tak więc
żanim ktosś dojdżie do Dżiesiątego Canto, wcżesś niej Bhagavatam
będżie starało się prżekonacś go o transcendentalnej naturże Prawdy Absolutnej. Dopoś ki ktosś nie żrożumie duchowego statusu Najwyżż sżej Osoby, cżyli Boga, ż pewnosś cią użna Go ża żwykłego
cżłowieka i popełni prżeż to obraży u Jego lotosowych stoś p wieloma niepożż ądanymi cżynnosś ciami.
Acarya to ten, ktoś ry dobrże żna pisma i ucży swych ucżnioś w stosownie do ich możż liwosś ci żrożumienia i ucżynienia prżeż nich duchowego postępu. Dlatego acarya cżasami moś wi, a cżasami nie
moś wi. SŚ więte nauki Osoby Boga musżą bycś otrżymane od dusży
żrealiżowanej, a nie od żawodowego recytatora. Mimo, żż e woda
desżcżowa i woda ż wodospadu jest taka sama, woda ż wodospadu
wywiera inny efekt niżż żwykły desżcż. Nie należż y prżyjmowacś nauk
od osoś b trudniących się recytacją pism żawodowo, tak jak nie należż y picś mleka dotkniętego jężykiem prżeż wężż a. Mleko jest dobre,
ale gdy tylko żostanie dotknięte prżeż wężż a, staje się trujące. Dlatego acarya nie jest handlarżem dostarcżającym ża pieniądże to cżego pragnie kupujący, jak ma to miejsce w prżypadku żawodowego
recytatora pism.
{ Spis Tresś ci }

Werset 34

Tekst 34
Podczas pory deszczowej tworzą się małe zbiorniki wodne,
które jesienią stopniowo wysychają. Żyjące w nich małe stworzonka nie wiedzą, że ich dni są już policzone i bardzo szybko
przeminą. Przypominają one głupców, którzy nie przejmują
się nadciągającym ostatnim dniem życia, zaabsorbowanych
tak zwanymi przyjemnościami życia rodzinnego.

e

Niemądrży politycy są żbyt prżywiążani do rodżinnego żż ycia.
Bycie wielkim politykiem ożnacża bycie wielkim amatorem takiego
rodżinnego żż ycia. Zwykły cżłowiek rodżiny prżywiążany jest do
swej żż ony i dżieci, ale wielki polityk rożciąga te same rodżinne
ucżucia na dużż o sżersży krąg ludżi, dżięki cżemu pada ofiarą fałsżywego prestiżż u, pragnienia sżacunku oraż staje się interesowny. Polityk nigdy nie wycofuje się ż polityki, nawet po żdobyciu wielu
powsżechnie cenionych stanowisk, takich jak pożycja ministra lub
preżydenta. Im jest starsży, tym bardżiej jest do fałsżywego prestiżż u prżywiążany. Nawet w ostatnich chwilach swojego żż ycia żż ywi
prżekonanie, żż e beż niego żawali się wsżystko. Jest tak głupi, żż e nie
widżi, żż e tak wielu innych politykoś w prżed nim, mających podobne
nastawienie, prżysżło i odesżło ż tego sś wiata i nie ma ż tego powodu ani żysku, ani straty. Ci amatorży rodżinnego żż ycia, wielcy i mali,
są jak takie małe rybki w żbiornikach wodnych, ktoś re jesienią stopniowo wysychają i żanikają. Są oni niemądrży, gdyżż mysś lą, żż e ich
prżywiążanie do rodżin, utrżymywane nawet do ostatnich chwil żż ycia, będżie w stanie ochronicś ich prżed okrutną ręką sś mierci.
Jak jużż wspomniano wcżesś niej, ludżkie żż ycie musi bycś podżielone na cżtery cżęsś ci: żdobywanie wiedży, żż ycie rodżinne, okres prżygotowania i oddanie się służż bie dla Pana. Osiągając lat pięcś dżiesiąt,
cżłowiek musi wycofacś się ż wsżelkich form żż ycia rodżinnego, wielkiego cży małego i żacżącś prżygotowywacś się do następnego żż ycia.
Na tym polega proces ludżkiej kultury. Ci, ktoś rży wiodą żż ycie rodżinne, mają w pewnym momencie możż liwosś cś prżejsś cia w stan
spocżynku, aby mogli posś więcicś się wyżż sżej kulturże żż ycia. Ale
głupcy, ktoś rży nie mysś lą nawet prżechodżicś na emeryturę, pragną
tylko sżtucżnie wydłużż acś swoje żż ycie. Tacy głupcy powinni wyciągnącś lekcję ż wysychających żbiornikoś w wodnych i dla swojej własnej korżysś ci powinni wiedżiecś , żż e żż ycie jest wiecżne i trwa dalej
po sś mierci. Zmienia się jedynie ciało, cży to na duchowe, cży na materialne. Inteligentny cżłowiek powinien bycś żainteresowany jaki
rodżaj ciała dostanie i prżygotowywacś się do lepsżego żż ycia na innych planetach, nawet jesś li nie chce wracacś do Boga.
{ Spis Tresś ci }

Werset 35

Tekst 35
Gdy palące, jesienne słońce nagrzewa te małe zbiorniki wodne
ponad miarę, żyjące w nich biedne, małe stworzonka wraz
z członkami ich rodzin, cierpią straszliwie, zupełnie tak samo
jak posiadający liczną rodzinę człowiek cierpi z powodu ekonomicznych obciążeń, a jednak z powodu niekontrolowanych
zmysłów płodzi następne dzieci.

e

ZŻ ycie ludżkie prżeżnacżone jest do kontrolowania żmysłoś w,
gdyżż niekontrolowane żmysły są prżycżyną materialnej niewoli.
Dla głupcoś w jednak, żadowalanie żmysłoś w jest sednem wsżystkich
żż yciowych cżynnosś ci. Wsżyscy ludżie, w dżienś i w nocy i prżeż
wsżystkie pory roku, wypełniają swoje ciężż kie i żż mudne obowiążki
jedynie w celu dożnawania żmysłowej prżyjemnosś ci że swoimi seksualnymi partnerami. Te niemądre stworżenia nie posiadają informacji o innym rodżaju prżyjemnosś ci. Zwłasżcża w cywiliżacji
beżbożż nej, prżyjemnosś cś żmysłowa prżyjęta w imię kultury i filożofii, jest własś ciwie wsżystkim. Ci, ktoś rży są od niej użależż nieni nażywani są krpana.
Gdy tacy krpana mają żbyt wiele dżieci, cierpią od palącego
skwaru rodżinnego żż ycia, a wtedy podobni im prżywoś dcy społecżni
żalecają im planowanie rodżiny. Cała idea tego planowania rodżiny
sprowadża się do żmniejsżenia licżby narodżin ża pomocą nienaturalnych sś rodkoś w i jednocżesnym, pełnym żadowalaniu żmysłoś w.
Takie metody kontroli narodżin nażywane są bhruna-hatya, cżyli
żabijaniem dżieci w fażie embrionalnej. Takie żabijanie jest cżynnosś cią grżesżną i pisma objawione moś wią o istnieniu specjalnego piekła, prżeżnacżonego dla osoś b popełniających takie grżechy.
Kultura duchowa ożnacża podjęcie w żż yciu wyżż sżej klasy żajęcś .
Zaangażż owanie się w takie duchowe cżynnosś ci prowadżi do automatycżnego żaniku pragnienś łącżenia się w pary i w ten sposoś b
cierpienia wynikające ż niekontrolowanego żż ycia rodżinnego żostają usś mierżone beż pomocy sżtucżnych sś rodkoś w.
Dlatego uwaga istoty ludżkiej powinna żostacś skierowana na
kultywowanie ludżkiego ducha, gdyżż to stopniowo uchroni ją od
wsżelkiego rodżaju konsternacji i wżniesie do wyżż sżego statusu żż ycia, jakim jest wiecżna prżyjemnosś cś płynąca ż osobistego kontaktu
ż Osobą Boga, SŚ ri Krysżną.
{ Spis Tresś ci }

Werset 36

Tekst 36
Z upływem jesiennych dni znika wilgoć zgromadzona w ziemi,
osuszają się błotniste miejsca i zaczyna usychać zieleń. Ten
proces usychania przypomina stopniowe zanikanie poczucia
fałszywego związku z różnymi obiektami oraz ego.

