
Bhagavad-giti 
Taką Jaką Jest 

Bhagavad-glta jest esencj ą  indyjskiej mą
drości wedyj skiej i jednym z największych ducho
wych i filozoficznych dzieł świata. Przedstawia 
się ona nam w formie dialogu pomiędzy Panem 
Śrl Km1ą i Arjuną, Jego zaufanym przyjacielem 
i wielbicielem. Arjuna, uwikłany w głęboki kryzys, 
otrzymuje osobiste instrukcje od Kr�i:1Y. będące 
sekretami o głębinach j aźni, natury i wszech
świata, i w końcu Najwyższej Jaźni w Jej aspekcie 
wewnętrznym i zewnętrznym. 

Odwieczna filozofia Gity intrygowała od ty
siącleci umysł człowieka, zarówno Wschodu, 
jak i Z achodu. Prezentowane tłumaczenie i 
komentarz są dziełem Jego Boskiej Miłości 
A. C .  Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, 
naj wybitniejszego naukowca i nauczyciela we
dyj skiej religii i filozofii, a zarazem reprezentanta 
nieprzerwanego łańcucha w pełni samo-zrealizo
wanych mistrzów duchowych, zaczynającego 
się od S amego Pana Śrl Kr�i:1Y· 

NA OKŁADCE: 

Pan Kr�i:1a, Najwyższa Osoba Boga, kieruje 
powozem Arjuny, Swojego ucznia i czystego 
wielbiciela .  Scena przedstawia pole bitewne 
Kuruk�etra, w chwilę po tym, jak Kr�i:1a oświecił 
Arjunę we wzniosłych naukach Bhagavad-glty. 
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Słowo od llumacza 
Wszystkie słowa sanskryckie i terminy filozoficzne,jak również cytaty i przytoczenia 

z literatury wedyjskiej zostały zapisane pochyłą czcionką (kursywq). W naszym 
tłumaczeniu przejęliśmy z angielskiego oryginału międzynarodowy system zapisu 
wyrazów sanskryckich, dlatego też konieczne jest, aby przed rozpoczęciem lektury 
czytelnik zapoznał się z zasadami wymowy, które zamieściliśmy we Wprowadzeniu 
do pisowni i wymowy sanskryckiej ( ankes). Niektóre ze słów sanskryckich występują 
wymiennie z polskimi ekwiwalentami utrwalonymi już w polskiej tradycji, np. 
br<ihma�a - bramin, etc. Większość wyrazów, imion i nazwisk występujących w 
tekście dostała polskie końcówki deklinacyjne, jednakowoż nie stosowaliśmy w tym 
względzie jakichś ścisłych i konsekwentnych reguł, uciekając się niekiedy do zasady 
ułatwienia wymowy (szczególnie przy odmianie kilkuczłonowych nazwisk). Liczbę 
mnogą niektórch wyrazów oddawaliśmy przez końcówkę s, np. mahatma - mahatmas, 
gopi - gopis, etc. 

Terminy sanskryckie i pojęcia filozoficzne (np. mukti, Param<itm<i, realizacja 
duchowa, sac-cid-<inanda, etc.) występujące w tej publikacji zostały dokładniej 
wyjaśnione w słowniku, który sam w sobie może posłużyć j�o swoiste "repetitio" 
tematów i wątków Bhagavad-gity Takq Jakq Jest. Zamieściliśmy tam również 
informacje o postaciach występujących zarówno w samym tekście, jak i objaśnieniach 
Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupidy. 
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Przedmowa 

Do tej pory słyszało się przede wszystkim o ścieżce yogi i ścieżce jnana 
(wyzwalającej wiedzy) jako reprezentantach doktryn i metod duchowych 
braminicznych Indii . 

Jednakowoż od pewnego czasu nasza uwaga przyciągana jest na różne 
sposoby ku ścieżce bhakti, a dzieje się to za przyczyną adeptów Świadomości 
Kriszny. 

Faktem jest, że współczesna inteligencja hinduska i w następstwie tego ta 
część opinii zachodniej, która w ten czy inny sposób uległa wpływom neo
hinduizmu, nie oddawała pełnej sprawiedliwości drodze bhakti, uważając ją 
za coś ludowego, pomniejszego albo drugorzędnego. 

Sąd ten niewątpliwie wymaga rewizji, albowiem tradycja bhakta ożywiała 
jedne z największych - w swym wymiarze i wartości - pomniki kultury 
indyjskiej .  Niektóre z jej przejawów mogą wprawiać co prawda w zakłopo
tanie, zwłaszcza kiedy prezentują się poza ramami indyjskimi, ale tutaj 
stosowne byłoby szerokie spojrzenie, poza ramy kulturowe. 

Czym jest bhakti? Termin wiąże się z rdzeniem sanskryckiego czasownika 
- bhaj- oznaczającego w stronie czynnej:  dać (należną) część i pośrednio: 
otrzymać (należną) część. Stąd rzeczownik: bhaga (dobra część, szczęście), 
z którego formułuje się jedno z Boskich imion: Bhaga-van (Ten, który ma 
Dobrą Część ; Błogosławiony). Przymiotnik odczasownikowy bhakta, wśród 
innych znaczeń, wskazuje również na osoby, które otrzymując przez łaskę 
część boskiego życia, angażują się całkowicie w przyczynę Błogosławionego i 
bez reszty oddają się służbie dla Niego. I bhakti jest właśnie sposobem bycia 
bhakty, sposobem wzrastającym i mającym swe oparcie w dyscyplinie 
duchowej i ocaleniu własnej autonomii. 

Ten rześki prąd myśli i praktyki religijnej, wielopostaciowy i sięgający 
swymi korzeniami odległej starożytności, przeszedł wiele różllych wewnętrz
nych przeobrażeń na przestrzeni stuleci, odpowiednio do tej czy innej 
manifestacji Boskości. Ta bhakti poświęcona jest Krisznie, którego wielbi 
jako N aj wyższego Boga, który nas tutaj interesuje. Jest ona oparta na świętym 
dokumencie zwanym Bhagavad-gitq ( Pieśnią Błogosławionego), który został 
odtworzony w obecnym dziele z tłumaczeniami i komentarzem. Uważana 
często za Upani�ad, pieśń ta cieszy się w braminiżmie największym 
autorytetem doktrynalnym, a będąc umieszczoną w wielkiej epopei, Maha
bharacie, jest ona nie tylko w źródle, ale w jak najszerzej pojętej rzece 
Tradycji. Czyny Kriszny relacjonują: Harivamśa (dodatek do Mahabharaty) 
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oraz Vip.w i Bh<igal'Qta Pur<i1Ja, spośród nich Bh<igavata orientuje krisznaicką 
bhakti w sensie głęboko emocjonalnym i ekstatycznym, rozwijając cały 
aspekt wedantyczny jej metafizyki. 

Wśród wielu postaci, które ilustrują historię krisznaizmu, naszą uwagę 
szczególnie zatrzymuje Caitanya. Urodził się on w roku 1 486 w Navadvipa, 
ważnym centrum intelektualnym Bengalu owego czasu. Należał do kasty 
braminskiej. Jego imię było Viśvambhara-miśra. Początkowo był głową 
rodziny i nauczycielem szkolnym (wiedza w tym czasie udzielana była w 
sanskrycie) .  Ale pielgrzymka do Gaya w roku 1 506 pozwoliła mu odkryć jego 
głębokie i prawdziwe powołanie jako wielkiego bhakty Kriszny. W roku 1 5 1  O 
przyjął wyrzeczony porządek życia (sanny<isa) pod imieniem Śrl Km1a 
Caitanya albo krócej Caitanya. W pierwszym okresie wiele podróżował 
prezentując manierę religijną własnego autoramentu, zatrzymując się we 
Vrndavana, świętym miejscu krisznaizmu, a w roku 1 5 1 5 definitywnie osiadł w 
Puri, <I) drugim co do ważności centrum wisznuickim, gdzie opuścił ten świat 
w roku 1 5 33 .  

Sanskryckie słowo caitanya znaczy "myśl" albo "świadomość".  Odnie
sione do Boga oznacza Świadomość Absolutną. Śrl Kr�Qa Caitanya zaś 
powie: Kriszna, Świadomość Absolutna lub, jeśli się woli, Świadomość 
Kriszny. Stąd też imię noszone przez ruch religijny, który bierze na siebie 
odpowiedzialność za niniejszą publikację. 

Chociaż obeznany ze znakomitą kulturą braminską, Viśvambhara napisał 
bardzo niewiele. Jego doktryna została zasadniczo opracowana, a następnie 
przekazana przez jego wielkich uczniów, znanych już od pierwszej chwili jako 
Sześciu Gosvamich. 

Jego metafizyka niewątpliwie przynależy do dziedzictwa wedantycznego. 
Niesie ona właściwe sobie niuanse, które ustalają termin acintya bhed<ibheda 
v<ida, doktrynę "odmienności w nieodmienności" .  Ontologiczne napięcie 
pomiędzy skonczoną duszą a Bogiem, pomiędzy różnorodnością i wszech
przenikającą jednością, zostało tutaj zagwarantowane w takiej mierze, że 
sądzi ono konieczność rozwinięcia bhakti. 

Starożytna i słynna definicja Absolutu jako "byt-myśl-szczęśliwość" 
została zachowana przez Caitanyę. Jednakowoż byt, według niego, nie jest 

(I) W stanie Orissa. Puri jest świętym miastem, gdzie Vil!l)U czczony jest pod 
imieniem Jaganniitha. 
Jaganndtha jest dla bhaktów (wielbicieli) Samym Kriszna; Vi�!Ju}est zas pełnq 
emanacjq Krisz ny. 
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konsubstancjonalny do myśli impersonalistycznej czy też spokojnej, cichej 
statycznej szczęśliwości, ale do osobowej świadomości i żarliwej miłości 
(prem<i), która prowadzi do głębokich, intensywnych uczuć (bh<iva) i 
radosnych uniesień ( h/<ida ) .  

W końcu, teoria estetyczna rasa (poetyckiego smaku), odpowiednio 
przetransponowana i wzbogacona, pozwala na klarowną analizę i uporząd
kowanie uczuć religijnych specyficznych dla Caitanyi i ich subtelnych 
odcieni. 

Co zaś się tyczy samego kultu, jeden z najbardziej oryginalnych przejawów 
polega na sankirtana, procesie gloryfikacji poprzez śpiew i taniec, coś na 
wzór oratorium w ruchu, dla którego Caitanya sam komponował melodie. 
Trzeba również wspomnieć o powtarzaniu inwokacji :  Hare Kr�i:ia: O Hari,(!) 
o Km1a. 

Oryginał niniejszego dzieła zawdzięczamy pióru Swamiego Bhaktivedanty. 
Jako sukcesor w regularnej linii od Caitanyi, autor ma prawo, zgodnie z 

indyjskim zwyczajem, do majestatycznego tytułu: Jego Boska Miłość A.  C .  
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Wielka korzyść w jego odczytaniu Bhagavad-gily leży w tym, że proponuje 
on nam autoryzowaną interpretację tej świętej księgi zgodnie z kryteriami 
tradycji Caitanyi. 

Pochodząc od indianisty i chrześcijańskiego filozofa, przedmowa ta nie 
została bynajmniej dana jako akt lojalności adepta. Ale jest ona z ramienia 
kogoś, dla którego chrześcijaństwo jest Prawdą Wieczną, gestem szczerej 
przyjażni. 

OJ.·1n·VJ �1�k 

Olivier Lacombe 
Profesor honorowy 
Universite de Paris - Sorbonne 

(I) Hari jest jednym z imion Kriszny. 
Sło11·0 Hare jest wołaczem od Hard, które jest jednym z imion energii 
11'e1rnetrznej Kriszny, uosobionej przez Śrimati Rddhdrdl}i. czyli ''Ta.. która 
fascynuje Hariego ". 





Słowo Wstępne 

Początkowo napisałem Bhagavad-gltę Takq Jakq Jest w postaci, w jakiej 
prezentowana jest obecnie. Kiedy po raz pierwszy opublikowano tę książkę, 
oryginalny rękopis skrócono na nieszczęście do około 400 stron, pozbawiono 
go ilustracji i tłumaczenia większości oryginalnych wersetów Śrimad Bhaga
vad-gity . We wszystkich moich książ kach - Śrimad-Bhiigavatam, Śri 
lsopani�ad, etc. - stosuję następujący system: przedstawiam oryginalny 
tekst, daję jego łacińską transliterację i ekwiwalenty angielskie dla każdego 
słowa w sanskrycie, tłumaczenie i następnie wyjaśnienie tekstu. To czyni 
książkę bardzo autentyczną, naukową i przejrzystą. Toteż nie byłem bardzo 
szczęśliwy, kiedy musiałem pomniejszyć oryginał. Jednak póżniej, kiedy 
znacznie wzrósł popyt naBhagavad-gitę TakqJakqJest, wielu naukowców i 
wielbicieli prosiło mnie o przedstawienie tej książki w jej pierwotnej postaci i 
panowie Macmillian i Spółka zgodzili się opublikować kompletną edycję. Tak 
więc obecnie próbujemy zaprezentować tą wielką księgę wiedzy w niezmienio
nej postaci, z pełnym tłumaczeniemparampara, w celu głębszego i progresyw
niejszego rozpowszechnienia ruchu świadomości Kr�ąy. 

Nasz ruch świadomości Kr�ąy jest prawdziwy, historycznie autoryzowany, 
naturalny i transcendentalny, dzięki temu, że oparty jest na Bhagavad-gicie 
TakqJakq Jest. Stopniowo staje się on bardzo popularnym ruchem, szczegól
nie wśród młodszego pokolenia. Staje się on również coraz bardziej interesu
jącym dla pokolenia starszego. Ludzie starsi wiekiem zaczynają interesować 
się nim tak bardzo, że ojcowie i dziadkowie moich uczniów udzielają nam 
poparcia, zostając dożywotnimi członkami naszego wielkiego towarzystwa, 
Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Świadomości Kr�ąy. Wielu 
rodziców zwykło odwiedzać mnie aby wyrazić swoje uczucie wdzięczności za 
zapoczątkowanie ruchu świadomości Kr�ąy wśród tych, którzy nie są 
rodowitymi mieszkańcami Indii. W rzeczywistości pierwotnym ojcem tego 
ruchu jest Sam Pan Kr�ąa i zapoczątkowany on został bardzo dawno temu, a 
w społeczności ludzkiej przekazywany jest poprzez sukcesję uczniów. Jeśli 
mam w związku z tym jakąś zasługę, nie należy ona do mnie osobiście, ale do 
mojego wiecznego mistrza duchowego_, Je�o Boskiej Miłości Om Vi�ąupada 
Paramaharńsa Parivrajakacarya 108 Sri Srlmad Bhaktisiddhanta Sarasvatl 
Gosvaml Maharaja Prabhupady. 

Jeżeli ja nam jakiś udział w tej sprawie, to jedynie taki, że spróbowałem 
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przedstawić Bhagarad-gitę taką jaką jest. bez zafałszowań. Przed obecną 
edycją Bhagm•ad-gity TakqJakq Jest, prawie wszystkie wydania Bhagarad
gity w języku angielskim miały na celu zaspokojenie czyichś osobistych 
ambicji. My, prezentując Bhagavad-gitę Takq JakqJest, staramy się przedsta
wić misję Najwyższej Osoby Boga, Kr�Qy. Naszym interesem jest ukazanie 
woli Kr�QY. a nie woli jakiegoś światowego spekulanta - polityka, filozofa czy 
naukowca, gdyż ci mają bardzo niewielką wiedzę o Kr�Qie, pomimo całej 
swojej wiedzy innego rodzaju. Kiedy Kr�Qa mówi man-mana bhara mad
bhakto mad-yaji mam namaskuru ,  etc. ,  my, w odróżnieniu od tak zwanych 
naukowców, nie mówimy, że Kr�Qa i Jego wewnętrzny duch są różne. Kr�Qa 
jest Absolutem i nie ma różnicy pomiędzy imieniem Kr�Qy, Jego formą. 
jakościami, rozrywkami etc. Tą absolutną pozycję Kr�QY niełatwo zrozumieć 
tym wszystkim osobom, które nie są Jego wielbicielami w systemie paramparii 
(sukcesji uczniów). Na ogół, tak zwani naukowcy, politycy, filozofowie i 
sviimis nie posiadający doskonałej wiedzy o Kr�Qie, próbują skazać Go na 
banicję albo zabić swoimi komentarzami doBhagal'ad-gity. Takie nieautory
zowane komentarze doBhagavad-gity znane sąjakoMiiyiiriidi Bhii Fa i Pan 
Caitanya mówi wyraźnie, że zbłądzi każdy, kto próbuje zrozumiećBhagarad
gitę z punktu widzeniaMayavadf . W rezultacie zwiedziony studentBhagarad
gity z pewnością będzie zdezorientowany na ścieżce duchowego przewo
dnictwa i nie będzie w stanie powrócić do domu, z powrotem do Boga. 

Naszym jedynym celem jest przedstawienieBhaga rad-gity - taką jaką jest. 
po to aby poprowadzić uwarunkowanych studentów do tego samego celu. dla 
którego Kr�Qa zstępuje na tę planetę raz w ciągu dnia Brahmy, czyli co każde 
8 600 OOO OOO łat. Ceł ten został wytłumaczony w Bhagarad-gicie i my 
musimy przyjąć go takim, jakim jest, gdyż w przeciwnym razie, wszelkie 
próby zrozumienia Bhagavad-gity i jej mówcy, Pana Kr�Qy, nie będą miały 
sensu. Pan Kr�Qa po raz pierwszy przekazał Bhagavad-gitę bogu Słońca. 
kilkaset milionów łat temu. Musimy przyjąć ten fakt i w ten sposób zrozumieć 
historyczne znaczenie Bhagavad-gity, bez fałszywej interpretacji, opierając 
się na autorytecie Kr�Qy. Interpretowanie Bhagavad-gity, bez odwoływania 
się do woli Kr�Qy, jest największą obrazą. Aby uchronić się od tej obrazy. 
należy zrozumieć Pana jako Najwyższą Osobę Boga, tak jak został On 
bezpośrednio zrozumiany przezArjunę, pierwszego uczniaPanaKr�Qy. Takie 
zrozumienie Bhagavad-gity jest prawdziwie korzystne i polecane dla 
pomyślności ludzkiego społeczeństwa w wypełnianiu misji życia. 

Ruch świadomości Kr�QY jest konieczny w ludzkim społeczeństwie. dlatego 
że ofiarowuje on najwyższą doskonałość życia. Bhagarad-gitii w pełni 
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tłumaczy, w jaki sposób się to dzieje. Na nieszczęście światowi awanturnicy 
zrobili użytek z Bhagavad-gity, dając ujście swoim demonicznym skłonno
ściom i wprowadzając łudzi w błąd, jeśli chodzi o prawidłowe zrozumienie 
prostych zasad życia. Każdy powinien wiedzieć, jak Bóg, Km1a, jest wielki 
i każdy powinien poznać rzeczywistą pozycję żywych istot. Każdy powinien 
wiedzieć, że żywa istota jest wiecznym sługą i jeśli nie służy Kr�Qie, musi 
służyć złudzeniu w różnych odmianach trzech gu!J natury materialnej, i 
wskutek tego podlega wiecznej wędrówce w cyklu narodzin i śmierci .  
Procesowi temu muszą podlegać nawet tak zwani wyzwoleni spekulanci 
Mayavadl . Wiedza ta stanowi wielką naukę i każda żywa istota powinna 
słuchać jej dla swojej własnej korzyści .  

Ludzie na ogół, szczególnie w tym wieku Kali, oczarowani są zewnętrzną 
energią Kr�r:iy i błędnie rozumują, że poprzez rozwój materialnego dobrobytu 
każdy człowiek będzie szczęśliwy. Nie posiadają wiedzy o tym, że ta 
materialna, zewnętrzna natura jest bardzo silna i każdy jest mocno ograniczony 
przez jej ścisłe prawa. Żywa istota jest jednak cząstką Pana, zatem jej 
naturalną funkcją jest-bezpośrednia służba dla Pana. Pod wpływem złudzenia 
próbuje ona osiągnąć szczęście, służąc na różne sposoby zadowalaniu 
własnych zmysłów, co jednak nigdy nie uczyni jej szczęśliwą. Zamiast 
zadowalać swoje własne materialne zmysły, powinna zadowalać zmysły 
Pana. Jest to najwyższą doskonałością życia. Pan chce tego i żąda tego. 
Należy zrozumieć to centralne zagadnienie Bhagavad-gity. Nasz ruch 
świadomości Kr�r:iy uczy cały świat tej najważniejszej rzeczy i ponieważ my 
nie profanujemy tematu Bhagavad-gity Takq Jakq Jest, wszyscy poważnie 
zainteresowani wyciągnięciem korzyści ze studiowaniaBhagavad-gity, muszą 
przyjąć pomoc od ruchu świadomości Km1y, aby zrozumieć Bhagavad-gitę 
praktycznie, pod bezpośrednim przewodnictwem Pana. Dlatego mamy na
dzieję, że ludzie wyciągną jak najwięcej korzyści ze studiowania Bhagavad
gity Takq Jakq Jest, którą tutaj prezentujemy, i jeśli chociaż jedna osoba 
zostanie czystym wielbicielem (bhaktq) Pana, będziemy uważali nasz 
wysiłek za sukces. 

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 





WPROWADZENIE 

om ajiiana-timirandhasya jiianaiijana-śalakaya 
cak$ur unmilitam yena tasmai śri-gurave nama� 

śri-caitanya-mano 'bhi${am sthapitam yena bhu-tale 
svayam riipa� kada mahyam dadati sva-padantikam 

Urodziłem się w najciemniejszej ignorancji i mój mistrz duchowy otworzył 
moje oczy światłem wiedzy. Ofiaruję mu moje głębokie wyrazy szacunku. 

O, kiedy Śńla Riipa Gosvami Prabhupada, który ustanowił w tym material
nym świecie misję mającą spełnić życzenie PanaCaitanyi, da mi schronienie u 
swych lotosowych stóp? 

vande 'ham śri-guro� śri-yuta-pada-kamalam śri-guriin vai$�avamś ca 
śri-riipam sagrajatam saha-ga�a-raghunathanvitam tam sa-jivam 
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam kr$�a-caitanya-devam 
śri-radha-kfł�a-padan saha-ga�a-lalita-śri-viśakhanvitamś ca 

Kłaniam sie lotosowym stopom mojego mistrza duchowego i stopom 
wszystkich Vai�Qavów. Kłaniam się lotosowym stopom Śriła Riipa Gosva
miego razem z jego starszym bratem Sanataną Gosvamim, jak również 
lotosowym stopom Raghunatha Dasy, Raghunatha Bhany, Gopala Bhany 
i Śrila J iva Gosvamiego. Składam hołd PanuKrsnie Caitanyi i Panu Nityanan
dzie razem z Advaita Acaryą, Gadadharą, Śri���ą i innymi ich towarzyszami. 
Składam hołd Śrimati RadhariQi i Śri Kr�Qie razem z ich towarzyszami, Śri 
Lalicie i Viśakhcie. 

he kr$�a karuna-sindho dina-bandho jagat-pate 
gopeśa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te 

O mój drogi Kr�QO, Ty jesteś przyjacielem strapionych i źródłem stworzenia. 
Ty jesteś panem pasterek gopi i kochankiem Radharar:ii. Tobie składam hołd. 
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tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavaneśvari 
vr$abhanu-sute devi pra1,1amami hari-priye 

Składam hołd Riidhiirfu:li ,  Królowej Vrndavany, o cerze koloru stopionego 
złota. Ty jesteś córką Vr�abhiinu i jesteś bardzo droga Kr�ąie. 

vancha-ka/patarubhyaś ca kpa-sindhubhya eva ca 
patitanam pavanebhyo vai$1,1avebhyo namo nama� 

Ofiaruję wyrazy szacunku wszystkim Vai�ąavom, wielbicielom Pana, 
którzy takjak drzewo pragnień spełniają życzenia wszystkich i którzy pełni są 
współczucia dla upadłych dusz. 

śri kr$1,1a caitanya prabhu nityananda 
śri advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda 

Składam hołd Śri Km1ie Caitanyi, Prabhu Nityanandzie, Śri Advaicie, 
Gadiidharze, Śrivasie i wszystkim innym w sukcesji uczniów. 

hare kr$1,1a, hare kr$1,1a. kr$1,1a k�1,1a . hare hare 
hare rama, hare rama, rama rama, hare hare. 

Bhagavad-gira jest również znana jako Gitopani$ad. Jest ona esencją 
wiedzy wedyjskiej ,  a w literaturze wedyjskiej jednym z najważniejszych 
Upani$adów. Jest tak wiele komentarzy doBhagavad-gity w języku angielskim, 
że ktoś może zapytać, czy istnieje potrzeba jeszcze jednego. To obecne 
wydanie może być wytłumaczone w następujący sposób. Ostatnio pewna 
Amerykanka poprosiła mnie, abym polecił jej jakieś angielskie tłumaczenie 
Bhagavad-gity. Oczywiście w Ameryce jest bardzo wiele wydańBhagavad
gity dostępnych w języku angielskim, ale o ile mogłem się zorientować (nie 
tylko w Ameryce, ale również w Indiach), o żadnym z nich nie można 
powiedzieć, że jest autorytatywne, gdyż prawie w każdym z nich komentator 
wyraził swoje własne opinie, nie dotykając duchaBhagavad-gity - takiej jaką 
ona jest. 

DuchBhagavad-gity zawarty jest w samejBhagavad-gicie. Jest to tak: jeśli 
chcemy zażyć jakieś lekarstwo, musimy zażyć je zgodnie z zaleceniami 
recepty. Nie możemy przyjąć lekarstwa według własnej fantazj i  łub kierując 
się wskazówkami przyjaciela. Musimy zażyć je zgodnie ze wskazówkami 
umieszczonymi na etykietce albo zgodnie z zaleceniem lekarza. Podobnie 
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Bhagavad-gita powinna zostać zrozumiana i przyjęta tak, jak poleca to jej 
autor. Autorem Bhagavad-gity jest Pan Śri Km1a. Jest On wspominany na 
każdej stronie Bhagavad-gity jako Najwyższa Osoba Boga, Bhagavan. Słowo 
" bhagavan" czasami odnosi się do jakiejś potężnej osoby albo potężnego 
półboga, i niewątpliwie tutaj też Bhagavan wskazuje na Pana Śri Kr�Qę jako 
wielką osobowość, ale równocześnie powinniśmy wiedzieć, że Pan Śri Km1a 
jest Najwyższą Osobą Boga, jak potwierdzili to wszyscy wielcy <ic<iryowie 
(mistrzowie duchowi), jak Sankaracarya, Ramanujacarya, Madhvacarya, 
Nimbarka Svami, Śri Caitanya Mahaprabhu i wiele innych autorytetów 
wiedzy wedyjskiej w Indiach. Sam Pan w Bhagavad-gicie dowodzi, że jest 
Najwyższą Osobą Boga i jest przyjęty jako taki w Brahma-samhicie, 
ws2.ystkich Purar.zach, szczególnie w Srimad-Bhagavatam, znanym jako 
Bhagavata Pzlrar.za (K�r.zas tu bhagavan svayam). Zatem powinniśmy 
przyjąć Bhagavad-gitę tak, jak poleca to Sama Osoba Boga. 

W czwartym rozdziale Gity Pan mówi: 

(I) imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam 
vivasvan manave praha manur ik�vakave 'bravit 

(2 )  evam parampara-praptam imam rajar�ayo vidul:z 
sa kaleneha mahata yogo na�{al:z parantapa 

( 3 )  sa evayam maya te · dya yogal:z proktal:z puratanal:z 
bhakto 'si me sakha ceti rahasyam hy etad uttamam 

Pan infonnujeArjunę, żeBhagavad-gita została po raz pierwszy przekazana 
bogu Słońca, bóg Słońca wytłumaczył ją Manu, z kolei Manu wytłumaczył ją 
lk�vaku, i w ten sposób, poprzez sukcesję uczniów, poprzez kolejnych jej 
mówców, przekazywany był ten systemyogi. Jednak z biegiem czasu, przekaz 
ten został przerwany i znajomość tego systemu zaginęła. Wskutek tego Pan 
musiał powtórzyć Bhagavad-g itę raz jeszcze, tym razem do Arjuny na polu 
bitewnym Kuruk�etra. 

Pan powiedział Arjunie, że przekazuje mu najwyższy sekret, dlatego że jest 
on jego przyjacielem i bhaktq (wielbicielem). Oznacza to, że Bhagavad-git<i 
jest rozprawą przeznaczoną szczególnie dla bhaktów Pana. Są trzy klasy 
transcendentalistów, mianowicie jii<in is ( impersonaliści ), yog is (praktykujący 
medytację) i bhaktas (wielbiciele Pana). Pan mówi tutaj wyraźnie Arjunie, że 
czyni go pierwszym odbiorcą tej wiedzy w nowej parampara (sukcesji  
uczniów), ponieważ stara sukcesja została przerwana. Dlatego życzeniem 



4 Bhagavad-gita Taką J aką Jest 

Pana było ustanowienie następnej sukcesji (paramparii), która kontynuowa
łaby linię myślenia idącą od boga Słońca do innych. Pan zapragnął, aby 
Arjuna na nowo rozpoczął rozpowszechnianie Jego wiecznej nauki. Chciał 
On, aby Arjuna został autorytetem w rozumieniu Bhagavad-gity. Widzimy 
więc, że Bhagavad-gitd została przekazana Arjunie głównie dlatego, że był on 
bhakto.. Pana, bezpośrednim uczniem Krg1y i Jego bl iskim przyjacielem. 
Zatem Bhagavad-gite może najlepiej zrozumieć osoba, która posiada cechy 
podobne do Arjuny. To znaczy, że musi być ona bhakto.. Pana, musi być w 
bliskim związku z Panem. Skoro tylko ktoś zostaje bhakto.. Pana, ma on 
również bezpośredni związek z Panem. Jest to bardzo skomplikowany temat, 
ale krótko można powiedzieć, że bhakta (wielbiciel) posiada związek z 
Panem na jeden z pięciu różnych sposobów: 

1 .  Może być wielbicielem Pana w stanie pasywnym ; 
2. Może być wielbicielem Pana w stanie aktywnym ; 
3. Może być wielbicielem Pana jako Jego przyjaciel ; 
4. Może być wielbicielem Pana jako Jego rodzic ; 
5 .  Może być wielbicielem Pana jako ukochany współmałżonek. 

Arjuna był w związku przyjaźni z Panem. Oczywiście jest ogromna różnica 
pomiędzy tą przyjaźnią a przyjaźnią spotykaną w świecie materialnym. Ta 
przyjaźń jest przyjaźnią transcendentalną, którą nie każdy może posiadać. 
Każdy ma jakiś szczególny związek z Panem i związek ten może zostać 
odnowiony poprzez doskonałość służby oddania. Jednak w obecnym stanie 
naszego życia zapomnieliśmy nie tylko o Najwyższym Panu, ale również 
zapomnieliśmy o naszym wiecznym związku z Nim. Każda żywa istota z 
wielu, wielu bilionów i trylionów żywych istot, ma jakiś szczególny, wieczny 
związek z Panem. Nazywany jest on svanipa. Związek ten (svanipa) może 
zostać odnowiony poprzez proces służby oddania i stan taki nazywany jest 
svanipa-siddhi - doskonałością czyjejś organicznej pozycji .  Więc Arjuna był 
wielbicielem Najwyższego Pana i łączył go z Nim związek przyjaźni. 

Należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposóbArjuna przyjątBhagavad-gite . 
Zostało to opisane w rozdziale dziesiątym: 

( 1 2) atjuna u vdca 
param brahma param dhdma pavitram paramam bhavdn 
puru!fam śdśvatam divyam ddi-devam ajam vibhum 

( 1 3) dh us tvdm !fr1aya� sarve devar!jir ndradas ratha 
asito deva/o vydsa� svayam caiva bravfyi me 
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( 1 4) sarvam etad rtam manye yan mam vadasi keśava 
na hi te bhagavan vyaktim vidur dev<i na d<inav<i� 

5 

"Arjuna rzekł: Ty jesteś Najwyższym Brahmanem, ostateczną, najwyższą 
siedzibą; Ty jesteś tym, który oczyszcza; Ty jesteś Prawdą Absolutną i 
wieczną Boską Osobą. Ty jesteś pierwotnym Bogiem, transcendentalnym i 
oryginalnym i Ty jesteś nienarodzonym i wszechprzenikającym pięknem. 
Wszyscy wielcy mędrcy, jak Narada, Asita, Devala, Vyasa, świadczą tak o 
Tobie, a teraz Ty Sam mi to oznajmiasz. O Kr�i:io, całkowicie przyjmuję za 
prawdę wszystko to, co mi powiedziałeś. Ani bogowie, ani demony, o Panie, 
nie znają Twojej osoby." (Bg. 1 0. 1 2- 1 4) 

Po wysłuchaniu Bhagavad-gily od Najwyższej Osoby Boga, Arjuna zaak
ceptował Kr�i:ię jako Param Brahmę, Najwyższego Brahmana. Każda żywa 
istota jest Brahmanem, ale najwyższa żywa istota, czyli Najwyższa Osoba 
Boga, jest Najwyższym Brahmanem. Param dhiima oznacza, że On jest 
najwyższym spoczynkiem albo siedzibą wszystkiego; pavitram oznacza, że 
jest On czysty, nieskalany materialnie; puru�am oznacza, że jest On 
najwyższym podmiotem radości; divyam, że jest transcendentalny; iidi
devam, że jest On Najwyższą Osobą Boga; ajam, że jest nienarodzony; a 
vibhum, że jest największy, wszech-przenikający. 

Ktoś może pomyśleć, że Arjuna mówił to wszystko drogą pochlebstwa, jako 
że był przyjacielem Km1y, ale Arjuna, aby rozwiać tego rodzaju wątpliwości z 
umysłów czytelników Bhagavad-gity, uzasadnia te pochwały już w następnym 
wersie. Mówi on, że Krg1a uważany jest za Najwyższą Osobę Boga nie tylko 
przez niego, ale przez takie autorytety, jak mędrcy Narada, Asita, Devała, 
Vyasadeva, itd. Są to wielkie osobistości, które rozpowszechniają wiedzę 
wedyjską tak, jak zostało to uznane przez wszystkich <ic<iryów. Dlatego 
Arjuna mówi Km1ie, że przyjmuje za całkowicie doskonałe wszystko to, co On 
mówi. Sarvam etad rtam manye: "Wszystko, co mówisz, przyjmuję za 
prawdę". Stwierdza on również, że bardzo trudno jest zrozumieć osobę Pana i 
że nawet wielcy półbogowie nie mogą Go poznać. To znaczy, że Pana nie 
mogą poznać osoby stojące wyżej od istot ludzkich. Więc jak może ludzka 
istota zrozumieć Śr! Km1ę nie będąc Jego wielbicielem? 

Zatem Bhagavad-gitę należy przyjmować w duchu oddania. Nie należy 
myśleć, że jest się równym Km1ie albo że jest On zwykłą osobą, czy nawet 
wielką osobistością. Pan Śrl Km1ajest Najwyższą Osobą Boga, przynajmniej 
teoretycznie, według oznajmienia Bhagavad-gity czy wypowiedzi Arjuny, 
osoby, która próbuje zrozumiećBhagavad-gitę. Bardzo trudno jest zrozumieć 
Bhagavad-gitę, jeśłi nie czyta się jej w duchu pokory - jako że jest ona wielką 
tajemnicą. 



6 Bhagavad-glta Taką J aką Jest 

Właściwie czymjestBhagavad-gita? CelemBhagavad-gity jest wyzwolenie 
ludzkości z niewiedzy materialnej egzystencji .  Każdy człowiek uwikłany jest 
w wiele różnych kłopotów, podobnie jak Arjuna był w kłopocie mając stoczyć 
bitwę na Polu Kuruk�etra. Arjuna podporządkował się Sri Km1ie i wskutek 
tego została wygłoszona Bhagavad-gita. Nie tylko Arjuna, ale każdy z nas 
pełen jest rozterek z powodu tej materialnej egzystencji. Nasze własne 
istnienie ma miejsce w atmosferze nieistnienia. W rzeczywistości nie grozi 
nam nieistnienie. Nasza egzystencja jest wieczna. Ale w jakiś sposób 
zostaliśmy umieszczeni w asat. Asat odnosi się do tego, co nie istnieje. 

Spośród tak wielu ludzkich istot, które cierpią, niewiele jest takich, które 
rzeczywiście starają się dowiedzieć, jaka jest ich prawdziwa pozycja, kim są, 
dlaczego znalazły się w tak niefortunnym położeniu, itd. Dopóki nie zaczną 
one dociekać źródeł własnego cierpienia, dopóki nie zdadzą sobie sprawy z 
tego, że cierpienie nie jest właściwe ich prawdziwej naturze - i tym sposobem 
położą kres wszelkim cierpieniom - dopóty nie mogą być one uważane za 
doskonałe ludzkie istoty. Człowieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy ten rodzaj 
dociekań budzi się w naszym umyśle. W Brahma-sutra takie dociekanie 
nazywane jest " brahma-jijjnasa" . Każde działanie ludzkiej istoty ma być 
uważane za błędne, dopóki nie docieka ona natury Absolutu. Zatem ci, którzy 
zaczynają pytać, dlaczego cierpią albo skąd pochodzą i gdzie pójdą po 
śmierci, są odpowiednimi studentami do poznania Bhagavad-gity. Szczery 
student powinien mieć niezachwiany szacunek dla Najwyższej Osoby Boga. 
Takim uczniem był Arjuna. 

Pan Km1a zstępuje specjalnie po to, by na nowo ustanowić prawdziwy cel 
życia, kiedy człowiek o tym celu zapomina. Nawet wtedy, spośród wielu, 
wielu rozbudzonych ludzkich istot może tylko jedna rzeczywiście osiąga 
zrozumienie swej pozycji i dla takiej osoby przekazywanajestBhagavad-gita. 
Właściwie my wszyscy jesteśmy ścigani przez tygrysa niewiedzy, ale Pan jest 
bardzo miłosierny dla żywych istot, szczególnie dla istot ludzkich. Dlatego 
przekazał On Bhagavad-gitę, czyniąc Swojego przyjaciela Arjunę Swoim 
uczniem. Będąc towarzyszem Pana Kr�Qy, Arjuna był wolny od wszelkiej 
ignorancji. Jednak na polu bitewnym Kuruk�etra został on specjalnie poddany 
działaniu złudnej energii w tym celu, by pytać Pana Kr�Qę o problemy życia, 
tak aby Pan mógł wyjaśnić je dla korzyści przyszłych pokoleń ludzkich istot i 
aby nakreślić plan życia. Wszystko to po to, aby człowiek mógł działać zgodnie 
z tym planem i doskonalić misję swojego ludzkiego życia. 

Przedmiotem rozważań Bhagavad-gity jest pięć podstawowych prawd. 
Przede wszystkim wytłumaczona jest w niej nauka Boga, a następnie organiczna 
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pozycja żywej istoty,jlvy. Istnieje iśvara ,  to znaczy kontroler, i istniejąjlvy, 
żywe istoty, które są kontrolowane. Kiedy żywa istota twierdzi, że nie jest 
kontrolowana, ale że jest wolna, jest ona wtedy niemądra. Żywa istota jest 
kontrolowana pod każdym względem, przynajmniej w swoim uwarunkowanym 
życiu. Podstawowym przedmiotem rozważań w Bhagavad-gicie jest iśvara ,  
(najwyższy kontroler) i jivy (kontrolowane żywe istoty). Omówione zostały 
również: prakrti ( natura materialna), czas (okres trwania całego wszechświata, 
czyli manifestacji natury materialnej) oraz karma (działanie). Manifestacja 
kosmiczna pełna jest wszelakich działań i w te różne czynności zaangażowane 
są wszystkie żywe istoty. 

Z Bhagavad-gity musimy dowiedzieć się: czym jest Bóg, czym są żywe 
istoty, czymjestprakrti, czym jest manifestacja kosmiczna i w jaki sposób jest 
ona kontrolowana przez czas, oraz jakie są czynności żywych istot. Spośród 
tych pięciu podstawowych przedmiotów rozważań Bhagavad-gity, Najwyższy 
Bóg, czyli Km1a, Brahman, najwyższy kontroler albo Paramatrna - można 
używać któregokolwiek z tych imion - jest uznany za najwyższego ze 
wszystkich. Żywe istoty jakościowo są takie same jak najwyższy kontroler. 
Pan sprawuje kontrolę nad sprawami wszechświata, nad materialną naturą, 
etc„jak to zostanie wytłumaczone w następnych rozdziałach Bhagavad-gity. 
Materialna natura nie jest niezależna. Działa ona pod kierunkiem N aj wyższego 
Pana. Pan Kr�ąa mówi: "Ja kieruję działaniem prakrtt'. Gdy obserwujemy 
jakieś wspaniałe zjawiska w naturze kosmicznej, powinniśmy wiedzieć, że 
poza tą kosmiczną manifestacją istnieje kontroler. Gdyby nie ta kontrola, nic 
nie mogłoby się zamanifestować. Nie branie pod uwagę tego kontrolera jest 
dziecinadą. Dziecko np. może myśleć, że samochód jest czymś zgoła 
cudownym, gdyż posiada zdolność poruszania się bez pomocy konia czy 
innego zwierzęcia pociągowego, ale rozsądny człowiek wie, na czym polega 
działanie mechanizmu silnikowego. Zdaje sobie sprawę z tego, że poza 
maszynerią jest człowiek, kierowca. Podobnie, takim kierowcąjestNajwyższy 
Pan i wszystko działa pod Jego kierunkiem. Jivy, czyli żywe istoty, zostały 
uznane przez Pana za Jego cząstki, jak to będziemy mogli zauważyć w 
następnych rozdziałach. Cząstka złota jest również złotem, a kropla wody z 
oceanu jest również słona, i podobnie my, żywe istoty, będąc częścią 
najwyższego kontrolera - iśvary, czyli Bhagavana, Pana Śri Km1y, mamy 
wszystkie cechy Najwyższego Pana w znikomej ilości, jako że jesteśmy 
maleńkimi iśvarami - iśvarami uzależnionymi. Próbujemy kontrolować 
naturę, tak jak obecnie próbujemy kontrolować przestrzeń czy planety, i ta 
skłonność do kontrolowania istnieje w nas dlatego, ponieważ istnieje ona w 



8 Bhagavad-gita Taką J aką Jest 

Kr��e. Powinniśmy wiedzieć, że pomimo tej naszej skłonności do panowania 
nad naturą materialną, nie jesteśmy najwyższym kontrolerem. Zostało to 
wyjaśnione w Bhagavad-gicie. 

Czym jest natura materialna? Jest ona również wytłumaczona w Gicie jako 
niższaprakrti, niższa natura. Żywa istota została wytłumaczonajako wyższa 
prakrti. Prakrti jest zawsze kontrolowana, niezależnie od tego czy jest to 
niższa, czy wyższaprakrti. Prakrtijest rodzaju żeńskiego i jest kontrolowana 
przez Pana, takjak czynności żony kontrolowane są przez męża. Prakrti jest 
zawsze zależna i znajduje się pod panowaniem Pana, który jest tym, który 
dominuje. Zarówno żywe istoty, jak i materialna natura znajdują się pod 
panowaniem, kontrolą Najwyższego Pana. Według Bhagavad-gity, żywe 
istoty, chociaż są cząstkamiNajwyższegoPana, mają być uważane zaprakrti. 
Wyjaśnia to piąty werset siódmego rozdziałuBhagavad-gity : "Apareyam itas 
tv anyóm ." "Taprakrti jest Moją niższą naturą" . Prakrtim viddhi me param 
fiva-bhutóm maha-bóho yayedam dhóryate jagat". "A oprócz tej , istnieje 
jeszcze inna prakrti: jiva-bhutóm ,  żywa istota". 

Na samąprakrti składają się trzy jakości: gw:za dobroci, gwza pasji i gur:za 
ignorancji .  Oprócz tych gur:z, istnieje wieczny czas i przez kombinację tych sił 
natury, pod kontrolą i w granicach czasu, powstają  różne czynności, które 
nazywane są karmq. Czynności te spełniane są od czasów niepamiętnych, a 
my albo cieszymy się owocami naszych czynów, albo cierpimy z ich powodu. 
Np. przypuśćmy, że ja jestem człowiekiem interesu, pracowałem bardzo 
ciężko i inteligentnie i zgromadziłem ogromną sumę w banku. Mogę więc 
używać życia. Ale przypuśćmy, że potem straciłem wszystkie pieniądze w 
interesach - wtedy cierpię. Podobnie, w każdej dziedzinie życia albo cieszymy 
się z rezultatów naszej pracy, albo cierpimy z ich powodu. To nazywane jest 
karmq. lśvara (Najwyższy Pan),jiva (żywa istota), prakrti (natura), wieczny 
czas i karma (działanie) - wszystko to zostało wytłumaczone w Bhagavad
gicie. Z tych pięciu: Pan, żywe istoty, materialna natura i czas są wieczne. 
Manifestacja prakrti może być tymczasowa, ale nie jest ona fałszywa. 
Niektórzy filozofowie twierdzą, że manifestacja natury materialnej jest 
fałszywa, ale według filozofii Bhagavad-gity i według filozofii Vai�r:zavów, nie 
jest to prawdą. Manifestacja tego świata nie jest uznawana za fałszywą ; jest 
ona uznawana za prawdziwą, ale tymczasową. Porównywanajest do chmury, 
która wędruje po niebie albo do pór deszczowych, które odżywiają  ziarno. 
Skoro tylko mija pora deszczowa i skoro tylko chmura rozwiewa się, wszystkie 
plony, które były karmione przez deszcz, wysychają. Podobnie, ta manifestacja 
materialna powstaje w pewnym przedziale czasowym, trwa przez chwilę i 
następnie znika. Tak funkcjonuje prakrti. I cykl ten trwa wiecznie. Zatem 
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prakrti jest wieczna i nie jest ona fałszywa. Pan mówi o niej: "Moja prakrtt' .  
Ta materialna natura jest energią Najwyższego Pana, ale jest odseparowana 
od Niego. Energią Najwyższego Pana są również żywe istoty, ale te nie są 
oddzielone od Niego. Pozostają one w wiecznym związku z Panem. Więc Pan, 
żywe istoty, materialna natura i czas, wszystkie są powiązane ze sobą i 
wszystkie są wieczne .Karmajednakże nie jest wieczna, chociaż skutki karmy 
mogą być rzeczywiście bardzo dawne. My cieszymy się rezultatami naszego 
postępowania albo cierpimy z ich powodu od czasów niepamiętnych, ale 
możemy zmienić rezultaty naszej karmy, czyli naszego postępowania, a 
zmiana ta zależy od doskonałości naszej wiedzy. Jesteśmy zaangażowani w 
różne czynności. Bez wątpienia nie wiemy,jaki rodzaj postępowania powin
niśmy wybrać, aby doznać ulgi od działań i następstw wszystkich naszych 
czynów, ale to również zostało wytłumaczone w Bhagavad-gfcie. 

fśvara obdarzony jest najwyższą świadomością . .lfvy, czyli żywe istoty, 
będąc cząstkami Najwyższego Pana, są również świadome. Zarówno żywa 
istota, jak i natura materialna objaśnione zostały jako prakrti, energia 
Najwyższego Pana, ale jedna z tych dwu, mianowicie jfva, jest świadoma. 
Druga prakrti nie posiada świadomości .  Taka jest różnica. Jfva prakrti jest 
nazywana wyższą, ponieważ jfva posiada świadomość podobną do świado
mości Pana. Jednakże świadomość Pana jest najwyższą świadomością i nie 
należy twierdzić, że jiva (żywa istota) jest również w najwyższym stopniu 
świadoma. Żywa istota nie może posiadać najwyższej świadomości w 
żadnym stanie swojej doskonałości i błędna jest teoria, która mówi, że może 
ona taką świadomość osiągnąć. Świadomą być ona może, ale nie jest 
świadomą doskonale czy w najwyższym stopniu. 

Różnica pomiędzy jfvq i iśvarq zostanie wytłumaczona w trzynastym 
rozdziale Bhagavad-gfty. Pan jest k�etra-jiia�, czyli świadomy, tak jak 
świadoma jest żywa istota, ale żywa istota jest świadoma tylko swojego 
indywidualnego ciała, podczas gdy Pan jest świadomy wszystkich ciał. 
Ponieważ przebywa On w sercu każdej żywej istoty, jest On świadomy 
mechanizmu psychicznego poszczególnych 1iv. Nie powinniśmy o tym 
zapominać. Wytłumaczone zostało również to, że Paramatma, Najwyższa 
Osoba Boga, przebywa w sercu każdego jako fśvara (kontroler) i daje 
wskazówki żywej istocie, aby postępowała ona zgodnie ze swoimi pragnienia
mi. Ale żywa istota szybko o tym zapomina i działa tak, że zostaje uwikłana w 
działanie i skutki swojej własnej karmy. Po porzuceniu jednego typu ciała, 
przyjmuje następne, tak jak my wkładamy i zdejmujemy stare ubranie. 
Wędrując w ten sposób, dusza cierpi z powodu skutków swojego własnego 
postępowania. To postępowanie może zostać zmienione wówczas, gdy żywa 
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istota znajdzie się w gw:iie dobroci, jest rozsądna i rozumie jaką linię 
postępowania powinna obrać. Jeśli to uczyni, wtedy wszystkie jej działania i 
skutki jej przeszłych czynów mogą ulec zmianie. Zatem karma nie jest 
wieczna .Dlatego zaznaczyliśmy, że z tych pięciu pojęć (iśvara.fiva, prakrti, 
czas i karma), cztery są wieczne, podczas gdy karma nie jest wieczna. 

W najwyższym stopniu świadomy fśvara jest podobny do żywej istoty pod 
tym względem, że zarówno świadomość Pana, jak i świadomość żywej istoty 
są transcendentalne. Świadomość nie jest produktem związków materii. Jest 
to błędna idea. Bhagavad-gita nie potwierdza teorii mówiącej, że świadomość 
rozwija się w pewnych warunkach materialnych. Świadomość może być 
fałszywie odzwierciedlona przez warunki materialne, tak jak światło przeni
kające przez kolorowe szkło może zdawać się być pewnego koloru. Ale 
świadomość Pana wolna jest od materialnych wpływów. Pan Kr�1,1a mówi: 
"mayadhyak�e!Ja prakrtW'. Kiedy schodzi On w ten świat materialny, Jego 
świadomość nie ulega materialnym wpływom. Gdyby tak było, nie byłby On 
zdolny do rozważania tematów transcendentalnych, tak jak to czyni w 
Bhagavad-gitcie. Nie można powiedzieć niczego o świecie transcendental
nym, nie będąc wolnym od materialnie zanieczyszczonej świadomości .  Więc 
Pan nie jest skażony materialnie. Jednak nasza świadomość jest w obecnym 
momencie materialnie zanieczyszczona. Bhagavad-gita naucza, że musimy 
tą materialnie skażoną świadomość oczyścić. W czystej świadomości nasze 
czyny będą zgodne z wolą iśvary, i to uczyni nas szczęśliwymi. N ie znaczy to, 
że powinniśmy porzucić wszelką działalność. Raczej nasze działanie powinno 
zostać 0Czyszczone, a oczyszczone działanie nazywa się bhakti. Działanie w 
bhakti zdaje się być zwykłym działaniem, ale nie jest ono zanieczyszczone. 
Ignorantowi może wydawać się, że bhakta postępuje łub pracuje jak zwykły 
człowiek, ale taka osoba o ubogim zasobie wiedzy nie wie, że czynności 
bhakty albo czynności Pana, nie są skażone nieczystą świadomością, czyli 
materią. Są one transcendentalne w stosunku do trzech gul) natury materialnej .  
Powinniśmy wiedzieć jednakże, że w obecnej chwili nasza świadomość jest 
zanieczyszczona. 

Gdy jesteśmy skażeni materialnie, jesteśmy nazywani " uwarunkowanymf' .  
Fałszywa świadomość manifestuje się w ten sposób, ż e  odnosimy wrażenie, iż 
jesteśmy produktami natury materialnej . Jest to nazywane fałszywym ego. 
Ten, którego myśli skupiają się wokół cielesnej koncepcji życia, nie może 
zrozumieć swojego położenia. Bhagavad-gita została wygłoszona w tym 
celu, aby wyzwolić nas z tej cielesnej koncepcji życia, i Arjuna postawił się w 
tej sytuacji dlatego, aby otrzymać nauki od Pana. Należy uwolnić się od 
cielesnej koncepcji życia i jest to wstępne zajęcie dla transcendentalisty. Ten, 
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kto chce być wolnym, kto pragnie osiągnąć wyzwolenie, musi przede 
wszystkim nauczyć się, że nie jest tym ciałem materialnym. Mukti, czyli 
wyzwolenie, oznacza wolność od świadomości materialnej. Definicja wyzwo
lenia dana jest również w Śńmad-Bhagavatam: Mukti oznacza wyzwolenie 
się z nieczystej świadomości tego świata materialnego i usytuowanie się w 
świadomości czystej . Wszystkie instrukcje Bhagavad-gity mają na celu 
obudzenie tej czystej świadomości i dlatego w końcowej części Gity, Kr�ąa 
pyta Arjunę, czy jego świadomość została oczyszczona. Oczyszczona świa
domość oznacza działanie zgodne z instrukcjami Pana. Na tym polega istota i 
sens oczyszczonej świadomości. Świadomość już posiadamy,jako że jesteśmy 
cząstkami Pana, ale znajdujemy się pod wpływem niższych gu!' natury 
materialnej .  Natomiast Pan, będąc Najwyższym, nigdy im nie ulega. Taka jest 
różnica pomiędzy Najwyższym Panem a duszami uwarunkowanymi. 

Czym jest ta świadomośc? Ta świadomość to: "Ja jestem" . Więc czym ja 
jestem? W nieczystej świadomości " Ja jestem" oznacza, że" Ja jestem panem 
wszystkiego, co znajduje się w 2.asięgu mojego wzroku. Ja jestem podmiotem 
radości". Świat się, kręci ponieważ każda żywa istota myśli, że ona jest 
panem i stworzycielem tego świata materialnego. Świadomość materialna 
dzieli się na dwie kategorie psychiczne. Jedna, że ja jestem stworzycielem i 
druga: ja jestem podmiotem radości. W rzeczywistości stworzycielem, jak i 
podmiotem radości jest Najwyższy Pan, a żywa istota, będąc cząstką 
Najwyższego Pana, nie jest ani stworzycielem, ani podmiotem radości ,  lecz 
współdziałającym. Jest ona stworzonym i jest przedmiotem radości. Np. część 
jakiejś maszyny współpracuje z całą maszyną, a część ciała współpracuje z 
całym ciałem. Ręce, stopy, oczy, nogi itd . ,  wszystkie są częściami ciała, ale 
właściwie nie one są podmiotami radości .  Podmiotem radości jest żołądek. 
Nogi przenoszą ciało, ręce dostarczają pożywienia, zęby żują i wszystkie 
części ciała zaangażowane są w zadowalanie żołądka, ponieważ żołądek jest 
zasadniczym organem, który odżywia całe ciało. Dlatego żołądek otrzymuje 
wszystko. Drzewo karmi się przez podlewanie jego korzeni, a ciało odżywia 
się karmiąc żołądek, ponieważ jeśli ciało ma być utrzymane w zdrowym 
stanie, części ciała muszą współpracować, aby nakarmić żołądek. Podobnie, 
Najwyższy Pan jest stworzycielem i podmiotem radości, a naszym przezna
czeniem, jako zależnych żywych istot, jest współpraca dla zadowolenia Go. 
Ta współpraca faktycznie pomoże nam, tak jak pożywienie pobrane przez 
żołądek pomoże innym częściom ciała. Jeśli palce ręki będą myślały, że 
powinny przyjąć pokarm dla siebie, zamiast dostarczyć go do żołądka, 
zaszkodzą wtedy sobie . 

Centralną postacią stworzenia i radości jest Najwyższy Pan, a żywe istoty są 
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Jego współpracownikami i z tej współpracy czerpią radość . Jest to zależność 
podobna do tej, jaka istnieje między panem i sługą. Jeśli pan jest w pełni 
zadowolony, wtedy zadowolony jest też sługa. Podobnie, zadowalany po
winien być Najwyższy Pan, pomimo tego że żywym istotom właściwa jest 
skłonność do tworzenia i do cieszenia się tym światem materialnym, jako że 
tendencje takie istnieją w Najwyższym Panu, który stworzył i zamanifestował 
ten kosmiczny świat. 

Z Bhagavad-gity dowiemy się, że kompletna całość obejmuje: najwyższego 
kontrolera, kontrolowane żywe istoty, kosmiczną manifestację, wieczny czas 
i karmę, czyli działanie, i wszystkie one zostały wytłumaczone w tym tekście. 
Razem tworzą one kompletną całość,  a ta kompletna całość nazywana jest 
Najwyższą Absolutną Prawdą. Kompletna całość i kompletna Absolutna 
Prawda są Najwyższą Osobą Boga, Śri Km1ą. Wszystkie manifestacje 
powstały z Jego różnych energii i On jest kompletną całością. 

Gitii tłumaczy również, że bezosobowy Brahman jest także podporządko
wany całości. Wyraźniej tłumaczy Brahmana Brahma-sutra ,  gdzie jest 
powiedziane, że jest On jak promienie słońca. Bezosobowy Brahman to 
świecące promienie Najwyższej Osoby Boga. Bezosobowy Brahman jest 
niekompletną realizacją absolutnej całości. W rozdziale dwunastym w ten 
sposób wytłumaczona została równieżParamatma. Zostanie tam wyjaśnione, 
że Najwyższa Osoba Boga, Puru�ottama, jest zarówno ponad bezosobowym 
Brahmanem, jak i ponad częściową realizacją Paramatmy. Najwyższa Osoba 
Boga nazywany jest sac-cid-iinanda-vigraha. Brahma-sainhitii zaczyna się 
w ten sposób: fśvara� parama� kr�!Ja� sac-cid-iinanda-vigrahał;/ aniidir 
tidir govinda� sarva-ktira1Ja-ktira1Jam. " Km1a jest przyczną wszystkich 
przyczyn. On jest pierwszą przyczyną i On jest prawdziwą formą wiecznego 
istnienia, wiedzy i szczęścia" . Realizacja bezosobowego BrahTl'lana jest 
realizacją Jego cechy sat ( istnienia). Realizacja Paramatrny jest realizacją 
Jego cechy cit (wiecznej wiedzy). Ale realizacja Osoby Boga, Km1y, jest 
realizacją wszystkich cech transcendentalnych: sat, cit, ananda ( istnienia, 
wiedzy, szczęścia) w kompletnej vigraha (formie). 

Ludzie mniej inteligentni uważają, że Najwyższa Prawda jest bezosobowa, 
ale On jest transcendentalną Osobą i potwierdza to cała literatura wedyjska. 
Nityo nitytintim cetanaś cetantintim. Tak jak my wszyscy jesteśmy indywi
dualnymi żywymi istotami i posiadamy swoją indywidualność, również 
Najwyższa Absolutna Prawda jest ostatecznie osobą, a realizacja Osoby Boga 
jest realizacją wszystkich cech transcendentalnych. Kompletna całość nie jest 
pozbawiona formy. Gdyby była pozbawiona formy albo gdyby brakowało Jej 
czegoś, nie mogłaby być wtedy kompletną całością. Kompletna całość musi 
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mieć w sobie wszystko to, co obejmuje nasze doświadczenie i co znajduje się 
poza naszym doświadczeniem, inaczej nie mogłaby być Ona kompletna. 
Kompletna całość, Osoba Boga, posiada bezgraniczne moce. 

Bhagavad-gita tłumaczy również to, w jaki sposób Kr�i:ia działa poprzez 
Swoje różne moce. Ten świat zjawiskowy, czyli świat materialny, w którym 
jesteśmy umieszczeni, również jest kompletny w sobie, ponieważ dwadzieścia 
cztery e lementy, z których ten materialny świat zamanifestował się czasowo, 
są według filozofii Sai1khya całkowicie przystosowane do produkcj i  komplet
nych środków potrzebnych do jego utrzymania. Nie ma w nim nic zbędnego 
ani niczego nie brakuje. Manifestacja ta ma swój własny czas, ustalony przez 
energię najwyższej całości i kiedy czas jej wypełni się, zostanie unicestwiona. 
Małe kompletne jednostki, mianowicie żywe istoty, posiadają doskonałe 
warunki do zrealizowania całości, a wszelkiego rodzaju niekompletności 
doświadczane są z powodu niekompletnej wiedzy o kompletnej całości .  Więc 
Bhagavad-gita zawiera doskonałą, kompletną wiedzę mądrości wedyjskiej .  

Cała wiedza wedyjska jest nieomylna i Hindus przyjmuje tę wiedzę jako 
kompletną i nieomylną. Np. łajno krowie jest odchodem zwierzęcia, a według 
smrti, czyli zaleceń wedyjskich, ten, kto dotknie odchodów zwierzęcia, musi 
wziąć kąpiel, aby się oczyścić. Ale w pismach wedyjskich łajno krowie jest 
uważane za czynnik oczyszczający. Ktoś może uważać to za sprzeczność, ale 
w Indiach nie będzie budzić to sprzeczności, albowiemjest to nakaz wedyjski, 
który przyjmuje się bez żadnych komentarzy. I rzeczywiście, przyjmując to, 
nie popełni się błędu. Współczesna nauka udowodniła, że łajno krowie 
zawiera wszelkie własności antyseptyczne . Wiedza wedyjskajest kompletna 
i doskonała, gdyż jest ona ponad wszelkimi wątpliwościami i błędami, 
a Bhagavad-gitd jest esencją całej wiedzy wedyjskiej. 

Wiedza wedyjska nie jest przedmiotem badań. Nasze prace badawcze są 
niedoskonałe, ponieważ badamy przedmioty niedoskonałymi zmysłami. 
Musimy przyjąć doskonałą wiedzę, która przekazywanajest,jak to oznajmiono 
w Bhagavad-gitcie, w parampara, w sukcesji uczniów. Musimy otrzymać 
wiedzę z właściwego źródła, a źródłem tym jest sukcesja uczniów, zaczynająca 
się od najwyższego mistrza duchowego, Samego Pana. Arjuna, uczeń 
przyjmujący lekcje odPana Śri Kr�Qy, przyjmuje wszystko to, co mówiKr�i:ia, 
bez sprzeciwu. Nie można zaakceptować jednej częściBhagavad-gity, a inną 
odrzucić. Nie. Musimy przyjąć Bhagavad-gitę bez interpretowania jej ,  bez 
usuwania pewnych jej części i bez własnego kapryśnego uczestniczenia w 
zagadnieniu. Gitę należy przyjąć jako najbardziej doskonałe przedstawienie 
wiedzy wedyjskiej .  Wiedzę wedyjską otrzymaliśmy ze żródeł transcendental
nych, a pierwsze słowa zostały wypowiedziane przez Samego Pana. Słowa 
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przekazane przez Pana różnią się od słów wypowiadanych przez jakąś osobę 
tego doczesnego świata, która posiada cztery wady: I) na pewno popełnia 
błędy, 2) niezmiennie ulega złudzeniu, 3) ma skłonności do oszukiwania 
innych, 4) jest ograniczona przez niedoskonałe zmysły. Z tymi czterema 
niedoskonałościami nie można udzielać informacji o wszech-przenikającej 
wiedzy. 

Wiedza wedyjska nie pochodzi od takich ułomnych żywych istot. Wiedza ta 
została przekazana sercu Brahmy, pierwszej stworzonej żywej istocie, a 
Brahma z kolei udzielił jej swoim synom i uczniom w nieskażonaj postaci. Pan 
jestpiir�1am, wszech-doskonały, i nie podlega On prawom natury materialnej .  
Należy być zatem dostatecznie inteligentnym, aby zdać sobie sprawę z tego, 
że Pan jest jedynym właścicielem wszystkiego we wszechświecie i że On jest 
pierwszym stwórcą, stwórcą Brahmy. W rozdziale jedenastym Pan nazwany 
został prapitamaha, ponieważ Brahma nazywany jest pitamaha, czyli 
dziadkiem, a On jest stwórcą tego dziadka. Nikt więc nie powinien uważać się 
za właściciela czegokolwiek; należy przyjmować tylko te rzeczy, które 
zostały przeznaczone dla nas przez Pana, jako konieczne do utrzymania. 

