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Wprowadzenie
 Składamy pełne sżacunku pokłony lotosowym stopom Jego Bo- 

skiej   Miłosś ci   A.   C.   Bhaktivedanty  Swamiego  Prabhupady,   Założż y- 
ciela-Acaryi  Międżynarodowego   Towarżystwa   SŚ wiadomosś ci 
Krysżny, ktoś ry prżynioś sł sś wiatło Bhagavata całemu sś wiatu. Z rado- 
sś 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 żapre- 
żentowania   im  ponadcżasowych   nauk  SŚ rimad-Bhagavatam  byłby 
najlepsży. Oryginalne Bhagavatam żostało napisane ponad pięcś  ty- 
sięcy   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  Pra- 
bhupada wybrał jeden rożdżiał ż tego dżieła,  by żapreżentowacś go 
podcżas konferencji. 

 Rożdżiał, ktoś ry Prabhupada wybrał, był opisem jesieni we Vrin- 
davan, miejscu pojawienia się Pana Krysżny. SŚ rila Prabhupada wie- 
dżiał,  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 Prabhupa- 
da   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  konfe- 
rencji preżentacji, a w prżysżłosś ci możż e i książż ki. Jednak wskutek 
pewnych niefortunnych żdarżenś , SŚ rila Prabhupada nie moś gł ucżest- 
nicżycś w tej  konferencji  i  cały  project  żostał  odłożż ony  na  poś łkę. 
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Wprowadżenie 2

W rżecżywistosści, nawet w momencie jego odejsścia ż tego sświata,
praca ta nie była jesżcże opublikowana, ani nawet nie powstały do
niej żżadne ilustracje.

Zadanie  dokonś cżenia  tego  wielkiego
projektu pożostało w rękach BBT (Bhakti-
vedanta Book Trust), wydawnictwa powo-
łanego  do  nieprżerwanego  drukowania
wsżystkich książżek SŚ rila Prabhupady, a do-
kładniej moś wiąc, żlecenie to otrżymała fi-
lia  BBT  ż  Hong-Kongu,  gdyżż  tę  pożycję
SŚ rila  Prabhupada  żadedykował  sżcżegoś l-
nie ludżiom Ażji. Po długim posżukiwaniu

własściwego artysty,  BBT użyskało w tym żakresie pomoc żnanej
malarki Madame Li Yun Sheng, ktoś rej dojrżały i delikatny styl od-
powiednio dopełnił piękne opisy jesieni SŚ rila Prabhupady. W ten
własśnie  sposoś b,   piękny  blask  Bhagavata  możże  osświetlacś  teraż
sświat.

Madame Li ukonś cżyła cżterdżiesści osiem bogato żdobionych ob-
rażoś w w mniej niżż  rok, pomimo żaawansowanego wieku i słabną-
cego  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  kulturo-
wych – 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 przy-
strojone. Przetaczające się grzmoty i  pojawiające się błyska-
wice 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, burżo- 
we   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 beżkre- 
sne  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 Absolut- 
nej Całosś ci i żapomina o swym prżypominającym beżchmurne nie- 
bo   stanie   cżystosś ci.   To   żapomnienie   jest   prżycżyną   pocżucia 
odrębnosś ci i prżyjęcia fałsżywej identyfikacji. W ten sposoś b żapo- 
minające żż ywe istoty, żaroś wno indywidualnie jak i żbiorowo, wyda- 
ją   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 po- 
woduje on wżrost twoś rcżej inwencji do odrębnego panowania nad 
siłą tamas. Błyski błyskawic są jedynym promykiem nadżiei na do- 
prowadżenie 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  po- 
międży całym niebem,  a tym jego fragmentem,  ktoś ry  podatny  jest 
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Werset 1a

na bycie prżesłoniętym. Chmura, ktoś rej towarżysżą grżmoty i bły- 
skawice,   nie   jest   w   stanie   prżesłonicś   całego   beżkresnego   nieba. 
Dlatego Absolutna Prawda, ktoś ra poroś wnywana jest do całego nie- 
ba, jest jednocżesś nie tożż sama jak i nietożż sama ż żamanifestowaną 
żż ywą istotą. ZŻ ywa istota jest jedynie małą proś bką Absolutnej Praw- 
dy 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 prżed- 
stawił Pan SŚ ri Caitanya Mahaprabhu w Swoim objasś nieniu Vedanta- 
sutr.   Vedanta   jest   sś rodkiem   do   filożoficżnych   interpretacji   i   nie 
możż e bycś  żawłasżcżona prżeż żż adną ż posżcżegoś lnych klas filożo- 
foś w. Sżcżery posżukiwacż Prawdy Absolutnej nażywany jest Vedan- 
tystą. 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 fi- 
lożoficżnych spekulacji.

 { Spis Tresś ci }
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Tekst 2
Prażące  słońce  wyparowuje  wodę  z  mórz,  rzek,  jezior  oraz
innych zbiorników wodnych i wszędzie jest mało wody. Spra-
gnieni  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 wła- 
sś 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 grżesż- 
nymi  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 ł- 
cżesnych   ustrojach   demokratycżnych,   obywatele   nie   powinni 
uskarżż acś się na rżądy, ponieważż  cała panś stwowa administracja wy- 
wodżi się ż nich samych. Jesś li więc ludżie są nieucżciwi, to i admini- 
stracyjna   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 rżą- 
du,  nieżależż nie  od  tego  ktoś ra  partia  objęła  administrację.  Dlatego 
dobry   charakter   całego   społecżenś stwa   jest   pierwsżą   żasadą,   ko- 
niecżną do istnienia dobrego rżądu i roś wnego rożdżiału doś br. 
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Werset 2a

 W dawnych cżasach dla materialnego i duchowego rożwoju spo- 
łecżenś stwa, idealni naucżyciele ksżtałcili kroś loś w w żasadach filożo- 
fii   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  dżisiej- 
sżych demokratycżnych modelach rżądoś w. Partia rżądżąca w spo- 
soś 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 sta- 
nowią   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 obo- 
wiążek   spełniacś   ofiary   dla   żadowolenia   Najwyżż sżego   Pana. 
Najwyżż sży Pan jest wsżechprżenikający. Tak więc ludżie musżą na- 
ucżycś się spełniacś ofiary dla wsżechprżenikającej Najwyżż sżej Praw- 
dy.   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 naży- 
wa  się  sankirtana-yajna,   cżyli   żbiorowym  ruchem  na  rżecż  prży- 
wroś cenia u cżłowieka utraconej sś wiadomosś ci duchowej. Gdy tylko 
ludżie podejmą ten proces poprżeż duchowy sś piew, taniec i ucżto- 
wanie, 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 do- 
bra,  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 nieposłusż- 
nych  ludżi,  cała atmosfera  administracji panś stwowej staje się ska- 
żż 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   społe- 
cżenś stwie. A to prżyniesie obywatelom sżcżęsś cie.

 { Spis Tresś ci }





Werset 3

Tekst 3
Przyciągane do pojawiających się tu i  tam błyskawic i  prze-
mieszczane  silnymi  wiatrami  chmury,  okrywają  ziemię  by
obdarzyć  spragnionych  ludzi  życiodajną  wodą.  Następnie
zaczynają wylewać deszcze, łaskę Pana, który zawsze jest życz-
liwy w stosunku do będących w potrzebie żywych istot.e

Powinnisśmy wiedżiecś, żże Boś g jest żawsże dla nas łaskawy. Mimo
nasżego rażżącego nieposłusżenś stwa wobec praw natury Boga, Pan
jest  nadal  na tyle łaskawy by żapewniacś  nam utrżymanie.  Woda
jest jedną ż najważżniejsżych rżecży dla nasżego utrżymania, ponie-
ważż  beż wody nie moglibysśmy ani produkowacś żboś żż , ani żaspokoicś
nasżego pragnienia.  Jest  roś wnieżż  potrżebna do bardżo wielu  in-
nych celoś w.  Dlatego Pan prżeżnacżył trży cżwarte nasżej planety
na  wodę i ucżynił ją  słoną, by nie ulegała rożkładowi.  Słona woda,



ża żrżądżeniem Opatrżnosści, nie rożkłada się. Pan sprawił, żże po-
tężżne Słonś ce odparowuje wodę ż takich planet jak Ziemia i destylu-
je ją w chmurach, a następnie gromadżi na sżcżytach goś r, tak jak
my gromadżimy wodę w wysoko umiesżcżonych żbiornikach do
poś żśniejsżego użżycia. Cżęsścś  tej wody żamienia się na sżcżytach goś r-
skich 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 żżywy intelekt Boga, tak jak ża prawem panś -
stwowym stoi jakisś  prawodawca. To nie ma żnacżenia, cży potrafi-
my  dostrżec  takiego  prawodawcę  ża  powsżechnymi  prawami,
musimy jednak prżyżnacś, żże taki prawodawca istnieje. Materia nig-
dy nie jest w stanie dżiałacś  automatycżnie, beż dotyku żżywej ręki
i dlatego musimy użnacś istnienie Boga, najwyżżsżej żżywej istoty sto-
jącej poża prawami natury. W Bhagavad-gicie Pan moś wi, żże ta natu-
ra dżiała pod Jego nadżorem. Natura jest jedynie energią, ża ktoś rą
musi stacś  jej  żśroś dło i  inteligentny moś żg,  tak jak ża energią elek-
trycżną stoi elektrownia, gdżie wsżystko odbywa się pod nadżorem
mysślącego  inżżyniera.  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 jestesśmy na gra-
nicy sśmierci ż braku wody, On daje nam desżcż. Boś g jest łaskawy
niewątpliwie, ale obdarża nas Swą łaską wtedy, kiedy potrżebuje-
my jej  najbardżiej.  Dżieje się tak dlatego,  ponieważż  żapominamy
o Nim żaraż po otrżymaniu od Niego łaski. Jesś li chcemy więc unik-
nącś  cierpienia, powinnisśmy o Nim pamiętacś  żawsże. Pomimo na-
sżego stanu żapomnienia, wspomnianego wyżżej, jestesśmy żwiążani
ż Nim wiecżnie. Bhagavad-gita potwierdża, żże prawa natury są su-
rowe, ponieważż  rżądżą nimi trży roś żżne siły. Ale ten, kto podporżąd-
kowuje się Panu, pokonuje tę surowosścś natury ż łatwosścią.

{ Spis Tresś ci }



Werset 4

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 pa-
miętacś, żże nie jest trwała. Podobnie, są osoby, ktoś re podejmują się
roś żżnych wielkich wyrżecżenś  dla osiągnięcia cżegosś  materialnego,
ale ci prży żdrowych żmysłach unikają tego. Takie wielkie wyrże-
cżenia są jedynie marnowaniem cżasu i energii. Materialne straty
i żyski prżypisane żostają danemu ciału jużż  w momencie jego for-
mowania.  Istnieje 8.400.000 gatunkoś w żżycia i  każżdy rodżaj  ciała
ma prżeżnacżoną okresś loną ilosścś  prżyjemnosści i  cierpienia. Prży-
jemnosści i cierpienia syna bogatego cżłowieka roś żżnią się od prży-
jemnosści  i  cierpienś  syna  biedaka.  Mimo,  żże  nikt  nie  żabiega
o niesżcżęsścia, one i tak prżychodżą. Podobnie, sżcżęsście, ktoś re jest
nam prżeżnacżone,  teżż  prżyjdżie do nas nawet beż nasżych pra-
gnienś . Ale nawet jesś li uda nam się uniknącś  niesżcżęsścś  i dżięki tym-
cżasowym żabiegom sżtucżnie dożnacś  materialnego żadowolenia,
nie  będżie  to  jednak odniesieniem prawdżiwej  korżysści  w żżyciu.
Nasżą powinnosścią jest osiągnięcie trwałego sżcżęsścia i wiecżnego
żżycia,  dlatego więc wsżelkiego rodżaju pokuty i  wyrżecżenia po-
winnisśmy podejmowacś dla tego najwyżżsżego celu jedynie.

Tę najwyżżsżą korżysścś  możżna osiągnącś  w ludżkiej formie żżycia.
Trwałe sżcżęsście możż liwe jest do osiągnięcia wtedy, gdy nie posia-
da się materialnych żśroś deł sżcżęsścia, gdyżż  kontynuacja materialnej
niewoli ożnacża kontynuację trżech rodżajoś w niesżcżęsścś, a ludżkie
żżycie prżeżnacżone jest do żakonś cżenia tych niesżcżęsścś.

Nie powinnisśmy staracś  się bycś  jak te piękne seżonowe kwiaty
lub żielenś , ktoś re są dorodne w porże desżcżowej lecż wynędżniałe
żimą. Bycie ożżywionym prżeż chmurę ignorancji i ciesżenie się wi-
dokiem tymcżasowej żieleni nie jest wcale pożżądane. Należży posta-
racś  się żżycś  pod cżystym niebem, skąpanym w promieniach słonś ca
i księżżyca. To tego tak naprawdę pragniemy. ZŻycie prżepojone wol-
nosścią w wiecżnosści, w kompletnej wiedży i niebianś skiej atmosfe-
rże jest pragnieniem serca osświeconej dusży. Powinnisśmy podjącś
wsżystkie rodżaje pokut i wyrżecżenś  by osiągnącś  to trwałe żśroś dło
sżcżęsścia.
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Werset 5

Tekst 5
Podczas  pory  deszczowej,  wieczorami  jest  zupełnie  ciemno.
Nie ma ani migoczących gwiazd na horyzoncie,  ani przyjem-
nego księżyca, bo są za chmurami. Gdy nie widać tych świetl-
nych  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 żżne okresy cżasu, w ktoś rych siły te do-
minują. Ten okres cżasu w ktoś rym dominuje siła dobroci, nażywa-
ny  jest  Satya-yugą,  okres  dominowania  siły  pasji  nażywany  jest
Treta-yugą,  okres dominowania miesżaniny pasji i ignorancji naży-
wany jest  Dvapara-yuga,  a okres  ciemnosści  i  ignorancji  (ostatni)



nażywany jest  Kali-yugą, cżyli wiekiem kłoś tni. Słowo  kali ożnacża
„kłoś tnię”.  Kali-yuga poroś wnywana jest do pory desżcżowej, ponie-
ważż  podcżas tej wilgotnej pory ludżie dosświadcżają wielu trudoś w.

W  Kali-yudże brak  jest  własściwego  prżewodnictwa.  Zwykle
nocą możżna kierowacś się gwiażdami i księżżycem, ale podcżas pory
desżcżowej jedyne sświatło wskażujące drogę pochodżi  od żniko-
mych  robacżkoś w sświętojanś skich. Prawdżiwym sświatłem w żżyciu
jest wiedża Wed. Bhagavad-gita stwierdża, żże celem Wed jest po-
żnanie wsżechmocnej Osoby Boga. Ale w tym wieku kłoś tni tocżą się
spory nawet co do samej egżystencji Boga. W beżbożżnej cywiliżacji
tego wieku kłoś tni istnieją nieżlicżone towarżystwa religijne, proś bu-
jące wyrżucicś  Boga ż religii.  Tak jak sświetliki pragną dominowacś
podcżas nieobecnosści słonś ca i gwiażd, tak te małe grupy żwolenni-
koś w roś żżnych koncepcji religijnych proś bują dominowacś prżed ocża-
mi pogrążżonych w ignorancji  mas ludżkich.  Istnieje  teraż pewna
licżba samożwanś cżych inkarnacji, ża ktoś rymi podążżają 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 własśnie sposoś b. W obecnym wieku kłoś t-
ni,  łanś cuch  ten  uległ  w  roś żżnych  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  sświętojanś -
skie negują istnienie księżżyca i  gwiażd.  Ci,  ktoś rży pożostają prży
żdrowych żmysłach, nie powinni ulegacś  takim pożbawionym skru-
pułoś w  interpretatorom.  Bhagavad-gita  jest  stresżcżeniem  całej
wiedży wedyjskiej, ponieważż  żostała wypowiedżiana prżeż tę samą
Osobę Boga, ktoś ry objawił wiedżę wedyjską sercu Brahmy, pierw-
sżej stworżonej istoty we wsżechsświecie. SŚ rimad-Bhagavatam żo-
stało  wypowiedżiane  specjalnie  po  to,  by  dacś  prżewodnictwo
ludżiom tego wieku, ktoś ry spowija chmura ignorancji.
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Werset 6



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

W tym wieku beżbożżnej cywiliżacji, mędrcy wsżystkich żnanych
w sświecie odłamoś w religijnych ktoś rży wierżą w Boga, musżą wyjsścś
że swoich pustelni i żacżącś  głosicś  masom ludżkim wiedżę o Bogu,
Najwyżżsżej Woli. Hindusi, mużułmanie, chrżesścijanie, jak i prżed-
stawiciele  innych odłamoś w posiadający pełną wiarę w autorytet
Boga, nie mogą teraż siedżiecś beżcżynnie i prżypatrywacś się w mil-
cżeniu gwałtownemu rożwojowi beżbożżnej cywiliżacji. Istnieje naj-
wyżżsża wola Boga i żżaden kraj ani społecżenś stwo nie jest w stanie
żżycś w pokoju i dobrobycie beż prżyjęcia tej żżywotnej prawdy.

Ostrżeżżenie  jużż  jest,  więc  odpowiedżialni  prżywoś dcy  religijni
musżą żejsścś  się rażem i uformowacś wspoś lną platformę, ligę wielbi-
cieli  Pana.  Nie  ma  takiej  potrżeby,  aby  samożrealiżowane  dusże
żżyły w odosobnieniu. Doskonałe, samożrealiżowane dusże, żaanga-
żżowane w służżbę dla Pana, nie obawiają się  mayi,  tak jak prawo-
rżądni obywatele nigdy nie obawiają się policji. Tacy nieustrasżeni
wielbiciele Boga żawsże objasśniają naukowo Jego istnienie, nawet
ryżykując żżyciem. Tacy wielbiciele Boga mają wspoś łcżucie dla  mas
ludżkich, ktoś re całkowicie żapomniały o Najwyżżsżym Panu i żajęte
są pogonią ża fałsżywym sżcżęsściem, ktoś re konś cży się na żwykłym
żadowalaniu żmysłoś w jakiego dosświadcżają sświnie i psy.

{ Spis Tresś ci }



Werset 7

Tekst 7
Małe strumyki, które były prawie wyschnięte w maju i czerw-
cu,  teraz  zaczynają  występować  z  brzegów,  niczym  nowobo-
gaccy, którzy nagle przekroczyli limity swych wydatków.e



Należży naucżycś  się powagi ż obserwacji morża i strumyka. Mo-
rże żawsże pożostaje w swych granicach, pomimo żże wpada do nie-
go  tak  wiele  rżek.  Podobnie,  cżłowiek  powinien  we  własściwy
sposoś b  wykorżystywacś  wsżelkie żasoby jakie  prżynosi  mu żżycie,
a nie rożtrwaniacś  ich  na rżecży nie  mające trwałej  wartosści.  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 żmy-
słoś w.

Ludżie posiadają dwa rodżaje usposobienś .  Jedni są introspek-
tywni, a drudży są ekstrawaganccy. Tych ekstrawaganckich urżeka-
ją 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  żżadnej trwałej
korżysści ż dobra jakim jest to ludżkie ciało. Natomiast osoba, ktoś ra
rożwinęła  introspektywnosścś,  utrżymuje  powagę  tak  jak  morże.
W prżeciwienś stwie do osoś b  ekstrawaganckich,  ktoś re  są spokojne
i ciche tylko wtedy gdy sśpią, osoby poważżne w pełni wykorżystują
atut jaki daje im ludżka forma żżycia.

Mimo, żże żwierżęce skłonnosści ciała powinny żostacś żminimali-
żowane,  osoby  ekstrawaganckie  prżepełniają  się  tymcżasowymi
chwilami  radosści  płynącymi  ż  materialnych  prżyjemnosści.  Nie-
mniej jednak, gdy tylko pora desżcżowa jaką jest to żżycie konś cży
się, wysychają one jak koryta rżek. ZŻycie dane jest dla własściwego
powodu, żwanego sat — dla tego, co istnieje wiecżnie. W tym mate-
rialnym sświecie nic nie jest sat, cżyli wiecżne, ale żła rżecż jaką jest
ten sświat, możże żostacś  użżyta dla najlepsżego celu. Tym żłem jest
umysł oddany ekstrawagancji, ale możżna żrobicś  ż niego najlepsży
użżytek poprżeż introspekcję. 
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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  zaab-
sorbowaną marnymi dobrami, które posiada.e



Bogaty cżłowiek okażuje swoje bogactwo na roś żżne barwne spo-
soby.  Ma piękną reżydencję ż  odpowiednią ilosścią  żiemi i  ładnie
prżystrżyżżony  ogroś d.  Dom udekorowany  jest  modnymi  meblami
i dywanami. Są tam samochody o lsśniącym lakierże i żestaw radio-
wy do słuchania i nadawania barwnych wiadomosści oraż melodyj-
nych  piosenek.  Wsżystkie  te  rżecży  urżekają  ich  posiadacża,  jak
gdyby był on w sświecie marżenś .

Gdy ten sam cżłowiek był wyschnięty jak leżżąca odłogiem żie-
mia i nie posiadał tych wsżystkich bogactw, żachowywał się żwy-
cżajnie.  Jednak odkąd żdobył te materialne obiekty żadowolenia,
żapomniał, żże w tym sświecie wsżystko prżychodżi i odchodżi jak
pory  roku.  Piękny  Cżerwony  Fort  oraż  Taj  Mahal  wybudował
Shah Jahan,  po cżym opusścił  to  miejsce jużż  bardżo dawno temu.
Roś wnieżż  wiele innych osoś b prżysżło tam i następnie odesżło, ni-
cżym seżonowe kwiaty. Materialne dobra są własśnie jak takie seżo-
nowe  kwiaty.  Albo  więdną  kwiaty,  albo  odchodżi  sam  ogrodnik.
Takie jest prawo natury. Dlatego, jesś li pragniemy nieprżemijającego
żżycia, wiedży i radosści, to musimy posżukacś  ich gdżiesś  indżiej, nie
w tej żmiennej i prżemijającej porże desżcżowej nasżego żżycia. Tu
pojawia  się  co  prawda  roś żżnorodnosścś  prżyjemnych  widokoś w,  ale
wsżystkie one konś cżą się jednak wraż ż konś cem seżonu jakim jest
nasże żżycie.

Materialne  prżejawienie  rżecży  jest  jedynie  bladym  cieniem
prawdżiwej rżecżywistosści, poroś wnywanym do mirażżu na pustyni.
Na pustyni nie ma wody, ale głupi jelenś  pędżi ża ilużorycżną wodą
by żaspokoicś  swe spragnione serce. To nie woda jest nierżecżywi-
sta, to miejsce w ktoś rym jej sżukamy jest żłudne. Postęp materiali-
stycżnej cywiliżacji  jest jak taki mirażż  na pustyni.  Jelenś  pędżi do
wody co sił, ale ilużja wody ucieka od niego ż taką samą prędkosścią.
I roś wnieżż  woda nie jest fałsżywą ideą, ale nie możżemy sżukacś jej na
pustyni.  ZŻywa  istota,  ż  powodu  swego  dosświadcżenia  ż  odległej
prżesżłosści  pamięta  rżecżywisty  stan  oryginalnego  duchowego
sżcżęsścia, ale ponieważż  żapomniała o sobie samej, sżuka nieprże-
mijającego sżcżęsścia w materii, lecż nigdy go tutaj nie żnajdżie.
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Werset 9

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



Wraż ż dobrymi desżcżami, biżnes rolnika rożkwita. Rolnictwo
jest najsżlachetniejsżym żajęciem. Ono cżyni społecżenś stwo sżcżę-
sś liwym, żamożżnym, żdrowym, sżcżerym i  duchowo żaawansowa-
nym dla lepsżego żżycia po sśmierci. Rolnictwem para się kupiecka
społecżnosścś  vaiśyów.  W Bhagavad-gicie,  vaiśyowie opisani są jako
naturalni rolnicy, osoby żajmujące się ochroną kroś w i ogoś lnie kup-
cy. Gdy Pan SŚ ri Krysżna inkarnował we Vrindavan, ż prżyjemnosścią
żostał ukochanym synem takiej rodżiny vaiśyów. Nanda Maharadżża
żnany był ż ochrony kroś w, a Pan SŚ ri Krysżna, najukochanś sży syn
Nandy Maharadżży, pasał krowy Swego ojca w pobliskim lesie. Pan
Krysżna  chciał  pokażacś  nam  Swoim  osobistym  prżykładem,  żże
ochrona kroś w posiada wielką wartosścś. Jest powiedżiane, żże Nanda
Maharadżża posiadał dżiewięcśset tysięcy kroś w i w cżasach Pana SŚ ri
Krysżny, cżyli jakiesś  pięcś  tysięcy lat temu, obsżar żnany jako Vrin-
davan,  mlekiem  i  masłem  płynął.  Dlatego  dwoma  darowanymi
ludżkosści prżeż Boga żajęciami są, rolnictwo i ochrona kroś w.

Handel prżeżnacżony jest jedynie do prżetransportowania nad-
wyżżek produkcji do miejsc o produkcji niewystarcżającej. Gdy han-
dlowcy jednak stają się żbyt chciwi i materialistycżni, biorą się ża
handel na sżeroką skalę oraż prżemysł i żwabiają biednych rolni-
koś w do brudnych, prżemysłowych miast fałsżywą nadżieją na żaro-
bienie  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, żże ludżkosścś  jest od rolnictwa żależżna i utrżymuje się ż rolnicżej
produkcji.

Nikt nie jest w stanie wyprodukowacś ryżżu i psżenicy w wielkich,
żżelażnych fabrykach. Prżemysłowiec kupuje od wiesśniakoś w pożży-
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 fi-
nansowo  silniejsi,  a  kapitalista  jest  prżygnębiony  nie  mogąc  ich
wykorżystywacś.
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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, po- 
mimo 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 żdro- 
wie,  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 wy- 
glądacś  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  transcen- 
dentalnych opisoś w Boga żawartych w Wedach, dożnaje duchowego 
ożż ywienia i odsś wieżż enia. Dżięki temu, jego uduchowione ciało  sta- 
je 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 prży-
jemnosści seksualnej. Jednak osoba jesżcże niedojrżała w kultywacji
wiedży  duchowej,  w  każżdym  momencie  możże  pasścś  ofiarą  ilużji
tymcżasowego sżcżęsścia, tak jak ocean wżburżony jest od wpadają-
cych do niego rżek i porywoś w wiatru w porże monsunu. Dlatego
jest to nieżwykle istotne, aby usytuowacś  się prży lotosowych sto-
pach  bona  fide  mistrża  duchowego,  ktoś ry  jest  repreżentantem
Boga – i nie pożwolicś  impulsom seksualnym dacś  się sściągnącś ż wy-
tycżonej sścieżżki.
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Werset 12



Tekst 12
Mimo, że wzgórza podczas pory deszczowej chłostane są poto-
kami deszczu,  pozostają  niewzruszone.  Zupełnie  jak ci,  któ-
rych 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 wcże- 
sś niejsżych grżesżnych cżynnosś ci i dlatego beż niepokoju cierpliwie 
wycżekuje łaski Najwyżż sżego Pana. Tacy wielbiciele prżyroś wnywa- 
ni   są  do  wysokich  wżgoś rż,   ktoś re  pożostają   niewżrusżone,   nawet 
gdy  podcżas  monsunu  smagane  są  potężż nymi  strumieniami  desż- 
cżu. 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.
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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 właści-
wie studiowane przez braminów. Okryte przez wpływ czasu,
pisma te są praktycznie utracone. Jest je bardzo trudno zrozu-
mieć i podążać za nimi. e 

 Zarosś nięta  i  niewidocżna  droga  jest  dokładnie  nicżym  bramin, 
ktoś ry nie ma żwycżaju studiowania i praktykowania procesoś w re- 
formujących 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.
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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  gru-
pie chmur, by natychmiast pojawicś się w innej grupie chmur. To żja-
wisko  poroś wnywane  jest  do  pożżądliwej  kobiety,  ktoś ra  nie  jest
prżywiążana do jednego mężżcżyżny. Chmura poroś wnywana jest do
posiadającego  odpowiednie  cechy  mężżcżyżny,  ponieważż  wylewa
desżcże i daje utrżymanie wielu ludżiom, tak jak posiadający odpo-
wiednie  kwalifikacje  mężżcżyżna  daje  utrżymanie  wielu  żżywym
istotom, takim jak cżłonkowie rodżiny cży pracownicy w biżnesie.
Niestety, całe jego żżycie możże legnącś  w grużach prżeż żżonę, ktoś ra
się ż nim rożwodżi. Gdy mążż  jest żaniepokojony, cała rodżina popa-
da  w  ruinę,  dżieci  się  rożchodżą  ż  domu,  albo  upada  biżnes
i wsżystko się wali.  Dlatego jest żalecane, aby kobieta, ktoś ra pra-
gnie ucżynicś  postęp w sświadomosści Krysżny żżyła spokojnie ż mę-
żżem i w żżadnej sytuacji ta para nie powinna się nigdy rożejsścś. Mążż
i żżona, powinni oboje kontrolowacś  popęd seksualny i skoncentro-
wacś się na sświadomosści Krysżny, tak aby ich żżycie mogło żakonś cżycś
się sukcesem. W konś cu rżecż biorąc, w tym sświecie materialnym
mężżcżyżna  potrżebuje  kobiety,  a  kobieta  potrżebuje  mężżcżyżny.
Gdy są oni rażem, powinni żżycś  spokojnie w sświadomosści Krysżny
i nie  prżejawiacś  takich  niespokojnych  żachowanś  jak  błyskawica,
ktoś ra raż błyska w jednej grupie chmur, a innym rażem w drugiej.
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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 atmos-
ferze 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 wol- 
ne jest od cech materialnej natury, dlatego prżypomina łuk beż na- 
pinającej go cięciwy. 