e

Postęp w kultywowaniu ludżkiego ducha prowadżi do żaniku
materialistycżnego ego. Okryta ignorancją, pasją i tak żwaną dobrocią duchowa istota uważż a, żż e to ona jest sensem wsżystkiego
i posiada żafałsżowane żrożumienie własnej tożż samosś ci. Dlatego
popełnia błąd identyfikując dusżę ż ciałem, a swoje cielesne relacje
ż materialnymi obiektami uważż a ża żś roś dła atrakcji. Ta fałsżywa
identyfikacja i odcżuwanie atrakcji do materii stopniowo więdną
i usychają w miarę osiągania sukcesoś w w kultywowaniu ludżkiego
ducha. Taki jest efekt tej wyżż sżej kultywacji. Postęp w kulturże duchowej prowadżi do rożpadu fałsżywego ego i żaniku atrakcji do
materii.
Ostatecżnym celem kultywowania ludżkiego ducha jest realiżacja Boga i podporżądkowanie Mu się ż pełnym odcżuciem Jego
wsżechprżenikającej natury. Kiedy wyżwolona dusża podporżądkowuje się w ten sposoś b lotosowym stopom wsżechprżenikającej
Osoby Boga, ocean niewiedży staje się dla niej tak nieistotny i tak
niewielki, jak odrobina wody, ktoś ra żgromadżiła się w małym odcisku pożostawionym prżeż kopytko cielęcia. Taka dusża staje się natychmiast gotowa do wejsś cia do kroś lestwa duchowego i nie ma nic
wspoś lnego ż tym żż ałosnym obsżarem materialnego sś wiata.
Kultywacja ludżkiego ducha nie jest tylko naprawianiem
materialistycżnych anomalii. Jest procesem prżygotowania do
wejsś cia do kroś lestwa duchowego. Nikt nie jest w stanie naprawiacś
cierpienś tej materialnej egżystencji, ale dżięki kulturże duchowej
możż na wżniesś cś się ponad sferę oddżiaływanś tego miżernego żż ycia.
Jako prżykład możż e posłużż ycś dojrżały i wysusżony orżech
kokosowy. W miarę wysychania, kokosowy miążż sż odchodżi od
skorupy kokosa sam. Podobnie, dusża oddżiela się od swych
żewnętrżnych okrycś , cżyli ciała fiżycżnego i ciała subtelnego i możż e
dosś wiadcżacś duchowej egżystencji nawet pożornie będąc jesżcże
wewnątrż swych wysusżonych okryw. Ta wolnosś cś od posiadania
fałsżywej tożż samosś ci nażywana jest wyżwoleniem dusży.
{ Spis Tresś ci }

Werset 37

Tekst 37
Wraz z nadejściem jesieni wzburzone morze staje się spokojne
i ciche, tak jak filozof, który osiągnął samorealizację i nie jest
już więcej niepokojony przez trzy siły natury.

e

Reżultatem samorealiżacji jest ustanie nawałnic pragnienś i pożż ądania, ktoś re są produktami cech ignorancji i pasji. To ustanie nawałnic nie ożnacża jednak beżcżynnosś ci na morżu. Gdy tylko
ucicha sżtorm, żż egluga morska idżie bardżo gładko. W indyjskim
systemie morskiej nawigacji, jest ceremonia żwana dniem kokosa.
W dniu kokosa, morżu ktoś re stało się spokojne, ofiarowuje się
orżech kokosowy i od tego dnia statki ponownie opusżcżają swoje
porty i kierują się do obcych krajoś w.
Trży siły natury materialnej rożdżielają ludżkie cżynnosś ci na
dwie sfery, jedną skierowaną na żewnątrż, oraż drugą, introspektywną, skierowaną do wewnątrż. Jak długo rżądżą cżłowiekiem siły
ignorancji i pasji, jego aktywnosś cś skierowana jest na żewnątrż
i manifestuje się w postaci pragnienś i pożż ądania. Owładnięci pragnieniami i pożż ądaniem ludżie nażywani są asurami i żawsże gonią
ża kobietami i pieniędżmi. Dla żdobycia kobiet i pieniędży, asury
wykorżystają każż dy sposoś b, aby się tylko wżbogacicś . Reżultatem tej
asurycznej cywiliżacji jest to, żż e całe ludżkie społecżenś stwo prżypomina wżburżone, sżtormowe morże, beż sś ladu spokoju i pomysś lnosś ci.
Gdy w społecżenś stwie dominuje prżesadnie żewnętrżny ogląd
sś wiata, to prżycżynia się on do powstawania olbrżymiego i trudnego w prowadżeniu prżemysłu i handlu, ktoś re okresś la się mianem
ugra-karma. Słowo ugra ożnacża „ciężż kie, trudne”, a karma ożnacża
„żadanie”. Rożwoś j ciężż kich i trudnych prżedsięwżięcś prżemysłowych żawsże utrudnia rożwojowe kultywowanie ludżkiego ducha.
Asuryczni prżywoś dcy społecżni nigdy nie wycofują się ż takich pełnych pożż ądania prżedsięwżięcś i ciągną je ażż do momentu, kiedy
→
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giną żabici surowymi prawami natury. Nie istnieje dla nich kwestia
wycofania się, cży kultywowania ludżkiego ducha. Natomiast ludżie
żnajdujący się pod wpływem siły dobroci, mają introspektywny
umysł i po prżejsś ciu prżeż prżepisową walkę o egżystencję,
wycofują się ż aktywnego żż ycia i w dojrżałym, starsżym wieku
posś więcają swoś j cżas na kultywację ludżkiego ducha.
Według żasady systemu varnaśrama, wycofanie się w wieku lat
pięcś dżiesięciu jest obowiążkowe, beż żwracania uwagi na inne
okolicżnosś ci. Biura i sklepy żamykane są o ustalonej godżinie, beż
wżględu na to ile pracy żostało niedokonś cżonej. Podobnie, w wieku
lat pięcś dżiesięciu należż y wycofacś się ż aktywnego, żewnętrżnego
żż ycia i posś więcicś się introspektywnej kultywacji ludżkiego ducha.
To wycofanie musi bycś obligatoryjne, aby głupi, starży ludżie nie
byli powodem powstrżymywania spokojnego postępu kultury
duchowej. We wspoś łcżesnych ustrojach demokratycżnych, nie
powinno się wybieracś do rżądu nikogo, kto prżekrocżył
pięcś dżiesiątkę. Ponieważż jest inacżej, wżburżony ocean niewiedży
pożostaje nieokiełżnany i statki oraż łodżie nie mogą płynącś
ż powrotem do Osoby Boga. Najwięksżymi wrogami rożwojowej
kultury duchowej są w społecżenś stwie ludżkim stare skamieliny
partii politycżnych, ktoś re same są sś lepe, a proś bują prowadżicś
roś wnie sś lepe masy społecżne. Partie te są prżycżyną katastrofy,
ktoś ra dotyka spokojnego społecżenś stwa. Prżedstawiciele
młodsżego pokolenia nie są tacy głupi jak ci starży politycy
i dlatego według prawa panś stwowego starży politycy żmusżeni są
odchodżicś ż aktywnego żż ycia, gdy konś cżą pięcś dżiesiąt lat.
{ Spis Tresś ci }

Werset 38

Tekst 38
Gdy pora deszczowa już się zakończyła, rolnicy biorą się za
odbudowywanie wałów ziemnych, oddzielających poletka
ryżowe, tak aby mogła na nich gromadzić się woda. Tak samo
jogini starają się gromadzić swoją energię, potrzebną do
samorealizacji.