Podano wiele przykładów, w jaki sposób używać tych wydzielonych nam 
przez Pana rzeczy. Bhagavad-gita również to tłumaczy. PoczątkowoArjuna 
zadecydował, że nie będzie wałczył w bitwie na Polu Kuruk�etra. Była to jego 
własna decyzja. Arjuna powiedział Panu, że nie mógłby cieszyć się królestwem 
po zabiciu swoich krewnych. Decyzja ta oparta była na cielesnej koncepcji 
życia, ponieważ uważał on, że jest tym ciałem materialnym i że osoby 
spokrewnione z jego ciałem - to jego bracia, siostrzeńcy, szwagrowie, dziad
kowie, itd. Przyczyną takiego myślenia była chęć zadowolenia pragnień 
związanych z ciałem. Pan wygłosił Bhagavad-gitę dlatego, aby zmienić jego 
zdanie, i w końcuArjuna decyduje się wałczyć pod kierunkiem Pana, mówiąc: 
" kari!jye vaca11ain ta va" . "Postąpię zgodnie z Twoją wolą" . 

Człowiek w tym świecie nie jest przeznaczony do tego, aby trudzić się jak 
wieprze. Musi być inteligentny, aby zdać sobie sprawę z wagi ludzkiego życia 
i nie godzić się na postępowanie, które można przypisać zwykłemu zwierzęciu. 
Ludzka istota powinna uświadomić sobie ceł ludzkiego życia i tego uczy cała 
literatura wedyjska, a esencją tej literatury jest Bhagavad-gita . Literatura 
wedyjska jest przeznaczona dla istot ludzkich, nie dla zwierząt. Zwierzęta 
mogą zabijać inne zwierzęta i nie ma mowy o grzechu z ich strony, ale jeśli 
człowiek zabije zwierzę, aby zadowolić swój niekontrolowany smak, musi on 
ponieść odpowiedziełność za złamanie praw natury. Bhagavad-gita wyraźnie 
tłumaczy, że są trzy rodzaje postępowania, zgodne z różnymi gw:iam i natury 
materialnej : postępowanie w dobroci ,  pasj i  i ignorancji .  Podobnie istnieją trzy 
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rodzaje pożywienia: pożywienie odpowiadające gur.zom: dobroci , paSJI 1 
ignorancji .  Wszystko to zostało wyraźnie opisane i jeśli zrobimy właściwy 
użytek z pouczeń Bhagavad-gity, wtedy całe nasze życie oczyści się i 
ostatecznie będziemy mogli osiągnąć przeznaczenie, które znajduje się poza 
tym materialnym niebem. 

To przeznaczenie nazywane jest niebem sanatana, wiecznym niebem 
duchowym. Wiemy, że w tym materialnym świecie wszystko jest przemijające. 
Powstaje, istnieje przez pewien czas, wytwarza jakieś produkty uboczne, 
słabr.ie i następnie ginie. Takie jest prawo materialnego świata, obojętnie czy 
użyjemy jako przykładu tego ciała czy jakiegoś owocu, czy czegokolwiek. Ale 
poza tym przemijającym światem istnieje inny, o którym posiadamy infor
macje. Ten świat jest innej natury, jest sanatana, wieczny. Również jiva 
opisana została jako sanatana (wieczna) i jako sanatana w rozdziale 
jedenastym opisany jest również Pan. I poniew3ż my posiadamy bardzo bliski 
związek z Panem i jesteśmy wszyscy jakościowo jednym (sanatana-dhama, 
czyli niebo, Najwyższa Osoba sanatana i sanatana żywe istoty) - dlatego 
celem Bhagavad-gity jest wskrzeszenie naszych sanatana zajęć, czyli 
san<itana-dharmy, która jest wiecznym zajęciem żywej istoty. Czasowo 
oddajemy się różnego rodzaju zajęciom, ale wszystkie te zajęcia mogą zostać 
oczyszczone, jeśli porzucimy wszystkie przemijające czynności i zaangażu
jemy się w te, które poleca Najwyższy Pan. Takie życie nazywane jest życiem 
czystym. 

Zarówno Najwyższy Pan, jak i Jego transcendentalna siedziba są san at ana. 
Takimi są również żywe istoty, a obcowanie żywych istot z Najwyższym 
Panem w Jego wiecznej (sanatana) siedzibie jest doskonałością ludzkiego 
życia. Pan jest bardzo dobry dla żywych istot, ponieważ są one Jego synami. 
Pan Kp�ąa oznajmia w Bhagavad-gicie: "sarva-yoni�u . . .  aham bija-pradal:z 
pita ." "Ja jestem ojcem wszystkiego" . Istnieją różnego typu istoty ludzkie, 
odpowiednio do ich różnej karmy, ale Pan zapewnia tutaj ,  że jest ojcem 
wszystkich. Pan zstępuje w tym celu, aby wszystkie te upadłe, uwarunkowane 
dusze skierować na drogę poprawy i z powrotem przywołać je do sanatana 
wiecznego nieba, tak aby san<itana (wieczne) żywe istoty mogły odzyskać 
swoją wieczną sanatana pozycję w wiecznym obcowaniu z Panem. Pan 
przychodzi Osobiście w różnych inkarnacjach albo posyła Swoje zaufane 
sługi, jak synów, Swoich towarzyszy czy acaryów, po to aby odzyskać 
uwarunkowane dusze. 

Zatem sanatana-dharma nie ma nic wspólnego z jakąś sekciarską religią. 
Jest ona wieczną funkcją wiecznych żywych istot w związku z wiecznym 
Najwyższym Panem. Sanatana-dharma odnosi się, jak to oznajmiono 
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wcześniej, do wiecznego zajęcia żywej istoty. Riimiinujiiciirya wytłumaczY.ł 
słowo saniitana jako" to, co nie ma początku ani końca" , więc gdy mówimy o 
saniitana-dharmie, musimy przyjąć to za pewnik, opierając się na autorytecie 
Śri Riimiinujiiciiryi, że nie ma ona ani początku, ani końca. Angielskie słowo 
" religia" różni się nieco od saniitana-dharmy. Religia zawiera idee wiary, a 
wiara może się zmieniać. Ktoś może wierzyć w określony proces i może 
zmienić swoją wiarę i przyjąć inną, ale saniitana-dharma odnosi się do 
takiego zajęcia, którego nie można zmienić. Np. nie można wody pozbawić 
płynności ani ognia pozbawić ciepła. Podobnie, wiecznej żywej istoty nie 
można pozbawić jej wiecznej funkcji. Saniitana-dharma jest wiecznie 
integralna z żywą istotą. Zatem, gdy mówimy o saniitana-dharmie, musimy, 
opierając się na autorytecie Riimiinujiiciiryi, przyjąć za pewnik, że nie ma ona 
ani początku, ani końca. To co nie ma początku ani końca, nie może być czymś 
sekciarskim, gdyż nie może zostać określone żadnymi granicami.Jednakże ci, 
którzy należą do jakiejś sekciarskiej wiary, będą błędnie uważać, że sandtana
dharma jest również czymś sekciarskim. Jeśli jednak zagłębimy się w temacie 
i rozważymy go w świetle współczesnej nauki, będziemy mogli się przekonać, 
że saniitana-dharma jest interesem wszystkich ludzi świata - mało tego, 
wszystkich żywych istot we wszechświecie. 

Wiara religijna (nie-sandtana) może mieć jakiś początek w kronikach 
ludzkości, ale nie ma początku historii sandtana-dharmy, ponieważ ta 
przynależy wiecznie żywym istotom. Jeśli chodzi o żywą istotę, autorytatywne 
sdstry oznajmiają, że nie ma ofta ani narodzin, ani śmierci . Bhagavad-gitd 
informuje, że żywa istota nigdy nie rodzi się ani nigdy nie umiera. Jest ona 
wieczna i niezniszczalna, i żyje dalej po zniszczeniu jej tymczasowego ciała 
materialnego. Jeśli chodzi o pojęcie saniitana-dharma, to musimy spróbować 
zrozumieć pojęcie religii ze znaczenia sanskryckiego źródłosłowu tego 
pojęcia. Dharma odnosi się do tego, co istnieje nieprzerwanie wraz z danym 
obiektem. Wiemy, że ciepło i światło istnieją razem z ogniem; bez światła i 
ciepła słowo" ogień" nie ma znaczenia. Podobnie musimy odkryć najistotniej
szą część żywej istoty, tą część, która jej zawsze towarzyszy. Ten towarzysz, 
jest jej wieczną cechą i ta wieczna cecha jest jej wieczną religią. 

Gdy Saniitana Gosviimi zapytał Śri Caitanyę Mahiiprabhu o svaropę, czyli 
organiczną pozycją żywej istoty, Pan odpowiedział, że svarupq,  czyli 
organiczną pozycją żywej istoty jest pełnienie służby dla Najwyższej Osoby 
Boga. Jeśli przeanalizujemy tą wypowiedżPanaCaitanyi, będziemy mogli bez 
trudu przekonać się, że każda żywa istota jest bezustannie zaangażowana w 
pełnienie służby dla innej żywej istoty. Żywa istota służy innym żywym 
istotom w dwojakim charakterze. Postępując w ten sposób, żywa istota cieszy 
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się życiem. Niższe zwierzęta służą ludzkim istotom, tak jak słudzy służą 
swemu panu. A służy panuB , B  służy panuC,C służy panuD itd. Wobec tego 
widzimy, że przyjaciel służy swemu przyjacielowi, matka służy synowi, żona 
służy mężowi, mąż żonie, itd. Jeśli będziemy badali dalej w tym duchu, 
przekonamy się, że nie ma wyjątku w społeczeństwie żywych istot, jeśli 
chodzi o zaangażowanie w służbę. Polityk przedstawia publiczności swój 
manifest. aby przekonać ją o swojej zdolności służenia. Głosujący udzielają 
mu zatem swoich cennych głosów, myśląc iż będzie pełnił on wartościową 
służbę dla społeczeństwa. Właściciel sklepu służy klientowi, a rzemieślnik 
służy kapitaliście. Kapitalista służy rodzinie, a rodzina służy państwu, 
zgodnie z wieczną właściwością żywej istoty. W ten sposób możemy 
przekonać się, że żadna żywa istota nie jest wyłączona z pełnienia służby 
oddania dla innych żywych istot; a zatem możemy śmiało wnioskować, że 
służba jest stałym towarzyszem żywej istoty i że pełnienie służby jest jej 
wieczną religią. 

Jednak człowiek twierdzi, że przynależy do określonego typu wiary, w 
zależności od określonego czasu i warunków, i wskutek tego utrzymuje, że jest 
Hindusem, muzułmaninem, chrześcijaninem, buddystą albo członkiem jakiejś 
innej sekty. Takie desygnaty nie określają sandtana-dharmy. Hindus może 
zmienić swoją wiarę i zostać muzułmaninem albo muzułmanin może zostać 
Hindusem, tak jak chrześcijanin również może zmienić wiarę, itd. Ale w 
każdych warunkach zmiana wiary religijnej nie wpływa na wieczne zajęcie, 
jakim jest pełnienie służby dla innych. Hindus, muzułmanin czy chrześcijanin 
w każdych warunkach pozostaje czyimś sługą. Zatem bycie członkiemjakiejś 
określonej sekty nie jest pełnieniem własnej sandtana-dharmy. Sandtana
dharma jest pełnieniem służby. 

W rzeczywistości, nasz związek z Najwyższym Panem polega na pełnieniu 
służby. Najwyższy Pan jest najwyższym podmiotem radości, a my, żywe 
istoty,jesteśmy Jego sługami. Zostaliśmy stworzeni dlaJego radości i stajemy 
się szczęśliwi wtedy, gdy uczestniczymy w tej wiecznej radości z Najwyższą 
Osobą Boga. Nie możemy osiągnąć szczęścia w żaden inny sposób. Nie 
można być szczęśliwym niezależnie, tak jak żadna część ciała nie może być 
szczęśliwa bez współpracy z żołądkiem. Nie ma możliwości szczęścia dla 
żywej istoty bez pełnienia transcendentalnej służby miłości dla Najwyższego 
Pana. 

Bhagavad-gita nie pochwala wielbienia różnych półbogów ani pełnienia 
dla nich służby. Dwudziesty werset siódmego rozdziałuBhagavad-gity mówi: 

kamais tais tair hrt-ajnanal:z prapadyante 'nya-devatal:z 
tain tain niyamam asthaya prakrtyii niyatal:z svaya 
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"Ci, których umysły zostały wypaczone przez pragnienia materialne, pod
porządkowują się półbogom i przestrzegają określonych zasad kultu, odpo
wiednio do swojej natury" (Bg. 7 .20). Wyrażnie powiedziano tutaj, że ci, 
którymi rządzi pożądanie, oddają cześć półbogom, a nie Najwyższemu Panu 
Kr�r:Ue. Gdy wymieniamy imię "Km1a" , nie przytaczamy żadnego imienia 
sekciarskiego. Kr�ąa oznacza najwyższą przyjemność, gdyż Najwyższy Pan 
jest skarbnicą wszelkich przyjemności. Anandamayo' bhyiisiit ( Vs .  1 . 1 . 1 2) .  
Żywe istoty, podobnie jak Pan, są pełne świadomości i pragną szczęścia. Pan 
jest wiecznie szczęśliwy i jeśli żywe istoty obcują z Panem, współpracują z 
Nim i towarzyszą Mu, wtedy również są szczęśliwe. 

Pan zstąpił w ten materialny świat i objawił nam Swoje szczęśliwe rozrywki 
we Vrndavan. KiedyPan Śrf Kr�ąa był we Vrndavan,Jego rozrywki z krowami, 
wszystkie były przepełnione szczęściem. Cała ludność Vrndavany nie znała 
nikogo poza Kr�ąa. Pan Kr�ąa odwiódł nawet Swego ojca N andę Maharaja od 
wielbienia półboga I ndry, dowodząc w ten sposób, że ludzie nie potrzebują 
czcić żadnego półboga. Ich największą potrzebą jest wielbienie Najwyższego 
Pana, ponieważ ich ostatecznym celem jest powrót do Jego wiecznej siedziby. 

Ta wieczna siedziba Pana Śri Kr�ąy opisana została w Bhagavad-gicie, 
w szóstym wersie piętnastego rozdziału: 

na tad bhiisayate suryo na śaśiinko na piivaka� 
yad gatvii na nivartante tad dhiima paramam mama 

"Ta Moja siedziba nie jest oświetlana ani przez słońce, ani przez księżyc, 
ani przez elektryczność. A każdy, kto przychodzi do niej,  nigdy już nie 
powraca do tego materialnego świata" (Bg. 1 5 .6). 

Werset ten daje opis wiecznego nieba. Oczywiście, my mamy materialną 
koncepcję nieba i myślimy o nim w powiązaniu ze słońcem, księżycem, 
gwiazdami, itd. Jednak w tym wersecie Pan informuje, że w niebie duchowym 
nie jest potrzebne słońce, księżyc ani żadnego rodzaju ogień, ponieważ niebo 
duchowe jest już oświetlone przez brahmajyoti, promienie emanujące z 
Najwyższego Pana. My z trudem próbujemy osiągnąć inne planety, ale 
nietrudno jest osiągnąć siedzibę Pana. Miejsce to nazywane jest Goloka. 
Zostało ono wspaniałe opisane w Brahma-samhita: Go/oka eva nivasaty 
akhiliitma-bhuta�. Pan wiecznie przebywa w Swojej siedzibie, na Goloce, 
jednakże można zbliżyć się do Niego i z tego świata. W tym celu Pan 
przychodzi i manifestuje Swoją prawdziwą formę sac-cid-iinanda-vigraha. 
Kiedy manifestuje On tę formę, nie ma już potrzeby snucia wyobrażeń o Jego 
wyglądzie. Aby odwieść nas od takich spekułatywny::h wyobrażeń, przy-
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chodzi On Osobiście i przedstawia się nam Takim, jakim jest, jako Śyama
sundara. Na nieszczęście, mniej inteligentni wyśmiewają Go, ponieważ 
przychodzi On, jak każdy z nas i bawi się z nami jak ludzka istota. Nie 
powinniśmy jednak z tego powodu uważać, że Panjestjednym z nas. To dzięki 
Swojej mocy prezentuje się On nam w Swojej prawdziwej formie i przedstawia 
Swoje rozrywki, które są odzwierciedleniem rozrywek z Jego wiecznej 
siedziby. 

W promieniach nieba duchowego unosi się niezliczona ilość planet. 
Brahmajyoti emanuje z najwyższej siedziby ( Km1aloki) i planety <i.nanda
maya-cinmaya (które nie są planetami materialnymi) unoszą się w tych 
promieniach. Pan mówi: na rad bhiisayate suryo na śaśiinko na piivakal:z yad 
gatvii na nivartante tad dhiima paramam mama. Ten, kto może osiągnąć 
niebo duchowe, nie musi wchodzić ponownie do nieba materialnego. W niebie 
materialnym, nawet jeśli osiągniemy najwyższą planetę (Brahmalokę), nie 
mówiąć już o Księżycu, spotkamy się z tymi samymi problemami życia, 
mianowicie : narodzinami, śmiercią, chorobą i starością. Żadna planeta we 
wszechświecie materialnym nie jest wolna od tych czterech reguł życia 
materialnego. Dlatego Pan mówi w Bhagavad-gicie: iibrahma-bhu vaniil 
lokiil:z punar iivartino 'rjuna. Żywe istoty podróżują z jednej planety na inną, 
nie dzięki urządzeniom mechanicznym, ale poprzez proces duchowy. Jest 
również powiedziane: yiinti deva-vratii deviin pitrn yiintipitr-vratiil:z. Żadne 
urządzenia mechaniczne nie są potrzebne do odbycia podróży międzyplane
tarnej .  Gita instruuje: yiinti deva-vratii deviin. Księżyc, Słońce i wyższe 
planety nazywane są svargaloka. Istnieją trzy różne położenia planet: w wyż
szym, średnim i niższym systemie planetarnym. Ziemia należy do średniego 
systemu planetarnego. Bhagavad-git<i. informuje nas, w jaki sposób podróżo
wać do wyższych systemów planetarnych (de va loka), podając bardzo prosty 
przepis: y<i.nti deva-vrat<i. dev<i.n. Można czcić określonego półboga zamie
szkującego określoną planetę i w ten sposób dostać się na Księżyc, Słońce albo 
na którykolwiek z wyższych systemów planetarnych. 

Jednakże Bhagavad-gitii nie poleca nam starania się o którąkolwiek z 
planet w tym świecie materialnym. Nawet gdybyśmy dotarli na najwyższą 
planetę, Brahmalokę, za pomocą jakiegoś urządzenia mechanicznego, pod
różując może przez czterdzieści tysięcy lat (a  kto żyłby tak długo?! ), to 
również spotkamy się tam z problemami materialnymi, związanymi z 
narodzinami, śmiercią, chorobą i starością. Lecz ten, kto chce osiągnąć 
najwyższą planetę, Kr�ąalokę, albo którąkolwiek z innych planet nieba 
duchowego, nie znajdzie tam tych materialnych problemów. Pomiędzy 
wszystkimi planetami w niebie duchowym jest jedna, najwyższa planeta, 
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nazywana Goloka Vrn�avana, która jest oryginalną planetą, siedzibą orygi
nalnej Osoby Boga, Sri Kr�Qy. Wszystkie te informacje zawarte są w 
Bhagavad-gicie, która uczy nas również, w jaki sposób opuścić ten materialny 
świat i rozpocząć prawdziwie radosne życie w niebie duchowym. 

W piętnastym rozdziale Bhagavad-gity dany jest prawdziwy obraz tego 
materialnego świata. Jest tam powiedziane: 

urdhva-mulam adhal:z-śakham aśvattham prahur avyayam 
chandamsi yasya pan;ani yas tam veda sa veda-vit 

"Najwyższy Pan rzekł: Jest drzewo banyanowe mające korzenie w górze, a 
gałęzie w dole, zaś jego liśćmi są hymny wedyjskie. Ten, kto zna to drzewo, 
jest znawcą Ved" (Bg. 1 5 . 1  ) . Tutaj świat materialny opisany został jako 
drzewo rosnące korzeniami do góry, a gałęziami w dół. Znamy takie drzewo, 
którego korzenie znajdują się w górze. Jeśli staniemy nad brzegiem rzeki albo 
jakiegokolwiek zbiornika wodnego, możemy zauważyć, że drzewa odbite w 
wodzie są odwrócone. Podobnie, ten świat materialny jest odzwierciedleniem 
świata duchowego. Świat materialny jest zaledwie cieniem rzeczywistości. W 
cieniu nie ma realności ani faktycznego istnienia, ale z tego cienia możemy 
wnioskować, że istnieje substancja i rzeczywistość. Na pustyni nie ma wody, 
ale miraż sugeruje, że taka rzecz jak woda istnieje. W materialnym świecie nie 
ma wody, nie ma szczęścia, ale żródło rzeczywistego szczęścia można 
znależć w świecie duchowym. 

Pan proponuje, abyśmy osiągnęli świat duchowy w następujący sposób: 

nirmiina-mohii jita-sanga-do$ii 
adhyiitma-nityii vinivrtta-kiimiiJ:z 

dvandvair vimuktiil:z sukha-dul:zkha-samjiiair 
gacchanty amiujhiil:z padam avyayam tar. 

To padam avyayam,  czyli wieczne królestwo, może zostać osiągnięte 
przez tego, kto jest nirmiina-moha. Co to znaczy? My jesteśmy zwolennikami 
desygnatów. Ktoś chce zostać synem, ktoś chce zostać Najwyższym Panem, 
ktoś prezydentem, bogatym człowiekiem, królem czy jeszcze kimś innym. Tak 
długo, jak przywiązani jesteśmy do tych desygnatów, przywiązani jesteśmy 
do ciała, ponieważ desygnaty te przynależą do ciała. Jednak my nie jesteśmy 
tymi ciałami i uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem w realizacji 
duchowej .  Jesteśmy związani z trzema gw;ami natury materialnej, ale 
musimy uniezależnić się od nich poprzez służbę oddania dla Pana. Jeśli nie 
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jesteśmy przywiązani do służby oddania dla Pana, nie możemy uniezależnić 
się od sił natury materialnej .  Przyczyną różnego rodzaju desygnatów i 
przywiązań jest nasza żądza i pragnienie panowania nad naturą materialną. 
Dopóki nie wyzbędziemy się tej skłonności do panowania nad naturą 
materialną, tak długo nie będziemy mieli możliwości powrotu do królestwa 
Najwyższego, dosantitana-dhdma. Wieczne, nigdy nie ulegające zniszczeniu 
królestwo może osiągnąć ten, kogo nie oszałamiają aktrakcje uciech material
nych i kto pełni służbę dla Najwyższego Pana. Taka osoba może bez trudu 
osiągnąć najwyższą siedzibę. 

Gdzie indziej Gitii oznajmia: 

avyakto 'k:jara ity uktas tam iihu� paramiim gatim 
yam priipya na nivartante tad dhiima paramam mama. 

A vyakta znaczy nieprzejawiony. My nie jesteśmy w stanie oglądać w 
całości nawet tego materialnego świata. Nasze zmysły są tak niedoskonałe, że 
nie możemy nawet zobaczyć wszystkich gwiazd w tym wszechświecie 
materialnym. Literatura wedyjska zawiera wiele informacji  o wszystkich 
p_lanetach. Możemy w nie wierzyć albo nie. Literatura wedyjska, szczególnie 
Srimad-Bhdgavatam, opisuje wszystkie ważniejsze planety, a świat duchowy, 
znajdujący się poza tym materialnym niebem, opisany jest jako avyakta, 
nieprzejawiony. Powinno się dążyć do tego najwyższego królestwa, ponieważ 
ten, kto je osiągnie, nie musi już nigdy powracać do tego świata materialnego. 

Ktoś może zatem zadać pytanie, w jaki sposób osiągnąć siedzibę Najwyż
szego Pana? Informację o tym znajdziemy w rozdziale siódmym. Jest tam 
powiedziane: 

anta-kiile ca miim eva smaran muktvii kalevaram 
ya� prayiiti sa mad-bhiivam yiiti niisty atra samśaya� 

"Każdy, kto pod koniec życia opuszcza ciało pamiętając Mnie, natychmiast 
osiąga Moją naturę; co do tego nie ma wątpliwości" (Bg. 8.5 ). Ten, kto myśli o 
Km1ie w chwili śmierci, udaje się do Km1y. Musi on pamiętać postać Km1y ; 
jeśli opuszcza ciało myśląc o tej postaci, osiąga królestwo duchowe. Mad
bhcivam odnosi się do najwyższej natury Najwyższej Istoty. Najwyższa Istota 
jest sac-cid-dnanda-vigraha: wieczna, pełna wiedzy i szczęścia. Nasze 
obecne ciało nie jest sac-cid-ananda .  Jest ono asat, nie-sat. Nie jest wieczne, 
jest zniszczalne. Nie jest cit, pełne wiedzy, ale jest pełne ignorancji. Nie 
posiadamy wiedzy o królestwie duchowym, a nawet nie mamy doskonałej 
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wiedzy o tym materialnym świecie, gdzie jest tak wiele rzeczy wcale nam nie 
znanych. To ciało jest również nirananda, zamiast być pełne szczęścia, pełne 
jest trosk i kłopotów. Wszystkie nieszczęścia, których doświadczamy w tym 
świecie materialnym, wyrastają z ciała, ale ten kto opuszcza to ciało myśląc o 
Najwyższej Osobie Boga, od razu osiąga ciało sac-cid-dnanda, jak to zostało 
obiecane w piątym wersecie rozdziału ósmego, gdzie Pan Śri Kr�Qa mówi: 
"ten osiąga Moją naturę" .  

Proces opuszczania tego ciała i otrzymywania następnego w tym material
nym świecie jest również zorganizowany. Człowiek umiera skoro tylko 
została podjęta decyzja, jaką formę ciała otrzyma on w życiu następnym. 
Decyzję tę podejmują wyższe autorytety, a nie sama żywa istota. Odpowiednio 
do naszego postępowania w tym życiu, wznosimy się albo upadamy. To życie 
jest przygotowaniem do życia następnego. Zatem, jeśli w tym życiu możemy 
przygotować się do otrzymania promocji  do królestwa Boga, wtedy z 
pewnością po opuszczeniu tego ciała materialnego osiągniemy ciało duchowe, 
takie jakie posiada Pan. 

Jak wytłumaczono wcześniej,  są transcendentaliści różnego rodzaju: brah
mavddi, paramdtmavddi i bhakta, i jak wspomniano uprzednio, w brahma
jyoti (niebie duchowym) znajduje się nieskończona ilość planet duchowych. 
Liczba tych planet jest o wiele, wiele większa niż liczba wszystkich planet w 
tym świecie materialnym. W przybliżeniu oszacowano, że ten świat materialny 
stanowi jedną czwartą całego stworzenia. W tej materialnej części znajdują się 
miliony i biliony wszechświatów, z trylionami planet, słońc, gwiazd i 
księżyców. Ale cała ta manifestacja materialna jest jedynie fragmentem 
całego stworzenia. Większa część tego stworzenia znajduje się w niebie 
duchowym. Ten, kto pragnie połączyć się z Najwyższym Brahmanem, zostaje 
natychmiast umieszczony w brahmajyoti Najwyższego Pana i w ten sposób 
osiąga niebo duchowe. Bhakta, który pragnie cieszyć się towarzystwem 
Najwyższego Pana, dostaje się na planety VaikuQµta, których ilość jest 
niezliczona, i Najwyższy Pan, poprzez Swoją pełną ekspansję jako czteroręki 
NarayaQa o różnych imionach, jak: Pradyumna, Aniruddha, Govinda, etc . ,  
przebywa tam z nim. Zatem w chwili śmierci transcendentaliści myślą albo o 
brahmajyoti, albo o Paramaunie, albo o Najwyższej Osobie Boga, Śri K�Qie. 
We wszystkich przypadkach wchodzą oni w niebo duchowe, ale jedynie 
bhakta ( ten, kto ma osobisty kontakt z Najwyższym Panem) dostaje się na 
planety VaikuQµta. Pan zapewnia, że " co do tego nie ma wątpliwości" . Należy 
w to mocno wierzyć. Nie powinniśmy odrzucać tego, co nie odpowiada naszej 
wyobraźni. Powinniśmy przyjąć taką postawę, jaką przyjął Arjuna: "Wierzę 
we wszystko, co mi powiedziałeś" . Zatem, jeśli Pan mówi, że każdy, kto w 
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momencie śmierci  myśli o Nim - jako . o Brahmanie, Paramatmie albo 
Najwyższej Osobie Boga - z pewnością wchodzi do nieba duchowego, to 
wypowiedź ta jest poza wszelkimi wątpliwościami. Nie można nie wierzyć w 
nią. 

Gitii daje również informacje, w jaki sposób myśleć o Najwyższej Istocie w 
momencie śmierci :  

yam yam viipi smaran bhiivam tyajaty ante kalevaram 
tam tam evaiti kaunteya sadii tad-bhiiva-bhiivita� 

"To, w jakim stanie ktoś opuszcza swoje obecne ciało, decyduje o tym,jaką 
formę otrzyma on w swoim życiu przyszłym".  (Bg. 8.6) Materialna naturajest 
manifestacją jednej z energii Najwyższego Pana. Wszystkie energie Najwyż
szego Pana jako Vi$1JU-śakti� parii proktii, etc. ,  opisane zostały w Vi$!1U 
PuriitJa. Najwyższy Pan jest w posiadaniu rozmaitych i niezliczonych energii, 
których nie jesteśmy w stanie pojąć; jednakże wielcy uczeni mędrcy czy 
wyzwolone dusze, studiowali te energie i podzielili je na trzy części. 
Wszystkie te energie są Vi$1JU-śakti, to znaczy, że są one różnymi mocami 
Pana Vi�ąu. Energia ta jest parii, transcendentalna. Żywe istoty również 
należą do energii wyższej,  tak jak to zostało już wytłumaczone wcześniej .  Inne 
energie, czyli energie materialne, są w gut:1ie ignorancji.  W czasie śmierci 
możemy albo pozostać w niższej energii tego materialnego świata, albo 
możemy przenieść się w energię świata duchowego. 

W życiu przyzwyczajeni jesteśmy do myślenia albo o energii materialnej,  
albo o duchowej .  Literatura, która napełnia nasze myśli energią materialną -
gazety, powieści, etc. - jest bardzo obszerna. Nasze myśli, które teraz tak 
bardzo zaabsorbowane są literaturą tego rodzaju, muszą zostać skierowane na 
literaturę wedyjską. Dlatego wielcy mędrcy zostawili tak pokaźną literaturę 
wedyjską, jak PuriitJy, etc .  Purii!lY nie są fantazją; są one zapiskami 
historycznymi. W Caitanya-caritiimrta jest następujący wers: 

mdyd mugdha jiver ndhi svata� kr$1Ja-jńdn 
jivera krpdya kaild kr$1Ja veda-purd!Ja 

( Ce. Madhaya 20. 1 22) 

Skłonne do zapominania żywe istoty, czyli uwarunkowane dusze, zapom
niały o swoim związku z Najwyższym Panem i zaabsorbowane są myślami o 
czynnościach materialnych. Aby tą ich zdolność myślenia skierować na niebo 
duchowe, Kr�i:ia dał obszerną literaturę wedyjską. Najpierw podzielił Vedy na 



24 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

cztery części, następnie wytłumaczył je w Purar:zach, a dla mniej pojętnych 
ludzi napisał Mahabharatę. Mahabharata zawiera Bhagavad-gitę. Potem 
cała literatura wedyjska została streszczona w Vedanta-sutrze, a jako 
wskazówki na przyszłość Kr�ąa dał naturalny komentarz do Vedanta-sutry 
nazywany Śrimad-Bhagavatam. Musimy zaangażować swoje umysły w 
czytanie literatury wedyjskiej .  Tak jak materialista angażuje swój umysł w 
czytanie gazet, magazynów i tak obszernej literatury materialistycznej, 
podobnie my musimy zaangażować swój umysł w czytanie literatury, którą 
dał nam Vyasadeva; w ten sposób, w chwili śmierci będziemy mogli pamiętać 
o Najwyższym Panu. Jest to jedyny sposób proponowany przez Pana i Pan 
gwarantuje rezultat: "Nie ma co do tego wątpliwości" (Bg. 8. 7) .  

tasmat sarve$u kale$u mam anusmara yudhya ca 
mayy arpita-mano-buddhir mam evai$yasy asamśaya!z 

"Dłatego,Arjuno, powinieneś zawsze myśleć o Mnie i równocześnie pełnić 
swój obowiązek i wałczyć. Kierując swój umysł i czynności ku Mnie, oddając 
wszystko Mnie, osiągniesz Mnie bez wątpienia" . 

Nie radzi OnArjunie, aby pamiętał tylko o Nim, a porzucił swoje obowiązki. 
Nie, Pan nigdy nie zaleca niczego, co jest niepraktyczne. W tym materialnym 
świecie trzeba pracować, aby utrzymać swoje ciało. Ludzkie społeczeństwo 
podzielone zostało według wykonywanej pracy na cztery grupy społeczne: 
brahmar:za, k$atriya, vaiśya, śudra. Klasa brahmwzów (braminów), czyli 
klasa inteligencji, pracuje w określony sposób ; k$atriyowie, czyli klasa 
administracyjna - w inny sposób ; a rzemieślnicy, kupcy i robotnicy, również 
wszyscy skłaniają się do swoich specyficznych obowiązków. W ludzkim 
społeczeństwie, niezależnie od tego, czy ktoś jest robotnikiem, kupcem, 
wojownik.iem, administratorem czy rolnikiem, czy nawet należy do najwyższej 
klasy i jest człowiekiem wykształconym, naukowcem albo teologiem, musi on 
pracować, aby utrzymać się przy życiu. Dlatego Pan mówi Arjunie, że nie 
powinien on porzucać swojego zajęcia, ale w czasie wykonywania swoich 
obowiązków powinien pamiętać o Kmlie. Jeśli nie będzie on praktykował 
pamiętania o Km1ie podczas wałki o egzystencję, wtedy nie będzie mógł 
pamiętać o Nim w chwili śmierci. Pan Caitanya radzi to samo. Mówi On, że 
należy zachowywać Pana w pamięci przez ciągłe intonowanie Jego imion. 
I miona Pana i Pan są tożsame. Więc instrukcje Kr�QY dlaArjuny: "Pamiętaj o 
Mnie" i zalecenie Pana Caitanyi, aby zawsze " intonować imionaPanaKr�ąy" 
są tą samą instrukcją. Nie ma różnicy, ponieważ Kr�ąa i Jego imiona są 
tożsame. Na płaszczyżnie absolutnej nie ma różnicy pomiędzy nazwą a jej 
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odpowiednikiem.  Zatem powinniśmy zawsze zachowywać pamięć o Panu, 
dwadzieścia cztery godziny na dobę, poprzez intonowanie Jego imion i takie 
ułożenie czynności naszego życia, abyśmy mogli o Nim zawsze pamiętać. 

Jak to jest możliwe? Aciiryowie podają następujący przykład: Jeśli zamężna 
kobieta związana jest z jakimś innym mężczyzną albo gdy mężczyzna 
przywiązany jest do kobiety, które nie jest jego żoną, to takie przywiązanie 
uważane jest za bardzo mocne. Osoba będąca w takim związku zawsze myśli 
o swoim ukochanym. Żona, która myśli o kochanku, myśli zawsze o spotkaniu 
się z nim, nawet gdy wykonuje swoje codzienne prace domowe. Właściwie 
pełni ona swoje obowiązki domowe nawet bardziej starannie, tak aby mąż nie 
domyślił się jej związku z inną osobą. Podobnie my powinniśmy zawsze 
pamiętać naszego najwyższego ukochanego, Śri Kr�Qę, a jednocześnie bardzo 
starannie wypełniać nasze obowiązki materialne. Konieczne jest tutaj silne 
uczucie miłości. Jeśli żywimy silne uczucie miłości dla Naj wyższego Pana, 
wtedy możemy wypełniać swoje obowiązki i jednocześnie pamiętać Go. 
Musimy rozwinąć w sobie tak.ie uczucie miłości. Arjuna na przykład zawsze 
myślał o Kr�Qie ; był nieodłącznym towarzyszem Kr�QY i równocześnie 
wojownikiem. Kr�Qa nie zalecał Arjunie porzucenia walki i udania się do lasu 
na medytację. Po opisaniu przez Pana systemu yogi, Arjuna mówi, że 
praktyka tego systemu jest dla niego niemożliwa. 

arjuna u viica 
yo 'yam yogas tvayii prokta� siimyena madhusudana 
etasyiiham na paśyiimi cancalatviit sthitim sthiriim 

"Arjuna rzekł: O Madhusiidano, systemyogi, który tutaj streściłeś, zdaje się 
być niepraktycznym i nieodpowiednim dla mnie, gdyż umysł mój jest zbyt 
niespokojny i zmienny" . (Bg. 6 .33)  
Ale Pan mówi: 

yoginiim api sarve�iim mad-gateniintariitmanii 
śraddhiiviin bhajate yo mam sa me yuktatamo mata� 

"Ze wszystkichyoginów, ten, który zawsze pokłada we Mnie wielką wiarę, 
wielbiąc Mnie w transcendentalnej służbie miłości, jest najbardziej zjedno
czony ze Mną w yodze i jest najwyższym ze wszystkich' ' . (Bg. 6.47)Więc ten, 
kto zawsze myśli o Najwyższym Panu,jest największymyoginem , najwyższej 
klasy jiiiini i jednocześnie największym bhaktq. Pan dalej mówi Arjunie, że 
jako k�atriya, nie powinien wycofywać się z walki, ale gdy będzie walczył 
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pamiętając o Nim, wtedy będzie mógł pamiętać Go i w czasie śmierci. Do tego 
koniecznym jest jednak całkowite podporządkowanie się Panu w transcenden
talnej służbie miłości. 

W rzeczywistości nie pracujemy naszym ciałem, ale umysłem i inteligencją. 
Więc jeśli inteligencja i umysł są zawsze zajęte myślami o Najwyższym Panu, 
wtedy zmysły zostają w naturalny sposób zaangażowane w Jego służbę. 
Przynajmniej na pozór, czynności zmysłów pozostają tymi samymi, ale 
zmienia się świadomość. Bhagavad-gita uczy, w jaki sposób zająć umysł i 
inteligencję myślami o Panu. Takie zaabsorbowanie umysłu i inteligencji 
umożliwi nam powrót do królestwa Pana. Jeśli umysł zaangażowany jest w 
służbę dla Kr�ąy, wtedy automatycznie zaangażowane zostają w Jego służbę 
również zmysły. Całkowite pogrążenie się w myślach o Śri Kr�ąie jest wielką 
sztuką i jednocześnie sekretem Bhagavad-gity. 

Współczesny człowiek wkłada wiele trudu w próby zdobycia księżyca, 
natomiast nie bardzo stara się o podniesienie swojej pozycji duchowej.  Gdy 
ktoś ma jeszcze pięćdziesiąt łat życia przed sobą, powinien zająć ten krótki 
czas kultywowaniem praktyki pamiętania o Najwyższej Osobie Boga. Ta 
praktyka jest procesem oddania: 

śravwzam kirtanam vi$1JOb smara!Jam pada-sevanam 
arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam 

Te dziewięć procesów, z których najłatwiejszym jest śrava!Jam, słuchanie 
Bhagavad-gily od osoby zrealizowanej, skieruje nasze myśli ku Najwyższej 
Istotcie. To doprowadzi do niśca/a, pamiętaniaNajwyższegoPana, i umożliwi 
nam, po opuszczeniu tego ciała, osiągnięcie ciała duchowego, które jest 
odpowiednie do towarzyszenia Najwyższemu Panu. 

Dalej Pan mówi: 

abhyasa-yoga-yuktena cetasa nanya-gamina 
para mam puru$ariz divyam yati parthanucintayan 

"Ten, kto bezustannie praktykuje to pamiętanie, myśląc zawsze o Najwyż
szym Bogu, z pewnością osiągnie tą boską planetę Najwyższej Osoby, O synu 
Kunti" . (Bg. 8.8) 

Nie jest to bardzo trudny proces. Należy jednakże nauczyć się go od osoby 
doświadczonej, od kogoś, kto już praktykuje. Umysł bezustannie zmienia 
przedmiot swojego zainteresowania, ale należy zawsze praktykować koncen
trowanie umysłu na formie Najwyższego Pana Śri Kr�ąy albo na dźwięku 
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Jego imienia. Umysł jest w naturalny sposób niespokojny, wędrując tu i tam, 
ale może spocząć on na wibracji dźwiękowej "Km1a". Należy zatem 
medytować o paramam puru�am, Najwyższej Osobie, i w ten sposób 
osiągnąć Go. Sposoby i środki ostatecznej realizacji i zdobycia ostatecznego 
celu opisane zostały w Bhagavad-gicie, a wrota tej wiedzy otwarte są dla 
każdego. Nikomu nie broni się wejść. Wszystkie klasy łudzi mogą zbliżyć się do 
Pana poprzez myślenie o N im, gdyż słuchanie i myślenie o N im możliwe jest dla 
każdego. 

Pan dalej mówi: 
mam hi partha vyapaśritya ye 'pi syu� papa-yonaya� 
striyo vaiśyas tatha śudras te 'pi yanti param gatim 

kim punar brahma1:za� pw;zya bhakta rajar�ayas tatha 
anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam 

"O synu Pfthy, każdy kto we Mnie przyjmie schronienie: czy kobieta, czy 
kupiec, czy osoba nisko urodzona, każdy może osiągnąć najwyższe przezna
czenie. O ileż więksi są więc bramini, ludzie prawego charakteru, bhaktowie 
i święci królowie, osoby, które na tym nieszczęsnym świecie pełnią służbę 
oddania dla Pana" . (Bg. 9.32-33) 

Nawet te osoby, które zajmują niższe pozycje w życiu (kupiec, kobieta czy 
robotnik) mogą osiągnąć Najwyższego. Niekonieczny jest tu wysoki rozwój 
inteligencji .  Istotne jest to, że każdy kto przyjmie zasady bhakti-yogi i uzna 
Najwyższego Pana za summum bonum swego życia, najwyższy obiekt i 
ostateczny ceł, może osiągnąć Pana w niebie duchowym. Ten, kto przyjmie 
zasady wyrażone w Bhagavad-gicie, może uczynić swoje życie doskonałym i 
doskonałe rozwiązać wszystkie problemy życia, wynikające z przemijającego 
charakteru egzystencji materialnej .  Jest to istota i treść całej Bhagavad-gity. 

Konkludując, Bhagavad-gita jest literaturą transcendentalną, którą należy 
czytać bardzo uważnie. Jest ona w stanie wybawić nas od wszelkiego strachu. 

nehabhikrama-naśo 'sti pratyavayo na vidyate 
svalpam apy asya dharmasya trayate mahato bhayat 

"W wysiłku tym nie ma żadnej straty ani ubytku, a mały postęp na tej 
ścieżce może uchronić od najbardziej niebezpiecznego typu strachu" . (Bg. 
2 .40) Jeśli ktoś czyta Bhagavad-gitę szczerze i poważnie, wtedy wszystkie 
skutki jego przeszłych grzechów nie mają na niego wpływu. W ostatniej części 
Bhagavad-gity, Pan Śri Km1a oświadcza: 
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sarva-dharmiin parityajya miim ekain śara1Jain vraja 
ahain tviiin sarva-piipebhyo mok�ayi�yiimi mii śuca� 

"Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie, a Ja 
uwolnię cię od wszelkich następstw twoich grzechów. Nie musisz bać się 
niczego". (Bg. 1 8 .66) Zatem Pan przyjmuje wszelką odpowiedzialność za 
tego, kto podporządkowuje się Jemu i chroni go od następstw jego grzechów. 

Dbający o czystość, bierze kąpiel codziennie, ale ten kto tylko raz wykąpie 
się w świętej wodzie Gangesu Bhagavad-gity, oczyszcza się z wszelkiego 
brudu materialnego życia. Ponieważ Bhagavad-gita została wygłoszona 
przez Najwyższą Osobę Boga, nie ma potrzeby czytania żadnej innej literatury 
wedyjskiej .  Należy jedynie uważnie i regularnie słuchać i czytać Bhagavad
gitę. W obecnym wieku ludzie są tak zaabsorbowani czynnościami doczesnego 
życia, że czytanie całej literatury wedyjskiej jest dla nich czymś zgoła 
niemożliwym. Nie jest to jednak konieczne. Wystarczy ta jedna książka, 
Bhagavad-gitii,jako że jest ona esencją całej literatury wedyjskiej i wygłoszona 
została przez Najwyższą Osobę Boga. Jest powiedziane, że kto pije wodę z 
Gangesu, ten na pewno dostąpi zbawienia, a co dopiero mówić o kimś, kto pije 
wodę z kryształowego źródła Bhagavad-gity? Gitii jest samą esencją Mahii
bhiiraty, przekazanej przez Samego Vi�QU, gdyż Pan Kr�Qa jest oryginalnym 
Vi�Qu. Jest to nektar emanujący z ust Najwyższej Osoby Boga, a o Gangesie 
mówi się, że wypływa on z lotosowych stóp Pana. Oczywiście nie ma różnicy 
pomiędzy ustami a stopamiNajwyższegoPana, ale w naszej sytuacji możemy 
powiedzieć, że Bhagavad-gitii jest nawet ważniejsza niż Ganges. 

Bhagavad-git<i jest jak krowa, a Pan Kr�Qa jest pasterzem dojącym tą 
krowę. Mleko jest esencją Ved, a Arjuna cielęciem. To mleko - nektar 
Bhagavad-gity, mają pić wielcy mędrcy i czyści wielbiciele. 

W dzisiejszych czasach, człowiek pragnie mieć jedno pismo święte, jednego 
Boga, jedną religię i jedno zajęcie. Więc niech będzie jedno wspólne dla całego 
świata święte pismo - Bhagavad-gita. I niech będzie tylko jeden Bóg dla 
całego świata - Śri Kr�Qa. I tylko jedna mantra - Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, 
Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
I niech będzie tylko jedna praca - srużba dla Najwyższej Osoby Boga. 



SUKCESJA UCZNIÓW 
(Brahma-Madhva-Gau<;liya Sampradaya) 

W czwartym rozdziale Bhagavad-gity (4.2) Pan Kr�ąa mówi, evam 
paramparii priiplam imam riijar�ayo vidu�:  "Tak oto najwyższa wiedza 
została przekazana przez łańcuch sukcesji uczniów i święci królowie zrozu
mieli ją w ten sposób." Pan Śri Kr�ąa, Najwyższa Osoba Boga, jest 
oryginalnym nauczycielem łańcucha sukcesj i  uczniów, który kontynuowany 
jest do dnia dzisiejszego. I takjak nieprzerwany przewód dostarcza prądu, tak 
dla dobra całej ludzkości nieprzerwana sukcesja uczniów dostarcza wiedzy 
duchowej Bhagavad-gily: 

I )  Kr�Qa 
2) Brahma 
3) Narada 
4) Vyasa 
5) Madhva 
6) Padmanabha 
7) Nrhari 
8) Madhava 
9) Ak�obhya 

I O) Jayatirtha 
1 1 ) J iianasindhu 
1 2 ) Dayanidhi 
1 3) Vidyanidhi 
1 4) Rajendra 
I S ) Jayadhanna 
1 6) Puru�ottama 
1 7) Brahma1.1yatirtha 
1 8) Vyasatirtha 
1 9) Lak�mipati 
20) Madhavendra Puri 
2 1 )  iśvara Puri (Nityananda, Advaita) 
22) Śri Caitanya Mahaprabhu 
23) Rupa (Svariipa, Sanatana) 
24) Raghunatha, Jiva 
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25 )  Km1adasa 
26) Narottama 
27) Viśvanatha 
28) (Baladeva) Jagannatha 
29) Bhaktivinoda 
30) Gaurakiśora 
3 1 )  Bhaktisiddhanta Sarasvati 
32) His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 



ROZDZIAL I 

Na Polu Bitewnym Kuruk�etra 

1EKST I 

� � l 
� � � ro«ct: 1 
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dhrtarii�{ra u viica 
dharma-k�etre kuru-k�etre 

samavetii yuyutsava� 
miimakii� piil',l<javiiś caiva 

kim akurvata sanjaya 

dhrtarii�{ra�-Król Dhrtarii�!ra; uviica-rzekł; dharma-k�etre-w miejscu 
pielgrzymek;  kuru-k�etre-w miejscu o nazwie Kuruk�etra ; samavetci�-zgro
madzeni ; yuyutsava�-pragnący walczyć ; mcimakci�-mój oddział ( synowie) ;  

3 1  
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piu:z(iavafl-synowie Pa1:u;iu; ca-i; eva-z pewnosc1ą; kim-co; akurvata-co 
poczęli; sanjaya--0 Sanjaya. 

TŁUMACZENIE 
Dhrtara�tra rzekł: O Sanjayo, cóż uczynil i  pragnący walki synowie moi 

i synowie Pfu}cju, zgromadziwszy się na świętym polu Kuruk�etra? 

ZNACZENIE 
Bhagavad-g/ta jest szeroko studiowaną nauką teistyczną streszczoną w 

G/ta-mahatmya (Pochwale Gity), która mówi, że Bhagavad-�ltę należy 
czytać bardzo uważnie, z pomocą osoby, która jest wielbicielem Sń Km1y, i 
należy ją zrozumieć bez własnych interpretacji. Przykład czystego rozumienia 
Gity znajdziemy w samej Bhagavad-g/cie. Jest to sposób, w jaki zrozumiał jej 
nauki Arjuna, który wysłuchał Gity bezpośrednio od Pana. Jeśli ktoś ma na 
tyle szczęścia, aby zrozumieć Bhagavad-g/tę w tej linii sukcesji  uczniów, bez 
motywowanej interpretacji, to można o nim powiedzieć, że przewyższa on 
wszelkie studia wedyjskiej mądrości i wszystkie pisma objawione świata. W 
Bhagavad-g/cie można znaleźć wszystko to, co zawarte jest w innych 
pismach objawionych, a oprócz tego czytelnik znajdzie w niej również tematy, . 
o których nie traktują inne pisma święte. Jest ona esencją wszelkiej wiedzy i to 
właśnie stanowi o jej szczególnej wartości. Jest ona doskonałą nauką 
teistyczną.jako że wygłoszona została przez Najwyższą Osobę Boga, Pana Śri 
Kr�Qę. Przedmioty dyskusji  między Dhrtara��rą i Saiijayą, opisane w Maha
bharacie, tworzą podstawowe zasady tej wielkiej filozofii. Wiadomo, że 
filozofia ta została rozwinięta na polu bitewnym Kuruk�etra, które jest 
świętym miejscem pielgrzymek od niepamiętnych czasów okresu wedyjskiego. 
Została wygłoszona przez Pana, kiedy był On Osobiście obecny na tej 
planecie, po to aby pouczyć ludzkość. 

Istotne tutaj jest słowo dharma-k�etra (miejsce, gdzie odbywają się rytuały 
religijne), ponieważ wiedzieć należy, że na polu bitwy Kuruk�etra obecny był, 
po stronie Arjuny, Najwyższa Osoba Boga. Dhft3rawa, ojciec Kaurawów, 
wielce wątpił w możliwość ostatecznego zwycięstwa swoich synów. W swoich 
wątpliwościach zapytywał swojego sekretarza Sanjayę: "Co poczęl i  moi 
synowie i synowie Pfu}<;lu?" Był przeświadczony o tym, że zarówno jego 
synowie, jak i synowie jego młodszego brata Pa�<;lu, zgromadzeni na Polu 
Kuruk�etra, stoczą decydującą walkę. Jego zapytanie jest znaczące. Nie 
chciał on kompromisu pomiędzy kuzynami i braćmi, i chciał być pewien losu 
swoich synów na polu wałki. A jako że wałka miała zostać stoczona na Polu 
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Kuruk�etra, o którym Vedy wspominają jako o miejscu kultu, nawet dla 
mieszkańców planet niebiańskich (z  wyższego systemu planetamego),Dhrta
ra�tra zaczął obawiać się wpływu świętego miejsca na wynik bitwy. Nie 
wątpił, że będzie to wpływ korzystny dla synów Paąc;iu, jako że wszyscy oni 
byli prawego charakteru. 

Zarówno synowie Paąc;iu, jak i synowie Dhrtara�try, należą do tej samej 
rodziny, ale tutaj ujawniła się mentalność Dhrtara�try. Rozmyślnie twierdził 
on, że tylko jego synowie należą do dynastii Kaurawów i nie dopuścił synów 
Paąc;iu do udziału w dziedzictwie rodzinnym. Można zatem zrozumieć 
szczególną pozycję Dhrtara�try w stosunku do jego bratanków, synów P�c;łu. 

I tak jak wyrywa się chwasty z pola ryżowego, tak też można było 
oczekiwać już od samego początku, że na świętym polu Kuruk�etra, na 
którym po stronie Paąc;ławów znalazł się odwieczny ojciec religii, Śri K�ąa, 
zostaną zniszczone niepożądane rośliny, takie jak syn Dhrtara�try. Duryo
dhana, i inni, a osoby w pełni religijne, na czele z Yudhi�!hirą, zostaną 
wprowadzone przez Pana na tron. Takie jest znaczenie słów dharma-k�etre i 
kuru-k�etre, poza ich wagą historyczną i wedyjską. 

Sanjaya zaś, którego Dhrtara�tra zapytywał o sytuację na polu bitwy, był 
uczniem Vyasy i dzięki jego łasce posiadał zdolność widzenia pola bitewnego 
Kuruk�etra, będąc nawet w komnacie króla. 

lEKST 2 
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sańjaya uviica 
dmva tu pii!J<Javanikam 

vyu<jham duryodhanas tadii 
iiciiryam upasangamya 

rqjii vacanam abravit 

�ańjay��-�aiijaya; uvaca-rzekł; dmva-zobaczywszy; tu-ale ; pti!J<Java
an ikam-zołmerze Pa�c;tawów; vyzi<jham-ustawieni w szeregi wojskowe ; 
duryodhana�-Król Duryodhana; tadii-w tym czasie; iiciiryam-nauczyciel; 
upasangamya-zbliżywszy się; riijii-król; vacanam-słowa; abravit-prze
mówił. 
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TŁUMACZENIE 
Sanjaya rzekł: O Królu, obejrzawszy wojska zgromadzone przez 

synów Paą<łu, Król Duryodhana podszedł do swojego n auczyciela i 
przemówił tymi słowy: 

ZNACZENIE 
Dhrtarawa był ślepy od urodzenia. Na nieszczęście pozbawiony był on 

również wizji  duchowej. Wiedział bardzo dobrze, że synowie jego byli równie 
ślepi w sprawach religii i był tego pewien, że nigdy nie dojdą oni do 
porozumienia z synami Pa�c;lu, znanymi ze swej pobożności już od urodzenia. 
Samo już miejsce śmiertelnego starcia dwu potężnych rodów - Kuruk�etra, od 
niepamiętnych czasów święte pole i miejsce pielgrzymek - stało się dla 
Dhrtara�!ry powodem do obaw o losy bitwy. Lęk i wątpliwości targnęły 
starym królem i Sai'ijaya dobrze o tym wiedział. Pragnąc go pocieszyć, doniósł 
mu, iż synowie jego są nieugięci i nie zważając na wpływ świętego miejsca, nie 
pójdą na żaden kompromis z synami Paąc;lu. Następnie doniósł mu, iż syn jego 
Duryodhana, po lustracj i  sił P�c;lawów, udał się od razu do głównodo
wodzącego, DroQacaryi ,  aby powiadomić go o rzeczywistej sytuacji .  Nie 
zważając na swój królewski stan, Duryodhana osobiście udał się do DroQa
caryi, ale tego wymagała powaga sytuacji .  Jednak ten dyplomatyczny akt nie 
był w stanie zamaskować strachu, który wśliznął się w serce Duryodhany po 
tym, jak ujrzał on świetnie zorganizowane szyki PaQc;iawów. 

TEKST 3 

� q1'l�l'llłłl'ąlĄ 1ftWf � I 
� g;qą,;�OI (R NUrar � I ł  ą l i  

paśyaitam pa1Jcju-putrią1am 
acarya mahatim camiim 

vyucjham drupada-putre!Ja 
tava śi�ye!Ja dhimatii 

paśya-spójrz ;  etdm-to ;  pd!Jcju-putrd!Jdm-na synów PaQc;lu;  dcdrya-0 
nauczycielu ; mahatim-wielkie ; camzim-siły wojskowe ; vyzicjhdm-zorga
nizowane ; drupada-putre1Ja-przez syna Drupady ; lava-twojego; śi�ye!Ja
ucznia ; dhimatd-bardzo inteligentnego. 
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11:. UMACZENIE 
O mój n auczycielu, spójrz na te liczne wojska synów Paąqu, tak po 

mistrzowsku zorganizowane przez syna Drupady, twojego intel igentnego 
ucznia. 

ZNACZENIE 
Wielki dyplomata - Duryodhana, wytyka tutaj Dror:iacaryi, wielkiemu 

braminowi i głównodowodzącemu, jego błędy. Dror:iacarya miał kiedyś 
polityczną sprzeczkę z Królem Drupadą, ojcem Draupadi, żony Arjuny. 
Wskutek tej kłótni ,  Drupada dokonał wielkiej ofiary, dzięki której otrzymał w 
łasce syna, który miał pomścić zniewagę i zabić Dror:iacaryę. Dror:iacarya 
wiedział o tym doskonale, ale nie zważając na to, jako liberalny brahmatJa, 
nie wahał się wyjawić wszystkich militarnych sekretów synowi Drupady, 
Dhr�tadyumnie, którego powierzono mu w celu edukacji wojskowej .  Teraz, na 
polu wałki Kuruk�etra, Dhr�tadyumna stanął po stronie Pal)Qawów i to 
właśnie on tak świetnie zorganizował ich szeregi wojskowe, nauczywszy się 
tej sztuki od Drol)acaryi. Duryodhana wytknął ten, według niego, niewątpliwy 
błąd Drol)acaryi ,  dając mu do zrozumienia, aby był czujny i bezkompromisowy 
w walce. Chciał przez to również dać mu do zrozumienia, że nie powinien 
ulegać żadnym sentymentom w bitwie przeciwko P�cJawom, którzy byli 
przecież jego ukochanymi studentami .  Arjuna zaś był jego szczególnie 
ulubionym i zdolnym studentem. Duryodhana ostrzegał, że taka łagodność w 
walce mogłaby doprowadzić do klęski. 

1EKST 4 

� �n ił�m +ftq1�;n1ą1 � 1 
�T:Tr-il Rm� �� if{Rłł: l i � l i  

atra śura mahe�vasa 
bhlmar:funa-sama yudhi 

yuyudhano vira{aś ca 
drupadaś ca maha-rathab 

atra-tutaj ; śzirab-bohaterowie ; mahe�vdsdb-potężny rocznik ; bhima
arjuna-Bhlma i Arjuna ; samdb-równy ; yudhi-w walce; yuyudhdnab
Yuyudhana; vira{ab-Virata; ca-również; drupadab-Drupada; ca-również; 
maha-rathab-wiełki wojownik. 
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11:. UMACZENIE 
W szeregach PiQ<;iawów ujrzałem wielu odważnych łuczników, równych 

w walce Bhimie i Arjunie. Widziałem równ ież wielkich wojowników, jak 
Yuyudhanę, Viratę i Drupadę. 

ZNACZENIE 
Dh�tadyumna nie stanowił zbyt poważnej przeszkody wobec ogromnej 

siły militarnej Dropacaryi, ale było wielu innych, którzy swoim stawieniem się 
pod sztandary PapcJawów wzbudzili lęk w Duryodhanie. Były to niewątpliwie 
wielkie kłody rzucone Kaurawom w ich pochodzie ku ciągłe przewidywanemu 
zwycięstwu, ponieważ każdy z ujrzanych przezDuryodhanę wojowników był 
tak groźny, jak Bhima i Arjuna, a syn Dhrtaragry znał siłę obu. 

lEKST 5 

����H: <fiTT�� CfTWn'l I 
��f�i:tH1��� � ... ą� ��f<f: l i� l i  

dhmaketuś cekitiina� 
kiiśirąjaś ca viryaviin 

purujit kuntibhojaś ca 
śaibyaś ca nara-pungava� 

dhmaketu�Dhmaketu; cekitiina�-Cekitana; kiiśirąja�-Kaśiraja; ca
-również; viryavdn-potężny ;purujit-Purujit; kuntibhoja�-Kuntibhoja; ca-i ;  
śaibya�- Śaibya; ca-i ; nara-pungava�-bohaterowie ludzkości. 

11:. UMACZENIE 
Znalazłem tam równ ież wielkich, odważnych �ojowników, jak Dhma

ketu, Cekitanę, Kaśiraję, Puruita, Kuntibhoję i Saibyę. 

lEKST 6 

T=TI1F!!� f�;ą ��� ąyq;n"J I 
m� ���� ri � irm�: 1 1 ą 1 1  

yudhiimanyuś ca vikriinta 
uttamaujiiś ca viryaviin 
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saubhadro draupadeyaś ca 
sarva eva maha�ratha� 
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yudhamanyu�-Yudhamanyu; ca-i; vikranta�-potężny; uttamauja�-Ut
tamauja; ca-i; viryavan-potężny; saubhadra�-syn Subhadry; draupa
deya�-synowie Draupadi; ca-i; sarve-wszyscy; eva-z pewnością; maha
ratha�-wie lcy wojownicy. 

11:, UMACZENIE 
Jest i s i lny Yudhamanyu, potężny Uttamauja, syn Subhadry i synowie 

Draupadi. Wszyscy oni doskonali są w walce na rydwanach.  

lEKST 7 

� � �� ą �nf��N tnl� I 
�nftil lflł �� �T�.J �'lilf � 1 1 13  l i  

asmakain tu viśiHa ye 
tan nibodha dvijottama 

nayaka mama sainyasya 
sainjiiarthain tan bravimi te 

asmcikam-nasz ; tu-lecz ; viśi:S"{ci�-szczególnie potężny ; ye-ci ;  tdn-ich; 
nibodha- zauważyć , zostać poinformowanym ; dvijottama-o naj lepszy z 
braminów; nayaka�-dowódcy; mama-moich; sainyasya-żołnierzy; sa"ijiia
-artham-dla informacji; tan-ich; bravimi-mówię; te-twojej . 

11:, UMACZENIE 
O najlepszy z braminów, usłysz teraz, proszę, o dowódcach, którym 

dałem przewodnictwo n ad swoimi siłami. 

lEKST 8 

lłą1„łft"ł� m � ijfiłRl>itą: I 
JJ��q 1q1 Jąifi�5f «u•c::Rt«t�ą :ą 1 1 � 1 1  

bhavan bhi:S"maś ca kar1Jaś ca 
krJJaś ca samitiiijaya� 
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aśvatthama vikarr;aś ca 
saumadattis tathaiva ca 

[Rozdz. I 

bhavan-ty sam; bhi�ma�-dziadek Bhi�ma; ca-również; karr;a�-Kan;ia; 
ca-i; k!Pa�-KfPa; ca- i ; samitinjaya�-zawsze zwycięski w walce; aśvattha
ma-Aśvatthama; vikarr;a�-Vikan:ia; ca-również; saumadatti-syn Soma
datty; tatha-i jak; eva-z pewnością; ca- i .  

TŁUMACZENIE 
Są pośród n ich tobie równe potęgą osobistości :  Bh�ma, Karąa, Krpa, 

Aśvatthama, Vikarąa i syn Somadatty, zwany Bhuriśrava; oni zawsze 
wychodzą z walki zwycięsko. 

ZNACZENIE 
Duryodhana wymienił wyjątkowych bohaterów, jak dotąd niepokonanych 

na polu walki . Vikan;ia był bratem Duryodhany, Aśvatthama był synem 
Droi;iaciiryi,  a Saumadatti ( zwany Bhuriśravą) byt synem Króla Biihl ików. 
Kan:ia zaś jest bratem przyrodnim Arjuny, gdyż został zrodzony z Kunti, 
zanim poślubiła ona Króla Pai;tc;iu. KfPiiciirya zaś poślubił bliżniaczą siostrę 
Drm:iacaryi. 

IBKST 9 

� � m: m-T �if �fcrnr: I 
'11'11�(:.tSf i!(Oil: � �'fą� l((:J: l i � l i  

anye ca bahava� śura 
mad-arthe tyakta-jivita� 

nana-śastra-praharar;a� 
sarve yuddha-viśarada� 

anye-wielu innych; ca-również; bahava�-w wielkiej liczbie; śura�-boha
terowie; mad-arthe-z mojego powodu; tyakta-jivita�-gotowi ryzykować 
życiem ; mina-wie lu ; śastra-broń ;praharar;a�-wyposażeni w ;  sarve-wszy
scy oni ; yuddha-bitwa ; viśarada�-doświadczeni w sztuce wojennej . 