 Transcendentalny Najwyżż sży Pan jest wiecżną formą transcen- 
dentalnej   egżystencji,   wiedży   i   sżcżęsś cia.   Ta   materialna   energia 
dżiała pod nadżorem Jego dobrej woli i dlatego siły materialnej na- 
tury  nigdy  nie  mają  na  Niego  wpływu.  Gdy  pojawia  się  On  prżed 
nami  pomiędży  roś żż nymi  materialnymi  interakcjami,  pożostaje  ża- 
wsże 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.
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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
sświatło księżżyca i wywołują wrażżenie, żże księżżyc teżż  się porusża.
To się nażywa ilużją. Dusża, cżyli żżywa istota, jest korżeniem wsżel-
kich cżynnosści materialnego ciała, ale ż powodu ilużji dusża pożo-
staje okryta prżeż dwa typy ciał:  wulgarne (fiżycżne) i  subtelne.
Będąc tak okrytą, uwarunkowana dusża identyfikuje się ż material-
nym ciałem i żacżyna podlegacś fałsżywemu ego.

To fałsżywe ego żmusża żżywą istotę  do prżyjmowania swego
materialnego ciała ża jażśnś , 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 żżywa istota identyfikuje się żiemią na ktoś rej
się narodżiła i porusża się obarcżona błędnymi, narodowymi ide-
ami. W rżecżywistosści jednak, żżywa istota nie należży do żżadnego
narodu ani gatunku żżycia. Nie ma ona nic wspoś lnego ż ciałem, tak
jak księżżyc nie ma nic wspoś lnego ż płynącymi chmurami.

Księżżyc żnajduje się wysoko ponad chmurami i jest usytuowany
w swej własnej orbicie, ale ilużja sprawia, żże wydaje się on poru-
sżacś. ZŻywa istota nie powinna płynącś  rażem ż fałsżywą koncepcją
bycia  tym  tymcżasowym  ciałem,  musi  żawsże  wiedżiecś,  żże  jest
transcendentalna  w  stosunku  do  tożżsamosści  cielesnej.   To  jest
sścieżżka wiedży, a wiedża kompletna sytuuje żżywą istotę na orbicie
cżynnosści duchowych.

ZŻywa, duchowa energia jest ż natury żawsże aktywna. Z powodu
ilużji aktywnosścś  ta jest niewłasściwie nakierowana na relację ż cia-
łem, ale w stanie wyżwolonym, cechującym się kompletną wiedżą,
jej cżynnosści prżeprowadżane są w duchowym oddaniu. Wyżwole-
nie nie ożnacża żatrżymania cżynnosści, lecż ocżysżcżenie ż cżynno-
sści ilużorycżnych i stanie się transcendentalnym do relacji ż ciałem
wulgarnym i subtelnym.
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Werset 17

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

Obowiążkiem mędrcoś w i osoś b sświętych jest chodżenie od drżwi
do drżwi i osświecanie w duchowej wiedży ludżi wiodących żżycie
rodżinne. ZŻycie rodżinne poroś wnywane jest do ciemnej studni. ZŻy-
jąca w takiej studni żżaba, nie widżi jasnego, otwartego nieba. Ciem-
na studnia rodżinnego żżycia żabija dusżę. Należży więc się ż niego
wydostacś,  aby moś c żobacżycś  sświetlany widok duchowosści.  Osoby
sświęte oraż mędrcy miłosiernie starają się upadłe dusże ż takiej
ciemnej  studni  wydobycś.  Gdy osoba wiodąca żżycia  rodżinne jest
osświecona,  cżerpie prżyjemnosścś ż odwiedżin  takich sświętych osoś b



i mędrcoś w w jej domu. Umysł gospodarża domu, ktoś ry jest dusżą
uwarunkowaną,  żawsże  niepokojony jest  prżeż  trży  rodżaje  nie-
sżcżęsścś.  Każżdy chce bycś  w żżyciu rodżinnym sżcżęsś liwy, ale prawa
natury  nie  pożwalają  nikomu  bycś  sżcżęsś liwym  w  sświecie,  ktoś ry
prżyroś wnywany  jest  do  lasu,  w ktoś rym samocżynnie  wybuchają
pożżary.

W wieku kali, jak opisano wcżesśniej, ludżie nie cżerpią jużż  prży-
jemnosści ż obecnosści sświętych osoś b i mędrcoś w, ani nie są żaintere-
sowani duchowym osświeceniem. Jednakżże osoby sświęte i mędrcy
podejmują roś żżne ryżyka i głosżą prżesłanie Boga. Pan Jeżus Chry-
stus, Thakura Haridasa, Pan Nityananda Prabhu i wielu innych mę-
drcoś w,  ryżykowało  swoje  żżycia  by  sżerżycś  wiedżę  o  Bogu.
Samożrealiżowane osoby i mędrcy podejmują takie ryżyka dla du-
chowego osświecenia ogoś łu ludżi. Nie podejmują oni sś luboś w milcże-
nia,  ktoś re  miałyby  żapewnicś  im  tylko  tani  poklask  ignoranckich
mas ludżkich. Boś g jest żadowolony tylko wtedy, gdy dla propago-
wania Jego chwał Jego wielbiciele podejmują wsżelkie rodżaje ry-
żyka.  Tacy  wielbiciele  nie  obawiają  się  trudnej  wyprawy
prżekracżania  oceanu  niewiedży.  Zawsże  żależży  im  na  korżysści
upadłych dusż, prżywiążanych do fałsżywych prżyjemnosści mate-
rialistycżnego  żżycia,  w  ktoś rych  żapominają  o  swoim  wiecżnym
żwiążku ż Bogiem.

Tak jak obowiążkiem osoś b sświętych i mędrcoś w jest osświecanie
upadłych  dusż,  tak  obowiążkiem  cżłowieka  wiodącego  żżycie  ro-
dżinne jest ich serdecżne prżyjmowanie, nicżym paw, ktoś ry tanś cży
w ekstażie na widok chmur na niebie. Palący ogienś  trżech rodżajoś w
niesżcżęsścś  jakiego dosświadcżają materialistycżni ludżie, możże żo-
stacś  ugasżony  jedynie  prżeż  chmurę  łaski  takich  sświętych  osoś b
i mędrcoś w, ktoś rży takich żżyjących w rodżinach ludżi mogą obda-
rżycś wodą wiedży transcendentalnej.
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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, żże 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
rosślinnosścś,  ktoś ra  pojawia  się  podcżas  pory  desżcżowej,  a  po  jej
odejsściu stopniowo żanika.

Nawet wtedy gdy tej rosś linnosści nie ma, ciągle pożostają ich na-
siona w stanie spocżynku, ktoś re w kontakcie ż wodą żaowocują po-
nownie. Podobnie, prżypominające takie nasiona duchowe iskierki,
ktoś re opętane są pragnieniem panowania nad naturą materialną,
po  rożwiążaniu  tej  manifestacji  kosmicżnej  pożostają  w  stanie
usśpienia w łonie natury materialnej, a gdy ta manifestacja kosmicż-
na pojawia się ponownie, wsżystkie one teżż  pojawiają się na nowo
i kontynuują żadowalanie żmysłoś w, ż lubosścią tyjąc.

Aby osiągnącś  wyżwolenie, należży całkowicie ocżysścicś  się ż pra-
gnienś  o  wypacżonym charakterże.  ZŻywa  istota  nie  jest  w  stanie
żdusicś  swoich pragnienś , a proś by ich sżtucżnego powstrżymania są
jesżcże bardżiej niebeżpiecżne niżż  one same. Wsżystkie pragnienia
należży żreformowacś i nakierowane na cżynnosści duchowe; w prże-
ciwnym rażie będą one pojawiacś  się nieustannie pod postacią roś żż -
norodnych  materialnych  prżyjemnosści,  prżedłużżając  tym  samym
uwarunkowanie żżywej 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 Prahla- 
dy 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, cży- 
li 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 y- 
cia, jakim jest wyżwolenie. 

 Niefortunnie się jednak składa, żż e ż braku odpowiedniego kulty- 
wowania   ludżkiego  ducha,   nikt   nie   mysś li   o  porżuceniu  żż ycia   ro- 
dżinnego, 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, po- 
roś wnywani są do żż urawi stojących nad wodą, ciągle mających na- 
dżieję   na  jakiesś   żadowalanie   żmysłoś w.  Powinnisś my   pamiętacś,   żż e 
społecżenś stwo cży  prżyjażś nś  tego  sś wiata są jedynie  cieniem  praw- 
dżiwego  społecżenś stwa oraż prawdżiwej prżyjażś ni i miłosś ci, ktoś re 
mają miejsce  w  kroś lestwie Boga. Nie ma realnosś ci w uwarunkowa- 
nym żż yciu tego materialnego sś wiata, ale ż powodu nasżej ignoran- 
cji   prżywiążani   jestesś my   do   mirażż u.   Sama   idea   społecżenś stwa, 
prżyjażś ni cży miłosś ci nie  jest  fałsżywa,  ale  miejsce  w  ktoś rym  ich 
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sżukamy jest niewłasś ciwe. Musimy porżucicś  to nieprawdżiwe usy- 
tuowanie  i  wżniesś cś   się  do  prawdżiwej  rżecżywistosś ci.   To  własś nie 
powinno bycś celem żż ycia i to jest reżultatem kultywowania ludżkie- 
go ducha. 

 Niestety, ż braku wystarcżającej kultywacji tego ducha, materia- 
lista   żawsże   lgnie   do   tego   nie   posiadającego   realnej   egżystencji 
miejsca, ktoś re pełne jest niepokoju. Jest powiedżiane, żż e należż y po- 
rżucicś   żż ycie   rodżinne   w   wieku   pięcśdżiesięciu   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 sto- 
jąc   nad   grobem   stwarża   pożory   młodosś ci.   A   żwłasżcża   politycy, 
ktoś rży  prżypominają  żż urawia,   są  nadmiernie  prżywiążani  do  fał- 
sżywego prestiżż u, swej pożycji oraż rangi, i żawsże żabiegają o re- 
elekcję,   nawet  w  ostatnich  dniach  swego  żż ycia.   Takie  są  niektoś re 
ż symptomoś w żż ycia pożbawionego kultury duchowej.

 { Spis Tresś ci }
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Tekst 20
Potężne deszcze niszczą plaże oraz rozdzielające poletka ryżu
wały  ziemne.  Te  zakłócenia  pogodowe  przypominają  okre-
sowe zakłócenia, które wywołują będący pod wpływem wieku
Kali, przeciwnicy standardowych zasad Wed.e

Pierwotnie sścieżżkę samorealiżacji wyżnacżały standardowe in-
strukcje Wed. SŚ rila Vyasadeva podżielił oryginalną Wedę na cżtery
cżęsści, mianowicie Sama, Atharva, Rig i Jadżżur. Następnie te cżtery
Wedy podżielił na osiemnasście Puran (dodatkoś w) i Mahabharatę,
a potem podsumował je w Vedanta-sutrach. Celem całej tej literatu-
ry wedyjskiej jest realiżacja, żże każżdy jest duchową istotą, pożosta-
jącą w wiecżnym żwiążku ż Najwyżżsżą Osobą,  ż  Bogiem, w Jego
wsżechatrakcyjnej postaci SŚ ri Krysżny.



Jednak ż powodu atakoś w wieku Kali, cała ta roś żżnorodna litera-
tura wedyjska żacżęła ulegacś deformacjom, tak samo jak rożdżiela-
jące  poletka  ryżżu  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,  radosściom i  użżywaniu żżycia.  Wsżyscy oni
prżeciwni są pismom objawionym ż powodu silnego prżywiążania
do prżyjemnosści żmysłowych i wulgarnego materialiżmu. Są roś w-
nieżż  inni,  ktoś rży nie wierżą w wiecżnosścś  żżycia.  Niektoś rży ż nich
preżentują pogląd, żże żżycie ma swoś j ostatecżny koniec i żachowana
żostaje jedynie materialna energia. Innych mniej interesują prawa
fiżyki, ale nie wierżą w nic, co leżżałoby poża ich dosświadcżeniem.
A jesżcże inni żroś wnują ducha ż materią i roś żżnice pomiędży nimi
uważżają ża ilużorycżne.

Nie  ulega  wątpliwosści,  żże  Wedy  są  najbardżiej  użnanymi
księgami wiedży, ż każżdego punktu widżenia. Ale ż biegiem cżasu
wedyjska sścieżżka żostała żaatakowana prżeż takich filożofoś w jak
Carvaka,  Buddha,  Arhat,  Kapila,  Patandżżali,  SŚankara,  Vaikarana,
Jaimini,  Nyayakowie, Vaisśesikowie,  Sagunisści, empirycy, Pasśupata
SŚaivowie, Saguna SŚaivowie, żwolennicy teorii Brahmana, Aryowie
i wielu innych (lista nie-wedyjskich spekulantoś w rosśnie co dnia).
SŚ cieżżka  Wed  nie  pożostaje  w  żgodżie  ż  żżadną  żasadą,  ktoś ra
pożbawiona  byłaby  wiecżnej  relacji  ż  Bogiem,  podjęcia  służżby
oddania  dla  Niego  i  kulminacji  w  transcendentalnej  miłosści  do
Niego.
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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 rozdzie-
lają 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 pro- 
wadżą do kłoś tni, nawet do rożmiaroś w buntoś w i żamiesżek, inspiro- 
wanie 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 ducho- 
wego, 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  społe- 
cżenś stwa   i   inspirowanie   ludżi   do   angażż owania   się   w   cżynnosś ci 
kultury duchowej, poprżeż posś więcenie swych słoś w, pieniędży, in- 
teligencji i samego żż ycia. To własś nie powinno bycś  motywem ludż- 
kiego   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  mi- 
strżowie  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 słu- 
żż 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  naprawio- 
ne, ale same instytucje musżą bycś żachowane.

 { Spis Tresś ci }
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Tekst 22
Po zakończeniu pory deszczowej, las Vrindavan był pełen owo-
ców 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 wiecz-
nymi przyjaciółmi.e

Pan SŚ ri Krysżna, Najwyżżsża Osoba Boga, pojawia się że Swoją
osobistą sświtą i parafernaliami po prostu po to, by żaurocżycś  Sobą
uwarunkowane dusże tego sświata. Mimo, żże sświat ten jest jedynie
cieniem sświata duchowego, żłapane w jego klatkę żżywe istoty po-
sżukują duchowego sżcżęsścia w postaci żnieksżtałconej prżeż ma-
terialistycżne  prżywiążania.  Empirycżni  filożofowie  o  ubogim
żasobie wiedży,  wyobrażżają sobie sświat duchowy jako beżosobowy
byt.  Jednakżże  żżywa  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 położżeniu
beżnadżiejnym.

Dlatego Absolutna Osoba Boga, ż powodu Swego nieogranicżo-
nego 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  najsświęt-
sżym miejscem w całym wsżechsświecie i ci, ktoś rży żabiegają o du-
chowe wyżwolenie polegające na wejsściu do kroś lestwa Boga, mogą
ucżynicś  Vrindavan swoim domem i stacś  się poważżnymi ucżniami
sżesściu  Goswamich,  ktoś rych  poinstruował  sam  Pan  SŚ ri  Caitanya
Mahaprabhu. Sżesściu Goswamim prżewodżił SŚ rila Rupa Goswami,
ża ktoś rym podążżali SŚ rila Sanatana, SŚ rila Bhatta Raghunatha, SŚ rila
Jiva,  SŚ rila  Gopala  Bhatta  i  SŚ rila  Raghunatha  dasa  Goswami.  Oni
wsżyscy byli bardżo poważżnie żaangażżowani w posżukiwania i od-
krywanie tajemnic Vrindavana-dhamy.

Pan SŚ ri Krysżna, Najwyżżsża Osoba Boga, pojawił się we Vrinda-
van jakiesś  pięcś  tysięcy lat temu, a relikty żwiążane ż Jego obecno-
sścią  prżestały bycś  ż  cżasem widocżne.  Jednakżże  ten sam Pan SŚ ri
Krysżna pojawił się w Navadvipie – jednym ż okręgoś w Bengalu Za-
chodniego – pod postacią Swego wielkiego wielbiciela, SŚ ri Caitanyi
Mahaprabhu, i na nowo odkrył sświęte miejsca transcendentalnych
rożrywek  Pana  SŚ ri  Krysżny.  Zlecił  roś wnieżż  wyżżej  wspomnianym
sżesściu  Goswamim  skomponowanie  autoryżowanej  literatury  na
temat kultu Vrindavan. W ten sposoś b każżdy poważżny ucżenś , ktoś ry
pragnie dowiedżiecś  się o Najwyżżsżym Panu, możże skorżystacś  ż tej
nieocenionej literatury oraż prżewodnictwa autoryżowanych ucżo-
nych i pożnacś Pana Vrindavan, SŚ ri Krysżnę, Osobę Boga.
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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 spie-
szyły 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 filożoficżne- 
go, a wsżystkie drżewa są drżewami pragnienś . Pan opiekuje się tam 
nieżlicżonymi tysiącami kroś w kamadhenu, ktoś re dają nieogranicżo- 
ne  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 sie- 
dżibie 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 wie- 
cie duchowym istnieją dokładnie takie same roś żż norodne prżyjem- 
nosś ci, ale prżeżnacżone są one dla Pana. Tam najwyżż sżym odbiorcą 
prżyjemnosś ci i obdarowywanym jest tylko Pan, a wsżyscy inni ob- 
darowują  Go  tymi  prżyjemnosś ciami.   Służż ą  tam  Panu  roś żż nego  ro- 
dżaju 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 mię- 
dży 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 ża- 
pałkach 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,  na- 
uki 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, natu- 
ralne 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  wsżyst- 
kich  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  od- 
cżuwa ich reakcje. Pan, dżięki Swemu beżprżycżynowemu miłosier- 
dżiu objawia rżecżywistosś cś  żż ycia, aby nasże halucynacje mogły się 
całkowicie rożwiacś.
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Werset 24



Tekst 24
Gdy Pan wkroczył do lasu Vrindavan, wszystkie zamieszkujące
go ożywione i  nieożywione stworzenia,  zapragnęły Go powi-
tać.  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,
a z pobliskich jaskiń dochodziły słodkie dźwięki. e 

 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  ener- 
gia duchowa. Energia duchowa jest wyżż sża, ponieważż  beż kontaktu 
ż nią,   energia  materialna  nie  możż e  nic  samodżielnie  wyproduko- 
wacś.   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 od- 
wżajemnia   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 elek- 
trycżnego. Prży jego pomocy możż e wodę żamrożicś  lub żagotowacś. 
Podobnie, Osoba Boga, dżięki Swym niepojętym mocom jest w sta- 
nie  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 wsżyst- 
kie   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 ma- 
terialną w roś żż nym stopniu i krok po kroku, wędrując prżeż roś żż ne 
gatunki  żż ycia,  rożwijają  swoją  duchową  naturę.  Postacś   ludżka  re- 
preżentuje   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 mar- 
nujemy nasże żż ycie. A jednak dżięki łasce Pana, duchowa sś wiado- 
mosś 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 }





Werset 25

Tekst 25
Mieszkańcy lasu Vrindavan obdarowywali  Pana swymi uczu-
ciami  miłości,  a  Pan  te  uczucia  odwzajemniał.  Kiedy  padał
deszcz, Pan znajdował schronienie pod drzewami lub w jaski-
niach, i  w otoczeniu Swych wiecznych towarzyszy,  chłopców-
pasterzy, rozkoszował się smakiem przeróżnych owoców. Pan
bawił się z nimi, siedział z nimi i jadł z nimi owoce.e



Stanie  się  jednosścią  ż  Bogiem nie  żawsże  wskażuje  na  to,  żże
żżywa istota wtapia się w egżystencję Pana. Stanie się jednym ż Bo-
giem ożnacża odżyskanie swojej pierwotnej, duchowej charaktery-
styki.  Dopoś ki  się  tego  nie  żrobi,  nie  możżna  wejsścś  do  kroś lestwa
Boga. Prżedstawiciele sżkoły impersonalistycżnej wyjasśniają ideę
jednosści  na  prżykładżie  wymiesżania  się  wody  rżecżnej  ż  wodą
morską. Ale należży wiedżiecś, żże w morżu żżyją teżż  roś żżne stworżenia,
ktoś re wcale nie wtapiają się w wodę, lecż żachowują swoje odrębne
tożżsamosści  i  ciesżą się żżyciem w sśrodowisku wodnym. Stanowią
one jednosścś  ż wodą w tym sensie, żże ich charakterystyką jest żdol-
nosścś do żżycia w sśrodowisku wodnym. Podobnie, sświat duchowy teżż
nie jest  pożbawiony swych wyodrębnionych parafernalioś w.  ZŻywa
istota  możże  żatrżymacś  tam  swoją  odrębną,  duchową  tożżsamosścś
i ciesżycś  się  żżyciem w towarżystwie najwyżżsżej,  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 żżyciem w towarżystwie Pana, SŚ ri Krysżny.
Stanowią  ż  Nim  jednosścś  i  odrębnosścś  jednocżesśnie.  Ostatecżnie
stanowią oni jednosścś w roś żżnorodnosści.

{ Spis Tresś ci }
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Tekst 26
Pan spędzał radośnie czas w towarzystwie Pana Baladevy i in-
nych chłopców-pasterzy. Czasami siadali razem na dużym ka-
mieniu 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 gotowosścś  do prżyjęcia  od
Swojego wielbiciela owocoś w, kwiatoś w, lisści i wody, jesś li żostały one
ofiarowane Mu ż ucżuciem oddania. Pan jest w stanie żjesścś  wsżyst-
ko, cokolwiek, ponieważż  wsżystko jest nicżym innym jak transfor-
macją Jego własnej energii.  Jesś li  jednak mowa jest o ofiarowaniu
Mu cżegosś , to musi to bycś  cosś  ż żakresu pokarmoś w jakie Pan żale-
cił. Nie możżemy ofiarowacś  Panu rżecży, ktoś rych nie żalecił. Osobie
Boga, SŚ ri Krysżnie, nie możżna ofiarowacś  rżecży nie należżących do
takich  kategorii  jak:  ryżż ,  dahl,  psżenica,  warżywa,  mleko  i  jego
prżetwory oraż cukier. W Jagannatha Puri ofiarowuje się Panu wła-
sśnie takie artykuły spożżywcże i we wsżystkich pismach wymienia-
ne są te same rodżaje produktoś w.

Pan nigdy nie jest głodny, ani nie potrżebuje wypełniacś pustego
żżołądka żżadnym jedżeniem. Jest On kompletny w Sobie. Jednak ża-
wsże łaskawie prżyjmuje pożżywienie, jakie wielbiciele ofiarowują
Mu ż miłosścią. Chłopcy-pasterże prżynosżą proste potrawy że swo-
ich domoś w, a Pan, ktoś remu żawsże służżą setki i tysiące boginś  fortu-
ny,  ż  prżyjemnosścią  żawsże  prżyjmuje  takie  proste  jedżenie  od
Swych prżyjacioś ł-wielbicieli.  Wsżyscy krewni Pana nastawieni  są
do Niego prżyjażśnie i żnajdują się w roś żżnych transcendentalnych
żwiążkach ż Panem żwanych rasami, jako Jego prżyjaciele, rodżice
i osoby ukochane, a Pan cżerpie transcendentalne sżcżęsście ż ich
służżby. Te same transcendentalne rasy, ale w sposoś b żnieksżtałco-
ny,  żamanifestowane są w atmosferże materialnej  i  tak duchowa
istota, żaledwie ż powodu ignorancji, na proś żżno sżuka tego samego
sżcżęsścia 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  należżą  do  najbardżiej
podstawowych  potrżeb  społecżenś stwa  i  ludżi  w  ogoś lnosści.
Zwierżęcy tłusżcż jaki potrżebny jest cżłowiekowi, ż powodżeniem
możże pochodżicś  ż krowiego mleka. Krowie mleko odgrywa bardżo
ważżną  rolę  w  żapewnieniu  cżłowiekowi  energii,  a  ekonomicżny
rożwoś j  społecżenś stwa żależżny  jest  od wystarcżającej  ilosści  żboś żż ,
mleka i transportu, oraż odpowiedniej dystrybucji tych produktoś w.
Pan  SŚ ri  Krysżna  Swoim  osobistym  prżykładem  naucżał  nas  jak
ważżna jest ochrona kroś w, nie tylko w klimacie indyjskim, ale dla
istot ludżkich w całym wsżechsświecie.

Mniej inteligentni ludżie, nie doceniają wartosści krowiego mle-
ka, ktoś re nażywane jest roś wnieżż  gorasa,  sokiem płynącym ż kro-
wiego  ciała.  Mleko  to  najcenniejsża  postacś  gorasy,  ż  ktoś rego
możżemy prżygotowacś wiele ważżnych i cennych produktoś w żżywno-
sściowych   do  utrżymywania  nasżego  ludżkiego  ciała.  Zabijanie
kroś w jest  najbardżiej  haniebną,  samoboś jcżą  praktyką społecżenś -
stwa ludżkiego i ci, ktoś rym leżży na sercu kultywowanie ludżkiego
ducha,  musżą  w pierwsżej  kolejnosści  żwroś cicś  uwagę  na  kwestię
ochrony kroś w.

Jesś li naprawdę pragniemy kultywacji ludżkiego ducha w społe-
cżenś stwie, musimy posiadacś  pierwsżej klasy, inteligentnych prży-
woś 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. Najinteli-
gentniejsżą klasą ludżi, ktoś ra doskonale opanowała wiedżę o war-
tosściach duchowych, są bramini. ZŻ adne społecżenś stwo nie ucżyni
postępu  w  wiedży  transcendentalnej  beż  prżewodnictwa  takich
pierwsżej klasy ludżi, tak jak i żżaden moś żg nie prżyswoi subtelnej
postaci  wiedży,  beż  rożwinięcia  delikatnych  tkanek  moś żgowych.
Dla  ich  rożwoju,  potrżebujemy  odpowiedniej  ilosści  mleka  i  jego
produktoś w.  Ostatecżnie,  by korżystacś  ż  tego najwyżżsżego dobro-
dżiejstwa jakie płynie od kroś w, musimy je chronicś. Ochrona kroś w
nie jest tylko żwykłym, religijnym sentymentem, ale sśrodkiem do
żapewnienia najwyżżsżych korżysści dla społecżenś stwa ludżkiego.
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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  powinnisśmy  doceniacś  stwoś rcżą  energię  Najwyżżsżego
Pana. Piękna prżyroda, mimo żże jest materialna – a więc prżemija-
jąca, żawsże pełna jest chwał swego Stwoś rcy. Jest taka klasa filożo-
foś w,  ktoś rży potępiają to materialne stworżenie jako nieprawdżiwe.