e

ZŻ ywa istota jest granicżną energią Absolutnej Osoby Boga
i możż e użż ycś żgromadżonej prżeż siebie energii albo żewnętrżnie,
albo wewnętrżnie. Gdy energia ta wykorżystana jest wewnętrżnie,
jest ona utożż samiana ż wewnętrżną energią Osoby Boga, lecż gdy
ta sama, żgromadżona energia, wykorżystana jest na Jego energię
żewnętrżną, utożż samiana jest ż tą energią żewnętrżną. Wsżystkie
rodżaje energii — wewnętrżna, żewnętrżna i granicżna — są Jego
emanacjami, pochodżą od Najwyżż sżego i dżiałają roś żż norako, by
udowodnicś istnienie roś żż norodnosś ci w jednosś ci. Tą jednosś cią jest
sam Pan, a Jego energie repreżentują roś żż norodnosś cś . Pan jest tak
potężż ny, żż e jest w stanie żrobicś wsżystko i do tego wystarcży Mu
sama Jego słodka wola. Jak wspomniano wcżesś niej, wsżystko w naturalny sposoś b dżieje się poprżeż Jego roś żż ne energie, w pełnej wie dży i w pełni doskonale. Taką informację otrżymujemy ż literatury
wedyjskiej.
Zaroś wno energia wewnętrżna jak i granicżna, należż ą do tej
samej, wyżż sżej jakosś ci, natomiast energia żewnętrżna należż y do
jakosś ci niżż sżej. Tę informację otrżymujemy ż Bhagavad-gity.
Ponieważż żż ywa istota sklasyfikowana jest jako energia granicżna
i jest tej samej jakosś ci co energia wewnętrżna, wspoś łpraca ż tą
energią wewnętrżną jest dla niej cżymsś naturalnym. Gdy żż ywa
istota wybiera jednak wspoś łpracę ż energią żewnętrżną, wtedy
wpada w kłopoty. Poprżeż proces żwany pratyahara (oderwanie
uwagi), joga prżekierowuje nasże energie od tego co żewnętrżne,
do tego co wewnętrżne.
→
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Energia nasżych żmysłoś w musi żostacś prżekierowana, a nie
żatrżymana. Nasże żmysły musżą żostacś ocżysżcżone, aby mogły
Panu służż ycś , żamiast żakłoś cacś ustaloną prżeż Niego harmonię.
Harmonia dostrżegana w całym kosmosie jest nieżaprżecżalnym
faktem, ktoś ry żaistniał dżięki woli Najwyżż sżego. Musimy więc
dosżukiwacś się tej najwyżż sżej woli w każż dym aspekcie dżiałania
kosmosu. Taka jest instrukcja SŚ ri Isś opanisad. Celem ludżkiego żż ycia
jest żrożumienie tej kosmicżnej harmonii i dlatego nasża
żgromadżona energia, ktoś ra prżyroś wnywana jest to wody
żgromadżonej na ryżż owych poletkach, musi żostacś spożż ytkowana
jedynie w tym celu.
Tak jak nie ma sżansy na desżcż jesienią, tak roś wnieżż my nie
będżiemy miecś natychmiast sżansy na ponowne otrżymanie
ludżkiej formy żż ycia, jesś li użż yjemy nasżej żgromadżonej energii na
żadowalanie żmysłoś w. Zmysły mają swoje żastosowanie w służż bie
dla Pana i jesś li żostaną własś ciwie żaangażż owane, to mogą osiągnącś
najwyżż sżą doskonałosś cś jaką jest służż enie Panu w Jego osobistej
obecnosś ci. Gdy żż ywa istota wraca w ten sposoś b do domu,
ż powrotem do Boga i angażż uje się tam w służż enie Mu, moś wi się
o niej, żż e osiągnęła samsiddhi parama, cżyli najwyżż sżą
doskonałosś cś . Potwierdża to Bhagavad-gita.
{ Spis Tresś ci }

Werset 39

Tekst 39
Jesienią, jest wielka różnica pomiędzy dniem i nocą. W ciągu
dnia palące słońce jest nie do zniesienia, ale nocą oblewa
wszystko niezwykle kojący i odświeżający blask księżyca.
Podobnie, Pan Śri Kryszna wpływa kojąco zarówno na pasterki
gopi jak i na pogrążonych w iluzji zwykłych ludzi, którzy utożsamiają ciało z duszą.

e

Jak długo pogrążż ona w ilużji żż ywa istota będżie utożż samiała ciało lub umysł ż dusżą, tak długo nie będżie sżcżęsś liwa, nicżym cżłowiek wystawiony na skwar jesiennego słonś ca. Ale jak tylko ta
osoba żostanie wielbicielem Pana SŚ ri Krysżny, Osoby Boga, to natychmiast żażna w żż yciu ukojenia, jak gdyby osś wietlały ją kojące
promienie jesiennego księżż yca. Pan SŚ ri Krysżna jest tak łaskawy, żż e
żstępuje do tego sś wiata by nawroś cicś cierpiącą ludżkosś cś i wygłasża
Bhagavad-gitę ż gorącym pragnieniem, by wsżystkie żż ywe istoty

porżuciły swe żajęcia i prżyjęły schronienie u Jego lotosowych stoś p.
To jest najbardżiej poufną nauką wsżystkich pism objawionych.
Podany jest tutaj prżykład dżiewcżąt gopi ż Vrajabhumi
Vrindavan, ponieważż te wiecżne małżż onki Pana ogromnie cierpiały
wskutek rożłąki ż Nim, gdy Pan Krysżna chadżał do lasu pasacś
krowy. Cżas Jego nieobecnosś ci był dla pasterek gopi tak nie do
wytrżymania jak upalne, jesienne dni. Pan tak bardżo doceniał te
naturalne ucżucia gopi, żż e powiedżiał, iżż nie jest w stanie odpłacicś
im ża ich intensywną miłosś cś. Pan Caitanya stwierdżił, żż e ucżucia
żż ywione prżeż gopi są najwyżż sżą formą miłosś ci jaką możż na Panu
ofiarowacś . Konklużja jest taka, żż e regularna praktyka bhakti-jogi
doprowadżi wielbiciela do intensywnej miłosś ci do Pana, i żż e jest to
jedyna kwalifikacja, dżięki ktoś rej uwarunkowana dusża dostaje
pożwolenie na powroś t do wiecżnego i pełnego sżcżęsś cia żż ycia
w kroś lestwie Boga. Trży rodżaje materialnych niesżcżęsś cś żnikają
pod wpływem intensywnej miłosś ci do Boga, ktoś ra jest ostatecżnym
celem kultywowania ludżkiego ducha.
{ Spis Tresś ci }

Werset 40

Tekst 40
Na przejrzystym, jesiennym niebie, skrzące się gwiazdy zdają
się błyszczeć coraz bardziej i bardziej, tak jak coraz bardziej
przejrzysta staje się wizja transcendentalisty, odnośnie tego co
jest celem Wed.

e

Jest powiedżiane, żż e żnacżenie Wed staje się jasne dla osoby,
ktoś ra nie tylko jest sżcżerym wielbicielem Pana, ale jest roś wnieżż
sżcżerym sługą mistrża duchowego. Mistrż duchowy żna cel Wed,
osobisś cie do niego podążż a, oraż ucży swego ucżnia, co jest prawdżiwym sś wiatłem Wed. Najwyżż sży mistrż duchowy, Pan SŚ ri Krysżna,
ucży nas jakie jest prawdżiwe żnacżenie Wed w następującym wersecie ż Bhagavad-gity (15.16):
dvav imau purusau loke ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani kuta-stho 'ksara ucyate
Pan moś wi, żż e Wedy opisują dwa rodżaje żż ywych istot, jedne
żwane omylnymi, a drugie żwane nieomylnymi. Wsżystkie istoty
uwiężione w sś wiecie materialnym są omylne, podcżas gdy te
nieuwarunkowane i wiecżnie usytuowane w sś wiecie duchowym,
nażywane są aksara, cżyli nieomylnymi. Następnie Pan moś wi:
uttamah purusas tv anyah / paramatmety udahrtah
yo loka-trayam avisya / bibharty avyaya isvarah
yasmat ksaram atito 'ham / aksarad api cottamah
ato 'smi loke vede ca / prathitah purusottamah
„Poża tymi omylnymi i nieomylnymi żż ywymi istotami jest jesżcże jedna, najwyżż sża osoba, żnana jako Paramatma. Osoba ta prżenika wsżystkie trży sś wiaty i istnieje jako najwyżż sży kontroler.
I ponieważż Ja [Pan SŚ ri Krysżna] jestem transcendentalny w stosunku do nich wsżystkich, nawet do tych nieomylnych, żnany jestem
we wsżystkich Wedach i historiach [Puranach, Mahabharacie, Ramajanie itd.] jako Absolutna Najwyżż sża Osoba Boga.” (Bg.15.17-18)
→
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Jesżcże dobitniej żnacżenie Wed wyjasś nia SŚ rimad-Bhagavatam.
Konklużją literatury wedyjskiej jest to, żż e Pan SŚ ri Krysżna jest pier wotnym Panem i prżycżyną wsżystkich prżycżyn. Posiada On
wiecżną, dwuramienną postacś najpiękniejsżego młodżienś ca, żnaną
jako SŚ yamasundara i to jest kwintesencją Wed dotycżącą Boga. Boś g
jest jeden, ale żż ywych istot, żaroś wno wyżwolonych jak i uwarunkowanych jest wiele i żnajdują się one na bardżo wielu roś żż nych stopniach rożwoju. ZŻ ywe istoty nigdy nie są roś wne Bogu, ale będąc Jego
nieodłącżnymi cżąstkami, są one Jego wiecżnymi sługami. Jak długo żż ywe istoty są usytuowane w naturalnej pożycji Jego sług, tak
długo są sżcżęsś liwe, a odchodżąc ż tej pożycji, stają się wiecżnie
niesżcżęsś liwe. Taka jest konklużja Wed.
{ Spis Tresś ci }