TŁUMACZENIE 
Jest też wielu innych bohaterów, gotowych oddać życie dla mojej 

sprawy. Oręż ich n iezl iczony, a oni sami wysoce doświadczeni są w 
sztuce walki. 
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ZNACZENIE 
Jeśli chodzi o innych - takich jak Jayadratha, Krtavarma, Śałya, etc. -

wszyscy zdecydowani są oddać swoje życie dla sprawy Duryodhany. Innymi 
słowy, wypełnią oni wkrótce swoje przeznaczenie, jako że opowiadając się za 
grzesznym Duryodhaną, skazali się na nieodwołalną śmierć . Duryodhana był 
oczywiście przekonany o swoim zwycięstwie, licząc na wyżej wymienione, 
połączone siły swoich potężnych, dobrze zaprawionych w walce przyjaciół. 

lEKST I O  
i;- .  • · ,�� � iji!;�l'łi trn "łl...,ll"ł„I� I 

1flfTif fiąc:;�łt'ft � llfinf�� 1 1 � o 1 1 
aparyiiptam tad asmiikam 

bałam bhi�miibhirak�itam 
paryiiptam tv idam ete�iim 

bałam bhimiibhirak�itam 

aparyaptam-niezmierzona; tat-ta; asmakam-nasza; ba/am-siła; bhi�ma 
-przez dziadka Bhi�mę; abhirak�itam-doskonałe chroniona; paryiiptam 
-ograniczona; tu-lecz; idam-wszysci ci; ete�iim-odPai:iąawów; ba/am-siła; 
bhima-przez Bhimę; abhirak�itam-starannie chronieni. 

TŁUMACZENIE 
Nasze s iły są niezmierzone, a dz iadek Bhi�ma daje n am doskonała 

ochronę, podczas gdy s iła Pal}qawów jest ograniczona, pomimo starań 
poczynionych przez Bhl mę. 

ZNACZENIE 
Duryodhana ocenia tutaj porównawczo siły obu armii. Uważa on, że potęga 

jego armii, doskonałe chronionej przez najbardziej doświadczonego wodza, 
dziadka Bhi �mę, jest nieograniczona. Z drugiej strony, siły Par:iąawów, 
chronione przez mniej doświadczonego wodza, Bhi mę - który jest niczym w 
obecności Bhi�my - są ograniczone. Duryodhana był zawsze zazdrosny o 
Bhi mę, ponieważ doskonałe wiedział, że jeśli w ogóle kiedykolwiek zostanie 
zabity, dokona tego właśnie Bhima. Jednocześnie jednak pewien był swego 
zwycięstwa z racj i  obecności Bhi �my, który był daleko lepszym dowódcą. 
Jego przypuszczenie, że wyjdzie z wałki zwycięsko, miało więc mocne 
podstawy. 
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lEKST 1 1  

3flf� :ą- �'! tNT+t1•1itąMłtn I 
��ęt;� �: � � lt 1 1 � � 1 1  

ayane$U ca sarve$u 
yathó-bhógam avasthitó� 

bhi$mam evóbhirak$antu 
bhavanta� sarva eva hi 

[Rozdz. I 

ayane$U-w punktach strategicznych; ca-również; sarve$u-wszędzie; yathó
bhtigam-rozmaicie rozmieszczone ; avasthitti�-usytuowany; bhfymam-dziad
kowi Bhi�mie ; eva-na pewno ; abhirak$antu-można udzielić poparcia ; 
bhavanta�-wy wszyscy; sarve-odpowiednio ; eva-z pewnością; hi-dokładnie. 

lLUMACZENIE 
A teraz każdy z was, twardo stojąc na swoim stanowisku, musi być 

niezawodną podporą d la  dz iadka Bhi�my. 

ZNACZENIE 
Podkreśliwszy przed chwilą tak mocno waleczność Bhi�my, Duryodhana 

zważył teraz na to, iż inni mogli poczuć się tym urażeni . Więc w swój zwykły 
dyplomatyczny sposób usiłuje poprawić sytuację, używając powyższych 
słów. Nic nie ujmując z niewątpliwego bohaterstwa Bhi �madevy, Duryodhana 
trzeźwo oceniał jego siły (był on przecież już starcem), i dlatego prosi 
dowódców o szczególną ochronę dla niego, ze wszystkich stron. Mógł on 
zaangażować się w walkę i wróg mógł wykorzystać to jego całkowite 
zaangażowanie się po jednej stronie. Dlatego ważną rzeczą było, aby wszyscy 
inni bohaterowie pozostali na swoich strategicznych pozycjach i nie pozwolili 
nieprzyjacielowi przełamać szeregów. Duryodhana wyraźnie czuł, że zwy
cięstwo Kaurawów zależy od obecności Bhi�madevy. I właściwie pewien był 
pełnego poparciaBhi�madevy i Droąacaryi w walce. Dobrze jeszcze pamiętał 
ich wymowne milczenie, gdy bezradna Draupadi (żona Arjuny) zmuszana do 
obnażenia się w obecności wszystkich wodzów, właśnie do nich apelowała o 
sprawiedliwość. Mając nawet wzgląd na pewną słabość swoich dwóch 
wielkich dowódców do Pfu_l<;lawów, Duryodhana był pewien, że teraz ci 
wyzbędą się swoich uczuć, takjak to zwykle działo się w czasie ryzykownych 
przedsięwzięć. 
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lEKST 1 2  

. ·� � � fł::t•M„(q �: .,.N...,<1 ... 1 ... 'ł..,,..(! I 
le("'łl� ��: �.- �--ift 5f(łlqą('ł_ll , � l l  

tasya saiijanayan har�am 
kuru-vrddhalJ pitamahal; 

simha-nadam vinadyoccail; 
śahkham dadhmau pratapavan 

4 1  

tasya-jego; saiijanayan-potęgująca się; har�am-radość; kuru-vrddhal; 
-przodek dynastii Kuru (Bh i�ma) ;pitdmahal;-dziadek; simha-nddam-dżwięk 
podobny do ryku lwa; vinadya-wibrujący; uccail;-bardzo głośno; śankham
muszla, koncha ; dadhmau-zadął; pratdpavdn-dzielny. 

1Ł UMACZENIE 
Podówczas Bh�ma, wielki i mężny przodek dynastii Kuru, dziadek 

wojown ików, zadął potężnie w swoją konchę, a brzmienie jej, podobne 
rykowi lwa, rozradowało Duryodhanę. 

ZNACZENIE 
Przodek dynastii Kaurawów zdawał sobie sprawę z tego , co działo się teraz 

w sercu jego wnuka, Duryodhany, i kierowany naturalnym uczuciem współ
czucia, usiłuje rozweselić go, dmiąc bardzo głośno w swoją konchę, stosownie 
do swej " lwieS' pozycji . Ale pośrednio, posługując się symbolem muszli, daje 
znak swojemu przygnębionemu wnukowi, że nie ma szans na zwycięstwo, 
albowiem po drugiej stronie obecny jest Najwyższy Pan - Kr��a. Jednak jego 
obowiązkiem było podjąć walkę i w związku z tym nie szczędził trudu. 

lEKST 1 3  

(ffl; ąl� �!ł 1f11l'41"1'ł''0i�W I 
tt$0l'4P·Cł("44r(ł � �·��ae1S1Rą 1 1 , ą 1 1  

tatah śahkhaś ca bheryaś ca 
p�fJavanaka-gomukhal; 

sahasaivabhyahanyanta 
sa śabdas tumu/o'  bhavat 
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tara�-następnie ; śankhd�-muszle ; ca-również ; bherya�-rogi (myśliw
skie) ;  ca-i ; pa�ava-dnaka-trąbk.i i bębenk.i ; go-mukhd�-rogi ; sahasd-nagle ; 
eva-z pewnością; abhyahanyanta-zabrzmiały równocześnie ; sa�-te ;  śab
ha�-połączone brzmienie ; tumu/a�-zgiełkliwe ; abhavat-stały się. 

lLUMACZENIE 
Równocześnie zaś zabrzmiały konchy, rogi, trąbki, tuby i bębenki, a 

połączone ich głosy uczyniły wiele zgiełku. 

lEKST 1 4  

� :  �a� ir{ftr � � I 
ifN<(: ���q;�„.:q: l i  � \ł 1 1  

tata� śvetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

miidhava� pii�<;iavaś caiva 
divyau śahkhau pradadhmatu� 

tata�-następnie; śvetai�-przez białe; hayai�-konie; yukte-zaprzęgnięte 
w; mahati-w wielkim ;  syandane-rydwan ; sthitau-tak usytuowani ;  mddhava� 
-Kr�ąa (mąż bogini fortuny) ; pd�<;Java�-Arjuna (syn Pai;t<;iu) ;  ca-również ; 
eva-na pewno; divyau-transcendentalny; śahkhau-muszle; pradadhmatu� 
-zadęli. 

1L UMACZENIE 
I po drugiej stronie ozwały s ię potężne dżwięki. To Kr�Qa z Arjuną, 

usadowien i  w wielkim rydwanie c iągnionym przez b iałe konie, zadęl i  
w swoje transcendentalne konchy. 

ZNACZENIE 
W przeciwieństwie do muszli, w którą zadął Bhi�madeva, muszle w rękach 

Kr�QY i Arjuny opisane zostały jako transcendentalne. Brzmienie tych 
transcendentalnych muszli oznajmiało, że nie ma nadziei na zwycięstwo dla 
strony przeciwnej, ponieważ Sam Kr�ąa znalazł się po stronie Pfu:l<:fawów. 
Jayas tu pii�<;iu-putrii�ci.'11 ye�iim pak�ejaniirdana�. Zwycięstwo zawsze jest 
z takimi osobami, jak synowie Paą<;iu, jako że towarzyszy im Pan Kr�ąa. A 
gdziekolwiek i kiedykolwiek jest obecny Pan, tam zawsze jest i bogini 
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szczęścia, jako że  bogini fortuny nigdy nie opuszcza swego męża. Dlatego 
szczęście i zwycięstwo oczekiwało Arjunę, i to oznajmił transcendentalny 
głos wydany przez konchę Vi�ąu, czyli Pana Kr�ąy. Poza tym, rydwan na 
którym siedzieli obaj przyjaciele, podarował Arjunie Agni (bóg ognia), a to 
dawało pewność, iż wóz ten będzie w stanie pokonać wszystkie strony, 
gdziekolwiek by nie był ciągniony w obrębie trzech światów. 

lEKST 1 5  

q-y� �qm.) � �: I 
�. �.n łł�I�� � �: 1 1 � � 1 1  

pancajanyain h�ikeśo 
devadattain dhanaizjaya� 

paw:u;Jrain dadhmau maha-śankhain 
bhima-karma vrkodara� 

pancajanyam-muszla zwana Pancajanya; hr$ikeśa�- Hr�lkeśa (Kr�ąa, 
Pan, który kieruje zmysłami bhaktów) ;  devadattam - muszla zwana Devadatta ; 
dhanal{jaya�-Dhanaiijaya (Arjuna, zdobywca bogactw) ;pau!fefram-muszla 
zwana Pauąąram; dadhmau-zadęli; maha�śankham-wspaniała muszla; 
bhima-karma-ten, kto wykonuje prace Herkulesa; vrkodara�-nienasycony 
żarłok (Bhlma). 

Il. UMACZENIE 
Pan Kr�ąa zadął w swoją konchę zwaną Paącajanya, Arjuna w swoją 

Devadattę, a Bhima, nienasycony żarłok zdolny do iście Herkulesowych 
wyczynów, zadął w swoją wspaniałą konchę zwaną Pauąqram. 

ZNACZENIE 
W tym wersie Pan Kr�i:ia nazwany został Hr�ikeśą, jako że jest On 

właścicielem wszystkich zmysłów. Żywe istoty są Jego integralnymi cząstka
mi, dlatego zmysły żywych istot stanowią integralną część Jego zmysłów. 
Impersonałiści nie są w stanie wytłumaczyć zmysłów żywych istot i dlatego są 
zawsze skłonni opisywać żywe istoty jako pozbawione zmysłów albo 
bezosobowe. Pan, usytuowany w sercu wszystkich żywych stworzeń, kieruje 
ich zmysłami. Ale kieruje nimi w taki sposób, aby żywa istota zrozumiała, że 
jej szczęście leży w podporządkowaniu się Jemu, a w przypadku czystego 
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wielbiciela, Pan kieruje jego zmysłami bezpośrednio. Tutaj, na polu wałki 
Kuruk�etra, Pan bezpośrednio kieruje transcendentalnymi zmysłami Arjuny i 
stąd Jego szczególne imię, Hr�ikeśa. Pan nosi różne imiona, odpowiadające 
Jego różnorodnym czynnościom. Na przykład znany jest On pod imieniem 
Madhustidana, jako że zabił demona imieniem Madhu; nazywany jest 
Govindą, gdyż dostarcza przyjemności krowom i zmysłom; nosi imię 
V asudeva, ponieważ pojawił się jako syn Vasudevy; nazywany jest Devak 1-
nandana, ponieważ zaakceptował Devaki jako Swoją matkę ; znany jest pod 
imieniem Yaśoda-nandana, jako że Swoje dziecięce rozrywki we Vrndavar.rn 
zadedykował Yaśodzie; Jego imieniem jest również Partha-sarathi, ponieważ 
był wożnicą Swojego przyjaciela Arjuny. Podobnie, imię Jego jest Hr�ikeśa, 
jako że dawał wskazówki Arjunie na polu walki Kuruk�etra. 

Arjuna nazwany został tutaj Dhananjayą, a to dlatego, że pomógł swemu 
starszemu bratu w zdobyciu bogactw, gdy tych zabrakło królowi do składania 
ofiar. Podobnie Bhima, wielki żarłok i tytan zdolny do iście Herkulesowych 
zadań (chociażby zabicie demona Hicjimba), znany jest jako Vrkodara. 

Wracajmy więc na pole bitwy, gdzie głosy muszli, w które zadęty różne 
osobistości po stronie Pa�cjawów - poczynając od Pana, wlały otuchę w serca 
wałczących wojowników. Druga strona nie była zaszczycona obecnością 
Pana Kr�Qy, najwyższego wodza, ani bogini fortuny. Więc przeznaczeniem 
ich była przegrana - i to właśnie oznajmiały dżwięki muszli. 
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anantavijayam raja 

kunti-putro yudhi${hira� 
nakula� sahadevaś ca 

sugho$a-matJipu$paku 
kaśyaś ca parame$vasa� 

śikhatJ{ii ca maha-ratha� 
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dhmadyumno virii{aś ca 
siityakiś ciipariijita� 

drupado draupadeyaś ca 
sarvaśa� prthivi-pate 

saubhadraś ca maha-biihu� 
śankhan dadhmu� prthak prthak 
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anantavijayam-muszla nazywana Anantavijaya; raja-król; kunti-putra� 
-syn Kunti; yudhi�{hira�-Yudhi�t}lira; nakula�-Nakula; sahadeva�-Saha
deva; ca-i; sugho�a-ma!fipu�pakau-muszle nazywane Sugho�a i Mar:ii
pu�paka; kaśya�-Król Kaśi (Varar:iasi); ca-i; parame�vasa�-wielki łucznik; 
śikha!f�i-ŚikhaQQi; ca-również; maha-mtha�-ten, kto może podołać w 
walce tysiącom; dhmadyumna�-Dhr��dyumna (syn KrólaDrupady); vira
ra�-Virata (książe, który udzielił schronienia Pai:ic;ładwom, kiedy byli w 
niełasce) ; ca-również ; satyaki�-Satyaki (tak samo jak Yuyudhana, woźnica 
Pana Kr�r:iy); ca-i; aparajita�-nigdy przedtem nie zwyciężeni; drupada� -
Drupada, Król Paiicala; draupadeya�-syn Draupadi; ca-również; sarvaśa� 
-wszyscy; pfthivi-pate--0 Królu; saubhadra�-syn Subhadry (Abhimanyu); 
mahii-bahu�-potężnie uzbrojeni; śankhan-konchy; dadhmu�-zadęli; pr
thak prthak-każdy z osobna. 

lLUMACZENIE 
Król Yudhi�thira, syn Kunti, zadął w swoją konchę Anantavijayę, a 

Nakula i Sahadeva zadęli w Sugho�ę i Maąipu�pakę. Wielki łucznik Król 
Kaśi, wielki wojownik Śikhaą4i, Dhr�tadyumna, Virata i niepokonany 
Satyaki, Drupada, synowie Draupadi, i inni, O Królu, tacy jak syn 
Subhadry, potężnie uzbrojeni, wszyscy zadęli w swoje konchy. 

ZNACZENIE 
Saiijaya bardzo taktownie poinformował Króla Dhrtara�trę, że jego nie

mądra polityka zwodzenia synów Par:iąu i jego starania, aby osadzić na tronie 
swoich własnych synów, nie były rzeczą godną pochwały. Wszystko wskazy
wało na to, że ta bitwa położy kres całej dynastii Kuru. Począwszy od przodka 
Bhi�my, skończywszy zaś na wnukach, jak Abhimanyu i inni - włącznie z 
wieloma królami z wielu państw świata - wszyscy byli tam obecni, i los ich 
został przesądzony. Całą winę za tę tragedię ponosi Król Dhrtara��ra, gdyż to 
on swoimi niegodnymi knowaniami poprowadził swoich synów na pole bitwy, 
Kuruk�etrę. 
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sa gho�o dhiirtariiHrću;iiin 
hrdayiini vyadiirayat 

nabhas ca prthiviin caira 
tumu/o 'bhyanuniidayan 

[Rozdz. I 

sab-ta ; gho�ab-wibracja ;  dhdrtar�{rd�dm-synów Dhrtaragry ; hrdayd
ni-serca; vyaddrayat-zgruchotały ; nabhab-niebo ; ca-również ;  prthi1·im
powierzchnia ;,:iemi; ca-również; e1·a-z pewnością; tumu/ab-hałaśliwy: 
a bhya n u niidaya n-przez rozbrzmiewające. 

11:.UMACZENIE 
A hałaśliwe dźwięki muszli  napełniły wibracjami ziemię i niebo, i tu· 

mult  ten zdruzgotał serca synów Dhrtara�\ry. 

ZNACZENIE 
Kiedy Bhi�ma 1 inni po stronie Duryodhany dęli w swoje muszle, nie 

wzruszyło to serc Pa�c;ławów. Nie ma wzmianki o takich odczuciach. 
Natomiast werset ten oznajmia, że serca synów Dhrtaragry zdruzgotane 
zostały dźwiękami dobiegającymi z oddziałów Pa�c;iawów. Stało się tak za 
przyczyną synów PiiQQU, którzy zaufali Panu Kr�Qie. Albowiem ten, kto 
przyjmuje schronienie uNajwyższego Pana, ten nie musi się obawiać niczego. 
nawet w środku największego niebezpieczeństwa. 

lEKST 20 
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atha vyavasthitiin drHvó 
dhiirtarii�{riin kapi-dhl'ajab 

pravrrte sastra-sampiite 
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dhanur udyamya pa!J<java� 
hr$ikeśam rada vakyam 

idam aha mahi-pare 
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arha-po czym; vyavasrhiran-usytuowany; dr${Va-patrząc na; dharra
ra${ran-synów Dhrtaragry ; kapi-dhvaja�-na którego fladze widniał Hanu
man : pral'rtte-gotowy do działania ; śasrra-sampdre-strzały wypuszczone ; 
dhanu�-łuk ; udyamya-pochwyciwszy ; pa!J<Java�-Pal)QU (Arjuna) ; hr$i
keśam-do Pana Kr�i:iy: rada-w tym czasie ; vakyam-słowa ; idam-te ; 
aha-powiedział: mahi-pare-0 Królu. 

Il. UMACZENIE 
O Królu, na ten czas Arjuna, syn Paąąu, siedzący w swym rydwanie, 

z wizerunkiem Hanumana na chorągwi, podniósł łuk i patrząc na twych 
synów, przygotował się do wypuszczenia strzał. O Królu, i w ten czas, 
Arjuna ozwał się do Hr�ikeśy [ Kr�ąy] tymi słowy: 

ZNACZENIE 
Bitwa miała się wkrótce rozpocząć. Powyższe wersy dają nam do zrozu

mienia. że synowie Dhrtarawy byli mniej łub bardziej przygnębieni widząc 
nieoczekiwaną organizację sił militarnych Paf)<;ławów, kierowanych na wtu 
bitwy bezposrednimi instrukcjami Pana Kr�ryy. Wizerunek Hanumana na 
proporcu Arjuny, to kolejna oznaka nieodwołalnego zwycięstwa, gdyż 
Hanuman współdziałał z Panem Ramą w Jego zwycięskiej bitwie z Riivaryą. 
Teraz, zarówno Rama, jak i Hanuman znałeżłi się w rydwanie Arjuny, aby 
służyć mu pomocą. Pan Kr�i:ia jest Samym Ramą, a gdziekolwiek jest Pan 
Riima, tam również jest Jego wieczny sługa Hanuman i Jego wieczna 
małżonka Sita, bogini fortuny. N ie miał więc Arjuna powodu do jakichkolwiek 
obaw. Przecież Sam Pan zmysłów, Kr�i:ia, był tuż przy nim i w każdej chwili 
mógł mu służyć wskazówkami, co do taktyki wałki. Zatem Arjuna mógł 
korzystać z wszelkich dobrych rad, jesłi chodzi o prowadzenie bitwy. A tak 
pomyslne warunki zorganizowane przez Pana dla Jego wiecznego wielbiciela 
są oznaką pewnego zwycięstwa. 

TEKST 2 1 -22  
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arjuna uviica 
senayor ubhayor madhye 

ratha in sthiipaya me' cy uta 
yiivad etiin nirik$e'hain 

yoddhu-kiimiin avastliitiin 
kair mayii saha yoddhavyam 

asmin rar;a-samudyame 

[Rozdz. I 

arjuna�-Arjuna; uviica-rzekł; senayo�-wojsk; ubhayo�-obu stron; mad
hye-pomiędzy nie; ratham-rydwan; sthiipaya-proszę prowadź; me-mój; 
acyuta--0 nieomylny; yiivat-tak długo; etiin-tych wszystkich; nirik$e-mogę 
zobaczyć ; aham-ja ;yoddhu-kcimcin-pragnąc walczyć ; avasthitcin-ustawio
nych na polu bitwy ; kai�-z którymi ;  maya-przeze mnie ; saha-z;yoddhavyam 
-walczyć z; asmin-w tej; rar;a-wojennej; samudyame-w próbie. 

1l.. UMACZENIE 
Arjuna rzekł: O niezawodny, proszę, poprowadź mój rydwan pomiędzy 

obie armie, tak abym mógł ujrzeć tych, z którymi przyjdzie mi się zetrzeć 
w tej wielkiej próbie wojennej. 

ZNACZENIE 
Pan Kr�i:ia jest Najwyższą Osobą Boga, ale z powodu Swojej bezprzy

czynowej łaski zaangażował się w służbę dla Swojego przyjaciela. Najwyższy 
Pan jest zawsze niezawodny w uczuciu dla Swoich wielbicieli, dlatego też 
Arjuna zwrócił się do Niego w ten sposób. Jako powożący rydwanem musiał 
On spełniać polecenia Arjuny, a jako że nigdy się z tym nie ociągał, 
adresowany jest tutaj jako niezawodny. Niech nikt sobie nie pomyśli, iż przez 

· to, że Pan zgodził się być woźnicą Swojego przyjaciela, Jego najwyższa 
pozycja została zakwestionowana. We wszystkich okolicznościach jest On 
Najwyższą Osobą Boga, Hr�fkeśą, Panem wszystkich zmysłów. 

Związek pomiędzy Panem i Jego sługąjest bardzo słodki i transcendentalny. 
Sługa zawsze gotowy jest pełnić służbą dla Pana i podobnie, Pan zawsze szuka 
okazji ,  aby w jakiś sposób usłużyć Swojemu wielbicielowi. Więcej przyje
mności czerpie On z tego, gdy jakiś czysty wielbiciel przyjmuje bardziej 
faworyzowaną pozycję i rozkazuje Jemu, niż gdyby Sam miał wydawać 
polecenia. Jako pan, rządzi On wszystkimi i nie ma nikogo, kto byłby ponad 
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Nim i Nim rządził. Kiedy jednak czysty wielbiciel wydaje Mu polecenia, 
czerpie On z tego transcendentalną przyjemność, pomimo tego, że w każdych 
okolicznościach zajmuje On niezachwianą pozycję Pana. 

Arjuna, jako czysty wielbiciel Pana, nie chciał wałczyć ze swymi braćmi i 
kuzynami. Do wyjścia na pole wałki zmusił go upór Duryodhany, który nigdy 
nie godził się na jakiekolwiek pertraktacje pokojowe. Dlatego ciekaw był, kim 
są dowódcy strony przeciwnej, obecni na polu wałki. Chociaż nie mogło być 
już mowy o żadnych przedsięwzięciach pokojowych,Arjuna chciał zobaczyć 
ich raz jeszcze i przekonać się, jak bardzo zawzięci są oni w swoim 
bezsensownym pragnieniu wałki. 

lEKST 2 3  
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yotsyamii.nii.n avek�e· ham 
ya ete'tra samii.gatii.� 

dhii.rtarii.�{rasya durbuddher 
yuddhe priya-cikir�ava� 

yotsyamii.nii.m-tych, którzy będą wałczyć; avek�e-niech zobaczę; aham
ja; ye-ci; ete-którzy; atra-tutaj; samii.gatii.�-zgromadzeni; dhii.rtarii.�{rasya 
-syn Dhrtara�try; durbuddhe�-złośliwy; yuddhe-w walce; pr(ya-dobrze; 
cikfr�ava�-pragnąc . 

1L UMACZENIE 
Pozwól mi zobaczyć tych ,  co stanęli tutaj w wojennym szyku, pragnąc 

w ten sposób zadowolić złośl iwego syna Dhrtar�(ry. 

ZNACZENIE 
Wszystkim wiadomo było, że Duryodhana pragnie zawładną·ć królestwem 

Pfu)<;fawów. Dzielnie w tych knowaniach sekundował mu jego ślepy ojciec, 
Król Dhrtarawa. Dlatego można przyjąć, iż wszystkie osoby, które wzięły 
stronę Duryodhany, były tego samego pokroju. Arjuna pragnął zobaczyć ich 
przed rozpoczęciem wałki, po to aby dowiedzieć się, kim są. Nie miałjednak 
zamiaru negocjować z nimi w sprawie pokoju. Chciał po prostu ocenić siły 
tych, którym miał stawić czoła, pomimo tego, iż pewien był zwycięstwa, 
albowiem Kr�Qa siedział po jego stronie. 



50 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

lEKSf 24 

� � I 
��) fłt'ii�) �� lln:(f I 
rn��)fr.if (>:41 q fą1:ą I �� 1 1 �\ł l l  

saiijaya u vaca 
evam ukto hr�ikeśo 
gufjakeśena bharata 

senayor ubhayor madhye 
sthapayitva rathottamam 

[Rozdz. I 

saiijaya�-Sanjaya; uvaca-rzekł; evam-w ten sposób; ukta�-nazwany; 
hr�ikeśa�-PanKn;ąa; gufjakeśena-przezArjunę; bharata--0 potomkuBhara
ty; senayo�-wojsk; ubhayo�-obu; madhye-w środku; sthapayitva-umie
ściwszy; rathottamam-najwspanialszy rydwan. 

1L UMACZENIE 
Saiijaya rzekł: O potomku Bharaty, wysłuchawszy Arjuny, Kr�ąa 

skierował wspaniały rydwan pomiędzy wojska obu stron. 

ZNACZENIE 
W tym wersie Arjuna nazwany został Guc;łakeśą. Gufjaka oznacza sen, a 

ten, kto pokonuje sen, nazywany jest gufj<ikeśa. Sen jest również oznaką 
ignorancji . Więc Arjuna dzięki swojej przyjaźni z Kr�ąa pokonał zarówno sen, 
jak i ignorancję. Jako wielki bhakta Kr�ąy, nie mógł zapomnieć Kr�QY nawet 
na chwilę, takajest bowiem natura wielbiciela. Zarówno we śnie,jak i najawie 
bhakta Pana nigdy nie przestaje myśleć o imieniu Kr�ąy, Jego formie, cechach 
i rozrywkach. Zatem wielbiciel Kr�QY może pokonać zarówno sen, jak i 
ignorancję, po prostu nieustannie myśląc o Kr�ąie. Nazywane to jest 
świadomości,ą Kr�QY albo samadhi. Jako Hr�ikeśa, czyli Pan zmysłów i 
umysłu każdej żywej istoty, Kr�ąa zrozumiał celArjuny w umieszczeniu wozu 
pośrodku obu armii. Więc uczynił to i przemówił w ten sposób. 

lEKSf 2 5  
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bhi�ma-dror.za-pramukhata� 
sarve�am ca mahik�itam 

uvaca partha paśyaitan 
samavetan kuron iti 

5 1  

bhi�ma-dziadek Bhi �ma; dror.za-nauczyciel Droąa; pramukhata�-przed; 
sarve�am-wszystkimi; ca-również; mahik$itam-przewodzący światu; uvaca 
-powiedział; part ha-O Part.ho (syn Pfthy); paśya-spójrz; etan-wszyscy oni; 
samavetan-zgromadzeni; kuron-wszyscy członkowie dynastii Kuru; iti-w 
ten sposób. 

1L UMACZENIE 
I w obecności Bhl�my, DroQy i wszystkich pozostałych władców 

świata, Hr�ikeśa, Pan, rzekł: Spójrz no Partho na wszystkich Kaurawów, 
którzy zgromadz i l i  się tutaj. 

ZNACZENIE 
Jako Dusza Najwyższa obecna w sercu każdej żywej istoty, Pan Kr�ąa 

doskonale wiedział, co się dzieje w umyśle Arjuny. Użycie słowa "Hr�ikeśa" 
w tym kontekście oznacza, iż wie On o wszystkim. Podobnie znaczące jest, 
odniesione do Arjuny, słowo Part.ha, czyli syn Kunti albo inaczej Pfthy. Jako 
przyjaciel Arjuny, Kr�ąa chciał poinformować go, że zgodził się być jego 
woźnicą dlatego, że był on synem Pfthy, siostry Jego własnego ojca, 
Vasudevy. Ale coKr�ąa miał na myśli, gdy kazał mu spojrzeć na Kaurawów? 
Czy Arjuna chciał już tutaj powstrzymać się od walki? Kr�ąa nigdy nie 
spodziewał się tego po synu Swojej ciotki Prthy. W ten sposób, przyjaźnie 
żartując, Pan odsłonił myśli Arjuny. 

lEKST 26  

dS(lq'4qff�dlrq1�: f� fqijlłł(l"{ I 
3'fl'ąjqirłłid�lrm<F�lrcfl5fH1@1� I 
\4�<trfl(G\�if �lllłttltf 1 1  � � 1 1  

tatrapaśyar sthitan partha� 
pitrn atha pitamahan 

acaryan matu/an bhratrn 
putran pautran sakhims tatha 
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śvaśuran suhrdaś caiva 
senayor ubhayor api 

(Rozdz. I 

tatra-tam; apaśyat-mógł zobaczyć; srhiran-stojących; piirrha�-Arjuna; 
pitrn-ojców; arha-również; piramahan-dziadków; iicii(l'iin-nauczycieli; 
matu/ii-braci swojej matki; bhrarrn-braci; putran-synów; paurriin-wnuków; 
sakhin-przyjaciół; ratha-również; śvaśuriin-teściów; suhrdah-sympatyków 
(życzliwych mu ludzi); ca-również; eva-z pewnością; senayo�-annii; 
ubhayo�-obu stron; api-włączając .  

Il.. UMACZENIE 
Z miejsca pomiędzy obu armiami, Arjuna mógł zobaczyć swoich ojców, 

dziadków, nauczycieli, wujów, braci, synów, wnuków, jak również ojca 
swojej żony i wszystkich sympatyków - wszyscy byli tam obecni .  

ZNACZENIE 
Na polu bitwy Arjuna zobaczył wszystkich swoich krewnych. Widział 

osoby takie jak Bhuriśravę, równieśników swego ojca, dziadków: Bhi�mę i 
Somadattę, nauczycieli: DroQacaryę i Krpacaryę; braci swojej matki :  Śalyę i 
Śakuni; swoich braci ,  jak Duryodhanę; synów, jak Lak�maQa; przyjaciół, jak 
Aśvatthamę ; sympatyków, jak Krtavannę, etc. Widział również wojska. a 
pośród nich wielu swoich przyjaciół. 

TEKST 27 
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ran samik�ya sa kaunreya� 
sarviin bandhun avasrhiriin 

kpaya parayiiviHo 
vi�idann idam abra1•it 

ran-wszystkich; samik,1ya-zobaczywszy; sa�-on; kaunreya�- syn Kunti; 
sarviin-rozmaitych; bandhun-krewnych; avasrhiriin-ustawionych; krpayii 
-przez współczucie ;paraya-wielkie ; avi�{a�-przepełniony ; ri�ida11- lamen
tując ; idam-w ten sposób; abravit-przemówił. 
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11..UMACZENIE 
I ujrzawszy wszystkich swoich przyjaciół i krewnych, Arjuna - syn 

Kunti, napełnił s ię współczuciem i przemówił w ten sposób: 

TEKST 28  

$ ro� I  
qłi m;f � � � I  
'«�� irir ąmfUr � :ą' 1łl1:�ffl "��I l 

arjuna u vaca 
dmvemam svajanam kr$1Ja 

yuyutsum samupasthitam 
sidanti mama gatra1Ji 

mukham ca pariśu$yati 

arjuna�-Arjuna; uvaca-rzekł; dr${Va-zobaczywszy; imam -wszystkich 
tych;  Sl'ajanam-krewnych ; kr$1Ja-O Kr��o ; yuyutsum-wszystkich w duchu 
walki ; samupasthitam- wszystkich obecnych ; s idanti-drżą;  mama-moje ; 
gdtrd�1i-cztonki ciała ; mukham-usta ; ca-również ;  pariśu$yati-wysycha. 

lł. UMACZENIE 
Arjuna rzekł: Mój drogi Kr�ąo, widząc swoich przyjaciół i krewnych, 

wszystkich tak rozpalonych duchem walki, czuję drżenie w kończynach 
mego ciała, a suchość trawi mi usta. 

ZNACZENIE 
Każdy człowiek prawdziwie oddany Panu posiada wszystkie dobre cechy, 

które znaleźć można u osób świętych albo półbogów. Podczas gdy abhakta 
(nie-wielbiciel) posiadając nawet wysokie kwalifikacje materialne dzięki 
wykształceniu i kulturze, nie posiada cech boskich. Arjuna, jako wielbiciel 
Pana, zobaczywszy swoich przyjac iół i krewnych na polu walki, od razu 
przepełnił się współczuciem dla nich, jako że zdecydowali się walczyć ze 
sobą. J eśłi chodzi o jego własnych żołnierzy, to był on pełen współczucia dla 
nich już od samego początku, ale czuł on nawet litość dla żołnierzy strony 
przeciwnej ,  przewidując ich bliską śmierć. I myśląc w ten sposób, poczuł 
drżenie w członkach swojego ciała i suchość w ustach. Był bardziej lub mniej 



54 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. I 

zdumiony widząc ich owładniętych duchem wałki. Praktycznie całe społe
czeństwo, wszyscy krewni Arjuny, przybyli, aby wałczyć z nim. Przygnębiło 
to wielce Arjunę - dobrego bhaktę Pana. Chociaż nie ma tu o tym wzmianki, 
można sobie bez trudu wyobrazić, że przyprawiło go to nie tylko o drżenie 
ciała i suchość w ustach, ale że musiał również płakać z żalu i współczucia. 
Takie objawy uArjuny nie były bynajmniej oznaką słabości, ale świadczyły o 
jego miękkim, zdolnym do współczucia sercu, co jest cechą charakterystyczną 
dla czystego wielbiciela Pana. Dlatego powiedziane jest: 

yasyilsti bhaktir bhaga1·aty akiiicanil 
san·air gw:zais tatra samilste sura� 

harill' abhaktasya kuto mahad-gw1a 
mano-rathenilsati dhill'Oto bahi� 

"Kto bez reszty oddany jest Osobie Boga, ten posiada wszelkie dobre cechy 
półbogów. Natomiast ten, kto nie jest wielbicielem Pana, ma tylko kwalifikacje 
materialne, te zaś niewielką mają wartość . Jest tak dlatego, że unosi się on na 
planie mentalnym i niewątpliwie przyciągany jest przez oślepiającą energię 
materialną" . (Bhag. 5 . 1 8 . 1 2) 

lEKST 29  

�� mt{ lt �� � I  
mą'Tł �«ij- ��ą- ą-tr�� 1 1  � Q.. 1 1  

l'epathus ca sarire me 
roma-har�as ca jilyate 

gil!Jcjil'Om sramsate hastilt 
tvak cail'O paridahyate 

l'epathu�-drżenie ciała; ca-również; śarire-na ciele: me- moim: roma
har�a�-zjeżony włos; ca-również; jilyate-ma miejsce; gil�1cjivam -łuk Arju
ny; sramsate-wyśłizguje się; hastilt-z rąk; tl'Ok-skóra; ca- również: eva 
-niewątpł iwie; pa rida h.1 ·a te-płonie. 

lł.UMACZENIE 
Całe moje ciało drży i jeżą mi się włosy. Mój łukGaQQiva wyśl izguje mi 

s ię z rąk, a skóra moja płon ie. 
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ZNACZENIE 
Są dwa rodzaje drżenia ciała i jeżenia się włosów. Takie objawy świadczą 

albo o wielkiej duchowej ekstazie, albo o wielkim strachu spowodowanym 
jakimiś okolicznościami materialnymi. W realizacji transcendentalnej strach 
nie istnieje. Symptomy wykazywane przez Arjunę w tej sytuacji wywołane 
zostały strachem materialnym - mianowicie obawą o życie. Świadczą o tym 
również inne symptomy: z powodu dużej irytacji jego słynny łuk Gai;i�lva 
wyślizgiwał mu się z rąk. a ponieważ serce przepełnione żalem paliło się w 
nim, miał wrażenie, że płonie na nim skóra. Przyczyną tego wszystkiego było 
materialne podejście do życia. 

lEKST 30 

01' :ą �)l:�� W«ł'TCf :ą lf ir;f: I 
f.ń'�R :ą ą�ą1flł ft1R'Tmf.r m11ąo 1 1  

n a  ca saknomy avasthiitum 
bhramatil'a ca me mana� 

nimiuiini ca pasyiimi 
l'iparltiini kesavn 

11a -ani nie : ca-również ;  saknomi-jestem w stanie ; a\'Qsthdtum-pozostać ; 
bhramati-zapominając ; il'G-jak ; ca- i ;  me-mój ;  mana�-umysł; nimiudni
powoduje : ca-również : pasydmi-przewiduję ;  viparitdni-przeciwieństwo ; 
kesal'G-0 zabójco demona Keśl (Kr�Qo). 

lł. UMACZENIE 

Nie jestem w stanie pozostać tutaj ani chwil i  dłużej . Zapominam się i 
czuję zawrót głowy. Przeczuwam jedynie zło. O zabójco demona Keśi . 

ZNACZENIE 

Z powodu irytacji Arjuna nie był w stanie pozostać na polu walki i 
zapominał się na skutek słabości swojego umysłu. 

Przyczyną dezorientacj i  w życiu jest nadmierne przywiązanie do rzeczy 
materia lnych.  Bhaywi1 dvitiyabhinivesata[l :  taka bojażl iwość i u trata rów
nowagi umysłowej właściwa jest osobom. na które zbyt duże oddz iaływanie 
mają warunki materi alne. A rjuna przewidywał tylko nieszczęście na polu 
walk i  - nic uszczęśl iwiłoby go nawet zwycięstwo nad wrogiem.  Z naczące jest 
tutaJ słowo 1 1i111 iHa . C złowiek widząc, że oczekuje go tylko n ieszczęście.  myśli 
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wtedy: " Dlaczego tutaj jestem?" Każdy zainteresowany jest sobą i swoim 
dobrobytem. N ikt nie jest zainteresowany Najwyższą Osobą. Oczekuje się, że 
Arjuna wykaże brak zainteresowania własną korzyścią i podda się woli K�r:iy. 
który jest prawdziwym dobroczyńcą każdego. Uwarunkowana dusza zapomina 
o tym i dlatego cierpi róż ne materialne bol ąc zki . A rjuna uważał, z e  
zwycięstwo w walce byłoby dla niego jedynie przyczyną rozterek. 

lEKST 3 1  

Wf :q ifą)sdq�tllflł {ro �Wfift{ą' I 
Wf ąttf �q � Wf :q �tł � :q 1 1ą � l i  

na ca 5reyo'nupasyami 
haf\·iJ S l'ajanam iJhal'e 

na kailk!fe l'ijayG1n kmw 
na ca rajya1n sukhani ca 

na-ani nie; ca-również; sreya!1 -dobro; anupasyami-przewiduję: har va 
-przez zabicie; srnjanam-własnych krewnych; ahal'e-w walce: na-ani nie: 
kdnk!je-pragnę ; vijayam-zwycięstwa ; kr!f'.la- O K�r:io ; na-ani nie ; ca-rów
nież ; rdjyam-królestwa ; sukhdni-tego szczęścia ; ca-również. 

Il. UMACZENI E  

Nie roz u miem, jakież t o  dobro może wyn iknąć z zabicia moich 
własnych krewnych w tej walce ani nie mogę, mój drogi Kr�QO, pragnąć 
tego zwycięstwa, królestwa ani s zczęścia. 

ZNACZENIE 

Uwarunkowane dusze nie wiedząc, że ich najwyższym interesem i dobrem 
jest Vi�QU, czyli Kr�r:ia, kierują swoją uwagę na związki cielesne, mając złudną 
nadzieję, że w nich znajdą szczęście. Pod wpływem złudzenia zapominają. że 
Kr�r:ia jest również przyczyną szczęścia materialnego. Tutaj A rjuna zdaje się 
nawet zapominać o kodeksie moralnym obowiązującym k!jalriyów. Powiedzi
ane jest, że dwa rodzaje ludzi zdolne są do wejścia na potężny i oślepiający 
glob słoneczny, mianowicie k!jalriya, który umiera w walce pod osobistym 
przewodnictwem K r�r:iY i osoba w wyrzeczonym porządku życia. która 
poświęca się całkowicie kulturze duchowej. Arjuna nie chce zabić nawet 
swoich wrogów, nie mówiąc już o swoich krewnych. Sądził, że jeśli zabije 
krewnych, nie zazna szczęścia w życiu; dlatego nie chciał wałczyć . To tak jak 
osoba, która nie czuje głodu i w związku z tym nie jest skłonna do gotowania.  
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Z adecydował, że uda się do lasu, aby tam żyć w odosobnieniu. A le jako 
k�atr(ra musiał mieć królestwo, aby móc zachować swoją pozycję i utrzymać 
się przy życiu. K�atr(rowie bowiem nie mogą angażować się w żadne inne 
zajęcia. Lecz Arjuna nie posiadał królestwa. Jedyną możliwością odzyskania 
królestwa, odziedziczonego po swoim ojcu, była walka z kuzynami i braćmi. 
Tego jednak nie chciał uczynić. D latego uważał, że powinien udać się do lasu i 
tam żyć w odosobnieniu.  

lEKSf 32-35  

f.fi �) �ą;r �ft lit11tlfąłt'1 � I  
� CfiTflłt ą) mą �: � ;ą- 1 1  ą � 1 1  
� �s� � suoli+€ł"f'łłąl � � I 
JC1:ą1ąl: fm: �mąą- � fqffilm: 1 1  ąą 

� �.....__ �r: Jijmt: 'ITTrf! �: �tt,„ą„�'łl I 
� t�fłł;iJlf'r mt)sft �� 1 1 ąv 1 1  
zją �<tąu�ą� m: ft � �'Tfftr 
� 'tłld(i�l'if! ąil sftftr: �1�'11�'1 l i  ą� l i  

kim n o  rajyena govinda 
kim bhogair ;lvitena va 

ye�am arthe kank�itam no 
r{Jjyam bhoga� sukhani ca 

ta ime'vasthita yuddhe 
pra1.1ams ryakrva dhanani ca 

acarya� pirara� putras 
rarhaiva ca pitamaha� 

matula� śvaśura� pautra� 
śyala� sambandhinas ratha 

etan na hantum icchami 
ghnato 'pi madhusudana 

api trailokya-r{Jjyasya 
hero� kim nu mahi-krte 

niharya dharrara�{ran na� 
ka priti� syajjanardana 

kim-jaki pożytek ; na�-dla nas ; raJyena-jest z tego królestwa ; govinda-0 
Kr�r:io ; kim-co ; bhogai�- radość ; jivitena -żyjąc ; va-lub też ; ye�am-dla 
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których ;  arthe-o ile chodzi o ;  kdnk,\'itam-pożądane ; na!i-nasze ; rdjyam
królestwo; bhogd!i-radości materialne ; sukhdni-wszelk.ie szczęście ; ca-rów
nież ; te-wszyscy z nich;  i me-ci ; avasthitd!i- usytuowani ; yuddhe-na tym 
polu bitwy ; prd!ldn-życi a ;  tyaktvd-oddać ; dhandni-bogactwa ; ca-również ; 
dcdryd!i-nauczyciele ; pitara!i-ojcowie ; putrd!i-synowie ; tathd-jak rów
nież ; eva-z pewnością ; ca-również ; pitdmahd!i-dziadkowie ; mdtuld!i
wujowie ; śvaśurQ!i-teściowie ; pautrQ!i-wnuki ; śyd/d!i-szwagrowie ; sam
bandhina!i-krewni ; tathd-jak również ; etan-wszyscy ci ; na-nigdy;  hantum 
-dla zabicia ; icchdmi-pragnę ; ghnata!i-zabic i ;  api-nawet;  madhusudana-
0 zabójco demona Madhu (Kr.mo) ; api-nawet jeśli ; trailokya-trzech świa
tów; rdjyasya-królestwa ; heto!i-w zamian ; kim-nie mówiąc już o; nu-tylko ; 
mahi-krte-dla ziemi ; nihatya-przez zabicie ; dhdrtard,\'{rdn-synowie Dhrta
ra��ry ; nah-nasz ; kd-co ; priti!i-przyjemność ; sydt-czy będzie ; jandrdana 
-O żywicielu wszystkich żywych istot. 

1ł. UMACZENIE 

O Govindo, jakież znaczenie może mieć dla nas królestwo, szczęście 
albo nawet samo życie, gdy c i  wszyscy, dla których możemy tego pragnąć, 
zgromadzil i  się tutaj, na tym polu bitw}"? O Madhusudano, kiedy 
nauczyciele, ojcowie, synowie, dziadkowie, wujowie, teściowie, wnuki ,  
szwagrowie i wszyscy krewni gotowi są oddać swoje życie i własność, i 
stoją teraz oto przede mną, dlaczego mamże pragnąć ich śmierci, nawet 
gdybym ja sam miał ujść z życiem? O żywicielu wszystkich stworzeń, nie 
jestem gotów wałczyć z nimi, nawet w zami�n za w s zystkie trzy światy, 
nie mówiąc już o ziemi. 

ZNACZENIE 

A rjuna nazwał Pana Kr�i:ię Govindą, a to dlatego, że Kr�i:ia jest obiektem 
wszelkiej przyjemności dla krów i zmysłów. Używając tego znaczącego 
słowa, Arjuna daje do zrozumienia, co zadowoli jego zmysły. Chociaż 
zadowalanie naszych zmysłów nie jest zadaniem Govindy, to jeśli my 
spróbujemy zadowalać zmysły Govindy, automatycznie zadowalane będą i 
nasze zmysły. W życiu materialnym każdy pragnie zadowalać swoje własne 
zmysły i chce, aby Bóg spełniał jego polecenia w tym względzie. Pan zadowala 
zmysły żywych istot na tyle, na ile one na to zasługują, a nie w takim stopniu, 
jak one mogą tego pragnąć. Jeśli jednak ktoś ma wprost przeciwne nastawienie 
- mianowicie, gdy on próbuje zadowolić zmysły Govindy, bez pragnienia 
zadowolenia swoich własnych zmysłów, wtedy dzięki Jego łasce spełniane są 
wszystkie pragnienia żywej istoty. Głębokie uczucie dla społeczeństwa i 
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członków rodziny, okazane tutaj przez A rj unę, częściowo spowodowane jest 
jego naturalnym dla nich współczuciem. Dlatego nie jest on gotów wałczyć. 
Każdy pragnie w jakimś stopniu żyć na pokaz - dzielić się i pokazywać swoje 
bogactwa przyjaciołom i krewnym, ale Arjuna obawia się, że wszyscy jego 
krewni i przyjaciele polegną w walce i nie będzie z kim podzielić się 
bogactwem.  Jest to rozumowanie typowe dla życia materialnego. Życie 
transcendentalne jest jednak inne. W swoim pragnieniu zadowolenia Pana 
wielbiciel może, jeśli taka jest woła Pana, przyjąć wszelkie bogactwa dla 
służby Pana. Jeśli  jednak Pan nie życzy sobie tego, nie powinien on 
przyjmować ani grosza. Arjuna nie pragnął zabijać swoich krewnych, a jeśli 
była jakakolwiek potrzeba zabicia ich, wołał, aby Kr�ąa zrobił to osobiście. 
Nie wiedział on jeszcze wtedy, że Kr�ąa przeznaczył ich wszystkich na 

śmierć, zanim jeszcze stanęli na polu wałki, i że on miał być tylko 
instrumentem Kr�ąy. Oni byli już martwi. Fakt ten zostanie wyjawiony w 
następnych rozdziałach. Jako naturalny wielbiciel Pana, Arjuna nie chciał 
sięgać po miecz, aby mścić się na swoich niegodziwych kuzynach i braciach, 
ale planem Pana było to, że wszyscy oni mieli zostać zabici .  Bhakta Pana nie 
mści się na złoczyńcach, lecz Pan nie toleruje żadnej krzywdy wyrządzonej 
Jego wielbicielowi przez niegodziwców. Pan może usprawiedliwić kogoś,jeśli 
chodzi o Niego Samego. N ie wybacza On jednak nikomu, kto wyrządził 
krzywdę Jego wielbicielom. Dlatego Pan był zdecydowany zabić łotrów, 
chociaż serce Arjuny pełne było współczucia dla nich. 

lEKST 3 6  

q1q�ą1�aC::�Hi�dll'łH'łdlfl:ł;H I 
d'�lłfl(� ąlf � \łid{i'l„mF� I 
� ft���= �� 11 ąą  l i 

papam evaśrayed asman 
hatvaitan atatayina� 

tasman narha vayam hantum 
dhartaraHran svabilndhavan 

svajanam hi katham hatva 
sukhina� syama madhava 

papam-występki; eva-z pewnosc1ą; asrayet-muszą opanować; asman
nas; hatva-przez zabicie; etan-wszystkich tych; atatayina� -napastnicy; 
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tasmat-dlatego; na-nigdy; arha�-zasługując; vayam-nas; hantum-zabić; 
dhartara�{ran-synów Dhrtara�iry; svabandhavan -razem z przyjaciółmi; 
svq/anam-krewnymi; hi-z pewnością; katham-jak; hatva-przez zabicie; 
sukhina�-szczęśliwi ; syama-zostać ; madhava-0 Kr�i:io (mężu bogini 
szczęścia). 

Il. UMACZENIE 
Nie  przystoi nam zabijać synów DhrtariiHry i n aszych przyjac iół, 

O Kr�IJO. Cóż przez to zyskamy, O mężu bogin i  szczęścia, i jakże 
będziemy mogli być szczęśliwi, zabiwszy naszych własnych krewnych? 

ZNACZENIE 
Według wskazówek wedyjskich jest sześć rodzajów napastników: I )  

podający truciznę; 2 )  podpalacz domu; 3 )  atakujący z bronią śmiertelną; 4) 
rabujący bogactwa; 5) zajmujący obcy ląd; 6)  porywacz żon. Tacy napastnicy 
mają być natychmiast zabijani i nie ma za to grzechu. Zabijanie takie przystoi 
zwykłemu człowiekowi, ale Arjuna nie był zwykłą osobą. Był świątobliwy z 
natury i dlatego chciał postąpić z nimi odpowiednio do tej cechy. Ten rodzaj 
świętości nie jest jednak odpowiedni dla k�atriyó 11". Owszem, człowiek 
odpowiedzialny za administrację par'lstwem powinien być świątobliwy, ale 
jednak nie może być tchórzem. Np. Pan Rama był tak święty, że ludzie 
pragnęl i  mieszkać w Jego królestwie (Rama-rajya), ale Pan Rama nigdy nie 
okazał sie tchórzem. Ravana był napastnikiem w stosunku do Ramy, 
ponieważ porwał Jego żonę Sitę, i jak wiemy, Pan Rama dał mu wystarczającą 
nauczkę, nie mającą sobie równej w historii świata. W przypadku Arjuny 
jednakże należy wziąć pod uwagę to, że miał on do czynienia z napastnikami 
szczególnego rodzaju, mianowicie ze swoim własnym dziadkiem, swoim 
nauczycielem, przyjaciółmi, synami, wnukami, etc . Stąd owo mniemanie, że 
nie powinien być tak bezwzględny, jak by to było konieczne w stosunku do 
zwykłych napastników. Poza tym, święte osoby powinny wybaczać . Takie 
zalecenia dla świętych osób są bardziej istotne niż jakakolwiek potrzeba 
polityczna. Zamiast zabijać swoich krewnych z politycznych powodów, lepiej 
byłoby wybaczyć im, kierując się religią i zasadami świętości .  Zatem nie 
uważał takiego zabijania, w imię tymczasowego szczęścia materialnego, za 
korzystne. Przede wszystkim, królestwo i przyjemności czerpane z niego nie 
są czymś stałym, więc dlaczego miałby narażać życie i ryzykować zbawie
niem, zabijając swoich powinowatych? Nazwanie Kr�QY "Madhavą" , czyli 
mężem bogini szczęścia, jest również znaczące w tym związku. Arjuna chce 
tutaj zwrócić uwagę Kr�i:iie, że jako mąż bogini szczęścia nie powinien On 
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nakłaniać go do zajmowania się sprawą, która ostatecznie doprowadzi. do 
nieszczęścia. KrH1a jednakże nigdy nikomu nie przynosi nieszczęścia, a tym 
bardziej swoim wielbicielom. 

lEKST 3 7 - 3 8  
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yadyapy ete na  paśyanti 
lobhopahata-cetnsa� 

kula-k$aya-krtain do$ain 
mitra-drohe ca patakam 

kar ha in na jiieyam asmabhi� 
papad asman nivartitum 

kula-k$aya-krtain do$ain 
prapaśyadbhir janardana 

yadi-jeśłi; api-z pewnością; ete-oni; na-nie; paśyanti-widzą; lobha-chci
wość ; upahata-opanowani ; cetasa�-serca ; kula-k$aya-w zabiciu rodziny ; 
kr-ram-uczynione ; do$am-błąd ; mitra-drohe-kłótnia z przyjaciółmi ;  ca
również; patakam-następstwa grzechów; katham -dlaczego; na-nie będzie
my; jiieyam-wiedzieć o tym; asmabhi�-przez nas; papat-z grzechów; 
asmat-nas; nil'artitum-zaprzestać; ku/a-k$aya-unicestwienie dynastii ; kr
tam-przez uczynienie tego; do$am-zbrodnia; prapaśyadbhi�-przez tych, 
którzy są w stanie zrozumieć; janardana--0 Kr�i:io. 

TŁUMACZENIE 

O Janardano, chociaż ludzie ci, opanowani przez chciwość, nie widzą 
niczego złego w zabiciu rodziny ani w kłótni z przyjaciółmi, ale dlaczego 
my, wiedzący czym jest grzech, mielibyśmy tutaj splamić nasze serca? 

ZNACZENIE 

K!jatr(rn nie powinien odmawiać udziału w walce ani w grze, jeśli został 
wyzwany przez stronę przeciwną. Będąc tak zobowiązanym, Arjuna nie mógł 
odmówić wałki, kiedy został wyzwany przez stronę Duryodhany. Arjuna 
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uważał, że jego zaślepieni przeciwnicy nie są w stanie przewidzieć rezultatów 
takiego wyzwania. On sam przewidywał jedynie złe skutki i dlatego wahał się, 
czy przyjąć to wyzwanie. Zobowiązanie jest czymś wiążącym, gdy jego 
rezultaty są dobre, ale gdy rzecz ma się inaczej, wtedy nikt nie chce czuć się 
zobowiązanym. Rozważywszy wszystkie" za" i "  przeciw" ,  Arjuna zdecydował 
się nie wałczyć. 

lEKST 39 
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kula-k�aye pral}aśyanti 
kula-dharmalJ sanatanalJ 

dharme na�{e kulam krtsnam 
adharmo'bhibhavaty uta 

kula-k�aye-w zniszczenieniu rodziny; pral}aśyanri-zostają pokonane ; 
kula-dharmd}J-tradycje rodzinne ; sandtandlJ-wieczne ; dharme-w religii ;  
na�{e-będąc zniszczonymi ; kulam-rodzina ; krrsnam-masowo ; adharmalJ
bezbożna ; abhibhavati-przemienia się ; uta-jest powiedziane. 

11:. UMACZENIE 
Wraz z unicestwieniem dynastii zanikają wieczne tradycje rodzinne i 

wskutek tego reszta rodziny oddaje się bezbożnym praktykom. 

ZNACZENIE 
W systemie varl}aśrama istnieje wiele zasad tradycji religijnej , które mają 

pomagać członkom rodziny właściwie wzrastać i osiągać wartości duchowe. 
W rodzinie za te oczyszczające procesy, praktykowane od narodzin do 
śmierci, odpowiedzialni są starsi członkowie rodziny. Ale z chwilą ich śmierci 
takie rodzinne tradycje mogą zaginąć. Pozostali, młodsi członkowie rodziny, 
mogą rozwinąć bezbożne zwyczaje i w ten sposób stracić szansę duchowego 
zbawienia. Dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się zabijać starszych 
członków rodziny. 

lEKST 40 

�mf'łl�� Sf9>'QHt t��q: I 
�'r, � � � ąul�s;(: 1 1  'tl o l l  



Tekst 4 1 ] Na Polu Bitewnym Kuruk�etra 

adharmiibhibhaviit kr$tJa 
pradu$yanti kula-striya� 

stri$U du${iisu viir$t}eya 
jayare vartJa-sankara� 

63 

adharma-bezbożność; abhibhaviit-dominujące; kr$tJa-0 Km10; pradu
$_1'anti-ulegają profanacji; kula-striya�-kobiety w rodzinie; stri$u-kobiet; 
du${iisu-będąc w ten sposób zbeszczeszczone; viir$tJeya -O potomku Vr�i:ii; 
jayate-w ten sposób staje się; vartJa-sankara�-niepożądane potomstwo. 

Il.. UMACZENIE 
A kiedy w rodzinie panuje bezbożność, O Kr�IJO, kobiety ulegaj ą  

shańbieniu; a zbeszczeszczone, o potomku Vr�Qi, wydają n a  świat 
niepożądane potomstwo. 

ZNACZENIE 
Dobra populacja w ludzkim społeczeństwie jest podstawą pokoju, dobrobytu 

i duchowego postępu w życiu. Religijne zasady instytucji vartJdśrama zostały 
tak zaplanowane, aby w społeczeństwie panowała przewaga dobrej populacji ,  
dla ogólnego duchowego postępu państwa i społeczeństwa. Taka populacja 
zależy od czystości i religijności kobiet. Tak jak dzieci podatne są na złe 
wpływy, tak również kobiety łatwo ulegają deprawacji. Dlatego zarówno 
dzieci, jak i kobiety, muszą znajdować się pod opieką starszych członków 
rodziny. Zaangażowanie kobiet w różne praktyki religijne chroni je od 
zbłądzenia (cudzołóstwa). Według Cai:iakya Pai:iQit 11.obiety nie są na ogół 
bardzo inteligentne i dlatego nie zasługują na zaufanie. Dlatego różne tradycje 
rodzinne dotyczące praktyk religijnych powinny zawsze je w takie praktyki 
angażować , a wtedy ich czystość i oddanie zapewni narodziny dobrej 
populacji, zdolnej do uczestniczenia w systemie vartJiiśrama . Kiedy upada 
system rartJiiframa-dharma, kobiety w naturalny sposób mają swobodę 
mieszania się z mężczyznami, oddają się cudzołóstwu, ryzykując wydaniem 
na świat niepożądanej populacji .  Przyczyną cudzołóstwa w społeczeństwie są 
również nieodpowiedzialni mężczyźni, i wskutek tego niepożądana populacja 
zalewa ludzką rasę, narażając społeczeństwo na wojny i epidemie. 

TEKST 4 1  
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sankaro narakdyaiva 
kula-ghn<in<im kulasya ca 

patanti pitaro hy e�<im 
lupta-pi!Jrjodaka-kriyd� 

(Rozdz. I 

sankara�-takie niepożądane dzieci; narakaya-dla piekielnego życia; 
eva-z pewnością; kula-ghnanam-tych, którzy są zabójcami rodziny; kulas
ya-z rodziny; ca-również; patanti-upadają; pitara�-przodkowie; hi-z pew
nością; e�am-nich; lupta-zarzucone; pi!Jrja-ofiary; udaka-woda; kn)·a� 
-spełnianie. 

TŁUMACZENIE 
Kiedy wzrasta niepożądana populacja, tworzą się piekielne warunki, 

zarówno dla rodziny, jak i dla niszczycieli tradycji rodzinnej .  W takich 
skorumpowanych rodzinach nie dba się już więcej o ofiarowanie wody i 
pożywienia dla przodków. 

ZNACZENIE 
Według zasad pracy dla rezultatów istnieje okresowa potrzeba ofiarowywa

nia przodkom rodziny pożywienia i wody. Ofiara ta spełniana jest przez kult 
Vi�ąu, ponieważ spożywanie resztek pokarmu sfiarowanego Vi�ąu może 
uwolnić od następstw wszelkiego rodzaju grzechów. Czasami przodkowie 
muszą cierpieć z powodu następstw swoich grzechów, a czasami niektórzy z 
nich nie mogą nawet otrzymać wulgarnego ciała materialnego i dlatego 
zmuszeni są pozostać w ciałach subtelnych, jako duchy. Zatem, gdy 
potomkowie ofiarowują swoim przodkom pozostałości prasadam, przodkowie 
ci zostają wybawieni nie tylko z tej nieszczęśliwej formy, ale i z innych 
rodzajów nieszczęśliwego życia. Takie usługi oddawane przodkom należą do 
tradycji rodzinnych i ci, których życie nie jest służbą oddania, powinni 
spełniać takie ofiary. Jednak przez samo pełnienie służby oddania, jedna 
osoba może uwolnić setki i tysiące przodków od wszelkiego rodzaju nieszczęść. 
Oznajmia to Bhagavatam: 

devar�i-bhutapta-nnzam pitnzam 
na kinkaro nayamnzi ca riiJan 

sarvatmana ya� śara!Jam śara!Jyam 
garo mukundam parihrtya kartam 

"Każdy, kto przyjmuje schronienie lotosowych stóp Mukundy, wyzwoliciela, 
porzuca wszelkiego rodzaju zobowiązania i traktuje tę ścieżkę bardzo poważ-



Tekst 43 l Na Polu Bitewnym Kuruk�etra 65 

nie, ten nie ma żadnych długów ani zobowiązań wobec półbogów, mędrców, 
żywych istot w ogólności, wobec członków rodziny, ludzkości ani przodków" 
(Bhcig. I 1 .5 .41  ). Obowiązki takie spełniane są automatycznie przez pełnienie 
służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga. 

lEKSf 42 
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do�air etai� ku/a-ghnanam 
var!la-sańkara-ktirakai� 

utsadyante jati-dharma� 
kula-dharmaś ca śaśvata� 

do�ai�-przez takie błędy; etai�-wszystkich tych; kula-ghnanam-zabójców 
rodziny; var!la-sańkara-niepożądane dzieci; karakai�-przez sprawców; 
utscidyante-powoduje zniszczenie ; jciti-dharmci�-plany społeczne; kula
dharmci�-tradycja rodzinna ; ca-również ; ściśvatci�-wieczna. 

1ł. UMACZENIE 
Poprzez złe czyny tych, którzy niszczą tradycje rodzinne, rujnowane są 

wszelkie rodzaje wspólnych planów i zajęć, które służą dobru rodziny. 