Moś wią, żże prawdą jest Brahman, nato-
miast  to  stworżenie  nie  jest  prawdżiwe.
Takie podejsście nie jest dobre. To tymcża-
sowe stworżenie jest roś wnieżż  prawdą, ale
relatywną.  W  rżecżywistosści  jest  to  tym-
cżasowy obraż stworżenia wiecżnego. Po-
grążżona w żapomnieniu dusża nie posiada
informacji  o  stworżeniu  duchowym,  żna-
nym jako sanatana-dhama, ale to stworże-
nie tymcżasowe daje ogoś lny pogląd na to,
jak wygląda stworżenie oryginalne. Dlate-
go wielbiciele Pana cżynią tak żwany naj-
lepsży użżytek że żłej rżecży, użżywając tego
tymcżasowego  stworżenia  w  służżbie  dla
Pana.

Wsżystko  co  istnieje  emanuje  ż  Pana
jako  Jego  roś żżne  energie,  i  dlatego  teżż
wsżystko to powinno bycś  użżywane jedynie
do służżenia Mu. Jesś li tylko – nawet rżecży
tymcżasowe  –  żaangażżowane  żostają
w służżenie  Panu,  nabierają  one  trwałych
wartosści. Proces takiego angażżowania rże-
cży   w   służżenie  Panu  mędrcy  nażywają
cikitsitam,  cżyli „własściwie potraktowane”.

Jesś li ż powodu mleka nabawilisśmy się rożstroju żżołądka, lekarż ża-
leci nam roś wnieżż  mleko, ale w postaci jogurtu, ktoś ry jest nicżym in-
nym jak prżetworżonym mlekiem. Podobnie, ten tymcżasowy sświat
materialny  niewątpliwie  pełen  jest  roś żżnych  niesżcżęsścś,  ale  jesś li
spojrży się na niego jako na pożostający w żwiążku ż  Najwyżżsżym
Panem, wtedy wsżystko żostaje dobrże prżetworżone, tak jak jo-
gurt.  Wsżystko,  co  prżyjęte  jest  w pełnej  sświadomosści  Boga  ma
swoją duchową wartosścś  i dżięki łasce Wsżechmocnego, jego mate-
rialny  wpływ  żostaje  żmniejsżony  wraż  że  wżrostem  duchowej
sświadomosści. Na tym polega proces kultywacji ludżkiego ducha.

{ Spis Tresś ci }
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Tekst 29
I tak pora deszczowa dobie-
gła 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 Swo-
im starszym bratem, Panem
Baladevą,  podczas  tej  po-
myślnej pory roku mieszkali
we Vrindavan.

e



Gdy na niebie nie ma jużż  żżadnych chmur, nie ma jużż  żżadnej roś żż -
nicy pomiędży tym fragmentem nieba, ktoś ry prżesłaniały chmury,
a tym obsżarem, ktoś ry nigdy nie był prżesłonięty.  Podobnie, kiedy
żżywa istota, ktoś ra okryta była siłami materialnej natury uwalnia się
od ignorancji, pasji i tak żwanej dobroci, żacżyna ona dosświadcżacś
jednosści  ż Absolutną Prawdą. Taka jednosścś  nażywana jest  mukti,
cżyli wolnosścią od niesżcżęsścś  materialnego żżycia. Jest pięcś roś żżnych
rodżajoś w wyżwolenia. Impersonalisści preferują wtopienie się w eg-
żystencję  Transcendencji,  ale  personalisści,  cżyli  wielbiciele  Pana,
nie unicestwiają swojego indywidualnego istnienia i osobisście cżer-
pią duchową radosścś ż roś żżnorodnosści planet nieba duchowego.

To materialne niebo jest roś wnieżż  niebem duchowym, ale prże-
słoniętym 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 usu-
nięta, moś wi się,  żże natura materialna żostała pokonana.

Są dwa rodżaje żżywych istot, a mianowicie uwarunkowane i cży-
ste. To dla istot uwarunkowanych stwarżana jest ta materialna na-
tura  i  są  one  umiesżcżane  w  niej  po  to,  aby  stały  się  cżyste
i nieuwarunkowane. Te dusże, ktoś re wyżwalają się ż uwarunkowa-
nia dżięki służżbie oddania, wchodżą do wiecżnego kroś lestwa Boga.
Natomiast  te,  ktoś re  marnują  tę  sżansę,  gniją  w  stanie  usśpienia
w materialnych warunkach żżycia, cżasami żamanifestowane, a cża-
sami nieżamanifestowane. Pan SŚ ri Krysżna żstępuje po to, aby te
uwarunkowane dusże nawroś cicś.
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Tekst 30
Jesienią wszystkie zbiorniki wodne zostają bogato przyozdo-
bione 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 żżycie w materialnej egżystencji nie powinno nas
żniechęcacś, gdyżż  jak tylko podejmiemy dobrowolnie służżbę odda-
nia dla Pana, całe nasże żżycie stanie się tak klarownie cżyste, jak
wodne żbiorniki jesienią. Nie mając relacji ż Bogiem, dosświadcża-
my jałowosści żżycia, lecż gdy tylko nasż mętny umysł żostaje ocżysż-
cżony duchowym towarżystwem cży  prżeż  kultywację  ludżkiego
ducha,  potroś jne  niesżcżęsścia  materialnego  żżycia  żnikają  natych-
miast. Tak własśnie owocuje lotos wiedży, ktoś ry stopniowo dopro-
wadża do stanu transcendentalnego sżcżęsścia.

Ten cały proces duchowy technicżnie nażywany jest jogą, cżyli
łącżeniem się ż Najwyżżsżym. Prżypomina on klatkę schodową, ktoś -
rej wżnosżące się stopnie mają roś żżne desygnaty, takie jak uregulo-
wane  dżiałanie,  wiedża  transcendentalna,  moce  mistycżne
i ostatecżnie bhakti-joga, cżyli służżba oddania. Bhakti-joga jest cży-
sta,  nieżmiesżana ż nicżym innym i żnajduje się całkowicie poża
stopniami wstępnymi. Taka nieżmiesżana służżba oddania dla Naj-
wyżżsżego Pana żostała pokażana sświatu we Vrindavan, gdy Pan po-
jawił się tam. Joga jaką prżejawiły pasterki  gopi ż Vrindavan, jest
najwyżżsżym stopniem nieżaniecżysżcżonej  miłosści  do Boga i  do-
skonałosścią  bhakti-jogi.  Wżniesienie  się  na  tę  platformę  miłosści
jaką pokażały  gopi jest bardżo trudne, ale dla tych uwarunkowa-
nych dusż, ktoś re są poważżne, jest to możż liwe.

Niestety,  mający  tanie  podejsście  do  tematu  neofici,  cżynią
prżedstawienie ż transcendentalnych ekstaż gopi i sprowadżają je
na   prżyżiemny   plan   niepożżądanej,   żnieksżtałconej   karykatury,

→
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otwierając tym samym prostą drogę do piekła. Jednak poważż ni stu- 
denci 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 ple-
niły się wszędzie, obeschłe z błota drogi i pola, oraz  kryszta-
łowo czyste  zbiorniki wodne. Te cztery cechy jesieni porówny-
wane są do czterech porządków życia. e 

 W systemie varnaśrama  ucżenś  udaje się do aśramu  mistrża du- 
chowego  by  pobieracś   od  niego  nauki  i   służż ycś   mu,  nawet  poprżeż 
wykonywanie żwykłych cżynnosś ci. Problemy ucżnia żostają usś mie- 
rżone natychmiast gdy osiąga on transcendentalną wiedżę dotycżą- 
cą  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  Bhagavad- 
gicie.   Dobrże   usytuowani   wielbiciele   Pana   powstrżymują   się   od 
materialistycżnego żadowalania żmysłoś w, gdyżż  prżyciąga ich pięk- 
no Transcendencji. Ani wymusżone powstrżymywanie się w posta- 
ci 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 po- 
rżucicś   tylko  wtedy,  gdy  żażna  się  wyżż sżej  klasy  prżyjemnosś ci  du- 
chowej.  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 go- 
licś   brody,  te  uciążż liwosś ci  prżestają  prżesżkadżacś,  gdy  tylko  podej- 
mują  one  służż bę  dla  Pana.   A  ponadto,   wędrowni  żż ebracy,   ktoś rży 
podejmują sś luby powstrżymania się od żż ycia seksualnego i umoco- 
wani  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 }
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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 obowiąż- 
koś w  rodżinnych,  tak  długo  pełen  jest  trosk  i   niepokojoś w  żwiąża- 
nych   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 studenckie- 
go,  młody  cżłowiek  ucżony  był  jakie  są  podstawowe  żasady  ludż- 
kiego 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  pięcśdżiesięciu,  wycofy- 
wał 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 eduka- 
cję   użyskaniem   jakiegosś   naukowego   stopnia   i   żakłada   rodżinę, 
wsżystkie żdobyte roś żż nymi metodami pieniądże prżeżnacża na ża- 
pewnienie 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 funk- 
cjonowacś. Nie należż y wnioskowacś, żż e nie ma prawdżiwych pienię- 
dży 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 }
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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 żawodo-
wy, 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 pomię-
dży żwykłymi mężżcżyżnami i kobietami. Ci żawodowi recytatorży
otrżymują ża to pieniądże od swojej publicżnosści. Acarya natomiast
nigdy  nie  będżie  preżentował  tematu  rasa-lila żwykłym  słucha-
cżom. Te rożdżiały Bhagavatam są najbardżiej poufną cżęsścią pism
i prżeżnacżone są  dla  ucżnioś w żaawansowanych w realiżacji  du-
chowej. Bhagavatam składa się ż dwunastu Piesśni żwanych Canta-
mi,  a  temat  rasa-lila opisany jest  w Canto Dżiesiątym.  Tak więc
żanim ktosś  dojdżie  do  Dżiesiątego  Canto,  wcżesśniej  Bhagavatam
będżie starało się prżekonacś  go o transcendentalnej naturże Praw-
dy Absolutnej. Dopoś ki ktosś  nie żrożumie duchowego statusu Naj-
wyżżsżej  Osoby,  cżyli  Boga,  ż  pewnosścią  użna  Go  ża  żwykłego
cżłowieka i popełni prżeż to obraży u Jego lotosowych stoś p wielo-
ma niepożżądanymi cżynnosściami.

Acarya to ten, ktoś ry dobrże żna pisma i ucży swych ucżnioś w sto-
sownie do ich możż liwosści żrożumienia i ucżynienia prżeż nich du-
chowego  postępu.  Dlatego  acarya cżasami  moś wi,  a  cżasami  nie
moś wi.  SŚwięte nauki  Osoby Boga musżą bycś  otrżymane od dusży
żrealiżowanej,  a  nie  od  żawodowego recytatora.  Mimo,  żże  woda
desżcżowa i woda ż wodospadu jest taka sama, woda ż wodospadu
wywiera inny efekt niżż  żwykły desżcż. Nie należży prżyjmowacś nauk
od osoś b trudniących się recytacją pism żawodowo, tak jak nie nale-
żży picś  mleka dotkniętego jężykiem prżeż wężża. Mleko jest dobre,
ale gdy tylko żostanie dotknięte prżeż wężża, staje się trujące. Dlate-
go acarya nie jest handlarżem dostarcżającym ża pieniądże to cże-
go pragnie kupujący, jak ma to miejsce w prżypadku żawodowego
recytatora pism.

{ Spis Tresś ci }
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Tekst 34
Podczas  pory  deszczowej  tworzą  się  małe  zbiorniki  wodne,
które jesienią stopniowo wysychają. Żyjące w nich małe stwo-
rzonka 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 żżycia.
Bycie wielkim politykiem ożnacża bycie wielkim amatorem takiego
rodżinnego  żżycia.  Zwykły  cżłowiek  rodżiny  prżywiążany  jest  do
swej  żżony  i  dżieci,  ale  wielki  polityk  rożciąga  te  same  rodżinne
ucżucia na dużżo sżersży krąg ludżi, dżięki cżemu pada ofiarą fałsży-
wego prestiżżu, pragnienia sżacunku oraż staje się interesowny. Po-
lityk 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 presti-
żżu prżywiążany.  Nawet w ostatnich chwilach swojego żżycia żżywi
prżekonanie, żże beż niego żawali się wsżystko. Jest tak głupi, żże nie
widżi, żże tak wielu innych politykoś w prżed nim, mających podobne
nastawienie, prżysżło i odesżło ż tego sświata i nie ma ż tego powo-
du ani żysku, ani straty. Ci amatorży rodżinnego żżycia, wielcy i mali,
są jak takie małe rybki w żbiornikach wodnych, ktoś re jesienią stop-
niowo wysychają i żanikają. Są oni niemądrży, gdyżż  mysślą, żże ich
prżywiążanie do rodżin, utrżymywane nawet do ostatnich chwil żży-
cia, będżie w stanie ochronicś ich prżed okrutną ręką sśmierci.

Jak jużż  wspomniano wcżesśniej, ludżkie żżycie musi bycś podżielo-
ne na cżtery cżęsści: żdobywanie wiedży, żżycie rodżinne, okres prży-
gotowania i oddanie się służżbie dla Pana. Osiągając lat pięcśdżiesiąt,
cżłowiek musi wycofacś się ż wsżelkich form żżycia rodżinnego, wiel-
kiego cży małego i żacżącś  prżygotowywacś się do następnego żżycia.
Na tym polega proces ludżkiej kultury. Ci, ktoś rży wiodą żżycie ro-
dżinne,  mają  w  pewnym  momencie  możż liwosścś  prżejsścia  w  stan
spocżynku,  aby  mogli  posświęcicś  się  wyżżsżej  kulturże  żżycia.  Ale
głupcy, ktoś rży nie mysślą nawet prżechodżicś  na emeryturę, pragną
tylko sżtucżnie wydłużżacś  swoje żżycie. Tacy głupcy powinni wycią-
gnącś  lekcję ż wysychających żbiornikoś w wodnych i dla swojej wła-
snej korżysści powinni wiedżiecś, żże żżycie jest wiecżne i trwa dalej
po sśmierci. Zmienia się jedynie ciało, cży to na duchowe, cży na ma-
terialne.  Inteligentny cżłowiek powinien bycś  żainteresowany jaki
rodżaj ciała dostanie i prżygotowywacś  się do lepsżego żżycia na in-
nych planetach, nawet jesś li nie chce wracacś do Boga.
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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 eko-
nomicznych obciążeń, a jednak z powodu niekontrolowanych
zmysłów płodzi następne dzieci.e



ZŻycie  ludżkie  prżeżnacżone  jest  do  kontrolowania  żmysłoś w,
gdyżż  niekontrolowane  żmysły  są  prżycżyną  materialnej  niewoli.
Dla głupcoś w jednak, żadowalanie żmysłoś w jest sednem wsżystkich
żżyciowych  cżynnosści.  Wsżyscy  ludżie,  w  dżienś  i  w  nocy  i  prżeż
wsżystkie pory roku, wypełniają swoje ciężżkie i żżmudne obowiążki
jedynie w celu dożnawania żmysłowej prżyjemnosści że swoimi sek-
sualnymi partnerami. Te niemądre stworżenia nie posiadają infor-
macji  o  innym  rodżaju  prżyjemnosści.  Zwłasżcża  w  cywiliżacji
beżbożżnej, prżyjemnosścś  żmysłowa prżyjęta w imię kultury i filożo-
fii, jest własściwie wsżystkim. Ci, ktoś rży są od niej użależżnieni naży-
wani są krpana.

Gdy  tacy  krpana mają  żbyt  wiele  dżieci,  cierpią  od  palącego
skwaru rodżinnego żżycia, a wtedy podobni im prżywoś dcy społecżni
żalecają im planowanie rodżiny. Cała idea tego planowania rodżiny
sprowadża się do żmniejsżenia licżby narodżin ża pomocą nienatu-
ralnych  sśrodkoś w  i  jednocżesnym,  pełnym żadowalaniu  żmysłoś w.
Takie metody kontroli  narodżin nażywane są  bhruna-hatya,  cżyli
żabijaniem dżieci w fażie embrionalnej. Takie żabijanie jest cżynno-
sścią grżesżną i pisma objawione moś wią o istnieniu specjalnego pie-
kła, prżeżnacżonego dla osoś b popełniających takie grżechy.

Kultura duchowa ożnacża podjęcie w żżyciu wyżżsżej klasy żajęcś.
Zaangażżowanie się w takie duchowe cżynnosści prowadżi do auto-
matycżnego żaniku pragnienś  łącżenia się w pary i  w ten sposoś b
cierpienia  wynikające ż  niekontrolowanego żżycia  rodżinnego żo-
stają usśmierżone beż pomocy sżtucżnych sśrodkoś w.

Dlatego  uwaga  istoty  ludżkiej  powinna  żostacś  skierowana  na
kultywowanie ludżkiego ducha,  gdyżż  to stopniowo uchroni ją od
wsżelkiego rodżaju konsternacji i wżniesie do wyżżsżego statusu żży-
cia, jakim jest wiecżna prżyjemnosścś  płynąca ż osobistego kontaktu
ż Osobą Boga, SŚ ri Krysżną.
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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 do-
brocią duchowa istota uważża, żże  to ona jest sensem wsżystkiego
i posiada  żafałsżowane  żrożumienie  własnej  tożżsamosści.  Dlatego
popełnia błąd identyfikując dusżę ż ciałem, a swoje cielesne relacje
ż  materialnymi  obiektami  uważża  ża  żśroś 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 wyżżsżej kultywacji. Postęp w kulturże du-
chowej prowadżi do rożpadu fałsżywego ego i żaniku atrakcji do
materii.

Ostatecżnym celem kultywowania ludżkiego ducha jest realiża-
cja  Boga  i  podporżądkowanie  Mu  się  ż  pełnym  odcżuciem  Jego
wsżechprżenikającej  natury.  Kiedy wyżwolona dusża  podporżąd-
kowuje 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 odci-
sku pożostawionym prżeż kopytko cielęcia. Taka dusża staje się na-
tychmiast gotowa do wejsścia do kroś lestwa duchowego i nie ma nic
wspoś lnego ż tym żżałosnym obsżarem materialnego sświata.

Kultywacja  ludżkiego  ducha  nie  jest  tylko  naprawianiem
materialistycżnych  anomalii.  Jest  procesem  prżygotowania  do
wejsścia do kroś lestwa duchowego. Nikt nie jest w stanie naprawiacś
cierpienś  tej materialnej egżystencji,  ale dżięki kulturże duchowej
możżna wżniesścś  się ponad sferę oddżiaływanś  tego miżernego żżycia.
Jako  prżykład  możże  posłużżycś  dojrżały  i  wysusżony  orżech
kokosowy.  W  miarę  wysychania,  kokosowy  miążżsż  odchodżi  od
skorupy  kokosa  sam.  Podobnie,  dusża  oddżiela  się  od  swych
żewnętrżnych okrycś, cżyli ciała fiżycżnego i ciała subtelnego i możże
dosświadcżacś  duchowej egżystencji  nawet pożornie będąc jesżcże
wewnątrż swych wysusżonych okryw. Ta wolnosścś  od posiadania
fałsżywej tożżsamosści nażywana jest wyżwoleniem dusży.
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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 po- 
żż ądania, ktoś re są produktami cech ignorancji i pasji. To ustanie na- 
wałnic   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,  introspek- 
tywną, 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  pra- 
gnieniami 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  prży- 
pomina wżburżone, sżtormowe morże, beż sś ladu spokoju i pomysś l- 
nosś ci. 

 Gdy  w  społecżenś stwie  dominuje  prżesadnie  żewnętrżny  ogląd 
sś wiata, to prżycżynia się on do powstawania olbrżymiego i trudne- 
go  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   prżemysło- 
wych żawsże utrudnia rożwojowe kultywowanie ludżkiego ducha. 
Asuryczni prżywoś dcy społecżni nigdy nie wycofują się ż takich peł- 
nych  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 
pięcśdżiesięciu   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  pięcśdżiesięciu  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 
pięcśdżiesiątkę. 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 pięcśdżiesiąt lat.
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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 na- 
turalny 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.
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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 utoż-
samiają ciało z duszą.e

Jak długo pogrążżona w ilużji żżywa istota będżie utożżsamiała cia-
ło lub umysł ż dusżą, tak długo nie będżie sżcżęsś liwa, nicżym cżło-
wiek  wystawiony  na  skwar  jesiennego  słonś ca.  Ale  jak  tylko  ta
osoba żostanie wielbicielem Pana SŚ ri Krysżny, Osoby Boga, to na-
tychmiast żażna w żżyciu ukojenia,  jak gdyby osświetlały ją kojące
promienie jesiennego księżżyca. Pan SŚ ri Krysżna jest tak łaskawy, żże
żstępuje do tego sświata by nawroś cicś  cierpiącą ludżkosścś  i wygłasża
Bhagavad-gitę  ż  gorącym  pragnieniem, by  wsżystkie  żżywe  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 małżżonki Pana ogromnie cierpiały
wskutek  rożłąki  ż  Nim,  gdy  Pan  Krysżna  chadżał  do  lasu  pasacś
krowy.  Cżas  Jego  nieobecnosści  był  dla  pasterek  gopi tak  nie  do
wytrżymania jak upalne, jesienne dni. Pan tak bardżo doceniał te
naturalne ucżucia gopi, żże powiedżiał, iżż  nie jest w stanie odpłacicś
im ża ich intensywną miłosścś.  Pan Caitanya stwierdżił,  żże  ucżucia
żżywione prżeż  gopi są najwyżżsżą formą miłosści jaką możżna Panu
ofiarowacś.  Konklużja  jest  taka,  żże  regularna praktyka  bhakti-jogi
doprowadżi wielbiciela do intensywnej miłosści do Pana, i żże jest to
jedyna  kwalifikacja,  dżięki  ktoś rej  uwarunkowana  dusża  dostaje
pożwolenie  na  powroś t  do  wiecżnego  i  pełnego  sżcżęsścia  żżycia
w  kroś lestwie Boga.  Trży rodżaje materialnych niesżcżęsścś  żnikają
pod wpływem intensywnej miłosści do Boga, ktoś ra jest ostatecżnym
celem kultywowania ludżkiego ducha.
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 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 prawdżi- 
wym sś wiatłem  Wed.  Najwyżż sży  mistrż  duchowy,  Pan  SŚ ri  Krysżna, 
ucży nas jakie jest prawdżiwe żnacżenie Wed w następującym wer- 
secie 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 jesż- 
cże jedna, najwyżż sża osoba, żnana jako Paramatma. Osoba ta prże- 
nika   wsżystkie   trży   sś wiaty   i   istnieje   jako   najwyżż sży   kontroler. 
I ponieważż  Ja [Pan SŚ ri Krysżna] jestem transcendentalny w stosun- 
ku  do  nich  wsżystkich,  nawet  do  tych  nieomylnych,  żnany  jestem 
we  wsżystkich  Wedach  i  historiach  [Puranach,  Mahabharacie,  Ra- 
majanie 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 uwarunko- 
wanych jest wiele i żnajdują się one na bardżo wielu roś żż nych stop- 
niach rożwoju. ZŻ ywe istoty nigdy nie są roś wne Bogu, ale będąc Jego 
nieodłącżnymi cżąstkami, są one Jego wiecżnymi sługami. Jak dłu- 
go  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.
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Tekst 41
Na  przejrzystym,  jesiennym  niebie,  pomiędzy  skrzącymi  się
gwiazdami, głównym obiektem który przyciąga wzrok wszyst-
kich jest piękny księżyc. I tak samo główną osobą, która przy-
ciąga  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. Tyl- 
ko  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 żnika- 
nia   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. Po- 
dobnie, 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.”
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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  przyjem-
ność  wszystkim.  Tej  przyjemności  nie  doświadczały  jedynie
gopi, które pod nieobecność Kryszny ogarniał głęboki smutek.e

Są  dwa  rodżaje  transcendentalnych  emocji,  dosświadcżanych
prżeż  osoby wielbiące Pana.  Jeden rodżaj  nażywa się  sambhoga,
a drugi  viraha. Według autorytetoś w ż sukcesji ucżnioś w, wielbienie
viraha dostarcża wyżżsżego smaku niżż  wielbienie  sambhoga.  Sam-
bhoga ma miejsce prży beżposśrednim kontakcie, a viraha  ma  miej-
sce  beż  takiego  kontaktu.  Pan  SŚ ri  Caitanya  Mahaprabhu  polecił



nam podjącś  rodżaj  wielbienia  viraha.  W nasżym obecnym stanie
nie możżemy nawiążacś  żżadnego beżposśredniego kontaktu ż Osobą
Boga, ale praktykując nastroś j  viraha, będżiemy w stanie transcen-
dentalnie  dożnacś  obecnosści  Pana ż  więksżą miłosścią,  niżż  w Jego
obecnosści.

Beż miłosści do Boga nie ma kwestii moś wienia nawet o beżpo-
sśrednim kontakcie ż Nim. Podcżas żstąpienia Pana do tego sświata,
widżiały Go nieżlicżone tysiące ludżi,  ale ponieważż  nie mieli  oni
miłosści  do  Boga,  ż  trudem  prżychodżiło  im  żrożumienie,  żże  SŚ ri
Krysżna jest Osobą Boga. Dlatego w pierwsżej kolejnosści musimy
uaktywnicś  nasżą usśpioną miłosścś  do Boga, poprżeż prżestrżeganie
żasad i podążżanie sś ladami tych autorytetoś w, ktoś rży usytuowani są
na platformie miłosści do Boga. Pasterki  gopi dają nam najwyżżsży
prżykład nieżmiesżanej ż nicżym miłosści  do Boga i  Pan Caitanya
w konś cowej fażie Swych realiżacji żamanifestował ten rodżaj wiel-
bienia viraha, jaki preżentowały pasterki gopi.

Roś wnieżż  w tym materialnym sświecie możżemy dosświadcżycś  cie-
nia nastroju  viraha. Kochająca żżona, mążż  cży prżyjaciel, możże od-
cżuwacś  prżeż jakisś  cżas sżalenś cży brak osoby ukochanej, ale taki
stan  umysłu  nie  jest  trwały.  Kochający  mążż ,  cży  kochająca  żżona
wchodżą w nowy żwiążek i żapominają o prżesżłosści. Jest tak ż po-
wodu braku realnosści żwiążkoś w tego materialnego sświata.

Sytuacja  duchowa  jest  jednak  diametralnie  inna.  Bona  fide
osoba, ktoś ra jest żakochana w Bogu, nie możże nigdy Go żapomniecś
nawet w żamian ża wsżystko inne. Wielbiciel Pana nie możże bycś
sżcżęsś liwy  beż  Pana,  nieżależżnie  od  okolicżnosści.  Podcżas
nieobecnosści  Pana  wielbiciel  ma  Jego  towarżystwo  poprżeż
rożpamiętywanie  nastroju  rożłąki  jakiej  dosświadcżał  Pan,
a  ponieważż  Pan jest absolutny, ucżucie rożłąki jakiego dosświadcża
wielbiciel obdarża go wyżżsżym smakiem, niżż  kontakt beżposśredni.
Jest to możż liwe tylko po rożwinięciu autentycżnej miłosści do Niego.
W  tym  stanie  wielbiciel  jest  żawsże  ż  Panem  poprżeż  ucżucie
rożdżielenia,  ktoś re  w pewnych okolicżnosściach staje  się  bardżiej
dotkliwe  i  nie  do  żniesienia.  Łagodny  wietrżyk  prżypomniał
pasterkom o Panu i dotkliwie odcżuły rożłąkę ż Nim.