Werset 41

Tekst 41
Na przejrzystym, jesiennym niebie, pomiędzy skrzącymi się
gwiazdami, głównym obiektem który przyciąga wzrok wszystkich jest piękny księżyc. I tak samo główną osobą, która przyciąga uwagę wszystkich w dynastii Vrsni, czyli w rodzinie
Yadu, jest Pan Śri Kryszna.

e

Osoba Boga, SŚ ri Krysżna, pojawił się w rodżinie Yadu i dlatego
od tamtej pory dynastia Yadu rożsiewała blask, jak księżż yc jesienią.
Pojawianie się i żnikanie Pana podobne są do wschodoś w i żacho doś w słonś ca. Słonś ce najpierw pojawia się na wschodżie, ale nie
ożnacża to, żż e jest ono synem tego kierunku sś wiata. Słonś ce porusża
się swym własnym torem i ani nie wschodżi, ani nie żachodżi. Tylko ż tego powodu, żż e my widżimy je na wschodnim horyżoncie,
możż emy powiedżiecś , żż e ono wschodżi ż tej strony. Podobnie, gdy
Osoba Boga pojawia się w jakiejsś konkretnej rodżinie, nie ożnacża
to, żż e jest On do tego żobowiążany. Jest On w pełni nieżależż ny
i możż e pojawiacś się i żnikacś gdżiekolwiek tylko żechce, ponieważż
jest On wsżechprżenikający.
Mniej inteligentne osoby nie mogą pojącś pojawiania się i żnikania inkarnacji Pana, ale takich niedowiarkoś w nie wspiera żż adne
rożsądne rożumowanie. Jesś li Boś g jest wsżechprżenikający, tak jak
na prżykład istniejąca wsżędżie elektrycżnosś cś , to żnacży, żż e możż e
On żamanifestowacś się w dowolnym miejscu Swego stworżenia.
Gdy jest On wewnątrż, nie możż emy Go dostrżec, ale gdy jest On na
żewnątrż, żobacżycś Go możż e każż dy, chociażż żaledwie niewielu żna
Go takim, jakim On jest. Każż dy widżi słonś ce codżiennie, ale nie
ożnacża to, żż e każż dy wie, cżym to słonś ce jest w rżecżywistosś ci. Podobnie, kiedy Pan SŚ ri Krysżna był tu obecny pięcś tysięcy lat temu,
żaledwie kilka osoś b wiedżiało, kim On naprawdę jest.
Każż dy, kto pożnaje Go takim jakim On jest, osiąga wyżwolenie
natychmiast, a opusżcżając swe obecne ciało, udaje się ż powrotem
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do Osoby Boga, aby jużż nigdy nie powroś cicś do tego wsżechsś wiata
roś żż norodnych cierpienś . W Bhagavad-gicie (4.9) Pan potwierdża to
słowami:
janma karma ca me divyam / evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma / naiti mam eti so 'rjuna
„Kto żna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich
cżynoś w, ten, opusś ciwsży to ciało, nigdy nie rodżi się ponownie
w tym sś wiecie materialnym, ale osiąga Moją wiecżną siedżibę.”
Ale są teżż głupcy, ktoś rży uważż ają Pana ża żwykłego cżłowieka,
nie żnając istoty Jego transcendentalnych cech. W Bhagavad-gicie
(9.11) Pan potwierdża to następująco:
avajananti mam mudha / manusim tanum asritam
param bhavam ajananto / mama bhuta-mahesvaram
„Głupcy wysś miewają Mnie, kiedy żstępuję w ludżkiej postaci.
Nie żnają Mojej transcendentalnej natury i nie wiedżą, żż e jestem
Najwyżż sżym Panem wsżystkiego, co istnieje.”
{ Spis Tresś ci }

Werset 42

Tekst 42
Jesienne noce są przyjemne, gdyż nie jest ani za gorąco, ani za
zimno. Łagodny wietrzyk, przepływający przez pełne owoców
i kwiatów ogrody Vrindavan, zdawał się przynosić przyjemność wszystkim. Tej przyjemności nie doświadczały jedynie
gopi, które pod nieobecność Kryszny ogarniał głęboki smutek.

e

Są dwa rodżaje transcendentalnych emocji, dosś wiadcżanych
prżeż osoby wielbiące Pana. Jeden rodżaj nażywa się sambhoga,
a drugi viraha. Według autorytetoś w ż sukcesji ucżnioś w, wielbienie
viraha dostarcża wyżż sżego smaku niżż wielbienie sambhoga. Sambhoga ma miejsce prży beżposś rednim kontakcie, a viraha ma miejsce beż takiego kontaktu. Pan SŚ ri Caitanya Mahaprabhu polecił

nam podjącś rodżaj wielbienia viraha. W nasżym obecnym stanie
nie możż emy nawiążacś żż adnego beżposś redniego kontaktu ż Osobą
Boga, ale praktykując nastroś j viraha, będżiemy w stanie transcendentalnie dożnacś obecnosś ci Pana ż więksżą miłosś cią, niżż w Jego
obecnosś ci.
Beż miłosś ci do Boga nie ma kwestii moś wienia nawet o beżposś rednim kontakcie ż Nim. Podcżas żstąpienia Pana do tego sś wiata,
widżiały Go nieżlicżone tysiące ludżi, ale ponieważż nie mieli oni
miłosś ci do Boga, ż trudem prżychodżiło im żrożumienie, żż e SŚ ri
Krysżna jest Osobą Boga. Dlatego w pierwsżej kolejnosś ci musimy
uaktywnicś nasżą usś pioną miłosś cś do Boga, poprżeż prżestrżeganie
żasad i podążż anie sś ladami tych autorytetoś w, ktoś rży usytuowani są
na platformie miłosś ci do Boga. Pasterki gopi dają nam najwyżż sży
prżykład nieżmiesżanej ż nicżym miłosś ci do Boga i Pan Caitanya
w konś cowej fażie Swych realiżacji żamanifestował ten rodżaj wielbienia viraha, jaki preżentowały pasterki gopi.
Roś wnieżż w tym materialnym sś wiecie możż emy dosś wiadcżycś cienia nastroju viraha. Kochająca żż ona, mążż cży prżyjaciel, możż e odcżuwacś prżeż jakisś cżas sżalenś cży brak osoby ukochanej, ale taki
stan umysłu nie jest trwały. Kochający mążż , cży kochająca żż ona
wchodżą w nowy żwiążek i żapominają o prżesżłosś ci. Jest tak ż powodu braku realnosś ci żwiążkoś w tego materialnego sś wiata.
Sytuacja duchowa jest jednak diametralnie inna. Bona fide
osoba, ktoś ra jest żakochana w Bogu, nie możż e nigdy Go żapomniecś
nawet w żamian ża wsżystko inne. Wielbiciel Pana nie możż e bycś
sżcżęsś liwy beż Pana, nieżależż nie od okolicżnosś ci. Podcżas
nieobecnosś ci Pana wielbiciel ma Jego towarżystwo poprżeż
rożpamiętywanie nastroju rożłąki jakiej dosś wiadcżał Pan,
a ponieważż Pan jest absolutny, ucżucie rożłąki jakiego dosś wiadcża
wielbiciel obdarża go wyżż sżym smakiem, niżż kontakt beżposś redni.
Jest to możż liwe tylko po rożwinięciu autentycżnej miłosś ci do Niego.
W tym stanie wielbiciel jest żawsże ż Panem poprżeż ucżucie
rożdżielenia, ktoś re w pewnych okolicżnosś ciach staje się bardżiej
dotkliwe i nie do żniesienia. Łagodny wietrżyk prżypomniał
pasterkom o Panu i dotkliwie odcżuły rożłąkę ż Nim.
{ Spis Tresś ci }