ZNACZENIE 
Istnienie czterech porządków społecznych, połączone z zajęciami słu

żącymi dobru rodziny, tak jak zostało to ustanowione przez instytucję 
sancitana-dharma albo var!lciśrama-dharma, ma na celu umożliwienie 
ludzkim istotom osiągnięcie ostatecznego zbawienia. Dlatego łamanie tradycji 
sancitana-dharma przez nieodpowiedzialnych przywódców społecznychjest 
przyczyną chaosu w społeczeństwie, na skutek którego ludzie zapominają o 
celu życia - Vi�ąu. Tacy przywódcy nazywani są ślepcami, a osoby, które 
podążają za nimi z pewnością zostaną wprowadzone w chaos. 

lEKSf 43 
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utsanna-kula-dharmiir.ziirh 
manu�yiir.ziirh janiirdana 

narake niyatarh viiso 
bhavatlty anuśuśruma 

[Rozdz. I 

u/sanna-zepsuty; kula-dharmiir.ziim-tych, którzy mają tradycje rodzinne; 
manu�yiir.ziim-takich ludzi; janiirdana-0 Kr�Qo; narake-w piekle; niyatam 
-zawsze; vdsa�-pobyt; bhavati-tak się dzieje ;  iti-w ten sposób; anuśuśruma 
-usłyszałem poprzez sukcesję uczniów. 

ll:. UMACZENIE 

O Kr�IJO, żywicielu i obrońco ludzi, usłyszałem poprzez sukcesję 
uczniów, że c i ,  którzy n i szczą tradycje rodz inne, n igdy nie wychodzą 
z piekła. 

ZNACZENIE 

Arjuna opiera swoje argumenty nie na osobistym doświadczeniu, ale na tym 
co usłyszał od autorytetów. Jest to sposób otrzymywania prawdziwej wiedzy. 
Nie można dojść do istoty rzeczywistej wiedzy bez pomocy właściwej osoby, 
która jest już utwierdzona w tej wiedzy. Istnieje taki system w instytucji 
varr.ziiśrama, w którym za grzeszne działanie należy przed śmiercią poddać 
się ablucji. Ten, kto zawsze trwa w grzechu, musi przejść przez ten proces 
ablucji, nazywany priiyaścitta . Jeśli tego nie uczyni, z pewnością skierowany 
zostanie na planety piekielne, gdzie będzie pędził marny żywot, będący 
skutkiem jego grzesznego postępowania. 

lEKST 44 
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aho bata mahat-piiparh 
karturh vyavasitii vayam 

yad riijya-sukha-lobhena 
hanturh svajanam udyatii� 

aha�-niestety; bata-jakie to dziwne; mahat-wielkie; papam-grzechy; 
kartum-dokonać; vyavasitii�-zdecydowani; vayam-my; yat-tak, aby; riijya 
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-królestwo; sukha-lobhena-powodowani żądzą szczęsc1a królewskiego; 
hantum-zabić; svajanam-krewnych; udyatałz-ubiegając się o. 

TŁUMACZENIE 
Niestety, jakież to dziwne, że to żądza posiadania roz koszy królewskich 

popycha nas do popełnienia grzesznych c zynności. 

ZNACZENIE 
Kto kieruje się w swoim działaniu pobudkami egoistycznymi, ten może być 

zdolny do takich grzesznych czynów, jak zabicie własnego brata, ojca czy 
matki. Jest wiele takich przykładów w historii świata. Ale Arjuna, będąc 
świętym wielbicielem Pana, zawsze świadomy jest zasad moralnych i dlatego 
stara się takich czynów uniknąć. 

1EKST 45 
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yadi mdm apratikdram 
aśastram śastra-pd1Jayałz 

dhdrtardHrd ra1:ze hanyus 
tan me k�emataram bhavet 

yadi-nawet jeśli; mam-mnie; apratikaram-bez stawiania oporu; aśa
stram-bez pełnego uzbrojenia; śastra-pa1Jayałz-ci z bronią w ręku; dharta
rd�{rdłz-synowie Dhrtara�!ry ; ra1Je-na polu walki ; hanyułz-mogą zabić ; 
tat-to; me-mój ;  k�emataram- lepiej ; bhavet-zostać. 

TŁUMACZENIE 
Zamiast walczyć z nimi, wolałbym, by synowie Dhrtar�try zabili mnie 

nieuzbrojonego i nie stawiającego oporu. 

ZNACZENIE 
Jest zwyczajem - zgodnym z zasadami walki obowiązującymi k�atriyów -

że nie powinno się atakować nieuzbrojonego i nie stawiającego oporu wroga. 
Arjunajednakże w takiej enigmatycznej sytuacji, zadecydował, że nie będzie 
walczył, jeśli zostanie zaatakowany przez wroga. Nie zważał na to jak bardzo 
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strona przeciwna zdecydowana była walczyć. Jednak wszystko to jest oznaką 
dobrego serca Arjuny, wielkiego bhakty Pana. 

lEKST 46 
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saiijaya uviica 
evam uktviirjuna� sankhye 

rathopastha upiiviśat 
vi$rjya sa-śaram ciipam 

śoka-samvigna-miinasa� 

saiijaya!z-Sanjaya; uviica-rzekt, evam-w ten sposób; uktvii-mówiąc; 
aljuna�-Arjuna; sankhye-w walce; ratha-rydwan; upastha�-usytuowany 
na; upiiviśat-usiadł ponownie; visr./ya-trzymając z dała; sa-śaram-razem ze 
strzałami; ciipam-łuk; śoka-rozpacz; samvigna-strapiony; manasa�-w 
umyśle. 

'IŁUMACZENIE 
Saiijaya rzekł: Przemówiwszy w ten sposób na polu wałki, Arjuna 

odłożył swój łuk i strzały, i usiadł w rydwanie, przepełniony żalem. 

ZNACZENIE 
Obserwując położenie przeciwnika, Arjuna powstał z rydwanu. Teraz, 

opanowany przez rozpacz, usiadł ponownie, odkładając swój łuk i strzały. 
Taka dobra o miękkim sercu osoba, pełniąca służbę oddania dla Pana, gotowa 
jest do zdobycia wiedzy o samo-realizacji . 

Tak końcu� się wyjaśnienia Bhaktivedanty do pierwszego rozdziału 
Śrimad-Bhagavad-gfty, traktujqcego o sytuacji Na polu bitewnym Kuruk$etra. 



ROZDZIAŁ II 

Treść Gity w Skrócie 

lEKST 1 
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sanjaya uviica 
tam tathii krJJayiivi${am 

aśru-pur1Jiiku/ek$a1Jam 
vi$idantam idam viikyam 

uviica madhusudana� 

sańjaya� uviica-Sanjaya rzekł; tam-do Arjuny; tathii-w ten sposób; 
krJJayii-współczuciem; iivi${am-przepełniony; aśru-pur1Ja-pełne łez; iiku/a 
-przygnębiony; ik$a1Jam-oczy; vi$idantam-lamentujący; idam-to; viikyam 
-słowa; uviica-rzekł; madhusudhana�-zabójca demona Madhu. 

69 
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11:, UMACZENIE 
Safijaya rzekł: Widząc Arjunę przepełnionego współczuciem i pogrążo

nego w smutku, z oczyma pełnymi łez, Madhusudana [Kr�Qa) przemówił 
tymi słowy. 

ZNACZENIE 
Materialne współczucie, rozpacz i łzy, wszystkie są oznaką nieznajomości 

prawdziwego "ja". Prawdziwym współczuciem dla wiecznej duszy jest samo
realizacja. Znaczące w tym wersie jest słowo "Madhusudana" . Pan Kr�i:ia 
zabił demona Madhu, a teraz Arjuna zapragnął, aby Kr�i:ia zabił demona 
niezrozumienia, który przeszkodził mu w wypełnianiu je go obowiązków. Nikt 
nie wie, gdzie i kiedy współczucie jest na miejscu. Współczucie dla ubrania 
tonącego człowieka jest czymś absurdalnym. Nie można zbawić człowieka 
tonącego w oceanie niewiedzy jedynie przez wyratowanie jego zewnętrznego 
okrycia - "wulgarnego" ciała materialnego. Nie posiadający wiedzy o tym i 
rozpaczający z powodu tego zewnętrznego okrycia, nazywany jest śudra, 
czyli kimś, kto rozpacza nadaremnie. Arjuna był k!;atriyą i nie spodziewano 
się po nim takiego zachowania.JednakżePanKr�i:ia może rozproszyć rozpacz 
człowieka nie posiadającego wiedzy; w tym też celu wygłosiłOn Bhagavad
gltę. 

Ten rozdział poucza nas o samo-realizacji poprzez analityczne studium 
ciała materialnego i duszy, tak jak tłumaczy to najwyższy autorytet, Pan Śri 
Kr�Qa. Realizacja ta jest możliwa wówczas, kiedy nasze działanie oprzemy na 
utrwalonym poznaniu naszej rzeczywistej jaźni. 

lEKST 2 
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śrl bhagaviin uviica 
kutas tva kaśmalam idain 

vi�ame samupasthitam 
anarya-ju�{am asvargyam 

aklrti-karam arjuna 

śrl bhagavan uvdca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; kuta�-skąd ; tva-do 
ciebie ; kaśmalam-nieczystość ; idam-ta rozpacz ;  vi�ame-krytyczna go-
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dzina; samupasthitam-nadeszła; anarya-osoby, które nie znają wartości 
życia; ju�{am-praktykowane przez; asvargyam-to, co nie prowadzi na 
wyższe planety; akirti-niesława; karam-przyczyna; arjuna-0 Arjuno. 

lŁUMACZENIE 
Najwyższa Osoba Boga [Bhagavan] rzekł: Mój drogi Arjuno, jak to się 

stało, że opadły cię te n ieczyste myśli? Nie przystoją one człowiekowi, 
który zna prawdziwą wartość życia. Nie prowadzą one na wyższe planety, 
ale do czci utraty. 

ZNACZENIE 
Km1a i Najwyższa Osoba Boga są jednym i tym samym, dlatego poprzez 

całą Girę PanKm1a tytułowany jest: "Bhagavan" . Bhagavanjest najwyższym 
w Absolutnej Prawdzie. Prawda Absolutna realizowana jest w trzech fazach 
poznania: mianowicie, jako Brahman, czyli wszech-przenikający duch; 
Paramatma, czyli zlokalizowany aspekt Najwyższego w sercu wszystkich 
żywych istot; i Bhagavan, czyli Najwyższa Osoba Boga - Pan Kr�Qa. 
Koncepcja Prawdy Absolutnej została wytłumaczona w Śrimad-Bhagavatam 
w ten sposób: 

vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jiianam advayam 
brahmeti paramatmeti bhagavan iti śabdyate 

"Znawca Prawdy Absolutnej realizuje ją w trzech fazach poznania, i 
wszystkie one są tożsame. Te trzy fazy Absolutnej Prawdy wyrażone są jako: 
Brahman, Paramatma i Bhagavan." (Bhag. 1 .2 . 1 1 )  Owe trzy boskie aspekty 
można wytłumaczyć na przykładzie słońca, które również posiada trzy różne 
aspekty, mianowicie: blask słoneczny, powierzchnię słoneczną i wnętrze. Kto 
zajmuje się poznaniem tylko promieni słonecznych, ten jest studentem 
początkującym. Bardziej już zaawansowanym jest ten, kto poznaje powierzch
nię słoneczną. Jednak najwyższą jest osoba, która może wniknąć w samą 
planetę słoneczną. Zwykłych studentów, których zadowala poznanie samych 
promieni słonecznych - ich powszechnej przenikliwości i oślepiajacego 
blasku ich bezosobowej istoty - można porównać do tych, którzy są w stanie 
zrealizować tylko cechę Brahmana w Absolutnej Prawdzie. Student, który 
zrobił dalsze postępy, moż'.! poznać tarczę słoneczną, co porównywane jest do 
poznania cechy Paramatma w Absolutnej Prawdzie. Natomiast student, który 
jest w stanie wniknąć do serca planety słonecznej, porównywany jest do tych, 
którzy realizują osobową cechę Najwyższej Prawdy Absolutnej .  Zatem 
bhaktowie, czyli transcendentaliści, którzy zrealizowali cechę Bhagavana w 
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Absolutnej Prawdzie, są najwyższymi transcendentalistami, mimo iż wszyscy 
studenci zajmujący się poznaniem Prawdy Absolutnej studiują ten sam 
przedmiot. Słońce, tarcza słoneczna i procesy odbywające się wewnątrz 
planety słonecznej nie mogą zostać oddzielone od siebie,jednak studenci tych 
titzech różnych faz nie są studentami tej samej kategorii. 

Sanskryckie słowoBhagaviin zostało wytłumaczone przez wielki autorytet, 
Paraśarę Muni, ojca Vyasadevy. Bhagavanem nazywana jest Najwyższa 
Osoba, który posiada wszelkie bogactwa, wszelką siłę, wszelką sławę, 
wszelką wiedzę i wszelkie wyrzeczenie. Jest wiele osób, które są bardzo 
bogate, bardzo silne, bardzo piękne, bardzo sławne, bardzo wykształcone i 
wolne od przywiązań, ale nikt nie może twierdzić, iż posiada wszelkie 
bogactwa, wszelką siłę, etc„ niepodzielnie. Tylko Kr�ąa może to sobie 
przypisać, jako że On jest Najwyższą Osobą Boga. Zadna żywa istota, 
włącznie z Brahmą, Panem Śivą czy Narayaąem, nie może posiadać 
wszystkich tych przymiotów w pełni, tak jak posiada je Kr�ąa. Dlatego sam 
Pan Brahma w Brahma-samhitii wnioskuje, że Pan Kr�ąa jest Najwyższą 
Osobą Boga. Nikt nie jest Jemu równy ani też nikt Go nie przewyższa. On jest 
pierwotnym Panem, czyli Bhagavanem, znanym jako Govinda, i On jest 
najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn. 

iśvara� parama� kf$1Ja� sac-cid-iinanda-vigraha� 
aniidir iidir govinda� sarva-kiira1Ja-kiira1Jam 

"Jest wiele osób posiadających cechy Bhagavana, lecz Km1ajest Najwyż
szym, gdyż nikt nie jest w stanie Go przewyższyć. On jest Najwyższą Osobą, 
a Jego ciało jest wieczne, pełne wiedzy i szczęścia. On jest pierwotnym Panem 
Govindą i przyczyną wszystkich przyczyn." (Brahma-samhitii 5 .  l )  

W Bhdgavatam znajduje się wykaz wielu inkarnacji Najwyższej Osoby 
Boga, ale Kr�Qa opisany został jako oryginalna Osoba Boga, źródło wielu, 
wielu inkarnacji i Osób Boga: 

ete ciimśa-kalii� pumsa� kr�IJas tu bhagaviin svayam 
indriiri-vyiikulam lokam mrt;layanti yuge yuge 

"Wszystkie inkarnacje Osoby Boga podane tutaj są albo pełnymi ekspans
jami, albo częściami pełnych ekspansji Najwyższej Osoby Boga, lecz Kr�Qa 
jest Sam Najwyższą Osobą Boga." (Bhiig. 1 . 3 .28) 
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Zatem K�Qajest oryginalną Najwyższą Osobą Boga, Prawdą Absolutną, 
źródłem zarówno Duszy Najwyższej (Paramatrny), jak i bezosobowego 
Brahmana. 

Rozpacz Arjuny z powodu jego krewnych w obecności Najwyższej Osoby 
Boga jest z pewnością nie na miejscu i dlatego K�Qa wyraził Swoje zdumienie 
słowem kutas, " skąd" . Takich dziecinnych sentymentów nigdy nie spodzie
wano się po osobie należącej do cywilizowanej klasy ludzi, znanej pod nazwą 
Aryan. Słowo aryan odnosi się do osób, które znają wartość życia i posiadają 
cywilizację opartą na realizacji duchowej. Osoby kierujące się mateńalną 
koncepcją życia nie wiedzą, iż celem życia jest zrealizowanie Prawdy 
Absolutnej ,  Vi�QU, czyli Bhagavana. Urzeczone zewnętrznymi cechami świata 
materialnego nie wiedzą, czym jest wyzwolenie. Osoby, które nie posiadają 
wiedzy o wyzwoleniu z niewoli mateńalnej , nazywane są nie-Aryanami. 
Mimo iż Arjuna był k�atriyą, uchylał się on od swoich obowiązków, 
odmawiając walki. Ten akt tchórzostwa opisany został jako nie stosowny dla 
Aryan. Takie uchylanie się od obowiązku nie pomaga w uczynieniu postępów 
w życiu duchowym, nie daje nawet szansy na zdobycie sławy w tym świecie. 
Pan Kr�Qa nie pochwalił tak zwanego współczucia Arjuny dla jego krewnych. 

lEKST 3 
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klaibyam ma sma gamaJ:z part ha 
naitat tvayy upapadyate 

k�udram hrdaya-daurbalyam 
tyaktvotti�{ha parantapa 

klaibyam-niemoc ; ma-nie ;.sma-przyjmij to ; gamaJ:z-wejdż w;  part ha-O 
synu Pfthy; na-nigdy ; etat-jak to; tvayi-tobie ; upapadyate-przystoi ; �udram 
-bardzo mało;  hrdya-serce ; daurbalyam-słabość ; tyaktva-porzucając ; utt
i�{ha-powstań; parantapa-0 pogromco wroga. 

1l:. UMACZENIE 
O synu Prthy, nie poddawaj się tej hańbiącej niemocy. Nie przystoi to 

tobie. Porzuć tą małostkową słabość serca i powstań, pogromco wroga. 
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ZNACZENIE 
Arjuna został tutaj nazwany synem Pfthy, która była siostrą ojca Kr�ąy, 

Vasudevy. Zatem Arjuna był spokrewniony z Kr�ąa. Jeśli syn k$atryi 
odmawia walki, to jest on k$alriyq tylko z imienia, a jeśli syn bramina 
postępuje bezbożnie - jest on braminem tylko z nazwy. Tacy k$atriyowie i 
bramini nie są warci swoich ojców; dlatego Kr�ąa nie chciał, aby Arjuna okrył 
się niesławą. Arjuna był najbliższym przyjacielem K�ąy i �Qa bezpośrednio 
przewodził mu w rydwanie. I gdyby Arjuna wycofał się z walki, pomimo tych 
wszystkich zaszczytów, popełniłby czyn haniebny. Kr�ąa oświadczył mu, iż 
takie postępowanie nie przystoi jego osobie. Arjuna mógł dowodzić, że 
rezygnuje z walki powodowany wielkodusznością w stosunku do jak najbardziej 
godnego szacunku Bhi�my i swoich krewnych, Kr�ąa zauważył jednak, że 
tego rodzaju wielkoduszności nie pochwalają autorytety. Zatem osoby takie 
jak Arjuna, znajdujące się pod bezpośrednim przewodnictwem K�ąy, powinny 
zarzucić taką wielkoduszność czy tak zwaną łagodność. 

lEKSf 4 
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arjuna uviica 
katham bhi$mam aham sankhye 

dro!lam ca madhusudana 
i$ubhil:z pratiyotsyiimi 

pujiirhiiv  arisudana 

arjunal:z uviica-Arjuna rzekł; katham-jak; bhi$mam-do Bhl�my; aham
ja; sankhye-w walce; dro!lam-do Droąy; ca-również; madhusudana--0 
zabójco demona Madhu ; i$ubhil:z-strzałami ;  pratiyotsyami-kontratakować ; 
plija-arhau-czcigodni ; arislidana-0 zabójco wrogów. 

11:. UMACZENIE 
Arjuna rzekł: O zabójco Madhu [ Kr�ąo] , jakże mogę występować w 

walce przeciwko osobom takim, jak Bhi�ma i Droąa, którzy godni są 
mojej czci. 
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ZNACZENIE 
Uczciwi starsi i przełożeni, jak dziadek Bhi �ma i nauczyciel Dror:iacarya, 

zawsze godni są czci. Nawet jeśli atakują, nie powinno się przeciwko nim 
występować. Jest powszechną zasadą, że starszych i przełożonych nie należy 
wyzywać nawet na walkę słowną. Nie należy sprawiać im przykrości, nawet 
jeśli są czasem zbyt surowi. Jakże więc Arjuna mógłby wystJłpić przeciwko 
nim? Czy Kr�r:ia kiedykolwiek zaatakowałby Swego dziadka Ugrasenę albo 
Swego nauczyciela Sandfpaniego Muni ? To niektóre z argumentów, które 
Arjuna przedłożył Kr�r:iie. 

lEKST S 
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gunin ahatvd hi mahdnubhdvdn 
śreyo bhoktum bhaik�yam apiha /oke 

hatvdrtha-kdmdms tu gunin ihaiva 
bhunjlya bhogdn rudhira-pradigdhdn 

gunin-zwierzchnicy ; ahatvd-przez zabicie ; hi-z pewnością; mahd-anu
bhdvdn-wielkie dusze ; śreya�-lepiej jest ; bhoktum-cieszyć się życiem; 
bhaik,fyam-żebrając ; api-nawet; iha-w tym życiu ; loke-na tym świecie ; 
hatvd-zabijając ;  kdmdn-tego pragnąc ; tu-ale ; gunin-przełożeni ; iha-na 
tym świecie ; eva-z pewnością ; bhunjlya-musi cieszyć się ; bhogdn-rzeczy 
sprawiające radość ; rudhira-krew; pradigdhdn-splamiony. 

Il. UMACZENIE 
Myślę, że lepiej już  zostać żebrakiem, niż żyć kosztem ludzi wielkich 

duchem, którzy są przecież moimi nauczycielami. Chociaż są  oni 
skąpcami, niemniej jednak są starsi i są moimi zwierzchnikami. Jeśl i  oni 
zostaną zabici, nasze zdobycze splamione b�dą krwią. 

ZNACZENIE 
Według kodeksu życia duchowego, powinno się opuścić nauczyciela, który 

angażuje się w jakieś wstrętne czyny i który stracił rozsądek. Bhf�ma i Dror:ia 
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byli zobowiązani stanąć po stronie Duryodhany z powodu jego finansowej 
pomocy dla nich. Ale czy w swoim postępowaniu powinni kierować się tylko 
względami finansowymi? Nie powinni przyjmować takiej pozycji. W takiej 
sytuacji stracili oni szacunek należny nauczycielom. Jednak Arjunie trudno 
jest zerwać ze swoimi przywiązaniami rodzinnymi i nadal jest zdania, że 
mimo wszystko pozostają oni jego zwierzchnikami, a radość ze zdobyczy 
materialnych, które mogą przypaść mu po ich zabiciu, oznacza dla niego 
cieszenie się łupami splamionymi krwią. 

lEKSf 6 

;r �dfl:tci: � � 
ą(T � � � ;ft �: I 

� � ;r �:i\fą11łł
�są�di: � \iłld<11i: l i  ą l i  

n a  caitad vidma� kataran n o  gariyo 
yad vii jayema yadi va no jayeyu� 

yiin eva hatvii na ji.Jivi�iimas 
te'vasthitii� pramukhe dhiirtarii�{rii� 

na-ani nie; ca-również; etat-to; vidma�-wiemy; katarat-co; na�-nas; 
gariya�-lepsze; yat-co; vii-ani; jayema-pokonać nas; yadi-jeśli; vii-albo; 
na�-nas; jayeyu�-pokonać; yiin-ci; eva-z pewnością; hatvii-przez zabicie; 
na-nigdy; ji,;7vi�iima�-chcieć żyć; te-wszyscy oni; avasthitii�-są usytuo
wani; pramukhe-przed; dhiirtarii�{rii�-synowie Dhrtara�t.ry. 

11:. UMACZENIE 
Nie wiem też, co jest lepsze - pokonanie ich, czy przegrana z nimi. 

Synowie Dhrtara�try stoją teraz oto przed nami na polu walki i jeśli 
zabijemy ich, nie powinniśmy tedy dbać i o nasze życie. 

ZNACZENIE 
Arjuna stanął wobec dylematu: walczyć, takjak to nakazywał mu obowiązek 

k�atriyi, i zadać niepożądany gwałt, czy też raczej wycofać się z pola bitwy i 
zostać żebrakiem. W wypadku klęski czekała go również dola żebraka. Nie 
było pewności zwycięstwa, jako że zwycięską mogła okazać się każda ze 
stron. A gdyby nawet zwycięstwo czekało synów Pi'lQQU (a w tym przypadku 
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było to przesądzone) i synowie Dhrtara�lry zostaliby zabici, to trudno byłoby 
wyobrazić sobie życie bez nich. W takiej sytuacji byłaby to dla P�ąawów 
porażka innego rodzaju. Cała ta burza wątpliwości, którą przeżywa Arjuna 
dostatecznie dowodzi, iż był on nie tylko wielkim wielbicielem Pana, ale i 
również człowiekiem wielce oświeconym i całkowicie panującym nad swoim 
umysłem i zmysłami. A rozważanie możliwości pójścia w świat z kijem 
żebraczym - nie zapominajmy o królewskim pochodzeniu Arjuny - jest 
oznaką jego wolności od przywiązań. Był on osobą prawdziwie cnotliwą, jak 
wskazują na to wszystkie jego cechy, wraz z jego wiarą w słowa pouczeń Śri 
Km1y (jego mistrza duchowego). Należy wyciągnąć z tego wniosek, iż był on 
osobą całkowicie odpowiednią do wyzwolenia. 

Jeśli zmysły nie są kontrolowane, nie ma mowy o wzniesieniu się do 
platformy wiedzy, a bez wiedzy i oddania nie ma szansy na wyzwolenie. Tak 
więc musimy przyznać, żeArjuna posiadał te wszystkie kwalifikacje niezbędne 
do wyzwolenia, nie mówiąc już o jego nieprzeciętnych kwalifikacjach na 
płaszczyźnie materialnej . 

TEKST 7 
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kdrpa1Jya-do�apahata-svabhtiva� 
prcchtimi tvdm dharma-sammzir;fha-cetti� 

yac chreya� sytin niścitam bnihi tan me 
śi�yas te 'ham śddhi mam tvdm prapannam 

ktirpa1Jya-godna skąpca; do�a-słabość ; upahata-będąc obciążonym przez ;  
svabhdva�-właściwości ; prcchdmi-pytam ; tvdm-Ciebie ; dharma- religia ;  
sammur;Jha-zdezorientowany; ceta�-w sercu; yat-co; śreya�:.wszechdobro; 
syat-może być; niścitam-z pełnym zaufaniem; brohi-powiedz; tat-to; 
me-mnie; śi�ya�-uczniem; te-Twoim; aham-jestem; śadhi-poucz; mam
mnie; tvam-Tobie; prapannam-podporządkowany . 

1ł. UMACZENIE 
O Panie, proszę, powiedz mi wyraźnie, co mam uczynić, bo doprawdy 

nie wiem, co jest teraz moim obowiązkiem.Jestem teraz Twoim uczniem i 
duszą oddaną Tobie. Poucz  mnie, proszę. 
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ZNACZENIE 
Z natury rzeczy, cały system czynności materialnych jest źródłem dylema

tów dla każdego. Dylematy te występują na każdym kroku. Dlatego, dla 
własnej korzyści, należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, który 
może być właściwym przewodnikiem w wypełnianiu celu życia. Cała 
literatura wedyjska poleca nam przyjęcie bona fide mistrza duchowego, po to 
abyśmy mogli uwolnić się od niepożądanych dylematów życia. Są one jak 
płonący las, który w jakiś sposób zaczyna płonąć, chociaż nie został przez 
nikogo podpalony. Sytuacja w świecie jest taka, że dylematy życia pojawiają 
się w nim automatycznie, pomimo tego, iż my nie pragniemy żadnych 
zakłóceń. Nikt nie pragnie pożaru, ajednak zdarza się on i sprawia nam dużo 
kłopotu. Więc po to, by położyć kres tym dylematom życia i aby zrozumieć 
naukę, która je rozwiąże, mądrość wedyjska radzi nam zbliżyć się do bona 
finde mistrza duchowego, będącego w sukcesj i  uczniów. Nie należy zatem 
pozostawać samemu z kłopotami materialnymi, ale powinno się przyjąć 
mistrza duchowego. Takie jest znaczenie tego wersetu. 

Kogo możemy uważać za człowieka z dylematami materialnymi? Jest nim 
ten, kto nie rozumie problemów życia. W Gorg o Upon i�od człowiek taki jest 
opisany w następujący sposób: 

yo va etod ok�oroin gargy oviditvasmal lokat proiti so kfP0'.10� 

"Biedny jest człowiek, który nie rozwiązuje problemów życia jak ludzka 
istota i który wskutek tego opuszcza ten świat jak koty i psy, bez zrozumienia 
nauki o samorealizacji ." Ta ludzka forma życia jest najbardziej wartościową 
rzeczą dla żywej istoty i daje ona szansę na rozwikłanie problemów życia. 
Dlatego nieszczęśliwy jest ten, kto nie wykorzystuje tej sposobności właściwie. 
Natomiast brahmo'.lem (brominem)jest ten, kto jest wystarczająco inteligentny, 
aby użyć swego ciała do rozwiązania wszystkich problemów życia. 

KrpofJOS, czyli osoby nieszczęśliwe, tracą swój czas nadmiernie przywi
ązując się do rodziny, społeczeństwa, kraju, itd . ,  żyjąc według zasad 
materialnej koncepcji życia. Często ich przywiązanie do życia rodzinnego, 
mianowicie do żony, dzieci i innych członków rodziny, można porównać do 
"choroby skórnej" . K!POIJO myśli, że jest w stanie uchronić członków swojej 
rodziny od śmierci, albo że rodzina czy społeczeństwo może ocalić go od 
śmierci. Ten typ przywiązania rodzinnego można znaleźć również wśród 
niższych gatunków zwierząt, które też opiekują się swoimi dziećmi. Arjuna 
będąc człowiekiem inteligentnym mógł zrozumieć, że to właśnie jego 
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przywiązanie do członków rodziny i pragnienie uchronienia ich od śmierci, 
było przyczyną jego dylematu. Mimo iż wiedział, że jego obowiązkiem było 
walczyć, to jednak z powodu nieszczęsnej słabości nie mógł wywiązać się z 
tego obowiązku. Dlatego prosi Pana Kr�r:ię, najwyższego mistrza duchowego, 
aby znalazł On ostateczne rozwiązanie. Ofiaruje się być uczniem Kr�ąy. 

I oto nadszedł czas, aby położyć kres przyjacielskim rozmowom. Rozmowy 
pomiędzy mistrzem i uczniem są poważne, i teraz Arjuna pragnie mówić 
bardzo poważnie przed rozpoznanym mistrzem duchowym. Kr�r:ia jest zatem 
pierwotnym mistrzem duchowym naukiBhagavad-gity, a Arjunajest pierw
szym uczniem mającym zrozumieć Gitę. W jaki sposób Arjuna zrozumiał 
Bhagavad-gitę? O tym mówi sama Gita. Nie zważając jednak na to, 
niemądrzy światowi naukowcy tłumaczą, iż nie ma potrzeby podporządko
wania sięKr�r:iiejako osobie, ale " nienarodzonemu wewnątrzKr�ąy." Nie ma 
różnicy pomiędzy K�ąą wewnątrz i na zewnątrz. I ten, kto nie rozumie tego, a 
próbuje zrozumieć Bhagavad-gitę, zasługuje na miano największego głupca. 
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na hi prapaśyami mamapanudyad 
yac chokam uccho�alJam indriyaf)am 

avapya bhumav asapatnam rddham 
rajyam surillJilm api cadhipatyam 

na-nie; hi-z pewnością; prapaśyami-widzę; mama-mój; apanudyat
mogą odpędzić; yat-tej; śokam-rozpaczy; uccho�alJam-wysuszający; indri
yillJam-zmysłów; avapya-osiągając; bhumau-na ziemi; asapatnam-bez
konkurencyjnego; rddham-pomyślne ; rtyyam-królestwo; surdl}dm-półbogów; 
api-nawet; ca-również ;  ddhipatyam-supremacja. 

lŁUMACZENIE 
Smutek wysusza moje zmysły - ja zaś jestem bezradny. I cóż go odejmie, 

nawet gdybym zdobył królestwo nie mające sobie równego na ziemi, 
z władzą podobną mocy niebiańskich półbogów? 
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ZNACZENIE 
Cóż z tego że Arjuna wysuwał tak wiele argumentów opartych na 

znajomości zasad religijnych i kodeksu moralności. Okazuje się, że bez 
pomocy mistrza duchowego - Pana Śri Kr�r.iy, nie był on w stanie rozwiązać 
swojego rzeczywistego problemu. Mógł przekonać się, iż tak zwana wiedza 
okazała się nieprzydatną do rozstrzygnięcia problemów będących przyczyną 
jego udręki i że nie jest w stanie rozwiązać tych dylematów sam, bez pomocy 
mistrza duchowego, takiego jak Pan Kr�r.ia. Wiedza uniwersytecka, erudycja, 
wysoka pozycja, etc. ,  wszystkie są bezużyteczne, jeśli chodzi o rozwiązanie 
życiowych problemów, pomoc można otrzymać tylko od mistrza duchowego, 
takiego jak Pan Kr�r.ia. Zatem wniosek jest taki, że bona fide mistrzem 
duchowymjest ten, kto jest w stu procentach świadomymKr�r.iy,jako że tylko 
taka osoba może rozwiązać wszystkie problemy życia. Pan Caitanya powie
dział, że ten jest prawdziwym mistrzem duchowym, kto jest mistrzem w nauce 
o świadomości Kr�r.iy, bez względu na jego pozycję społeczną. 

kibavipra, kiba nyasi, śudra kene naya 
yei kr$f.1a-tattva-vetta, sei'guru ' haya. 

(Caitanya-caritamrta, Madhya 8. 1 27)  
"Nie ma znaczenia, czy ktoś jest vipra (uczonym w mądrości wedyjskiej), 

czy jest osobą niskiego rodu, czy też jest sannyasinem (osobą w wyrzeczo
nym porządku życia). Jeśli jest on mistrzem w nauce o Kr�r.iie, jest on 
doskonałym i bona fide mistrzem duchowym." Nie będąc zatem mistrzem w 
świadomości Kr�l.lY, nikt nie jest bona fide mistrzem duchowym. Jest również 
powiedziane w literaturze wedyjskiej: 

$a{-karma-nipuf.1o vipro mantra-tantra-viśarada� 
avai$f.1avo gurur na syad vai$f.1ava� śvapaco guru� 

"Uczony bramin ,  znawca wszystkich przedmiotów wiedzy wedyjskiej . jest 
niezdolny do zosiania mistrzem duchowym, jeśli nie jest on Vai�r.iavą, czyli 
ekspertem w nauce o świadomości Kn;r.iy. Natomiast osoba urodzona w 
rodzinie należącej do niższej kasty, może zostać mistrzem duchowym, jeśli 
jest ona świadomym Kr�l.lY Vai�r.iavą." 

Problemów życia materialnego - narodzin, starości, chorób i śmierci - nie 
można zlikwidować przez gromadzenie bogactw i rozwój ekonomiczny. W 
wielu częściach świata są rozwinięte ekonomicznie państwa, które zasobne są 
w bogactwa i obfitują we wszelkie udogodnienia materialne,jednak problemy 
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życia materialnego są tam ciągle obecne. N a wszelkie sposoby poszukują one 
spokoju, ale prawdziwe szczęście mogą osiągnąć jedynie wtedy, kiedy 
skorzystają z rady Kr�Qy, czyli Bhagavad-gity i Śrimad-BhO.gavatam -
będącymi naukami Kr�QY - albo z rad bona fide reprezentanta Kr�Qy, 
człowieka świadomego Kr�I)y. 

Gdyby rzeczywiście rozwój ekonomiczny i materialny dobrobyt mogły 
rozproszyć rozterki wynikłe z powodu rodzinnych, społecznych, narodowych 
czy międzynarodowych niepokojów, wtedy Arjuna nie powiedziałby, że 
nawet królestwo nie mające sobie równego na ziemi czy wszechwładza, jaką 
posiadają półbogowie na planetach niebiańskich, nie będą w stanie ukoić jego 
rozpaczy. Dlatego szukał schronienia w świadomości Kr�QY, i jest to właściwa 
droga do osiągnięcia spokoju i harmonii. Rozwój ekonomiczny albo panowanie 
nad światem mogą skończyć się w każdej chwili, z przyczyn jakichś 
kataklizmów natury materialnej. Nawet wzniesienie się do jakiejś wyższej 
planetarnej pozycji ( tak jak np. teraz ludzie poszukują miejsca na księżycu), 
może również skończyć się w jednej chwili. Potwierdza toBhagavad-gitO.: k# 
!le pu!lye martya/okam viśanti. "Kiedy skończą się rezultaty pobożnych 
czynów, następuje ponowny upadek ze szczytu szczęścia do najniższej 
pozycji życia." Wielu światowych polityków upadło w ten sposób. Takie 
upadki stanowią jedynie więcej powodów do rozterek. 

Jeśli więc chcemy położyć ostateczny kres tym rozterkom, wtedy musimy 
przyjąć schronienie Kr�Qy, tak jak stara się to zrobić Arjuna. Arjuna prosi 
Kr�Qę, aby rozwiązał jego problem definitywnie, a taka jest droga świadomości 
Kr�Qy. 

lEKST 9 

san}aya uvO.ca 
evam uktvO. h�ikeśam 

gw;JO.keśal; parantapalJ 
na yotsya iti govindam 

uktvO. tu�!lim babhuva ha 

saiijayalJ uvO.caJ;-Sanjaya rzekł; evam-w ten sposób; uktvO.-mówiąc; 
hr�ikeśam-do Kr�QY, pana zmysłów; gu{IO.keśalJ-Arjuna, mistrz w ujarzmia-
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niu ignorancji; parantapa!z-pogromca wroga; na yotsye-nie będę wałczył; 
iti-w ten sposób ; govindam-do Kr�Qy, dającego przyjemność ; uktva-mó
wiąc ; tzi,f�im-cichy ; babhuva-stał się ; ha-z pewnośCią. 

11:. UMACZENIE 
Saiijaya rzekł: Przemówiwszy w ten sposób, Arjuna, pogromca wroga, 

oznajmił Kr�ąie: "Govindo, nie będę wałczył" , i uciszył się. 

ZNACZENIE 
Dhrtara*a musiał być bardzo zadowolony usłyszawszy, iż Arjuna nie 

będzie walczył i opuszcza pole wałki z zamiarem zostania żebrakiem. Jednak 
Saiijaya, swoim oznajmieniem, iż Arjuna zdolny jest do zabicia swoich 
wrogów, ponownie rozczarował starego króla. Chociaż Arjuna był przez 
pewien czas przepełniony fałszywym smutkiem, na skutek swojego przywią
zania do rodziny - to jednak w końcu podporządkuje się Kr�i:tie, najwyższemu 
mistrzowi duchowemu, jako Jego uczeń. A to oznacza, że wkrótce powinien 
uwolnić się od fałszywej rozpaczy, wypływającej z uczuć rodzinnych i zostać 
oświecony doskonałą wiedzą o samorealizacji, czyli świadomością Kr�i:tY· 
Zatem z pewnością będzie walczył. Tak więc radość Dhrtara�t.rY zostanie 
wkrótce rozwiana, z chwilą gdy Arjuna dostąpi oświecenia za przyczyną 
Kr�i:tY - będzie on bowiem walczył do końca. 

lEKST 1 0  
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tam uviica hr;flkeśa!z 
prahasann iva bhiirata 

senayor ubhayor madhye 
vi,fldantam idam vaca!z 

tam-do niego; uviica-rzekł; h�lkeśa!z-pan zmysłów, Kr�Qa; prahasan
uśmiechając się; i va-w ten sposób; bhiirata--0 Dhrtar�µo, potomkuBharaty; 
senayo!z-armii ;  ubhayo!z-obu stron ; madhye-pomiędzy ; vi,fldantam-do 
rozpaczającego ; i dam-następujące ; vaca!z-słowa. 

· 
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Tł.. UMACZENIE 
O potomku B haraty, n a  ten czas Knąa, stojąc  pośrodku obu armii 

i uśmiechając s ię, przemówił tymi słowy do pogrążonego w smutku 
Arjuny. 

ZNACZENIE 
Rozmowa ta toczyła się pomiędzy dwoma bliskimi przyjaciółmi, mianowicie 

Hr�ikeśą i Gu<;łakeśą. Jako przyjaciele, obaj byli na tym samym poziomie, ale 
jeden z nich z własnej woli został uczniem drugiego. Km1a uśmiechał się, 
ponieważ przyjaciel zgodził się zostać jego uczniem. Jako Pan wszystkiego, 
zajmuje On zawsze wyższą pozycję i jest mistrzem każdego, a jednak Pan 
akceptuje każdego, kto pragnie być Jego przyjacielem, synem, kochankiem 
albo wielbicielem, albo kogoś, kto Jego pragnie w takiej roli. Więc kiedy został 
zaakceptowany jako mistrz, natychmiast przyjął tą rolę i rozmawiał z uczniem 
jak mistrz - z całą powagą, takjakjest to wymagane. Była to otwarta rozmowa, 
prowadzona w obecności obu armii, tak aby wszyscy mogli wyciągnąć z niej 
korzyści. Zatem tematy Bhagavad-gity nie zostały przeznaczone dla jakiejś 
określonej osoby, towarzystwa czy społeczeństwa. Są one dla wszystkich i 
zarówno przyjaciele, jak i wrogowie mająjednakowe prawo do ich wysłucha
nia. 
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śri bhagavdn uvdca 
aśocydn anvaśocas tvam 

prajnd-vdddmś ca bh<i�ase 
gat<islin agat<islimś ca 

ndnuśocanti parpjitdl:z 

śri bhagavó.n u va.ca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; aśocyó.n-to nad czym 
nie warto rozpaczać ; anvaśocal:z-rozpaczasz; tvam-ty ;prajn<i-v<id<in-uczone 
rozmowy ; ca-również ; bhd�ase-mówiąc ;gara-utracone ; aslin-życie ; agata 
-niedawny ; as/in-życie ; ca-również ;  na-nigdy ; anuśocanti-rozpaczają; 
pa1:z{iit<il:z-uczeni. 
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1ł. UMACZENIE 

Błogosławiony Pan rzekł: Mówiąc wielce uczenie opłakujesz to, co nie 
jest warte rozpaczy. Mędrzec bowiem nie rozpacza ani nad żywym, ani 
nad umarłym. 

ZNACZENIE 

Pan natychmiast przyjął pozycję nauczyciela i udzielił nagany Swemu 
uczniowi, nazywając go pośrednio głupcem. Pan powiedział: przemawiasz jak 
człowiek uczony, ale nie wiesz, że ten kto jest naprawdę uczonym - kto 
posiadł wiedzę o ciele i duszy - nigdy nie rozpacza z powodu ciała, bez 
względu na to, czy jest to ciało martwe czy żywe. Jak to zostanie wyjaśnione w 
następnych rozdziałach, wiedza oznacza znajomość materii i ducha, oraz 
kontrolera tych obu. Arjuna dowodził, iż większą wagę należy przywiązywać 
do zasad religijnych niż do politycznych i społecznych. Nie posiadał wiedzy o 
materii, duszy i Najwyższym. A ponieważ brakowało mu tej wiedzy, nie 
powinien był pozować na człowieka bardzo uczonego. Nie był nim i dlatego 
rozpaczał z powodu czegoś, co nie warte było rozps::zy. Ciało rodzi się i jego 
przeznaczeniem jest być zniszczonym, dziś czy jutro. Zatem ciało nie jest tak 
ważne jak dusza. Kto o tym wie, ten jest prawdziwie uczonym, i nie ma dla 
niego powodu do rozpaczy, bez względu na stan ciała materialnego. 
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na tv evdharń jdtu ndsarń 
na tvarń neme janddhipd� 

na caiva na bhavi�ydma� 
sarve vayam ata� param 

na-nigdy ; tu-ale ; eva-z pewnością; aham-Ja; jdtu-staje się ; na-nigdy ; 
dsam-istniał; na-to nie jest tak ; tvam-ty; na-nie ; ime-wszyscy ci;janddhi
pd�-królowie ; na-nigdy ; ca-również ; eva-z pewnością ; na-nie tak; bhavi�
ydma�-będzie istniał; sarve-my wszyscy ; vayam-my ;  ata� param-w 
przyszłości. 1ł. UMACZENIE 

Nie było bowiem nigdy takiej chwili, w której nie istniałbym Ja, ty, czy 
wszyscy ci królowie; ani też w przyszłości żaden z nas nie przestanie 
istnieć. 
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ZNACZENIE 

W Vedach, w Ka{ha Upani$ad, jak również w Śvetóśvatara Upani$ad, 
powiedziane jest, że Najwyższa Osoba Boga jest żywicielem niezliczonej 
liczby żywych istot, odpowiednio do ich różnej pozycji wynikającej z ich 
indywidualnego postępowania i skutków tego postępowania. Najwyższa 
Osoba Boga jest również, poprzez Swoją całkowitą ekspansję, obecny w sercu 
każdej żywej istoty. Tylko święte osoby, które są zdolne widzieć tego samego 
Najwyższego Pana wewnątrz i na zewnątrz, mogą faktycznie osiągnąć 
doskonały i wieczny pokój .  

nityo nityónii.m cetanaś cetanónóm 
eko bahunam yo vidadhii.ti kama.n 
tam ii.tmastham ye'nupaśyanti dhirós 
le$óm śóntiłz śóśvati netare$ii.m. 

(Ka{ha 2.2 . 1 3) 

Ta sama prawda wedyjska, która została wyjawionaArjunie, jest dostępna 
dla wszystkich osób w tym świecie, które pozują na bardzo wykształcone, a w 
rzeczywistości mają bardzo ubogi zasób wiedzy. Pan mówi wyraźnie, że On 
Sam, Arjuna i wszyscy królowie zgromadzeni na polu wałki są wiecznie 
indywidualnymi istotami i On jest wiecznym żywicielem tych indywidual
nych żywych istot zarówno w ich uwarunkowanym, jak i wyzwolonym stanie. 
Arjuna, wieczny towarzysz Pana, i wszyscy zgromadzeni królowie są 
wiecznymi, indywidualnymi osobami, a Najwyższa Osoba Boga jest naj
wyższą indywidualną osobą. To znaczy, że nie było czasu w przeszłości, 
kiedy nie istnieliby oni wszyscy jako indywidua, a to znaczy, że również w 
przyszłości pozostaną oni wiecznie oddzielnymi istotami. Ich indywidualność 
istniała w przeszłości i ta indywidualność będzie kontynuowana bez przerwy 
w przyszłości. Dlatego nie ma powodu rozpaczać nad kimkolwiek. 

Pan Kr�ąa, najwyższy autorytet, nie potwierdził tutaj teorii Mayavacli 
mówiącej ,  że dusza indywidualna oddzielona teraz okryciem móyi, czyli 
złudzenia, po wyzwoleniu połączy się z bezosobowym Brahmanem i straci 
swoją indywidualną egzystencję. Nie znajduje też tutaj potwierdzenia teoria 
mówiąca, iż tylko w uwarunkowanym stanie życia myślimy o indywidual
ności. Kr�ąa wyraźnie oznajmia tutaj , i jest to potwierdzone również w 
Upani$adach, że również w przyszłości będzie wiecznie istniała indywidual
ność Pana i innych istot. Ta wypowiedź Kr�ąy jest autorytatywna, jako że 
Kr�ąa nie może ulegać złudzeniu. Gdyby indywidualność nie była faktem, 
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wtedy K�ąa nie podkreślałby tego tak bardzo - nawet w przyszłości. 
FilozofowieMiyividi mogą sprzeczać się, że indywidualność, o której mówi 
Kr�i:ia dotyczy mateńi, a nie ducha. Nawetjeśli przyjmie się ten argument, że 
indywidualność jest czymś mateńalnym, to w jaki sposób wyróżnić wtedy 
indywidualność K�i;iy? K�i;ia zapewnia o Swojej indywidualności w prze
szłości i zapewnia o niej również w przyszłości. Potwierdził On Swoją 
indywidualność na wiele różnych sposobów, a bezosobowy Brahman został 
uznany za wtórnego w stosunku do K�i;iy. K�i;ia zachowuje tą Swoją 
indywidualność przez cały czas. Gdyby został On uznany za zwykłą 
uwarunkowaną duszę o indywidualnej świadomości, wtedy JegoBhagavad
gitii nie miałaby wartości autorytatywnego pisma objawionego. Zwykły 
człowiek, ze wszystkimi czterema ułomnościami ludzkiej natury, nie jest 
zdolny do wygłaszania nauk, które byłyby warte słuchania. Gitii jest ponad 
taką literaturą. Żadna światowa książka nie może równać się z Bhagavad
gitq. Jeśli przyjmujemy K�i;ię za zwykłego człowieka, wtedy Gita traci całą 
swoją wagę. Filozofowie Mayavadi dowodzą, że pluralność, o której mówi ten 
wers, jest konwencjonalna i odnosi się tylko do ciała. Lecz taka cielesna 
koncepcja została już potępiona w wersetach poprzedzających ten wers. 
Potępiwszy pojmowanie żywych istot w kategońi ciał, jak mógłby K�i;ia 
ponownie wysuwać tego rodzaju twierdzenie? Zatem indywidualność jest 
zachowywana na gruncie duchowym i potwierdzają to wielcy iiciiryowie, jak 
Śri Raminuja i inni. Gitii w wielu miejscach wyraźnie oznajmia, że tą 
duchową indywidualność rozumieją tylko ci, którzy są wielbicielami Pana. 
Natomiast ci, którzy są zazdrośni o K�i;ię, jako Najwyższą Osobę Boga, nie 
mają bona fide podejścia do tej literatury. Podejście nie-wielbicieli do nauk 
Bhagavad-gity podobne jest lizaniu przez pszczoły zewnętrznej powierzchni 
słoika z miodem. Czy można poznać smaku tego miodu, nie otworzywszy 
wpierw słoika? Podobnie, jak oznajmia to czwarty rozdział tej książki, nikt 
poza wielbicielami Pana nie może zrozumieć mistycyzmuBhagavad-gity ani 
poznać jego smaku. Nie mogą też przeniknąć Gity osoby, które zazdrosne są o 
samo istnienie Pana. Zatem tłumaczenie Gity przez filozofów Miyivadi jest 
jak najbardziej błędną prezentacją całej prawdy. Pan Caitanya zabronił nam 
czytania komentarzy Miyivadi i ostrzegał, że ten, kto próbuje zrozumieć ich 
podejście do Gity, traci wszelką siłę, aby zrozumieć Jej prawdziwą tajemnicę. 
Gdyby indywidualność odnosiła się tylko do świata doświadczalnego, wtedy 
nie byłoby potrzeby wygłaszania nauk przez Pana. Oddzielność duszy 
indywidualnej i Pana jest wiecznym faktem, i potwierdzają to wyżej wymieni
one Vedy. 
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dehino'smin yathii dehe 
kaumiiram yauvanam jarii 

tathil dehilntara-prilptir 
dhiras tatra na muhyati 
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dehina!z-wcielonego; as min-w tym; yatha-jak; dehe-w ciele; kaumilram 
-wiek chłopięcy; yauvanam-młodość; jara-starość; tathii-podobnie; de
htintara-przemiana ciała ; prtipti!z-osiągnięcie ; dh ira!z-ten, kto jest zrówno
ważony ; tatra-skutkiem tego; na-nigdy ; muhyati-wprowadzony w błąd. 

TŁUMACZENIE 

Tak jak wcielona dusza bezustannie wędruje w tym ciele, od wieku 
chłopięcego, poprzez młodość aż do starości, podobnie przechodzi ona 
w inne ciało po śmierci. Zmiany takie nie zwodzą duszy samo-zrealizo-
wanej. 

ZNACZENIE 

Ponieważ każda żywa istota jest indywidualną duszą, każda zmienia swoje 
ciało w każdej chwili, manifestując się czasami jako dziecko, czasami jako 
młodzieniec a czasami jako starzec. Dusza jednak pozostaje zawsze taką 
samą i nie podlega żadnym zmianom. Ta indywidualna dusza ostatecznie 
zmienia swoje ciało w chwili śmierci, przechodząc wówczas do ciała 
następnego. I jako że otrzymanie następnego ciała z chwilą następnych 
narodzin (czy to materialnych czy duchowych) jest rzeczą pewną, nie było 
powodu do rozpaczy z racji śmierci Bhi�my i Dror:iy, o których Arjuna był tak 
bardzo niespokojny. Powinien był raczej cieszyć się, że zmieniają oni swoje 
ciała ze starych na nowe, odmładzając tym samym swoje energie. Takie 
zmiany ciała pociągają za sobą różnorodne radości i cierpienia, będące 
skutkiem czyjegoś postępowania w życiu. Więc Bhi�ma i Dror:ia, będąc 
duszami szlachetnymi, z pewnością mieli otrzymać w życiu następnym albo 
ciała duchowe, albo co najmniej życie w ciałach niebiańskich (posiadając 
takie ciała, istoty z wyższych systemów planetarnych mogą w wyższym 
stopniu korzystać z radości materialnej egzystencji). Tak więc w obu 
przypadkach nie było powodu do rozpaczy. 
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Każdy człowiek posiadający doskonałą wiedzę o pozycji duszy indywidu
alnej, Duszy N aj wyższej i o naturze - zarówno materialnej, jak i duchowej -
nazywany jest dhira, czyli najbardziej opanowanym. Takiego człowieka 
nigdy nie oszałamia zmiana ciał. Teoria jedności duszy, wyznawana przez 
filozofów Mayavadi, nie może zostać przyjęta chociażby z tego względu, że 
dusza nie może zostać pocięta na kawałki tworzące fragmentaryczne cząstki. 
Gdyby to było możliwe, świadczyłoby to o rozszczepialności czy zmienności 
Najwyższego, co niezgodne jest z zasadą, iż Najwyższy Duch jest niezmienny. 

Jak potwierdza to Gitii, fragmentaryczne części Najwyższego istnieją 
wiecznie (saniitana) i nazywane są k�ara, co oznacza, że mają one tendencję 
do upadku w naturę materialną. Te fragmentaryczne cząstki są wieczne, 
zatem indywidualna dusza pozostaje taką samą - fragmentaryczną, nawet po 
wyzwoleniu. Raz wyzwolona, żyje ona wiecznym życiem, w szczęściu i 
wiedzy, z Osobą Boga. 

Teorię " odbicia" można zastosować w stosunku do Duszy Najwyższej, 
obecnej w każdym indywidualnym ciele i znanejjakoParamatma, która różna 
jest od indywidualnej żywej istoty. Kiedy niebo odbija się w wodzie, odbicie to 
przedstawia zarówno słońce, iak i księżyc i gwiazdy. Gwiazdy można 
porównać do żywych istot, a słońce czy księżyc do Najwyższego Pana. 
Indywidualną fragmentaryczną duszę reprezentuje Arjuna, a Duszą Najwyższą 
jest Osoba Boga, Śri KrnQa. Jak zostanie to wyjawione na początku rozdziału 
czwartego, nie znajdują się oni na tym samym poziomie. Gdyby Arjuna 
znajdował się na tym samym poziomie co Kr�Qa i gdyby Kr�Qa nie 
przewyższałArjuny, wtedy ich związek: związek nauczającego i nauczanego, 
straciłby swoje znaczenie. Gdyby obaj znajdowali się pod wpływem złudnej 
energii (mdyd), wtedy nie istniałaby taka potrzeba, aby jeden z nich był 
nauczycielem, a drugi uczniem. Nauki takie nie miałyby żadnej wartości, jako 
że nikt, kto znajduje się w szponach miiyi, nie może być autorytatywnym 
nauczycielem. Wobec tego należy przyznać, że Pan Kr�Qa jest Najwyższym 
Panem, zajmującym wyższą pozycję w stosunku do żywej istoty, Arjuny, 
który reprezentuje zapominającą, łudzoną przez miiyę, duszą. 
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matra-sparśas tu kaunteya 
śito�!la-sukha-dul:zkha-dal:z 

agamapayino'nityas 
tams titik�asva bharata 
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matra-zmysłowy; sparśal;-percepcja; tu-tylko; kaunteya--0 synu Kunti; 
śita-zima; u�!la-łato; sukha-szczęście; dul:zkha-dal;-sprawiający ból; aga
ma-pojawiający się; apayinaJ;-znikający; anityal:z-nietrwały; tan-wszyst
kie; titik�asva-spróbuj tolerować; bhiirata--0 potomku Bharaty. 

Tł, UMACZENIE 
O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i n iedol i i ich znikanie 

we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie z imowych i 
letnich pór roku. Wyn ikają one z percepcji zmysłowej, O potomku 
Bharaty, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju. 

ZNACZENIE 
Należy nauczyć się tolerować okresowe pojawianie się i przemijanie 

szczęścia i niedoli, i bez względu na okoliczności właściwie wypełniać swoje 
obowiązki. Według zaleceń wedyjskich, należy codziennie wcześnie rano 
brać kąpiel, nawet podczas miesiąca Miigha (styczeń-łuty). Mimo iż jest 
wtedy bardzo zimno, człowiek przestrzegający zasad religijnych nie będzie się 
ociągał z wzięciem kąpieli . Podobnie kobieta nie waha się gotować w kuchni w 
maju i czerwcu, które są najgorętszymi miesiącami lata. Należy wypełniać 
swoje obowiązki, bez względu na klimatyczne niedogodności. Podobnie, 
wałka jest religijną zasadą obowiązującą k�atriyów i chociaż ktoś ma walczyć 
z przyjaciółmi czy krewnymi, nie powinien uchylać się od swojego obowiązku. 
Należy przestrzegać przepisanych zasad i reguł religijnych, gdyż w ten sposób 
można wznieść się do platformy wiedzy, a jedynie przez wiedzę i oddanie 
można uwolnić się ze szponów mayi. 

Dwa różne imiona, którymi został tutaj nazwany Arjuna, mają również 
swoje znaczenie. Nazwanie go Kaunteyą przypomina o jego wielkich powią
zaniach rodzinnych ze strony matki a imię Bharata wyraża jego wielkość ze 
strony ojca. Mając więc obie strony na uwadze, powinien on pamiętać o 
swoim wielkim dziedzictwie. Wielkie dziedzictwo niesie ze sobą odpowiedzial
ność, jeśli chodzi o właściwe wypełnianie swoich obowiązków; dlatego 
Arjuna nie mógł uniknąć walki. 
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yam h i  na vyathayanty ete 

puru$am puru$ar$abha 
sama-du�kha-sukham dhiram 

so'mrtatviiya kalpate 
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yam-ten, kto; hi-z pewnością; na-nigdy; vyathayanti-są przygnębiające; 
ete-wszystkie te; puru$am-dla osoby; puru$ar$abha-jest najlepszym spośród 
ludzi; sama-niezmienny; du�kha-strapienie; sukham-szczęście; dhiram
cierpliwy; sa�-on; amrtatviiya-do wyzwolenia; ka/pate-jest odpowiedni. 

1Ł UMACZENIE 
O najlepszy spośród ludzi (Arjuno] , osoba, która pozostaje n iewzru

szona zarówno wobec szczęścia, jak i n ieszczęścia i zachowuje równo
wagę w obu, jest z pewnością  gotowa do wyzwolenia. 

ZNACZENIE 
Kto jest wytrwały w swoim dążeniu do wzniosłego stanu realizacji 

duchowej i potrafi jednakowo znosić przypływy szczęścia i nieszczęścia, ten 
jest z pewnością osobą odpowiednią do wyzwolenia. Czwarty etap życia w 
instytucji var�dśrama, mianowicie wyrzeczony porządek życia (sannydsa), 
jest okresem bardzo pracowitym. Lecz ten, kto rzeczywiście chce uczynić 
swoje życie doskonałym, z pewnością przyjmie sannydsę, bez względu na 
wszelkie trudności .  Trudności te zazwyczaj wynikają z zerwania związków 
rodzinnych, odłączenia się od żony i dzieci. Jeśli jednak ktoś jest w stanie 
znieść te trudności, jego ścieżka do realizacji duchowej będzie na pewno 
doskonała. Podobnie,Arjuna otrzymał radę, aby był wytrwałym w wypełnianiu 
swoich obowiązków, nawet jeśli trudno jest wałczyć z członkami rodziny czy 
ukochanymi osobami. Pan Caitanya przyjął sannydsę w wieku lat dwudziestu 
czterech i osoby utrzymywane przez Niego, młoda żona, jak również stara 
matka, pozostały bez opieki. Jednak z powodu wyższych racji przyjął On 
sannyiisę i był wytrwały w wypełnianiu Swoich wyższych obowiązków. Taki 
jest sposób na osiągnięcie wyzwolenia z niewoli materialnej .  
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niisato vidyate bhiivo 
niibhiivo vidyate sata� 

ubhayor api dmo'ntas 
tv anayos tattva-darśibhi� 
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na-nigdy ; asata�-z nieistniejącego; vidyate-jest; bh<iva�-trwanie; na
nigdy ; abhdva�-zmieniając jakość ; vidyate-jest ; sata�-z wiecznego ; ubha
yo�-obu ; ap i-naprawdę ; dma�-zauważyli ; anta�-wniosek; tu-ale ; anayo� 
-ich ; tattva-prawda ; darśibhi�-przez proroków. 

Il. UMACZENIE 
Ci, którzy są prorokami prawdy, stwierdzil i ,  że w n ieistniejącym nie ma 

trwałości, a to co istnieje - nie przestaje istnieć. Prorocy prawdy 
stwierdzi l i  to, studiując naturę obu. 

ZNACZENIE 
Nie ma trwałości w zmieniającym się ciele. To, że ciało zmienia się w każdej 

chwili, poprzez reakcje zachodzące w różnych komórkach,  jest faktem 
uznanym przez współczesną medycynę. W ten sposób odbywa się wzrost i 
starzenie się organizmu. Jednak pomimo tych wszystkich zmian w ciele i 
umyśle, dusza pozostaje cały czas taką samą. W tym tkwi różnica pomiędzy 
materią i duchem. Z natury rzeczy ciało podlega bezustannym zmianom, 
dusza zaś jest wieczna. Fakt ten uznają wszyscy prorocy prawdy, zarówno 
impersonaliści , jak i personaliści. W Vi.n1u PuriitJa jest powiedziane, że Vi�QU 
i jego siedziby posiadają samo-iluminującą duchową egzystencję. "Jyotlin�i 
vi�!JUr bhavaniini vi�tJU�." Słowa: istniejący i nieistniejący odnoszą się tylko 
do ducha i materii. Tak przedstawiają to wszyscy prorocy prawdy. 

Jest to początek nauki Pana dla żywych istot pozostających pod dezorien
tującym wpływem ignorancji . Usunięcie ignorancji pociąga za sobą odnowie
nie wiecznego związku pomiędzy wielbiącym i wielbionym, i wynikającego 
stąd zrozumienia różnicy pomiędzy cząstkowymi żywymi istotami a Najwyż
szą Osobą Boga. Naturę Najwyższego można poznać przez dokładne studia 
nad samym sobą, rozumiejąc różnicę pomiędzy sobą i Najwyższą lstotąjako 
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związek pomiędzy częścią i całością. W Vediinta-sutrach, jak również w 
Śrimad-Bhiigavatam, Najwyższy został uznany za żrócHo wszystkich emana
cji - zarówno niższych, jak i wyższych. 

Jak zostanie to wyjawione w rozdziale siódmym, żywa istota należy do 
wyższej natury. Chociaż nie ma różnicy pomiędzy energią i żrócHem energii, 
żrócHo energii uznane zostało za Najwyższego a energia, albo natura, za 
podłegłą Jemu. Żywe istoty są zatem zawsze zależne od Najwyższego Pana, 
tak jak jest to w przypadku pana i sługi albo nauczyciela i ucznia. Takiej 
czystej wiedzy nie może zrozumieć osoba znajdująca się pod wpływem 
ignorancji. I aby zniweczyć tą ignorancję i oświecić wszystkie żywe istoty 
wszechczasów, Pan wykłada Bhagavad-gitę. 
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aviniiśi tu tad viddhi 
yena sarvam idam tatam 

viniiśam avyayasyiisya 
na kaścit kartum arhati 

avindśi-niezniszczalne ; tu-ale ; tat-to ; viddhi-wiedz to ;yena-przez które ; 
sarvam-całe ciało; idam-to; tatam-rozprzestrzenione ; vindśam-zniszczenie ; 
avyayasya-niezniszczalnego ; asya-tego; na kaścit-nikt; kartum-robić ; 
arhati-Żdolny. 

1ł, UMACZENIE 
Wiedz, że to, co przenika całe ciało, nie podlega zniszczeniu. Nikt nie 

jest w stanie zn iszczyć wiecznej duszy. 