{ Spis Tresś ci }
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Tekst 43
Jesienią, wszystkie ptaki, zwierzęta i ludzie, odczuwają silniej-
szy 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  momen- 
cie, 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 wielbi- 
ciel  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 Dury- 
odhana. Ale w dłużż sżej perspektywie cżasu, kroś l Yudhisthira żostał 
prżeż Pana SŚ ri Krysżnę osadżony na tronie, a jego wsżyscy wrogo- 
wie  żostali   pokonani.   Kroś la   Yudhisthirę  nigdy  nie  porusżały  nie- 
sżcżęsś 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 peł- 
nym  żaangażż owaniem,  wytrwałosś cią   i   ufnosś cią.   Powinien  wypeł- 
niacś swoje planowe obowiążki, bycś cżystym w sercu i pełnicś służż bę 
w towarżystwie innych wielbicieli. Wsżystkie te sżesś cś punktoś w do- 
prowadżi 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 samożre- 
aliżowane  i   nie  wolno  nigdy  wątpicś   w  ostatecżny  reżultat   takiej 
służż by oddania. Wręcż odwrotnie, trżeba wypełniacś  swoje prżepi- 
sane 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 żaba- 
wę.  Musimy  podejsś cś   do  tego  poważż nie,  jak  żalecają  to  pisma.  Dla 
osoby sżcżerże podążż ającej procesem, reżultat jest absolutnie pew- 
ny i kiedy nadejdżie własś ciwy cżas, pojawi się sam. Dhruva Maha- 
radżż 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 ni- 
cżego.   Pan  jednakżż e  obdarżył  Dhruvę  Maharadżż a  dwiema  korży- 
sś 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 wie- 
dży.   Nie  powinnisś my  pełnicś   służż by  oddania  dla  osiągania  rżecży 
tymcżasowych i beżwartosś ciowych.

 { Spis Tresś ci }
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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 kwali- 
fikowanego bramina i profesora, SŚ ri Dronacaryi. Książż ęta byli rygo- 
rystycżnie   sżkoleni   w   polityce,   ekonomii,   sżtuce   wojennej,   etyce 
i moralnosś ci, naukach, a ponadto, w służż bie oddania dla Pana. Do- 
piero po takim dobrym prżygotowaniu, książż ęta mogli bycś korono- 
wani. A gdy jużż  ktoś rysś  żostawał kroś lem, wtedy nadal doradżali mu 
dobrży bramini. Jesżcże nawet w sś redniowiecżu Maharadżż a Cżan- 
dragupta miał ża doradcę ucżonego bramina Canakya Panditę. 

 W  systemie  monarchistycżnym  jeden  dobrże  wysżkolony  cżło- 
wiek był wystarcżająco kompetentny by rżądżicś  samodżielnie kra- 
jem.   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 sprawujące- 
go władżę, w demokracji jest tak wielu niby-kroś loś w: preżydent, mi- 
nistrowie,   wiceministrowie,   sekretarże,   asystenci   sekretarży, 
osobisś ci sekretarże i podsekretarże. Są roś żż norodne partie: politycż- 
ne, społecżne cży komunalne i są roś wnieżż  strażż nicy dyscypliny par- 
tyjnej, partyjne żachcianki i tak dalej. Ale nikt nie jest odpowiednio 
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prżygotowany do tego, aby żadbacś o prawdżiwe interesy rżądżone- 
go 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 słu- 
żż 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 żna- 
cży  „prżyjemnosś cś”.  Tym,  ktoś rży  chcą  obławiacś   się  dżięki  stanowi- 
skom 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 }
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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 natural- 
ne produkty jak  żbożż a, owoce,  kwiaty i mleko, ża dary Boga.  Nikt 
nie jest w stanie wyprodukowacś tych rżecży w fabrykach stworżo- 
nych prżeż cżłowieka, nieżależż nie od tego jak bardżo ludżie mogą 
bycś  żaawansowani naukowo. Ludżie mogą prżygotowacś  roś żż ne po- 
trawy  ż  takich   prżysłanych  prżeż   Boga  daroś w  natury,   ale   nie  są 
w stanie  wyprodukowacś   tych  naturalnych  składnikoś w.  Dlatego  lu- 
dżie   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 żiar- 
no 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 , na- 
wet że wsżystkimi traktorami i nawożami. 

 Gdy Pan Krysżna i Pan Baladeva byli obecni w tym sś wiecie, do- 
brży   miesżkanś cy   Vrindavan   mieli   okażję   żrożumiecś,   żż e   urodżaj 
żż ywnosś ci  jakiego  dosś wiadcżali,  żawdżięcżali  obecnosś ci  Pana.  Nie- 
ktoś 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  desż- 
cżoś 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 poko- 
lenś  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 odpo- 
wiedżialnych  ża  funkcjonowanie  roś żż nych  departamentoś w  kosmo- 
su, 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 Vrinda- 
van – ale roś wnieżż  i w innych cżęsś ciach Indii, żostała wprowadżona 
prżeż Pana. Tradycja ta utrżymuje się ażż  do dżisś  w postaci wielbie- 
nia Wżgoś rża Govardhana, na ktoś rym Pan radosś nie spędżał cżas wy- 
pasając  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 }
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Tekst 46
Kupcy, wędrowni mędrcy, królowie i uczniowie, którzy przez
cztery miesiące, trwającej od czerwca do września pory desz-
czowej 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 lnosści—a żwłasżcża kupcom, naucżającym mę-
drcom, 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 każżdego prżepisane są specyficż-
ne żasady obchodżenia tego okresu, cżęsściowo ż uwagi na wżględy
żdrowotne,  a  cżęsściowo 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 ponow-
nie  odżyskują  swobodę do wykonywania  swoich posżcżegoś lnych
obowiążkoś w, dżięki ktoś rym mogą osiągacś  swoje upragnione reżul-
taty.

W taki sam sposoś b nie możżna osiągnącś  upragnionych reżulta-
toś w swych wyrżecżenś , dopoś ki nie osiągnie się wolnosści od obecne-
go ciała. Istnieją roś żżne sposoby praktykowania roś żżnych rodżajoś w
jogi, ktoś re prowadżą do roś żżnych reżultatoś w w roś żżnych sferach żży-
cia. To nie jest tak, żże wsżystko jest tym samym. Istnieje roś żżnorod-
nosścś  form  żżycia,  roś żżnorodnosścś  planet  i  roś żżnorodnosścś  sukcesoś w
w duchowej realiżacji. I wsżystko to możże bycś  osiągnięte dopiero
po żakonś cżeniu tego, prżypominającego okres Cżaturmasji,  żżycia.
Dlatego mysślenie, żże możżemy udacś  się na inne planety w obecnym
ciele,  jest  jedynie  głupim  wytworem  wyobrażśni.  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 chce- 
my 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 spocży- 
wa   obowiążek   żadbania,   aby   każż dy   otrżymał   własś ciwy   udżiał 
w żż ywnosś ci, ktoś rą żż ywe istoty otrżymują w darże od Boga. Naucża- 
jący sannyasini nie powinni żajmowacś się konstruowaniem klasżto- 
roś 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 społe- 
cżenś stwa żawsże prżycżynia się do ogoś lnego dobrobytu ludżi.
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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 nie-
zgłębiona.  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 niezli-
czone  wszechświaty,  w  każdym  wszechświecie  znajdują  się
niezliczone  materialne  planety,  a  ziemia  jest  jedną  z  takich
planet.  W  ten  sposób  możemy  zrozumieć  jak  niewiele  zna-
czącą 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 mle- 
kiem,   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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lisścś  nie jest korżeniem. Jesś li chodżi o dostarcżenie drżewu wody, to
musi  bycś  ona  dostarcżona  do  korżeni,  a  nie  do  lisści.  Polewanie
wodą lisści nie służży żżadnemu celowi, natomiast podlewanie korże-
ni  żaspokaja  wsżystkie  cele.  Taka jest  esencja  filożofii  duchowej
kultury.

Krysżnaloka ma roś wnieżż  inną nażwę, Goloka Vrindavan. Poniżżej
tej Goloki żnajdują się Hari-dhama, Mahesśa-dhama i Devi-dhama.
Hari (Visnu, Narayana) jest oficjalną postacią Pana, Mahesśa (SŚ iva)
jest  oficjalną postacią energii  Pana, a Devi jest  ekspansją energii
Pana. Roś wnieżż  żżywe istoty są ekspansjami energii Pana. Są dwa ro-
dżaje  żżywych  istot,  jedne  nażywane  są  dusżami  wyżwolonymi,
a drugie nażywane są dusżami uwarunkowanymi.

Planety, ktoś re unosżą się w sświetlistej posświacie nażywają się
Hari-dhama. Panującą tam postacią Boga jest Hari, a boś stwami nad
ktoś rymi On panuje są wyżwolone dusże. Mimo, żże cechy dusż wy-
żwolonych i cechy Pana są niemal takie same, to jednak Pan Hari
jest  dominującym, a wyżwolone dusże są Mu podległymi.  Nieżli-
cżonym planetom w Hari-dhama prżewodżą roś żżne, formalne eks-
pansje Pana i każżda ż Nich nosi inne imię.

Wsżechsświaty 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 sświat,
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 uni-
cestwiane. Chociażż  leżżące w tej materialnej energii wsżechsświaty
są tak cyklicżnie tworżone i unicestwiane, to planety żnajdujące się
w kroś lestwie Hari-dhama istnieją wiecżnie.

Uwarunkowane żżywe istoty, ktoś re wolą ciesżycś się same żamiast
służżycś  Panu, dostają sżansę prżebywania w Devi-dhama i posżuki-
wania wyżwolenia. Niektoś re ż nich udają się do Hari-dhama, nie-
ktoś re  udają  się  do Mahesśa-dhama,  a  niektoś re  pożostają  w Devi-
dhama. Mahesśa-dhama jest granicżnym obsżarem żnajdującym się
pomiędży Hari-dhama i Devi-dhama. Impersonalisści, ktoś rży pragną



wtopienia się w Transcendencję, umiesżcżani są w Mahesśa-dhama.
Ci, ktoś rży chcą pożostacś na roś żżnych systemach planetarnych w tych
materialnych  wsżechsświatach,  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 beżposśrednio
na Krysżnalokę.

Proces bhakti-jogi umożż liwia żżywej istocie wejsście do kroś lestwa
Hari-dhama, proces  jnana-jogi umożż liwia jej wejsście do kroś lestwa
Mahesśa-dhama,  a  proces  karma-jogi żmusża  ją  do  pożostania
w Devi-dhama i podlegania nieustannym narodżinom i sśmierciom,
oraż żmieniania materialnych okrycś  cielesnych,  stosownie do ro-
dżaju 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 znaj-
duje się  planeta Devadhani, na której rezyduje Indra. Po połu-
dniowej 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. e 

 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. Ta- 
kich  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  żaintereso- 
wania  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 ja- 
kie leżż ą pomiędży Ziemią, a sś wiatem duchowym.

 { Spis Tresś ci }



O autorże

 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  Sara- 
svati Gosvamiego w 1922 roku w Kalkucie. Bhaktisiddhanta Sara- 
svati, wybitny ucżony religijny i żałożż yciel sżesś cśdżiesięciu cżterech 
Gaudiya  Matha  (instytutoś w  wedyjskich),  polubił  tego  wyksżtałco- 
nego, młodego cżłowieka i prżekonał go, aby posś więcił swoje żż ycie 
naucżaniu wiedży wedyjskiej. SŚ rila Prabhupada żostał jego studen- 
tem, a jedenasś cie lat poś żś niej formalnie inicjowanym ucżniem. 

 W cżasie ich pierwsżego spotkania, SŚ rila Bhaktisiddhanta Sara- 
svati  Thakura  poprosił  SŚ rila  Prabhupadę,  aby  sżerżył  wiedżę  we- 
dyjską  w  jężyku  angielskim.  W  kilka  lat  poś żś niej  SŚ rila  Prabhupada 
napisał komentarż do Bhagavad-gity, wspomagał dżiałalnosś cś  Gau- 
diya   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 pięcśdżiesięciu cżterech, SŚ rila Prabhupa- 
da 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   Radha- 
Damodara.   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 komen- 
tarżami do SŚ rimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) – żawierające- 
go  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 du- 
chowego.  Następnie  napisał  ponad sżesś cśdżiesiąt  tomoś w  autoryta- 
tywnych  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 Międżyna- 
rodowe 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 wedyj- 
ski system edukacji, gurukulę. 

 SŚ rila Prabhupada roś wnieżż  żainspirował konstrukcję kilku wiel- 
kich,   międżynarodowych,   kulturalnych   centroś w   w   Indiach.   Cen- 
trum  w  SŚ ri-dhama  Mayapur  w  Zachodnim  Bengalu  jest  miejscem, 
gdżie żaplanowano miasto duchowe. Jest to ambitny projekt, ktoś re- 
go  wykonanie  będżie   trwało  następne  dżiesięcś   lat.   We  Vrndavan 
w Indiach jest wspaniała sś wiątynia Krsna-Balarama i Międżynaro- 
dowy  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 in- 
dyjskiego. 

 Jednakżż e   najbardżiej   żnacżącym   darem   SŚ rila   Prabhupady   są 
jego książż ki. Wysoce respektowane prżeż społecżenś stwo akademic- 
kie ża ich autorytatywnosś cś, głębię i jasnosś cś, służż ą ża standardowe 
podręcżniki na wydżiałach wielu ucżelni. Jego prace żostały prże- 
tłumacżone  na  prżesżło  trżydżiesś ci   jężykoś w.  Bhaktivedanta  Book 
Trust, żałożż one w roku 1972 w celu publikowania jego książż ek, sta- 
ło się najwięksżym sś wiatowym wydawcą w dżiedżinie religii i filo- 
żofii Indii. 

 Pomimo   swego   żaawansowanego   wieku,   SŚ rila   Prabhupada 
w prżeciągu żaledwie dwunastu lat – cżternasś cie raży okrążż ył Zie- 
mię, dając wykłady na sżesś ciu kontynentach. Pomimo takiego ożż y- 
wionego  trybu  żż ycia,  SŚ rila  Prabhupada  nie  prżestawał  pisacś.   Jego 
prace   stanowią   prawdżiwą   bibliotekę   filożofii,   religii,   literatury 
i kultury wedyjskiej.

 { Spis Tresś ci }
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	Wprowadzenie
	Składamy pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, Założyciela-Acaryi Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, który przyniósł światło Bhagavata całemu światu. Z radością prezentujemy dla jego przyjemności to jego wspaniałe dzieło, jakim jest Blask Bhagavata.
	Ze wszystkich dzieł Jego Boskiej Miłości, prawdopodobnie ta praca jest najbardziej niezwykła. Została napisana w roku 1961 we Vrindavan, w odpowiedzi na zaproszenie na światową konferencję zatytułowaną Congress for Cultivating the Human Spirit (Kongres poświęcony Kultywacji Ducha Człowieka), która miała odbyć się w Japonii. Jako, że większość uczestników konferencji pochodziła z Azji, Śrila Prabhupada zastanawiał się głęboko, jaki sposób zaprezentowania im ponadczasowych nauk Śrimad-Bhagavatam byłby najlepszy. Oryginalne Bhagavatam zostało napisane ponad pięć tysięcy lat temu i było niezwykle obszerną księgą składającą się z osiemnastu tysięcy wersetów. Ponieważ uczestnicy konferencji nie mieliby możliwości wysłuchać go w całości, dlatego Śrila Prabhupada wybrał jeden rozdział z tego dzieła, by zaprezentować go podczas konferencji.
	Rozdział, który Prabhupada wybrał, był opisem jesieni we Vrindavan, miejscu pojawienia się Pana Kryszny. Śrila Prabhupada wiedział, że ludzie Orientu uwielbiają opisy natury, i że okres jesieni jest dla nich bardzo pomyślny. Zaprezentowanie duchowej filozofii na podstawie przykładów z natury, będzie więc dla nich najlepsze.
	Do czterdziestu ośmiu wersetów tego rozdziału, Śrila Prabhupada skomponował tyle samo komentarzy. Według jego założenia, każdy werset miał zostać zilustrowany przez jakiegoś zdolnego orientalnego artystę, według jego zaleceń co do każdego wersetu. Miał nadzieję na stworzenie interesującej dla uczestników konferencji prezentacji, a w przyszłości może i książki. Jednak wskutek pewnych niefortunnych zdarzeń, Śrila Prabhupada nie mógł uczestniczyć w tej konferencji i cały project został odłożony na półkę.
	→
	W rzeczywistości, nawet w momencie jego odejścia z tego świata, praca ta nie była jeszcze opublikowana, ani nawet nie powstały do niej żadne ilustracje.
	Zadanie dokończenia tego wielkiego projektu pozostało w rękach BBT (Bhaktivedanta Book Trust), wydawnictwa powołanego do nieprzerwanego drukowania wszystkich książek Śrila Prabhupady, a dokładniej mówiąc, zlecenie to otrzymała filia BBT z Hong-Kongu, gdyż tę pozycję Śrila Prabhupada zadedykował szczególnie ludziom Azji. Po długim poszukiwaniu właściwego artysty, BBT uzyskało w tym zakresie pomoc znanej malarki Madame Li Yun Sheng, której dojrzały i delikatny styl odpowiednio dopełnił piękne opisy jesieni Śrila Prabhupady. W ten właśnie sposób, piękny blask Bhagavata może oświetlać teraz świat.
	Madame Li ukończyła czterdzieści osiem bogato zdobionych obrazów w mniej niż rok, pomimo zaawansowanego wieku i słabnącego wzroku. Ta seria obrazów przedstawia niewątpliwie kulminację długiej i wybitnej kariery tej malarki współczesnych Chin. Jej styl Gongbi wraz z poetyckimi opisami Śrila Prabhupady tworzą unikalne połączenie dwóch najstarszych tradycji kulturowych – Indii i Chin.
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	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.
	Bezkresne, bezchmurne niebo, porównywane jest do Absolutnej Prawdy. Żywe istoty natomiast są prawdami, które manifestują się w związkach z siłami materialnej natury. Ciemnoniebieskie, burzowe chmury okrywają jedynie nieznaczny fragment bezkresnego nieba – i ten stan przesłonięcia fragmentu nieba porównywany jest do cechy ignorancji, czyli zapomnienia o prawdziwej naturze żywej istoty. W swej naturze, żywa istota jest tak samo czysta jak bezkresne niebo. Jednak wskutek swej skłonności do cieszenia się tym światem, zostaje ona okryta chmurą zapomnienia. Z powodu tej ignorancji zwanej tamas, uważa się ona za byt odrębny od Absolutnej Całości i zapomina o swym przypominającym bezchmurne niebo stanie czystości. To zapomnienie jest przyczyną poczucia odrębności i przyjęcia fałszywej identyfikacji. W ten sposób zapominające żywe istoty, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, wydają z siebie dźwięki podobne grzmiącym chmurom: „Jestem tym, a tym”, „to jest nasze”, lub „to jest moje”.
	Ten nastrój fałszywej odrębności nazywany jest siłą rajas, i powoduje on wzrost twórczej inwencji do odrębnego panowania nad siłą tamas. Błyski błyskawic są jedynym promykiem nadziei na doprowadzenie człowieka do wiedzy i dlatego są one porównywane do siły sattva, czyli dobroci.
	Bezkresne niebo, czyli wszechprzenikająca Absolutna Prawda (Brahman), z jednej strony nie różni się od tej części nieba, którą przesłania ciemna chmura, lecz jednocześnie istnieje różnica pomiędzy całym niebem, a tym jego fragmentem, który podatny jest
	→
	na bycie przesłoniętym. Chmura, której towarzyszą grzmoty i błyskawice, nie jest w stanie przesłonić całego bezkresnego nieba. Dlatego Absolutna Prawda, która porównywana jest do całego nieba, jest jednocześnie tożsama jak i nietożsama z zamanifestowaną żywą istotą. Żywa istota jest jedynie małą próbką Absolutnej Prawdy i może zostać okryta przypadkową chmurą ignorancji.
	Są dwa główne odłamy filozofów, znane jako moniści i dualiści. Moniści wierzą, że Absolutna Prawda i żywa istota są tożsame, a dualiści utrzymują, że żywa istota i Absolutna Prawda są bytami odrębnymi. A ponad tymi dwoma rodzajami filozofów jest filozofia acintya-bhedabheda tattva, czyli prawda o jednoczesnej tożsamości i odrębności żywej istoty i Prawdy Absolutnej. Tę filozofię przedstawił Pan Śri Caitanya Mahaprabhu w Swoim objaśnieniu Vedanta-sutr. Vedanta jest środkiem do filozoficznych interpretacji i nie może być zawłaszczona przez żadną z poszczególnych klas filozofów. Szczery poszukiwacz Prawdy Absolutnej nazywany jest Vedantystą. Veda znaczy „wiedza”. Każda dziedzina wiedzy nazywana jest częścią wiedzy wedyjskiej, a Vedanta oznacza ostateczną konkluzję wszystkich gałęzi wiedzy. Tak jak filozofia nazywana jest nauką wszelkich nauk, tak Vedanta jest ostateczną filozofią wszystkich filozoficznych spekulacji.
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	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.
	Niczym dotkliwie palące słońce, opiekuńcze państwo narzuca swym obywatelom różnorodne formy podatków, takie jak podatek przychodowy, podatek od sprzedaży, podatek gruntowy, od wwozu towarów, akcyzę, opłaty celne i wiele innych. Ale we właściwym czasie, gdy zgromadzono już dużo pieniędzy, zostają one na różne sposoby spożytkowane dla korzyści obywateli. Czasami zdarza się, że korzyści z takich podatków spadają niczym deszcz też i na ludzi o kamiennych sercach, którzy nie potrafią zrobić z pieniędzy właściwego użytku i jedynie trwonią je na zadowalanie zmysłów.
	Gdy w różnych miejscach padają nierówne ilości deszczu, prosty człowiek przyjmuje to za gniew natury, wywołany naszymi grzesznymi uczynkami, i jest w tym pewna prawda. Aby móc liczyć na równą dystrybucję zebranych przez państwo podatków, obywatele muszą być bardzo uczciwi i prawi. Obywatele powinni uczciwie płacić należne podatki i powinni też mieć swoich uczciwych reprezentantów do zajmowania się administracją państwa. We współczesnych ustrojach demokratycznych, obywatele nie powinni uskarżać się na rządy, ponieważ cała państwowa administracja wywodzi się z nich samych. Jeśli więc ludzie są nieuczciwi, to i administracyjna maszyneria też musi być skorumpowana. Chociaż te przeklęte rządy ludu mogą nawet mieć jakąś dobrą czy wymyślną nazwę, to jeśli ludzie nie będą dobrzy, nie będą mieli dobrego rządu, niezależnie od tego która partia objęła administrację. Dlatego dobry charakter całego społeczeństwa jest pierwszą zasadą, konieczną do istnienia dobrego rządu i równego rozdziału dóbr.
	→
	W dawnych czasach dla materialnego i duchowego rozwoju społeczeństwa, idealni nauczyciele kształcili królów w zasadach filozofii politycznej, a zwykłych obywateli, wioska za wioską, nauczali wedyjskich zasad samorealizacji. Dlatego obywatele byli świadomi Boga oraz byli uczciwi w swych codziennych sprawach. Na królach zaś spoczywała odpowiedzialność za pomyślność kraju.
	Te same podstawowe zasady przyjęte są również i w dzisiejszych demokratycznych modelach rządów. Partia rządząca w sposób nieodpowiedzialny, głosami wyborców zawsze odsuwana jest od władzy i musi ustąpić miejsca partii bardziej odpowiedzialnej, dla zapewnienia lepszych rządów.
	W administracji wszechświata jest tylko jedna partia, którą stanowią słudzy Boga, a przywódcy poszczególnych planet dbają o utrzymanie kosmicznych praw, którymi są nakazy Najwyższego Pana. Ludzie cierpią z powodu własnej głupoty. Na czym ich głupota polega? W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że ludzie mają obowiązek spełniać ofiary dla zadowolenia Najwyższego Pana. Najwyższy Pan jest wszechprzenikający. Tak więc ludzie muszą nauczyć się spełniać ofiary dla wszechprzenikającej Najwyższej Prawdy. Dla różnych wieków przepisane są różnego typu ofiary, ale w obecnym wieku żelaznego przemysłu zalecana jest ofiara, która oświeca umysły mas ludzkich świadomością Boga. Proces ten nazywa się sankirtana-yajna, czyli zbiorowym ruchem na rzecz przywrócenia u człowieka utraconej świadomości duchowej. Gdy tylko ludzie podejmą ten proces poprzez duchowy śpiew, taniec i ucztowanie, automatycznie staną się posłuszni prawom Boga i uczciwi.
	Posłuszeństwo jest pierwszą zasadą dyscypliny. Ludzie stali się nieposłuszni wobec praw Boga i dlatego ani deszcz, ani różne dobra, nie są rozdzielane równo. Człowiek, który nie jest posłuszny prawom Boga, nie może ostatecznie posiadać żadnych dobrych cech. Gdy nieposłuszni Bogu przywódcy wiodą równie nieposłusznych ludzi, cała atmosfera administracji państwowej staje się skażona i pełna niebezpieczeństw, tak jak wtedy gdy jeden ślepiec prowadzi innych ślepców. Dlatego państwowe podatki powinny być wykorzystywane do kształtowania dobrego charakteru w społeczeństwie. A to przyniesie obywatelom szczęście.
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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.
	Powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest zawsze dla nas łaskawy. Mimo naszego rażącego nieposłuszeństwa wobec praw natury Boga, Pan jest nadal na tyle łaskawy by zapewniać nam utrzymanie. Woda jest jedną z najważniejszych rzeczy dla naszego utrzymania, ponieważ bez wody nie moglibyśmy ani produkować zbóż, ani zaspokoić naszego pragnienia. Jest również potrzebna do bardzo wielu innych celów. Dlatego Pan przeznaczył trzy czwarte naszej planety na wodę i uczynił ją słoną, by nie ulegała rozkładowi. Słona woda,
	za zrządzeniem Opatrzności, nie rozkłada się. Pan sprawił, że potężne Słońce odparowuje wodę z takich planet jak Ziemia i destyluje ją w chmurach, a następnie gromadzi na szczytach gór, tak jak my gromadzimy wodę w wysoko umieszczonych zbiornikach do późniejszego użycia. Część tej wody zamienia się na szczytach górskich w lód, aby nie nastąpiła niepotrzebna powódź. Lód topnieje stopniowo przez cały rok i pod postacią wielkich rzek woda ta spływa ponownie do morza w celu jej ponownego zachowania.
	Dlatego prawa nadzorowanej przez Boga natury nie są ani ślepe, ani przypadkowe, jak to sądzą ludzie o ubogim zasobie wiedzy. Za prawami natury stoi żywy intelekt Boga, tak jak za prawem państwowym stoi jakiś prawodawca. To nie ma znaczenia, czy potrafimy dostrzec takiego prawodawcę za powszechnymi prawami, musimy jednak przyznać, że taki prawodawca istnieje. Materia nigdy nie jest w stanie działać automatycznie, bez dotyku żywej ręki i dlatego musimy uznać istnienie Boga, najwyższej żywej istoty stojącej poza prawami natury. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że ta natura działa pod Jego nadzorem. Natura jest jedynie energią, za którą musi stać jej źródło i inteligentny mózg, tak jak za energią elektryczną stoi elektrownia, gdzie wszystko odbywa się pod nadzorem myślącego inżyniera. Ta materialna natura działa tak doskonale, a nie ślepo, ponieważ nadzorowana jest przez wszechmocnego Boga. Potwierdzają to wedyjskie hymny Atharva Wedy. To jedynie dzięki nadzorowi Boga działają wszystkie prawa naturalne.
	Pan okazuje Swoją łaskę w postaci deszczów, padających na spieczoną ziemię, w czasie skrajnej potrzeby. Gdy jesteśmy na granicy śmierci z braku wody, On daje nam deszcz. Bóg jest łaskawy niewątpliwie, ale obdarza nas Swą łaską wtedy, kiedy potrzebujemy jej najbardziej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zapominamy o Nim zaraz po otrzymaniu od Niego łaski. Jeśli chcemy więc uniknąć cierpienia, powinniśmy o Nim pamiętać zawsze. Pomimo naszego stanu zapomnienia, wspomnianego wyżej, jesteśmy związani z Nim wiecznie. Bhagavad-gita potwierdza, że prawa natury są surowe, ponieważ rządzą nimi trzy różne siły. Ale ten, kto podporządkowuje się Panu, pokonuje tę surowość natury z łatwością.
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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.
	Zieleń pory deszczowej jest niczym innym jak tymczasowym przedstawieniem. Wygląda ona bardzo przyjemnie, ale musimy pamiętać, że nie jest trwała. Podobnie, są osoby, które podejmują się różnych wielkich wyrzeczeń dla osiągnięcia czegoś materialnego, ale ci przy zdrowych zmysłach unikają tego. Takie wielkie wyrzeczenia są jedynie marnowaniem czasu i energii. Materialne straty i zyski przypisane zostają danemu ciału już w momencie jego formowania. Istnieje 8.400.000 gatunków życia i każdy rodzaj ciała ma przeznaczoną określoną ilość przyjemności i cierpienia. Przyjemności i cierpienia syna bogatego człowieka różnią się od przyjemności i cierpień syna biedaka. Mimo, że nikt nie zabiega o nieszczęścia, one i tak przychodzą. Podobnie, szczęście, które jest nam przeznaczone, też przyjdzie do nas nawet bez naszych pragnień. Ale nawet jeśli uda nam się uniknąć nieszczęść i dzięki tymczasowym zabiegom sztucznie doznać materialnego zadowolenia, nie będzie to jednak odniesieniem prawdziwej korzyści w życiu. Naszą powinnością jest osiągnięcie trwałego szczęścia i wiecznego życia, dlatego więc wszelkiego rodzaju pokuty i wyrzeczenia powinniśmy podejmować dla tego najwyższego celu jedynie.
	Tę najwyższą korzyść można osiągnąć w ludzkiej formie życia. Trwałe szczęście możliwe jest do osiągnięcia wtedy, gdy nie posiada się materialnych źródeł szczęścia, gdyż kontynuacja materialnej niewoli oznacza kontynuację trzech rodzajów nieszczęść, a ludzkie życie przeznaczone jest do zakończenia tych nieszczęść.
	Nie powinniśmy starać się być jak te piękne sezonowe kwiaty lub zieleń, które są dorodne w porze deszczowej lecz wynędzniałe zimą. Bycie ożywionym przez chmurę ignorancji i cieszenie się widokiem tymczasowej zieleni nie jest wcale pożądane. Należy postarać się żyć pod czystym niebem, skąpanym w promieniach słońca i księżyca. To tego tak naprawdę pragniemy. Życie przepojone wolnością w wieczności, w kompletnej wiedzy i niebiańskiej atmosferze jest pragnieniem serca oświeconej duszy. Powinniśmy podjąć wszystkie rodzaje pokut i wyrzeczeń by osiągnąć to trwałe źródło szczęścia.
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	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.
	Tak jak następują zmiany pór roku, tak też w czasie trwania tej manifestacji kosmicznej zmieniają się wieki. Te zmieniające się wieki nazywane są yugami, przedziałami czasu. Tak jak istnieją trzy siły natury, tak też istnieją różne okresy czasu, w których siły te dominują. Ten okres czasu w którym dominuje siła dobroci, nazywany jest Satya-yugą, okres dominowania siły pasji nazywany jest Treta-yugą, okres dominowania mieszaniny pasji i ignorancji nazywany jest Dvapara-yuga, a okres ciemności i ignorancji (ostatni)
	nazywany jest Kali-yugą, czyli wiekiem kłótni. Słowo kali oznacza „kłótnię”. Kali-yuga porównywana jest do pory deszczowej, ponieważ podczas tej wilgotnej pory ludzie doświadczają wielu trudów.
	W Kali-yudze brak jest właściwego przewodnictwa. Zwykle nocą można kierować się gwiazdami i księżycem, ale podczas pory deszczowej jedyne światło wskazujące drogę pochodzi od znikomych robaczków świętojańskich. Prawdziwym światłem w życiu jest wiedza Wed. Bhagavad-gita stwierdza, że celem Wed jest poznanie wszechmocnej Osoby Boga. Ale w tym wieku kłótni toczą się spory nawet co do samej egzystencji Boga. W bezbożnej cywilizacji tego wieku kłótni istnieją niezliczone towarzystwa religijne, próbujące wyrzucić Boga z religii. Tak jak świetliki pragną dominować podczas nieobecności słońca i gwiazd, tak te małe grupy zwolenników różnych koncepcji religijnych próbują dominować przed oczami pogrążonych w ignorancji mas ludzkich. Istnieje teraz pewna liczba samozwańczych inkarnacji, za którymi podążają ludzie bez usankcjonowania tego przez literaturę wedyjską, i istnieje też współzawodnictwo pomiędzy tymi grupami.
	Wiedzę wedyjską otrzymuje się od mistrza duchowego, który przychodzi w łańcuchu sukcesji uczniów, i wiedza ta niezawodnie musi być otrzymana w ten właśnie sposób. W obecnym wieku kłótni, łańcuch ten uległ w różnych miejscach przerwaniu i dlatego Wedy interpretowane są teraz przez nieautoryzowane osoby bez realizacji. Ci tak zwani zwolennicy Wed zaprzeczają istnieniu Boga, tak jak w pochmurne, monsunowe wieczory robaczki świętojańskie negują istnienie księżyca i gwiazd. Ci, którzy pozostają przy zdrowych zmysłach, nie powinni ulegać takim pozbawionym skrupułów interpretatorom. Bhagavad-gita jest streszczeniem całej wiedzy wedyjskiej, ponieważ została wypowiedziana przez tę samą Osobę Boga, który objawił wiedzę wedyjską sercu Brahmy, pierwszej stworzonej istoty we wszechświecie. Śrimad-Bhagavatam zostało wypowiedziane specjalnie po to, by dać przewodnictwo ludziom tego wieku, który spowija chmura ignorancji.
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	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.
	W tym wieku bezbożnej cywilizacji, mędrcy wszystkich znanych w świecie odłamów religijnych którzy wierzą w Boga, muszą wyjść ze swoich pustelni i zacząć głosić masom ludzkim wiedzę o Bogu, Najwyższej Woli. Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie, jak i przedstawiciele innych odłamów posiadający pełną wiarę w autorytet Boga, nie mogą teraz siedzieć bezczynnie i przypatrywać się w milczeniu gwałtownemu rozwojowi bezbożnej cywilizacji. Istnieje najwyższa wola Boga i żaden kraj ani społeczeństwo nie jest w stanie żyć w pokoju i dobrobycie bez przyjęcia tej żywotnej prawdy.
	Ostrzeżenie już jest, więc odpowiedzialni przywódcy religijni muszą zejść się razem i uformować wspólną platformę, ligę wielbicieli Pana. Nie ma takiej potrzeby, aby samozrealizowane dusze żyły w odosobnieniu. Doskonałe, samozrealizowane dusze, zaangażowane w służbę dla Pana, nie obawiają się mayi, tak jak praworządni obywatele nigdy nie obawiają się policji. Tacy nieustraszeni wielbiciele Boga zawsze objaśniają naukowo Jego istnienie, nawet ryzykując życiem. Tacy wielbiciele Boga mają współczucie dla mas ludzkich, które całkowicie zapomniały o Najwyższym Panu i zajęte są pogonią za fałszywym szczęściem, które kończy się na zwykłym zadowalaniu zmysłów jakiego doświadczają świnie i psy.
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	Tekst 7
	Małe strumyki, które były prawie wyschnięte w maju i czerw- cu, teraz zaczynają występować z brzegów, niczym nowobogaccy, którzy nagle przekroczyli limity swych wydatków.
	Należy nauczyć się powagi z obserwacji morza i strumyka. Morze zawsze pozostaje w swych granicach, pomimo że wpada do niego tak wiele rzek. Podobnie, człowiek powinien we właściwy sposób wykorzystywać wszelkie zasoby jakie przynosi mu życie, a nie roztrwaniać ich na rzeczy nie mające trwałej wartości. Nie kontrolujące się, zmysłowe osoby zabawiają się przymiotami swych ciał oraz gromadzą bogactwo. Siła tego ciała powinna być jednak wykorzystana do samorealizacji, a nie dla zadowalania zmysłów.
	Ludzie posiadają dwa rodzaje usposobień. Jedni są introspektywni, a drudzy są ekstrawaganccy. Tych ekstrawaganckich urzekają zewnętrzne cechy zjawiskowego piękna i nie zagłębiają się oni w istotę całej manifestacji. Są praktycznie w stanie snu jeśli chodzi o introspekcję i dlatego nie są w stanie wyciągnąć żadnej trwałej korzyści z dobra jakim jest to ludzkie ciało. Natomiast osoba, która rozwinęła introspektywność, utrzymuje powagę tak jak morze. W przeciwieństwie do osób ekstrawaganckich, które są spokojne i ciche tylko wtedy gdy śpią, osoby poważne w pełni wykorzystują atut jaki daje im ludzka forma życia.
	Mimo, że zwierzęce skłonności ciała powinny zostać zminimalizowane, osoby ekstrawaganckie przepełniają się tymczasowymi chwilami radości płynącymi z materialnych przyjemności. Niemniej jednak, gdy tylko pora deszczowa jaką jest to życie kończy się, wysychają one jak koryta rzek. Życie dane jest dla właściwego powodu, zwanego sat — dla tego, co istnieje wiecznie. W tym materialnym świecie nic nie jest sat, czyli wieczne, ale zła rzecz jaką jest ten świat, może zostać użyta dla najlepszego celu. Tym złem jest umysł oddany ekstrawagancji, ale można zrobić z niego najlepszy użytek poprzez introspekcję.
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	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.
	Bogaty człowiek okazuje swoje bogactwo na różne barwne sposoby. Ma piękną rezydencję z odpowiednią ilością ziemi i ładnie przystrzyżony ogród. Dom udekorowany jest modnymi meblami i dywanami. Są tam samochody o lśniącym lakierze i zestaw radiowy do słuchania i nadawania barwnych wiadomości oraz melodyjnych piosenek. Wszystkie te rzeczy urzekają ich posiadacza, jak gdyby był on w świecie marzeń.
	Gdy ten sam człowiek był wyschnięty jak leżąca odłogiem ziemia i nie posiadał tych wszystkich bogactw, zachowywał się zwyczajnie. Jednak odkąd zdobył te materialne obiekty zadowolenia, zapomniał, że w tym świecie wszystko przychodzi i odchodzi jak pory roku. Piękny Czerwony Fort oraz Taj Mahal wybudował Shah Jahan, po czym opuścił to miejsce już bardzo dawno temu. Również wiele innych osób przyszło tam i następnie odeszło, niczym sezonowe kwiaty. Materialne dobra są właśnie jak takie sezonowe kwiaty. Albo więdną kwiaty, albo odchodzi sam ogrodnik. Takie jest prawo natury. Dlatego, jeśli pragniemy nieprzemijającego życia, wiedzy i radości, to musimy poszukać ich gdzieś indziej, nie w tej zmiennej i przemijającej porze deszczowej naszego życia. Tu pojawia się co prawda różnorodność przyjemnych widoków, ale wszystkie one kończą się jednak wraz z końcem sezonu jakim jest nasze życie.
	Materialne przejawienie rzeczy jest jedynie bladym cieniem prawdziwej rzeczywistości, porównywanym do mirażu na pustyni. Na pustyni nie ma wody, ale głupi jeleń pędzi za iluzoryczną wodą by zaspokoić swe spragnione serce. To nie woda jest nierzeczywista, to miejsce w którym jej szukamy jest złudne. Postęp materialistycznej cywilizacji jest jak taki miraż na pustyni. Jeleń pędzi do wody co sił, ale iluzja wody ucieka od niego z taką samą prędkością. I również woda nie jest fałszywą ideą, ale nie możemy szukać jej na pustyni. Żywa istota, z powodu swego doświadczenia z odległej przeszłości pamięta rzeczywisty stan oryginalnego duchowego szczęścia, ale ponieważ zapomniała o sobie samej, szuka nieprzemijającego szczęścia w materii, lecz nigdy go tutaj nie znajdzie.
	{ Spis Treści }