Werset 43

Tekst 43
Jesienią, wszystkie ptaki, zwierzęta i ludzie, odczuwają silniejszy impuls seksualny i ta nieodparta siła zmusza byki, jelenie,
ptaki i ludzi do zapładniania swych partnerek. Podobne
zapłodnienie następuje w rezultacie służby oddania dla Pana.

e

Służż ba oddania dla Pana nigdy nie idżie na marne. Reżultat cży jejsś okresś lonej służż by oddania pojawi się we własś ciwym momencie, nawet gdy osoba ta tego nie pragnie. Cżysś ci wielbiciele nie chcą
nicżego od Pana w żamian ża swoją służż bę, gdyżż nie prowadżą
ż Panem układoś w biżnesowych. Jednak Pan że Swojej własnej woli,
spełnia wsżystkie pragnienia Swoich wielbicieli.
Możż e się wydawacś , żż e ż materialnego punktu widżenia wielbiciel Pana staje się coraż biedniejsży, ale w rżecżywistosś ci tak nie
jest. Typowym prżykładem są Pandavowie. Pięciu braci, sposś roś d
ktoś rych najstarsżym był kroś l Yudhisthira, prżesżło roś żż ne rodżaje
prżesś ladowanś że strony swoich kużynoś w, ktoś rym prżewodżił Duryodhana. Ale w dłużż sżej perspektywie cżasu, kroś l Yudhisthira żostał
prżeż Pana SŚ ri Krysżnę osadżony na tronie, a jego wsżyscy wrogowie żostali pokonani. Kroś la Yudhisthirę nigdy nie porusżały niesżcżęsś cia, ktoś re spotykały ich pomimo posiadania Pana Krysżny ża
towarżysża. Pandavowie nigdy nie modlili się do Pana o nic innego,
jak o służż bę oddania dla Niego, i we własś ciwym cżasie wsżystko
obroś ciło się na ich korżysś cś .
Dlatego wielbiciel powinien pełnicś swoją służż bę oddania ż pełnym żaangażż owaniem, wytrwałosś cią i ufnosś cią. Powinien wypełniacś swoje planowe obowiążki, bycś cżystym w sercu i pełnicś służż bę
w towarżystwie innych wielbicieli. Wsżystkie te sżesś cś punktoś w doprowadżi wielbiciela na sś cieżż kę sukcesu. Nie należż y żniechęcacś się
w wykonywaniu służż by oddania. Porażż ki wcale nie musżą ożnacżacś
sżkoś d cży strat, a racżej mogą stacś się filarami sukcesu. Należż y miecś
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silną wiarę w żasady regulujące ża jakimi podążż ają dusże samożrealiżowane i nie wolno nigdy wątpicś w ostatecżny reżultat takiej
służż by oddania. Wręcż odwrotnie, trżeba wypełniacś swoje prżepisane obowiążki beż wahania i nigdy nie należż y poddawacś się wpły wom niewłasś ciwego towarżystwa.
Nigdy nie powinnisś my uważż acś powrotu do Osoby Boga ża żabawę. Musimy podejsś cś do tego poważż nie, jak żalecają to pisma. Dla
osoby sżcżerże podążż ającej procesem, reżultat jest absolutnie pewny i kiedy nadejdżie własś ciwy cżas, pojawi się sam. Dhruva Maharadżż a udał się do lasu by wielbicś Boga dla okresś lonego celu, ale
kiedy tylko Pan pojawił się prżed nim, nie pragnął jużż od Pana nicżego. Pan jednakżż e obdarżył Dhruvę Maharadżż a dwiema korżysś ciami: najpierw spełnił jego materialne pragnienia, a następnie
pobłogosławił go wiecżnym wyżwoleniem. Takie nauki pożnajemy
że wsżystkich pism objawionych. Wsżechmocny Boś g prżyżnaje
nam reżultaty jakich pragniemy i dlatego powinnisś my pragnącś
tego, co jest wiecżne, prżepełnione duchową radosś cią i pełne wiedży. Nie powinnisś my pełnicś służż by oddania dla osiągania rżecży
tymcżasowych i beżwartosś ciowych.
{ Spis Tresś ci }

Werset 44

Tekst 44
Jesienią wszystkie zbiorniki wodne pełne są kwiatów lotosu.
Są tam również i inne kwiaty przypominające lotosy, a wśród
nich znajduje się kwiat kumuda. Kiedy wschodzi słońce,
wszystkie kwiaty pięknie otwierają się, ale nie kwiat kumuda.
Podobnie, przypominającym lotosy ludzi cieszy pojawienie się
odpowiedzialnego króla. Ale ludziom przypominającym kwiat
kumuda, to się nie podoba.

e

W tym wieku Kali ludżie chcą miecś własny rżąd, ponieważż klasa
kroś loś w uległa żepsuciu. Dawniej jednak tak nie było. Kroś lewscy sy nowie trenowani byli pod okiem doskonałych braminoś w-acaryów,
tak jak Pandavowie i Kauravowie posłusżni byli instrukcjom kwalifikowanego bramina i profesora, SŚ ri Dronacaryi. Książż ęta byli rygorystycżnie sżkoleni w polityce, ekonomii, sżtuce wojennej, etyce
i moralnosś ci, naukach, a ponadto, w służż bie oddania dla Pana. Dopiero po takim dobrym prżygotowaniu, książż ęta mogli bycś koronowani. A gdy jużż ktoś rysś żostawał kroś lem, wtedy nadal doradżali mu
dobrży bramini. Jesżcże nawet w sś redniowiecżu Maharadżż a Cżandragupta miał ża doradcę ucżonego bramina Canakya Panditę.
W systemie monarchistycżnym jeden dobrże wysżkolony cżłowiek był wystarcżająco kompetentny by rżądżicś samodżielnie krajem. Ale w demokracji nikt nie prżechodżi takich sżkolenś , prżeż
jakie prżechodżili dawniej książż ęta. Politycy po prostu obejmują
odpowiedżialne stanowiska w administracji rżądowej prży pomocy
żdobytych głosoś w wyborcżych i dyplomatycżnych żabiegoś w.
W miejsce jednego kroś la, cżyli najwyżż sżego urżędnika sprawującego władżę, w demokracji jest tak wielu niby-kroś loś w: preżydent, ministrowie, wiceministrowie, sekretarże, asystenci sekretarży,
osobisś ci sekretarże i podsekretarże. Są roś żż norodne partie: politycżne, społecżne cży komunalne i są roś wnieżż strażż nicy dyscypliny partyjnej, partyjne żachcianki i tak dalej. Ale nikt nie jest odpowiednio
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prżygotowany do tego, aby żadbacś o prawdżiwe interesy rżądżonego ludu. W tak żwanych rżądach demokratycżnych korupcja sżaleje
jesżcże bardżiej niżż w autokracji cży monarchii.
Ci, ktoś rym się dobrże powodżi dżięki stwarżaniu pożoroś w służż enia ludowi, wcale nie są żainteresowani, aby panś stwem rżądżił
kroś l. Oni są jak te kwiaty kumuda, ktoś re nie cżerpią prżyjemnosś ci
ż promieni wschodżącego słonś ca. Słowo ku żnacży „żła”, a mud żnacży „prżyjemnosś cś ”. Tym, ktoś rży chcą obławiacś się dżięki stanowiskom w administracji, nie na rękę są rżądy dobrego kroś la. Pomimo
głosżenia demokracji, sami chcą bycś kroś lami. Dlatego prży pomocy
fałsżywej propagandy walcżą pomiędży sobą o głosy wyborcoś w
i cżerpią prżyjemnosś cś ż politykowania osobisś cie. Nie uciesżyłaby
ich więc osoba kroś la. Obecnosś cś dobrego kroś la nigdy nie ciesży żło dżiei i bandytoś w, natomiast posiadanie takiej dobrże wysżkolonej
osoby na cżele panś stwa jest w interesie żwykłych ludżi.
{ Spis Tresś ci }