ZNACZENIE 
Werset ten bardziej wyraźnie tłumaczy prawdziwą naturę duszy, która 

przenika całe ciało. Każdy może bez trudu zrozumieć co jest tym, co przenika 
całe ciało. Jest to świadomość. Każdy świadomy jest bólów i przyjemności 
odczuwanych przez jakąś częśc jego ciała, czy też cały organizm. Zasięg tej 
świadomości organicza się do jednego ciała. Bóle i przyjemne doznania 
jednego ciała nie są znane innemu ciału. Zatem każde ciało jest wcieleniem 
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indywidualnej duszy, a symptomy obecności duszy odbierane są jako indywi
dualna świadomość. Wielkość tej duszy przyrównana została do jednej 
dziesięciotysięcznej części czubka włosa, równego rozmiarami punktowi. 
Potwierdza to Śvetdśvatara Upani�ad: 

biiliigra-śata-bhiigasya śatadhii kalpitasya ca 
bhiigo jiva� sa vzjizeya� sa ciinantyiiya ka/pate. 

"Jeśli podzielić czubek włosa na sto części i następnie każdą z takich części 
na dalsze sto części, to każda z nich będzie miarą wielkości duszy." (Śvet. 5 .9) 
Tak samo przedstawia to Bhiigavatam: 

keśiira-śata-bhiigasya śatiimśa� siidrśiitmaka� 
JlVQ� SUk�ma-svarfipo'yam SankhyiitftO hi cit-kaf.la� 

"Istnieje niezliczona ilość cząsteczek atomów duchowych, równych roz
miarami jednej dziesięciotysięcznej części czubka włosa." 

Zatem indywidualna cząstka duszy jest atomem duchowym mniejszym od 
atomu materialnego, a ilość takich atomów jest niezliczona. Ta bardzo mała 
iskra duchowa stanowi podstawę ciała materialnego a działanie jej rozprze
strzenia się na całe ciało, podobnie jak na całe ciało oddziaływuje również 
czynny składnik jakiegoś lekarstwa. Ten prąd duszy odczuwany jest w całym 
ciele jako świadomość i jest to dowód na obecność duszy. Każdy może 
zrozumieć, że ciało materialne minus świadomość równa się martwemu ciału, 
i świadomość ta nie może zostać przywrócona ciału żadnymi środkami 
materialnymi. Zatem świadomość nie powstaje poprzez kombinację elementów 
materialnych, ale jej żródłem jest dusza. Rozmiar atomu duszy opisuje 
również Mu1.1<Jaka Upani�ad: 

e�o '1.1uriitmii cetasii veditavyo 
yasmin prii1.1a� paizcadhii samviveśa 

prii1.1aiś cittam sarvam otam prajiiniim 
yasmin viśuddhe vibhavaty e�a iitmii. 

"Dusza jest rozmiarów atomu, a dostrzec można ją poprzez doskonałą 
inteligencję. Ta dusza-atom unosi się w pięciu rodzajach powietrza (prii1.1a. 
apiina, vyiina, samiina i udana] , umieszczona jest w sercu i stamtąd 
oddziaływuje na całe ciało wcielonej żywej istoty. Kiedy uwalnia się ona z 
zanieczyszczenia spowodowanego przez owe rodzaje powietrza materialnego, 
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wtedy uwidacznia się jej oddziaływanie duchowe." (Muf}{/. 3 . 1 .9) 
Celem systemu ha{ha-yoga jest kontrolowanie tych pięciu rodzajów 

powietrza, poprzez praktykę różnych siedzących postaw - nie dla żadnej 
korzyści materialnej ,  ale w celu wyzwolenia mikroskopijnej duszy z materi
alnej aunosfery, w którą jest spowita. 

Zatem konstytucja duszy-atomu potwierdzona jest w całej literaturze 
wedyjskiej. Jest ona również odczuwana w praktycznym doświadczeniu przez 
każdego rozsądnego człowieka i tylko człowiek nierozsądny może uważać tą 
atomową duszę za wszech-przenikającą Vi�l}u-tattvę. 

Ta dusza rozmiarów atomu oddziaływuje na całe określone ciało. Według 
Mul}{iaka Upani�ad znajduje się ona w sercu każdej żywej istoty. Ponieważ 
oszacowanie jej wielkości nie leży w możliwościach współczesnej nauki 
materialistycznej, niektórzy z naukowców twierdzą niemądrze, że dusza w 
ogóle nie istnieje. Indywidualna dusza rozmiarów atomu przebywa w sercu 
razem z Duszą Najwyższą, i dlatego wszystkie energie wprawiające ciało w 
ruch emanują z tej części ciała. Cząsteczki niosące tlen z płuc gromadzą 
energię pochodzącą od duszy. Kiedy dusza opuszcza serce, zanikają wtedy 
czynności krwi wywołujące fuzje. Medycyna uznaje wagę czerwonych ciałek 
krwi, ale nie jest w stanie stwierdzić, że źródłem energii jest dusza. Medycyna 
przyznaje jednak, że serce jest siedliskiem wszystkich energii ciała. 

Te atomowe cząsteczki całości duchowej porównywane są do molekuł 
promieni słonecznych. Promienie słoneczne zawierają niezliczoną ilość 
takich promieniujących cząsteczek. Podobnie, fragmentaryczne cząstki Naj
wyższego Pana są atomowymi iskrami promieni Najwyższego Pana, nazywa
nymiprabha, energią wyższą. Ani wiedza wedyjska, ani współczesna nauka 
nie neguje istnienia duszy w ciele, a naukę o duszy doktadnie opisuje w 
Bhagavad-gicie Sama Osoba Boga. 

TEKST 1 8  

31R'ląR'I � «r f.n.ą�·htm �ft'or: 1 
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antavanta ime deha 
nityasyokta� śariril}a� 

anaśino'prameyasya 
tasmad yudhyasva bharata 

antavanta�-zniszczalne ; ime-wszystkie te ; deha�-ciata materialne ; nit
yasya-wiecznie istniejące ; ukta�-jest tak powiedziane ; śariril}a�-wcielone 
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dusze ; andśina�-nigdy nie są zniszczone ; aprameyasya-bezgraniczne ; 
tasmdt-zatem ; yudhyasva-walcz ;  bhdrata-0 potomku Bharaty. 

1ł.. UMACZENIE 
Tylko materialne ciało n iezniszczalnej , bezgranicznej i w iecznej żywej 

istoty podlega zn iszczeniu; dlatego walcz, o potomku Bharaty. 

ZNACZENIE 
Materialne ciało jest z natury zniszczalne. Może ono ulec unicestwieniu 

natychmiast albo po upływie stu łat. Jest to tylko kwestią czasu. Utrzymywanie 
go w nieskończoność jest rzeczą niemożliwą. Jednak duszajest tak niewielkich 
rozmiarów, że nie może nawet zostać dostrzeżona przez wroga, nie mówiąc 
już o zabiciu jej .  Jak to zostało już oznajmione w wersie poprzednim, jest ona 
tak mała, że nikt nie jest w stanie zmierzyć jej wielkości. Ponieważ żywa 
istota, taką jaką jest, nigdy nie może zostać zabita, ani też ciało materialne, -
którego nie można zachować na wieki - nie może być trwałe chronione, więc z 
obu punktów widzenia nie ma powodu do rozpaczy. Mikroskopijna cząstka 
całosci duchowej otrzymuje ciało materialne, zależnie od swojego postępo
wania - dlatego też należy przestrzegać zasad religijnych. W Vedanta-sutrach 
żywa istota została określona jako światło, ponieważ jest ona cząstką 
najwyższego światła. Takjak światło słoneczne utrzymuje cały wszechświat, 
tak światło duszy utrzymuje to ciało. I skoro tylko dusza opuszcza ciało, 
zaczyna ono ulegać rozkładowi. A więc to właśnie dusza utrzymuje ciało. 
Samo ciało nie jest ważne. Arjuna otrzymał radę, aby podjąć walkę i poświęcić 
materialne ciało w sprawie religii. 

lEKST 1 9  

ą- tr-f � � m 1Flffl � I 
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ya enam vetti hantaram 
yaś cainam manyate hatam 

ubhau tau na vijanito 
nayam hanti na hanyate 

ya�-ktokolwiek; enam-to; vetti-wie; hantaram-zabójca; ya�-ktokoł
wiek; ca-również; enam-to; manyate-myśli; haram-zabity; ubhau-obaj; 



96 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [ Rozdz. 2 

tau-oni; na-nigdy; v(janita�-posiadający wiedzę; na-nigdy; ayam-to; 
han/i-zabija; ha-ani nie; hanyate-jest zabijana. 

11:., UMACZENIE 
Kto myśl i ,  że żywa istota jest zabójcą albo że jest zabijana, ten nie 

posiada prawdziwego rozumienia. Ten natomiast, kto posiadł wiedzę, 
wie, że dusza ani nie zabija, ani nie jest zabijana. 

ZNACZENIE 
Należy wiedzieć, że kiedy wcielona żywa istota zostaje smiertelnie 

zraniona przez jakąs broń, to żywa istota, która znajduje się wewnątrz ciała, 
nie ginie. Jak wiadomo z poprzednich wersetów, dusza jest tak mała, że 
niemożliwym jest zabicie jej jakąkolwiek bronią materialną. Poza tym, nie 
może ona zostać usmiercona z racji swojej duchowej konstytucji . Unicestwić 
można jedynie ciało, co jednakże nie ma być zachętą do zabijania ciał. 
Zaleceniem wedyjskim jest: " mahimsyat sarva-bhutani"' - nigdy nie zadawaj 
nikomu gwałtu. Ani też wiedza o tym, że żywa istota nie może zostać zabitą, 
nie powinna osmielać do zabijania zwierząt. Zabicie czyjegokolwiek ciała bez 
pozwolenia autorytetu jest rzeczą ohydną i jest karalne zarówno przez prawo 
państwowe, jak i przez prawo Pana. Arjuna jednakże zabijał ze względu na 
zasady religijne, a nie przez samowolę. 

lEKST 20 

� �� � ąt �T�-
� WCff � ąt � �: 
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na jayate mriyate va kadiicin 
nayam bhutva bhavita va na bhuya� 

ajo nitya� śaśvato 'yam puraro 
na hanyate hanyamane śarire 

na-nigdy; jayate-rodzi się; mr(yate-nigdy nie umiera; va-ani nie; kadacit 
-kiedykolwiek (w przeszłosci, obecnie czy w przyszłosci) ; na-nigdy; ayam
to; bhlitva-powstała ; bhavita-stanie się ; vd-albo ; na-nie ; bhliya�-albo 
stała się; aja�-nienarodzona; nitya�-wieczna; śaśvata�-trwała; ayam-ta; 
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pura�a�-najstarsza; na-nigdy; hanyate-jest zabijana; hanyamane-będąc 
zabitą; śarire-przez ciało. 

11:, UMACZENIE 
Dla duszy nie ma narodzin ani śmierci .  Raz będąc, n igdy nie przestaje 

istn ieć. Jest nienarodzoną, wieczną, z awsze istniejącą, n igdy nie umiera
jącą i pierwotną. Nie ginie, kiedy zabijane jest c iało. 

ZNACZENIE 
Mała fragmentaryczna cząstka Najwyższego Ducha, wielkości atomu, jest 

jakościowo równa Najwyższemu. Nie podlega ona zmianom, jak ciało. 
Czasami dusza nazywana jest niezmienną, czyli ku{astha. Ciało podlega 
sześciu rodzajom przemian. Rodzi się w łonie matki, trwa przez jakiś czas, 
rośnie, wytwarza pewne produkty, stopniowo słabnie i w końcu znika. Dusza 
jednakże nie przechodzi takich zmian. Jest ona nienarodzoną, ale ponieważ 
przyjmuje materialne ciało, ciało to rodzi się. Dusza natomiast nie rodzi się 
ani nie umiera. Wszystko to co się rodzi, podlega również śmierci, a ponieważ 
dusza nie ma narodzin, nie ma również przeszłości, teraźniejszości ani 
przyszłości. Jest ona wieczną, zawsze istniejącą i pradawną, tzn. ,  że nie ma w 
historii śladów jej powstania. Będąc pod wrażeniem doświadczeń cielesnych, 
szukamy historii duszy, jej narodzin, etc. Dusza nigdy nie starzeje się, takjak 
obserwujemy to w przypadku ciała, i dlatego tak zwany starzec czuje w sobie 
tego samego ducha, co i w młodości. Zmiany zachodzące w ciele nie mają 
wpływu na duszę. Nie ulega ona degeneracji, tak jak drzewo czy jakakolwiek 
rzecz materialna. Nie wytwarza również produktów ubocznych. Produkty 
uboczne ciała, mianowicie dzieci, są również odrębnymi indywidualnymi 
duszami i tylko z powodu ciała zdają się być dziećmi jakiegoś odreślonego 
człowieka. Ciało rozwija się dzięki obecności w nim duszy, ale dusza nie 
wytwarza żadnych produktów ubocznych ani też nie podlega żadnym 
zmianom. Jest zatem wolna od sześciu zmian zachodzących w ciele. 

Podobny ustęp znajdujemy również w Ka{ ha Upani�ad: 

na jdyate mriyate vd vipaścin 
ndyam kutaścin na vibhuva kaścit 

ajo nitya� śdśvato 'yam purd�o 
na hanyate hanyamdne śarire. 

(Ka{ha 1 .2.  l 8) 
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Sens i znaczenie tego wersu jest takie same jak w Bhagavad-gicie, ale tutaj, 
w tym wersie, jest jedno szczególne słowo: vipaścit, które oznacza uczonego, 
czyli posiadającego wiedzę. 

Dusza posiada pełną wiedzę, czyli zawsze jest w pełni świadoma. Zatem 
świadomość jest symptomem duszy. Nawetjeśli ktoś nie może dostrzec duszy 
wewnętrz serca, gdzie się ona znajduje, to może wywnioskować o jej 
obecności na podstawie świadomości wykazywanej przez dane ciało. Czasami 
nie dostrzegamy słońca na niebie, z powodu chmur czy też z jakiegoś innego 
powodu, ale zawsze istnieje światło słoneczne i dlatego możemy być pewni, 
że jest dzień. Skoro tylko pojawi się trochę światła na niebie wczesnym 
rankiem, możemy wnioskować, że oto wzeszło słońce. Podobnie, obecności 
duszy we wszystkich ciałach - czy to w ludzkich, czy w zwierzęcych -
możemy domyślić się na podstawie istnienia w nich świadomości .Jednakże ta 
świadomość duszy różni się od świadomości Najwyższego. Najwyższa 
świadomość jest wszechwiedzą - o przeszłości, terażniejszości i przyszłości ; 
natomiast świadomość duszy indywidualnej ma skłonność do zapominania. 
Kiedy zapomina ona o swojej wyższej naturze, otrzymuje nauki i oświecenie z 
najwyższych nauk Km1y, jako że Km1a nie jest podobny zapominającej 
duszy. Gdyby tak było, Jego nauki w Bhagavad-gicie byłyby bezużyteczne. 

Istnieją dwa rodzaje dusz - mianowicie mikroskopijna cząstkowa dusza 
(a!ludtmd) i Dusza Najwyższa ( vibhu-dtmd). W Ka{ha Upani�ad potwier
dzone jest to w ten sposób: 

a!lor a!liyiin mahato mahiyiin 
iitmiisya jantar nihito guhiiyiim 

tam akratu}J paśyati vita-śoko 
dhiitu}J prasiidiin mahimiinam iitmana}J 

(Ka{ha l .2 .20) 

"Zarówno Dusza Najwyższa (Paramdtmd), jak i atomowych rozmiarów 
dusza indywidualna Uivdtmd), usytuowane są na tym samym drzewie ciała, 
wewnątrz tego samego serca żywej istoty. I tylko ten, kto uwolnił się od 
wszelkich materialnych pragnień i rozterek, może, dzięki łasce N aj wyższego, 
poznać wspaniałość i piękno duszy." K�i:iajest też żródłemDuszyNajwyższej, 
jak zostanie to wyjawione w rozdziałach następnych, aArjuna jest indywidu
alną duszą rozmiarów atomu, nie pamiętającą o swojej prawdziwej naturze. 
Dlatego też musi on zostać oświecony przez Kr�i:ię albo Jego bona fide 
reprezentanta (mistrza duchowego). 
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lEKST 2 1  
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vediiviniiśinam nityam 
ya enam ajam avyayam 

katham sa puru$a/J piirtha 
kam ghiitayati hanti kam 
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veda-posiadający wiedzę; aviniiśinam-niezniszczalny; nityam-zawsze; 
ya}J-ten, kto; enam-ta (dusza); qjam-nienarodzona; avyayam-niezmienna; 
katham-jak ; sa}J-on ; puro$a}J-osoba ;pdrtha-0 Partho (Arjuno) ; kam-kogo; 
ghdtayati-rani ; hanti-zabija ;  kam-kogo. 

TŁUMACZENIE 
O Partho, jak może ten, który w ie, że dusza jest niezniszczalna, n ie

narodzona, wieczna  i niezmienna, zabić kogokolwiek albo zmusić 
kogokolwiek do z abicia? 

ZNACZENIE 
Wszystko ma swoje właściwe zastosowanie i człowiek posiadający dosko

nałą wiedzę wie, gdzie ijak właściwie wykorzystać dany przedmiot. Podobnie, 
również użycie siły może być czasami koniecznością, a w jaki sposób ją 
zastosować, wie o tym osoba posiadająca wiedzę. Chociaż sędzia pokoju 
karze śmiercią osobę winną morderstwa, sędzia ten nie może zostać 
potępiony, albowiem nakazuje gwałt na danej osobie kierując się kodeksem 
karnym. Według Manu-samhitii, księgi prawniczej dla ludzkości, morderca 
powinien być karany śmiercią, tak aby w następnym życiu nie musiał cierpieć 
z powodu wielkiego grzechu, który popełnił. Więc kiedy król karze mordercę 
przez powieszenie, to należy uznać to za dobrodziejstwo. Podobnie, kiedy 
Kr�i:ia rozkazuje walczyć, to należy wyciągnąć z tego wniosek, że przemoc ma 
zostać użyta w imię najwyższej sprawiedliwości .  Zatem Arjuna powinien 
zastosować się do polecenia, które otrzymał, wiedząc dobrze, że gwałt 
popełniony w czasie walki dla Kr�QY nie może pod żadnym względem 
uchodzić za takowy. Ponieważ w żadnym wypadku człowiek (albo raczej 
dusza) nie może zostać zabita, więc dla wymiaru sprawiedliwości tak zwany 
gwałt jest dozwolony. Operacja chirurgiczna nie służy zabiciu pacjenta, ale 
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uleczeniu go. Zatem walka prowadzona przez Arjunę z polecenia Kr�QY jest 
prawomocna i nie może być tu mowy o grzechu. 

lEKST 22  
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v<is<imsi jin;<ini yath<i vih<iya 

nav<ini grh1J<iti naro 'par<i1Ji 
tath<i śarird1Ji vih<iya jir1J<iny 

any<ini samyi:iti nav<ini dehi 

vasamsi-ubranie; }ir1Jani-stare i zniszczone; yatha-tak jak jest; vihaya
porzucając; navani-nowe ubranie; grh1Jati-przyjmuje; nara�-cztowiek; 
apara1Ji-inne; tatha-w ten sam sposób; śarira1Ji-ciała; vihaya-porzucając; 
jir1Jdni-stare i zużyte ; any<ini-różne ; samy<iti-naprawdę przyjmuje; nav<ini 
-nowe ubranie ; deh i-dusza wcielona. 

1ł.. UMACZENIE 
Tak jak człowiek zakłada nowe ubran ia, zdejmując stare, podobnie 

dusza przyjmuje nowe materialne ciała, porzucając stare i zużyte. 

ZNACZENIE 
Zmiana ciała przez indywidualną duszę rozmiarów atomu jest uznanym 

faktem. Nawet niektórzy ze współczesnych naukowców, którzy nie wierzą w 
istnienie duszy, ale jednocześnie nie potrafią wytłumaczyć źródła energii w 
sercu, muszą uznać bezustanne zmiany ciała zachodzące w nim od wieku 
dziecięcego do chłopięcego, od chłopięcego do młodzieńczego, i z kolei od 
wieku młodzieńczego do starości .  Następnie zmiany te przenoszone są na 
inne ciało. Wytłumaczono to już w poprzednim wersecie. 

Przemieszczenie indywidualnej duszy rozmiarów atomu do innego ciała 
możliwe jest dzięki łasce Duszy Najwyższej . Dusza Najwyższa spełnia 
życzenia duszy indywidualnej, tak jak jeden przyjaciel spełnia pragnienia 
drugiego. Vedy,jak Mu1Jcfaka Upani�ad, a również Śvettiśvatara Upani�ad, 
porównują duszę i Duszę Najwyższą do dwóch zaprzyjaźnionych ptaków 
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siedzących na tym samym drzewie. Jeden z tych ptaków (dusza indywidualna) 
spożywa owoce tego drzewa, podczas gdy drugi (Kr�ąa) jedynie obserwuje 
Swojego przyjaciela. Jeden z nich - mimo iż są one takie same jakościowo -
oczarowany jest owocami drzewa materialnego, podczas gdy drugi tylko 
obserwuje czynności Swojego przyjaciela. Tym obserwującym ptakiem jest 
Kr�ąa, a pożywiającym się Arjuna. Chociaż są oni przyjaciółmi, to jednak 
jeden z nich jest panem, drugi zaś sługą. Zapomnienie o tym związku przez 
duszę indywidualną powoduje, że zmienia ona miejsce z jednego drzewa na 
inne, czyli jedno ciało na inne. Dusza (jiva) bardzo ciężko zmaga się na tym 
drzewie ciała materialnego, ale skoro tylko zgodzi się przyjąć drugiego ptaka 
za najwyższego mistrza duchowego (tak jak to zrobił Arjuna, dobrowolnie 
podporządkowując się Kr�ąie w celu otrzymania nauk) to przez to podpo
rządkowanie natychmiast uwalnia się ona od wszelkich rozterek. Potwierdza 
to zarówno Ka{ ha Upani�ad, jak i Śvetaśvatara Upani�ad: 

samane vrk�e puru�o nimagno 
'niśaya śocati muhyamana� 

JuHam yada paśyaty anyam iśam asya 
mahimanam iti vita-śoka� 

"Mimo, iż te dwa ptaki znajdują się na tym samym drzewie, ptak 
spożywający owoce tego drzewa opanowany jest przez żądzę i pogrążony jest 
w smutku. Lecz skoro tylko zwróci swoją twarz w stronę przyjaciela, którym 
jest Pan, i pozna Jego piękno, natychmiast uwalnia się od cierpienia i 
wszelkich rozterek." Arjuna zwrócił teraz swoją twarz w kierunku swojego 
wiecznego przyjaciela - Kr�QY, aby wysłuchać od Niego Bhagavad-gity. 
Słuchając Kr�QY, może on poznać najwspanialsze chwały Pana i uwolnić się 
od wszelkich rozterek. 

Pan radzi tutaj Arjunie, aby nie rozpaczał z powodu zmiany ciał przez jego 
starego dziadka i nauczyciela. Powinien być raczej szczęśliwy zabijając ich 
ciała w słusznej walce , tak aby od razu mogli zostać oczyszczeni z wszelkich 
następstw swoich cielesnych poczynań. Kto składa swoje życie na ołtarzu 
ofiarnym albo w słusznej walce, zostaje natychmiast oczyszczony z wszelkich 
następstw grzechów i podniesiony do wyższego poziomu życia. Więc nie było 
dla Arjuny powodu do rozpaczy. 

lEKST 23  

?r.f f0�Rt QTfUr � �m ąiąąi: I 
Wł' �  �ąą„�1cn Wł' �mftl �: 1 1 �ł 1 1  



1 02 Bhagavad-glta Taką J aką Jest 

nainam chindanti śastrtu:zi 
nainam dahati piivaka� 

na cainam kledayanty iipo 
na śo�ayati miiruta� 

(Rozdz. 2 

na-nigdy ; enam-tej duszy; chindanti-można pociąć na kawałki ; śastrdni
wszelka broń ; na-nigdy; enam-tej duszy;  dahati-spali ; pdvaka�-ogi�ń ; 
na-nigdy ; ca-również ; enam-tej duszy ; k/edayanti-zmoczy ; dpa�-woda; 
na-nigdy ; śo�ayati-wysuszy ; mdruta�-wiatr. 

Il. UMACZENIE 
Nigdy i żadną bronią nie można duszy pociąć na kawałki. Ani ogień nie 

może jej spalić, ani woda zamoczyć, ani też nie może wysuszyć jej wiatr. 

ZNACZENIE 
Żadnego rodzaju broń: miecze, płomienie, deszcze, silne wiatry, etc . ,  nie są 

w stanie zabić duszy. Okazuje się, że wcześniej ,  oprócz współcześnie znanej 
broni ogniowej ,  do której zalicza się też broń nuklearną, istniała broń innego 
typu, zrobiona z różnych elementów materialnych, takich jak ziemia, woda, 
powietrze, eter, etc. Broń ogniowa neutralizowana była przez broń wodną, 
która nie znana jest teraz współczesnej nauce. Współcześni naukowcy nie 
posiadają też wiedzy o broni wietrznej .  Niemniej jednak, dusza nigdy nie 
może zostać pocięta na kawałki ani też nie może być unicestwiona przez 
żaden rodzaj broni, pomimo różnych naukowych wynalazków. 

Nigdy też było nie możliwe oddzielenie duszy indywidualnej od Duszy 
Oryginalnej. Filozofowie Mayavadl nie są w stanie opisać, w jaki sposób 
indywidualne dusze rozwinęły się z ignorancji ,  a następnie zostały okryte 
energią iluzoryczną. Ponieważ są one wiecznie atomowymi indywidualnymi 
duszami (sandtana }, mają one tendencję do pokrycia się energią iluzoryczną i 
w ten sposób tracą towarzystwo Najwyższego Pana (podobnie jak iskry z 
ognia, mimo iż jednakowe jakościowo z tym ogniem, łatwo ulegają zgaszeniu 
kiedy tylko znajdą się poza jego obrębem). W Vardha Purdf}a żywe istoty 
opisane zostały jako oddzielne cząstki Najwyższego. Są one takimi wiecznie, 
również według Bhagavad-gity. Więc nawet uwolniwszy się spod wpływu 
iluzji, żywa istota nadal pozostaje oddzielną tożsamością, tak jak to wynika 
wyraźnie z nauk Pana udzielonych Arjunie. Arjuna został wyzwolony dzięki 
wiedzy otrzymanej od Km1y, ale nigdy nie stał się jednym z Km1ą. 
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lEKST 24 
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acchedyo'yam adahyo'yam 
akledyo'śo$ya eva ca 

nitya� sarva-gata� sthar.zur 
aca/o'yam sanatana� 
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acchedya�-nie tłukąca się; ayam-ta dusza; adahya�-nie może zostać 
spalona; ayam-ta dusza; ak/edya�-nierozpuszczalna; aśo$yah-nie może 
zostać wysuszona; eva-z pewnością; ca-i; nitya�-wieczna; sarva-gata�
wszech-przenikająca; sthar.zu�-niezmienna; aca/a�-niewzruszona; ayam
ta dusza; sanatana�-wiecznie ta sama. 

Il. UMACZENIE 
Ta indywidualna dusza nie ulega rozbiciu ani rozpuszczeniu. Nie może 

też i.ostać spalona ani wysuszona. Jest ona nieśmiertelna, wszech
przenikająca, n iezmienna, n iewzruszona i w iecznie ta sama. 

ZNACZENIE 
Wszystkie te cechy indywidualnej duszy ostatecznie dowodzą, że jest ona 

wiecznie atomową czastką duchowej całości i wiecznie pozostaje tym samym 
atomem, nigdy nie ulegając zmianom. Zatem teoria monizmu nie znajduje 
zastosowania w tym przypadku, jako że nie należy spodziewać się, aby 
indywidualna dusza kiedykolwiek stała się jednym i tym samym z Najwyż
szym. Uwolniwszy się od skażenia energią materialną, indywidualna dusza 
może zapragnąć pozostać w błyszczących promieniach Najwyższej Osoby 
Boga, jako iskra duchowa. Jednakże dusze inteligentne wstępują na planety 
duchowe, aby tam obcować z Najwyższą Osobą Boga. 

Znaczące w tym wersie jest słowo sarva-gata� (wszech-przenikające), 
ponieważ nie ma wątpliwości co do tego, że żywe istoty znajdują się wśród 
wszelkiego boskiego stworzenia. Żyją na lądzie, w wodzie, powietrzu, ziemi, a 
nawet w ogniu. Wierzenie, iż w ogniu ulegają one sterylizacji , jest nie do 
przyjęcia, ponieważ wyraźnie zostało tutaj powiedziane, że dusza nie może 
zostać spalona przez ogień. Zatem żywe istoty bez wątpienia przebywają 
również na słońcu, posiadając ciała odpowiednie do tamtejszych warunków. 



104 Bhagavad-gfta Taką Jaką Jest [Rozdz.  2 

Gdyby glob słoneczny nie był zamieszkany, wtedy słowosarva-gata& (żyjące 
wszędzie) straciłoby swoje znaczenie. 

lEKST 2 5  
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avyakto'yam acintyo'yam 
avikó.ryo'yam ucyate 

tasmó.d evam viditvainam 
nó.nuśocitum arhasi 

avyakta&-niewidzialna; ayam-ta dusza; acintya&-niepojęta; ayam-ta 
dusza; avikó.rya&-niezmienna; ayam-ta dusza; ucyate-jest powiedziane; 
tas mat-dlatego; evam-w ten sposób; viditvó.-dobrze wiedząc o tym; enam
ta dusza; na-nie; anu.śocitum-może rozpaczać nad; arhasi-zasługujesz. 

11:. UMACZENIE 
Dusza ta jest n iewidz ialna, n iepojęta, stała i niezmienna. Wiedząc to, 

nie powinieneś rozpaczać z powodu ciała. 

ZNACZENIE 
Jak opisano uprzednio, rozmiar duszy jest tak niewielki według naszych 

kalkulacji materialnych, że nie może ona zostać dostrzeżona nawet przez 
najmocniejszy mikroskop; zatem jest ona niewidzialna. Nikt nie może 
stwierdzić jej istnienia na podstawie badań eksperymentalnych, poza dowo
dami .śruti, czyli mądrości wedyjskich. Musimy przyjąć tą prawdę, gdyż nie 
ma innego sposobu dowiedzenia egzystencji duszy, mimo iż jest to faktem 
postrzegalnym. Jest wiele rzeczy, które musimy przyjąć opierając się jedynie 
na autorytetach. Nikt nie może zaprzeczyć istnieniu swego ojca, jeśli 
potwierdza to autorytet matki. Nie ma innej możliwości ustalenia tożsamości 
ojca, niż oparcie się na autorytecie matki. Podobnie, nie ma innego sposobu 
zrozumienia duszy, poza studiowaniem Ved. Innymi słowy, nie można poznać 
duszy za pomocą ludzkiej wiedzy eksperymentalnej .Duszajest świadomością 
i jest świadoma - takie jest oznajmienie Ved i my musimy je przyjąć. W 
przeciwieństwie do ciała, dusza nie podlega żadnym zmianom. Jako wiecznie 
niezmienna, dusza pozostaje atomową w porównaniu z bezgraniczną Dusza 
Najwyższą. Dusza Najwyższa jest nieskończenie wielka, natomiast dusza 
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indywidualna jest nieskończenie mała. Zatem ta nieskończenie mała dusza, 
będąc niezmienną, nigdy nie może zrównać się z duszą bezgraniczną, czyli 
Najwyższą Osobą Boga. Vedy powtarzają to na różne sposoby, aby potwier
dzić stałość koncepcji duszy. Powtarzanie takie jest konieczne, abyśmy mogli 
doskonale i prawidłowo zrozumieć dany przedmiot. 

lEKST 26 
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atha cainam nitya-jatam 
nityam va manyase mrtam 

tathapi tvam maha-bó:ho 
nainam śocitum arhasi 

at ha-jeśli jednak; ca-również; enam-ta dusza; nitya-jatam-zawsze rodzi 
się; nityam-na zawsze; va-albo; manyase-tak myślisz; mrram-martwa; 
rarhapi-nadal; tvam-ty; maha-bó:ho-0 potężnie uzbrojony; na-nigdy; enam 
-o duszy; śocitum-rozpaczać; arhasi-zasługuje. 

11:,UMACZENIE 
Jeśli jednak myśl isz, że dusza n ieustann ie rodzi się i zawsze umiera, i 

tak nie masz powodu do rozpaczy, O potężny. 

ZNACZENIE 
Zawsze istnieje jakaś grupa filozofów, niemalże pokrewnych buddystom, 

którzy nie wierzą w oddzielne istnienie duszy poza ciałem. Okazuje się, że 
tacy filozofowie istnieli również wtedy, kiedy Pan Kr�ąa przekazywał 
Bhagavad-gitę, i znani byłi jakoLokayatikowie i Vaibh�ikowie. Fiłozofowie 
ci utrzymywali, że oznaka życia, czyli dusza, powstaje na dojrzałym etapie 
kombinacji związków materialnych. Podobnie myślą również współcześni 
materialistyczni naukowcy i filozofowie. Według nich, ciało jest kombinacją 
elementów fizycznych i w pewnym stadium, poprzez wzajemne oddziaływanie 
na siebie elementów fizycznych i chemicznych, zaczynają rozwijać się w nim 
symptomy życia. Na tej filozofii oparta jest nauka antropologii .  Aktualnie 
wiele pseudo-religii - które stają obecnie modne w Ameryce - popiera tą 
filozofię, jak również nihilistyczne, niereligijne sekty buddyjskie. 

Nawet gdyby Arjuna nie wierzył w istnienie duszy - takjak to jest w filozofii 
Vaibh<i$ika - również nie miałby powodu do rozpaczy. Nikt nie rozpacza nad 
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straU\ pewnej masy chemikalii i nie porzuca z tego powodu swoich obowiązków. 
We współczesnej nauce i naukowej wojnie traci się tak wiele ton chemikaliów, 
po to by osiągnąć zwycięstwo nad wrogiem. Według filozofii Vaibha�ika, tak 
zwana dusza, czyli arma, znika wraz z unicestwieniem ciała. Więc niezależnie 
od tego, czy Arjuna przyjął wedyjskie twierdzenie o istnieniu duszy, czy nie 
przyjął tego twierdzenia, w obu przypadkach nie miał powodu do rozpaczy. 
Jeśli, według tej teorii ,  tak wiele żywych istot powstaje z materii w każdej 
chwili i w każdej chwili tak wiele z nich ulega unicestwieniu, nie ma potrzeby 
ubolewać nad takim wydarzeniem. I jeśli Arjunę nie czekały już ponowne 
narodziny, to czy musiał on obawiać się następstw grzechów z powodu 
zabicia swojego dziadka i nauczyciela? Lecz równocześnie Kr�r:ia sarkasty
cznie zwrócił się do Arjuny jako do maha-bahu, potężnie uzbrojonego, 
ponieważ przynajmniej On nie zaakceptował teorii Vaibha$ików, odrzucającej 
mądrość wedyjską. Jako k$atriya, Arjuna należał do kultury wedyjskiej 
wypadało, aby w dalszym ciągu przestrzegał jej zasad. 

lEKST 27 
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jatasya hi dhruvo mrtyur 
dhruvain ja n ma mrtasya ca 

tasmad apariharye'rthe 
na tvain śocitum arhasi 

jtitasya-ten, kto narodził się ; hi-z pewnością; dhruva�-fakt ; mrt_ru�-śrnierć ; 
dhru vam-jest również faktem ; Jan ma-narodziny ; mrrasya-zmarłego; ca
również ; tas mat-zatem;  aparihtirye-dla tego, co jest nieuniknione ; art he-w 
sprawie; na-nie ; tvam-ty ;  śocitum-rozpaczać ; arhasi-zasługujesz. 

11:, UMACZENIE 
Dla tego, kto się narodził, śmierć jest pewna, a dla tego, kto umarł, 

nieuniknione są narodz iny. Nie powin ieneś zatem rozpaczać, lecz 
niezawodnie wypełniać swoje obowiązki. 

ZNACZENIE 
Człowiek rodzi się odpowiednio do swojego postępowania w życiu. Kiedy 

kończy się jeden czasokres jego aktywności, musi umrzeć, aby narodzić się 
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ponownie. W ten sposób powtarza się cykl narodzin i śmierci .  To, że cykl ten 
powtarza się, nie ma być wcale zachętą do niepotrzebnego mordowania, rzezi 
i wojny. Jednak dla zachowania porządku i prawa, przemoc i wojna są 
zjawiskami nieuniknionymi w społeczeństwie ludzkim. 

Bitwa na Polu Kuruk�etra, będąc wolą Najwyższego, była wydarzeniem 
nieuniknionym, a walka o słuszną sprawę jest obowiązkiem k$alriyi. Dlaczego 
więc Arjuna miałby obawiać się albo być zasmuconym z powodu śmierci 
swoich krewnych, skoro wypełniał swój należyty obowiązek? Nie łamał 
prawa, więc nie podlegał reakcjom grzesznych czynów, których się tak 
obawiał. Gdyby uchylił się od wywiązania się ze swojego obowiązku, nie 
uchroniłby w ten sposób swoich krewnych od śmierci, a sam zostałby 
zdegradowany z powodu wyboru niewłaściwej drogi działania. 

IBKST 2 8  
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avyaktadini bhutani 
vyakta-madhyani bharata 

avyakta-nidhanany eva 
tatra ka paridevana 

aryaktadini-niezamanifestowane w swoich początkach ; bhlitani-wszyst
ko, co stworzone ; vyakta-zamanifestowane ; madhyani-w środku ; bharata-
0 potomku Bharaty ; avyakta-niezamanifestowane ; nidhandni-wszystko to 
zostaje pokonane ; eva-wszystko jest ten sposób ; tatra-dlatego ; ka-co ; 
paridevand-rozpacz. 

RUMACZENIE 
Wszystkie stworzone istoty pozostają niezamanifestowane w swoich 

początkach, manifestują się w okresie środkowym, a następnie wracają 
do stanu n iezamanifestowanego. Na cóż więc  zda s ię  rozpacz? 

ZNACZENIE 
Przyjmując, że są dwie klasy filozofów: jedna wierząca w istnienie duszy i 

druga nie wierząca w jej istnienie, nie ma powodu do rozpaczy w żadnym 
wypadku. Nie wierzący w istnienie duszy nazywani są ateistami przez tych, 
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którzy są studentami mądrości wedyjskiej. Nawet jeśli, w imię dyskusji ,  
przyjmiemy teorię ateistyczną, nadał nie będzie powodu do rozpaczy. Poza 
oddzielnym istnieniem duszy, elementy materialne pozostają niezamanifesto
wane przed stworzeniem. Z tego subtelnego niezamanifestowanego stanu 
pochodzi manifestacja, takjak z eteru powstaje powietrze, z powietrza tworzy 
się ogień, ogień jest źródłem wody, a z wody manifestuje się ziemia. Ziemia z 
kolei daje początek wielu różnorodnym manifestacjom. Z ziemi np. powstaje 
ogromny wieżowiec. Kiedy zostaje on rozebrany, manifestacja wraca z 
powrotem do stanu niezamanifestowanego, w postaci atomów. Prawo zacho
wania energii zostaje zachowane, ale z biegiem czasu rzeczy na przemian 
manifestują się, a następnie wracają do stanu niezamanifestowanego - taka 
jest różnica. Więc jaki wobec tego miałby być powód do rozpaczy nad stanem 
manifestacji, czy nad stanem niezamanifestowanym? Tak czy inaczej ,  nawet 
w stanie niezamanifestowanym nic nie ulega zatraceniu. Zarówno na 
początku, jak i na końcu wszystkie elementy pozostają niezamanifestowane i 
manifestują się jedynie w okresie środkowym, a to nie czyni żadnej prawdziwej 
różnicy materialnej . 

A jeśli przyjmiemy pogląd wedyjski przedstawiony w Bhagarad-gicie i 
mówiący, że materialne ciała we właściwym czasie ulegają unicestwieniu, 
podczas gdy dusza jest wieczna, wtedy musimy zawsze pamiątać, iż ciało 
podobne jest do ubrania. Dlaczego zatem rozpaczać z powodu zmiany stroju? 
To materialne ciało w stosunku do wiecznej duszy nie ma rzeczywistej 
egzystencji .  Jest czymś podobnym do snu. We śnie możemy mysłeć o 
unoszeniu się w powietrzu albo możemy znajdować się w karecie jako król, 
lecz po przebudzeniu przekonamy się, że ani nie unosimy się w powietrzu, ani 
nie znajdujemy się w karecie. Wiedza wedyjska poleca samo-realizację opa� 
na zasadzie nieistnienia ciała materialnego. Więc bez względu na to, czy ktos 
wierzy w istnienie duszy, czy nie wierzy, w żadnym przypadku nie ma powodu 
do rozpaczy nad utratą ciała materialnego. 

TEKST 29 
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ilścaryava/ paśyali kaścil enam
ilścaryavad vadali 1a1haiva cilnya� 



Tekst 29 ] Treść Gity w Skrócie 

iiścaryavac cainam anya� ś0oti 
śrutviipy enam veda na caiva kaścit. 
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aścaryavat-zdumiewająca ; paśyati-widzi ; kaścit-ktoś ; enam-ta dusza ; 
aścaryavat-zadziwiająca ;  vadati-mówi ; tatha-tam ; eva-z pewnością; ca
również ; anya�- inni ; aścaryavat-podobnie zdumiewająca ; ca-również ; 
en am-ta dusza ; anya�- inni ; śr�oti-słucha; śrutva-usłyszawszy ; api-nawet; 
enam-ta dusza; veda-wiedzą ; na-nigdy ; ca-i ;  eva-z pewnością; kaścit-każdy. 

lLUMACZENIE 
Niektórzy patrzą na duszę jako zadziwiającą, niektórzy opisują ją j ako 

zadziwiającą, n iektórzy słuchają o niej j ako zdumiewającej, podczas gdy 
inni, nawet usłyszawszy o niej, n ie są wcale w stanie jej zrozumieć. 

ZNACZENIE 
Ponieważ Gita w dużym stopniu oparta jest na zasadach Upani$adów, więc 

nic dziwnego, że ustęp ten znajdujemy również w Ka{ha Upani$ad: 

śrava�iiyiipi bahubhir yo na labhya� 
ś0vanto 'pi bahavo ya� na vidyu� 

iiścaryo vaktii kuśalo 'sya labdhii 
iiścaryo jiiiitii kuśaliinuśi${a�. 

Fakt, że dusza rozmiarów atomu znajduje się w ciele olbrzymiego 
zwierzęcia, w ciele olbrzymiego drzewa banyanowego, jak również w 
drobnoustrojach, których całe miliony i biliony zajmują powierzchnię jednego 
cala, jest z pewnością rzeczą zdumiewającą. Ludzie o niewielkim zasobie 
wiedzy i ci, którzy nie są wyrzeczeni, nie są w stanie zrozumieć cudowności 
indywidualnej atomowej iskry duchowej ,  mimo iż zostało to wytłumaczone 
przez największy autorytet wiedzy, który udzielał nauk nawet Brahmie, 
pierwszej żywej istocie we wszechświecie. Z powodu " wulgarnego" , material
nego pojmowania rzeczy, większość ludzi w tym wieku nie jest w stanie 
wyobrazić sobie, w jaki sposób takie maleńkie cząsteczki mogą stać się 
zarówno tak wielkimi, jak i tak małymi. Więc człowiek patrzy na duszę jako 
cudowną czy to ze względu najej budowę, czy wygląd. Łudzeni przez energię 
materialną, ludzie są tak pochłonięci zadowalaniem zmysłów, że bardzo 
niewiele czasu pozostaje im na zrozumienie samo-realizacj i ,  mimo iż faktem 
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jest, że bez samo-poznania wszystkie czynności w walce o egzystencję kończą 
się ostatecznym niepowodzeniem. Może więc brakuje tego zrozumienia, że 
należy myśleć o duszy i jednocześnie rozwiązywać kłopoty materialne. 

Niektórzy ludzie, którzy skłonni są do słuchania o duszy, mogą uczęszczać 
na wykłady w jakimś dobrym towarzystwie, lecz czasami, z powodu 
ignorancj i ,  wprowadzani są w błąd przez przyjmowanie Duszy Najwyższej i 
duszy indywidualnej jako jednej ,  bez rozróżniania ich pozycji . Bardzo trudno 
jest znaleźć człowieka, który doskonałe rozumie pozycję duszy: Duszy 
Najwyższej i duszy atomowej, ich indywidualne funkcje, wzajemny stosunek i 
inne większe i mniejsze detale . Ajeszcze trudniejjest spotkać człowieka, który 
rzeczywiście wyciągnął pełną korzyść z wiedzy o duszy i jest w stanie opisać 
pozycję duszy w różnych aspektach. Jeśli jednak, w jakiś sposób, ktoś jest w 
stanie zrozumieć istotę duszy, wtedy jego życie jest sukcesem. Najłatwiej
szym procesem prowadzącym do zrozumienia istoty duszy jest przyjęcie 
stwierdzeń Bhagavad-gity, wypowiedzianych przez największy autorytet, 
Pana Kr�Qę, bez zniekształcania ich przez inne teorie. Aby być w stanie 
zaakceptować Kr�Qę jako N aj wyższą Osobę Boga, konieczna je st do tego duża 
łiczba wyrzeczeń i ofiar, czy to w tym życiu, czy w poprzednim. Kr�Qa 
jednakże może zostać poznany jako taki, tylko dzięki bezprzyczynowej łasce 
czystego wielbiciela, i w żaden inny sposób. 

lEKST 30 
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dehi nityam avadhyo'yam 
dehe sarvasya bharata 

tasmat sarva1Ji bhutani 
na tvam śocitum arhasi 

dehi-właściciel materialnego ciała ; nityam-wiecznie ; avadhya�-nie może 
zostać zabita ; ayam-ta dusza ; dehe-w ciele ; sarvasya-każdego; bhórata-0 
potomku Bharaty ; tasm<it-dlatego; sarvó1Ji-wszystkie ; bhlitóni-żywe istoty 
(które narodziły się ) ;  na-nigdy; tvam-ty ; śocitum-rozpaczać ; arhasi-zasłu-
gujesz. 11:. UMACZENIE 

O potomku Bharaty, ten który mieszka w c iele, jest wieczny i nigdy nie 
może zostać zabity. Dlatego n ie ma potrzeby rozpaczać nad żadnym 
stworzen iem. 
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ZNACZENIE 
Pan kończy teraz rozdział pouczeń na temat niezmiennej duszy. Opisując 

wieczną duszę na różne sposoby, Pan Kr�ąa stwierdza, że dusza jest 
nieśmiertelna, a ciało istnieje tylko przez pewien okres czasu. Zatem Arjuna, 
jako k$atriya, nie powinien porzucać swojego obowiązku z obawy, że jego 
dziadek i nauczyciel: Bh l�ma i DroQa, zginą w walce. Opierając się na 
autorytecie Kr�ąy, należy wierzyć, że dusza istnieje i że jest ona odmienna od 
ciała materialnego. Powinno się odrzucić teorie mówiące, że dusza w ogóle 
nie istnieje albo że symptomy życia rozwijają się na pewnym etapie dojrzałości 
materii i są rezultatem wzajemnego oddziaływania na siebie związków 
chemicznych. Chociaż dusza jest nieśmiertelna, nie znaczy to, że zabijanie 
jest dozwolone. Jednak nie zakazuje się go w czasie wojny, kiedy zachodzi ku 
temu ·rzeczywista potrzeba. Potrzeba ta musi być jednak usprawiedliwiona 
prawem Pana, a nie własnym kaprysem. 

lEKST 3 1  
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svadharmam api cavek$ya 

na vikampitum arhasi 
dharmyaddhi yuddhac chreyo'nyat 

k$atriyasya na vidyate 

svadharmam-czyjeś zasady religijne ; api-również ;  ca-naprawdę ; avek$ya 
-biorąc pod uwagę ; na-nigdy ; vikampitum-wahać się ; arhasi-zasługujesz ; 
dharmyat-z zasad religijnych; hi-naprawdę; yuddhat-walki; śreya�-lepsze 
zajęcie; anyat-wszystko inne; k$atriyasya-k$atriyów; na-nie; vidyate-ist
nieje. 

lŁUMACZENIE 
Biorąc pod uwagę swój specyficzny obowiązek k�atryi, powinieneś 

wiedzieć, że nie ma dla ciebie lepszego zajęc ia, niż walka według 
religijnych zasad. Nie powinieneś z atem wahać s ię! 

ZNACZENIE 
Z czterech porządków organizacji społecznej, porządek drugi, którego 

zadaniem jest zarządzanie, nazywany jest k$atriya. K$al oznacza: ranić, 
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zadawać ból, przynosić szkodę. Ten, kto chroni od zadawania bólu i 
wyrządzania szkody, nazywany jest k�atriya (trayate - chronić, bronić) .  
K�atriyowie uczyli się zabijać w lesie. K�atriya udawał się do lasu i tam 
stawał twarzą w twarz przed tygrysem, aby walczyć z nim swoim mieczem. 
Jeśli tygrys został zabity, był palony zgodnie z królewskim zwyczajem. 
Zwyczaj ten zachował się do dnia dzisiejszego wśród królewskich k�atriyów 
w stanu Jaipur. K�atriyowie są specjalnie przysposobieni do próby sił i 
zabijania, ponieważ przemoc w sprawie religii jest czasami czynnikiem konie
cznym. Dlatego k�atriyowie nie powinni zbyt wcześnie przyjmować sannydsy 
(wyrzeczonego porządku życia). Łagodność w polityce może być dyplomacją, 
ale nigdy nie jest środkiem ani zasadą. W religijnej księdze prawniczej jest 
powiedziane: 

iihave�u mit ho 'nyonyam jighiimsanto mahik�ita� 
yuddhamiinii� param śaktyii svargam yiinty apariinmukhii� 
yajne�u paśavo brahman hanyante satatam dv1jai� 
samskrtii� kila mantraiś ca te 'pi svargam aviipnuvan. 

"Król albo k�atriya, który pokonał w walce innego, zazdrosnego o niego 
króla, może osiągnąć po śmierci planety niebiańskie, tak samo jak osiągają je 
bramini poprzez poświęcanie zwierząt w ogniu ofiarnym. Zabijanie w walce 
prowadzonej według zasad religijnych oraz zabijanie zwierząt w ogniu 
ofiarnym nie jest uważane za akt gwałtu, jako że każdy korzysta tam, gdzie w 
grę wchodzą zasady religijne. Zwierzę złożone w ofierze otrzymuje natych
miast ludzką formę życia, nie podlegając procesowi ewolucyjnemu od jednej 
formy do następnej , a k�atriyowie którzy polegli na polu walki osiągają 
planety niebiańskie, tak jak bramini osiągają je poprzez składanie ofiar. 

Są dwa rodzaje svadharmy, czyli specyficznych obowiązków. Dopóki nie 
jest się wyzwolonym, tak długo należy spełniać obowiązki przynależne 
danemu ciału, zgodnie z zasadami religijnymi, gdyż w ten sposób można 
osiągnąć wyzwolenie. Natomiast, kiedy jest się już wyzwolonym, wtedy 
svadharma, czyli te specyficzne obowiązki, stają się obowiązkami ducho
wymi i nie są już dłużej spełniane według materialnej , cielesnej koncepcji. W 
cielesnej koncepcji życia specjalne obowiązki przypisywane są braminom i 
k�atriyom, odpowiednio, i takie obowiązki są nieuniknione. Jak to zostanie 
wyjaśnione w rozdziale czwartym, svadharma została ustanowiona przez 
Pana. Na płaszczyźnie cielesnej ta svadharma nazywana jest van:ziiśrama
dharmq, czyli "odskocznią" do poznania duchowego. Ludzka cywilizacja 
zaczyna się od etapu van:ziiśrama-dharmy, czyli specyficznych obowiązków 
odpowiadającym określonym gu�wm natury, pod wpływem których znajduje 
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się dane ciało. Wypełnianie własnych specyficznych obowiązków w jakiejś 
określonej dziedzinie, zgodnie z van.zaśrama-dharmą, wznosi daną osobę do 
wyższej pozycji życia. 

lEKST 3 2  
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yadrcchaya copapannam 
svarga-dvaram apavrtam 

sukhina� k�atriya� partha 
/abhante yuddham idrśam 

yadrcchaya-samorzutnie ; ca-również ;  upapannam-nadarzyła się ; svarga 
-planety niebiańskie ; dvaram-drzwi ; apavrtam-szeroko otwarte ; sukhina� 
-bardzo szczęśliwi ; k�atriya�-członkowie klasy królewskiej ;part ha-O synu 
Pfthy; /abhante-zaprawdę osiągają ; yuddham-wojna ; idrśam-w ten sposób. 

11:. UMACZENIE 
O Partho, szczęśliwi są ci k�atriyowie, którym samorzutnie nadarza się 

taka okazja walki, otwierając im w ten sposób drzwi do planet n iebiań
skich. 

ZNACZENIE 
Jako najdoskonalszy nauczyciel świata, PanKr��a potępia postawęArjuny, 

który powiedział: "Nie widzę niczego dobrego w tej walce. Będzie ona 
przyczyną mojego wiecznego pobytu w piekle." Te wypowiedzi Arjuny 
wynikały jedynie z niewiedzy. Chciał on być łagodny w wypełnianiu swojego 
specyficznego obowiązku. Łagodność na polu walki w przypadku k�atriyijest 
filozofią głupca. W Paraśara-smrti, czyli kodeksie religijnym ułożonym przez 
Paraśarą, wielkiego mędrca i ojca Vyasadevy, jes;t powiedziane: 

k�atriyo hi praja rak�an śastra-pat.zi� pradar.z<jayan 
nirjitya parasainyadi k�itim dharmet.za pa/ayet. 

"Ochrona obywateli przed wszelkiego rodzaju trudnościami jest obowiąz
kiem k�atryi i w tym celu musi on używać siły, jeśli jest to konieczne dla 
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zachowania prawa i porządku. Musi on zatem zwalczać żołnierzy szkodliwych 
królów, i w ten sposób, kierując się zasadami religijnymi, powinien panować 
nad światem." 

Rozważając wszystkie aspekty, Arjuna nie miał powodu do wycofania się z 
walki. Jeśli pokonałby swoich wrogów, otrzymałby królestwo, a gdyby nawet 
zginął w walce, dostałby się na planety niebiańskie, których drzwi stały dla 
niego otworem. Walka była więc korzystna w obu przypadkach. 

lEKST 33  
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atha cet tvam imam dharmyam 
sangramam-na kari$yasi 

tata� svadharmam kirtim ca 
hitva papam avapsyasi 

atha-zatem; cel-jeśli; imam-to; dharmyam-obowiązek religijny; sangra
mam -walka ; na-nie ; kari$yasi-spełnisz ; tata�-wtedy ; svadharmam-twój 
obowiązek religijny ; kirtim-szacunek; ca-również ; hitva-tracąc ; papam
skutki grzechów; avapsyasi-zaprawdę zyskujesz. 

11:, UMACZENIE 
Jeśli jednak nie weźmiesz udziału w tej świętej walce, wtedy z 

pewnością dopuścisz się grzechu, jako że zlekceważysz swoje obowiązki. 
W ten sposób stracisz też sławę wojown ika. 

ZNACZENIE 
Arjuna był sławnym wojownikiem, a sławę tę zdobył przez pokonanie wielu 

wielkich półbogów, nie wyłączając nawet Pana Śivy. Po pokonaniu Pana Śivy, 
którego spotkał w przebraniu myśliwego, Arjuna spodobał się Panu i w 
nagrodę otrzymał od niego broń zwanąpaśupata-astra. Wszyscy wiedzieli o 
tym, że był on wielkim wojownikiem. NawetDrm�acarya udzielił mu swojego 
błogosławieństwa i nagrodził go specjalną bronią, którą mógł zabić nawet 
swojego nauczyciela. Zatem zdobył on sobie uznanie wielu autorytetów (nie 
wyłączając jego przybranego ojca - Indry, króla nieba materialnego), którzy 
obdarzyli go różnymi militarnymi nagrodami. Lecz gdyby wycofał się z walki, 
nie tylko zlekceważyłby swój obowiązek k$atryi, ale straciłby całą sławę i 
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dobre imię, i tym samym zasłużyłby na piekło. Innymi słowy, poszedłby do 
piekła nie dlatego, że brał udział w walce, ale dlatego, że się z niej wycofał. 

lEKST 34 
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akirtiin capi bhutani 
kathayi�yanti te' vyayam 

sambhavitasya cakirtir 
mara1;ad atiricyate 

akirtim-hańba; ca-również; api-ponadto; bhutani-wszyscy ludzie; katha
yi�yanti-będą mówili; te-o tobie; avyayam-na zawsze; sabhilvitasya-dla 
człowieka szanowanego; ca-również; akirti!z-zła sława; mara1;at-niż śmierć; 
atiricyate-staje się gorsza niż. 

TŁUMACZENIE 
Ludzie zawsze będą mówili o twojej hańbie, a dla tego, kogo darzono 

szacunkiem, niesława gorsza  jest od śmierci. 

ZNACZENIE 
Pan Km1a, zarówno jako filozof, jak i przyjaciel Arjuny, jednoznacznie 

osądza decyzję opuszczenia pola walki przezArjunę. Pan mówi: " Arjuno,jeśli 
opuścisz pole walki, ludzie nazwą cię tchórzem, jeszcze zanim zdołasz 
rzeczywiście zbiec. Nawet jeżeli nie dbasz o złą sławę, ale pragniesz w ten 
sposób uratować swoje życie, to ja radzę ci, abyś lepiej zginął w walce. Dla 
człowieka tak szanowanego jak ty, zła sława gorsza jest od śmierci. Nie 
powinieneś zatem uciekać w obawie o swoje życie: już lepiej jest zginąć w 
walce. To ocali cię od złej sławy z powodu zmarnowania Mojej przyjaźni i od 
utraty prestiżu w społeczeństwie." 

Ostateczne orzeczenie Pana jest więc takie: lepiej zginąć, niż wycofać się z 
walki. 

lEKST 35 
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bhayiid rar;iid uparatam 
mamsyante tviim mahii-rathii� 

ye$iirh ca tvam bahu-mato 
bhutvii yiisyasi /iighavam 

[Rozdz. 2 

bhayiit-z powodu strachu; rar;iit-z pola walki; uparatam-zbiegł; mams
yante-będą uważali; tviim-ciebie; mahii-rathii�-wielcy wodzowie; ye$iim
tych, którzy ; ca-również ; tvam-ty; bahu-mata�-wielce ceniony ; bhlitv<i.
staniesz się ; y<i.syasi-staniesz się ; /<i.ghavam-obniżony w wartości. 

lł..UMACZENIE 
Wielcy wodzowie, którzy wysoko ceni l i  twoje imię i sławę, pomyślą, że 

opuściłeś pole walki powodowany strachem jedynie. Będą przeto uważać 
cię za tchórza. 

ZNACZENIE 
Kr�i:ta kontynuuje pouczanie Arjuny: "Nie myśl, że tak wielcy wodzowie, 

jak Duryodhana, Kartta i inni, będą uważali, iż opuściłeś pole wałki z powodu 
współczucia dla swoich braci i dziadka. Pomyślą, że zbiegłeś ze strachu o 
swoje własne życie. I w ten sposób stracą swoje wysokie mniemanie o tobie." 

TEKST 36  
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aviicya-viidiimś ca bahun 
vadi$yanti taviihitii� 

nindantas tava siimarthyam 
tato du�khataram nu kim 

aviicya-nieżyczłiwy; viidiin-fałszywe słowa; ca-również; bahun-wiełe; 
vadi$yanti-powiedzą; tava-twój; ahitii�-wrogowie; nindanta�-oczemiając; 
tava-twoje; siimarthyam-zdołności; tata�-póżniej ;  du�khataram-bardziej 
bolesne; nu-oczywiście; kim-co jest. 

1ł.. UMACZENIE 
Twoi wrogowie rzucą na cię obelgi i wyszydzą twoje zdolności .  Cóż 

mogłoby być bardziej dla c iebie bolesnego, Arjuno? 
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ZNACZENIE 
Pan Kr�ąa był początkowo zdumiony tym, że Arjuna usprawiedliwia swoją 

odmowę walki współczuciem dla krewnych i określił to jego współczucie jako 
niestosowne dla Aryan. Teraz, używając powyższych słów, Pan dowodzi, jak 
hańbiące skutki mogłoby mieć dla Arjuny to jego tak zwane współczucie. 

lEKST 37  
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hato va prapsyasi svargam 
jitva va bhok�yase mahim 

tasmad utti�{ha kaunteya 
yuddhaya krta niścaya!z 

hata!z-będąc zabitym; va-albo; prapsyasi-zyskasz ; svargam-krółestwo 
niebiańskie ; jitva-przez pokonanie; va-albo; bhok�yase-będziesz cieszył 
się ; mah im-świat; tasmat-zatem; utti�{ha-powstań; kaunteya-0 synu Kunti; 
yuddhaya-wałczyć; krta-determinacja; niścaya!z-niepewność. 

Il. UMACZENIE 
O synu Kunti, albo polegniesz na polu wałki i tym sposobem osiągniesz 

planety niebiańskie, albo ty pokonasz wroga i cieszyć się będziesz 
królestwem na ziemi. Zatem powstań i walcz wytrwale. 

ZNACZENIE 
Arjuna powinien podjąć walkę, nawetjeśłi nie byłoby pewności zwycięstwa 

dla jego strony. Gdyby nawet został zabity, z pewnością dostanie się na 
planety niebiańskie. 

lEKST 38 
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sukha-du!zkhe same krtva 
labhalabhau jayajayau 
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tato yuddhiiya yujyasva 
naivam papam aviipsyasi 

[Rozdz. 2 

sukha-szczęście; dul;khe-w nieszczęściu; same-w spokoju; krtva-czyniąc 
tak; liibhiiliibhau-zarówno w przypadku straty, jak i zysku; jayQjayau-za
równo w przypadku porażki,jak i zwycięstwa; tatal;-następnie; yuddhiiya-w 
imię walki ;yu/yasva-walcz ; na-nigdy ; evam-w ten sposób ;pdpam-grzeszna 
reakcja ;  avdpasyasi-zyskasz. 

TI:, UMACZENIE 
Walcz przez wzgląd na samą walkę tylko, n ie biorąc pod uwagę 

szczęścia czy n ieszczęścia, straty czy zysku , zwycięstwa a lbo klęski -
a działając w ten sposób, nigdy n ie popełnisz grzechu. 

ZNACZENIE 
Teraz Pan Km1a wyrażnie mówi Arjunie, że powinien walczyć dla samej 

walki, dlatego że On tej walki pragnie. W czynnościach w świadomości Kr�QY 
nie bierze się pod uwagę szczęścia czy nieszczęścia, korzyści czy straty, 
zwycięstwa albo porażki. Świadomością transcendentalną jest wiedza, że 
wszystkie czyny należy ofiarowaćKr�Qie. Wtedy nie odbiera się skutków tych 
czynów, tak jak jest to w przypadku świadomości materialnej .  Kto wszystko 
czyni dla zadowolenia własnych zmysłów, działając czy to w dobroci, czy w 
pasji ,  ten podlega reakcjom tych swoich czynów, dobrym albo złym. Lecz kto 
całkowicie oddał się czynnościom w świadomości Kr�Qy, ten nie ma już 
więcej zobowiązań wobec nikogo, w przeciwieństwie do osób prowadzących 
normalny tryb życia. Jest powiedziane: 

devar$i-bhutapta-nroam pitroam 
na kińkaro niiyamroi ca riijan 

sarviitmana yaJ; śara!lam śara!lyam 
gato mukundam parih(lya kartam 

(Bhiig. 1 1 .5 .41)  

"Każdy, kto całkowicie podporządkował się Kmlie, M ukundzie, porzucając 
wszelkie inne obowiązki, nie jest już niczyim dłużnikiem ani nie jest 
zobowiązany wobec nikogo - ani wobec półbogów, ani mędrców, ani wobec 
ogótu ludzkości, ani też wobec swoich krewnych, czy przodków." Werset ten 
zawiera pośrednią wskazówkę Kr�QY dla Arjuny, a przedmiot ten zostanie 
dokładniej wytłumaczony w wersie następnym. 
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lEKST 39 
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e�ii te 'bhihitii siińkhye 
buddhir yoge tv imiim śr!Ju 

buddhyii yukto yayii piirtha 
karma-bandham prahiisyasi 

1 1 9 

e�ii-wszystkie te; te-tobie; abhihitii-opisane; siińkhye-przez studia ana
lityczne; buddhi�-inteligencja; yoge-praca nie mająca zysku na celu; tu-ale; 
imam-to; ŚrlJu-słuchaj; buddhyii-przez inteligencję; yukta�-połączony; 
yayd-przez którą ;pdrtha-0 synu Prt}ly; karma-bandham-niewola reakcj i ;  
prahdsyasi-możesz zostać wyzwolony od. 