	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.
	Wraz z dobrymi deszczami, biznes rolnika rozkwita. Rolnictwo jest najszlachetniejszym zajęciem. Ono czyni społeczeństwo szczęśliwym, zamożnym, zdrowym, szczerym i duchowo zaawansowanym dla lepszego życia po śmierci. Rolnictwem para się kupiecka społeczność vaiśyów. W Bhagavad-gicie, vaiśyowie opisani są jako naturalni rolnicy, osoby zajmujące się ochroną krów i ogólnie kupcy. Gdy Pan Śri Kryszna inkarnował we Vrindavan, z przyjemnością został ukochanym synem takiej rodziny vaiśyów. Nanda Maharadża znany był z ochrony krów, a Pan Śri Kryszna, najukochańszy syn Nandy Maharadży, pasał krowy Swego ojca w pobliskim lesie. Pan Kryszna chciał pokazać nam Swoim osobistym przykładem, że ochrona krów posiada wielką wartość. Jest powiedziane, że Nanda Maharadża posiadał dziewięćset tysięcy krów i w czasach Pana Śri Kryszny, czyli jakieś pięć tysięcy lat temu, obszar znany jako Vrindavan, mlekiem i masłem płynął. Dlatego dwoma darowanymi ludzkości przez Boga zajęciami są, rolnictwo i ochrona krów.
	Handel przeznaczony jest jedynie do przetransportowania nadwyżek produkcji do miejsc o produkcji niewystarczającej. Gdy handlowcy jednak stają się zbyt chciwi i materialistyczni, biorą się za handel na szeroką skalę oraz przemysł i zwabiają biednych rolników do brudnych, przemysłowych miast fałszywą nadzieją na zarobienie więcej pieniędzy. Przemysłowiec i kapitalista nie jest zainteresowany tym, aby rolnik pozostał w domu i był zadowolony ze swojej produkcji rolnej. Gdy rolników cieszą bujne wzrosty zbóż, kapitalista jest przygnębiony. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że ludzkość jest od rolnictwa zależna i utrzymuje się z rolniczej produkcji.
	Nikt nie jest w stanie wyprodukować ryżu i pszenicy w wielkich, żelaznych fabrykach. Przemysłowiec kupuje od wieśniaków pożywienie, którego sam nie jest w stanie wyprodukować. Biedny rolnik pobiera od kapitalisty zaliczki i sprzedaje swoje produkty po niższych cenach. Stąd, przy większej produkcji zbóż rolnicy stają się finansowo silniejsi, a kapitalista jest przygnębiony nie mogąc ich wykorzystywać.
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	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.
	W Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Kryszny mamy praktyczne tego doświadczenie z naszymi uczniami. Zanim zostali uczniami, nie mieli oni czystego, jaśniejącego wyglądu, pomimo posiadania naturalnych, pięknych cech osobistych. Nie mając informacji o świadomości Kryszny, wyglądali nieczysto i mizernie. Odkąd podjęli jednak świadomość Kryszny poprawiło się ich zdrowie, a dzięki przestrzeganiu zasad regulujących ich ciała nabrały blasku. Gdy ubrani są w szafranowe szaty, z tilakami na czołach i koralami medytacyjnymi w rękach, wyglądają dokładnie tak, jak gdyby przybyli prosto z Vaikunthy.
	Mieszkańcami wody są ryby, żaby itd., a mieszkańcami lądu są krowy, jelenie itd. Pijąc ciągle świeżą wodę deszczową i kąpiąc się w niej, umęczone i spragnione zwierzęta odżywają i zaczynają wyglądać świeżo i znakomicie. Dzięki deszczom, jeziora, stawy i rzeki nabierają kryształowo czystego wyglądu. Podobnie, świadomość wielbiciela Najwyższego Pana, na którego spada deszcz transcendentalnych opisów Boga zawartych w Wedach, doznaje duchowego ożywienia i odświeżenia. Dzięki temu, jego uduchowione ciało staje się bardzo piękne.
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	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.
	Osoba mocno usytuowana w wiedzy duchowej nie czuje atrakcji do powabów natury materialnej w postaci pięknych kobiet i przyjemności seksualnej. Jednak osoba jeszcze niedojrzała w kultywacji wiedzy duchowej, w każdym momencie może paść ofiarą iluzji tymczasowego szczęścia, tak jak ocean wzburzony jest od wpadających do niego rzek i porywów wiatru w porze monsunu. Dlatego jest to niezwykle istotne, aby usytuować się przy lotosowych stopach bona fide mistrza duchowego, który jest reprezentantem Boga – i nie pozwolić impulsom seksualnym dać się ściągnąć z wytyczonej ścieżki.
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	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.
	Ponieważ duchowo zaawansowana osoba przyjmuje wszelkie przeciwności losu za łaskę Pana, jest ona całkowicie gotowa do udania się do duchowego królestwa. Mimo, że ktoś podejmuje służbę oddania dla Najwyższego Pana, może czasami zachorować, zbiednieć, czy rozczarować się kolejami losu. Prawdziwy wielbiciel Pana zawsze uważa takie trudności za reakcje jego własnych wcześniejszych grzesznych czynności i dlatego bez niepokoju cierpliwie wyczekuje łaski Najwyższego Pana. Tacy wielbiciele przyrównywani są do wysokich wzgórz, które pozostają niewzruszone, nawet gdy podczas monsunu smagane są potężnymi strumieniami deszczu. Tacy wielbiciele pozostają raczej pokorni, gdyż usytuowani są w duchowym oświeceniu. Wolni od dumy i zazdrości, z łatwością uzyskują łaskę Pana i powracają z powrotem do domu, z powrotem do Boga.
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	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.
	Zarośnięta i niewidoczna droga jest dokładnie niczym bramin, który nie ma zwyczaju studiowania i praktykowania procesów reformujących zalecanych przez Wedy, i porasta go długa trawa iluzji. Będąc w tym stanie i nie pamiętając swojej konstytucyjnej natury, zapomniał o byciu wiecznym sługą Najwyższej Osoby Boga. Będąc zwiedzionym przez sezonowe pojawienie się wysokich traw mayi, identyfikuje się on z iluzorycznymi produktami natury i ulega iluzji, zapominając swe duchowe życie.
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	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.
	Podczas pory deszczowej, błyskawica pojawia się w jakiejś grupie chmur, by natychmiast pojawić się w innej grupie chmur. To zjawisko porównywane jest do pożądliwej kobiety, która nie jest przywiązana do jednego mężczyzny. Chmura porównywana jest do posiadającego odpowiednie cechy mężczyzny, ponieważ wylewa deszcze i daje utrzymanie wielu ludziom, tak jak posiadający odpowiednie kwalifikacje mężczyzna daje utrzymanie wielu żywym istotom, takim jak członkowie rodziny czy pracownicy w biznesie. Niestety, całe jego życie może legnąć w gruzach przez żonę, która się z nim rozwodzi. Gdy mąż jest zaniepokojony, cała rodzina popada w ruinę, dzieci się rozchodzą z domu, albo upada biznes i wszystko się wali. Dlatego jest zalecane, aby kobieta, która pragnie uczynić postęp w świadomości Kryszny żyła spokojnie z mężem i w żadnej sytuacji ta para nie powinna się nigdy rozejść. Mąż i żona, powinni oboje kontrolować popęd seksualny i skoncentrować się na świadomości Kryszny, tak aby ich życie mogło zakończyć się sukcesem. W końcu rzecz biorąc, w tym świecie materialnym mężczyzna potrzebuje kobiety, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Gdy są oni razem, powinni żyć spokojnie w świadomości Kryszny i nie przejawiać takich niespokojnych zachowań jak błyskawica, która raz błyska w jednej grupie chmur, a innym razem w drugiej.
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	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.
	Sanskryckie słowo guna oznacza „cechę”, „tryb”, „linę” i „sznur”. Gdy podczas pory deszczowej pojawia się na niebie tęcza, wygląda ona jak łuk bez cięciwy (guna), czyli bez napinającego go sznura. Podobnie, pojawianie się w tym świecie Osoby Boga lub Jego transcendentalnych sług, nie ma nic wspólnego z jakościowymi siłami natury materialnej. Zjawiskowe pojawienie się Transcendencji wolne jest od cech materialnej natury, dlatego przypomina łuk bez napinającej go cięciwy.
	Transcendentalny Najwyższy Pan jest wieczną formą transcendentalnej egzystencji, wiedzy i szczęścia. Ta materialna energia działa pod nadzorem Jego dobrej woli i dlatego siły materialnej natury nigdy nie mają na Niego wpływu. Gdy pojawia się On przed nami pomiędzy różnymi materialnymi interakcjami, pozostaje zawsze wolny od ich wpływu, jak nie mająca cięciwy tęcza.
	Dzięki Swym niepojętym mocom, Najwyższy Pan może pojawić się i zniknąć tak jak tęcza, na którą grzmiące, pochmurne niebo nie ma żadnego wpływu. Pan jest wiecznie największym z wielkich i najmniejszym z małych. Żywe istoty, które są Jego nieodłącznymi cząstkami, są najmniejsze z małych, a On jest jest największym z wielkich jako Absolutna Prawda, Najwyższa Osoba Boga.
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	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.
	Podczas monsunowych nocy płynące po niebie chmury odbijają światło księżyca i wywołują wrażenie, że księżyc też się porusza. To się nazywa iluzją. Dusza, czyli żywa istota, jest korzeniem wszelkich czynności materialnego ciała, ale z powodu iluzji dusza pozostaje okryta przez dwa typy ciał: wulgarne (fizyczne) i subtelne. Będąc tak okrytą, uwarunkowana dusza identyfikuje się z materialnym ciałem i zaczyna podlegać fałszywemu ego.
	To fałszywe ego zmusza żywą istotę do przyjmowania swego materialnego ciała za jaźń, potomstwa swego ciała za swoje dzieci, a ziemi, na której się to ciało narodziło, za obiekt czci. W ten sposób pojęcie nacjonalizmu jest tylko jeszcze jedną postacią ignorancji. Z powodu ignorancji żywa istota identyfikuje się ziemią na której się narodziła i porusza się obarczona błędnymi, narodowymi ideami. W rzeczywistości jednak, żywa istota nie należy do żadnego narodu ani gatunku życia. Nie ma ona nic wspólnego z ciałem, tak jak księżyc nie ma nic wspólnego z płynącymi chmurami.
	Księżyc znajduje się wysoko ponad chmurami i jest usytuowany w swej własnej orbicie, ale iluzja sprawia, że wydaje się on poruszać. Żywa istota nie powinna płynąć razem z fałszywą koncepcją bycia tym tymczasowym ciałem, musi zawsze wiedzieć, że jest transcendentalna w stosunku do tożsamości cielesnej. To jest ścieżka wiedzy, a wiedza kompletna sytuuje żywą istotę na orbicie czynności duchowych.
	Żywa, duchowa energia jest z natury zawsze aktywna. Z powodu iluzji aktywność ta jest niewłaściwie nakierowana na relację z ciałem, ale w stanie wyzwolonym, cechującym się kompletną wiedzą, jej czynności przeprowadzane są w duchowym oddaniu. Wyzwolenie nie oznacza zatrzymania czynności, lecz oczyszczenie z czynności iluzorycznych i stanie się transcendentalnym do relacji z ciałem wulgarnym i subtelnym.
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	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.
	Obowiązkiem mędrców i osób świętych jest chodzenie od drzwi do drzwi i oświecanie w duchowej wiedzy ludzi wiodących życie rodzinne. Życie rodzinne porównywane jest do ciemnej studni. Żyjąca w takiej studni żaba, nie widzi jasnego, otwartego nieba. Ciemna studnia rodzinnego życia zabija duszę. Należy więc się z niego wydostać, aby móc zobaczyć świetlany widok duchowości. Osoby święte oraz mędrcy miłosiernie starają się upadłe dusze z takiej ciemnej studni wydobyć. Gdy osoba wiodąca życia rodzinne jest oświecona, czerpie przyjemność z odwiedzin takich świętych osób
	i mędrców w jej domu. Umysł gospodarza domu, który jest duszą uwarunkowaną, zawsze niepokojony jest przez trzy rodzaje nieszczęść. Każdy chce być w życiu rodzinnym szczęśliwy, ale prawa natury nie pozwalają nikomu być szczęśliwym w świecie, który przyrównywany jest do lasu, w którym samoczynnie wybuchają pożary.
	W wieku kali, jak opisano wcześniej, ludzie nie czerpią już przyjemności z obecności świętych osób i mędrców, ani nie są zainteresowani duchowym oświeceniem. Jednakże osoby święte i mędrcy podejmują różne ryzyka i głoszą przesłanie Boga. Pan Jezus Chrystus, Thakura Haridasa, Pan Nityananda Prabhu i wielu innych mędrców, ryzykowało swoje życia by szerzyć wiedzę o Bogu. Samozrealizowane osoby i mędrcy podejmują takie ryzyka dla duchowego oświecenia ogółu ludzi. Nie podejmują oni ślubów milczenia, które miałyby zapewnić im tylko tani poklask ignoranckich mas ludzkich. Bóg jest zadowolony tylko wtedy, gdy dla propagowania Jego chwał Jego wielbiciele podejmują wszelkie rodzaje ryzyka. Tacy wielbiciele nie obawiają się trudnej wyprawy przekraczania oceanu niewiedzy. Zawsze zależy im na korzyści upadłych dusz, przywiązanych do fałszywych przyjemności materialistycznego życia, w których zapominają o swoim wiecznym związku z Bogiem.
	Tak jak obowiązkiem osób świętych i mędrców jest oświecanie upadłych dusz, tak obowiązkiem człowieka wiodącego życie rodzinne jest ich serdeczne przyjmowanie, niczym paw, który tańczy w ekstazie na widok chmur na niebie. Palący ogień trzech rodzajów nieszczęść jakiego doświadczają materialistyczni ludzie, może zostać ugaszony jedynie przez chmurę łaski takich świętych osób i mędrców, którzy takich żyjących w rodzinach ludzi mogą obdarzyć wodą wiedzy transcendentalnej.
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	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.
	W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że kiedy kończy się dzień Brahmy, zamanifestowane stworzenie kosmiczne znika, a kiedy kończy się jego noc, całe stworzenie pojawia się na nowo. Tak więc to naprzemienne kosmiczne przejawienie i jego brak, przypomina roślinność, która pojawia się podczas pory deszczowej, a po jej odejściu stopniowo zanika.
	Nawet wtedy gdy tej roślinności nie ma, ciągle pozostają ich nasiona w stanie spoczynku, które w kontakcie z wodą zaowocują ponownie. Podobnie, przypominające takie nasiona duchowe iskierki, które opętane są pragnieniem panowania nad naturą materialną, po rozwiązaniu tej manifestacji kosmicznej pozostają w stanie uśpienia w łonie natury materialnej, a gdy ta manifestacja kosmiczna pojawia się ponownie, wszystkie one też pojawiają się na nowo i kontynuują zadowalanie zmysłów, z lubością tyjąc.
	Aby osiągnąć wyzwolenie, należy całkowicie oczyścić się z pragnień o wypaczonym charakterze. Żywa istota nie jest w stanie zdusić swoich pragnień, a próby ich sztucznego powstrzymania są jeszcze bardziej niebezpieczne niż one same. Wszystkie pragnienia należy zreformować i nakierowane na czynności duchowe; w przeciwnym razie będą one pojawiać się nieustannie pod postacią różnorodnych materialnych przyjemności, przedłużając tym samym uwarunkowanie żywej istoty w materialnej niewoli.
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	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.
	Powodujące zapomnienie, rodzinne życie uwarunkowanej duszy jest ciemną studnią, która zabija duszę. Taka jest opinia Śri Prahlady Maharadża, słynnego wielbiciela Pana. Samozrealizowana dusza nigdy nie poleca zbytniego przywiązania do domowego ogniska. Dlatego ludzkie życie powinno zostać metodycznie podzielone.
	Pierwszy etap to porządek życia zwany brahmacarya-aśrama, kiedy to dziecko szkolone jest w ostatecznym celu życia. Etap następny to grihastha-aśrama, kiedy człowiek szkolony jest jak wejść w Transcendencję. Następnie przychodzi vanaprastha-aśrama, czyli wstępna faza życia w wyrzeczeniu. Ostatnią zaś zalecaną fazą jest sannyasa, czyli wyrzeczony porządek życia. Tak wygląda stopniowy proces duchowych czynności dla osiągnięcia ostatecznego celu życia, jakim jest wyzwolenie.
	Niefortunnie się jednak składa, że z braku odpowiedniego kultywowania ludzkiego ducha, nikt nie myśli o porzuceniu życia rodzinnego, mimo że jest ono pełne uszczypliwości i błota. Ci, którzy pomimo tych uciążliwości są do takiego życia zbyt przywiązani, porównywani są do żurawi stojących nad wodą, ciągle mających nadzieję na jakieś zadowalanie zmysłów. Powinniśmy pamiętać, że społeczeństwo czy przyjaźń tego świata są jedynie cieniem prawdziwego społeczeństwa oraz prawdziwej przyjaźni i miłości, które mają miejsce w królestwie Boga. Nie ma realności w uwarunkowanym życiu tego materialnego świata, ale z powodu naszej ignorancji przywiązani jesteśmy do mirażu. Sama idea społeczeństwa, przyjaźni czy miłości nie jest fałszywa, ale miejsce w którym ich
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	szukamy jest niewłaściwe. Musimy porzucić to nieprawdziwe usytuowanie i wznieść się do prawdziwej rzeczywistości. To właśnie powinno być celem życia i to jest rezultatem kultywowania ludzkiego ducha.
	Niestety, z braku wystarczającej kultywacji tego ducha, materialista zawsze lgnie do tego nie posiadającego realnej egzystencji miejsca, które pełne jest niepokoju. Jest powiedziane, że należy porzucić życie rodzinne w wieku pięćdziesięciu lat, ale w tej erze ignorancji, nawet starzec pragnie przywrócić młodość różnym funkcjom swego ciała, wstawia sobie sztuczną szczękę i nawet stojąc nad grobem stwarza pozory młodości. A zwłaszcza politycy, którzy przypominają żurawia, są nadmiernie przywiązani do fałszywego prestiżu, swej pozycji oraz rangi, i zawsze zabiegają o reelekcję, nawet w ostatnich dniach swego życia. Takie są niektóre z symptomów życia pozbawionego kultury duchowej.
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	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.
	Pierwotnie ścieżkę samorealizacji wyznaczały standardowe instrukcje Wed. Śrila Vyasadeva podzielił oryginalną Wedę na cztery części, mianowicie Sama, Atharva, Rig i Jadżur. Następnie te cztery Wedy podzielił na osiemnaście Puran (dodatków) i Mahabharatę, a potem podsumował je w Vedanta-sutrach. Celem całej tej literatury wedyjskiej jest realizacja, że każdy jest duchową istotą, pozostającą w wiecznym związku z Najwyższą Osobą, z Bogiem, w Jego wszechatrakcyjnej postaci Śri Kryszny.
	Jednak z powodu ataków wieku Kali, cała ta różnorodna literatura wedyjska zaczęła ulegać deformacjom, tak samo jak rozdzielające poletka ryżu wały ziemne oraz brzegi rzek, ulegają deformacjom z powodu deszczowych nawałnic. Te niszczące ataki często przychodzą ze strony ateistycznych filozofów hołdujących jedynie jedzeniu, piciu, radościom i używaniu życia. Wszyscy oni przeciwni są pismom objawionym z powodu silnego przywiązania do przyjemności zmysłowych i wulgarnego materializmu. Są również inni, którzy nie wierzą w wieczność życia. Niektórzy z nich prezentują pogląd, że życie ma swój ostateczny koniec i zachowana zostaje jedynie materialna energia. Innych mniej interesują prawa fizyki, ale nie wierzą w nic, co leżałoby poza ich doświadczeniem. A jeszcze inni zrównują ducha z materią i różnice pomiędzy nimi uważają za iluzoryczne.
	Nie ulega wątpliwości, że Wedy są najbardziej uznanymi księgami wiedzy, z każdego punktu widzenia. Ale z biegiem czasu wedyjska ścieżka została zaatakowana przez takich filozofów jak Carvaka, Buddha, Arhat, Kapila, Patandżali, Śankara, Vaikarana, Jaimini, Nyayakowie, Vaiśesikowie, Saguniści, empirycy, Paśupata Śaivowie, Saguna Śaivowie, zwolennicy teorii Brahmana, Aryowie i wielu innych (lista nie-wedyjskich spekulantów rośnie co dnia). Ścieżka Wed nie pozostaje w zgodzie z żadną zasadą, która pozbawiona byłaby wiecznej relacji z Bogiem, podjęcia służby oddania dla Niego i kulminacji w transcendentalnej miłości do Niego.
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	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.
	Jak już wyjaśniono wcześniej, przeznaczeniem czterech podziałów społeczeństwa—mianowicie klasy inteligencji (braminów), klasy rządzącej (kszatriyów), klasy kupieckiej (vaiśyów) i klasy pracującej (śudrów)—jest osiągnięcie celu ludzkiego życia jakim jest samorealizacja, czyli kultywowanie ludzkiego ducha. Zadaniem inteligencji, czyli braminów, jest inspirowanie kszatriyów i vaiśyów do spełniania ofiar w celu kultywacji duchowej, by w ten sposób, dzięki współpracy braminów, kszatriyów i vaiśyów wznieśli się również zwykli ludzie pracy. Kiedy tylko współpraca pomiędzy tymi czterema klasami społecznymi zamiera i podstawowe zasady kultury duchowej zostają zaniedbane, struktura społeczna ludzi zaczyna przypominać życie zwierzęce, tylko w innym wydaniu. Takie życie opiera się wyłącznie na jedzeniu, spaniu, doświadczaniu lęku i  łączeniu się w pary. Obowiązkiem ludzi inteligentnych jest wywieranie wpływu na przedstawicieli klas bogatszych, czyli na kszatriyów i vaiśyów, by poświęcali się oni duchowej kulturze. Tylko w ten sposób napięcie jakie istnieje pomiędzy kapitalistami i pracownikami, może zostać złagodzone.
	W tym wieku Kali, kiedy najmniejsze różnice w poglądach prowadzą do kłótni, nawet do rozmiarów buntów i zamieszek, inspirowanie bogatszych ludzi do podejmowania ofiar na rzecz osiągnięcia tej kooperacji, jest obowiązkiem ludzi inteligentnych.
	Jest tutaj zawarta sugestia, że ludzie z klasy inteligenckiej nie powinni sami próbować działania jako kszatriya czy vaiśya, ani też nie powinni angażować się w zajęcia żadnych innych klas. Bramini
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	powinni po prostu kierować wszystkich ku ścieżce rozwoju duchowego, tak jak wiatr, który przemieszcza chmury po niebie by mogły obdarzyć deszczem ziemię, a nie bierze tego sam na siebie.
	Najbardziej inteligentnymi ludźmi w społeczeństwie ludzkim są osoby święte i mędrcy, którzy poświęcili wszystko dla służenia kulturze duchowej. Ich obowiązkiem jest wędrowanie wśród społeczeństwa i inspirowanie ludzi do angażowania się w czynności kultury duchowej, poprzez poświęcenie swych słów, pieniędzy, inteligencji i samego życia. To właśnie powinno być motywem ludzkiego życia, aby uwieńczone ono zostało całkowitym sukcesem. Społeczeństwo, w którym brak jest smaku do kultury duchowej, jest niczym gorejący ogień, w którym każdy doznaje nieustannie trzech rodzajów cierpień.
	Tak jak chmury wylewają wodę na płonący las i zagaszają ogień, tak osoby inteligentne, które w społeczeństwie działają jako mistrzowie duchowi, wylewają wodę wiedzy duchowej na gorejący ogień ludzkich nieszczęść i inspirują bogatszą część społeczeństwa do pomagania w tym względzie.
	Na przykład świątynie, budowane są przez ludzi bogatych, a służą duchowej edukacji ogółu ludzi. Odbywające się w nich regularne ceremonie, służą inspirowaniu ludzi do duchowego życia, a nie ich eksploatowaniu. Jeśli z powodu wieku Kali występują w takich świątyniach jakiekolwiek błędy, to powinny zostać one naprawione, ale same instytucje muszą być zachowane.