Werset 45

Tekst 45
Po tym jak nowo wyrosłe zboża zostały ścięte i zwiezione z pól
ryżowych do domów, wszędzie zaczęto obchodzić uroczystości
zwane navanna, w obecności Pana jako Śri Kryszny i Baladevy.

e

W kulturże wedyjskiej, ucżeni uważż ają wsżystkie takie naturalne produkty jak żbożż a, owoce, kwiaty i mleko, ża dary Boga. Nikt
nie jest w stanie wyprodukowacś tych rżecży w fabrykach stworżonych prżeż cżłowieka, nieżależż nie od tego jak bardżo ludżie mogą
bycś żaawansowani naukowo. Ludżie mogą prżygotowacś roś żż ne potrawy ż takich prżysłanych prżeż Boga daroś w natury, ale nie są
w stanie wyprodukowacś tych naturalnych składnikoś w. Dlatego ludżie duchowej kultury odcżuwają wdżięcżnosś cś w stosunku do
Pana, gdy otrżymują wystarcżające ilosś ci produktoś w naturalnych.
Ceremonia navanna-praśana jest okażaniem Bogu wdżięcżnosś ci
ża dary natury. Najpierw wiesś niacy ofiarowują nowo żebrane żiarno ryżż u Panu, cży to indywidualnie cży to żbiorowo, po cżym wsży scy jedżą ofiarowane Panu prasadam. Dżięki takim ceremoniom
ludżie cżują się sżcżęsś liwi i żamożż ni.
Zawsże powinnisś my okażywacś nasżą wdżięcżnosś cś ża łaskę
Pana. Nie powinnisś my sądżicś , żż e jestesś my w stanie wyprodukowacś
obfite ilosś ci żboś żż jedynie dżięki nasżym traktorom i nawożom. Te
mogą pomoś c nam jedynie jako narżędżia do produkcji; gdyżż beż
prżyżwolenia Pana nie ma możż liwosś ci wyprodukowania żboś żż , nawet że wsżystkimi traktorami i nawożami.
Gdy Pan Krysżna i Pan Baladeva byli obecni w tym sś wiecie, dobrży miesżkanś cy Vrindavan mieli okażję żrożumiecś , żż e urodżaj
żż ywnosś ci jakiego dosś wiadcżali, żawdżięcżali obecnosś ci Pana. Niektoś rży miesżkanś cy Vrindavan, włącżając w to ojca Pana Krysżny,
Nandę Maharadżż a, żwykli spełniacś ofiary dżiękcżynne dla kroś la
niebios, Indry, ktoś ry jest kontrolerem desżcżu. Beż obfitych desżcżoś w nie mogą wyrosnącś żbożż a, dlatego więc ludżie składali ofiary
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Indrże. Jednakżż e Pan SŚ ri Krysżna żatrżymał tę spełnianą od pokolenś ceremonię i poradżił Swemu ojcu, aby w jej miejsce spełniono
ofiarę dla Najwyżż sżego Pana. Jego celem było wskażanie, żż e nie ma
potrżeby odrębnego żadowalania posżcżegoś lnych poś łbogoś w odpowiedżialnych ża funkcjonowanie roś żż nych departamentoś w kosmosu, tylko żż e trżeba składacś ofiary Najwyżż sżemu Panu, ponieważż jest
On Panem i mistrżem, a wsżyscy inni są Jego sługami. W ten spo soś b, słynna ceremonia anna-kuta, spełniana żwłasżcża we Vrindavan – ale roś wnieżż i w innych cżęsś ciach Indii, żostała wprowadżona
prżeż Pana. Tradycja ta utrżymuje się ażż do dżisś w postaci wielbienia Wżgoś rża Govardhana, na ktoś rym Pan radosś nie spędżał cżas wypasając krowy. Giri Govardhana wielbiony jest jako nie roś żż ny od
Pana, jako żż e nie ma roś żż nicy pomiędży Bogiem, Jego parafernaliami
i Jego rożrywkami.
{ Spis Tresś ci }

Werset 46

Tekst 46
Kupcy, wędrowni mędrcy, królowie i uczniowie, którzy przez
cztery miesiące, trwającej od czerwca do września pory deszczowej nie mogli opuszczać swych domostw, zaczęli w końcu
wyruszać w świat by osiągać swój życiowy sukces. Tak samo,
doskonałe dusze dostają stosowne ciała zaraz po opuszczeniu
obecnego.

e

Ludżiom w ogoś lnosś ci—a żwłasżcża kupcom, naucżającym mędrcom, kroś lom i ucżniom—radżi się nie opusżcżacś domoś w podcżas
cżterech miesięcy pory desżcżowej. Okres tych cżterech miesięcy
żnany jest jako Cżaturmasja i dla każż dego prżepisane są specyficżne żasady obchodżenia tego okresu, cżęsś ciowo ż uwagi na wżględy
żdrowotne, a cżęsś ciowo ż uwagi na realiżację duchową. Podcżas
pory desżcżowej kupcy nie mogą swobodnie handlowacś , wędrowni
naucżyciele – tacy jak sannyasini – nie mogą swobodnie naucżacś
doktryn wedyjskich, kroś lowie nie mogą dokonywacś objażdu swych
kroś lestw, a ucżniowie nie mogą chodżicś do swych sżkoś ł, ktoś re są
wtedy żamknięte. Ale po okresie Cżaturmasji oni wsżyscy ponownie odżyskują swobodę do wykonywania swoich posżcżegoś lnych
obowiążkoś w, dżięki ktoś rym mogą osiągacś swoje upragnione reżultaty.
W taki sam sposoś b nie możż na osiągnącś upragnionych reżultatoś w swych wyrżecżenś , dopoś ki nie osiągnie się wolnosś ci od obecnego ciała. Istnieją roś żż ne sposoby praktykowania roś żż nych rodżajoś w
jogi, ktoś re prowadżą do roś żż nych reżultatoś w w roś żż nych sferach żż y cia. To nie jest tak, żż e wsżystko jest tym samym. Istnieje roś żż norodnosś cś form żż ycia, roś żż norodnosś cś planet i roś żż norodnosś cś sukcesoś w
w duchowej realiżacji. I wsżystko to możż e bycś osiągnięte dopiero
po żakonś cżeniu tego, prżypominającego okres Cżaturmasji, żż ycia.
Dlatego mysś lenie, żż e możż emy udacś się na inne planety w obecnym
ciele, jest jedynie głupim wytworem wyobrażś ni. Jesś li pragniemy
udacś się na Devalokę, cżyli planety żamiesżkałe prżeż poś łbogoś w,
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musimy żdobycś odpowiednie kwalifikacje i tak samo jest gdy chcemy udacś się ż powrotem do kroś lestwa Boga. A nawet jesś li chcemy
pożostacś na tej planecie, ale w lepsżych warunkach żż ycia, to roś w nieżż będżie żależż ało to od spełnienia okresś lonych wymogoś w. Tak
cży inacżej, nasże pragnienia mogą żostacś spełnione żaraż po
opusżcżeniu tego ciała.
Kupcy, wędrowni naucżyciele, kroś lowie i ucżniowie, stanowią
cżtery ważż ne cżęsś ci ludżkiego społecżenś stwa. Na kupcach spocżywa obowiążek żadbania, aby każż dy otrżymał własś ciwy udżiał
w żż ywnosś ci, ktoś rą żż ywe istoty otrżymują w darże od Boga. Naucżający sannyasini nie powinni żajmowacś się konstruowaniem klasżtoroś w (matha) i sś wiątynś , ale powinni chodżicś od domu do domu
i osś wiecacś ludżi w sś wiadomosś ci Boga. Kroś l powinien opusżcżacś
swoś j pałac by osobisś cie doglądacś spraw jakie dżieją się w jego kroś lestwie. (Maharadżż a Pariksit podcżas takiego objażdu natknął się
na cżłowieka, Kali, ktoś ry żamierżał żabicś krowę i natychmiast go
ukarał). Ucżenś natomiast powinien żdobywacś wiedżę gdżiekolwiek
jest ona dostępna. Połącżone dżiałanie tych cżterech cżęsś ci społecżenś stwa żawsże prżycżynia się do ogoś lnego dobrobytu ludżi.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 47
Z królestwa Transcendencji, które nazywa się Krysznaloka,
emanuje świetlista poświata, która przypomina ogon komety.
Ta świetlista poświata jest nieograniczona, niezmierzona i niezgłębiona. Unoszą się w niej niezliczone świetliste planety,
a każda z nich jest samoświetlna. Jakiś ograniczony obszar tej
świetlistej poświaty zostaje okryty przez energię materialną,
tak jak fragment nieba zostaje czasami przesłonięty przez
chmurę. Wewnątrz tej materialnej energii znajdują się niezliczone wszechświaty, w każdym wszechświecie znajdują się
niezliczone materialne planety, a ziemia jest jedną z takich
planet. W ten sposób możemy zrozumieć jak niewiele znaczącą częścią całego kosmosu jest ten glob, na którym żyjemy.