11:.UMACZENIE 
Tak oto wyjawiłem ci anal ityczną wiedzę filozofii sańkhya. Teraz 

posłuchaj nauki o yodze, w której nie pracuje się dla osiągnięcia korzyści. 
O synu Prthy, jeśli będziesz działał używając takiej intel igencj i, będz iesz 
w stanie uwolnić s ię od skutków swych czynów. 

ZNACZENIE 
Według Nirukti, czyli słownika wedyjskiego, sańkhya oznacza opisanie 

jakiegoś zjawiska w detalach, i sańkhya odnosi się do tej filozofii, która 
opisuje prawdziwą naturę duszy. Yoga natomiast dotyczy kontroli zmysłów. 
Oświadczenie Arjuny, że nie będzie walczył, było oparte na chęci zadowalania 
zmysłów. Zapominajac o swoim najwyższym obowiązku, chciał uniknąć 
walki. Sądzit, że będzie bardziej szczęśliwy pozostawiając przy życiu swoich 
krewnych i powinowatych, niż korzystając z królestwa po pokonaniu kuzynów 
i braci, synów Dhrtara�try. W obu przypadkach podstawową zasadą była chęć 
zadowolenia zmysłów. Zarówno szczęście pochodzące z pokonania wrogich 
synów Dhrtara�try, j ak i szczęście czerpane z oglądania ich żywymi, 
opierałoby się na zadowalaniu własnych zmysłów. Byłoby to wyrzeczenie się 
mądrości i obowiązku. DlategoKr�Qa pragnął wytłumaczyćArjunie, że przez 
zabicie ciała swojego dziadka nie zabije właściwej duszy. Wyjaśnił, że 
wszystkie indywidualne osoby, włączając w to Samego Pana, są wiecznymi 
indywidualnościami. Były nimi w przeszłości, są nimi obecnie i pozostaną 
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takimi w przyszłości. Wszyscy jesteśmy wiecznie indywidualnymi duszami i 
tylko na różne sposoby zmieniamy nasze cielesne ubrania. Tą swoją 
indywidualność zachowujemy nawet po wyzwoleniu się z niewoli w obecnym 
ubraniu. 

Pan Kr�i:ia bardzo obrazowo wytłumaczył analityczne studium duszy i 
ciała. Przedstawiona tutaj ,  z różnych punktów widzenia, wiedza o duszy i 
ciele została określona, zgodnie ze słownikiem Nirukti, jako siinkhya . Ta 
s<inkhya nie ma jednak nic wspólnego z filozofią s<inkhya ateisty Kapili. Na 
długo przed s<inkhya zaproponowaną przez oszusta Kapilę, filozofia s<inkhya 
została objaśniona w Srimad-Bhiigavatam przez prawdziwego Pana Kapilę, 
inkarnację Pana Kr�Qy, który wytłumaczył ją Swojej matce, Devahuti. 
Wyjaśnił On bardzo wyraźnie, żePuru�a. czyli Najwyższy Pan, jest aktywny i 
że akt stworzenia dokonuje się, gdy Jego boskie spojrzenie spocznie na 
prakrti.Jest to również przyjęte w Vedach i w Gicie.Opis w Vedach podaje, że 
Pan spojrzał na prakrti, czyli naturę, i zapłodnił ją atomowymi, indywidual
nymi duszami. Wszystkie te indywidualne dusze działają w tym świecie 
materialnym dla zadowolenia własnych zmysłów, a będąc pod wpływem 
energii materialnej mylnie sądzą, że są podmiotami radości. Mentalność taka 
utrzymuje się aż do ostatniego etapu wyzwolenia, kiedy to żywa istota chce 
stać się jednym z Panem. Jest to ostatnia pułapka m<iyi, czyli złudnego 
zadowalania zmysłów. Dopiero po wielu, wielu żywotach takiego zadowalania 
zmysłów, wielka dusza podporządkowuje się Vasudevie, Panu Kr�Q.ie, kończąc 
w ten sposób poszukiwania ostatecznej prawdy. 

Arjuna już zaakceptował Kr�i:ię jako swojego mistrza duchowego i pod
porządkował się Jemu: śi�yas te ' ham śiidhi miim tviim prapannam. Wskutek 
tego, Kr�i:ia poinformuje go teraz o procesie działania w buddhi-yodze, czyli 
karma-yodze, albo, innymi słowy, pełnieniu służby oddania jedynie dla 
zadowolenia zmysłów Pana. Ta buddhi-yoga została wyraźnie wytłumaczona 
w rozdziale dziesiątym, dziesiątym wersie, jako będąca bezpośrednią łącz
nością z Panem, który przebywa w sercu każdegojakoParamatma. Kto zatem 
pełni służbę oddania, czyli transcendentalną służbę miłości dla Pana, albo, 
innymi słowy , jest świadomy Kr�QY, ten, dzięki szczególnej łasce Pana, osiąga 
stan buddhi-yogi. Dlatego Pan mówi, że jedynie tych, którzy zawsze 
zaangażowani są w służbę oddania z powodu transcendentalnej miłości, 
obdarza On czystą wiedzą o oddaniu w miłości .  Dzięki temu wielbiciel może 
bez trudu osiągnąć Go w zawsze pełnym szczęścia królestwie Boga. Zatem 
buddhi-yoga wspomniana w tym wersie, jest służbą oddania dla Pana, a 
wymienione tu słowo siinkhya nie ma nic wspólnego z ateistyczną siinkhya
yoga. głoszoną przez oszusta Kapilę. Nie należy więc błędnie utożsamiać 
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sahkhya-yogi, o której tutaj mowa, z ateistyczną filozofią sahkhya, która nie 
miała w tym czasie żadnego wpływu. Zresztą Pan Kr�Qa nie wspominałby o 
takich bezbożnych filozoficznych spekulacjach. Prawdziwa filozofia sahkhya 
opisana została przez Pana wŚrimad-Bhiigavatam, ale nawet ta siihkhya nie 
ma nic wspólnego z obecnym tematem. Tutaj siihkhya oznacza analityczny 
opis ciała i duszy. K�Qa dał tutaj dokładny opis duszy, w tym celu, aby 
doprowadzićArju�ę do istoty buddhi-yogi, czyli bhakti-yogi. Zatem siihkhya 
Pana Krg1y i sańkhya Pana Kapili, opisana w Bhagavatam, sąjednym i tym 
samym. Obie są bhakti-yogq. Dlatego Pan Km1a powiedział, że tylko ludzie 
mało inteligentni robią różnicę pomiędzy siihkhya-yogq i bhakti-yogq. 

Ateistyczna siihkhya-yoga nie ma oczywiście nic wspólnego zyogq-bhakti 
a jednak nieinteligentni twierdzą, że Bhagavad-gita mówi o ateistycznej 
sahkhya-yodze. 

Należy zatem zrozumieć, że buddhi-yoga oznacza działanie w świadomości 
Kr�Qy, w pełnym szczęściu i wiedzy o służbie oddania. Ten, kto pracuje 
jednynie dla zadowolenia Pana, to bez względu na to, jak trudna jest ta jego 
praca, pracuje według zasad buddhi-yogi i zawsze pogrążony jest w transcen
dentalnym szczęściu. Kto oddaje się takim transcendentalnym zajęciom, ten 
automatycznie, dzięki łasce Pana, osiąga cechy transcendentalne, a jego 
wyzwolenie jest doskonałe. Nie musi on czynić dodatkowych wysiłków po to, 
aby zdobyć wiedzę. Jest ogromna różnica pomiędzy pracą w świadomości 
Kr�QY i pracą dla zysków, szczególnie gdy celem tej ostatniej jest zadowalanie 
zmysłów i osiągnięcie takich rezultatów.jak szczęście rodzinne albo material
ne . Buddhi-yoga jest zatem transcendentalną cechą pracy, którą my wykonu
jemy. 
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nehiibhikrama-naśo'sti 
pratyaviiyo na vidyate 

sva/pam apy asya dharmasya 
trayate mahato bhayiit 

na-nie ma; iha-w tym świecie; abhikarma-wysiłek; niiśa�-strata; asti
jest; pratyavtiya�-ubytek; na-nigdy; vidyate-jest; sva/pam-mało; api
chociaż; asya-tego; dharmasya-tego zajęcia; triiyate-wyzwala; mahata�
bardzo wielkiego; bhayiit-z niebezpieczeństwa. 
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1ł. UMACZENIE 
W wysiłku tym nie ma żadnego ubytku ani straty, a mały postęp na tej 

ścieżce może uchronić od najbardziej n iebezpiecznego strachu. 

ZNACZENIE 
Działanie w świadomości Krsnv. czvli działanie dla Kr�QY bez pragnienia 

zadowalania własnych zmysłów, jest najwyższą transcendentalną jakością 
pracy. Nawet niewielki zaczątek takiej pracy nie jest uważany za przeszkodę 
ani też ten niewielki początek nie może być stracony na żadnym poziomie. 
Każda praca rozpoczęta na planie materialnym musi zostać dokończona, 
gdyż w przeciwnym razie cała próba będzie prażką. Natomiast każda praca 
rozpoczęta w świadomości Kr�QY ma trwałe efekty, nawet jeśli nie została 
zakończona. Wykonawca takiej pracy nie traci nic, mimo iż nie udało mu się 
doprowadzić do końca swojego dzieła. Nawet jeden procent pracy wykonanej 
w świadomości Kr�QY przynosi trwałe efekty, tak że następny początek 
zaczyna się już od dwóch procent. Podczas gdy w działalności materialnej nie 
ma żadnej korzyści, jeśli nie odniosło się sukcesu w stu procentach. Ajamiła 
wywiązał się ze swoich obowiązków w świadomości Kr�QY tylko w jednym 
procencie, ale dzięki łasce Pana cieszył się końcowym wynikiem równym stu 
procentom. Jest w Śrimad-Bhdgavatam jeden werset wiążący się z tym 
tematem: 

tyaktvii sva-dharmain cara1Jiimbujain harer 
bhajan na pakko'tha pater rato yadi 

yatra kva viibhadram abhud amu�ya kim 
ko viirtha iipto ' bhajatiiin sva-dharmata� 

"Jeśli ktoś zarzuca gonitwę za zadowalaniem zmysłów i pracuje w 
świadomości K�Qy, a potem upada, nie ukończywszy swoiej pracy, cóż może 
on stracić? A co może zyskać ten, kto doskonałe prowadzi swoją działalność 
materialną?" (Bhdg. 1 . 5 . 1 7) Albo jak mówią chrześcijanie: "Cóź pomoże 
człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł stratę?" 

Działalność materialna i jej rezutaty kończą się wraz z ciałem. Natomiast 
praca w świadomości Kr�QY prowadzi daną osobę ponownie do świadomości 
Kr�Qy, nawet po utracie tego ciała materialnego. Przynajmniej jest pewność, 
że będzie się miało szansę ponownych narodzin w ludzkim ciele, albo w 
rodzinie bramina o wysokiej kulturze, albo też w bogatej rodzinie arystokra
tycznej, z możliwością czynienia dalszego postępu. Jest to wyjątkowa zaleta 
pracy wykonywanej w świadomości Kr�Qy. 
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vyavasiiyiitmikii buddhir 
ekeha kuru-nandana 

bahu-śiikhii hy anantiiś ca 
buddhayo'vyavasiiyiniim 
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vyavasdydtmikd-zdecydowany w świadomości K�l)y ; buddhiłz-inteli
gencja ;  eka-tylko jeden ; iha-w tym świecie ; kuru-nandana-0 ukochane 
dziecię Kuru ; bahu-śdkhd!i-różne odgałęzienia ;  hi-naprawdę ; anantd!i
nieograniczone ; ca-również ; buddhaya!i-inteligencja ;  avyavasdyindm-tych, 
którzy nie są świadomi Kr�l)Y. 

Il.. UMACZENIE 
O ukochane dziecię Kuru, ci ,  którzy podążają tą ścieżką, są wytrwali 

w dążeniu do celu i ceł ich jeden jest. Zaś rozproszona jest inteligencja  
tych, którzy nie mają stanowczości. 

ZNACZENIE 
Silna wiara w świadomość Kr�l)y, w to, że osiągnie się najwyższą 

doskonałość życia, nazywana jest inteligencją vyavasiityiitmikii. Caitanya
caritiimrta oznajmia: 

'śraddhii'-śabde viśviisa kahe sudr<Jha niścaya 
kr�!Je bhakti kaile sarva-karma krta haya. 

Wiara oznacza niezachwianą ufność w coś wzniosłego. Ten, kto jest 
zaangażowany w obowiązki w świadomości Kr�l)y, nie musi już działać w 
zależności od tego świata materialnego, uwolniony jest od zobowiązań wobec 
tradycji rodzinnej, ludzkości czy też narodu. 

Czynności spełniane dla korzyści materialnej są działaniami, które mają 
swe żródło w reakcjach na dobre łub złe uczynki przeszłego życia. Kiedy ktoś 
posiada rozbudzoną świadomość Kr�l)Y, nie potrzebuje już dłużej ubiegać się 
o dobre wyniki swojej pracy. Wszystkie czynności osoby świadomej Kr�l)Y 
znajdują się na planie absolutnym, jako że nie podlegają one już dłużej 
dualizmom, takim jak dobro czy zło. Najwyższą doskonałością świadomości 
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Kr�QY jest wyrzeczenie się materialnej koncepcji życia. Stan  ten jest automa
tycznie osiągany wraz z postępem w świadomości K�Qy. Śmiały cel osoby w 
świadomości Kr�QY oparty jest na wiedzy (" Vdsudeva!z sarvam iti sa 
mahatma sudurlabhałz"), poprzez którą dochodzi się do zrozumienia, że 
V asudeva, czyli K�Qa,jest źródłem wszystkich zamanifestowanych przyczyn. 
Tak jak woda l ana na korzeń drzewa zostaje automatycznie dostarczona 
liściom i gałęziom tego drzewa, tak w świadomości Kr�QY można pełnić 
najwyższą służbę dla każdego - mianowicie dla siebie, rodziny, społeczeńst
wa, kraju, ludzkości, etc . JeśliKr�i:iajest usatysfakcjonowany czyimś postępo
waniem, wtedy zadowalany jest każdy. Służba w świadomości K�QY jest 
jednak naj lepiej pełniona pod wprawnym przewodnictwem mistrza ducho
wego, będącego bona fide reprezentantem Kr�Qy. Mistrz taki zna naturę 
ucznia i może prowadzić go do działania w świadomości K�QY. Aby być więc 
sprawnym w świadomości Kr�Qy, należy być posłusznym reprezentantowi 
Pana i postępować wiernie według jego wskazówek. Polecenia bona fide 
mistrza duchowego należy uważać za swoją życiową misję. Śri la Viśvanatha 
Cakravarti Tł)akura poucza nas w swoich słynnych modlitwach do mistrza 
duchowego: 

yasJza prastidtid bhagavat-prastido 
yasytiprastidtinna gatiłz kuto 'pi 

dhytiyain stuvains tasya yaśas tri-sandhyain 
vande guro!z śri-caralJtiravindam. 

"Najwyższą Osobę Boga można zadowolić przez zadowalanie mistrza 
duchowego. Bez łaski mistrza duchowego nie można uczynić żadnego postępu 
w świadomości Kr�i:tY· Dlatego też powinienem zawsze pamiętać i sławić 
mojego mistrza duchowego, przynajmniej trzy razy dziennie modląc się o jego 
łaskę i składając pokłony jego lotosowym stopom." 

Cały proces polega jednakże na doskonałej wiedzy o duszy, poza koncepcją 
ciała - wiedzy nie teoretycznej, ale praktycznej, kiedy niemożliwym staje się 
już zadowalanie zmysłów, przejawiające się w pracy dla zysków. Bowiem kto 
nie jest stanowczy w swoim umyśle, ten bywa rozpraszany przez różnego 
rodzaju czynności tego typu. 

lEKST 42-43 
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yiim imiim pu�pitiim viicam 
pravadanty avipaścita� 

veda-viida-ratii� piirtha 
niinyad astiti viidina� 

kiimiitmiina� svarga-parii 
janma-karma-pha/a-pradiim 

kriyii-viśe�a-bahuliim 
bhogaiśvarya-gatim prati 
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yam imam-wszystkie te; pu�pitam-kwieciste; viicam-słowa; pravadanti 
-wypowiada; avipaścita�-człowiek o ubogim zasobie wiedzy; veda-viida
ratii�-rzekomi studenci Ved; piirtha-0 synuPfthy; na-nigdy; anyat-wszyst
ko inne; asti-jest; iti-to; viidina�-zwolennicy; kiima-iitmiina�-pragnący 
zadowalania zmysłów; svarga-parti�-mający na celu osiągnięcie planet nie
bianskich; janma-karma-phala-pradtim-konczące się działaniem dla ko
rzyści, dobrymi narodzinami, etc. ;  kriyii-viśe�a-wystawne ceremonie; bahu
liim-różne; bhoga-radości zmysłowe; aiśvarya-bogactwo; gatim-postęp; 
prati-w kierunku. 

11:. UMACZENIE 
Jakże w ubodzy wiedzę są ci, co tak bardzo przywiązani są do 

kwiecistych słów Ved polecających różne efektowne czynności, by tym 
sposobem osiągnąć planety n iebianskie, zapewnić sobie korzystne naro
dziny, potęgę i inne materialne korzyści. Owładn ięci żądzą uciech 
zmysłowych i życ ia  w dostatku, mówią oni, o synu Prthy, że nie ma nic 
więcej ponad to. 

ZNACZENIE 
Ludzie na ogół nie są bardzo inteligentni i z powodu swojej niewiedzy 

bardzo przywiązani są do czynności przynoszących korzyści, polecanych w 
części Ved zwanej karma-kiit}<;ia. Nie pragną nic ponad propozycje radości 
zmysłowych na planeta.eh niebianskich, gdzie dostępne są kobiety i wino, a 
bogactwa materialne są rzeczą bardzo powszechną. Dla osiągnięcia tych 
planet niebianskich Vedy polecają różne ofiary, szczególnie ofiaryjyoti�{oma. 
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Właściwie jest tam powiedziane, że ofiary te musi spełniać każdy, kto pragnie 
osiągnąć takie planety, a ludzie o ubogim zasobie wiedzy myślą, iż jest to cały 
cel mądrości wedyjskiej .  Dla takich niedoświadczonych osób zdecydowane 
działanie w świadomości Km1y jest bardzo uciążliwe. Takjak gtupcy wabieni 
są przez kwiecie trującego drzewa, nie znając skutków tego powabu, podobnie 
ludzie nieoświeceni przyciągani są przez bogactwa niebiańskie i tamtejsze 
radości zmysłowe. 

W części Ved zwanej karma-ktu;cja jest powiedziane, że ci, którzy cztery 
razy w miesiącu odprawiają pokuty, będą mogli pić napój somarasa i w ten 
sposób uzyskać nieśmiertelność i wieczne szczęście. Niektórzy bardzo 
chętnie piliby somarasę, nawet tutaj, na tej ziemi, aby stać się potężnymi i 
zdolnymi do zadowalania zmysłów. Takie osoby nie mają wiary w wyzwolenie 
z niewoli materialnej i przywiązane są bardzo do wystawnych ceremonii 
związanych z ofiarami wedyjskimi. Są to na ogół osoby bardzo zmysłowe. Nie 
pragną one nic ponad przyjemności życia na planetach niebiańskich, na 
których znajdują się ogrody zwane nandana-kiinana, gdzie można obcować z 
anielsko pięknymi kobietami i gdzie pod dostatkiem jest wina somarasa. Jest 
to cielesne, zmysłowe szczęście, dlatego znajdują się tam ci, którzy jako 
władcy tego materialnego świata całkowicie są przywiązani do przemijającego, 
materialnego szczęścia. 

IBKST 44 
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bhogaiśvarya-prasaktiiniim 
tayiipahrta-cetasiim 

vyavasiiyiitmikii buddhi� 
samiidhau na vidhiyate 

bhoga-radości materialne ; aiśvarya-bogactwo ; prasaktiiniim-ci, którzy 
są w ten sposób przywiązani ; tayii-do takich rzeczy ; apahrta-cetasiim 
-oszołomieni w umyśle ; vyavasiiyiitmikii-mocna determinacja ;  buddhi�
służba oddania dla Pana ; samiidhau-w kontrolowanym umyśle ; na-nigdy ; 
vidhiyate-ma miejsce. 
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11:. UMACZENIE 
W umysłach tych, którzy zbyt przywiązani są do radości zmysłowych i 

bogactw materialnych, i których oszałamiają te rzeczy, nie powstaje 
stanowcze postanowienie pełnienia służby dla Najwyższego Pana. 

ZNACZENIE 
Samadhi oznacza " niewzruszony umysf' . Słownik wedyjski, Nirukti, 

mówi: samyag ddh iyate 'sminn atmatattva-yathdtmyam: "Kiedy umysł 
skoncentrowany jest na poznaniu duszy, jest to nazywane samadhi." 
Samadhi nigdy nie jest możliwe dla osób zainteresowanych materialnymi 
radościami zmysłowymi ani dla tych, których oszałamiają takie krótkotrwałe 
rzeczy. Są oni mniej łub bardziej dyskwalifikowani przez działanie energii 
materialnej .  

lEKST 45 
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traigw:zya-vi�ayii vedii 
nistraigur:zyo bha viirjuna 

nirdvandvo nitya-sattva-stho 
niryoga-k�ema iitmaviin 

traigur:zya-odnoszący się do trzech gur:z natury materialnej; vi�ayii�-na 
temat; vedii�-literatura wedyjska; nistraigur:zya�-w czystym stanie egzysten
cji duchowej ; bhava-bądż ; arjuna-0 Arjuna ; nirdvandva�-wolny od bólów 
przeciwieństw ; nitya-sattva-stha�-zawsze pozostający w sattva (dobroci ) ;  
niryoga-k�ema�-wolny od myśli o zdobyczy i ochronie ; dtmavdn-utwierdzony 
w Duszy Najwyższej (Jażni). 

11:. UMACZENIE 
Vedy zajmują się głównie trzema guąami natury materialnej. Wznieś 

s ię ponad te guąy, Arjuno. Bądż transcendentalnym wobec nich wszyst
kich. Bądż wolnym od wszelkich dualizmów i od wszelkiego pragnienia 
zysku i bezpieczeństwa. I bądż utwierdzonym w Duszy Najwyższej. 
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ZNACZENIE 
Wszystkie czynności materialne, jak również ich następstwa, usytuowane 

są w trzech gw;ach natury materialnej .  Mają one na celu przyniesienie 
korzyści, które są przyczyną niewoli w tym świecie materi alnym. Vedy 
zajmują się głównie takimi przynoszącymi korzyści czynnościami, które 
stopniowo podnoszą ogół ludzkości z platformy zadowalania zmysłów do 
pozycj i  na planie transcendentalnym. Arjuna, jako uczeń i przyjaciel K!?i:tY. 
otrzymał radę, aby próbował wznieść się do transcendentalnej pozycji filozofii 
Vedanty,  gdzie na początku unajduje się brahma-jijnasa, czyli pytanie o 
Najwyższą Transcendencję. Wszystkie żywe istoty znajdujące się w tym 
świecie materialnym bardzo ciężko wałczą o egzystencję. Dla nich to Pan, po 
stworzeniu tego materialnego świata, dał mądrość wedyjską, radząc jak żyć i 
jak wydostać się z tej niewoli materialnej .  Kiedy czynności dla zadowalania 
zmysłów, o których traktuje rozdział karma-k<i1J<;ia, zostaną zakończone, 
wtedy dana jest (w postaci Upani$adów) szansa duchowej realizacji . Upani
$ady są częścią różnych Ved, tak jakBhagavad-gita jest częścią piątej Vedy, 
mianowicie Mahabharaty. Upani$ady wyznaczają początek życia transcen
talnego. 

Tak długo jak istnieje ciało materialne, tak długo istnieje również działanie i 
jego skutki w gu1Jach natury materialnej .  Należy nauczyć się tolerować takie 
dualizmy.jak szczęście i nieszczęście, ciepło i zimno, i przez tolerowanie tych 
dualizmów uwolnić się od trosk o zysk, czy stratę. Ta transcendentalna 
pozycja osiągana jest w pełnej świadomości Kr�i:iy, kiedy całkowicie polega 
się na dobrej woli Kr�i:iy. 

lEKST 46 
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yavan artha udapane 

sarvata� samp/utodake 
tavan sarve$U vede$U 

brahmm;asya vijiinata� 

yavan-wszystko to; artha�-jest przeznaczone; udapane-w studni z wodą; 
sarvata�-pod każdym względem; sampluta-udake-w wielkim zbiorniku 
wodnym; tavan-podobnie; sarve$u-w całej; vede$u-literaturze wedyjskiej; 
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brahma!Jasya-człowieka, który znaNajwyższegoBrahrnana; vijanata�-tego, 
który posiada doskonałą wiedzę. 

TI:, UMACZENIE 
Wszystkie cele, które zaspokajane są przez mały staw, mogą od razu 

zostać zaspokojone przez w ielkie zbiorniki wody. Podobnie, wszystkie 
cele Ved mogą zostać wyjawione temu, kto zna cel poza n imi. 

ZNACZENIE 
Rytuały i ofiary, o których mowa w części Ved zwanej karma-ka!Jrja, mają 

zachęcić do stopniowego rozwoju samo-realizacj i .A o tym, jaki jest cel samo
realizacji , mówi wyraźnie piętnasty rozdział Bhagavad-gity ( 1 5 . 1 5) :  celem 
studiowania Ved jest poznanie Pana K�QY - pierwszej przyczyny wszystkiego. 
Samo-realizacja oznacza więc poznanie Pana Kr�r:tY i własnego wiecznego z 
Nim związku. W rozdz. piętnastym Bhagavad-gity jest również mowa o 
związku żywych istot z Krnią, które są Jego cząsteczkami. Zatem przywrócenie 
świadomości Kr�r:tY przez indywidualną żywą istotę jest najwyższym stanem 
doskonałości wiedzy wedyjskiej .  Śrimad-Bhdgavatam (3 .33 .  7) potwierdza 
to w następujący sposób: 

aho bata śvapaco 'to gariyan 
yaj-jihviigre vartate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvu� sasnur aryli 
brahmanucur na ma gr!Janti ye te. 

"O mój Panie, osoba, która intonuje Twoje święte imię, usytuowana jest na 
najwyższej platformie samo-realizacji ,  nawet jeśli urodziła się w rodzinie 
cti!Jfjii/a ( rodzina " zjadaczy psów" - najniższa klasa społeczna). Osoba taka 
musiała odprawiać różnego rodzaju pokuty i spełniać wszelkie ofiary zgodnie 
z rytuałami wedyjskimi. Musiała wielokrotnie studiować literaturę wedyjską, 
po uprzednim wykąpaniu się we wszystkich świętych miejscach pielgrzymek. 
Taka osoba jest naj lepszą w rodzinieAryan." Należy być zatem wystarczająco 
inteligentnym, aby zrozumieć ceł Ved, nie przywiązując się jedynie do 
rytuałów i nie pragnąc osiągnięcia królestw niebiańskich, w celu lepszego 
zadowalania zmysłów. Dla zwykłego człowieka w tym wieku nie jest 
możliwym przestrzeganie wszystkich reguł i przepisów odnośnie rytuałów 
wedyjskich czy zaleceń Veddnty i Upani�adów. Spełnianie tych celów Ved 
wymaga wiele czasu, energii, wiedzy i środków. W tym wieku jest to prawie 
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niemożliwe. Najlepszy ceł kultury wedyjskiej jest jednak osiągany przez 
intonowanie świętego imienia Pana, takjak polecił to Pan Caitanya, zbawiciel 
wszystkich upadłych dusz. Pewnego razuPanCaitanya został zapytany przez 
wielkiego uczonego wedyjskiego, Prakaśanandą Sarasvati, dlaczego zamiast 
studiować filozofię Veddnty, intonuje On święte imię Pana, narażając się tym 
samym na pomówienie o sentymental izm. Pan odpowiedział, że  śpiewa 
święte imię Pana Kr�QY z polecenia Swojego mistrza duchowego, który uznał 
Go za wielkiego głupca i dlatego nakazał mu to czynić. Posłuchał go i napełnił 
się zachwytem, jak człowiek szalony. Ludzie w tym wieku Kali są na ogół 
bardzo głupi i niewystarczająco wykształceni, aby zrozumieć filozofię 
Vediinty. Najwyższy ceł filozofii Vediinty można jednak osiągnąć przez 
intonowanie (bez obraz) świętego imienia Pana. Veddnta jest ostatnim 
słowem w mądrości wedyjskiej ,  a autorem i znawcą filozofii Veddnty jest Pan 
Kr�ąa. Dlatego największym wedantystą jest ta wielka dusza, która znajduje 
przyjemność w intonowaniu świętego imienia Pana. Jest to ostateczny ceł 
całego mistycyzmu wedyjskiego. 

lEKST 47 
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karmaf}y eviidhikiiras te 

mii phale�u kadiicana 
mii karma-phala-hetur bhur 

mii te sańgo'stv akarmaf}i 

karmaf}i-przepisane obowiązki; eva-z pewnością; adhikiira�-prawo; 
te-od ciebie ; ma-nigdy; phale�u-w rezultatach ; kadacana-w każdej chwili ; 
ma-nigdy ; karma-phala-w rezultacie pracy ; hetu�-przyczyna ; bhti�-staje 
się ; ma-nigdy ; te-od ciebie ; sanga�-przywiązanie ; astu-bądż tutaj ; akar
maf}i-nie spełniając. 

TŁUMACZENIE 
Masz prawo do wykonywania swoich obowiązków, ale nie możesz 

rościć sobie pretensji do owoców swojej pracy. Nigdy n ie uważaj siebie za 
przyczynę swojego działania i nigdy nie przywiązuj się do bezczynności. 



Tekst 48 ] Treść Gity w Skrócie 1 3 1  

ZNACZENIE 
Zostały tutaj wzięte pod uwagę trzy rzeczy: przepisane obowiązki, praca 

własnowolna oraz bezczynność. Przepisane obowiązki odnoszą się do 
czynności wykonywanych odpowiednio do określonych gu!J natury materi
alnej ,  pod wpływem których dana osoba się znajduje. Praca własnowolna 
oznacza działanie bez aprobaty autorytetu, natomiast bezczynność oznacza 
niewywiązywanie się ze swoich własnych obowiązków. Pan radzi Arjunie, 
aby nie pozostawał biernym, ale aby wykonywał wyznaczone mu obowiązki, 
nie przywiązując się do efektów swojego działania. Kto przywiązuje się do 
efektów swojej pracy, ten jest również przyczyną działania. Wskutek tego, 
albo cieszy się on rezultatami swojej pracy, albo cierpi z ich powodu. 

Jeśli chodzi o określone obowiązki, to można podzielić je na trzy grupy; jest 
to mianowicie praca codzienna, praca wynikająca z jakiejś nagłej potrzeby 
oraz czynności, których się pragnie. Praca codzienna, zgodna z zaleceniami 
pism świętych, wykonywana jest bez pragnienia efektów. Praca taka jest 
działaniem w gu1Jie dobroci, jako że musi być ona wykonana. Praca, w której 
pragniemy rezultatów, staje się przyczyną niewoli. Zatem takie działanie nie 
jest dobre. Każdy ma prawo do wykonywania określonych obowiązków, ale 
powinien działać nie przywiązując się do efektów tego działania. Takie 
bezinteresowne wypełnianie swoich obowiązków bez wątpienia prowadzi do 
ścieżki wyzwolenia. Dlatego Pan poradził Arjunie, aby wałczył, wypełniając 
tym samym swój obowiązek, nie przywiązując się do rezultatów swojego 
działania. To, że nie chciał on brać udziału w walce, było inną stroną 
przywiązania. Takie przywiązanie nie prowadzi do ścieżki zabawienia. Każde 
przywiązanie (czy to pozytywne, czy negatywne) jest przyczyną niewoli. 
Natomiast bierność jest grzechem. Zatem wałka, rozumiana jako obowiązek, 
była jedyną pomyślną ścieżką zbawienia dla Arjuny. 
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yoga-stha� kuru karmil!Ji 
sahgam tyaktvil dhananjaya 

siddhy-asiddhyo� samo bhutvil 
samatvam yoga ucyate 
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yoga-sthal:z-wytrwałość w yodze; kuro-spełniaj ;  karmd!li-twój obowią
zek; sangam-przywiązanie;  tyaktva-porzuciwszy ; dhananjaya-0 Dhanan
jaya ; siddhi-asidhyol:z-w sukcesie i niepowodzeniu ;  samal;-ten sam; bhlitva 
-zostawszy ; samatvam-spokój umysłu ;yogal;-yoga ; ucyate-jest nazywany. 

11:. UMACZENIE 
Bądź wytrwały w yodze, Arjuno. Pełń swój obowiązek i pozbądź się 

wszelkiego przywiązania do sukcesu i n iepowodzenia. Taki spokój 
umysłu nazywany jest yogą. 

ZNACZENIE 
Km1a mówi Arjunie, że powinien działać w yodz e. A czym jest yoga? Y oga 

oznacza koncentrację umysłu na Najwyższym, przez ciągłe kontrolowanie 
zawsze niespokojnych zmysłów. A kto jest Najwyższym? Najwyższym jest 
Pan. I ponieważ On Sam mówi Arjunie, aby wałczył, Arjuna nie musi martwić 
się o rezultat wałki. Zysk czy zwycięstwo są sprawą Kr�Qy; Arjuna jedynie 
otrzymał radę, aby działać zgodnie z poleceniemKr�Qy. Wypełnianie poleceń 
Kr�QY jest prawdziwą yogq, i to praktykuje się w procesie nazywanym 
świadomością Kr�Qy. Jedynie dzięki świadomości Kr�QY można uwolnić sie 
od poczucia własności. Należy zostać sługą K�QY albo sługą sługi K�Qy. Jest 
to prawidłowy sposób wypełniania obowiązków w świadomości Kr�Qy, i 
samo to może pomóc działać w yodze. 

Arjuna jest k$atriyq i jako taki uczestniczy on w instytucji var!ldśrama
dharma. W Vi$!1U Purd!la jest powiedziane, że całym celem var!ldśrama
dharmy jest zadowalanie Vi�QU. Nikt nie powinien zadowalać siebie samego, 
co jest to regułą w świecie materialnym, ale należy zawsze działać dla 
zadowolenia Kr�Qy. Dopóki więc nie zadowala się Kr�Qy, nie można 
prawidłowo przestrzegać zasad var!liiśrama-dharmy. Arjuna otrzymał radę, 
aby postąpił zgodnie z poleceniem Kr�Qy. 

dure!la hy avaram karma 
buddhi-yogiid dhananjaya 
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buddhau śaraf}am anviccha 
krJJaf}i'lł; phala-hetavał; 
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dziref}a-odrzucając to daleko od siebie ; hi-z pewnością ; avaram-wstrętne ; 
karma-czynności ;  buddhi-yogdt-za pomocą świadomości Km1y; dhanaiija
ya-0 zdobywco bogactw ; buddhau-w takiej świadomości ; śaraf}am-całko
wicie podporządkuj ; anviccha-pragnij ; krJJa'}d/;-skąpcy ;  phala-hetavał; 
-ci, którzy pragną działać dla zysków. 

11:, UMACZENIE 
O Dhanaiijayo, wyrzeknij się wszelkiej dz iałalności mającej zysk na  

celu, i pełniąc służbę oddania, poddaj się całkowicie tej świadomości. 
Tylko skąpcy pragną cieszyć się efektami swojej pracy. 

ZNACZENIE 
Kto faktycznie osiągnął zrozumienie swojej organicznej pozycji - jako 

wiecznego sługi Pana, ten porzuca wszelkie zajęcia, za wyjątkiem pracy w 
świadomości K�ąy. Jak to już wcześniej zostało wyjaśnione, buddhi-yoga 
oznacza transcendentalną służbę miłości dla Pana. Taka służba oddania jest 
właściwym sposobem działania dla żywej istoty. Tylko skąpcy pragną cieszyć 
się owocami swojej pracy, po to by jeszcze bardziej uwikłać się w materialną 
niewolę. Wszystkie czynności, za wyjątkiem pracy w świadomości Kr�ąy, są 
niekorzystne dla żywej istoty, dlatego że bezustannie wiążą ją z cyklem 
narodzin i śmierci . Zatem nigdy nie powinno się pragnąć być przyczyną 
jakiegoś działania. Zawsze należy działać w świadomości Kr�ąy , dla 
zadowolenia Kr�ąy. Skąpcy nie wiedzą jak spożytkować bogactwa, które 
zdobyli dzięki ciężkiej pracy albo dobrej fortunie. Całą swoją energię powinno 
się tracić w pracy w świadomościKr�ąy, gdyż jest to jedyna recepta na sukces 
w życiu. Jedynie nieszczęśliwe osoby, podobnie jak skąpcy, nie angażują 
swojej ludzkiej energii w służbą dla Kr�ąy. 
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buddhi-yukto jahatiha 
ubhe sukrta-du�krte 
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rasmad yogaya yujyasva 
yoga� karmasu kauśalam 

[Rozdz. 2 

buddhi-yukra�-ten, kto zaangażowany jest w służbę oddania; jahari-może 
pozbyć się; iha-w tym życiu; ubhe-w obu; sukrta-du�krre-w dobrych i złych 
rezultatach; tas mar-dlatego; yogaya-ze względu na służbę oddania; yuj1·as1·a 
-będąc w ten sposób zaangażowany ; yoga�-świadomość Kr�QY ; karmasu
we wszystkich czynnościach ; kauśalam-sztuka. 

11:. UMACZENIE 
Kto zaangażowany jest w służbę oddania, ten uwalnia s ię zarówno od 

dobrych, jak i złych działań , nawet w tym życiu. Zatem dąż do yogi 
Arjuno, która jest sztuką wszelkiej pracy. 

ZNACZENIE 
Każda żywa istota od czasów niepamiętnych gromadzi rezultaty swoich 

dobrych i złych czynów. Wskutek tego pozostaje ona w ciągłej nieświadomości 
o swojej rzeczywistej organicznej pozycji .  Ignorancja ta może zostać zniwe
czona przez instrukcje Bhagavad-gity, nauczające, w jaki sposób całkowicie 
podporządkować sie Panu Kr�r:iie i tym samym wyzwolić się z więzów 
naszego działania i jego skutków, z powodu których to cierpimy narodziny po 
narodzinach. Dlatego Arjuna otrzymał radą, aby działał w świadomości 
Kr�QY będącej procesem oczyszczającym działanie i jego rezultaty. 
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karma-jam buddhi-yukra hi 
phalam ryakrva mani�itJa� 

janma-bandha-vinirmukra� 
padam gacchanry anamayam 

karma-jam-z powodu czynności mających zysk na celu; buddhi-yukta�
uczynione w służbie oddania; hi-z pewnością; phalam-rezultaty ; tyaktra
porzucając; mani�it}a�-wielbiciele będący wie lkimi mędrcami; janma
bandha-niewola narodzin i śmierci ; vinirmukta�-dusze wyzwolone ;padam 
-pozycja ; gacchanti-osiągają ;  anamayam-bez cierpień. 
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TŁUMACZENIE 
Mędrcy zaangażowani w służbę oddania w Panu przyjmują schronie

n ie i poprzez wyrzeczenie s ię owoców swojego działania  w tym świecie 
materialnym, uwalniają się od cyklu n arodzin i śmierci. W ten sposób 
mogą osiągnąć stan wolny od wszelkich trosk. 

ZNACZENIE 
Wyzwolone żywe istoty poszukują takiego mteJsca, gdzie nie byłoby 

żadnych materialnych utrapień. Bhagavatam mówi: 
samaśrita ye padapa/lava-p/avam 

mahat-padam pw;ya-yaśo murare� 
bhavambudhir vatsa-padam param padam 

param padam yad vipadam na te�am 
(Bhag. 1 0. 1 4. 5 8) 

"Kto zaakceptował łódź lotosowych stóp Pana, który jest schronieniem 
kosmicznej manifestacj i  i znany jestjako Mukunda, czyli ofiarodawca mukti, 
dla tego ocean materialnego światajestjak woda zawarta w dołku odciśniętym 
przez kopytko cielęcia. Celem jego jest param padam, czyli Vaikur)tha, 
miejsce, gdzie nie ma żadnych materialnych utrapień, a nie ten świat 
materialny, w którym niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku."  

Osoby będące w ignorancji nie wiedzą, że  ten materialny świat jest 
miejscem nieszczęsnym, gdzie niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. I 
tylko z powodu swojej niewiedzy mniej inteligentne osoby próbują dostosować 
się do sytuacji, pracując z nadzieją osiągnięcia jakiejś korzyści materialnej i 
myśląc, że taka praca uczyni ich szczęśliwymi. Nie wiedzą o tym, że żaden 
rodzaj ciała, w jakimkolwiek miejscu we wszechświecie, nie może zapewnić 
życia bez utrapień. Utrapienia życia, l"" ianowicie: narodziny, śmierć, starość i 
choroby, obecne są wszędzie w tym materialnym świecie. Tenjednak, kto zna 
swoją prawdziwą organiczną pozycję wiecznego sługi Pana, a zatem zna 
pozycję Osoby Boga, angażuje się w transcendentalną służbę miłości dla 
Niego. Dzięki temu zdolny jest do wejścia na planety Vaikur:itha, gdzie nie ma 
ani materialnego nieszczęśliwego życia, ani oddziaływania czasu, ani śmierci. 
Znać swoją organiczną pozycję znaczy znać również najwyższą pozycję 
Pana. Kto błędnie myśli, że pozycja żywej istoty i pozycja Pana sa ną tym 
samym poziomie , znajduje się w ciemności i dlatego nie jest zdolny do 
zaangażowania się w służbę oddania dla Pana. Sam staje się dla siebie panem i 
w ten sposób toruje sobie drogę do powtarzających się narodzin i śmierci. Kto 
natomiast wie, że jego pozycją jest służenie, ten zaczyna pełnić służbę dla 
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Pana i natychmiast staje się zdolnym do wejścia na Vaiku�µtalokę. Służba dla 
Pana nazywana jest karma-yogq albo buddhi-yogq, albo po prostu służbą 
oddania dla Pana. 

lEKSf 52 

yadii te  moha-kalilam 
buddhir vyatitari�yati 

tadii gantiisi nirvedam 
śrotavyasya śrutasya ca 

yadii-kiedy; te-twój; moha-złudny; kali/am-gęsty las; buddhil;-służba 
transcendentalna pełniona z inteligencją; vyatitari�yati-przekracza; tadii-w 
tym czasie ; gan/cisi-musisz pójść ; nirvedam-obojętność ; śrotavyasya
wszystko co, usłyszysz ; śrutasya-wszystko, co już słyszałeś;  ca-również. 

TŁUMACZENIE 
Kiedy zaś intel igencja twoja wydostanie się z gęstego lasu złudzenia, 

wtedy będz iesz mógł zachować obojętność wobec tego wszystkiego, co 
już słyszałeś i wobec tego, co dopiero usłyszysz. 

ZNACZENIE 
Przez pełnienie służby oddania można całkowicie zobojętnieć wobec 

rytuałów wedyjskich. Wiele przykładów na to można znaleźć w życiu 
wielkich wielbicieli Pana. Jeśli ktoś rzeczywiście poznaje Km1ę i swój 
wieczny związek z Nim, to nawet będąc doświadczonym braminem w 
naturalny sposób staje się całkowicie obojętnym wobec rytuałów, zaliczanych 
do czynności przynoszących korzyści. Śri Madhavendra Puri, wielki wielbi
ciel i iiciirya w sukcesji uczniów, mówi: 

sandhyii-vandana bhadram astu bhavato bhol; sniina tubhyam namo 
bho deviil; pitaraś ca tarpaf.1a-vidhau niiham k�amal; k�amyatiim 

yatra kviipi ni�adya yiidava-kulottamasya kamsa-dvi�al; 
smiiram smiiram agham hariimi tad a/am manye kim anyena me. 

"O moje wieczorne modlitwy żegnajcie, żegnaj moja poranna kąpieli ! O 
półbogowie, O przodkowie! Proszę wybaczcie mi, że nie jestem już w stanie 
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ofiarować wam swoich pokłonów. Gdziekolwiek bym nie był, zawsze mam w 
pamięci wielkiego potomka dynastii Yadu (Kf�Qę), wroga Kamsy, i dzięki 
temu mogę wyzwolić się z niewoli wszelkiego grzechu. Myślę, że to jest 
wystarczające dla mnie." 

Obrządki i rytuały wedyjskie, obejmujące wszelkiego rodzaju modlitwy 
odmawiane trzy razy dziennie, wczesne poranne kąpiele, ofiarowywanie 
honorów przodkom, etc. , konieczne są dla nowicjuszy. Natomiast osoba 
posiadająca pełną świadomość Kr�QY i zaangażowana w transcendentalną 
służbę miłości dla Niego, staje się obojętna wobec tych wszystkich regulu
jących zasad, jako że osiągnęła ona już doskonałość. Kiedy ktoś osiąga 
platformę wiedzy, poprzez pełnienie służby oddania dla Najwyższego Pana 
K�Qy, nie musi on już dłużej odprawiać żadnych pokut ani spełniać żadnych 
ofiar polecanych przez pisma objawione. A ten, kto nie zrozumiał, że celem 
Ved jest osiągnięcie Kr�Qy,' a angażuje się w rytuały, etc. ,  traci tylko w ten 
sposób czas. Osoby posiadające świadomość Kr�QY przekraczają granicę 
śabda-brahma, czyli granicę Ved i Upani�adów. 

lEKST 5 3  
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śruti-vipratipannii te 
yadii sthiisyati niścalii 

samiidhiiv acalii buddhis 
tadii yoJ?am aviipsyasi 

śruti-objawienie wedyjskie ; vipratipannd-nie będąc pod wpływem rezul
tatów Ved;  te-twoje ; yadd-kiedy ; sthdsyati-pozostaje ; niśca/d-niewzru
szony; samddhau-w świadomości transcendentalnej, czyli świadomości 
Kr�Qy ; aca/d-niezachwiana ; buddhi�-inteligencja; tadd-w tym czasie ;  
yogam-realizacja duchowa ; avdpsyasi-osiągniesz . 

TŁUMACZENIE 
Kiedy umysł nie jest już dłużej niepokojony przez kwiecisty język Ved 

i pozostaje n iewzruszony w transie samo-real izacj i, wtedy osiąga s ię 
Boską świadomość. 
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ZNACZENIE 
Powiedzenie, że ktoś jest w samiidh i oznacza, że całkowicie zrealizował on 

świadomość K�ąy ; to znaczy, że osoba w pełnym samadhi zrealizowała 
Brahmana, Paramatmę i Bhagavana. Najwyższą doskonałością samo-realiza
cji jest zrozumienie, iż jest się wiecznym sługą Kr�r:iy i że jedynym interesem 
żywej istoty jest wypełnianie obowiązków w świadomości Kr�ąy. Osoba 
świadoma K�ąy, czyli niezachwiany wielbiciel Pana, nie powinien być 
niepokojony przez kwiecisty język Ved ani angażować się w czynności mające 
na celu osiągnięcie promocji na planety niebiańskie. W świadomości Kr�QY 
wchodzi się w bezpośredni związek z Kr�r:ią, i w ten sposób, w tym 
transcendentalnym stanie, można zrozumieć wszystkie instrukcje pochodzące 
od K�ąy. Przez takie działanie niewątpliwie osiąga się rezultaty i ostateczną 
wiedzę. Należy tylko wypełniać polecenia Kr�r:iy albo Jego reprezentanta, 
mistrza duchowego. 

lEKSf 54 
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arjuna u viica 
sthira-prajnasya kii bhii�ii 

samadhi-sthasya keśava 
srhira-dhi}J kim prabha�era 

kim asita vrajeta kim 

arjuna}J uv<ica-Arjuna rzekł; sthita-prajnasya-kogoś, kto posiada nie
zachwianą świadomość Kr�ąy ; k<i-co; bh<i�<i-język ; sam<idhi-sthasya-ko
goś, kto jest usytuowany w transie ; keśava-0 K�ąo ; sthita-dhi}J-niezachwia
ny w świadomości Kr�r:iy ; kim-co ;prabh<i�eta-mówi ; kim-jak; as /ta-siedzi ; 
vrajeta-chodzi ; kim-jak . 

11:, UMACZENIE 
Arjuna rzekł: Jakie symptomy wykazuje osoba, której świadomość 

połączyła się z Transcendencją? W jaki sposób ona mówi i jaki jest jej 
język? W jaki sposób siedzi ona i w jaki sposób chodzi? 
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ZNACZENIE 
Każdy człowiek wykazuje jakieś charakterystyczne symptomy odpowiada

jące jego szczególnej pozycji .  Podobnie szczególny charakter - sposób 
mówienia, chodzenia, myślenia, czucia, etc. - ma również osoba w świado
mości Km1y. Takjak człowieka bogatego można rozpoznać po określonych 
cechach czy człowieka chorego po wykazywanych objawach choroby, tak 
również człowiek w transcendentalnej świadomości Kr�QY może zostać 
rozpoznany dzięki specyficznym symptomom wykazywanym w różnych 
sytuacjach. O tych specyficznych symptomach można dowiedzieć się z 
Bhagavad-gity . Najważniejszą rzeczą jest jednak to, w jaki sposób mówi 
osoba świadoma Kr�Qy, ponieważ mowa najlepiej charakteryzuje każdego 
człowieka. Mówi się, że głupiec może pozostać nie odkryty tak długo, jak 
długo milczy; szczególnie zaś trudno jest zidentyfikować dobrze ubranego 
głupca. Lecz skoro tylko przemówi, od razu daje się poznać. Zatem osobę 
świadomą Kr�QY charakteryzuje to, że mówi ona tylko o Kr�i:iie i o sprawach 
związanych z Nim. Za tym podążają inne symptomy, tak jak to oznajmiono 
poniżej . 

TEKST 55 
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śri bhagaviin uviica 
prajahiiti yadii kiimiin 

sarviin piirtha mano-gatiin 
atmany eviitmanii (U�{al,1 

sthita-prajnas tadocyate 

śri bhagaviin u viica-Najwyższa Osoba Boga rzekł; prajahiiti-porzuca; 
yada-kiedy ; kdmdn-pragnienia zadowalania zmysłów ; sarvdn -różnego 
rodzaju;partha-0 synu Pfthy ; manal,1-gatdn-wytworów myślowych ; dtmani 
-w czystym stanie duszy ; eva-z pewnością ;  atmana-przez oczyszczony 
umysł; tu�{al,1-zadowolony ; sthita-prajnal,1-usytuowany transcendentalnie ; 
tadd-w tym czasie ; ucyare-jest powiedziane. 

Il, UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: O Partho, kiedy człowiek porzuca wszelkiego 

rodzaju pragnienia zmysłowe, których źródłem jest umysł, i gdy umysł 
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jego znajduje zadowolenie w duszy jedynie, wtedy mówi s ię, że  osiągnął 
on czystą świadomość transcendentalną. 

ZNACZENIE 
Bhiigavatam oznajmia, że każda osoba posiadająca pełną świadomość 

Km1y, czyli pełniąca służbę oddania dla Pana, posiada wszystkie dobre cechy 
wielkich mędrców. Kto natomiast nie jest usytuowany transcendentalnie, ten 
nie posiada żadnych dobrych kwalifikacji, jako że przyjmuje on schronienie 
we własnych wytworach umysłowych. Przeto słusznie powiedziano tutaj, że 
należy uwolnić się od wszelkiego rodzaju pragnień zmysłowych, będących 
wytworem kombinacj i  umysłowych. Może się wydawać, iż takie pragnienia 
nie mogą zostać zarzucone. Jeśli jednak ktoś angażuje się w świadomość 
Kr�i:iy, wtedy tego rodzaju pragnienia znikają automatycznie, bez jego 
dodatkowych wysiłków. Należy zatem bez wahania zaangażować się w 
świadomość Kr�i:iy, gdyż pełnienie służby oddania natychmiast pomoże nam 
w osiągnięciu płaszczyzny świadomości transcendentalnej .  Wysoko rozwi
nięta dusza, dzięki zrealizowaniu siebie jako wiecznego sługi Najwyższego 
Pana, pozostaje zawsze zadowolona w sobie. Tak transcendentalnie usytuo
wana osoba nie ma żadnych pragnień zmysłowych, wynikających z ciasnego 
materializmu. Raczej pozostaje ona zawsze szczęśliwą w swojej naturalnej 
pozycj i  wiecznego sługi Najwyższego Pana. 

lEKSf 56 
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du�khe�v anudvigna-manii� 
sukhe�u vigata-sprha� 

vita-riiga-bhaya-krodha� 
sthita-dhir munir ucyate 

du�khe�u-w nieszczęściach trojakiego rodzaju ; anudvigna-man<i�-nie 
będąc poruszonym w umyśle ; sukhe�u-w szczęściu ;  vigata-sprha�-bez 
zbytniego zainteresowania; vita-wolny od ; raga-przywiązanie ; bhaya
strach ;  kroda�-złość ; sthita-dhih-zrównoważony; muni�-mędrzec ; ucyate 
-jest nazywany. 
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TŁUMACZENIE 
Kto pozostaje n iewzruszony wobec trzech rodzajów nieszczęść, kto 

nie unosi się s zczęściem i kto wolny jest od przywiązań, strachu i złości, 
ten nazywany jest mędrcem o zrównoważonym umyśle. 

ZNACZENIE 
Słowo muni oznacza tego, kto angażuje swój umysł w różnego rodzaju 

spekulacje, nie dochodząc do rzeczywistych wniosków. Mówi się, że każdy 
muni ma inny punkt widzenia i jeśli jakiś muni nie różni się od innego muni, 
nie może być on nazwany munim w ścisłym tego słowa znaczeniu. Niisau 
munir yasya maram na binnam . Ale sthita-dhi-muni, wymieniony tutaj 
przez Pana, różny jest od zwykłego muni. Srhita-dhi-muni jest zawsze 
świadomy Kr�i:iy, gdyż wyczerpał on już całe swoje zainteresowanie twórczą 
spekulacją. Przeszedł przez etap spekulacji umysłowych i doszedł do wniosku, 
że Pan Śri Kr�rya, czyli Vasudeva, jest wszystkim. Jest on nazywany mu nim o 
zrównoważonym umyśle. Taka świadoma Kr�i:iy osoba nie jest już dłużej 
niepokojona przez ataki trzech rodzajów nieszczęść. Wszelkie nieszczęścia 
przyjmuje ona jako łaskę Pana, uważając iż swoimi złymi czynami z 
przeszłości zasłużyła na o wiele większe kłopoty. Rozumie ona, że te jej 
kłopoty zostały, dzięki łasce Pana, zmniejszone do minimum. Łasce Pana 
przypisuje również spotykające ją szczęście, uważając, że sama nie zasłużyła 
na nie. Zdaje sobie sprawę z tego, że tylko dzięki Panu znajduje się w tak 
pomyślnych warunkach pozwalających jej na lepsze pełnienie służby dla 
Niego. W pełnieniu służby oddania jest zawsze śmiała, aktywna, wolna od 
wszelkich przywiązań i awersji .  Przywiązanie oznacza przyjmowanie rzeczy 
dla zadowalania własnych zmysłów, a awersja jest brakiem takiego zmysło
wego przywiązania. Kto jednak jest niewzruszony w świadomości Kr�i:iy, ten 
wolny jest zarówno od takiego przywiązania, jak i od awersji ,  ponieważ całe 
swoje życie poświęca dla Pana. Dlatego nigdy nie popada w złość, nawetjeśli 
jego próby nie kończą się pomyślnie . Osoba świadoma Kr�i:iy jest zawsze 
wytrwała w swojej determinacj i .  

lEKST 57 

ya� sarvarranabhisnehas 
rat tal prapya śubhiiśubham 
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nabhinandati na dve�{i 
tasya prajiia prati�{hita 

[Rozdz. 2 

ya�-ten, kto ; sarvatra-wszędzie ; anabhisneha�-bez przywiązań ; tar-ten ; 
prapya-osiągając ; śubha-dobro ; aśubham-zło ; na-nigdy ; abhinandati
prosi ; na-nigdy ; dve�{i-zazdrości ; tasya-jego ; prajiia-doskonała wiedza; 
pratiHhita-umocniony. 

TŁUMACZENIE 
Kto wolny jest od przywiązań, kto nie unosi się radością, gdy zdobędzie 

coś dobrego ani nie rozpacza, gdy spotka go zło, ten mocno usytuowany 
jest w doskonałej wiedzy. 

ZNACZENIE 
W świecie materialnym zawsze mają miejsce jakieś przewroty i wstrząsy, 

które mogą być dobre albo złe. Osobę w świadomości Km1y nie podniecają 
jednakże takie materialne przemiany. Pozostaje ona niewzruszona zarówno 
wobec dobra, jak i zła. Dopóki przebywamy w tym świecie materialnym. 
będziemy zawsze spotykali się z jakimiś dobrymi i złymi sytuacjami, jako że 
świat ten pełen jest dualizmów. Ale osobę mocną w świadomości Km1y nie 
wzruszają ani dobre, ani złe wydarzenia, ponieważ jest ona po prostu 
zainteresowana Kr�r:ią, który jest wszelkim dobrem absolutnym. Taka świa
domość Kr�r:iy sytuuje tę osobę w doskonałej transcendentalnej pozycji, 
nazywanej fachowo samadhi. 

TEKST 58  
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yada samharate cayam 
kurmo 'nganiva sarvaśa� 

indriya�indriyarthebhyas 
tasya prajiia prati�{hita 

yada-kiedy ; samharate-zwija; ca-również ; ayam-wszystkie te ; klirma�
żółw ; a ngan i-kończyny ; iva-jak;  sarvaśa�-zupełnie ; indriyani-zmysły ; 
indriya-arthebhya�-z przedmiotów zmysłów ; tasya-jego ; prajna-świado
mość ; prati�{hita-niewzruszona. 
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1Ł UMACZENIE 
Kto jest w stanie powstrzymać swoje zmysły od przedmiotów zmysłów, 

na podobieństwo żółwia, który zwija swoje kończyny w muszl i  - ten 
posiadł prawdziwą wiedzę. 

ZNACZENIE 
Sprawdzianem yogina, wielbiciela czy duszy samo-zrealizowanej jest to, 

czy jest on w stanie kontrolować zmysły zgodnie ze swoim planem. Ludzie na 
ogół są jednak sługami zmysłów, a zatem działaniem ich kierują zmysły. Jest 
to odpowiedż na pytanie,jak usytuowany jestyogin . Zmysły porównywane są 
do jadowitego węża. Chcą on działać bardzo swobodnie i bez ograniczeń. 
Yogin czy wielbiciel Pana musi być bardzo mocny, aby być w stanie 
kontrolować te węże - tak jak to robi zaklinacz wężów, który nigdy nie 
pozwała im działać niezależnie. W pismach objawionych jest wiele różnych 
zaleceń. Niektóre z nich mówią, co należy robić, inne, czego n ie należy. 
Dopóki nie jest się w stanie przestrzegać tych nakazów i zakazów, powstrzy
mując się od uciech zmysłowych, nie można być niewzruszonym w świado
mości Km1y. Dobrym przykładem na to jest żółw, który może w każdej chwili 
powściągnąć swoje zmysły i uaktywnić je w odpowiednim momencie, w 
określonym celu. Podobnie jest w przypadku osoby świadomej Kr�r:iy, która 
używa swoich zmysłów tylko dla jakiegoś szczególnego celu w służbie Pana, a 
jeśli trzeba, trzyma je w karbach. Angażowanie zmysłów tylko w służbę dla 
Pana jest analogiczne do przykładu z żółwiem, który zawsze trzyma swoje 
zmysły w karbach. 

TEKST 59 

� fąf.łądĄt mmm oo: 1 
� m� tł't qr � 1 1�Q.,1 1 

vi$ayti vinivartante 
nirtihtirasya dehinaJ:i 

rasa-varjam raso 'py asya 
param dr$f Vti nivartate 

ri$ayaJ:i-przedmioty radości zmysłowych; vinivartante-są wyćwiczone, 
aby powstrzymywać się od; niraharasya-przez negatywne ograniczenia; 
dehi11aJ:i-dla wcie lonego; rasa-varjam-wyrzekając się smaku do; rasaJ:i-
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przyjemność ; api-chociaż istnieje ; asya-jego;param-o wiele wyższe rzeczy ; 
d�{vd-przez doświadczenie ; nivartate-wstrzymuje się od. 

11:. UMACZENIE 
Wcielona dusza może powstrzymać s ię od uciech zmysłowych, mimo 

iż upodobanie do przedmiotów zmysłów pozostanie. Ale poprzez ów 
brak zaangażowania i przez doświadczanie wyższego smaku, umacnia 
się jej świadomość. 

ZNACZENIE 
Dopóki nie jest się usytuowanym transcendentalnie, niemożliwym jest 

wyrzeczenie się radości zmysłowych. Metoda powstrzymywania się od 
uciech zmysłowych (_poprzez przestrzeganie zasad) podobna jest do powstrzy
mywania chorej osoby od pewnego rodzaju pożywienia. Pacjent jednakże 
nigdy nie lubi takich ograniczeń ani też nie traci smaku dojedzenia. Podobnie, 
ograniczanie zmysłów poprzez pewien proces duchowy, jak a�{ailga-yoga 
(yama, ni)'ama, asana, prli!Jliyama, pratyahara, dhara!Jli, dhyana, etc . ) ,  
polecane jest dla łudzi mniej inteligentnych, nie posiadających żadnej lepszej 
wiedzy. Kto natomiast zasmakował w pięknie Najwyższego Pana Km1y, po 
uczynieniu postępu w świadomości Km1y, ten nie ma już dłużej upodobania 
do martwych rzeczy materialnych. Ograniczenia są zatem dla łudzi mniej 
inteligentnych, znajdujących się na początkowym etapie rozwoju życia 
duchowego. Takie ograniczenia są jednak dobre tylko wtedy, jeśli ktoś jest 
rzeczywiście zainteresowany świadomością Km1y. Kiedy osiąga świadomość 
Kr�ryy, wtedy automatycznie traci on upodobanie do wszelkich zmysłowych 
rzeczy. 

TEKST 60 

ąmy) vfq- � � �: 1  
�P�ą1fUt stłf1�f.ł � smlł ir.r: 1 1 ą 0 1 1  

yatato hy api kaunteya 
puru�asya vipaścita� 

indriylil}i pramathini 
haranti prasabham mana� 

yatata�-usiłując; hi-z pewnością; api-pomimo; kaunteya-0 synu Kunti: 
puru�asya-człowieka; vipaścita�-pełen wnikliwej wiedzy; i11dr(rli�1i-zmys-
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ły ; pramcith lni-pobudzone ; haranti-miotają się ; prasabham-siłą ; manal:z
umysł. 

TŁUMACZENIE 
Zmysły są tak mocne i impulsywne, O Arjuno, że gwałtem porywają 

nawet umysł człowieka, który posiadł wnikl iwą wiedzę, i który usiłuje je 
kontrolować. 

ZNACZENIE 
Jest wielu uczonych mędrców, filozofów i transcendentalistów, którzy 

próbują opanować zmysły. Jednak pomimo takich wysiłków, nawet najwięksi 
z nich padają czasem ofiarą materialnych uciech zmysłowych, kiedy podnie
cony zostanie ich umysł. Nawet Viśvamitra, wielki mędrzec i doskonały 
yogln , został zbałamucony przez Menakę i oddał się seksualnym przyjem
nościom, chociaż usiłował on kontrolować zmysły za pomocą surowych 
pokut i praktyki yogi. Oczywiście jest wiele podobnych przykładów w historii 
świata. Zatem bardzo trudno jest kontrolować umysł i zmysły,jeśli nie jest się 
w pełni świadomym Km1y. Bez zajęcia umysłu Km1ą, nie można porzucić 
tego rodzaju zajęć materialnych. Praktyczny przykład podaje Śri Yamunacarya, 
wielki święty i wielbiciel Pana, który mówi: "Odkąd umysł mój został 
zaangażowany w służbę dla lotosowych stóp Pana, czerpiąc z niej ciągle nową 
transcendentalną przyjemność, odtąd kiedykolwiek pomyślę o życiu seksual
nym, twarz moja odwraca się i spluwam na samą myśl o tym." 