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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.
	Pan Śri Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, pojawia się ze Swoją osobistą świtą i parafernaliami po prostu po to, by zauroczyć Sobą uwarunkowane dusze tego świata. Mimo, że świat ten jest jedynie cieniem świata duchowego, złapane w jego klatkę żywe istoty poszukują duchowego szczęścia w postaci zniekształconej przez materialistyczne przywiązania. Empiryczni filozofowie o ubogim zasobie wiedzy, wyobrażają sobie świat duchowy jako bezosobowy byt. Jednakże żywa istota nie ma takiej atrakcji do impersonalnej
	postaci duchowego wyzwolenia jak do form materialnych i dlatego – jeśli chodzi o duchowe wyzwolenie – znajduje się w położeniu beznadziejnym.
	Dlatego Absolutna Osoba Boga, z powodu Swego nieograniczonego i bezprzyczynowego współczucia, zstępuje z duchowego królestwa i objawia Swoje osobiste rozrywki we Vrindavan, które jest repliką duchowej planety, Krysznaloki. Vrindavan jest najświętszym miejscem w całym wszechświecie i ci, którzy zabiegają o duchowe wyzwolenie polegające na wejściu do królestwa Boga, mogą uczynić Vrindavan swoim domem i stać się poważnymi uczniami sześciu Goswamich, których poinstruował sam Pan Śri Caitanya Mahaprabhu. Sześciu Goswamim przewodził Śrila Rupa Goswami, za którym podążali Śrila Sanatana, Śrila Bhatta Raghunatha, Śrila Jiva, Śrila Gopala Bhatta i Śrila Raghunatha dasa Goswami. Oni wszyscy byli bardzo poważnie zaangażowani w poszukiwania i odkrywanie tajemnic Vrindavana-dhamy.
	Pan Śri Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, pojawił się we Vrindavan jakieś pięć tysięcy lat temu, a relikty związane z Jego obecnością przestały być z czasem widoczne. Jednakże ten sam Pan Śri Kryszna pojawił się w Navadvipie – jednym z okręgów Bengalu Zachodniego – pod postacią Swego wielkiego wielbiciela, Śri Caitanyi Mahaprabhu, i na nowo odkrył święte miejsca transcendentalnych rozrywek Pana Śri Kryszny. Zlecił również wyżej wspomnianym sześciu Goswamim skomponowanie autoryzowanej literatury na temat kultu Vrindavan. W ten sposób każdy poważny uczeń, który pragnie dowiedzieć się o Najwyższym Panu, może skorzystać z tej nieocenionej literatury oraz przewodnictwa autoryzowanych uczonych i poznać Pana Vrindavan, Śri Krysznę, Osobę Boga.
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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.
	Z takich pism jak Brahma-samhita możemy zrozumieć, że domy w duchowej siedzibie Pana zbudowane są z kamienia filozoficznego, a wszystkie drzewa są drzewami pragnień. Pan opiekuje się tam niezliczonymi tysiącami krów kamadhenu, które dają nieograniczone ilości mleka. I wszystkie te domy, drzewa i krowy – co do ich cech – nie są różne od Pana. Pan i Jego parafernalia w duchowej siedzibie mają te same cechy, chociaż dla przyjemności Pana istnieje tam wielka różnorodność. W tym materialnym świecie my również otaczamy się różnymi przedmiotami dla naszej przyjemności, ale ponieważ są one materialne, ulegają w końcu zniszczeniu. W świecie duchowym istnieją dokładnie takie same różnorodne przyjemności, ale przeznaczone są one dla Pana. Tam najwyższym odbiorcą przyjemności i obdarowywanym jest tylko Pan, a wszyscy inni obdarowują Go tymi przyjemnościami. Służą tam Panu różnego rodzaju słudzy, posiadający takie same duchowe cechy co Pan.
	Cała ta duchowa różnorodność zostaje nam objawiona, gdy Pan zstępuje do ziemskiego Vrindavan. Powinniśmy wiedzieć, że Pan zstępuje razem ze Swoją osobistą świtą, na którą składają się między innymi stada krów, chłopcy-pasterze i pasterki gopi – i wszyscy oni są duchowymi postaciami, w które rozprzestrzenia się Sam Pan, dla Swojej własnej przyjemności. Tak więc przywoływane przez Pana po imionach krowy, przepełniało uczucie radości tak samo, jak piersi matki przepełniają się mlekiem, gdy płacze głodne dziecko.
	Wszyscy jesteśmy bytami, które rozprzestrzeniły się z Pana i są odrębnymi osobami. Jednak nasze uczucia do Pana zakorzenione
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	są w nas głęboko i niezgodnie z naturą duszy, okryte są materialną siłą ignorancji. Zadaniem kultury duchowej jest wskrzeszenie tych naturalnych uczuć żywych istot do Pana. Element ognia jest w zapałkach już obecny i by pojawił się ogień, potrzebne jest tylko niewielkie potarcie. Podobnie jest z naszym uczuciem dla Pana, wystarczy odrobina duchowej kultury – a dokładniej mówiąc, nauki Pana musimy przyjmować oczyszczonym sercem.
	By osiągnąć duchową realizację należy oczyścić serce i widzieć rzeczy w prawdziwej perspektywie. Gdy tylko ma to miejsce, naturalne uczucie żywej istoty zaczyna płynąć w kierunku Pana i wraz z rozwojem tego uczucia, zaczyna ona coraz bardziej dostrzegać różne relacje z Panem. Pan jest centrum wszystkich uczuć wszystkich żywych istot, które są Jego nieodłącznymi cząstkami. Kiedy przepływ naturalnego uczucia dla Pana zostaje zastopowany przez pragnienia imitowania Pana, mówi się o takiej osobie, że jest w mayi, czyli w iluzji. Maya nie ma substancjalnej egzystencji, ale jak długo żywa istota podlega swym halucynacjom, tak długo odczuwa ich reakcje. Pan, dzięki Swemu bezprzyczynowemu miłosierdziu objawia rzeczywistość życia, aby nasze halucynacje mogły się całkowicie rozwiać.
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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, a z pobliskich jaskiń dochodziły słodkie dźwięki.
	Pan posiada różnorodne energie, dlatego Pan i Jego energie nie są różne od siebie, a energia materialna jest jedną z nich. Jest powiedziane w Bhagavad-gicie, że jest ona niższego rodzaju niż energia duchowa. Energia duchowa jest wyższa, ponieważ bez kontaktu z nią, energia materialna nie może nic samodzielnie wyprodukować. Źródłem wszystkich energii jest wszechatrakcyjna Osoba Boga, Śri Kryszna. Ten świat materialny jest kombinacją materii i ducha, ale świat duchowy, który znajduje się daleko, daleko od tego materialnego nieba, jest czysto duchowy i z materią nie ma kontaktu. W świecie duchowym, wszystko jest duchem. Mówiliśmy już o tym. Osoba Boga, oryginalne źródło wszystkich energii, jest w stanie zamieniać ducha w materię i materię w ducha. Dla Niego, pomiędzy materią i duchem nie ma różnicy. Dlatego nazywany jest kaivalya.
	W Swoich transcendentalnych rozrywkach, Pan Śri Kryszna odwzajemnia uczucia żywych istot, nie materii. Kiedy przebywa w tym świecie śmiertelników, materialne siły natury nie mają na Niego wpływu. Elektryk wie jak wykorzystać działanie prądu elektrycznego. Przy jego pomocy może wodę zamrozić lub zagotować. Podobnie, Osoba Boga, dzięki Swym niepojętym mocom jest w stanie zamienić materię w ducha, a ducha w materię. Dlatego dzięki łasce Wszechmogącego, wszystko jest i materią i duchem, chociaż dla zwykłej żywej istoty istnieje między nimi różnica.
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	Kwiaty, wodospady, drzewa, owoce, wzgórza, jaskinie, ptaki, zwierzęta i ludzie, są niczym innym jak kombinacjami energii Boga. Dlatego, kiedy Najwyższy Pan pojawił się przed nimi, one wszystkie zostały duchowo pobudzone i z powodu swych naturalnych uczuć do Niego, zapragnęły służyć Wszechmocnemu stosownie do swoich możliwości.
	W świecie materii występują różne stopnie duchowego rozwoju. Duchowe iskierki pochodzące od Osoby Boga okryte są energią materialną w różnym stopniu i krok po kroku, wędrując przez różne gatunki życia, rozwijają swoją duchową naturę. Postać ludzka reprezentuje pełne rozwinięcie zdolności do przebudzenia swojej oryginalnej miłości do Pana. Dlatego, jeśli mimo posiadania tej ludzkiej formy życia nie rozbudzamy jej, musimy wiedzieć, że marnujemy nasze życie. A jednak dzięki łasce Pana, duchowa świadomość każdego gatunku życia może znaleźć się na swym właściwym miejscu i mogą one wyrażać swoje duchowe uczucia w stosunku do Pana w relacji zwanej śanta-rasa, jak to okazała ziemia, woda, wzgórza, drzewa, owoce i kwiaty Vrindavan, podczas obecności Pana Śri Kryszny, Osoby Boga.
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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, chłopców-pasterzy, rozkoszował się smakiem przeróżnych owoców. Pan bawił się z nimi, siedział z nimi i jadł z nimi owoce.
	Stanie się jednością z Bogiem nie zawsze wskazuje na to, że żywa istota wtapia się w egzystencję Pana. Stanie się jednym z Bogiem oznacza odzyskanie swojej pierwotnej, duchowej charakterystyki. Dopóki się tego nie zrobi, nie można wejść do królestwa Boga. Przedstawiciele szkoły impersonalistycznej wyjaśniają ideę jedności na przykładzie wymieszania się wody rzecznej z wodą morską. Ale należy wiedzieć, że w morzu żyją też różne stworzenia, które wcale nie wtapiają się w wodę, lecz zachowują swoje odrębne tożsamości i cieszą się życiem w środowisku wodnym. Stanowią one jedność z wodą w tym sensie, że ich charakterystyką jest zdolność do życia w środowisku wodnym. Podobnie, świat duchowy też nie jest pozbawiony swych wyodrębnionych parafernaliów. Żywa istota może zatrzymać tam swoją odrębną, duchową tożsamość i cieszyć się życiem w towarzystwie najwyższej, duchowej istoty, Osoby Boga.
	We Vrindavan, wszystkie duchowe istoty – chłopcy-pasterze, pasterki gopi, las, drzewa, wzgórza, woda, owoce, krowy i wszyscy inni – cieszą się duchowo życiem w towarzystwie Pana, Śri Kryszny. Stanowią z Nim jedność i odrębność jednocześnie. Ostatecznie stanowią oni jedność w różnorodności.
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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.
	W Bhagavad-gicie Pan wyraził Swą gotowość do przyjęcia od Swojego wielbiciela owoców, kwiatów, liści i wody, jeśli zostały one ofiarowane Mu z uczuciem oddania. Pan jest w stanie zjeść wszystko, cokolwiek, ponieważ wszystko jest niczym innym jak transformacją Jego własnej energii. Jeśli jednak mowa jest o ofiarowaniu Mu czegoś, to musi to być coś z zakresu pokarmów jakie Pan zalecił. Nie możemy ofiarować Panu rzeczy, których nie zalecił. Osobie Boga, Śri Krysznie, nie można ofiarować rzeczy nie należących do takich kategorii jak: ryż, dahl, pszenica, warzywa, mleko i jego przetwory oraz cukier. W Jagannatha Puri ofiarowuje się Panu właśnie takie artykuły spożywcze i we wszystkich pismach wymieniane są te same rodzaje produktów.
	Pan nigdy nie jest głodny, ani nie potrzebuje wypełniać pustego żołądka żadnym jedzeniem. Jest On kompletny w Sobie. Jednak zawsze łaskawie przyjmuje pożywienie, jakie wielbiciele ofiarowują Mu z miłością. Chłopcy-pasterze przynoszą proste potrawy ze swoich domów, a Pan, któremu zawsze służą setki i tysiące bogiń fortuny, z przyjemnością zawsze przyjmuje takie proste jedzenie od Swych przyjaciół-wielbicieli. Wszyscy krewni Pana nastawieni są do Niego przyjaźnie i znajdują się w różnych transcendentalnych związkach z Panem zwanych rasami, jako Jego przyjaciele, rodzice i osoby ukochane, a Pan czerpie transcendentalne szczęście z ich służby. Te same transcendentalne rasy, ale w sposób zniekształcony, zamanifestowane są w atmosferze materialnej i tak duchowa istota, zaledwie z powodu ignorancji, na próżno szuka tego samego szczęścia w materii.
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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.
	Ochrona krów i posiadanie pastwisk należą do najbardziej podstawowych potrzeb społeczeństwa i ludzi w ogólności. Zwierzęcy tłuszcz jaki potrzebny jest człowiekowi, z powodzeniem może pochodzić z krowiego mleka. Krowie mleko odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu człowiekowi energii, a ekonomiczny rozwój społeczeństwa zależny jest od wystarczającej ilości zbóż, mleka i transportu, oraz odpowiedniej dystrybucji tych produktów. Pan Śri Kryszna Swoim osobistym przykładem nauczał nas jak ważna jest ochrona krów, nie tylko w klimacie indyjskim, ale dla istot ludzkich w całym wszechświecie.
	Mniej inteligentni ludzie, nie doceniają wartości krowiego mleka, które nazywane jest również gorasa, sokiem płynącym z krowiego ciała. Mleko to najcenniejsza postać gorasy, z którego możemy przygotować wiele ważnych i cennych produktów żywnościowych do utrzymywania naszego ludzkiego ciała. Zabijanie krów jest najbardziej haniebną, samobójczą praktyką społeczeństwa ludzkiego i ci, którym leży na sercu kultywowanie ludzkiego ducha, muszą w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kwestię ochrony krów.
	Jeśli naprawdę pragniemy kultywacji ludzkiego ducha w społeczeństwie, musimy posiadać pierwszej klasy, inteligentnych przywódców, natomiast by rozwinąć delikatne tkanki mózgowe, musimy przyswajać istotne witaminy z mleka. Wielbiciele Śri Kryszny wielbią Go jako dobroczyńcę braminów i krów. Najinteligentniejszą klasą ludzi, która doskonale opanowała wiedzę o wartościach duchowych, są bramini. Żadne społeczeństwo nie uczyni postępu w wiedzy transcendentalnej bez przewodnictwa takich pierwszej klasy ludzi, tak jak i żaden mózg nie przyswoi subtelnej postaci wiedzy, bez rozwinięcia delikatnych tkanek mózgowych. Dla ich rozwoju, potrzebujemy odpowiedniej ilości mleka i jego produktów. Ostatecznie, by korzystać z tego najwyższego dobrodziejstwa jakie płynie od krów, musimy je chronić. Ochrona krów nie jest tylko zwykłym, religijnym sentymentem, ale środkiem do zapewnienia najwyższych korzyści dla społeczeństwa ludzkiego.
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	Tekst 28
	Przepiękna sceneria jaka pojawiła się po porze deszczowej, przyciągała wzrok wszystkich, nie wyłączając Śri Kryszny, przyczyny wszystkich przyczyn.
	Zawsze powinniśmy doceniać stwórczą energię Najwyższego Pana. Piękna przyroda, mimo że jest materialna – a więc przemijająca, zawsze pełna jest chwał swego Stwórcy. Jest taka klasa filozofów,  którzy potępiają to materialne stworzenie jako nieprawdziwe.
	Mówią, że prawdą jest Brahman, natomiast to stworzenie nie jest prawdziwe. Takie podejście nie jest dobre. To tymczasowe stworzenie jest również prawdą, ale relatywną. W rzeczywistości jest to tymczasowy obraz stworzenia wiecznego. Pogrążona w zapomnieniu dusza nie posiada informacji o stworzeniu duchowym, znanym jako sanatana-dhama, ale to stworzenie tymczasowe daje ogólny pogląd na to, jak wygląda stworzenie oryginalne. Dlatego wielbiciele Pana czynią tak zwany najlepszy użytek ze złej rzeczy, używając tego tymczasowego stworzenia w służbie dla Pana.
	Wszystko co istnieje emanuje z Pana jako Jego różne energie, i dlatego też wszystko to powinno być używane jedynie do służenia Mu. Jeśli tylko – nawet rzeczy tymczasowe – zaangażowane zostają w służenie Panu, nabierają one trwałych wartości. Proces takiego angażowania rzeczy  w  służenie  Panu  mędrcy nazywają cikitsitam,  czyli „właściwie potraktowane”.
	Jeśli z powodu mleka nabawiliśmy się rozstroju żołądka, lekarz zaleci nam również mleko, ale w postaci jogurtu, który jest niczym innym jak przetworzonym mlekiem. Podobnie, ten tymczasowy świat materialny niewątpliwie pełen jest różnych nieszczęść, ale jeśli spojrzy się na niego jako na pozostający w związku z  Najwyższym Panem, wtedy wszystko zostaje dobrze przetworzone, tak jak jogurt. Wszystko, co przyjęte jest w pełnej świadomości Boga ma swoją duchową wartość i dzięki łasce Wszechmocnego, jego materialny wpływ zostaje zmniejszony wraz ze wzrostem duchowej świadomości. Na tym polega proces kultywacji ludzkiego ducha.
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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.
	Gdy na niebie nie ma już żadnych chmur, nie ma już żadnej różnicy pomiędzy tym fragmentem nieba, który przesłaniały chmury, a tym obszarem, który nigdy nie był przesłonięty. Podobnie, kiedy żywa istota, która okryta była siłami materialnej natury uwalnia się od ignorancji, pasji i tak zwanej dobroci, zaczyna ona doświadczać jedności z Absolutną Prawdą. Taka jedność nazywana jest mukti, czyli wolnością od nieszczęść materialnego życia. Jest pięć różnych rodzajów wyzwolenia. Impersonaliści preferują wtopienie się w egzystencję Transcendencji, ale personaliści, czyli wielbiciele Pana, nie unicestwiają swojego indywidualnego istnienia i osobiście czerpią duchową radość z różnorodności planet nieba duchowego.
	To materialne niebo jest również niebem duchowym, ale przesłoniętym przez siły materialnej natury. A ta natura materialna jest również tymczasowym tworem Pana, tak jak chmura jest tworem słońca. Gdy chmura w postaci materialnych sił natury zostaje usunięta, mówi się, że natura materialna została pokonana.
	Są dwa rodzaje żywych istot, a mianowicie uwarunkowane i czyste. To dla istot uwarunkowanych stwarzana jest ta materialna natura i są one umieszczane w niej po to, aby stały się czyste i nieuwarunkowane. Te dusze, które wyzwalają się z uwarunkowania dzięki służbie oddania, wchodzą do wiecznego królestwa Boga. Natomiast te, które marnują tę szansę, gniją w stanie uśpienia w materialnych warunkach życia, czasami zamanifestowane, a czasami niezamanifestowane. Pan Śri Kryszna zstępuje po to, aby te uwarunkowane dusze nawrócić.
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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.
	Nasze mętne życie w materialnej egzystencji nie powinno nas zniechęcać, gdyż jak tylko podejmiemy dobrowolnie służbę oddania dla Pana, całe nasze życie stanie się tak klarownie czyste, jak wodne zbiorniki jesienią. Nie mając relacji z Bogiem, doświadczamy jałowości życia, lecz gdy tylko nasz mętny umysł zostaje oczyszczony duchowym towarzystwem czy przez kultywację ludzkiego ducha, potrójne nieszczęścia materialnego życia znikają natychmiast. Tak właśnie owocuje lotos wiedzy, który stopniowo doprowadza do stanu transcendentalnego szczęścia.
	Ten cały proces duchowy technicznie nazywany jest jogą, czyli łączeniem się z Najwyższym. Przypomina on klatkę schodową, której wznoszące się stopnie mają różne desygnaty, takie jak uregulowane działanie, wiedza transcendentalna, moce mistyczne i ostatecznie bhakti-joga, czyli służba oddania. Bhakti-joga jest czysta, niezmieszana z niczym innym i znajduje się całkowicie poza stopniami wstępnymi. Taka niezmieszana służba oddania dla Najwyższego Pana została pokazana światu we Vrindavan, gdy Pan pojawił się tam. Joga jaką przejawiły pasterki gopi z Vrindavan, jest najwyższym stopniem niezanieczyszczonej miłości do Boga i doskonałością bhakti-jogi. Wzniesienie się na tę platformę miłości jaką pokazały gopi jest bardzo trudne, ale dla tych uwarunkowanych dusz, które są poważne, jest to możliwe.
	Niestety, mający tanie podejście do tematu neofici, czynią przedstawienie z transcendentalnych ekstaz gopi i sprowadzają je na   przyziemny   plan   niepożądanej,   zniekształconej   karykatury,
	→
	otwierając tym samym prostą drogę do piekła. Jednak poważni studenci jogi praktykując ją rzetelnie, osiągają dzięki temu najwyższą doskonałość bhakti-jogi, jak stwierdza to Bhagavad-gita (6.47):
	„Zaś spośród wszystkich joginów, ten, kto zawsze trwa przy Mnie z wielką wiarą, myśli o Mnie wewnątrz siebie – wielbiąc Mnie w transcendentalnej służbie miłości – jest najbardziej zjednoczony ze Mną w jodze i jest najwyższym ze wszystkich. Takie jest Moje zdanie.”
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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.
	W systemie varnaśrama uczeń udaje się do aśramu mistrza duchowego by pobierać od niego nauki i służyć mu, nawet poprzez wykonywanie zwykłych czynności. Problemy ucznia zostają uśmierzone natychmiast gdy osiąga on transcendentalną wiedzę dotyczącą jego związku z Śri Kryszną, Osobą Boga. Tak jak białe chmury nie dźwigają już jesienią wody, tak uczeń, który dzięki łasce mistrza osiągnął wiedzę duchową, nie odczuwa już trudu przy noszeniu wody dla swojego mistrza.
	Członkowie rodzin, którzy rozmnażają się bez ograniczeń, tak jak mnożą się chwasty podczas pory deszczowej, z chwilą podjęcia służby oddania dla Pana, odsuwają się od tego świata. Programy planowania rodziny jakie tworzone są w tej bezbożnej cywilizacji, nie są w stanie powstrzymać rozrostu przypominającej chwasty niepożądanej populacji. Ludzie powinni ograniczać swoje życie seksualne poprzez praktykę niewymuszonej powściągliwości. Taka dobrowolna powściągliwość jest możliwa, gdy ktoś przeznacza swoje życie na służenie Bogu. Potwierdzone jest to w Bhagavad-gicie. Dobrze usytuowani wielbiciele Pana powstrzymują się od materialistycznego zadowalania zmysłów, gdyż przyciąga ich piękno Transcendencji. Ani wymuszone powstrzymywanie się w postaci regulowanego planowania rodziny, ani inne sztuczne metody, nie zdadzą na dłuższą metę egzaminu; po prostu należy rozwinąć atrakcję do Transcendencji. Przyjemności niższej klasy można porzucić tylko wtedy, gdy zazna się wyższej klasy przyjemności duchowej. Tak więc planowanie rodziny kończy się sukcesem wtedy, gdy jest się zaangażowanym w kultywację ducha ludzkiego.
	→
	Osobom w porządku vanaprastha, które dobrowolnie zarzucają dbałość o higienę osobistą i przestają przycinać paznokcie oraz golić brody, te uciążliwości przestają przeszkadzać, gdy tylko podejmują one służbę dla Pana. A ponadto, wędrowni żebracy, którzy podejmują śluby powstrzymania się od życia seksualnego i umocowani są w transcendentalnej służbie dla Pana, nie odczuwają już popędu seksualnego.
	Dlatego, we wszystkich czterech porządkach życia duchowego i czterech porządkach życia społecznego, służba oddania dla Pana jest elementem zasadniczym. Bez związku z Panem wszystkie zasady regulujące varn i aśramów, stają się jedynie uciążliwymi obowiązkami, jak ma to miejsce w tym wieku Kali. Gdy zasady regulujące nie mają celu, varny stają się systemem kastowym, a aśramy stają miejscem prowadzenia biznesu przez różnych ludzi interesu. Wszystkie te anomalie współczesnego społeczeństwa mogą zostać zreformowane jedynie dzięki kultywacji ludzkiego ducha w służbie oddania dla Pana.
	{ Spis Treści }