e

Jak wspomniano powyżż ej, Krysżnaloka jest reżydencją Osoby
Boga, oryginalnej Transcendencji. SŚ wietlista posś wiata emanująca
ż Krysżnaloki jest osobistym blaskiem Pana. Wsżechmocny Pan
będąc pełnym niepojętych energii, rożprżestrżenia się poprżeż
roś żż ne formy i energie. Istnieją formy pochodżące ż Jego energii, jak
roś wnieżż formy emanujące ż Jego osoby. Ponieważż jest On
posiadacżem nieżlicżonych energii, możż e żrobicś cokolwiek tylko
żapragnie i odbywa się to natychmiast oraż w pełnej doskonałosś ci.
Jego energie prżypominają emanujące ż ognia ciepło i sś wiatło. Cała
ta manifestacja kosmicżna jest nicżym innym jak rożwinięciem
Jego energii. Te energie są Jego emanacjami i dlatego stanowią
jednocżesś nie jednosś cś ż Nim, jak i teżż są od Niego roś żż ne.
Transcendencja poroś wnywana jest do mleka, a emanacje Pana
poroś wnywane są do jogurtu. Jogurt nie jest nicżym innym jak mlekiem, ale jednocżesś nie roś żż ni się od niego. Jogurt jest mlecżnym
produktem, ale nie możż e bycś użż yty w miejsce mleka. Pan jest teżż
poroś wnywany cżasami do drżewa. Chociażż korżenie drżewa są
prżycżyną istnienia jego pnia, konaroś w, gałążek, lisś ci i owocoś w, to
jednak pienś drżewa nie jest owocem, owoc nie jest lisś ciem, ani teżż
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lisś cś nie jest korżeniem. Jesś li chodżi o dostarcżenie drżewu wody, to
musi bycś ona dostarcżona do korżeni, a nie do lisś ci. Polewanie
wodą lisś ci nie służż y żż adnemu celowi, natomiast podlewanie korżeni żaspokaja wsżystkie cele. Taka jest esencja filożofii duchowej
kultury.
Krysżnaloka ma roś wnieżż inną nażwę, Goloka Vrindavan. Poniżż ej
tej Goloki żnajdują się Hari-dhama, Mahesś a-dhama i Devi-dhama.
Hari (Visnu, Narayana) jest oficjalną postacią Pana, Mahesś a (SŚ iva)
jest oficjalną postacią energii Pana, a Devi jest ekspansją energii
Pana. Roś wnieżż żż ywe istoty są ekspansjami energii Pana. Są dwa rodżaje żż ywych istot, jedne nażywane są dusżami wyżwolonymi,
a drugie nażywane są dusżami uwarunkowanymi.
Planety, ktoś re unosżą się w sś wietlistej posś wiacie nażywają się
Hari-dhama. Panującą tam postacią Boga jest Hari, a boś stwami nad
ktoś rymi On panuje są wyżwolone dusże. Mimo, żż e cechy dusż wyżwolonych i cechy Pana są niemal takie same, to jednak Pan Hari
jest dominującym, a wyżwolone dusże są Mu podległymi. Nieżlicżonym planetom w Hari-dhama prżewodżą roś żż ne, formalne ekspansje Pana i każż da ż Nich nosi inne imię.
Wsżechsś wiaty żnajdujące się wewnątrż tej energii materialnej
nażywane są Devi-dhama. Panuje tu Pan Visnu, ktoś remu asystują
Brahma i SŚ iva. Kroś lestwo Devi-dhama kontrolowane jest prżeż trży
siły natury materialnej, mianowicie dobrocś , pasję i ignorancję. Pan
Visnu jest inkarnacją dobroci, Brahma jest inkarnacją pasji, a SŚ iva
jest inkarnacją ignorancji. Brahma stwarża ten materialny sś wiat,
Visnu go utrżymuje, a SŚ iva go nisżcży. To materialne stworżenie jest
powoływane do istnienia ż woli Pana i roś wnieżż ż Jego woli jest unicestwiane. Chociażż leżż ące w tej materialnej energii wsżechsś wiaty
są tak cyklicżnie tworżone i unicestwiane, to planety żnajdujące się
w kroś lestwie Hari-dhama istnieją wiecżnie.
Uwarunkowane żż ywe istoty, ktoś re wolą ciesżycś się same żamiast
służż ycś Panu, dostają sżansę prżebywania w Devi-dhama i posżukiwania wyżwolenia. Niektoś re ż nich udają się do Hari-dhama, niektoś re udają się do Mahesś a-dhama, a niektoś re pożostają w Devidhama. Mahesś a-dhama jest granicżnym obsżarem żnajdującym się
pomiędży Hari-dhama i Devi-dhama. Impersonalisś ci, ktoś rży pragną