Świadomość Kr�DY jest taką transcendentalnie wspaniałą rzeczą, że 
automatycznie niesmaczne stają się uciechy materialne. To tak jak gdyby 
głodny człowiek zaspokoił swój głód dostateczną ilością pożywnego pokarmu. 
Maharaja Ambari�a pokonał wielkiego yoglna Durvasę Muni tylko dzięki 
temu, że umysł jego był pogrążony w świadomości Kr�DY· 

TEKST 6 1  

� �Gf � � � �{: I 
Cf� ft: �� f.(4 I fili � qT Sł M fg(f I l i  Ę, � l i  

tcini sarvci(li samyamya 
yukta cis/ta mat-paral:z 

vaśe hi yasyendriyci(li 
tasya prajnci prati�{hitci 
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tani-te zmysły; sarvii!li-wszystkie; samyamya-kontrolowane; yukta}J
zaangażowane; iisita-będąc tak usytuowanym; mat-parał,l-w związku ze 
Mną; vaśe-w pełni opanowane; hi-z pewnością; yasya-ten, którego; indri
Yii!li-zmysły; tasya-jego; prqińii-świadomość; prati�{hitii-niewzruszona. 

1l:.UMACZENIE 
Kto opanowuje swoje zmysły i koncentruje swą świadomość na Mnie, 

ten znany jest jako człowiek o n iewzruszonej intel igencj i .  

ZNACZENIE 
Werset ten wyrazme tłumaczy, że najwyższą doskonałością yogi jest 

świadomość Kr�QY. I dopóki nie jest się świadomym K�QY, kontrolowanie 
zmysłów nie jest w ogóle możliwe. Jak wspomniano o tym powyżej, wielki 
mędrzec Durvasa Muni pokłócił się z Maharają Ambari�a. Durvasa Muni 
powodowany dumą niepotrzebnie rozezłościł i wskutek tego nie był w stanie 
kontrolować swoich zmysłów. Z drugiej strony, Król Ambari�a. chociaż nie 
tak potężny yogin jak mędrzec Durvasa Muni, ale wielbiciel Pana, spokojnie 
tolerował wszystkie niesprawiedliwości, których doznał, i tym sposobem 
okazał się zwycięzcą. Król bowiem mógł kontrolować swoje zmysły dzięki 
następującym kwalifikacjom, wymienionym w Śrimad-Bhiigavatam : 

sa vai manał,l kr�!la-padiiravindayor 
vaciimsi vaiku!f{ha-gu!Jiinuvar!Jane 

karau harer mandira-miirjaniidi�u 
śrutim cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lińgii/aya-darśane drśau 
tad-bhrtya-giitra-sparśe' ńga-sańgamam 

ghrii!Jam ca tat-piida-saroja-saurabhe 
śrimat-tulasyii rasaniim tad-arpite 

piidau hareł,l k�etra-padiinusarpa!fe 
śiro hr�ikeśa-padiibhivandane 

kiimam ca diisye na tu kiima-kiimyayii 
yathottamaśloka-janiiśrayii ratił,l 

"Król Ambari�a skoncentrował swój umysł na lotosowych stopach Pana 
Kr�QY, słowa zaangażował w opisanie siedziby Pana, ręce zajął czyszczeniem 
świątyń Pana, uszy słuchaniem o rozrywkach Pana, oczy oglądaniem Jego 
postaci, ciało dotykaniem ciał bhaktów. Swoje nozdrza zaangażował w 
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wąchanie woni kwiatów ofiarowywanych lotosowym stopom Pana, nogi w 
wędrowanie do świętych miejsc, gdzie znajdowały się Jego świątynie, głowę w 
składanie pokłonów Panu, a swoje pragnienia w spełnianie pragnień Pana. 
Wszystkie te kwalifikacje sprawiły, że został mat-para� wielbicielem Pana." 
(Bhiig. 9.4. 1 8-20) 

Najbardziej znaczącym w tym związku jest słowo mat-para�. W jaki 
sposób można zostać mat-para�. opisano na przykładzie życia Maharaja 
Ambari �a. Śrila Baladeva Vidyabhu�aąa, wielki uczony i iiciirya w linii mat
para�. zauważa: " mat-bhakti-prabhiivena sarvendriya-vijaya-purvika sviit
ma dmi� sulabheti bhiiva�." "Tylko przez siłę służby oddania dla K�QY 
mogą być całkowicie kontrolowane zmysły." Czasami przytacza się również 
przykład z ogniem: "Tak jak małe płomienie wewnątrz pokoju palą w nim 
wszystko, podobnie Pan Vi�ąu, usytuowany w sercuyogina, pali wszelkiego 
rodzaju nieczystości." Yoga-slitra również poleca medytację o Vi�ąu, a nie 
medytację o próżni. Tak zwani yogini, którzy medytują o czymś, co nie jest 
formą Vi�ąu, tracą jedynie swój czas na poszukiwaniu jakichś fantasmagorii .  
My musimy być świadomi Kr�r:iy - oddani Osobie Boga. Taki jest cel 
prawdziwej yogi. 

lEKST 62 

't.Cfl1«ft Ft'fątr��: �� I 
«fk4�1ą� �: Cfitą1�:tnl:flsf� l i  ą � l i  

dhyayato vi�ayan puinsa� 
sangas te�upajiiyate 

sangat sanJayate kama� 
kiimat krodho' bhijiiyate 

dhyayata�-kontemplując; vi�ayan-przedmioty zmysłów; puinsa�-osoby; 
sańga�-przywiązanie ; te�u-do przedmiotów zmysłów; upajiiyate-rozwija 
się ; sańgiit-przywiązanie ; sanJiiyate-rozwija się ; kiima�-pragnienie ; kiimiit
z pragnienia ; krodha�-złość ; abhijiiyate-manifestuje się. 

1ŁUMACZENIE 
Osoba kontemplująca przedmioty z mysłów rozwija przywiązanie do 

nich. Z takiego przywiązania rodzi się pożądanie, a z pożądania 
pochodzi złość. 
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ZNACZENIE 
Kontemplując przedmioty zmysłów, osoba nieświadoma Kr�r,iy ulega 

pragnieniom materialnym. Zmysły potrzebują prawdziwego zajęcia i jeśli nie 
są zaangażowane w transcendentalną służbę miłości dla Pana, z pewnością 
będą szukały zaangażowania w służbie materialnej .  Każdy w tym materia
lnym świecie, nie wyłączając Pana Śivy i Pana Brahmy (nie mówiąc już o 
innych półbogach na planetach niebiańskich), ulega wpływom przedmiotów 
zmysłów. Jedynym sposobem na pozbycie się kłopotów egzystencji material
nej jest osiągnięcie świadomości Kr�r,iy. Pan Śiva pogrążony był w głębokiej 
medytacji, ale kiedy Parvati namówiła go do przyjemności zmysłowych, 
przyjął jej propozycję i w rezultacie urodził się Karttikeya. Kiedy Haridasa 
Thakur był młodym wielbicielem Pana, był w podobny sposób kuszony przez 
inkarnację Maya-devi. Jednak dzięki swojemu czystemu oddaniu dla Pana 
Kr�r,iy, Haridasa z łatwością przeszedł tę próbę. Jak zobrazował to wyżej 
wymieniony wers Śri Yamunacaryi, szczery wielbiciel Pana unika wszelkich 
materialnych radości zmysłowych, dzięki swojemu \' 'YŻszemu upodobaniu do 
radości duchowych w towarzystwie Pana. Na tym polega sekret sukcesu. 
Jeżeli ktoś nie jest świadomy Kr�r,iy, jakkolwiek mocny może być on w 
kontrolowaniu zmysłów poprzez jakieś sztuczne hamulce, z pewnością w 
końcu upadnie, gdyż naj lżejsza myśl o przyjemnościach zmysłowych skłoni 
go do zaspokojenia jego pragnień. 

lEKST 63 

=itą1lltąRł �: �l<:WRłfcł�: I 
�ftnhn�;f4:'1 tftn !ra,111:a 1<:S401�'4Rł 1 1 ą  ą 1 1  

krodhad bhavati sammoha� 
sammohat smrti-vibhrama� 

smrti-bhramśad buddhi-naśo 
buddhi-naśat prar:zaśyati 

krodhdt-ze złości ; bhavati-ma miejsce ; sammoha�-całkowite złudzenie ;  
sammohdt-z ułudy ; smrti-pamięci ;  vibhrama�-oszołomienie ; smrti-bhram
śdt-po oszołomieniu umysłu; buddhi-ndśa�-utrata inteligencj i ;  buddhi
ndśdt-z utraty inteligencj i ;  prar:zaśyati-upada. 
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11:. UMACZENIE 
Ze złości powstaje złudzenie, a ze złudzenia chaos w pamięci. Kiedy w 

pamięci panuje chaos, zanika inteligencja, a kiedy inteligencja zostaje 
stracona, upada się z powrotem w materialne bajoro. 

ZNACZENIE 
Przez rozwój świadomości Kr�QY można zrozumieć, że wszystko ma swoje 

zastosowanie w służbie Pana. Ci, którzy nie posiadają wiedzy o świadomości 
Kr�l)y, starają się w sztuczny sposób unikać przedmiotów materialnych i w 
rezultacie, chociaż pragną wyzwolenia z niewoli materialnej, nie osiągają 
doskonałego stanu wyrzeczenia. Natomiast osoba świadoma Kf�l)Y wie jak 
wszystko zaangażować w służbę dla Pana; dlatego nie staje się ona ofiarą 
świadomości materialnej . Np. dla impersonalisty, Pan, czyli Absolut, będąc 
bezosobowym, nie może jeść. Podczas gdy impersonalista stara się unikać 
dobrego pożywienia, wielbiciel wie, że Kf�l)a jest najwyższym podmiotem 
radości, i że spożywa On wszystko, co zostało Mu ofiarowane z oddaniem. 
Więc po ofiarowaniu Panu smakowitego pokarmu, wielbiciel przyjmuje 
pozostałości tego pokarmu, nazywane prasadam. W ten sposób wszystko 
zostaje uduchowione i nie ma niebezpieczeństwa upadku. Wielbiciel przyjmuje 
prasadam w świadomości Kr�QY, podczas gdy nie-wielbiciel odrzuca je jako 
materialne. lmpersonalista, z powodu swojego sztucznego wyrzeczenia, nie 
może cieszyć się życiem i wskutek tego najmniejsze podniecenie umysłu 
ściąga go z powrotem w dół, w bajoro egzystencji materialnej .  Nie mając 
oparcia w służbie oddania, dusza taka, nawet chociaż wznosi się do poziomu 
wyzwolenia, upada z powrotem. 

lEKSf 64 

U•tł'łf?tt� ITTm�� I 
3fl�łłą'4arą.ąąmn $fftl�łł�<łłl'4� 1 1 ą'cł 1 1  

raga-dve�a-vimuktais tu 
vi�ayan indriyaiś caran 

atma-vaśyair vidheyatma 
prasadam adhigacchati 

raga-przywiązanie ; dve�a-brak przywiązania ; vimuktailJ-przez tego, kto 
uwolnił się od takich rzeczy; tu-ale ; vi�aydn-przedmioty zmysłów; indriyailJ 
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-przez zmysły; caran-działając; iitma-vaśyai�-kto posiada kontrolę nad; 
vidheydtmd-ten, kto przestrzega regulujących zasad wolności ;  prasddam
miłosierdzie Pana; adhigacchati-osiąga. 

TŁUMACZENIE 
Kto jednak potrafi kontrolować swoje zmysły, poprzez przestrzeganie 

ustalonych zasad wolności, ten może osiągnąć całkowitą łaskę Pana i 
dzięki temu uwolnić się od wszelkiego przywiązania i n iechęci .  

ZNACZENIE 
Zostało to już wytłumaczone, że ktoś może pozornie kontrolować zmysły, 

poprzez jakiś sztuczny proces, ale dopóki zmysły nie zostaną zaangażowane 
w transcendentalną służbę dla Pana, zawsze będzie istniała możliwość 
upadku. Natomiast osoba w pełni świadoma Kr�r:iy może pozornie znajdować 
się na planie zmysłowym, jednak, dzięki swojej świadomości Kr�r:iy, nie jest 
ona przywiązana do czynności zmysłowych. Osoba świadoma Kr�QY zainte
resowana jest jedynie zadowalaniem Kr�r:iy i niczym innym. Jest ona zatem 
transcendentalna wobec przywiązań. Jeśli Kr�r:ia życzy Sobie tego, Jego 
wielbiciel może zrobić wszystko, czego zazwyczaj nie pragnie on czynić, a 
jeśli Kr�r:ia nie chce, nie uczyni on tego, co zwykł był czynić dla swojego 
własnego zadowolenia. Dlatego, zarówno działanie, jak i nie-działanie 
podlega jego kontroli, jako że działa on tylko pod kierunkiem Kr�i:iy. Taka 
świadomość jest bezprzyczynową łaską Pana, którą Jego wielbiciel może 
osiągnąć, pomimo swojego przywiązania do platformy zmysłowej . 

IBKST 65  

� �:� (lf;t(@q::r1ą� I 
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prasiide sarva-du�khiiniim 
hiinir asyopajiiyate 

prasanna-cetaso hy iiśu 
buddhi� paryavati${hate 

prasdde-po osiągnięciu bezprzyczynowej łaski Pana ; sarva-wszystkie ; 
du�khdndm-nieszczęścia materialne ; hdni�-zniszczenie ; asya-jego ; upa
jdyate-ma miejsce ;prasanna-cetasa�-radosne usposobienie ; hi-z pewnością; 
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aśu-wkrótce ; buddhi�-inteligencja ;  pari-dostatecznie ;  avati�{hate-ut
wierdzony. 

TŁUMACZENIE 
Dla posiadającego Boską świadomość nie istnieją  już dłużej trojakie 

nieszczęścia tego materialnego świata. Inteligencja tego, kto jest w takim 
szczęśl iwym stanie, wkrótce staje s ię zrównoważona. 

lEKST 66 

� �f.l<iih� Wf �� � I 
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nasti buddhir ayuktasya 
na cayuktasya bhavana 

na cabhavayata� śantir 
aśdntasya kuta� sukham 

na asti-nie może być; buddhi�-inteligencja transcendentalna; ayuktasya
kogoś, kto nie jest związany (ze świadomością Km1y) ; na-ani nie ; ca-i ;  
ayuktasya-kogoś pozbawionego świadomości Km1y;  bhavana-umysł po
grążony w szczęściu ; na-ani nie ; ca-i ; abhavayata�-ten, kto nie jest 
skoncentrowany ; śanti�-pokój ; aśantasya-niespokojnego ; kuta�-gdziejest; 
sukham-szczęście. 

TŁUMACZENIE 
Kto jednak pozbawiony jest świadomości transcendentalnej, ten nie 

jest w stanie kontrolować umysłu ani też nie posiada zrównoważonej 
inteligencji, bez której niemożl iwe jest os iągnięcie spokoju. A jak bez 
spokoju może istnieć jakiekolwiek szczęście? 

ZNACZENIE 
Nie można osiągnąć spokoju, jeśli nie posiada się świadomości Kr�IJY· 

Potwierdzone jest to w rozdz. piątym (5 .29), gdzie powiedziane jest, że 
prawdziwy spokój można osiągnąć tylko wtedy, kiedy zrozumie się, że Kr�Qa 
jest jedyną osobą, która przyjmuje wszelkie dobre rezultaty wyrzeczenia i 
ofiary, i że On jest właścicielem wszystkich manifestacji wszechświata oraz 
prawdziwym przyjacielem wszystkich żywych istot. Jeśli ktoś nie jest 
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świadomy Kr�i:iy, umysł jego nie może znaleźć ostatecznego celu; a ponieważ 
posiadanie takiego celu jest potrzebą umysłu, pozostaje on więc niespokojny. 
Spokój ten można osiągnąć za pomocą niewzruszonego umysłu wtedy, kiedy 
jest się pewnym, że Kr�i:ia jest podmiotem radości oraz właścicielem i 
przyjacielem każdego i wszystkiego. Osoba nie będąca w związku z K�ąą, 
zawsze znajduje się w niebezpieczeństwie i niepokoju, chociażby nie wiadomo 
jak bardzo demonstrowała spokój i duchowy postęp. Świadomość K�QY jest 
samo-manifestującym się stanem pokoju, który osiągnąć można jedynie w 
związku w Kr�ąą. 

lEKST 67 

��t ft: � �q-;ft� I 
� � ąt ąt9;wtląfłtą1�� 1 1ą� 1 1  

indriyi'ąziim h i  ca„atiim 
yan mano'nuvidhiy.:!" 

rad asya harati prajniim 
viiyur niivam iviimbhasi 

indriyd!ldm-zmysły; hi-z pewnością ; caratdm-skupiając ; yat-ten ; mana� 
-umysł; anuvidhiyate-trwale angażuje się ; tat-to ;  asya-jego; harati-zabiera; 
prajndm-inteligencję ; vdyu�-wiatr; ndvam-łódż ; iva-jak; ambhasi-na 
wodzie. 

1ł.. UMACZENIE 
Tak jak mocny wiatr porywa łódż na wodzie, tak nawet tylko jeden ze 

zmysłów, na którym skupi się umysł, może pozbawić człowieka intel i
gencji. 

ZNACZENIE 
Jeśli wszystkie zmysły nie zostaną zaangażowane w służbę dla Pana, to 

nawetjeden z nich, zaangażowany w zadowalanie zmysłów, może sprowadzić 
bhaktę ze ścieżki postępu transcendentalnego. Jak to zostało przedstawione 
na przykładzie życia Maharaja Ambari�a, wszystkie zmysły muszą zostać 
zaangażowane w świadomość Kr�i:iy, gdyż jest to właściwa metoda kontrolo
wania umysłu. 
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lEKST 68 
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tasmad yasya maha-baho 
nigrhitani sarvaśa� 

indriyiJ:!lindriyarthebhyas 
tasya prajna prali${ hita 
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- tasmat-zatem; yasya-kogoś; maha-biJ:ho--0 potężnie uzbrojony; nigrhita
ni -tak powściągnięte ; sarvaśa�-wszędzie dookoła; indriyd!li-zmysły ; indri
ya-arthebhya�-ze względu na przedmioty zmysłów; tasya-jego ; prajnti 
-inteligencja;  prali${hitti-niezachwiana. 

ll:. UMACZENIE 
Zatem, O potężny, zrównoważoną inteligencję posiada ten, kto pow

ściąga swoje zmysły wobec ich przedmiotów. 

ZNACZENIE 
Tak jak wroga powstrzymuje siła wyższa, podobnie, przez ludzki wysiłek, 

mogą zostać powściągnięte zmysły, ale tylko przez zaangażowanie ich w 
służbę Pana. Kto zrozumiał - że tylko dzięki świadomości Kr�QY można 
posiadać zrównoważoną inteligencję i że należy praktykować to pod przewod
nictwem bona fide mistrza duchowego - ten nazywany jest sadhakq, czyli 
odpowiednim kandydatem do wyzwolenia. 

lEKST 69 
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ya niśa sarva-bhutanam 
tasyam jagarti samyami 

yasyam jagrati bhutani 
sa niśa paśyato mune� 
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ya-co; niśa-jest nocą; sarva-wszystkie; bhutanam-żywych istot; tasyam 
-w tym; jagarti-czujny; samyami-opanowany; yasyam-w którym; jagrati
obudzony; bhutani-wszystkie istoty; sa-to jest; niśa-nocą; paśyata�-dla 
dociekającego; mune�-mędrca. 

lł..UMACZENIE 
Co bowiem nocą jest dla wszystkich istot, czasem przebudzenia jest 

dla samo-kontrolującego się. A co czasem przebudzenia jest dla wszyst· 
kich żywych istot, to nocą jest dla dociekającego mędrca. 

ZNACZENIE 
Są dwie klasy łudzi inteligentnych. Jedna, to ludzie inteligentni w czyn

nościach materialnych służących zadowalaniu zmysłów. Druga natomiast 
zajmuje się dociekaniem i rozbudzona jest do kultywacji realizacji duchowej .  
Czynności dociekającego mędrca, czyli człowieka myślącego, są nocą dla 
osób zaabsorbowanych rzeczami materialnymi. Z powodu swojej niewiedzy o 
samo-realizacji, materialistyczne osoby pozostają w uśpieniu w czasie takiej 
nocy. Podczas "nocy" materialisty, dociekający mędrzec czuwa. Mędrzec 
taki czerpie transcendentalną przyjemność ze stopniowego rozwoju kultury 
duchowej. W tym czasie człowiek zajmujący się czynnościami materialisty
cznymi, pozostający w uśpieniu wobec duchowej realizacji, śni o różnoro
dnych przyjemnościach zmysłowych. Podczas tego swojego snu czasami 
czuje się szczęśliwym, a czasami odczuwa niedolę. Człowiek dociekający 
pozostaje zawsze obojętny wobec szczęścia i nieszczęścia materialnego. 
Kontynuuje on swoje czynności w realizacji duchowej, nie ulegając wpływom 
materialnym. 

lEKSf 70 
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apuryamal}am acala-prati�{ham 
samudram apa� praviśanti yadvat 

tadvat kama yam praviśanti sarve 
sa śantim apnoti na kama-kami 
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tipuryamd1Jam-zawsze pełen; acala-prati�{ham-pewnie usytuowany ; sa
mu dram-ocean; tipa�-woda; praviśanti-wpływają; yadvat-jak; tadvat
tak; ktimti�-pragnienia; yam-dla kogoś ;praviśanti-wpływają; sarve-wszyst
kie ; sa�-ta osoba; śtintim-pokój ;  tipnoti-osiąga ; na-nie ; ktima-ktimi-ten, 
kto pragnie zaspokoić pragnienia. 

11:. UMACZENIE 
Kto pozostaje niewzruszonym, mimo nieustannego potoku pragnień -

które jak rzeki wpadają do oceanu, z awsze napełni anego, a mimo to 
zawsze pogrążonego w ciszy - ten jedynie może osiągnąć spokój. Ale nie 
zazna spokoju człowiek, który dąży do z aspokojenia swoich material
nych pragnień. 

ZNACZENIE 
Ocean zawsze napełniany jest wodą. Szczególnie dużo wody przyjmuje 

podczas pory deszczowej, lecz mimo to pozostaje on takim samym -
spokojnym. Te wpływające wody nie oddziaływują na nieg� nie występuje on 
ze swoich brzegów. Podobnie jest w przypadku osoby świadomej K�ąy. 
Dopóki żywa istota posiada ciało materialne, tak długo będą istniały 
wymagania tego ciała odnośnie zaspokajania zmysłów. Wiebiciel Pana 
jednakże, dzięki swojej pełni, nie jest niepokojony przez takie pragnienia. 
Osobie świadomej K�ąy nie brakuje niczego, jako że Pan zaspokaja wszystkie 
jej potrzeby materialne. Dlatego jest ona jak ocean - zawsze pełna w sobie. 
Pragnienia mogą przychodzić do niej, niczym fale rzek wpływające do 
oceanu, onajednakjest niewzruszona w wypełnianiu swoich obowiązków. Te 
pragnienia zadowalania zmysłów nie są w stanie zaniepokoić jej nawet w 
najmniejszym stopniu. Jest to dowód na to, że osoba ta jest świadoma Kr�ąy. 
Mimo iż pragnienia takie mogą być nadal obecne, straciła ona wszelkie 
skłonności do materialnego zadowalania zmysłów. Ponieważ jest usatysfak
cjonowana transcendentalną służbą miłości dla Pana, może pozostać niewzru
szoną, jak ocean. Dlatego cieszy się całkowitym spokojem. Natomiast ci, 
którzy spełniają swoje pragnienia, nawetjeśli tym pragnieniem jest osiągnięcie 
wyzwolenia, nie mówiąc już o ubiegających się o sukces materialny, nigdy nie 
osiągają spokoju. Dążący do wyzwolenia, jak również yogini starający się o 
siły mistyczne, wszyscy są nieszczęśliwi z powodu niespełnionych pragnień. 
Natomiast osoba świadoma Kr�ąy jest szczęśliwa w służbie Pana i nie ma 
żadnych pragnień do spełnienia. W rzeczywistości nie pragnie ona nawet 
wyzwolenia z tak zwanej niewoli materialnej. Wielbiciele Kr�ąy nie mają 
żadnych pragnień do spełnienia i dlatego posiadają doskonały spokój. 
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vihaya kaman yab sarvan 
pumamś carati nibsprha� 

nirmamo nirahankarab 
sa śantim adhigacchati 

[Rozdz. 2 

vihdya-porzuciwszy; kdmdn-wszystkie materialne pragnienia zadowala
nia zmysłów; yab-osoba ; sarvdn-wszystkie;  pumdn-osoba ; carati-żyje ; 
nih�prha�-pozbawiona pragnień ; nirmamab-bez poczucia własności ;  nira
hankdrab-wolna od fałszywego ego; sab-wszystkie;  śdntim- doskonały 
spokój ; adhigacchati-osiąga. 

11:. UMACZENIE 

Kto wyzbył się wszelkich pragnień zadowalania zmysłów, kto uwolnił 
się od poczucia własności oraz od fałszywego ego - ten jedynie może 
osiągnąć prawdziwy spokój. 

ZNACZENIE 

Być wolnym od pożądań, to znaczy nie pragnąć niczego dla zadowalania 
zmysłów. Innymi słowy, pragnienie, by stać się świadomym K�Qy, jest 
właściwie brakiem pragnień. Doskonałym stanem świadomości K�QY jest 
zrozumienie swojej rzeczywistej pozycji jako wiecznego sługi K�QY, bez 
błędnego utożsamiania się z tym ciałem materialnym oraz bez fałszywego 
uważania siebie za właściciela czegokolwiek w tym świecie. Kto osiągnął ten 
stan doskonałości, ten wie, że ponieważ właścicielem wszystkiego jestKr�Qa, 
wszystko powinno zostać użyte dla Jego zadowolenia. Arjuna nie chciał 
walczyć dla swojej własnej satysfacji, ale kiedy stał się w pełni świadomym 
Kr�Qy, walczył dlatego, ponieważ Kr�Qa chciał, aby walczył. Nie chciał 
walczyć dla siebie, ale ten sam Arjuna walczył dla K�QY najlepiejjak potrafił. 
Pragnienie, aby zadowolić K�Qę, jest w rzeczywistości. brakiem pragnienia i 
nie jest to sztuczne usiłowanie wyzbycia się pragnień. Zywa istota nie może 
wyzbyć się pragnień ani uczuć, ale musi ona zmienić jakość tych pragnień. 
Osoba wolna od pragnień materialnych niewątpliwie wie, że wszystko należy 
do K�QY (iśavasyam idam sarvam) i dlatego nie uważa siebie błędnie za 
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właściciela czegokolwiek. Ta wiedza transcendentalna oparta jest na realizacji 
duchowej - mianowicie, doskonałym rozumieniu, że każda żywa istotajest w 
swojej tożsamości duchowej wieczną cząstką Km1y. Zatem nigdy wieczna 
pozycja żywej istoty nie dorównuje pozycji Kr�QY ani też nie przewyższa jej .  
Takie rozumienie, czyli świadomość K�ąy,jest podstawową zasadą prawdzi
wego spokoju. 

lEKST 72 
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e�il brilhmi sthiti� pilrtha 
nainilm prilpya vimuhyati 

sthitvilsyilm anta-kille'pi 
brahma-nirva1.1am rcchati 

e�d-ta; brdhmi-duchowa ; sthiti�-sytuacja; pdrtha-0 synu Pfthy ; na-ni
gdy ; endm-to; prdpya-osiągając ; vimuhyati-dezorientuje; sthitvd-będąc 
tak usytuowanym; asyilm-będąc tak; anta-kale-pod koniec życia; api-rów
nież; brahma-nirva1.1am-duchowe (królestwo Boga); rcchati-osiąga. 

n.
'
UMACZENIE 

Jest to sposób duch_��_egÓ i boskiego życia, po osiągnięciu którego 
człowiek nie jest już  'dłużej wprowadzany w błąd.  Osiągnąwszy ten stan, 
nawet w godzinie śmierci, można wejść w królestwa Boga. 

ZNACZENIE 
Świadomość Kr�ąy albo życie duchowe można osiągnąć od razu, w ciągu 

jednej sekundy - albo można nie osiągnąć takiego stanu nawet po milionowych 
narodzinach. Jest to tylko kwestia zrozumienia i przyjęcia faktu. Kha!vanga 
Maharaja osiągnął ten stan życia przez podporządkowanie się Kr�ąie na pięć 
minut przed śmiercią. Nirva1.1a oznacza zakończenie materialnego sposobu 
życia. Wedtug filozofii buddyjskiej, po skończeniu tego materialnego życia 
istnieje tylko próżnia. JednakBhagavad-gitil uczy czegoś przeciwnego. Życie 
prawdziwe zaczyna się dopiero po wypełnieniu tego życia materialnego. Dla 
zatwardziałego materialisty wystarczająca jest wiedza, iż musi on skończyć to 
życie materialne, ale dla osób zaawansowanych duchowo, po tym życiu 
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materialnym istnieje inne życie. Jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwy, że staje się 
świadomym K�ąy jeszcze przed zakończeniem tego życia, od razu osiąga on 
stan Brahma-nirviu;a. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy królestwem Boga a 
służbą oddania dla Pana. Jako że obie te rzeczy znajdują się na planie 
absolutnym, zaangażowanie się w transcendentalną służbę miłości dla Pana 
jest osiągnięciem królestwa duchowego. W świecie materialnym istnieją 
czynności, które służą zadowalaniu zmysłów, podczas gdy w świecie 
duchowym mają miejsce czynności w świadomości Km1y. Osiągnięcie 
świadomości Km1y, nawetjuż w tym życiu, jest natychmiastowym osiągnię
ciem Brahmana. A ten, kto osiągnął świadomość K�ąy, z pewnością już 
wszedł w królestwo Boga. 

Brahman jest po prostu przeciwieństwem materii. Zatem briihmi sthitil:z 
oznacza: "nie na platformie czynności materialnych" . Służba oddania dla 
Pana została uznana w Bhagavad-gicie za stan wyzwolony. Zatem briihmi 
sthitil:z jest wyzwoleniem z niewoli materialnej. 

Śrila Bhaktivinode Thakur uznał ten drugi rozdział Bhagavad-gity za 
streszczenie całego tekstu. Podstawowe tematy Bhagavad-gity dotyczą 
karma-yogi, jńiina-yogi i bhakti-yogi. Rozdział drugi, jako streszczający 
całość, dokładnie omawia karma-yogę ijńiina-yogę oraz daje pewne pojęcie 
o bhakti-yodze. 

W ten sposób kończq się wyjaśnienia Bhaktivedanty do drugiego rozdz. 
Śrimad-Bhagavad-gity, będącego streszczeniem całości. 
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Karma-yoga 

1EKST I 
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arjuna uvaca 
jyayasi cet karma1:zas te 

mata buddhir janardana 
tat kim karmar.zi ghore mam 

niyojayasi keśava 

arjuna�-Arjuna; uvaca-rzekł; Jyayasi-używając wielkich słów; cer-cho
ciaż; karma1:za�-niż czyn przynoszący owoce; te-Twoje; mata-zdanie; 
buddhi�-inteligencja; janardana--0 Km10; rat-zatem; kim-dlaczego; kar-
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ma!li-w działaniu; ghore-okropnie; mam-mnie; myojayasi-angażujesz mnie; 
keśava-0 Kr�Qo. 

11:.. UMACZENIE 

Arjuna rzekł: OJanardano,O Keśavo, dlaczego usilnie nakłaniasz mnie 
do tej ohydnej wojny, skoro uważasz, że inteligencja lepsza jest niż czyn 
przynoszący owoce? 

ZNACZENIE 

W poprzednim rozdziale, Najwyższa Osoba Boga, Śri Kr�Qa - w intencji 
uwolnienia Swojego bliskiego przyjaciela Arjuny z oceanu materialnego 
smutku - bardzo dokładnie opisał organiczną pozycję duszy. I polecona tam 
została droga realizacji duchowej: buddhi-yoga, czyli świadomość Kr�Qy. 
Czasami świadomość Kr�QY jest błędnie uważana za bezczynność. Ten, kto 
posiada takie błędne rozumienie często chroni się w jakimś zacisznym 
miejscu, aby tam, przez intonowanie Jego świętych imion, stać się w pełni 
świadomym Kr�Qy. Jednakże bez praktyki w filozofii świadomości K�QY, 
takie intonowanie w zacisznym miejscu, gdzie można jedynie zdobyć tani 
podziw niewinnej publiczności, nie jest bynajmniej rzeczą słuszną. Arjuna 
również myślał o świadomości Kr�QY albo o buddhi-yodze, czyli inteligencji 
w duchowym postępie wiedzy, jako o wycofaniu się z aktywnego życia i 
praktykowaniu w jakimś odosobnionym miejscu pokut i wyrzeczeń. Innymi 
słowy, chciał on zręcznie uniknąć wałki, używając jako wytłumaczenia 
świadomości Kr�Qy. Ale jako szczery uczeń przedstawił całą sprawę swojemu 
mistrzowi duchowemu i zapytał Kr�Qę o najlepszy dla siebie sposób postępo
wania. W odpowiedzi, Pan Kr�Qa dokładnie wytłumaczył mu, w tym trzecim 
rozdz. ,  karma-yogę, czyli pracę w świadomości Kr�Qy. 

lEKST 2 
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vyamiśre!leva vakyena 
buddhim mohayasiva me 

rad ekam vada niścitya 
yena śreyo • ham apnuyam 
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vyamiśre1Ja-przez dwuznaczne; iva-jako; vakyena-słowa; buddhim-in
teligencja; mohayasi-oszołomiona; iva-jako; me-moje; tat-zatem; ekam
tylko jeden; vada-prosze, powiedz; niścitya-zapewniając; yena-przez które; 
śreya�-prawdziwa korzyść; aham-ja; apnuyam-mogę mieć. 

1ł.. UMACZENIE 

Moja inteligencja zwiedziona została przez Twoje dwuznaczne nauki. 
Proszę z atem, powiedz mi wyraźnie, co jest dla mnie najlepsze. 

ZNACZENIE 

W rozdziale poprzednim, będącym wstępem do Bhagavad-gity, wytłuma
czone zostały różne ścieżki, takie jak sankhya-yoga, buddhi-yoga, kontrola 
zmysłów przez inteligencję, praca wolna od pragnienia zysku oraz pozycja 
neofity. Wszystko to zostało przedstawione w sposób niesystematyczny. Dla 
zrozumienia i działania konieczne byłoby bardziej zwięzłe przedstawienie 
ścieżki. Arjuna pragnął wyjaśnić te na pozór zawiłe sprawy, tak aby każdy 
prosty człowiek mógł przyjąć je bez błędnej interpretacji. Mimo iż wprowa
dzenie Arjuny w zakłopotanie, poprzez jakąś żonglerkę słowną, nie było 
intencją Kr�QY, niemniej jednak Arjuna nie zrozumiał na czym polega proces 
świadomości Kr�QY - na bierności czy aktywnej służbie? Innymi słowy, 
swoimi pytaniami wyjaśnia on wszystkim poważnym uczniom, którzy pragną 
zrozumieć tajemnicę Bhagavad-gity, na czym polega ścieżka świadomości 
Kr�Qy. 

lEKST 3 
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śri bhagavan uvaca 
/oke 'smin dvi-vidha ni�{ha 

pura prokta mayanagha 
jnana-yogena sankhyanam 

karma-yogena yoginam 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; /oke-w świecie; 
asmin-to; dvi-vidha-dwa rodzaje; ni�{ha-wiara; pura-uprzednio; prokta-
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zostało powiedziane; maya-przeze Mnie; anagha-0 bezgrzeszny; jńana
yogena-przez łączący proces wiedzy; sdńkhydndm-filozofów empiryków; 
karma-yogena-przez łączący proces oddania ; yogindm-wielbicieli. 

11:.. UMACZENIE 

Błogosławiony Pan rzekł: O bezgrzeszny Arjuno, wytłumaczyłem ci już 
uprzednio, że są dwie klasy ludzi realizujących Dusze. Niektórzy 
bardz iej skłonni są do poznania Jej drogą empirycznych, filozoficznych 
spekulacji, inni natomiast poprzez pracę w oddaniu. 

ZNACZENIE 

W trzydziestym dziewiątym wersie rozdz. drugiego Pan wytłumaczył dwa 
procesy - mianowicie sankhya-yogę i karma-yogę, czyliyogę-buddhi. w tym 
wersie Pan tłumaczy to wyraźniej .  Sankhya-yoga, czyli analityczne studium 
ducha i materii, jest podstawowym zajęciem dla osób, które mają skłonności 
do spekulowania i poznawania rzeczy poprzez wiedzę eksperymentalną i 
filozofię. Drugi rodzaj ludzi, takjak to zostało przedstawione w sześćdziesiątym 
pierwszym wersie rozdz. drugiego, pracuje w świadomości Km1y. Pan 
również oznajmia w wersie trzydziestym dziewiątym, że poprzez pracę według 
zasad buddhi-yogi, czyli świadomości Kr�Qy, można uwolnić się z 
więzów działania; i co więcej, w metodzie tej nie ma żadnych słabych 
punktów. Ta sama zasada dokładniej została wytłumaczona w wersie 
sześćdziesiątym pierwszym - mianowicie, że tą buddhi-yogq jest całkowite 
zdanie się na Najwyższego (bardziej dokładnie, na K�Qę). W ten sposób bez 
trudu mogą być kontrolowane wszystkie zmysły. Zatem obie te yogi są 
współzależne, takjak religia i filozofia. Religia bez filozofii jest sentymentem 
albo czasami fanatyzmem, podczas gdy filozofia bez religii jest spekulacją 
umysłową. Ostatecznym celemjestKr�i:ia i filozofowie szczerze poszukujący 
Prawdy Absolutnej dochodzą w końcu do świadomości Kr�Qy. To również 
zostało oznajmione wBhagavad-gicie. Cały ten proces polega na zrozumieniu 
właściwej pozycji duszy w stosunku do Duszy Najwyższej. Filozoficzna 
spekulacja, dzięki której można stopniowo dojść do świadomości Km1y, jest 
metodą pośrednią. Natomiast drugi proces bezpośrednio łączy się ze wszystkim 
w świadomości Kr�i:iy. Z tych obu, lepszą jest ścieżka świadomości Km1y, 
edyż nie polega ona na oczyszczaniu zmysłów poprzez proces filozoficzny. 
Swiadomość K�QY jest sama w sobie procesem oczyszczającym, a dzięki 
prostej metodzie służby oddania jest jednocześnie łatwa i wzniosła. 
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na karma!Jlim aniirambhiin 
nai$karmyam puru$o 'śnute 

na ca sannyasaniid eva 
siddhim samadhigacchati 
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na-bez; karma!Jlim -przepisanych obowiązków; aniirambhiit-niewyko
nywanie; nai$karmyam-wo1ność od skutków działania; puru$ah-człowiek; 
aśnute-osiąga; na-ani; ca-również; sannyasaniit-przez wyrzeczenie; eva
jedynie; siddhim-sukces; samadhigacchati-osiąga. 

11:. UMACZENIE 

N ie można uwolnić się od skutków dz iałani a  jedynie poprzez pow
strzymywanie się od pracy ani osiągnąć doskonałości jedynie przez samo 
wyrzeczen ie. 

ZNACZENIE 

Wyrzeczony porządek życia można przyjąć wtedy, gdy zostało się oczysz
czonym poprzez wykonywanie określonego rodzaju obowiązków, które 
ustanowione zostały po to, aby oczyścić serce człowieka myślącego materia
listycznie. Jeśli nie jest się oczyszczonym, nie można osiągnąć sukcesu 
jedynie przez bezpośrednie przyjęcie czwartego porządku życia (sannyiisa) 
(chociaż według filozofów empiryków, tylko przez przyjęcie sannyiisy, czyli 
porzucenie czynności przynoszących owoce, można od razu stać się równym 
Narayaąowi). Pan jednak nie potwierdza tej zasady. Sannyiisa bez oczyszcze
nia serca jest jedynie zakłóceniem porządku społecznego. Z drugiej strony, 
jeśli ktoś angażuje się w transcendentalną służbę Pana, nawet nie wykonując 
przypisanych mu obowiązków, to Pan zaakceptuje każdy, nawet najmniejszy 
postęp na tej drodze (buddhi-yoga).  Svalpam apy asya dharmasya triiyate 
mahato bhayiit. Zastosowanie się do tej zasady, nawet w niewielkim stopniu, 
umożliwia pokonanie wielkich trudności. 
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na  hi kaścit k�ar;am api 
}atu ti�{haty akarmakrt 

karyate hy avaśa� karma 
sarva� prakrti-jair gur;ai� 

[Rozdz. 3 

na-am me; hi-z pewnością; kaścit-każdy; k�ar;am-nawet chwila; api
również;jatu-nawet; tiHhati-pozostaje; akarma-krt-nie robiąc nic; karyate 
-zmuszony do pracy; he-z pewnością; avaśa�-bezradnie; karma-praca; 
sarva�-wszystko; prakrti-jai�-przezgur;y natury materialnej; gw;iai�-przez 
cechy. 

TŁUMACZENIE 
Siły natury materialnej są źródłem bodźców zmuszaj ących wszystkich 

do bezradnego działania; dlatego nikt, nawet na chwilę, n ie może 
powstrzymać się od zajęcia. 

ZNACZENIE 
Bezustanne działanie nie jest czymś właściwym dla istoty wcielonej, ale 

wynika ono z natury duszy. Bez obecności duszy, ciało materialne nie może 
się poruszać. Ciało jest jedynie martwym pojazdem wprowadzanym w ruch 
przez zawsze aktywną i nigdy nie przestającą działać duszę.Jeśli zatem dusza 
nie zostanie zaangażowana we właściwą pracę w świadomości Kr�i:tY, wtedy 
zostanie zaangażowana w zajęcia narzucone jej przez energię iluzoryczną. W 
kontakcie z energią materialną dusza przyswaja sobiegur;y natury materialnej 
i aby oczyścić ją z tych związków konieczne jest zajęcie jej obowiązkami 
polecanymi w śastrach . Kiedy jednak jest zaangażowana w naturalne zajęcia 
w świadomości Kr�ąy, wtedy dobre jest dla niej wszystko, cokolwiek jest ona 
w stanie zrobić. Zapewnia o tym Śrimad-Bhagavatam : 

tyaktva-sva-dharmam caralJambujam harer 
bhajann apakvo 'tha palet tato yadi 

yatra kva vabhadram abhud amu�ya kim 
ko vartha aplo 'bhajatam sva-dharmata�. 
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"Kto przyjmuje świadomość Km1y, nawet jeśli nie wypełnia obowiązków 
polecanych w śastrach ani nie pełni służby oddania właściwie, i nawet jeśli 
potem upada z tego poziomu - nie ma dla niego żadnej straty ani zła. A kto 
przestrzega wszystkich zaleceń śastr w celu oczyszczenia się, jaki pożytek 
może mieć z tego, jeśli nie jest on świadomy Kr�Qy?" (Bhag. 1 .5 . 1 7) Zatem 
proces oczyszczający ma służyć osiągnięciu najistotniejszej rzeczy - świado
mości Kr�Qy. Więc sannyasa czy każdy inny proces oczyszczający, ma 
pomóc w osiągnięciu ostatecznego celu - stania się świadomym Kr�QY bez 
czego wszystko uważane jest za niepowodzenie. 

lEKST 6 
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karmendriya1:1i samyamya 
ya aste manasa smaran 

indriyarthan vimurjhatma 
mithyacara� sa ucyate 

karma-indriya1:1i-pięć aktywnych narządów zmysłów; samyamya-kon
trolując; ya�-każdy, kto; aste-pozostaje; manasa-przez umysł; smaran 
-myśląc; indriya-arthan-przedmioty zmysłów; vimurjha-głupia; arma 
-dusza; mithya-acara�-oszust; sa�-on; ucyate-jest nazywany. 

11:.. UMACZENIE 

Kto powstrzymuje zmysły i organy działania, ale którego umysł nadal 
zainteresowany jest przedmiotami zmysłów, ten z pewnością okłamuje 
samego siebie i nazywany jest oszustem. 

ZNACZENIE 

Jest wielu oszustów, którzy odmawiają pracy w świadomości Kr�Qy, ale 
urządzają pokazy medytacji, podczas gdy w rzeczywistości umysły ich zajęte 
są kontemplowaniem uciech zmysłowych. Tacy symulanci mogą również 
prowadzić jałowe dyskusje na tematy filozoficzne, mydląc oczy przemądrzałym 
adoratorom, ale według tego wersu są oni największymi oszustami. Dla 
zadowolenia zmysłów można działać w jakimkolwiek charakterze w danym 
porządku społecznym; jeśli jednak ktoś przestrzega zasad i reguł swojego 
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szczególnego stanu, wtedy może robić stopniowy postęp w oczyszczaniu 
swojej egzystencji . Kto natomiast jest yoginem na pokaz, podczas gdy w 
rzeczywistości poszukuje przedmiotów zadowalających zmysły, ten musi 
zostać nazwany największym oszustem, mimo iż czasami mówi na tematy 
filozoficzne. Jego wiedza nie ma żadnej wartości, gdyż efekty wiedzy takiego 
grzesznego człowieka zabierane są przez iluzoryczną energię Pana. Umysł 
takiego symulanta jest zawsze nieczysty i dlatego jego yoga medytacyjna na 
pokaz nie ma żadnej wartości. 

lEKST 7 
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yas t v  indriyi11:zi manasii 
niyamyiirabhate'rjuna 

karmendriyai� karma-yogam 
asakta� sa viśi�yate 

ya�-ten, kto; tu-ale; indriyi11:zi-zmysły; manasii-za pomocą umysłu; 
n(yama-regulując; iirabhate-zaczyna; ar:juna-0 Arjuno; karma-indriyai�
przez aktywne narządy zmysłów; karma-yogam-oddanie; asakta�-wolny 
od przywiązań; sa�-on; viśi�yate-bez porównania lepszy. 

11:.. UMACZENIE 
Bez porównania lepszy jest ten, kto za pomocą umysłu kontroluje 

zmysły, a narządy zmysłów angażuje w pracę w służbie oddania, nie 
przywiązując się do jej rezultatów. 

ZNACZENIE 
Zamiast być pseudo-transcendentalistą, ze względu na swoje rozwiązłe 

życie i uciechy zmysłowe, o wiele lepiej jest pozostać przy swoich własnych 
sprawach i wypełniać cel życia, którym jest uwolnienie się z materialnej 
niewoli i wejście w królestwo Boga. Pierwszym sviirtha-gati, czyli celem 
interesu własnego, jest osiągnięcie Vi�i:iu. Cały system var�a i aśrama istnieje 
po to, aby pomóc nam w osiągnięciu tego celu życia. To przeznaczenie mogą 
również osiągnąć, przez systematyczną służbę oddania, osoby żyjące w 
małżeństwie. Można prowadzić kontrolowane życie, takjak polecają tośiistry 
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oraz kontynuować wykonywanie swoich zajęć bez przywiązywania się do ich 
efektów, i w ten sposób czynić postęp w realizacji duchowej. Każda szczera 
osoba, która stosuje się do tej metody, jest w bez porównania lepszym 
położeniu niż fałszywy symulant praktykujący spirytualizm na pokaz i 
wprowadzający w btąd niewinną publiczność. Szczery zamiatacz ulicy jest 
bez porównania lepszy od medytującego szarlatana, który praktykuje medy
tacją tylko w celu zarobkowym. 

lEKST 8 
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niyatam kuru karma tvam 
karma jyayo hy akarmal'}a� 

śarira-yatrapi ca te 
na prasiddhyed akarmal'}a� 

niyatam-przepisane; kuru-pełń; karma-obowiązki; tvam-ty; karma
praca; iyaya�- 1epsza; hi-niż; akarmal'}a�-bez pracy; śarira-cielesne; yatra 
-utrzymanie; api-nawet; ca-również; te-twój; na-nigdy; prasiddhyet-wyko
nywany; akarmal'}a�-bez pracy. 

'IŁ UMACZENIE 
Pełń swój obowiązek, gdyż działanie lepsze jest od bezczynu. Bez 

pracy człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać swego fizycznego c i ała. 

ZNACZENIE 
Jest wielu pseudo-medytatorów, którzy powołują się na swoje wyimagino

wane wysokie pochodzenie, jak również wielu jest zawodowców, którzy 
fałszywie twierdzą, iż poświęcili wszystko dla postępu w życiu duchowym. 
Pan Km1a nie chciał, aby Arjuna został symulantem, ale aby pełnił on swoje 
obowiązki, tak jak zostało to ustanowione dla k�atriyów. Arjuna miał na 
utrzymaniu rodzinę i był dowódcą wojskowym. Dlatego lepiej było dla niego 
pozostać w takiej roli i pełnić swoje obowiązki religijne według zasad 
ustanowionych dla żyjących w małżeństwie i dla k�atriyów. Takie czynności 
stopniowo oczyszczają serce zwykłego człowieka i uwalniają go od zanie
czyszczeń materialnych. Tak zwane wyrzeczenie, po to aby żyć kosztem 
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innych, nigdy nie jest aprobowane przez Pana ani przez żadne objawione 
pisma religijne . Przede wszystkim, każdy musi pracować, aby utrzymać swoje 
ciało i duszę razem. Nie powinno się własnowolnie porzucać pracy, bez 
uprzedniego oczyszczenia się ze skłonności do życia materialistycznego. 
Niewątpliwie każdy, kto znajduje się w tym świecie materialnym, posiada 
nieczyste skłonności do panowania nad naturą materialną, albo innymi 
słowy, do zadowalania zmysłów. Należy zatem uwolnić się od tego rodzaju 
skłonności. Ten, kto tego nie czyni na drodze przepisanych obowiązków, ten 
nie powinien nigdy próbować zostać tak zwanym transcendentalistą, po
rzucając pracę i żyjąc na koszt innych. 
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yajizarthat karma1:zo'nyatra 
loko'yam karma-bandhana� 

tad-artham karma kaunteya 
mukta-sahga� samacara 

yajiza-arthat-tylko ze względu na Yajnę, czyliVigm; karmwia�-wykonana 
praca; anyatra-w przeciwnym razie; loka�-ten świat; ayam-ten; karma
bandhana�-niewola przez pracę; tat-Jemu; artham-dla; karma-praca; 
kaunteya-0 synu Kunti; mukta-sahga�-wolny od przywiązania; samacara 
-rób to doskonale. 

11:, UMACZENIE 
Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Vi�ąu, w przeciwnym razie 

jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Dlatego, O synu 
Kunti ,  pełń swoje obowiązki dla Jego zadowolenia. W ten sposób zawsze 
pozostaniesz wolnym od przywiązań i niewoli . 

ZNACZENIE 
Skoro praca konieczna jest nawet dla prostego utrzymania ciała, obowiązki 

odpowiadające określonej pozycji społecznej i określonym kwalifikacjom 
zostały w ten sposób ustanowione, aby przez spełnianie ich mógł zostać 
osiągnięty cel. Yajiza znaczy Pan Vi�ryu albo spełnienie ofiary. Celem 
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spełniania wszelkich ofiar jest zadowolenie Pana Vi�QU. Vedy nakazują: yajiio 
vai vi.p:zu�. Innymi słowy, przez spełnianie określonych yajii albo przez 
bezpośrednie pełnienie służby oddania osiągnięty zostaje ten sam ceł. 
Świadomość Kr�QY jest zatem pełnieniem yajiiy i to poleca ten werset. 
Zadowalanie Vi�i:iujest również celem instytucji vanp'iśrama: " Var!Jiiśrama
ciirii-vatii puru�e!Ja para� pumiin/ vi�!Jur iiriidhyate ... " (Vi�IJU Purii!Ja 
3 .8 .8)  Zatem pracować należy dla zadowolenia Vi�QU. Każda inna praca 
wykonana w tym świecie materialnym będzie przyczyną niewoli, gdyż 
zarówno dobra, jak i zła praca ma swoje następstwa, a wszelkie następstwa 
wiążą wykonawcę danej pracy z tym materialnym światem. Dlatego należy 
pracować w świadomości Kr�i:iy, dla zadowolenia Kr�QY (czyli Vi�i:iu). 
Działając w ten sposób jest się w stanie wyzwolonym. Działanie takie jest 
wielką sztuką i na początku proces ten wymaga doświadczonego przewod
nictwa wielbiciela Pana Kr�QY albo bezpośredniego kierownictwa Samego 
Kr�i:tY Uak to było w przypadku Arjuny). Nie należy robić niczego dla 
zadowalania własnych zmysłów, a jedynie dla satysfakcji Kr�Qy. Takie 
działanie nie tylko chroni przed następstwami pracy, ale również stopniowo 
wznosi daną osobę do płaszczyzny transcendentalnej służby miłości dla Pana, 
a sama ta służba może doprowadzić do królestwa Boga. 

lEKST I O  
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saha-yajiiii� prajii� smva 
puroviica prajiipati� 

anena prasavi�yadhvam 
e�a vo'stv i�{a-kiima-dhuk 

saha-razem z; yajiiii�-otiary; prą/ii�-pokolenia; smva-stwarzając; purii 
-dawno temu; u viica-powiedział; prajii-pati�-Pan stworzenia; anena-przez 
to; prasavi�yadhvam-niech się wam coraz lepiej powodzi; e�a�-z pewnością; 
va�-wasze; astu-niech tak będzie; iHa-wszystko, czego pożądacie; kiima
dhuk-obdarowujący. 

TI:. UMACZENIE 

Na początku stworzenia, Pan wszystkich istot ustanowił cztery genera
cje ludzi i półbogów, wraz z ofiarami dla Vi�ąu, i pobłogosławił ich 
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mówiąc: "Bądźcie szczęśl iwi poprzez tę yajfię [ofiarę] , albowiem spełnia
jąc ją, otrzymacie wszystko, czego pożądacie." 

ZNACZENIE 
Stworzenie świata materialnego przez Pana wszystkich istot (Vi�Qu) jest 

szansą daną uwarunkowanym duszom, aby mogły powrócić do domu - z 
powrotem do Boga. Wszystkie żywe istoty wewnątrz tego materialnego 
stworzenia uwarunkowane są przez naturę materialną, a powodem tego jest 
zapomnienie o związku z Kr�Qą, Najwyższą Osobą Boga. Zasady wedyjskie, 
jak oznajmia toBhagavad-gitii, mają pomóc nam w poznaniu tego wiecznego 
związku: vedaiś ca sarvair aham eva vedya�.  Pan mówi, że celem Ved jest 
poznanie Jego natury. Hymny wedyjskie oznajmiają: patim viśvasyiitmeś
varam . Zatem Pan żywych istot jest Najwyższą Osobą Boga, Vi�QU . Również 
w Śrimad-Bhagavatam Śrila Śukadeva Gosvami określa Pana jako pali pod 
wieloma względami: 

śriya�-patir yajiia-pali� prajii-palir 
dhiyiim palir loka-palir dharii-pali� 

patir gatiś ciindhaka-vr�i:zi-siilvaliim 
prasidaliim me bhagaviin salam pali� 

(Bhiig. 2.4.20) 

Tym prajii-pati jest Pan Vi�QU i to On jest Panem wszystkich żywych 
stworzeń, wszystkich światów i wszelkiego piekna. On jest obrońcą i 
żywicielem każdego. Pan stworzył ten materialny świat dla uwarunkowanych 
dusz, aby nauczyły się jak pełnić yajiias (ofiary) dla zadowolenia Vi�QU. To 
spełnianie yajiias jest konieczne po to, aby mogły żyć tutaj wygodnie i bez 
trosk, a następnie, po utracie tego ciała materialnego, mogły wejść do 
Królestwa Boga. Taki jest to cały plan dla uwarunkowanej duszy. Przez 
spełnianie yajiias uwarunkowana dusza staje się stopniowo świadomaKr�QY i 
święta pod każdym względem. Dla tego wieku Kali, święte pisma wedyjskie 
polecają sankirlana-yajna ( intonowanie świętych imion Boga). Ten trans
cendentalny system został zapoczątkowany przez Pana Caitanyę w celu 
wyzwolenia wszystkich ludzi w tym wieku. Sankirlana-yajiia i świadomość 
Kr�QY dobrze łączą się ze sobą. Pan Kr��a pod postacią Swojego wielbiciela 
Uako Pan Caitanya) wspomniany jest w Srimad-Bhiigavalam w następujący 
sposób, ze szczególnym nawiązaniem do sankirtana-yajiia : 

kr�i:za-vari:zam tvi�iikr�i:ziim siingopiingiislra-piir�adam 
yajnai� sankirlana-priiyair yajanli hi su-medhasa� 
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"W tym wieku Kali, ludzie obdarzeni dostateczną inteligencją będą wielbić 
Pana, otoczonego Jego towarzyszani, przez pełnienie sankirtana-yajiiy." 
(Bhóg. l l .5 .29) lnne yajiias polecane przez literaturę wedyjską nie są łatwe do 
spełniania w tym wieku Kali, natomiast sankirtana-yajńa jest łatwa i 
najdoskonalsza do wszystkich celów. 

lEKST 1 1  

devan bhóvayatiinena 
te devii bhiivayantu va� 

parasparain bhiivayanta� 
śreya� param aviipsyatha 

deviin-półbogów; bhóvayata-zadowoliwszy; anena-przez tę ofiarę; te-ci; 
devii�-półbogowie; bhóvayantu-zadowolą; va�-was; parasparam-wza
jemny; bhiivayanta�-zadowalając się nawzajem; sreya�-korzyść; param 
-najwyższe; avópsyatha-zaprawdę osiągnięcie. 

TI:.. UMACZENIE 

Półbogowie, usatysfakcjonowani ofiarami, z adowolą was również. 
I gdy w ten sposób będziecie wspomagać się nawzajem, zapanuje ogólna 
pomyślność. 

ZNACZENIE 

Półbogowie zostali upełnomocnieni do zarządzania sprawami material
nymi. Są oni niezliczonymi pomocnikami w różnych częściach ciała Najwyż
szej Osoby Boga i im powierzone zostało zadanie zaopatrywania każdej żywej 
istoty w powietrze, światło i wodę, oraz inne środki potrzebne do utrzymania 
ciała i duszy razem. Odczuwanie przez nich przyjemności i nieprzyjemności 
zależne jest od spełnianiayajiias przez istot1t ludzką. Niektóre zyajńas mają na 
celu zadowolenie określonych półbogów; ale nawet w tym wypadku czczony 
jest Pan Vi�QU, gdyż to On ostatecznie odbiera wszystkie ofiary. Również 
Bhagavad-gitó oznajmia, że wszelkie rodzaje yajiias przyjmuje Sam Kr�Qa: 
bhoktiirain yajńa tapasiim. Zatem głównym celem wszystkich yajńas jest 
ostateczne zadowolenie yajńa-pati. Kiedy yajńas spełniane są w doskonały 
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sposób, wtedy zadowalani są też półbogowie opiekujący się różnego rodzaju 
surowcami materialnymi, i dostarczają ich w obfitych ilościach. 

Spełnianie yajnas przynosi wiele ubocznych korzyści, prowadząc ostatecznie 
do wyzwolenia z materialnej niewoli. Jak oznajmiają to Vedy, przez spełnianie 
yajnas oczyszczone zostają wszystkie czynności: 

ahara-śuddhau sattva-śuddhi� sattva-śuddhau 
dhruva smrti� smrti-lambhe sarva-granthinam vipra-mok�a� 

Jak to zostanie wytłumaczone w następnych wersach, przez spełnianie 
yajnas poświęcone zostaje pożywienie, a przez spożywanie poświęconego 
pożywienia, oczyszcza się samą egzystencję. Przez oczyszczenie egzystencji 
uświęcone zostają delikatne tkanki mózgu, a kiedy pamięć zostaje uświęcona, 
wtedy można myśleć o ścieżce wyzwolenia. A wszystko to razem prowadzi do 
świadomości Kr�r.tY, będącej ogromną potrzebą współczesnego społeczeństwa. 

lEKST 1 2  
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i�{an bhogan hi vo deva 
dasyante yajńa-bhavita� 

tair dattan apradayaibhyo 
yo bhunkte stena eva sa� 

żnan-pożądane; bhogan-potrzeby życia; he-z pewnością; va�-wam; 
devti�-półbogowie ;  dasyante-nagradzają; yajna-bhavitd�-będąc usatysfak
cjonowanymi przez spełnianie ofiar; tai�-przez nich ; dattdn-podarowane 
rzeczy ; apraddya-bez ofiarowywania; ebhya�-półbogom ; ya�-ten, kto ; 
bhuńkte-korzysta ; stena�-złodziej ; eva-z pewnością; sa�-jest on. 

11:. UMACZENIE 
Odpowiedzialni za różne potrzeby życia półbogowie, usatysfakcjono

wani pełnieniem yajnas [ ofiar] , dostarczają wszystkich rzeczy potrzeb
nych c złowiekowi. Ale zaprawdę złodz iejem jest ten, kto korzystając 
z tych darów, n ie  ofiarowuje ich z powrotem półbogom. 

ZNACZENIE 
Półbogowie są pośrednikami Najwyższej Osoby Boga, Vi�i:iu, zaopatrują

cymi człowieka w różne potrzebne mu rzeczy. Dlatego muszą być oni 
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zadowalani spełnianiem okreśłonych yajnas. Vedy polecają różnego rodzaju  
yajnas dla różnych półbogów, jednak wszystkie one są  ostatecznie ofiarowy
wane Najwyższej Osobie Boga. Pełnienie ofiar dla półbogów zaleca się tym, 
którzy nie są w stanie zrozumieć, kim jest Osoba Boga. Vedy polecają różnego 
typu yajnas w zależności od różnych cech materialnych osób pełniących te 
ofiary. Na tych samych zasadach - mianowicie odpowiednio do różnych 
kwalifikacji - oparte jest również czczenie różnych półbogów. Tym np. , którzy 
jedzą mięso, poleca się kult bogini Kali, upiornej formy natury materialnej ,  
przed którą należy składać ofiary ze  zwierząt. Ale tym, którzy znajdują się pod 
wpływemgu!ly dobroci, Vedy polecają transcendentalny kult Vi�ttu. Stopniowa 
promocja do tej pozycji transcendentalnej jest ostatecznym celem wszystkich 
yajnas. Dla zwykłego człowieka konieczne jest spełnianie przynajmniej pięciu 
yajiias, znanych jako panca-mahdyajiia. 

Należy wiedzieć jednakże, że wszystkie potrzeby życia w społeczeństwie 
ludzkim zaspokajane są przez półbogów, będących pośrednikami Pana. Nikt 
nie może stworzyć niczego sam. Weźmy np. wszelki pokarm spożywany 
przez społeczeństwo ludzkie. Na pokarm ten składają się: zboża, owoce, 
warzywa, mleko, cukier, etc . ,  (dla osób w gul}ie dobroci) oraz pożywienie 
tych, którzy nie są wegetarianami - tzn. mięso, etc. Żadnego z tych produktów 
człowiek nie jest w stanie wyprodukować. Jak również nie leży w możliwo
ściach społeczeństwa ludzkiego wyprodukowanie ciepła, światła, wody, 
powietrza, etc. - będących podstawowymi potrzebami życia. Gdyby nie 
Najwyższy Pan, nie byłoby światła słonecznego, światła księżyca, deszczu, 
wiatru, etc. - bez których życie jest niemożliwe. Rzeczą oczywistą je st więc to, 
że życie nasze zależne jest od rzeczy dostarczanych przez Pana. Nawet dla 
naszych przemysłowych przedsięwzięć musimy posiadać tak wiele różnych 
surowców, jak metal, siarkę, rtęć, mangan oraz wiele innych niezbędnych 
rzeczy. Wszystko to otrzymujemy od pośredników Pana, abyśmy zrobili z 
nich właściwy użytek i abyśmy byli zdrowi i zdolni do samo-realizacji, 
prowadzącej do ostatecznego celu życia - uwolnienia się od materialnej wałki 
o egzystencję. Ceł życia można osiągnąć przez pełnienie yajiias. Jeśli jednak 
zapomnimy o tym celu i będziemy przyjmowali różne rzeczy od pośredników 
Pana jedynie dla zadowalania zmysłów, uwikłamy się coraz bardziej w 
egzystencję materialną, która nie jest celem stworzenia, i z pewnością 
będziemy złodziejami. Będziemy zatem musieli zostać ukarani przez prawa 
natury materialnej .  Społeczeństwo złodziei nigdy nie może być szczęśliwe, 
jako że nie ma ono celu w życiu. Zatwardziali materialiści, których śmiało 
możemy nazwać złodziejami, nie mają ostatecznego celu życia. Nie posiadają 
również wiedzy o tym, w jaki sposób spełniaćyajiias. Nastawieni się jedynie 
na zadowalanie zmysłów. 
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Pan Caitanya zapoczątkował najłatwiejszy sposób spełniania yajiia, mia
nowicie sankirtana-yajiię, którą może spełniać każdy w tym świecie, kto 
przyjmie zasady świadomości Km1y. 

lEKSf 1 3  
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yajiia-śiHaśina� santo 
mucyante sarva-kilbi�ai� 

bhuiijate te tv agham papa 
ye pacanty atma-karar;at 

yajiia-śi�{a-pokarm przyjęty po spełnieniu yajiia; aśina�-jedzący; san ta� 
-wielbiciele; mucyante-uwalniają się od; sarva-wszystkich rodzajów; kilbi
�ai�-grzechów; bhuiijate-cieszą się; te-oni; tu-ale; agham-ciężkie grzechy; 
papa�-grzesznicy; ye-ci; pacanti-przygotowują pokarm; atma-karar;at-dla 
zadowolenia zmysłów. 