	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.
	Jak długo ktoś przywiązany jest do spełniania ciężkich obowiązków rodzinnych, tak długo pełen jest trosk i niepokojów związanych z utrzymaniem rodziny. Cztery podziały życia społecznego jakie zawierał system varnaśrama, opracowane są bardzo naukowo i wzajemnie się uzupełniają. Najpierw, w okresie życia studenckiego, młody człowiek uczony był jakie są podstawowe zasady ludzkiego życia. Następnie, podejmował on życie rodzinne i wypełniał związane z tym obowiązki, do których został przygotowany w aśramie brahmacaryi. Po ukończeniu lat pięćdziesięciu, wycofywał się z życia rodzinnego i przygotowywał do życia sannyasina.
	Obowiązkiem człowieka rodziny było utrzymywanie osób należących do wszystkich pozostałych trzech aśramów, czyli brahmacarinów, vanaprasthów i sannyasinów. W ten sposób każdy członek społeczeństwa otrzymywał szansę wycofania się z życia społecznego w celu podjęcia wyższego porządku kultury duchowej. Wiodący życie rodzinne nie zaniedbywali nikogo, a brahmacarini, vanaprasthowie i sannyasini, wszyscy redukowali swoje osobiste potrzeby do minimum i dlatego nikt nie wzbraniał się przed zapewnianiem im podstawowych środków do życia.
	Jednak w Kali-yudze cały ten system stanął na głowie. Student żyje w luksusach na koszt swego ojca lub teścia. Gdy kończy edukację uzyskaniem jakiegoś naukowego stopnia i zakłada rodzinę, wszystkie zdobyte różnymi metodami pieniądze przeznacza na zapewnienie rodzinie różnych komfortów i dlatego nie jest w stanie wydać nawet grosza na tak zwanych vanaprasthów i sannyasinów. Natomiast vanaprasthami i sannyasinami są dzisiaj ci, którzy nie odnieśli sukcesu w życiu rodzinnym. I tak, ci tak zwani sannyasini
	→
	próbują w imię sannyasa-aśramu stworzyć kolejny dom i zsuwają się w stronę życia z wygodami na koszt innych. Tak więc wszystkie te varny i aśramy stały się dziś transcendentalnymi oszustwami.
	Nie oznacza to jednak, że nie mogą one w rzeczywistości funkcjonować. Nie należy wnioskować, że nie ma prawdziwych pieniędzy tylko dlatego, że ktoś natknął się na podrobione monety. Aśram sannyasy przeznaczony jest do całkowitej wolności od wszelkich trosk oraz do podnoszenia upadłych dusz, które pogrążone są w materializmie. Dopóki jednak sannyasin nie jest uwolniony od wszelkich trosk i niepokojów, jak biały obłok na niebie, trudno jest mu zrobić coś dobrego dla społeczeństwa.
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	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.
	Są dwa rodzaje głosicieli religijnych. Jeden to głosiciel zawodowy, a ten drugi to acarya. Głosiciele zawodowi przyrównywani są do deszczu, a acaryowie są jak wodospady. Ci, którzy z Bhagavatam i Ramayany czynią przedmiot handlu, recytują te fragmenty pism, które przemawiają do materialnych zmysłów słuchaczy, jak na przykład temat rasa-lila, który laikom przypomina relacje pomiędzy zwykłymi mężczyznami i kobietami. Ci zawodowi recytatorzy otrzymują za to pieniądze od swojej publiczności. Acarya natomiast nigdy nie będzie prezentował tematu rasa-lila zwykłym słuchaczom. Te rozdziały Bhagavatam są najbardziej poufną częścią pism i przeznaczone są dla uczniów zaawansowanych w realizacji duchowej. Bhagavatam składa się z dwunastu Pieśni zwanych Cantami, a temat rasa-lila opisany jest w Canto Dziesiątym. Tak więc zanim ktoś dojdzie do Dziesiątego Canto, wcześniej Bhagavatam będzie starało się przekonać go o transcendentalnej naturze Prawdy Absolutnej. Dopóki ktoś nie zrozumie duchowego statusu Najwyższej Osoby, czyli Boga, z pewnością uzna Go za zwykłego człowieka i popełni przez to obrazy u Jego lotosowych stóp wieloma niepożądanymi czynnościami.
	Acarya to ten, który dobrze zna pisma i uczy swych uczniów stosownie do ich możliwości zrozumienia i uczynienia przez nich duchowego postępu. Dlatego acarya czasami mówi, a czasami nie mówi. Święte nauki Osoby Boga muszą być otrzymane od duszy zrealizowanej, a nie od zawodowego recytatora. Mimo, że woda deszczowa i woda z wodospadu jest taka sama, woda z wodospadu wywiera inny efekt niż zwykły deszcz. Nie należy przyjmować nauk od osób trudniących się recytacją pism zawodowo, tak jak nie należy pić mleka dotkniętego językiem przez węża. Mleko jest dobre, ale gdy tylko zostanie dotknięte przez węża, staje się trujące. Dlatego acarya nie jest handlarzem dostarczającym za pieniądze to czego pragnie kupujący, jak ma to miejsce w przypadku zawodowego recytatora pism.
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	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.
	Niemądrzy politycy są zbyt przywiązani do rodzinnego życia. Bycie wielkim politykiem oznacza bycie wielkim amatorem takiego rodzinnego życia. Zwykły człowiek rodziny przywiązany jest do swej żony i dzieci, ale wielki polityk rozciąga te same rodzinne uczucia na dużo szerszy krąg ludzi, dzięki czemu pada ofiarą fałszywego prestiżu, pragnienia szacunku oraz staje się interesowny. Polityk nigdy nie wycofuje się z polityki, nawet po zdobyciu wielu powszechnie cenionych stanowisk, takich jak pozycja ministra lub prezydenta. Im jest starszy, tym bardziej jest do fałszywego prestiżu przywiązany. Nawet w ostatnich chwilach swojego życia żywi przekonanie, że bez niego zawali się wszystko. Jest tak głupi, że nie widzi, że tak wielu innych polityków przed nim, mających podobne nastawienie, przyszło i odeszło z tego świata i nie ma z tego powodu ani zysku, ani straty. Ci amatorzy rodzinnego życia, wielcy i mali, są jak takie małe rybki w zbiornikach wodnych, które jesienią stopniowo wysychają i zanikają. Są oni niemądrzy, gdyż myślą, że ich przywiązanie do rodzin, utrzymywane nawet do ostatnich chwil życia, będzie w stanie ochronić ich przed okrutną ręką śmierci.
	Jak już wspomniano wcześniej, ludzkie życie musi być podzielone na cztery części: zdobywanie wiedzy, życie rodzinne, okres przygotowania i oddanie się służbie dla Pana. Osiągając lat pięćdziesiąt, człowiek musi wycofać się z wszelkich form życia rodzinnego, wielkiego czy małego i zacząć przygotowywać się do następnego życia. Na tym polega proces ludzkiej kultury. Ci, którzy wiodą życie rodzinne, mają w pewnym momencie możliwość przejścia w stan spoczynku, aby mogli poświęcić się wyższej kulturze życia. Ale głupcy, którzy nie myślą nawet przechodzić na emeryturę, pragną tylko sztucznie wydłużać swoje życie. Tacy głupcy powinni wyciągnąć lekcję z wysychających zbiorników wodnych i dla swojej własnej korzyści powinni wiedzieć, że życie jest wieczne i trwa dalej po śmierci. Zmienia się jedynie ciało, czy to na duchowe, czy na materialne. Inteligentny człowiek powinien być zainteresowany jaki rodzaj ciała dostanie i przygotowywać się do lepszego życia na innych planetach, nawet jeśli nie chce wracać do Boga.
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	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.
	Życie ludzkie przeznaczone jest do kontrolowania zmysłów, gdyż niekontrolowane zmysły są przyczyną materialnej niewoli. Dla głupców jednak, zadowalanie zmysłów jest sednem wszystkich życiowych czynności. Wszyscy ludzie, w dzień i w nocy i przez wszystkie pory roku, wypełniają swoje ciężkie i żmudne obowiązki jedynie w celu doznawania zmysłowej przyjemności ze swoimi seksualnymi partnerami. Te niemądre stworzenia nie posiadają informacji o innym rodzaju przyjemności. Zwłaszcza w cywilizacji bezbożnej, przyjemność zmysłowa przyjęta w imię kultury i filozofii, jest właściwie wszystkim. Ci, którzy są od niej uzależnieni nazywani są krpana.
	Gdy tacy krpana mają zbyt wiele dzieci, cierpią od palącego skwaru rodzinnego życia, a wtedy podobni im przywódcy społeczni zalecają im planowanie rodziny. Cała idea tego planowania rodziny sprowadza się do zmniejszenia liczby narodzin za pomocą nienaturalnych środków i jednoczesnym, pełnym zadowalaniu zmysłów. Takie metody kontroli narodzin nazywane są bhruna-hatya, czyli zabijaniem dzieci w fazie embrionalnej. Takie zabijanie jest czynnością grzeszną i pisma objawione mówią o istnieniu specjalnego piekła, przeznaczonego dla osób popełniających takie grzechy.
	Kultura duchowa oznacza podjęcie w życiu wyższej klasy zajęć. Zaangażowanie się w takie duchowe czynności prowadzi do automatycznego zaniku pragnień łączenia się w pary i w ten sposób cierpienia wynikające z niekontrolowanego życia rodzinnego zostają uśmierzone bez pomocy sztucznych środków.
	Dlatego uwaga istoty ludzkiej powinna zostać skierowana na kultywowanie ludzkiego ducha, gdyż to stopniowo uchroni ją od wszelkiego rodzaju konsternacji i wzniesie do wyższego statusu życia, jakim jest wieczna przyjemność płynąca z osobistego kontaktu z Osobą Boga, Śri Kryszną.
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	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.
	Postęp w kultywowaniu ludzkiego ducha prowadzi do zaniku materialistycznego ego. Okryta ignorancją, pasją i tak zwaną dobrocią duchowa istota uważa, że to ona jest sensem wszystkiego i posiada zafałszowane zrozumienie własnej tożsamości. Dlatego popełnia błąd identyfikując duszę z ciałem, a swoje cielesne relacje z materialnymi obiektami uważa za źródła atrakcji. Ta fałszywa identyfikacja i odczuwanie atrakcji do materii stopniowo więdną i usychają w miarę osiągania sukcesów w kultywowaniu ludzkiego ducha. Taki jest efekt tej wyższej kultywacji. Postęp w kulturze duchowej prowadzi do rozpadu fałszywego ego i zaniku atrakcji do materii.
	Ostatecznym celem kultywowania ludzkiego ducha jest realizacja Boga i podporządkowanie Mu się z pełnym odczuciem Jego wszechprzenikającej natury. Kiedy wyzwolona dusza podporządkowuje się w ten sposób lotosowym stopom wszechprzenikającej Osoby Boga, ocean niewiedzy staje się dla niej tak nieistotny i tak niewielki, jak odrobina wody, która zgromadziła się w małym odcisku pozostawionym przez kopytko cielęcia. Taka dusza staje się natychmiast gotowa do wejścia do królestwa duchowego i nie ma nic wspólnego z tym żałosnym obszarem materialnego świata.
	Kultywacja ludzkiego ducha nie jest tylko naprawianiem materialistycznych anomalii. Jest procesem przygotowania do wejścia do królestwa duchowego. Nikt nie jest w stanie naprawiać cierpień tej materialnej egzystencji, ale dzięki kulturze duchowej można wznieść się ponad sferę oddziaływań tego mizernego życia. Jako przykład może posłużyć dojrzały i wysuszony orzech kokosowy. W miarę wysychania, kokosowy miąższ odchodzi od skorupy kokosa sam. Podobnie, dusza oddziela się od swych zewnętrznych okryć, czyli ciała fizycznego i ciała subtelnego i może doświadczać duchowej egzystencji nawet pozornie będąc jeszcze wewnątrz swych wysuszonych okryw. Ta wolność od posiadania fałszywej tożsamości nazywana jest wyzwoleniem duszy.
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	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.
	Rezultatem samorealizacji jest ustanie nawałnic pragnień i pożądania, które są produktami cech ignorancji i pasji. To ustanie nawałnic nie oznacza jednak bezczynności na morzu. Gdy tylko ucicha sztorm, żegluga morska idzie bardzo gładko. W indyjskim systemie morskiej nawigacji, jest ceremonia zwana dniem kokosa. W dniu kokosa, morzu które stało się spokojne, ofiarowuje się orzech kokosowy i od tego dnia statki ponownie opuszczają swoje porty i kierują się do obcych krajów.
	Trzy siły natury materialnej rozdzielają ludzkie czynności na dwie sfery, jedną skierowaną na zewnątrz, oraz drugą, introspektywną, skierowaną do wewnątrz. Jak długo rządzą człowiekiem siły ignorancji i pasji, jego aktywność skierowana jest na zewnątrz i manifestuje się w postaci pragnień i pożądania. Owładnięci pragnieniami i pożądaniem ludzie nazywani są asurami i zawsze gonią za kobietami i pieniędzmi. Dla zdobycia kobiet i pieniędzy, asury wykorzystają każdy sposób, aby się tylko wzbogacić. Rezultatem tej asurycznej cywilizacji jest to, że całe ludzkie społeczeństwo przypomina wzburzone, sztormowe morze, bez śladu spokoju i pomyślności.
	Gdy w społeczeństwie dominuje przesadnie zewnętrzny ogląd świata, to przyczynia się on do powstawania olbrzymiego i trudnego w prowadzeniu przemysłu i handlu, które określa się mianem ugra-karma. Słowo ugra oznacza „ciężkie, trudne”, a karma oznacza „zadanie”. Rozwój ciężkich i trudnych przedsięwzięć przemysłowych zawsze utrudnia rozwojowe kultywowanie ludzkiego ducha. Asuryczni przywódcy społeczni nigdy nie wycofują się z takich pełnych pożądania przedsięwzięć i ciągną je aż do momentu, kiedy
	→
	giną zabici surowymi prawami natury. Nie istnieje dla nich kwestia wycofania się, czy kultywowania ludzkiego ducha. Natomiast ludzie znajdujący się pod wpływem siły dobroci, mają introspektywny umysł i po przejściu przez przepisową walkę o egzystencję, wycofują się z aktywnego życia i w dojrzałym, starszym wieku poświęcają swój czas na kultywację ludzkiego ducha.
	Według zasady systemu varnaśrama, wycofanie się w wieku lat pięćdziesięciu jest obowiązkowe, bez zwracania uwagi na inne okoliczności. Biura i sklepy zamykane są o ustalonej godzinie, bez względu na to ile pracy zostało niedokończonej. Podobnie, w wieku lat pięćdziesięciu należy wycofać się z aktywnego, zewnętrznego życia i poświęcić się introspektywnej kultywacji ludzkiego ducha. To wycofanie musi być obligatoryjne, aby głupi, starzy ludzie nie byli powodem powstrzymywania spokojnego postępu kultury duchowej. We współczesnych ustrojach demokratycznych, nie powinno się wybierać do rządu nikogo, kto przekroczył pięćdziesiątkę. Ponieważ jest inaczej, wzburzony ocean niewiedzy pozostaje nieokiełznany i statki oraz łodzie nie mogą płynąć z  powrotem do Osoby Boga. Największymi wrogami rozwojowej kultury duchowej są w społeczeństwie ludzkim stare skamieliny partii politycznych, które same są ślepe, a próbują prowadzić równie ślepe masy społeczne. Partie te są przyczyną katastrofy, która dotyka spokojnego społeczeństwa. Przedstawiciele młodszego pokolenia nie są tacy głupi jak ci starzy politycy i  dlatego według prawa państwowego starzy politycy zmuszeni są odchodzić z aktywnego życia, gdy kończą pięćdziesiąt lat.
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	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.
	Żywa istota jest graniczną energią Absolutnej Osoby Boga i może użyć zgromadzonej przez siebie energii albo zewnętrznie, albo wewnętrznie. Gdy energia ta wykorzystana jest wewnętrznie, jest ona utożsamiana z wewnętrzną energią Osoby Boga, lecz gdy ta sama, zgromadzona energia, wykorzystana jest na Jego energię zewnętrzną, utożsamiana jest z tą energią zewnętrzną. Wszystkie rodzaje energii — wewnętrzna, zewnętrzna i graniczna — są Jego emanacjami, pochodzą od Najwyższego i działają różnorako, by udowodnić istnienie różnorodności w jedności. Tą jednością jest sam Pan, a Jego energie reprezentują różnorodność. Pan jest tak potężny, że jest w stanie zrobić wszystko i do tego wystarczy Mu sama Jego słodka wola. Jak wspomniano wcześniej, wszystko w naturalny sposób dzieje się poprzez Jego różne energie, w pełnej wiedzy i w pełni doskonale. Taką informację otrzymujemy z literatury wedyjskiej.
	Zarówno energia wewnętrzna jak i graniczna, należą do tej samej, wyższej jakości, natomiast energia zewnętrzna należy do jakości niższej. Tę informację otrzymujemy z Bhagavad-gity. Ponieważ żywa istota sklasyfikowana jest jako energia graniczna i  jest tej samej jakości co energia wewnętrzna, współpraca z tą energią wewnętrzną jest dla niej czymś naturalnym. Gdy żywa istota wybiera jednak współpracę z energią zewnętrzną, wtedy wpada w kłopoty. Poprzez proces zwany pratyahara (oderwanie uwagi), joga przekierowuje nasze energie od tego co zewnętrzne, do tego co wewnętrzne.
	→
	Energia naszych zmysłów musi zostać przekierowana, a nie zatrzymana. Nasze zmysły muszą zostać oczyszczone, aby mogły Panu służyć, zamiast zakłócać ustaloną przez Niego harmonię. Harmonia dostrzegana w całym kosmosie jest niezaprzeczalnym faktem, który zaistniał dzięki woli Najwyższego. Musimy więc doszukiwać się tej najwyższej woli w każdym aspekcie działania kosmosu. Taka jest instrukcja Śri Iśopanisad. Celem ludzkiego życia jest zrozumienie tej kosmicznej harmonii i dlatego nasza zgromadzona energia, która przyrównywana jest to wody zgromadzonej na ryżowych poletkach, musi zostać spożytkowana jedynie w tym celu.
	Tak jak nie ma szansy na deszcz jesienią, tak również my nie będziemy mieć natychmiast szansy na ponowne otrzymanie ludzkiej formy życia, jeśli użyjemy naszej zgromadzonej energii na zadowalanie zmysłów. Zmysły mają swoje zastosowanie w służbie dla Pana i jeśli zostaną właściwie zaangażowane, to mogą osiągnąć najwyższą doskonałość jaką jest służenie Panu w Jego osobistej obecności. Gdy żywa istota wraca w ten sposób do domu, z   powrotem do Boga i angażuje się tam w służenie Mu, mówi się o   niej, że osiągnęła samsiddhi parama, czyli najwyższą doskonałość.  Potwierdza to Bhagavad-gita.
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	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.
	Jak długo pogrążona w iluzji żywa istota będzie utożsamiała ciało lub umysł z duszą, tak długo nie będzie szczęśliwa, niczym człowiek wystawiony na skwar jesiennego słońca. Ale jak tylko ta osoba zostanie wielbicielem Pana Śri Kryszny, Osoby Boga, to natychmiast zazna w życiu ukojenia, jak gdyby oświetlały ją kojące promienie jesiennego księżyca. Pan Śri Kryszna jest tak łaskawy, że zstępuje do tego świata by nawrócić cierpiącą ludzkość i wygłasza Bhagavad-gitę z gorącym pragnieniem, by wszystkie żywe istoty
	porzuciły swe zajęcia i przyjęły schronienie u Jego lotosowych stóp. To jest najbardziej poufną nauką wszystkich pism objawionych.
	Podany jest tutaj przykład dziewcząt gopi z Vrajabhumi Vrindavan, ponieważ te wieczne małżonki Pana ogromnie cierpiały wskutek rozłąki z Nim, gdy Pan Kryszna chadzał do lasu pasać krowy. Czas Jego nieobecności był dla pasterek gopi tak nie do wytrzymania jak upalne, jesienne dni. Pan tak bardzo doceniał te naturalne uczucia gopi, że powiedział, iż nie jest w stanie odpłacić im za ich intensywną miłość. Pan Caitanya stwierdził, że uczucia żywione przez gopi są najwyższą formą miłości jaką można Panu ofiarować. Konkluzja jest taka, że regularna praktyka bhakti-jogi doprowadzi wielbiciela do intensywnej miłości do Pana, i że jest to jedyna kwalifikacja, dzięki której uwarunkowana dusza dostaje pozwolenie na powrót do wiecznego i pełnego szczęścia życia w  królestwie Boga. Trzy rodzaje materialnych nieszczęść znikają pod wpływem intensywnej miłości do Boga, która jest ostatecznym celem kultywowania ludzkiego ducha.
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	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.
	Jest powiedziane, że znaczenie Wed staje się jasne dla osoby, która nie tylko jest szczerym wielbicielem Pana, ale jest również szczerym sługą mistrza duchowego. Mistrz duchowy zna cel Wed, osobiście do niego podąża, oraz uczy swego ucznia, co jest prawdziwym światłem Wed. Najwyższy mistrz duchowy, Pan Śri Kryszna, uczy nas jakie jest prawdziwe znaczenie Wed w następującym wersecie z Bhagavad-gity (15.16):
	Pan mówi, że Wedy opisują dwa rodzaje żywych istot, jedne zwane omylnymi, a drugie zwane nieomylnymi. Wszystkie istoty uwięzione w świecie materialnym są omylne, podczas gdy te nieuwarunkowane i wiecznie usytuowane w świecie duchowym, nazywane są aksara, czyli nieomylnymi. Następnie Pan mówi:
	„Poza tymi omylnymi i nieomylnymi żywymi istotami jest jeszcze jedna, najwyższa osoba, znana jako Paramatma. Osoba ta przenika wszystkie trzy światy i istnieje jako najwyższy kontroler. I ponieważ Ja [Pan Śri Kryszna] jestem transcendentalny w stosunku do nich wszystkich, nawet do tych nieomylnych, znany jestem we wszystkich Wedach i historiach [Puranach, Mahabharacie, Ramajanie itd.] jako Absolutna Najwyższa Osoba Boga.” (Bg.15.17-18)
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	Jeszcze dobitniej znaczenie Wed wyjaśnia Śrimad-Bhagavatam. Konkluzją literatury wedyjskiej jest to, że Pan Śri Kryszna jest pierwotnym Panem i przyczyną wszystkich przyczyn. Posiada On wieczną, dwuramienną postać najpiękniejszego młodzieńca, znaną jako Śyamasundara i to jest kwintesencją Wed dotyczącą Boga. Bóg jest jeden, ale żywych istot, zarówno wyzwolonych jak i uwarunkowanych jest wiele i znajdują się one na bardzo wielu różnych stopniach rozwoju. Żywe istoty nigdy nie są równe Bogu, ale będąc Jego nieodłącznymi cząstkami, są one Jego wiecznymi sługami. Jak długo żywe istoty są usytuowane w naturalnej pozycji Jego sług, tak długo są szczęśliwe, a odchodząc z tej pozycji, stają się wiecznie nieszczęśliwe. Taka jest konkluzja Wed.
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	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.
	Osoba Boga, Śri Kryszna, pojawił się w rodzinie Yadu i dlatego od tamtej pory dynastia Yadu rozsiewała blask, jak księżyc jesienią. Pojawianie się i znikanie Pana podobne są do wschodów i zachodów słońca. Słońce najpierw pojawia się na wschodzie, ale nie oznacza to, że jest ono synem tego kierunku świata. Słońce porusza się swym własnym torem i ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. Tylko z tego powodu, że my widzimy je na wschodnim horyzoncie, możemy powiedzieć, że ono wschodzi z tej strony. Podobnie, gdy Osoba Boga pojawia się w jakiejś konkretnej rodzinie, nie oznacza to, że jest On do tego zobowiązany. Jest On w pełni niezależny i może pojawiać się i znikać gdziekolwiek tylko zechce, ponieważ jest On wszechprzenikający.
	Mniej inteligentne osoby nie mogą pojąć pojawiania się i znikania inkarnacji Pana, ale takich niedowiarków nie wspiera żadne rozsądne rozumowanie. Jeśli Bóg jest wszechprzenikający, tak jak na przykład istniejąca wszędzie elektryczność, to znaczy, że może On zamanifestować się w dowolnym miejscu Swego stworzenia. Gdy jest On wewnątrz, nie możemy Go dostrzec, ale gdy jest On na zewnątrz, zobaczyć Go może każdy, chociaż zaledwie niewielu zna Go takim, jakim On jest. Każdy widzi słońce codziennie, ale nie oznacza to, że każdy wie, czym to słońce jest w rzeczywistości. Podobnie, kiedy Pan Śri Kryszna był tu obecny pięć tysięcy lat temu, zaledwie kilka osób wiedziało, kim On naprawdę jest.
	Każdy, kto poznaje Go takim jakim On jest, osiąga wyzwolenie natychmiast, a opuszczając swe obecne ciało, udaje się z powrotem
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	do Osoby Boga, aby już nigdy nie powrócić do tego wszechświata różnorodnych cierpień. W Bhagavad-gicie (4.9) Pan potwierdza to słowami:
	„Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę.”
	Ale są też głupcy, którzy uważają Pana za zwykłego człowieka, nie znając istoty Jego transcendentalnych cech. W Bhagavad-gicie (9.11) Pan potwierdza to następująco:
	„Głupcy wyśmiewają Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci. Nie znają Mojej transcendentalnej natury i nie wiedzą, że jestem Najwyższym Panem wszystkiego, co istnieje.”
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	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.
	Są dwa rodzaje transcendentalnych emocji, doświadczanych przez osoby wielbiące Pana. Jeden rodzaj nazywa się sambhoga, a drugi viraha. Według autorytetów z sukcesji uczniów, wielbienie viraha dostarcza wyższego smaku niż wielbienie sambhoga. Sambhoga ma miejsce przy bezpośrednim kontakcie, a viraha ma miejsce bez takiego kontaktu. Pan Śri Caitanya Mahaprabhu polecił
	nam podjąć rodzaj wielbienia viraha. W naszym obecnym stanie nie możemy nawiązać żadnego bezpośredniego kontaktu z Osobą Boga, ale praktykując nastrój viraha, będziemy w stanie transcendentalnie doznać obecności Pana z większą miłością, niż w Jego obecności.