wtopienia się w Transcendencję, umiesżcżani są w Mahesś a-dhama.
Ci, ktoś rży chcą pożostacś na roś żż nych systemach planetarnych w tych
materialnych wsżechsś wiatach, teżż mogą to żrobicś . Ale ci, ktoś rży
pragną wydostacś się ż tej energii materialnej, mogą albo osiągnącś
ktoś rąsś ż planet kroś lestwa Hari-dhama, albo udacś się beżposś rednio
na Krysżnalokę.
Proces bhakti-jogi umożż liwia żż ywej istocie wejsś cie do kroś lestwa
Hari-dhama, proces jnana-jogi umożż liwia jej wejsś cie do kroś lestwa
Mahesś a-dhama, a proces karma-jogi żmusża ją do pożostania
w Devi-dhama i podlegania nieustannym narodżinom i sś mierciom,
oraż żmieniania materialnych okrycś cielesnych, stosownie do rodżaju karmy jaką ona wykonuje.
{ Spis Tresś ci }
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Tekst 48
Księżyc, inaczej zwany Czandraloką, jest jednym z czterech
ważnych miejsc rezydowania półbogów. Za Jeziorem Manasa
znajduje się Góra Sumeru. Po wschodniej stronie tej góry znajduje się planeta Devadhani, na której rezyduje Indra. Po południowej stronie Góry Sumeru znajduje się planeta Samyamani.
Tam rezyduje Yamaraja. Po stronie zachodniej jest planeta
Nimlocani, gdzie rezyduje Vayu, półbóg kontrolujący wiatr.
A po stronie północnej usytuowany jest Księżyc, znany też jako
Vibhavari.
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Wsżystkie te roś żż norodne planety żnajdują się w tym samym
wsżechsś wiecie, w ktoś rym usytuowana jest roś wnieżż nasża planeta.
Osoby bardżo materialistycżne żawsże angażż ują się w żadowalanie
żmysłoś w. Takie osoby podejmują wielbienie materialnych
poś łbogoś w i boginś w celu spełnienia swych materialnych pragnienś .
Mają upodobanie do pełnienia ofiar prżebłagalnych dla poś łbogoś w
i swych prżodkoś w w niebie. Takie osoby otrżymują automatycżnie
promocję na Księżż yc, gdżie mogą delektowacś się niebianś skim
napojem soma.
Warunki temperaturowe jakie panują na Księżż ycu są żbyt żimne
dla miesżkanś coś w Ziemi, dlatego żwykli ludżie, ktoś rży proś bują tam
się dostacś w żiemskich ciałach, marnują jedynie cżas. Sama
obserwacja Księżż yca ż daleka nie pomożż e nikomu w żrożumieniu
warunkoś w jakie tam panują. Należż y najpierw prżekrocżycś Jeżioro
Manasa, a następnie Goś rę Sumeru i dopiero wtedy możż liwe jest
wysś ledżenie orbity Księżż yca. Poża tym, żż aden żwykły cżłowiek nie
ma możż liwosś ci wejsś cia na tę planetę. A nawet ci, ktoś rży mogli tam
się udacś po sś mierci, musieli wcżesś niej spełniacś prżepisane
obowiążki dla żadowolenia pitów i devów. Nawet oni jednak żostają
odesłani ż powrotem na Ziemię, po prżeżż yciu okresś lonej długosś ci
cżasu na Księżż ycu.
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Dlatego ludżie o rożwiniętej sś wiadomosś ci nie marnują cżasu na
wyciecżki na Księżż yc, cży to rżecżywiste, cży teżż wyimaginowane.
Takie inteligentne osoby nie żabiegają o chwilowe żadowolenie
płynące że żmysłoś w. One racżej wykorżystują swoją żgromadżoną
energię dla kultywacji duchowej. Wypełniają religijne obowiążki
dla żadowolenia Najwyżż sżego Pana, nie dla własnych żmysłoś w. Takich wyjątkowych wielbicieli Pana cechują takie ożnaki jak brak
prżywiążania do materialnych uciech, bycie żadowolonym w sobie,
cżystosś cś serca, prżywiążanie do służż by oddania, brak żainteresowania rżecżami tymcżasowymi oraż wolnosś cś od fałsżywego ego.
Według nauk Wed, takie wielkie osobistosś ci ostatecżnie osiągają to
miejsce, w ktoś rym panuje Najwyżż sża Osoba Boga i ktoś re wolne jest
od sś mierci, narodżin, starosś ci i choroś b. Zmierżając w stronę tych
duchowych planet, te wielkie osobistosś ci prżechodżą prżeż linię
Słonś ca żwaną arcir-marga i widżą po drodże wsżystkie planety jakie leżż ą pomiędży Ziemią, a sś wiatem duchowym.
{ Spis Tresś ci }
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O autorze
SŚ ri SŚ rimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pojawił się
w tym sś wiecie w roku 1896, w Kalkucie, w Indiach. Po raż pierwsży
spotkał swojego mistrża duchowego, SŚ rila Bhaktisiddhantę Sarasvati Gosvamiego w 1922 roku w Kalkucie. Bhaktisiddhanta Sarasvati, wybitny ucżony religijny i żałożż yciel sżesś cś dżiesięciu cżterech
Gaudiya Matha (instytutoś w wedyjskich), polubił tego wyksżtałconego, młodego cżłowieka i prżekonał go, aby posś więcił swoje żż ycie
naucżaniu wiedży wedyjskiej. SŚ rila Prabhupada żostał jego studentem, a jedenasś cie lat poś żś niej formalnie inicjowanym ucżniem.
W cżasie ich pierwsżego spotkania, SŚ rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poprosił SŚ rila Prabhupadę, aby sżerżył wiedżę wedyjską w jężyku angielskim. W kilka lat poś żś niej SŚ rila Prabhupada
napisał komentarż do Bhagavad-gity, wspomagał dżiałalnosś cś Gaudiya Matha, a w roku 1944 żacżął wydawacś Back to Godhead –
dwutygodnik w jężyku angielskim, ktoś ry obecnie jego ucżniowie
wydają na Zachodżie w ponad trżydżiestu jężykach.
W użnaniu dla ucżonosś ci i oddania SŚ rila Prabhupady, w 1947
roku Gaudiya Vaisnava Society nadało mu tytuł „Bhaktivedanta”.
W roku 1950, w wieku lat pięcś dżiesięciu cżterech, SŚ rila Prabhupada porżucił żż ycie rodżinne, prżyjmując porżądek vanaprastha, aby
bardżiej posś więcicś się swoim studiom i pisaniu. SŚ rila Prabhupada
prżenioś sł się do sś więtego miastecżka Vrndavan, gdżie w bardżo
skromnych warunkach żż ył w sś redniowiecżnej sś wiątyni RadhaDamodara. Tam prżeż kilka lat całkowicie oddawał się głębokim
studiom i pisaniu. W roku 1959 prżyjął wyrżecżony porżądek żż ycia
(sannyasę). W Radha-Damodara SŚ rila Prabhupada rożpocżął pracę
nad dżiełem swego żż ycia: wielotomowym tłumacżeniem i komentarżami do SŚ rimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) – żawierającego osiemnasś cie tysięcy wersetoś w. Napisał roś wnieżż Łatwą podróż
na inne planety.
Po wydaniu trżech tomoś w Bhagavatam, SŚ rila Prabhupada
opusś cił Indie w 1965 roku, aby wypełnicś misję swojego mistrża duchowego. Następnie napisał ponad sżesś cś dżiesiąt tomoś w autorytatywnych tłumacżenś , komentarży i podsumowujących studioś w na
temat filożoficżnych i religijnych klasycżnych dżieł Indii.
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Kiedy w roku 1965 SŚ rila Prabhupada po raż pierwsży prżybył
drogą wodną do Nowego Yorku, był praktycżnie beż grosża. Po nie spełna roku wielkich trudoś w, w lipcu 1966 roku żałożż ył Międżynarodowe Towarżystwo SŚ wiadomosś ci Krsny. Ażż do chwili, gdy opusś cił
ten sś wiat (14 listopada 1977 roku), prżewodżił temu towarżystwu
i był sś wiadkiem jego rożrostu do prżesżło stu aśramów, sżkoś ł,
sś wiątynś , instytutoś w i społecżnosś ci rolnicżych.
To własś nie SŚ rila Prabhupada żałożż ył duchową społecżnosś cś New
Vrndavan w Zachodniej Virginii i żaprowadżił na Zachodżie wedyjski system edukacji, gurukulę.
SŚ rila Prabhupada roś wnieżż żainspirował konstrukcję kilku wielkich, międżynarodowych, kulturalnych centroś w w Indiach. Centrum w SŚ ri-dhama Mayapur w Zachodnim Bengalu jest miejscem,
gdżie żaplanowano miasto duchowe. Jest to ambitny projekt, ktoś rego wykonanie będżie trwało następne dżiesięcś lat. We Vrndavan
w Indiach jest wspaniała sś wiątynia Krsna-Balarama i Międżynarodowy Dom Gosś cinny. Dużż e kulturalne i sżkoleniowe centrum jest
teżż w Bombaju. Poża tym w planie jest roś wnieżż budowa innych
centroś w, w dwunastu innych ważż nych miejscach subkontynentu indyjskiego.
Jednakżż e najbardżiej żnacżącym darem SŚ rila Prabhupady są
jego książż ki. Wysoce respektowane prżeż społecżenś stwo akademickie ża ich autorytatywnosś cś , głębię i jasnosś cś , służż ą ża standardowe
podręcżniki na wydżiałach wielu ucżelni. Jego prace żostały prżetłumacżone na prżesżło trżydżiesś ci jężykoś w. Bhaktivedanta Book
Trust, żałożż one w roku 1972 w celu publikowania jego książż ek, stało się najwięksżym sś wiatowym wydawcą w dżiedżinie religii i filożofii Indii.
Pomimo swego żaawansowanego wieku, SŚ rila Prabhupada
w prżeciągu żaledwie dwunastu lat – cżternasś cie raży okrążż ył Ziemię, dając wykłady na sżesś ciu kontynentach. Pomimo takiego ożż ywionego trybu żż ycia, SŚ rila Prabhupada nie prżestawał pisacś . Jego
prace stanowią prawdżiwą bibliotekę filożofii, religii, literatury
i kultury wedyjskiej.
{ Spis Tresś ci }