	Bez miłości do Boga nie ma kwestii mówienia nawet o bezpośrednim kontakcie z Nim. Podczas zstąpienia Pana do tego świata, widziały Go niezliczone tysiące ludzi, ale ponieważ nie mieli oni miłości do Boga, z trudem przychodziło im zrozumienie, że Śri Kryszna jest Osobą Boga. Dlatego w pierwszej kolejności musimy uaktywnić naszą uśpioną miłość do Boga, poprzez przestrzeganie zasad i podążanie śladami tych autorytetów, którzy usytuowani są na platformie miłości do Boga. Pasterki gopi dają nam najwyższy przykład niezmieszanej z niczym miłości do Boga i Pan Caitanya w końcowej fazie Swych realizacji zamanifestował ten rodzaj wielbienia viraha, jaki prezentowały pasterki gopi.
	Również w tym materialnym świecie możemy doświadczyć cienia nastroju viraha. Kochająca żona, mąż czy przyjaciel, może odczuwać przez jakiś czas szaleńczy brak osoby ukochanej, ale taki stan umysłu nie jest trwały. Kochający mąż, czy kochająca żona wchodzą w nowy związek i zapominają o przeszłości. Jest tak z powodu braku realności związków tego materialnego świata.
	Sytuacja duchowa jest jednak diametralnie inna. Bona fide osoba, która jest zakochana w Bogu, nie może nigdy Go zapomnieć nawet w zamian za wszystko inne. Wielbiciel Pana nie może być szczęśliwy bez Pana, niezależnie od okoliczności. Podczas nieobecności Pana wielbiciel ma Jego towarzystwo poprzez rozpamiętywanie nastroju rozłąki jakiej doświadczał Pan, a  ponieważ Pan jest absolutny, uczucie rozłąki jakiego doświadcza wielbiciel obdarza go wyższym smakiem, niż kontakt bezpośredni. Jest to możliwe tylko po rozwinięciu autentycznej miłości do Niego. W tym stanie wielbiciel jest zawsze z Panem poprzez uczucie rozdzielenia, które w pewnych okolicznościach staje się bardziej dotkliwe i nie do zniesienia. Łagodny wietrzyk przypomniał pasterkom o Panu i dotkliwie odczuły rozłąkę z Nim.
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	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.
	Służba oddania dla Pana nigdy nie idzie na marne. Rezultat czyjejś określonej służby oddania pojawi się we właściwym momencie, nawet gdy osoba ta tego nie pragnie. Czyści wielbiciele nie chcą niczego od Pana w zamian za swoją służbę, gdyż nie prowadzą z Panem układów biznesowych. Jednak Pan ze Swojej własnej woli, spełnia wszystkie pragnienia Swoich wielbicieli.
	Może się wydawać, że z materialnego punktu widzenia wielbiciel Pana staje się coraz biedniejszy, ale w rzeczywistości tak nie jest. Typowym przykładem są Pandavowie. Pięciu braci, spośród których najstarszym był król Yudhisthira, przeszło różne rodzaje prześladowań ze strony swoich kuzynów, którym przewodził Duryodhana. Ale w dłuższej perspektywie czasu, król Yudhisthira został przez Pana Śri Krysznę osadzony na tronie, a jego wszyscy wrogowie zostali pokonani. Króla Yudhisthirę nigdy nie poruszały nieszczęścia, które spotykały ich pomimo posiadania Pana Kryszny za towarzysza. Pandavowie nigdy nie modlili się do Pana o nic innego, jak o służbę oddania dla Niego, i we właściwym czasie wszystko obróciło się na ich korzyść.
	Dlatego wielbiciel powinien pełnić swoją służbę oddania z pełnym zaangażowaniem, wytrwałością i ufnością. Powinien wypełniać swoje planowe obowiązki, być czystym w sercu i pełnić służbę w towarzystwie innych wielbicieli. Wszystkie te sześć punktów doprowadzi wielbiciela na ścieżkę sukcesu. Nie należy zniechęcać się w wykonywaniu służby oddania. Porażki wcale nie muszą oznaczać szkód czy strat, a raczej mogą stać się filarami sukcesu. Należy mieć
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	silną wiarę w zasady regulujące za jakimi podążają dusze samozrealizowane i nie wolno nigdy wątpić w ostateczny rezultat takiej służby oddania. Wręcz odwrotnie, trzeba wypełniać swoje przepisane obowiązki bez wahania i nigdy nie należy poddawać się wpływom niewłaściwego towarzystwa.
	Nigdy nie powinniśmy uważać powrotu do Osoby Boga za zabawę. Musimy podejść do tego poważnie, jak zalecają to pisma. Dla osoby szczerze podążającej procesem, rezultat jest absolutnie pewny i kiedy nadejdzie właściwy czas, pojawi się sam. Dhruva Maharadża udał się do lasu by wielbić Boga dla określonego celu, ale kiedy tylko Pan pojawił się przed nim, nie pragnął już od Pana niczego. Pan jednakże obdarzył Dhruvę Maharadża dwiema korzyściami: najpierw spełnił jego materialne pragnienia, a następnie pobłogosławił go wiecznym wyzwoleniem. Takie nauki poznajemy ze wszystkich pism objawionych. Wszechmocny Bóg przyznaje nam rezultaty jakich pragniemy i dlatego powinniśmy pragnąć tego, co jest wieczne, przepełnione duchową radością i pełne wiedzy. Nie powinniśmy pełnić służby oddania dla osiągania rzeczy tymczasowych i bezwartościowych.
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	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.
	W tym wieku Kali ludzie chcą mieć własny rząd, ponieważ klasa królów uległa zepsuciu. Dawniej jednak tak nie było. Królewscy synowie trenowani byli pod okiem doskonałych braminów-acaryów, tak jak Pandavowie i Kauravowie posłuszni byli instrukcjom kwalifikowanego bramina i profesora, Śri Dronacaryi. Książęta byli rygorystycznie szkoleni w polityce, ekonomii, sztuce wojennej, etyce i moralności, naukach, a ponadto, w służbie oddania dla Pana. Dopiero po takim dobrym przygotowaniu, książęta mogli być koronowani. A gdy już któryś zostawał królem, wtedy nadal doradzali mu dobrzy bramini. Jeszcze nawet w średniowieczu Maharadża Czandragupta miał za doradcę uczonego bramina Canakya Panditę.
	W systemie monarchistycznym jeden dobrze wyszkolony człowiek był wystarczająco kompetentny by rządzić samodzielnie krajem. Ale w demokracji nikt nie przechodzi takich szkoleń, przez jakie przechodzili dawniej książęta. Politycy po prostu obejmują odpowiedzialne stanowiska w administracji rządowej przy pomocy zdobytych głosów wyborczych i dyplomatycznych zabiegów. W miejsce jednego króla, czyli najwyższego urzędnika sprawującego władzę, w demokracji jest tak wielu niby-królów: prezydent, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze, asystenci sekretarzy, osobiści sekretarze i podsekretarze. Są różnorodne partie: polityczne, społeczne czy komunalne i są również strażnicy dyscypliny partyjnej, partyjne zachcianki i tak dalej. Ale nikt nie jest odpowiednio
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	przygotowany do tego, aby zadbać o prawdziwe interesy rządzonego ludu. W tak zwanych rządach demokratycznych korupcja szaleje jeszcze bardziej niż w autokracji czy monarchii.
	Ci, którym się dobrze powodzi dzięki stwarzaniu pozorów służenia ludowi, wcale nie są zainteresowani, aby państwem rządził król. Oni są jak te kwiaty kumuda, które nie czerpią przyjemności z promieni wschodzącego słońca. Słowo ku znaczy „zła”, a mud znaczy „przyjemność”. Tym, którzy chcą obławiać się dzięki stanowiskom w administracji, nie na rękę są rządy dobrego króla. Pomimo głoszenia demokracji, sami chcą być królami. Dlatego przy pomocy fałszywej propagandy walczą pomiędzy sobą o głosy wyborców i czerpią przyjemność z politykowania osobiście. Nie ucieszyłaby ich więc osoba króla. Obecność dobrego króla nigdy nie cieszy złodziei i bandytów, natomiast posiadanie takiej dobrze wyszkolonej osoby na czele państwa jest w interesie zwykłych ludzi.
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	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.
	W kulturze wedyjskiej, uczeni uważają wszystkie takie naturalne produkty jak zboża, owoce, kwiaty i mleko, za dary Boga. Nikt nie jest w stanie wyprodukować tych rzeczy w fabrykach stworzonych przez człowieka, niezależnie od tego jak bardzo ludzie mogą być zaawansowani naukowo. Ludzie mogą przygotować różne potrawy z takich przysłanych przez Boga darów natury, ale nie są w stanie wyprodukować tych naturalnych składników. Dlatego ludzie duchowej kultury odczuwają wdzięczność w stosunku do Pana, gdy otrzymują wystarczające ilości produktów naturalnych.
	Ceremonia navanna-praśana jest okazaniem Bogu wdzięczności za dary natury. Najpierw wieśniacy ofiarowują nowo zebrane ziarno ryżu Panu, czy to indywidualnie czy to zbiorowo, po czym wszyscy jedzą ofiarowane Panu prasadam. Dzięki takim ceremoniom ludzie czują się szczęśliwi i zamożni.
	Zawsze powinniśmy okazywać naszą wdzięczność za łaskę Pana. Nie powinniśmy sądzić, że jesteśmy w stanie wyprodukować obfite ilości zbóż jedynie dzięki naszym traktorom i nawozom. Te mogą pomóc nam jedynie jako narzędzia do produkcji; gdyż bez przyzwolenia Pana nie ma możliwości wyprodukowania zbóż, nawet ze wszystkimi traktorami i nawozami.
	Gdy Pan Kryszna i Pan Baladeva byli obecni w tym świecie, dobrzy mieszkańcy Vrindavan mieli okazję zrozumieć, że urodzaj żywności jakiego doświadczali, zawdzięczali obecności Pana. Niektórzy mieszkańcy Vrindavan, włączając w to ojca Pana Kryszny, Nandę Maharadża, zwykli spełniać ofiary dziękczynne dla króla niebios, Indry, który jest kontrolerem deszczu. Bez obfitych deszczów nie mogą wyrosnąć zboża, dlatego więc ludzie składali ofiary
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	Indrze. Jednakże Pan Śri Kryszna zatrzymał tę spełnianą od pokoleń ceremonię i poradził Swemu ojcu, aby w jej miejsce spełniono ofiarę dla Najwyższego Pana. Jego celem było wskazanie, że nie ma potrzeby odrębnego zadowalania poszczególnych półbogów odpowiedzialnych za funkcjonowanie różnych departamentów kosmosu, tylko że trzeba składać ofiary Najwyższemu Panu, ponieważ jest On Panem i mistrzem, a wszyscy inni są Jego sługami. W ten sposób, słynna ceremonia anna-kuta, spełniana zwłaszcza we Vrindavan – ale również i w innych częściach Indii, została wprowadzona przez Pana. Tradycja ta utrzymuje się aż do dziś w postaci wielbienia Wzgórza Govardhana, na którym Pan radośnie spędzał czas wypasając krowy. Giri Govardhana wielbiony jest jako nie różny od Pana, jako że nie ma różnicy pomiędzy Bogiem, Jego parafernaliami i Jego rozrywkami.
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	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.
	Ludziom w ogólności—a zwłaszcza kupcom, nauczającym mędrcom, królom i uczniom—radzi się nie opuszczać domów podczas czterech miesięcy pory deszczowej. Okres tych czterech miesięcy znany jest jako Czaturmasja i dla każdego przepisane są specyficzne zasady obchodzenia tego okresu, częściowo z uwagi na względy zdrowotne, a częściowo z uwagi na realizację duchową. Podczas pory deszczowej kupcy nie mogą swobodnie handlować, wędrowni nauczyciele – tacy jak sannyasini – nie mogą swobodnie nauczać doktryn wedyjskich, królowie nie mogą dokonywać objazdu swych królestw, a uczniowie nie mogą chodzić do swych szkół, które są wtedy zamknięte. Ale po okresie Czaturmasji oni wszyscy ponownie odzyskują swobodę do wykonywania swoich poszczególnych obowiązków, dzięki którym mogą osiągać swoje upragnione rezultaty.
	W taki sam sposób nie można osiągnąć upragnionych rezultatów swych wyrzeczeń, dopóki nie osiągnie się wolności od obecnego ciała. Istnieją różne sposoby praktykowania różnych rodzajów jogi, które prowadzą do różnych rezultatów w różnych sferach życia. To nie jest tak, że wszystko jest tym samym. Istnieje różnorodność form życia, różnorodność planet i różnorodność sukcesów w duchowej realizacji. I wszystko to może być osiągnięte dopiero po zakończeniu tego, przypominającego okres Czaturmasji, życia. Dlatego myślenie, że możemy udać się na inne planety w obecnym ciele, jest jedynie głupim wytworem wyobraźni. Jeśli pragniemy udać się na Devalokę, czyli planety zamieszkałe przez półbogów,
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	musimy zdobyć odpowiednie kwalifikacje i tak samo jest gdy chcemy udać się z powrotem do królestwa Boga. A nawet jeśli chcemy pozostać na tej planecie, ale w lepszych warunkach życia, to również będzie zależało to od spełnienia określonych wymogów. Tak czy inaczej, nasze pragnienia mogą zostać spełnione zaraz po opuszczeniu tego ciała.
	Kupcy, wędrowni nauczyciele, królowie i uczniowie, stanowią cztery ważne części ludzkiego społeczeństwa. Na kupcach spoczywa obowiązek zadbania, aby każdy otrzymał właściwy udział w żywności, którą żywe istoty otrzymują w darze od Boga. Nauczający sannyasini nie powinni zajmować się konstruowaniem klasztorów (matha) i świątyń, ale powinni chodzić od domu do domu i oświecać ludzi w świadomości Boga. Król powinien opuszczać swój pałac by osobiście doglądać spraw jakie dzieją się w jego królestwie. (Maharadża Pariksit podczas takiego objazdu natknął się na człowieka, Kali, który zamierzał zabić krowę i natychmiast go ukarał). Uczeń natomiast powinien zdobywać wiedzę gdziekolwiek jest ona dostępna. Połączone działanie tych czterech części społeczeństwa zawsze przyczynia się do ogólnego dobrobytu ludzi.
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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.
	Jak wspomniano powyżej, Krysznaloka jest rezydencją Osoby Boga, oryginalnej Transcendencji. Świetlista poświata emanująca z Krysznaloki jest osobistym blaskiem Pana. Wszechmocny Pan będąc pełnym niepojętych energii, rozprzestrzenia się poprzez różne formy i energie. Istnieją formy pochodzące z Jego energii, jak również formy emanujące z Jego osoby. Ponieważ jest On posiadaczem niezliczonych energii, może zrobić cokolwiek tylko zapragnie i odbywa się to natychmiast oraz w pełnej doskonałości. Jego energie przypominają emanujące z ognia ciepło i światło. Cała ta manifestacja kosmiczna jest niczym innym jak rozwinięciem Jego energii. Te energie są Jego emanacjami i dlatego stanowią jednocześnie jedność z Nim, jak i też są od Niego różne.
	Transcendencja porównywana jest do mleka, a emanacje Pana porównywane są do jogurtu. Jogurt nie jest niczym innym jak mlekiem, ale jednocześnie różni się od niego. Jogurt jest mlecznym produktem, ale nie może być użyty w miejsce mleka. Pan jest też porównywany czasami do drzewa. Chociaż korzenie drzewa są przyczyną istnienia jego pnia, konarów, gałązek, liści i owoców, to jednak pień drzewa nie jest owocem, owoc nie jest liściem, ani też
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	liść nie jest korzeniem. Jeśli chodzi o dostarczenie drzewu wody, to musi być ona dostarczona do korzeni, a nie do liści. Polewanie wodą liści nie służy żadnemu celowi, natomiast podlewanie korzeni zaspokaja wszystkie cele. Taka jest esencja filozofii duchowej kultury.
	Krysznaloka ma również inną nazwę, Goloka Vrindavan. Poniżej tej Goloki znajdują się Hari-dhama, Maheśa-dhama i Devi-dhama. Hari (Visnu, Narayana) jest oficjalną postacią Pana, Maheśa (Śiva) jest oficjalną postacią energii Pana, a Devi jest ekspansją energii Pana. Również żywe istoty są ekspansjami energii Pana. Są dwa rodzaje żywych istot, jedne nazywane są duszami wyzwolonymi, a drugie nazywane są duszami uwarunkowanymi.
	Planety, które unoszą się w świetlistej poświacie nazywają się Hari-dhama. Panującą tam postacią Boga jest Hari, a bóstwami nad którymi On panuje są wyzwolone dusze. Mimo, że cechy dusz wyzwolonych i cechy Pana są niemal takie same, to jednak Pan Hari jest dominującym, a wyzwolone dusze są Mu podległymi. Niezliczonym planetom w Hari-dhama przewodzą różne, formalne ekspansje Pana i każda z Nich nosi inne imię.
	Wszechświaty znajdujące się wewnątrz tej energii materialnej nazywane są Devi-dhama. Panuje tu Pan Visnu, któremu asystują Brahma i Śiva. Królestwo Devi-dhama kontrolowane jest przez trzy siły natury materialnej, mianowicie dobroć, pasję i ignorancję. Pan Visnu jest inkarnacją dobroci, Brahma jest inkarnacją pasji, a Śiva jest inkarnacją ignorancji. Brahma stwarza ten materialny świat, Visnu go utrzymuje, a Śiva go niszczy. To materialne stworzenie jest powoływane do istnienia z woli Pana i również z Jego woli jest unicestwiane. Chociaż leżące w tej materialnej energii wszechświaty są tak cyklicznie tworzone i unicestwiane, to planety znajdujące się w królestwie Hari-dhama istnieją wiecznie.
	Uwarunkowane żywe istoty, które wolą cieszyć się same zamiast służyć Panu, dostają szansę przebywania w Devi-dhama i poszukiwania wyzwolenia. Niektóre z nich udają się do Hari-dhama, niektóre udają się do Maheśa-dhama, a niektóre pozostają w Devi-dhama. Maheśa-dhama jest granicznym obszarem znajdującym się pomiędzy Hari-dhama i Devi-dhama. Impersonaliści, którzy pragną
	wtopienia się w Transcendencję, umieszczani są w Maheśa-dhama. Ci, którzy chcą pozostać na różnych systemach planetarnych w tych materialnych wszechświatach, też mogą to zrobić. Ale ci, którzy pragną wydostać się z tej energii materialnej, mogą albo osiągnąć którąś z planet królestwa Hari-dhama, albo udać się bezpośrednio na Krysznalokę.
	Proces bhakti-jogi umożliwia żywej istocie wejście do królestwa Hari-dhama, proces jnana-jogi umożliwia jej wejście do królestwa Maheśa-dhama, a proces karma-jogi zmusza ją do pozostania w Devi-dhama i podlegania nieustannym narodzinom i śmierciom, oraz zmieniania materialnych okryć cielesnych, stosownie do rodzaju karmy jaką ona wykonuje.
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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.
	Wszystkie te różnorodne planety znajdują się w tym samym wszechświecie, w którym usytuowana jest również nasza planeta. Osoby bardzo materialistyczne zawsze angażują się w zadowalanie zmysłów. Takie osoby podejmują wielbienie materialnych półbogów i bogiń w celu spełnienia swych materialnych pragnień. Mają upodobanie do pełnienia ofiar przebłagalnych dla półbogów i swych przodków w niebie. Takie osoby otrzymują automatycznie promocję na Księżyc, gdzie mogą delektować się niebiańskim napojem soma.
	Warunki temperaturowe jakie panują na Księżycu są zbyt zimne dla mieszkańców Ziemi, dlatego zwykli ludzie, którzy próbują tam się dostać w ziemskich ciałach, marnują jedynie czas. Sama obserwacja Księżyca z daleka nie pomoże nikomu w zrozumieniu warunków jakie tam panują. Należy najpierw przekroczyć Jezioro Manasa, a następnie Górę Sumeru i dopiero wtedy możliwe jest wyśledzenie orbity Księżyca. Poza tym, żaden zwykły człowiek nie ma możliwości wejścia na tę planetę. A nawet ci, którzy mogli tam się udać po śmierci, musieli wcześniej spełniać przepisane obowiązki dla zadowolenia pitów i devów. Nawet oni jednak zostają odesłani z powrotem na Ziemię, po przeżyciu określonej długości czasu na Księżycu.
	→
	Dlatego ludzie o rozwiniętej świadomości nie marnują czasu na wycieczki na Księżyc, czy to rzeczywiste, czy też wyimaginowane. Takie inteligentne osoby nie zabiegają o chwilowe zadowolenie płynące ze zmysłów. One raczej wykorzystują swoją zgromadzoną energię dla kultywacji duchowej. Wypełniają religijne obowiązki dla zadowolenia Najwyższego Pana, nie dla własnych zmysłów. Takich wyjątkowych wielbicieli Pana cechują takie oznaki jak brak przywiązania do materialnych uciech, bycie zadowolonym w sobie, czystość serca, przywiązanie do służby oddania, brak zainteresowania rzeczami tymczasowymi oraz wolność od fałszywego ego. Według nauk Wed, takie wielkie osobistości ostatecznie osiągają to miejsce, w którym panuje Najwyższa Osoba Boga i które wolne jest od śmierci, narodzin, starości i chorób. Zmierzając w stronę tych duchowych planet, te wielkie osobistości przechodzą przez linię Słońca zwaną arcir-marga i widzą po drodze wszystkie planety jakie leżą pomiędzy Ziemią, a światem duchowym.
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	O autorze
	Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pojawił się w tym świecie w roku 1896, w Kalkucie, w Indiach. Po raz pierwszy spotkał swojego mistrza duchowego, Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvati Gosvamiego w 1922 roku w Kalkucie. Bhaktisiddhanta Sarasvati, wybitny uczony religijny i założyciel sześćdziesięciu czterech Gaudiya Matha (instytutów wedyjskich), polubił tego wykształconego, młodego człowieka i przekonał go, aby poświęcił swoje życie nauczaniu wiedzy wedyjskiej. Śrila Prabhupada został jego studentem, a jedenaście lat później formalnie inicjowanym uczniem.
	W czasie ich pierwszego spotkania, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poprosił Śrila Prabhupadę, aby szerzył wiedzę wedyjską w języku angielskim. W kilka lat później Śrila Prabhupada napisał komentarz do Bhagavad-gity, wspomagał działalność Gaudiya Matha, a w roku 1944 zaczął wydawać Back to Godhead – dwutygodnik w języku angielskim, który obecnie jego uczniowie wydają na Zachodzie w ponad trzydziestu językach.
	W uznaniu dla uczoności i oddania Śrila Prabhupady, w 1947 roku Gaudiya Vaisnava Society nadało mu tytuł „Bhaktivedanta”. W roku 1950, w wieku lat pięćdziesięciu czterech, Śrila Prabhupada porzucił życie rodzinne, przyjmując porządek vanaprastha, aby bardziej poświęcić się swoim studiom i pisaniu. Śrila Prabhupada przeniósł się do świętego miasteczka Vrndavan, gdzie w bardzo skromnych warunkach żył w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara. Tam przez kilka lat całkowicie oddawał się głębokim studiom i pisaniu. W roku 1959 przyjął wyrzeczony porządek życia (sannyasę). W Radha-Damodara Śrila Prabhupada rozpoczął pracę nad dziełem swego życia: wielotomowym tłumaczeniem i komentarzami do Śrimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) – zawierającego osiemnaście tysięcy wersetów. Napisał również Łatwą podróż na inne planety.
	Po wydaniu trzech tomów Bhagavatam, Śrila Prabhupada opuścił Indie w 1965 roku, aby wypełnić misję swojego mistrza duchowego. Następnie napisał ponad sześćdziesiąt tomów autorytatywnych tłumaczeń, komentarzy i podsumowujących studiów na temat filozoficznych i religijnych klasycznych dzieł Indii.
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	Kiedy w roku 1965 Śrila Prabhupada po raz pierwszy przybył drogą wodną do Nowego Yorku, był praktycznie bez grosza. Po niespełna roku wielkich trudów, w lipcu 1966 roku założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krsny. Aż do chwili, gdy opuścił ten świat (14 listopada 1977 roku), przewodził temu towarzystwu i był świadkiem jego rozrostu do przeszło stu aśramów, szkół, świątyń, instytutów i społeczności rolniczych.
	To właśnie Śrila Prabhupada założył duchową społeczność New Vrndavan w Zachodniej Virginii i zaprowadził na Zachodzie wedyjski system edukacji, gurukulę.
	Śrila Prabhupada również zainspirował konstrukcję kilku wielkich, międzynarodowych, kulturalnych centrów w Indiach. Centrum w Śri-dhama Mayapur w Zachodnim Bengalu jest miejscem, gdzie zaplanowano miasto duchowe. Jest to ambitny projekt, którego wykonanie będzie trwało następne dziesięć lat. We Vrndavan w Indiach jest wspaniała świątynia Krsna-Balarama i Międzynarodowy Dom Gościnny. Duże kulturalne i szkoleniowe centrum jest też w Bombaju. Poza tym w planie jest również budowa innych centrów, w dwunastu innych ważnych miejscach subkontynentu indyjskiego.
	Jednakże najbardziej znaczącym darem Śrila Prabhupady są jego książki. Wysoce respektowane przez społeczeństwo akademickie za ich autorytatywność, głębię i jasność, służą za standardowe podręczniki na wydziałach wielu uczelni. Jego prace zostały przetłumaczone na przeszło trzydzieści języków. Bhaktivedanta Book Trust, założone w roku 1972 w celu publikowania jego książek, stało się największym światowym wydawcą w dziedzinie religii i filozofii Indii.
	Pomimo swego zaawansowanego wieku, Śrila Prabhupada w przeciągu zaledwie dwunastu lat – czternaście razy okrążył Ziemię, dając wykłady na sześciu kontynentach. Pomimo takiego ożywionego trybu życia, Śrila Prabhupada nie przestawał pisać. Jego prace stanowią prawdziwą bibliotekę filozofii, religii, literatury i kultury wedyjskiej.
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