1Ł UMACZENIE 
Wielbiciele Pana uwolnieni są  od wszelkich grzechów, albowiem 

spożywają pokarm wpierw ofiarowany. Inni, którzy przygotowują poży
wienie d la z adowolenia  własnych zmysłów, zaprawdę jedzą tylko grzech. 

ZNACZENIE 
Jak opisuje toBrahma-sainhita: premaiijana-cchurita-bhakti-vilocanena 

santa� sadaiva hrdaye�u vilokayanti, wielbiciele Najwyższego Pana, czyli 
osoby świadome Kr�r:iy, nazywane są santas i zawsze pogrążone są one w 
miłości do Pana. Będąc zawsze w miłosnym związku z Najwyższą Osobą 
Boga, Govindą (obdarzającym wszelkimi przyjemnościami) albo Mukundą 
(wyzwolicielem), czyli Kr�r:ia (wszechatrakcyjną osobą), santas nie mogą 
przyjąć niczego, nie ofiarując tego wpierw Najwyższej Osobie. Dlatego 
wielbiciele tacy zawsze pełnią różnego rodzaju yajiias, związane ze służbą 
oddania, takie jak śravar;am, kirtanam, smarar;am, arcanam, etc„ i 
spełnianie takich yajiias trzyma ich z dala od wszelkiego rodzaju zanieczysz
czeń pochodzących z grzesznych związków tego materialnego świata. Inni, 
którzy przygotowują pokarm dla siebie, czyli dla zadowalania zmysłów, nie 
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tylko są złodziejami, ale spożywają również wszelkiego rodzaju grzechy. Jak 
ktoś może być szczęśliwy, jeśli jest jednocześnie złodziejem i grzesznikiem? 
Nie jest to możliwe. Dlatego, aby uczynić ludzi szczęśliwymi pod każdym 
względem, trzeba nauczyć ich spełniania prostego procesu sankirtana-yajiia, 
w pełnej świadomości Kr�i:iy. W przeciwnym razie nie będzie na świecie ani 
pokoju, ani szczęścia. 

lEKST 1 4  
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annad bhavanti bhutani 
parjanyad anna-sambhaval:z 

yajiiad bhavati parjanyo 
yajiial:z karma-samudbhaval:z 

annat-z ziarna; bhavanti--rosną; bhutani-ciała materialne; parjanyat-z 
deszczu; anna-ziamo służące za pożywienie; sambhaval:z-są możliwe; 
yajiiat-z pełnienia ofiary; bhavati-staje się możliwym; parjanyal:z-deszcze; 
yajizal:z-spełn ianie yajiia; karma-określone obowiązki; samudbhaval:z
zrodzone z. 

11:. UMACZENIE 
Wszystkie żyjące c iała utrzymują się przy życiu spożywając z iarno, 

ziarno z deszczu powstaje, deszcz ze spełniania yajfia [ ofiary] , a yajfia 
z pełnienia nakazanych obowiązków. 

ZNACZENIE 
Śrila Baladeva Vidyabhu�ai:ia. wielki komentaror Bhagavad-gity, pisze w 

następujący sposób: ye indrady-anga-tayavasthitam yajiiam sarveśvaram 
vi$i:zum abhyarccya tacche$am aśnanti tena taddeha-yantram sampada
yanti, te santal:z sarveśvarasya bhaktal:z sarva-kilvi$air anadi-kala-vivrd
dhair atmanubhava-pratibandhakair nikhilail:z papair vimucyante. Najwyż
szy Pan, który znany jest jako yajiia-puru$al:z, czyli Osobiście przyjmujący 
wszystkie ofiary, jest panem wszystkich półbogów, którzy służą Mu, tak jak 
różne części ciała służą całości .  Półbogowie, jak Indra, Candra, Varui:ia, etc„ 
zostali wyznaczeni przezNiego do zarządzania sprawami materialnymi. Vedy 
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zalecają spełnianie określonych ofiar dla zadowolenia tych półbogów, aby 
dostarczali powietrza, światła i wody w ilościach wystarczających dla 
wyprodukowania ziarna służącego za pożywienie. Jednak półbogowie, będący 
różnymi członkami Pana, czczeni są automatycznie przez wielbienie Pana 
Kr�IJY· Nie ma więc specjalnej potrzeby oddawania czci półbogom. Dlatego 
też wielbiciele Pana, w świadomości Kr�Qy, ofiarowują pożywienie Kr�ąie i 
dopiero potemje spożywają. Jest to proces odżywiający ciało duchowe. Przez 
proces ten nie tylko uwalniają się od skutków swoich przeszłych grzechów, ale 
również uodporniają się na wszelkie nieczystości natury materialnej. Kiedy 
panuje epidemia jakiejś choroby, antyseptyczna szczepionka chroni od 
zachorowania na tę chorobę. Podobnie, pożywienie ofiarowywane Panu 
Vig1u i następnie przyjmowane przez nas, czyni nas dostatecznie odpornymi 
na schorzenia materialne, a ten, kto ciągłe to praktykuje, nazywany jest 
wielbicielem Pana. Dlatego osoba świadoma Kr�Qy, która spożywa tylko 
pokarm wpierw ofiarowany Panu, może zwalczyć wszelkie skutki swoich 
przeszłych materialnych skażeń, będących przeszkodami w postępie na 
drodze realizacji duchowej. Kto natomiast tego nie czyni, ten w dalszym ciągu 
powiększa ilość grzesznych czynów i w ten sposób przygotowuje sobie 
następne ciało, podobne ciałom psów i kotów, aby odcierpieć skutki 
wszystkich swoich grzechów. Ten świat materialny pełen jest nieczystości, ale 
ten, kto uodpornił się, przyjmując prasadam (pożywienie ofiarowane Vi�QU ), 
ten bezpieczny jest wobec ataków choroby materialnej; podczas gdy ten, kto 
tego nie czyni, ulega skażeniu. 

Prawdziwym pożywieniem są zboża i warzywa. Ludzka istota spożywa 
różnego rodzaju ziarno, warzywa, owoce, etc . ,  a zwierzęta odpadki z ziarna, 
warzyw oraz trawę, rośliny, etc. Od produkcji roślinnej uzależniony jest 
również człowiek, który przyzwyczajony jest do jedzenia mięsa. Więc 
ostatecznie uzależnieni jesteśmy od produktów rolnych, a nie od produkcji 
wielkich fabryk. Urodzaj w rolnictwie zależy od ilości deszczu, a deszcz 
kontrolowany jest przez takich półbogów, jak Indra, półbóg Słońca, Księżyca, 
etc . ,  będących sługami Pana. Pana zadowolić można ofiarami. Zatem ten, kto 
nie spełnia ich, znajdzie się w niedoli - takie jest prawo natury. Yajna, 
szczególnie polecana dla tego wieku-sankirtana-yajna , musi być spełniana, 
aby uchronić nas przynajmniej od niedoboru żywności. 

lEKST 1 5  
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karma brahmodbhavam viddhi 
brahmak�ara-samudbhavam 

tasmat sarva-gatam brahma 
nityam yajiie prati�{hitam 
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karma-praca; brahma-Vedy; udbhavam-produkowane z; viddhi-należy 
wiedzieć; brahma-Vedy; ak�ara-Najwyższy Brahman (Osoba Boga); samud
bhavam-bezpośrednio zamanifestowany; tasmat-dlatego; sarva-gatam
wszech-przenikający; brahma-Transcendencja; nityam-wiecznie; yajiie-w 
ofierze; prat i�{ hita m-usytuowana. 

TŁUMACZENIE 
Vedy nakazują spełnianie ofiar, a Vedy wyjawione zostały bezpośred

nio przez Najwyższą Osobę Boga. Z atem wszech-przenikająca Transcen
dencja  jest wieczn ie usytuowana w czynach ofiarnych. 

ZNACZENIE 
Werset ten mówi bardziej wyraźnie o yajiiartha-karma, czyli o koniecz

ności pracy jedynie dla zadowoleniaK�Qy. Jeśli mamy pracować dla zadowole
niayajiia-puru�a , Vi�QU, wtedy musimy zaznajomić się ze wskazówkami, jak 
działać w Brahmanie - czyli musimy poznać transcendentalne Vedy. Vedy są 
kodeksem zawierającym dyrektywy działania. Wszystko, co nie jest wykony
wane zgodnie ze wskazówkami Ved, nazywa się vikarmq, czyli nieautoryzo
wanym albo inaczej, grzesznym działaniem. Aby więc uchronić się od 
skutków swojej pracy, należy zawsze korzystać ze wskazówek Ved. Takjak w 
zwykłym życiu musimy pracować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez 
rząd danego państwa, tak też w swoim postępowaniu powinniśmy kierować 
się dyrektywami Pana, zarządzającego najwyższym państwem. Te dyrektywy, 
umieszczone w Vedach, zamanifestowane zostały bezpośrednio z oddechu 
Najwyższej Osoby Boga. Jest powiedziane: asya mah a to bhutasya naśvasitam 
etad yad rg-vedo yajur-veda� sama-vedo 'tharvait girasa�. "Cztery Vedy -
mianowicie: J!.g-veda, Yajur-veda, Sama-veda i Atharva-veda - wszystkie 
wyemanowały z oddechu potężnej Osoby Boga." Pan, będąc wszechmocnym, 
może mówić poprzez oddech. Potwierdza toBrahma-samhita. Pan posiada tę 
wszechmoc, że jakimkolwiek ze Swoich zmysłów może wykonywać czynności 
każdego innego zmysłu. Innymi słowy, Pan może mówić poprzez Swój oddech 
oraz może zapładniać patrząc. Powiedziane jest, że rzucił On spojrzenie na 
prakrti ( naturę materialną) i w ten sposób stworzył wszystkie żywe istoty. Po 
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stworzeniu żywych istot czy też zapłodnieniu nimi łona natury materialnej,  
pozostawił - w postaci mądrości wedyjskiej - Swoje wskazówki, w jaki sposób 
uwarunkowane dusze mogą powrócić do domu, z powrotem do Boga. 
Powinniśmy zawsze pamiętać, że wszystkie uwarunkowane dusze w tym 
materialnym świecie żądne są uciech materialnych. Wskazówki wedyjskie 
zostały więc ułożone w taki sposób, że pozwalają one zaspokoić te niemoralne 
pragnienia, a następnie, po skończeniu z tak zwanymi radościami material
nymi, powrócić do Boga. Jest to szansa dla uwarunkowanych dusz na 
osiągnięcie wyzwolenia. Zatem, przez stanie się świadomymi Kr�ąy, uwarun
kowane dusze muszą spróbować spełniać ten proces yajna.  Nawet ci, którzy 
nie mogą przestrzegać nakazów wedyjskich, mogą przyjąć zasady świado
mości Kr�ąy, a to zastąpi spełnianie wszystkich yajnas czy karmas. 

lEKSf 1 6  
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evam pravartitam cakram 
nanuvartayatlha ya� 

aghayur indriyaramo 
mogham partha sa jivati 

evam-tak nakazanych; pravartitam-ustanowione przez Vedy; cakram
cykl; na-nie; anuvartayati-przyjmuje; iha-w tym życiu; ya�-ten, kto; 
aghayu�-życie pełne grzechów; indriya-arama�-usatysfakcjonowani zado
walaniem zmysłów; mogham-bezużyteczne; partha--0 synu Prthy (Arjuno ); 
sa�-ten, kto to czyni; jivati-żyje. 

11:, UMACZENIE 

Mój drogiArjuno, grzeszne życie wiedzie człowiek, który nie przestrze
ga nakazów Ved odnośnie spełniania ofiar, gdyż na próżno żyje ten, kto 
znajduje zadowolenie jedynie w uciechach zmysłowych. 

ZNACZENIE 

Pan potępił tutaj filozofię czcicieli pieniądza, polegającą na ciężkiej pracy i 
zadowalaniu zmysłów. Dla tych, którzy chcą korzystać z uciech tego świata 
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materialnego, bezwzględnie konieczny jest wyżej wymieniony system spełnia
nia yajiia.  Kto nie praktykuje tego, bardzo ryzykuje swoim życiem, skazując 
się na coraz gorsze potępienie. Prawem natury, ta ludzka forma życia została 
szczególnie przeznaczona do samo-realizacji w jakiejkolwiek z trzech dróg -
mianowicie karma-yodze, jiiana-yodze albo bhakti-yodze. Transcendenta
lista, który jest ponad występki i cnoty, nie musi surowo przestrzegać 
nakazanych yajiias, ale spełnianie ich konieczne jest - w celu oczyszczenia się 
- dla tych, którzy zajmują się zadowalaniem zmysłów. Istnieją zajęcia 
różnego rodzaju. Ci, którzy nie posiadają świadomości Km1y, niewątpliwie 
zaangażowani są w czynności wynikające ze świadomości zmysłowej; dlatego 
muszą oni spełniać również jakieś pobożne uczynki. System yajiia zaplano
wany został w taki sposób, aby osoby o świadomości zmysłowej mogły 
zaspokoić swoje pragnienia, bez uwikłania się w skutki swojego działania dla 
zadowalania zmysłów. Pomyślność świata nie zależy od naszych własnych 
wysiłków, ale od podstawowych zarządzeńNajwyższegoPana, bezpośrednio 
realizowanych przez półbogów. Zatemyajiias bezpośrednio kierowane są do 
określonego półboga. Pośrednio jest to praktykowanie świadomości Kr�i:iy, 
ponieważ gdy ktoś opanowuje pełnienie yajiias, niewątpliwie staje się on 
świadomym Kr�ąy. Jeśli jednak nie osiąga takiej świadomości ,  pomimo 
spełnianiayajiias, to przestrzegane przez niego zasady uważane są jedynie za 
kodeks moralny. Nie należy jednak ograniczać swojego postępu tylko do 
opanowania kodeksu moralnego, ale należy pójść dalej - osiągnąć świadomość 
Km1y. 

TEKST 1 7  
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yas t v  atma-ratir eva syad 
atma-ąptaś ca manava� 

atmany eva ca santu${as 
tasya karyain na vidyate 

ya�-ten, kto; tu-ale; atma-rati�-czerpie przyjemność; eva-na pewno; 
syat-pozostaje; atma-trpta�-oświecony; ca-i; manava�-człowiek; atmani 
-w sobie; eva-jedynie; ca-i; santu,s{a�-całkowicie zaspokojony; tasya-jego; 
karyam-obowiązek; na-nie; vidyate-istnieje. 
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lł..UMACZENIE 

Kto jednak czerpie przyjemność z duszy jedynie, kto jest oświecony w 
duchu, raduje się w duchu i całkowicie jest nim napełniony - dla tego nie 
ma żadnych obowiązków. 

ZNACZENIE 

Osoba w pełni świadoma Kr�QY i znajdująca całkowite zadowolenie w 
swoich czynach w świadomości Km1y, nie majuż więcej żadnych obowiązków 
do spełnienia. Dzięki tej swojej świadomości, bezustannie oczyszcza się ona z 
wszelkich bezbożnych czynów, tak skutecznie, jak gdyby spełniała wiele 
tysięcy yajńas. W ten sposób oczyszczając swoją świadomość, staje się 
całkowicie pewna swojej wiecznej pozycji w związku z Najwyższym. Dzięki 
łasce Pana zostaje ona oświecona co do swojego obowiązku i dlatego nie ma 
już więcej żadnych zobowiązań w stosunku do nakazów wedyjskich. Taka 
świadoma Kr�QY osoba nie jest już dłużej zainteresowana czynnościami 
materialnymi i nie znajduje już przyjemności w t.łkich rzeczach jak wino, 
kobiety i temu podobne namiętności. 

lEKSf 1 8  
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naiva tasya krtenartho 
nakrteneha kaścana 

na casya sarva-bhute�u 
kaścid artha-vyapaśraya� 

na-nigdy; eva-z pewnością; tasya-jego; krtena-przez pełnienie obowiąz
ku ; arta�-cel ; na-ani nie ; akrtena-nie pełniąc obowiązku ; i ha-w tym świecie ; 
kaścana-cokolwiek; na-nigdy ; ca-i ; asya-jego; sarva-bhlite�u-we wszyst
kich żywych istotach; kaścit-żaden ;  art ha-cel ; vyapa-aśraya�-przyjmując 
schronienie w. 

lł..UMACZENIE 

Samo-zrealizowana osoba nie ma żadnego celu do osiągmęc1a w 
pełnieniu swoich obowiązków ani też nie ma żadnego powodu, by ich nie 
spełniać. Nie musi też ona polegać na żadnej żywej istocie. 
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ZNACZENIE 

Osoba samo-zrealizowana nie musi pełnić żadnego obowiązku, poza 
czynnościami w świadomości Kr�Qy. Świadomość Kr�QY nie jest jednak 
biernością, jak wyjaśni to werset następny. Osoba świadoma K�QY nie 
przyjmuje schronienia u żadnej innej osoby - człowieka czy półboga. 
Cokolwiek czyni ona w świadomości K�Qy,jest wystarczające do wywiązania 
się z jej obowiązku. 

lEKST 1 9  
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rasmad asakta� satatam 
karyam karma samacara 

asakto hy acaran karma 
param apnoti puru�a� 

tasmat-zatem; asakta�-bez przywiązania; satatam-bezustannie; karyam 
-jako obowiązek; karma-praca; samacara-wykonuj; asakta�-brak przy
wiązania; hi-z pewnością; acaran-wykonując; karma-pracę; param-Naj
wyższe; apnoti-osiąga; puru�a�-człowiek. 

TŁUMACZENIE 

Należy z atem pełnić swój obowiązek bez przywiązywania się do 
owoców swojej pracy, gdyż przez pracę wolną od pragnienia zysku, 
człowiek Najwyższego osiąga. 

ZNACZENIE 

Najwyższym dla wielbicieli jest Osoba Boga, dla impersonałistów zaś -
wyzwolenie. Kto zatem pracuje dla Kr�Qy, czyli w świadomości Kr�Qy, pod 
właściwym przewodnictwem i bez przywiązywania się do owoców swojej 
pracy, ten niewątpliwie robi postęp na drodze do osiągnięcia najwyższego 
celu życia. Arjuna otrzymał polecenie, aby wałczył w bitwie na Polu Kurów za 
sprawę Kr�QY, takie było bowiem życzenie Kr�r:iy. Eycie człowiekiem 
dobrym czy łagodnym jest sprawą osobistego przywiązania, ale działanie dla 
Najwyższego jest działaniem wolnym od przywiązania do rezultatów swojego 
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wysiłku. Jest to działanie w najwyższym stopniu doskonałe i taki działanie 
poleca Najwyższa Osoba Boga, Śri Km1a. Rytuały wedyjskie, jak np. 
nakazane ofiary, spełniane są w celu oczyszczenia się z niepobożnych 
czynów, które dokonywane były dla zadowalania zmysłów. Natomiast 
działanie w świadomości Kr�QY jest transcendentalne w stosunku do skutków 
zarówno dobrej , jak i złej pracy. Osoba świadoma Kr�QY nie przywiązuje się 
do rezultatów swojego działania i działa jedynie z ramienia Kr�Qy. Angażuje 
się ona w różnego rodzaju czynności, ale zawsze wolna jest od przywiązania. 

TEKST 20 
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karmat:zaiva h i  sainsiddhim 
asthita janakadaya� 

loka-sangraham evapi 
sampaśyan kartum arhasi 

karmai:za-przez pracę; eva-nawet; hi-z pewnością; sainsiddhim-doskona
łość; asthita�-usytuowani; janaka-adaya�-królowie, jak Janaka i inni; 
/oka-sangraham-nauczając ogół ludzkości; eva-również; api-ze względu 
na; sampaśyan-rozważając; kartum-działać; arhasi-zasługujesz . 

11:, UMACZENIE 

Nawet królowie, tacy jak Janaka i inni, osiągnęli doskonałość przez 
pełnienie swoich obowiązków. Powinieneś zatem wykonywać swoją 
pracę, dając tym przykład ogółowi ludzkości .  

ZNACZENIE 

Królowie, jak Janaka i inni, wszyscy byli duszami zrealizowanymi. Nie 
musieli zatem pełnić obowiązków nakazywanych przez Vedy. Niemniej 
jednak czynili to, po to aby dać przykład ogółowi ludzkości .  J anaka był ojcem 
Sity i teściem Pana Śri Ramy. Będąc wielkim wielbicielem Pana zajmował on 
pozycję transcendentalną, ale ponieważ był Królem Mithili (część prowincji 
Behar w Indiach), musiał nauczyć swoich poddanych, jak sprawiedliwie 
walczyć w bitwie. On i jego poddani walczyli po to, aby nauczyć ludzi, że 
użycie siły konieczne jest tam, gdzie zawodzą dobre argumenty. Przed bitwą 
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na Polu Kuruk�etra, stronaKr�QY (łącznie z NajwyższąOsobąBoga) uczyniła 
wszystko, aby uniknąć walki, jednak strona przeciwna zdecydowana była 
walczyć. Walka była więc koniecznością. Chociaż osoba świadoma Kr�QY 
może nie być zainteresowana tym światem, to jednak pracuje ona, aby uczyć 
ludzi jak żyć i jak postępować. Osoby doświadczone w świadomości K�QY 
mogą działać w taki sposób, aby służyć za przykład innym, i to tłumaczy 
werset następny. 

lEKSf 2 1  
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yad yad iicarati śreHhas 
tad tad evetaro }ana� 

sa yat pramiitzam kurute 
lokas tad anuvartate 

yat-cokolwiek; yat-i ktokolwiek; iicarati-czyni; śre�{ha�-szanowany 
przywódca; tat-to; tat-i tylko to; eva-na pewno; itara�-zwykła;jana�-oso
ba; sa�-on; yat-każdy . . .  jaki; pramiitzam-dowód; kurute-spełnia; /oka�
cały świat; tat-to; anuvartate-naśladuje. 

1ł.. UMACZENIE 

Cokolwiek by nie uczynił w ielki c złowiek, zwykli ludzie podążą w jego 
ślady. Albowiem jego przykład naśladuje cały świat. 

ZNACZENIE 

Ogół ludzi zawsze potrzebuje jakiegoś przywódcy, który potrafi uczyć 
poprzez swoje zachowanie. Żaden przywódca nie może oduczyć ludzi 
palenia, jeśli sam pali. Pan Caitanya powiedział, że nauczyciel powinien 
zachowywać się właściwie nawet przed tym, zanim zacznie nauczać. Kto 
naucza w ten sposób, ten nazywany jest iiciiryq, czyli nauczycielem idealnym. 
Aby zatem dotrzeć do przeciętnego człowieka, nauczyciel musi przestrzegać 
nakazów śiiśtr (pism świętych). Nie może on stwarzać praw, które nie są 
zgodne z zasadami pism objawionych. Pisma objawione,jakManu-samhitii i 
inne podobne, uważane są za księgi wzorcowe dla społeczeństwa ludzkiego, 
według których to społeczeństwo powinno postępować. Nauki przywódców 
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społecznych powinny opierać się na zasadach praw wzorcowych, tak jak 
praktykują to wielcy nauczyciele. Potwierdza to również Ś ri mad-Bhagavatam 
oznajmiając, że należy brać przykład z wielkich wielbicieli, gdyż taki jest 
sposób na zrobienie postępu na ścieżce realizacji duchowej.  Król albo głowa 
państwa, ojciec i nauczyciel, wszyscy uważani są za naturalnych przywódców 
ogótu niewinnych podopiecznych. Dlatego muszą być oni obeznani z 
wzorcowymi księgami, będącymi kodeksami moralności i życia duchowego. 

lEKSf 2 2  
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na me parthasti kartavyam 
tri$U loke$U kiiicana 

niinavaptam aviiptavyam 
varta eva ca karmar;i 

na-żaden; me-Mój; piirtha-0 synu Pfthy; asti-jest; kartavyam-żadnego 
obowiązku; tri$u-w trzech; /oke$u-systemach planetarnych; kiiicana-nic; 
na-żaden; anavaptam-w potrzebie; avaptavyam-do zyskania; varte-zaan
gażowany; eva-z pewnością; ca-również; karmaf}i-w obowiązku. 

1ŁUMACZENIE 

O synu Prthy, nie ma dla Mnie żadnego obowiązku we wszystkich 
trzech systemach planetarnych. Nie potrzebuję niczego ani też nie muszę 
niczego zdobywać - a pomimo to zaangażowany jestem w pracę. 

ZNACZENIE 

Najwyższa Osoba Boga opisany jest w literaturze wedyjskiej ,  jak następuje: 

tam iśvariir;am paramam maheśvaram 
tam devatiinam paramam ca daivatam 

patim patinam paramam parastad 
vidiima devam bhuvaneśam i<jyam 

na tasya karyam karar;am ca vidyate 
na tat-samaś ciibhyadhikaś ca drśyate 

pariisya śaktir vividhaiva śroyate 
sva-bhiiviki jiiiina-bala-kriyii ca. 
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"Najwyższy Pan kontroluje wszystkich innych kontrolujących i jest On 
największym spośród wszystkich panujących. Wszyscy znajdują się pod Jego 
kontrolą i tylko On wyposaża każdą żywą istotę w jakąś szczególną siłę - one 
same z siebie nie są doskonałe.JestOn wielbiony przez wszystkich półbogów i 
jest najwyższym władcą spośród wszystkich władców. Jest On zatem transcen
dentalny w stosunku do wszystkich przywódców i kontrolerów materialnych i 
wielbiony jest przez wszystkich. Nikt Go nie przywyższa i On jest Najwyższą 
przyczyną wszystkich przyczyn. 

"Nie posiada On formy cielesnej takiej, jaką posiada każda żywa istota. Nie 
ma różnicy pomiędzy Jego ciałem a Jego duszą. Jest On absolutnym. 
Wszystkie Jego zmysły są transcendentalne i którykolwiek z Jego zmysłów 
może spełniać funkcje wszystkich innych zmysłów. Zatem nikt nie jest 
większy od Niego ani Jemu równy. Jego moce są różnorodne i wskutek tego 
czyny Jego spełniane są automatycznie, w naturalnej kolejności." (Śvetaśva
tara Upani�ad 6. 7-8) 

Skoro wszystko znajduje się w pełnej obfitości w Osobie Boga i istnieje w 
Nim w pełnej prawdzie, Najwyższa Osoba Boga nie ma żadnego obowiązku do 
spełnienia. Komu niezbędne są pewne rezultaty pracy, ten ma przydzielony 
jakiś obowiązek. Ten natomiast, dla którego nie ma nic do zdobycia w trzech 
systemach planetarnych, z pewnością nie ma żadnego obowiązku. A jednak 
Pana Kr�r:ia zaangażował się w bitwę na Polu Kurów jako przywódca 
k�atriyów, bowiem obowiązkiem k�atriyów jest ochrona gnębionych. Mimo 
iż Jego nie obowiązują żadne nakazy pism objawionych, nie czyni On niczego, 
co byłoby przeciwko tym nakazom. 

1EKST 2 3  
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yadi hy aham na varteyam 
jatu karma1,1y atandrital; 

mama vartmanuvartante 
manu�yaJ; partha sarvaśal; 

yadi-jeśli; hi-z pewnością; aham-Ja; na-nie; varteyam-w ten sposób się 
angażuję; }atu-zawsze; karma1,1i-w spełnianie przepisanych obowiązków; 
atandrital;-z dużą starannością; mama-Moją; varrma-ścieżką; anuvartan
te-podążyliby; manu�yaJ;-wszyscy ludzie; part ha-O synu Prthy; sarvaśal; 
-pod każdym względem. 
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TI:, UMACZENIE 
Gdybym Ja nie wykonywał żadnej pracy, O Partho, wszyscy ludzie z 

pewnością poszliby za  Moim przykładem. 

ZNACZENIE 
Aby utrzymać równowagę i spokój w społeczeństwie, i aby mogło ono 

uczynić postęp w życiu duchowym, istnieją pewne tradycyjne zwyczaje 
rodzinne przeznaczone dla każdego cywilizowanego człowieka. Mimo iż 
zwyczaje takie obowiązują dusze uwarunkowane, a nie Pana Kr�i:ię (który 
przyszedł w celu zaprowadzenia pewnych zasad religijnych), to jednak On 
również stosował się do nich. Gdyby tego nie robił, prości ludzie poszliby za 
Jego przykładem, jako że jest On najwyższym autorytetem. Ze Śrimad
Bhiigvatam wiadomo, że Pan Kr�i:ia spełniał wszystkie obowiązki religijne, w 
domu i poza nim, tak jak wymagane jest to od głowy rodziny. 

TEKST 24 
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utsideyur ime lokii 
na kuryiim karma ced aham 

sańkarasya ca kartii syiim 
upahanyiim imii� prajii� 

utsideyu�-doprowadzić do ruiny; ime-wszystkie te; lokii�-światy; na- nie; 
kury•iim-wykonywał; karma-nakazane obowiązki; cer-jeś li; aham-Ja; sail
karasya-niepożądanej populacji; ca-i; karta-stworzyciel; syiim-będę; upa
hanyiim-zniszczył; imii�-wszystkie te; prajii�-żywe istoty. 

TI:, UMACZENIE 
I gdybym Ja zaprzestał działania, wszystkie te światy obróciłyby się w 

ru inę. Byłbym również przyczyną powstan ia  n iepoż ądanej popu lacj i ,  
i w ten sposób zakłóciłbym pokój wszystk im żywym istotom.  

ZNACZENIE 
Van;a-śańkara jest to niepożądana populacja, będąca przyczyną niepoko

jów w społeczeństwie. Aby zapobiec takim zakłóceniom, istnieją określone 
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prawa i przepisy sprzyjające postępowi w życiu duchowym, dzięki którym 
społeczeństwo może osiągnąć natychmiastowy spokój i jedność. Kiedy Pan 
Kr�r:ia zstępuje w ten świat, ma On oczywiście do czynienia z tymi nakazami i 
przepisami po to, aby utrzymać prestiż i potwierdzić konieczność i wagę 
takiego postępowania. Pan jest Ojcem wszystkich żywych istot i gdyby te żywe 
istoty zostały zwiedzione, pośrednio odpowiedzialność spadłaby na Pana. 
Kiedykolwiek więc ma miejsce ogólne lekceważenie zasad i nakazów pism, 
Pan Osobiście zstępuje i naprowadza społeczeństwo na właściwą drogę. 
Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że chociaż musimy iść za 
przykładem Pana, to jednak nie możemy Go imitować. Podążanie za Jego 
przykładem i imitowanie Go - to dwie zupełnie różne rzeczy. N ie jesteśmy w 
stanie podnieść Wzgórza Govardhana, tak jak to On uczynił w swoim 
dzieciństwie. Nie jest to możliwe dla żadnej żywej istoty. Musimy stosować 
się do Jego nauk, ale nigdy nie wolno nam Go imitować. Potwierdza to 
Śrimad-Bhagavatam: 

naitat samacarejjatu manasapi hy aniśvara� 
vinaśyaty acaran mau<fhyad yatha 'rudro 'bdhl}am vi�am 

iśvarai:zam vaca� satyam tathaivacaritam kvacit 
te�am yat sva-vaco yuktam buddhimams rat samacaret 

"Należy stosować się do nauk Pana i Jego upoważnionych sług. Wszystkie 
ich instrukcje są korzystne dla nas i każda inteligentna osoba będzie im 
posłuszna. Należy jednak wystrzegać się prób imitowania ich działania. Nie 
powinno się próbować wypić oceanu trucizny, tak jak to zrobił Pan Śiva." 
(Bhag. 1 0. 33 .30) 

Powinniśmy zawsze brać pod uwagę wyższą pozycję iśvar, czyli tych, 
którzy rzeczywiście mogą kontrolować ruch słońca i księżyca. Nie posiadając 
ich siły, nie można imitować tych potężnych iśvar. Pan Śiva mógł wypić cały 
ocean trucizny, natomiast jeśli jakiś zwykły człowiek spróbuje wypić nawet 
niewielką ilość takiej trucizny, będzie to samobójstwem. Jest wielu pseudo
wielbicieli Pana Śivy, którzy folgują sobie w paleniu ganjy (marijuany) i 
podobnie toksycznych narkotyków. Zapominają o tym, że przez takie 
imitowanie czynów Pana Śivy znacznie przybliżają swoją śmierć. Istnieją 
również pseudo-wielbiciele Pana Kr�r:iy. którzy pragną naśladować Pana w 
Jego rasa-lila, czyli tańcu miłości, zapominając o tym, że nie są w stanie 
podnieść Wzgórza Govardhana. Zatem lepiej nie imitować potężnych, ale po 
prostu przestrzegać ich instrukcji Nie należy również próbować zajmować ich 
pozycji, jeśli nie posiada się ich kwalifikacji .  Jednakowoż istnieje tak wiele 
" inkarnacji" Boga nie posiadających mocy Najwyższej Osoby. 
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sakra� karmatJy avidvamso 
yatha kurvanti bharata 

kuryad vidvams tathasaktaś 
cikir:jur loka-sangraham 

[Rozdz. 3 

sakta�-będąc przywiązanym; karma!li-nakazane obowiązki; avidvamsa� 
-ignoranci; yatha-tak bardzo jak; kurvanti-czyń to; bharata--0 potomku 
Bharaty; kuryat-musi robić; vidvan-uczony; ratha-w ten sposób; asakta� 
-bez przywiązania; cikir!fU�-pragnąc; loka-sangraham-prowadząc ogół 
ludzkości. 

Il, UMACZENIE 

Tak jak nie mający wiedzy pełnią swoje obowiązki, przywiązując się 
jednakże do ich rezultatów, podobnie może działać człowiek uczony, ale 
bez tego przywiązania, prowadząc w ten sposób łudzi na właściwą drogę. 

ZNACZENIE 

Osoby świadome Km1y i osoby, które takiej świadomości nie posiadają, 
różnią się co do swoich pragnień. Osoba świadoma Kr�r:iY nie czyni niczego, 
co nie sprzyjałoby rozwojowi świadomości Kr�r,iy. Może ona działać nawet w 
taki sam, sposób, jak osoba nie posiadająca wiedzy - która zbyt przywiązuje 
się do czynności materialnych i wykonuje je dla zadowolenia własnych 
zmysłów - trzeba jednak zauważyć, że pracuje ona dla zadowolenia Kr�r,iy. 
Dlatego też od osoby świadomej Kr�r:iy wymaga się, aby uczyła ona 
właściwego postępowania i właściwego wykorzystania rezultatów swojej 
pracy, dla celów w świadomości Km1y. 

1EKST 26 
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na buddhi-bhedam janayed 
ajnanam karma-saizginam 

jo�ayet sarva-karmatJi 
vidvan yukta� samacaran 
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na-nie; buddhi-bhedam-niszczy inteligencję; janayet-czyni; ajnanam
głupca; karma-saizginam-przywiązanego do pracy przynoszącej korzyści; 
jo�ayet-idący w parze; sarva-wszystka; karmatJi-praca; vidvan-uczony; 
yukta�-wszyscy zaangażowani; samacaran-praktykując. 

1ł. UMACZENIE 

Jednakowoż niechaj mędrzec nie n iepokoi tych, którzy nie posiadają 
wiedzy i przywiązani są do rezultatów płynących z działania. Nikt n ie 
powinien ich zachęcać do porzucenia pracy, lecz pracę swoją niechaj 
pełnią w duchu oddania. 

ZNACZENIE 

Vedaiś ca sarvair aham eva vedya�: taki jest cel wszystkich rytuałów 
wedyjskich. Wszystkie rytuały, ofiary i to, co zostało zapisane w Vedach, 
łącznie z instrukcjami odnoszącymi się do zajęć materialnych - wszystko to 
ma służyć poznaniu Kr�DY. który jest ostatecznym celem w życiu. Ponieważ 
jednak uwarunkowane dusze nie znają niczego poza zadowalaniem zmysłów, 
studiują one Vedy pod tym kątem. Lecz przez kontrolę zmysłów można 
stopniowo wznieść się do świadomości Kr�DY· Dlatego dusza zrealizowana w 
świadomości Kr�DY nie powinna przeszkadzać innym w ich czynnościach i 
rozumieniu, ale sama powinna działać w taki sposób, aby pokazać im, jak 
wszystkie rezultaty swojej pracy można ofiarować w służbę dla Kr�DY· 
Wykształcona, świadoma Kr�DY osoba powinna uczyć osoby nie posiadające 
wiedzy i pracujące dla zadowalania zmysłów, w jaki sposób pracować ijak się 
zachowywać. Mimo iż nie należy przeszkadzać w działaniu człowiekowi nie 
posiadającemu wiedzy, to jednakże nawet niewielki stopień świadomości 
Kr�DY może spowodować, że osoba taka bezpośrednio zaangażuje się w 
służbę dla Kr�Qy, z pominięciem innych wzorów wedyjskich. Taka szczęśliwa 
osoba nie musi już zachowywać rytuałów wedyjskich, gdyż jedynie przez 
wypełnianie swoich przepisanych obowiązków w świadomości Km1y, może 
ona osiągnąć wszystkie rezultaty. 
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prakrte� kriyamiu;ani 
gw:zai� karmat:zi sarvaśa� 

ahańkara-vimutjhatma 
kartaham iti manyate 

[Rozdz .  3 

prakrte�-materialnej natury; kriyamdt:zdni-wszystko, co się dzieje ; gut:zai� 
-przez gut:zy (siły natury materialnej ) ;  karmdt:zi-czynności ; sarvaśa�-wszel
kie rodzaje; ahańkara-vimutjha-oszołomiona przez fałszywe ego; atma 
-dusza; karta-sprawca; aham-Ja; iti-w ten sposób; manyate-myśli. 

TŁUMACZENIE 
Zdezorientowana, znajdująca się pod wpływem trzech sił natury 

materialnej, dusza uważa siebie za  sprawcę czynów, które w rzeczywi
stości spełniane są przez naturę. 

ZNACZENIE 
Może wydawać się, że dwie osoby wykonujące tą samą pracę - jedna 

posiadająca świadomość Km1y i druga uwikłana w świadomość materialną -
działają na tej samej platformie. Jest jednak kolosalna różnica w ich 
indywidualnych pozycjach. Osoba o świadomości materialnej i zwiedziona 
przez fałszywe ego jest przekonana, że to ona jest sprawcą wszystkiego. N ie 
wie ona, że ten mechanizm jakim jest ciało, wytwarzany jest przez naturę 
materialną, działającą pod nadzorom Najwyższego Pana. Materialista nie 
posiada wiedzy o tym, że jego ostatecznym kontrolerem jest Kr�i:ia. Osoba 
zwiedziona przez fałszywe ego wierzy, że robi wszystko niezależnie, i to jest 
oznaką jej niewiedzy. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej " wulgarne" i 
" subtelne" ciało zostało stworzone przez naturę materialną kierowaną przez 
Najwyższą Osobę Boga i dlatego jej mentalne i cielesne czynności powinny 
zostać zaangażowane w służbę dla Kr�QY - w świadomość Kr�QY· Człowiek 
nie posiadający wiedzy zapomina, że Najwyższa Osoba Boga znany jest jako 
Hr�ikeśa, czyli pan zmysłów ciała materialnego. Z powodu swojego długo
trwałego i niewłaściwego zaangażowanie się w zadowalanie zmysłów, zost2ł on 
zwiedziony przez fałszywe ego i wskutek tego zapomniał o swoim wiecznym 
związku z Kr�i:ia. 
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tauvavit tu mahii-biiho 
gu1:1a-karma-vibhiigayo� 

gu1:1ii gu1:1e$U vartanta 
iti matvii na sajjate 
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tattvavit-znawca Prawdy Absolutnej; tu-ale; mahii-biiho-0 potężnie 
uzbrojony; gu1:1a-karma-praca pod materialnym wpływem; vibhii-gayo�
różnice; gu1:1ii�-zmysły; gu1:1e$u-w zadowalanie zmysłów; vartante-będąc 
zaangażowanym; iti-w ten sposób; matvii-myśląc; na-nigdy; sajjate-staje 
się przywiązanym. 

TŁUMACZENIE 
Kto pos iadł wiedzę o Prawdzie Absolutnej, O potężny, ten nie angażuje 

się już w z adowalania zmysłów, znając dobrze różnicę pomiędzy pracą 
w oddaniu, a pracą dla zysku. 

ZNACZENIE 
Znawca Prawdy Absolutnej przekonany jest o swojej niefortunnej pozycji w 

związkach materialnych. Wie, iżjest cząstkąNajwyższejOsobyBoga - Kr�r:iy, 
i że jego miejscem nie jest ten świat materialny. Będąc świadomym tego, iż jest 
cząstką Najwyższego - który jest wiecznym szczęściem i wiedzą - zna on 
swoją prawdziwą tożsamość i zdaje sobie sprawę z tego, że w jakiś sposób 
został uwikłany w materialną koncepcję życia. Jego przeznaczeniem w 
czystym stanie egzystencji jest włączenie swoich czynności w służbę oddania 
dla Najwyższej Osoby Boga, Km1y. Dlatego angażuje się on w pracę w 
świadomości Kr�i:tY i w naturalny sposób traci pociąg do materialnych 
czynności zmysłowych, które wszystkie są przypadkowe i tymczasowe. Wie 
on, że materialne warunki jego życia są pod najwyższą kontrolą Pana, dlatego 
nie jest niepokojony przez żaden rodzaj materialnych przeciwności, które 
wręcz uważa za łaskę Pana. Kto zna Prawdę Absolutną w Jej trzech różnych 
aspektach - mianowicie Brahmana, Paramatmę i Najwyższą Osobę Boga -
ten, według Śrimad-Bhiigavatam, nazywany jest tauvavit, jako że zna on 
również swoją rzeczywistą pozycję w związku z Panem. 
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prakrter gu1Ja-sammurjha� 
sajjante gu1Ja-karmasu 

tan akrtsna-vido mandan 
krtsna-vin na vicalayet 

[Rozdz. 3 

prakrte�-zmuszony przez siły natury materialnej; gu1Ja-sammurjha�
oszukany przez utożsamianie się z materią; saj/ante-angażują się; gu1Ja
karmasu-w czynności materialne; tan-ci wszyscy; akrtsna-vida�-osoby o 
ubogim zasobie wiedzy; mandan-leniwe, jeśli chodzi o zrozumienie samo
realizacji; krtsna�vit-ten, kto posiada prawdziwą wiedzę; na-nie może; 
vicalayet-próbować niepokoić. 

TŁUMACZENIE 
Nieposiadający wiedzy, zwiedzeni przez siły natury materialnej, cał

kowicie angażują się w czynności materialne i przywiązują  s ię do nich. 
Pomimo tego, iż obowiązki ich są niższe - z racji braku wiedzy, mędrcy 
nie powinni ich zakłócać. 

ZNACZENIE 
Niemądre, nie posiadające wiedzy osoby błędnie utożsamiają się z "  wul

garną" świadómością materialną i pełne są uwarunkowań materialnych. 
Ciało to jest darem materialnej natury, a kto jest zbyt przywiązany do 
świadomości cielesnej ,  ten nazywany jest mandan, czyli osobą leniwą, nie 
posiadającą wiedzy o duszy. Człowiek będący w niewiedzy utożsamia się z 
tym ciałem materialnym, a cielesne związki z innymi przyjmuje za pokre
wieństwo. Ląd, na którym urodziło się jego ciało materialne, jest dla niego 
przedmiotem kultu, a forma religijnego rytuału uważana jest za cel sam w 
sobie. Praca społeczna, nacjonalizm, altruizm - to niektóre z zajęć takich osób 
o świadomości materialnej .  Oczarowani desygnatami materialnymi, zawsze 
są bardzo pracowici na gruncie materialnym. Dla nich realizacja duchowajest 
mitem, więc nie są nią zainteresowani. Takie zdezorientowane osoby mogą 
zajmować się nawet takimi elementarnymi moralnymi zasadami życia, jak 
łagodność czy podobnie materialną dobroczynną działalnością. Ci natomiast, 
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którzy zostali oświeceni w życiu duchowym, nie powinni zajmować się 
agitowaniem takich pochłoniętych materialnymi sprawami osób. Lepiej po 
cichu kontynuować swoje duchowe zajęcia. 

Ludzie będący w ignorancji nie są w stanie ocenić zajęć w świadomości 
Km1y. Dlatego Pan Kr�Qa radzi nam abyśmy pozostawili ich w spokoju, by nie 
tracić nadaremnie cennego czasu. Jednak wielbiciele (bhaktowie) Pana są 
bardziej łaskawi od Niego, jako że rozumieją oni Jego cel. Wskutek tego 
podejmują wszelkie ryzyko, zbliżając się nawet do ignorantów i próbując 
zaangażować ich w pracę w świadomości Kr�QY, która jest bezwzględnie 
potrzebna ludzkiej istocie. 

lEKSf 30 
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mayi sarvtązi karmcu:zi 
sannyasyadhyatma-cetasa 

niraśir nirmamo bhutva 
yudhyasva vigata-jvara� 

mayi-Mnie; sarva!li-wszelkie rodzaje; karma!li-czynności; sannyasya
całkowicie porzucając; adhyatma-z pełną wiedzą o duszy; cetasa-świado
mość; niraśi�-bez pragnienia zysku; nirmama�-bez własności; bhutva-takim 
będąc; yudhyasva-walcz; vigata-jvara�-wolny od ospałości. 

11:. UMACZENIE 
Zatem, O Arjuno, oddając Mi wszystkie swoje czyny, z umysłem 

skupionym na Mnie, wolny od pragnienia zysku, egoizmu i ospałości, 
walcz! 

ZNACZENIE 
Werset ten wyraźnie wskazuje na cel Bhagavad-gity. Pan poucza nas, że 

należy stać się całkowicie świadomym Kr�QY i wypełniać swoje obowiązki w 
iście wojskowej dyscyplinie. Nakaz taki może być trudny, niemniej jednak 
obowiązki trzeba wypełniać - po�adając zaufanie w Kr�Qie, gdyż taka jest 
organiczna pozycja żywej istoty. Zywa istota nie może być szczęśliwa, jeśli 
nie współpracuje z Najwyższym Panem, jako że podporządkowanie się 
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pragnieniom Pana jest jej wieczną organiczną pozycją. DlategoArjuna dostał 
nakaz walki, tak jak gdyby Pan był jego dowódcą wojskowym. Należy 
wszystko poświęcić dobrej woli Pana i jednocześnie pełnić swoje obowiązki, 
bez roszczenia sobie prawa własności do ich rezultatów. Arjuna nie musiał 
rozważać rozkazu Pana; miał on tylko wykonać rozkaz. Najwyższy Pan jest 
Duszą wszystkich dusz; dlatego ten, kto polega jedynie i całkowicie na Duszy 
Najwyższej - bez brania pod uwagę względów osobistych - albo innymi 
słowy, kto jest w pełni świadomy Km1y, ten nazywany jest adhiitma-cetasii. 
Niriisil,z oznacza, że należy działać z rozkazu mistrza. I nigdy nie należy rościć 
sobie pretensji do rezultatów takiego działania. Kasjer może liczyć miliony 
dolarów dla swojego pracodawcy, lecz nie przywłaszczy sobie ani centa. 
Podobnie, należy zdać sobie sprawę z tego, że nic w tym świecie nie należy do 
nas, ale wszystko jest własnością Najwyższego Pana. Takie jest prawdziwe 
znaczenie słowa mayi, czyli " do Mnie" albo " dla Mnie" . Jeśli ktoś działa w 
takiej świadomości Km1y, z pewnością nie uważa siebie za właściciela 
czegokolwiek. Taka świadomość nazywa się nirmama, czyli " nic nie należy 
do mnie" . Jeśli istnieje jakaś niechęć do wypełnienia tak surowego rozkazu, 
bez brania pod uwagę tak zwanego pokrewieństwa cielesnego, ta niechęć 
powinna zostać odrzucona. W ten sposób można stać się vigata-jvara, czyli 
wolnym od gorączkowej mentalności i ospałości. Każdy, odpowiednio do 
swojej mentalności i pozycji, ma do wypełnienia jakiś szczególny rodzaj pracy 
i wszystkie takie obowiązki można wypełniać w świadomości Km1y, jak to 
opisano powyżej .  To prowadzi do ścieżki wyzwolenia. 

lEKST 3 1  
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ye me matam idam nityam 
anuti�(hanti miinaviil,z 

śruddhiivanro 'nasuyanto 
mucyante re'pi karmabhil,z 

ye-ci; me-Moje; matam-nakazy; idam-to; nityam-wieczna funkcja; 
anuti�(hanti-wypełniają systematycznie; miinaviil,z-rodzaj ludzki; śraddhii
vantal,z-z wiarą i oddaniem; anasuyantal,z-bez zazdrości; mucyante-uwal
niają się; te-wszyscy oni; api-nawet; karmabhil,z-z niewoli prawa działania 
dla korzyści. 
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lLUMACZENIE 
Kto pełni swój obowiązek zgodnie z Moimi nakazami i kto w iernie 

przestrzega tych nauk, będąc wolnym od zazdrości, ten uwalnia się od 
uwikłań będących skutkiem działania dla zysku. 

ZNACZENIE 
Nauka Najwyższej Osoby Boga, Km1y, jest esencją całej mądrości wedyj

skiej i dlatego jest bez wyjątku wiecznie prawdziwa. Takjak wieczne są Vedy, 
tak również wiecznajest ta prawda o świadomości Km1y. Należy mieć mocną 

. wiarę w tę naukę, będąc jednocześnie wolnym od zazdrości o Pana. Jest 
jednak wielu filozofów piszących komentarze do Bhagavad-gity, którzy nie 
mają wiary w Kr�i:ię. Takie osoby nigdy nie zostaną wyzwolone z niewoli 
działań dla zysku. Natomiast zwykły człowiek, posiadający mocną wiarę w 
wieczne nakazy Pana, nawet jeśli nie jest w stanie wypełnić takich nakazów, 
uwalnia się z niewoli prawa karmy. Ktoś na początkowym etapie świadomości 
Kr�QY może nie wypełniać nakazów Pana w pełni, ala ponieważ nie czuje się 
urażony zasadą posłuszeństwa wobec takich nakazów i szczerze stara się, bez 
względu na niepowodzenia i trudne okresy, z pewnością zostanie promowany 
do stanu czystej świadomości .  

lEKSf 3 2  
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ye t v  etad abhyasuyanto 
nanuti�{hanti me matam 

sarva-jiiana-vimu<fhams tan 
viddhi na�{an acetasa� 

ye-ci; tu-jednakże; etat- to; abhyasuyanta�-z powodu zazdrości; na- nie; 
anuti�{hanti-pilnie spełniają; me-Moje; ma/am-polecenia; sarva-jiiana
wszelkie rodzaje wiedzy; vimu<fhan-całkowicie okpieni; tan-są oni; viddhi 
-wiedz to; na�{an-wszyscy zgubieni; acetasa�-bez świadomości Kr�i:iy. 

1L UMACZENIE 
Ci natomiast, którzy - z powodu zazdrości - lekceważą Moje święte 

nauki i nie praktykują ich systematycznie, ci uważani są za wyzutych z 
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wszelkiej wiedzy, okpionych, i z góry skazanych na ciemności n iewiedzy 
i niewolę. 

ZNACZENIE 
Zostały tutaj wymienione ułomnosci tych, którzy nie są swiadomi Kr�ryy. 

Tak jak istnieje kara za nieposłuszeństwo wobec rozkazów najwyższej głowy 
państwa. tak również istnieje kara za nieposłuszeństwo wobec nakazów 
Najwyższej Osoby Boga. Osoba nieposłuszna, jakkolwiek wielką by nie była, 
nie posiada wiedzy o swojej własnej duszy, o Najwyższym Brahmanie. 
Paramatmie i Osobie Boga, co spowodowane jest obojętnością jej serca. 
Dlatego nie ma dla niej nadziei na osiągnięcie doskonałości w życiu. 

TEKST 33 
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sadrśam ce�{ate svasyii& 
prakrter jiiiinaviin api 

prakrtim yiinti bhutiini 
nigrahah kim kari�yati 

sadrśam -zgodnie; ce�{ate-próbuje; svasyii&-ze swoją naturą;prakrte&-si
ły (natury materialnej ); jiiiinaviin-uczony; api-chociaż; prakrtim-natura; 
yiinti-podlegają; bhutiini-wszystkie żywe istoty; nigraha&-tłumienie; kim
co; kari�yati-może zrobić. 

TŁUMACZENIE 
Nawet mędrzec działa zgodn ie ze swoją naturą, gdyż każdy ulega 

swojej naturze. Cóż więc może pomóc tłumienie jej? 

ZNACZENIE 
Dopóki nie osiągnie się transcendentalnej platformy świadomości Kr�i:iy. 

nie można uwolnić się od wpływu sił natury materialnej, tak jak Pan zapewnia 
o tym w rozdz. siódmym ( 7 . 1 4). Dlatego nawet najbardziej wykształcone 
osoby na planie materialnym nie mogą uwolnić się z więzów miiyi jedynie 
poprzez wiedzę teoretyczną czy też przez oddzielenie duszy od ciała. Jest 
wielu tak zwanych spirytualistów, którzy na zewnątrz pozują na zaawanso-
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wanych w wiedzy, ale w rzeczywistosc1 - w swoim życiu prywatnym -
znajdują się pod całkowitą kontroląjakiejś określonej siły natury, której nie są 
w stanie pokonać. Ktoś może posiadać wysokie wykształcenie uniwersyteckie, 
lecz z powodu swojego długiego obcowania z naturą materialną, znajduje się 
w jej niewoli. Świadomość Kr�l'JY pomaga uwolnić się z więzów materialnych, 
nawetjeśli ktoś wykonuje swoje określone obowiązki .Dlatego nikt, kto nie jest 
w pełni świadomy Kr�l'JY, nie powinien nagle porzucać swoich obowiązków, 
by zostać tak zwanym yoglnem albo by udawać transcendentalistę. Lepiej 
pozostać w swojej własnej pozycji i próbować osiągnąć świadomość Kr�l'JY 
pod wyższym przewodnictwem. W ten sposób można uwolnić się ze szponów 
miiyi. 

indriyasyendriyasyiirthe 
riiga-dve�au vyavasrhirau 

rayor na vaśam iigaccher 
tau hy asya paripanrhinau 

indr(vasya-zmysłów; indriyasya arthe-w przedmiotach zmysłów; raga
przywiązanie; dve�au-również w obojętności; vyavasthitau-trzymać pod 
kontrolą; rayo�-ich; na-nigdy; vaśam-kontrola; agaccher-należy przyjść; 
tau-te; hi-z  pewnością są; asya-jego; paripanthinau-przeszkody. 

Il. UMACZENIE 
Zarówno przywiązanie, jak i n iechęć wobec przedmiotów zmysłów 

właściwe są istotom wcielonym. Nie należy jednak poddawać się kontroli 
zmysłów i przedmiotów zmysłów, gdyż są one przeszkodami na drodze 
do realizacj i duchowej. 

ZNACZENIE 
Ci, którzy są świadomi Kr�l'JY w naturalny sposób nie są skłoni do 

angażowania się w materialne uciechy zmysłowe. Natomiast osoby nie 
posiadające takiej świadomości, powinny przestrzegać przepisów i nakazów 
pism objawionych. Nieograniczone folgowanie zmysłom jest przyczyną 
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materialnej niewoli, ale kto przestrzega zasad i reguł pism objawionych, ten 
nie staje się niewolnikiem przedmiotów zmysłów. Np. uwarunkowana dusza 
odczuwa potrzebę życia seksualnego, a seks dozwolony jest tylko w związkach 
małżeńskich. Zasady pism świętych nie zezwalają na utrzymywanie kontaktów 
seksualnych z żadną kobietą, poza własną żoną. Wszystkie inne kobiety 
należy traktować jak własną matkę. Jednak, pomimo tych nakazów, męż
czyzna ma skłonności do nawiązywania związków seksualnych z innymi 
kobietami. Takie skłonności należy opanować, gdyż w przeciwnym razie będą 
one przeszkodą na drodze realizacj i  duchowej .  Dopóki posiada się to ciało 
materialne można zaspokajać jego potrzeby, ale tak jak pozwalają na to 
zasady i nakazy pism świętych. Nie należy jednak całkowicie polegać na 
takich przyzwoleniach i zdawać się w pełni na ich kontrolę. Powinno się 
przestrzegać tych zasad i prawideł bez przywiązywania się do nich, jako że 
praktykowanie zadowalania zmysłów zgodnie z zasadami może również 
prowadzić do zguby ( tak jak zawsze istnieje możliwość wypadku nawet na 
drogach królewskich, mimo iż mogą być one bardzo starannie utrzymane). 
Nikt nie może zagwarantować, że nie będzie niebezpieczeństwa, nawet na 
najbardziej bezpiecznej drodze. Tak długo przecież nastawieni byliśmy na 
zadowalanie zmysłów w związkach materialnych. Zatem, nawet pomimo 
kontrolowanego zadowalania zmysłów, zawsze istnieje możliwość upadku. 
Dlatego stanowczo należy wystrzegać się wszelkiego przywiązania, nawet do 
ograniczonego zadowalania zmysłów. Kto jednak angażuje się w służbę 
miłości dla Km1y, ten nie czuje pociągu do żadnych czynności zmysłowych. 
Dlatego nikt nie powinien próbować żyć bez świadomości Kr�ąy na jakimkol
wiek etapie życia. Ostatecznym celem wyzbywania się wszelkiego rodzaju 
zmysłowych przywiązań jest osiągnięcie platformy świadomości Km1y. 

lEKSf 35  
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śreyiin sva-dharmo vigU1:za� 
para-dharmiit svanuHhitiit 

sva-dharme nidhanam śreya� 
para-dharmo bhayiivaha� 

śreyiin-o wiele lepiej; sva-dharma�-swoje własne obowiązki; viguf}a�
nawet niewłaściwie; para-dharmiit-niż obowiązki przeznaczone dla innych; 
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svanU${hitiit-niż doskonale wypełniane; sva-dharme-w czyichś przepisanych 
obowiązkach; nidhanam-zguba (śmierć); śreya!z-lepiej ; para-dharma!z
obowiązki innych; bhaya-iivaha!z-niebezpieczne. 

1Ł UMACZENIE 
O wiele lepiej jest pełnić obowiązki własne, nawet skażone błędem, niż 

przyjmować obowi ązki  innych. Śmierć podczas pełnienia własnych 
obowiązków lepsza jest n iż angażowanie s ię w obowiązki innych, 
albowiem n iebezpieczne jest podążanie obcą ścieżką. 

ZNACZENIE 
Należy zatem pełnić swoje specyficzne obowiązki i nie należy angażować 

się w obowiązki innych. Nakazane obowiązki są dopełnieniem psychofizycz
nych warunków danej osoby, zależnych od wpływu sił natury materialnej .  
Obowiązkami duchowymi są polecenia mistrza duchowego odnośnie transcen
dentalnej służby dla Kr�i:iy. Jednak, zarówno z punktu widzenia życia 
materialnego, jak i duchowego, należy aż c.io śmierci trzymać się wyznaczonych 
sobie obowiązków i nie przejmować obowiązków innych. Obowiązki na 
płaszczyźnie duchowej mogą różnić się od tych na płaszczyźnie materialnej, 
ale zasada przestrzegania autoryzowanych wskazówek jest zawsze dobra dla 
tego, który te obowiązki wykonuje. Gdy ktoś znajduje się pod wpływem sił 
natury materialnej ,  powinien on przestrzegać zasad i przepisów odnoszących 
się do jego szczególnej sytuacj i  i nie powinien imitować innych. Np. 
briihma1:za (bramin) ,  którym rządzi gu!la dobroci, jest łagodny; podczas gdy 
k$alriya, będąc pod wpływem gU!lY pasji ,  może być gwałtowny. Zatem lepiej 
jest dla k$atryi zginąć, działając zgodnie z zasadami użycia siły, niż 
naśladować bramina postępującego według zasad łagodności. 

Każdy musi oczyścić swoje serce przez proces stopniowy, nie zaś nagle. 
Kto jednakże jest ponad siłami natury materialnej i osiągnął pełną świadomość 
Kr�i:iy, ten może robić wszystko pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego. 
W tym doskonałym stanie świadomości Kr�i:iy. k$atriya może postępować jak 
briihma!la, a briihma!la jak k$atriya. Temu transcendentalnemu stanowi nie 
odpowiadają podziały istniejące w świecie materialnym. Np. Viśvamitra był 
początkowo k$atriyq, ale później postępował jak briihma!la, podczas gdy 
Paraśurama był braminem, a potem działał jako k$atriya. Mogli postępować 
tak dlatego, że byli usytuowani na platformie transcendentalnej. Dopóki 
jednak jest się na platformie materialnej ,  należy pełnić obowiązki zgodne z 
siłą natury materialnej, pod wpływem której się pozostaje. Jednocześnie 
należy mieć całkowite poczucie świadomości Kr�i:iy. 
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arjuna uvaca 
atha kena prayukto'yam 

papam carati puru�a� 
anicchann api var�rieya 

ba/ad iva niyojita� 

(Rozdz. 3 

arjuna� uvaca-Arjuna rzekł; atha-w przyszłości; kena-przez co; prayuk
ta�-zmuszony; ayam-ktoś; papam-grzechy; carati-czyny; puru�a�-czło
wiek; anicchan-nie pragnąc; api-chociaż; var�rieya-0 potomku Vr�ąi; 
balat-siłą; iva-jak gdyby; niyojita�-zaangażowany. 

11:, UMACZENIE 
Arjuna rzekł: O potomku Vr�ąi, co skłania człowieka do grzesznych 

czynów, cóż za niepożądana siła popycha go do nich? 

ZNACZENIE 
Jako cząstka Najwyższego, żywa istota jest oryginalnie duchowa, czysta i 

wolna od zanieczyszczeń materialnych. Dlatego z natury nie podlega ona 
grzechom tego materialnego świata. Jednak będąc w kontakcie z naturą 
materialną, spełnia ona wiele różnych grzesznych czynów, bez zastanowienia 
się i czasami nawet wbrew swej własnej woli. Dlatego Arjuna szczerze pyta 
Kr�ąę o przyczynę tej perwersyjnej natury żywych istot. Mimo iż żywa istota 
czasami nie chce grzesznie postępować, to jednak jest zmuszona do takiego 
działania. Do tych grzesznych poczynań nie nakłania jej jednak Dusza 
Najwyższa (usytuowana w sercu żywej istoty), ale mają one inną przyczynę, 
jak to tłumaczy Pan w następnym wersie. 

lEKST 37 

�CTR i  
ąi'1'1I � � � N1'go1ea�ą: I 
irmr.ft fl(I q 1'"'41 fą 44 "ł tłł( �li ą '9 11 



Tekst 37 ) Karma-yoga 

śri bhagavan u vaca 
kama e�a krodha e�a 

rajogu„;ia-samudbhava� 
maha-śano maha-papma 

viddhy enam iha vairil;iam. 

201 

śri bhagavan uvaca--Osoba Boga rzekł; kama�-pożądanie; e�a�
wszystkie te; krodha�-gniew; e�a�-wszystkie te; rajo-gur:za-gur:za pasji; 
samudbhava�-zrodzony z; maha-śana�-wszystko niszczący; maha-papma 
-wielce grzeszny; viddhi-wie; enam-to; iha-w materialnym świecie; vairir:zam 
-największy wróg. 

lł..UMACZENIE 

Błogosławiony Pan rzekł: To pożądanie jedynie, Arjuno, zrodzone z 
kontaktu z materialną s iłą natury - pasją, póżniej przemienione w gniew, 
jest wszechniszczącym, grzesznym, wrogiem tego świata. 

ZNACZENIE 

Kiedy żywa istota wchodzi w kontakt ze świate·m materialnym, jej wieczna 
miłość do Kr�QY - pod wpływem gur:zy pasji - przemienia się w żądzę. A lbo, 
innymi słowy, uczucie miłości do Boga przemienia się w żądzę, takjak mleko 
w zetknięciu z kwaśną tamaryndą przemienia się w jogurt. A jeśli żądza 1a nie 
zostanie zaspokojona, wtedy przemienia się w gniew. Gniew zmienia się w 
złudzenie, a złudzenie jest przyczyną kontynuacji naszego życia materialnego. 
Zatem pożądanie jest największym wrogiem żywej istoty i to jedynie ono 
skłania czystą żywą istotę do pozostania w matni tego materialnego świata. 
Gniew jest zamanifestowaną ignorancją - również jedną z sił natury materi
alnej; siły te objawiają się jako gniew i inne następstwa.Jeślijednakgur:za pasji 
nie zostanie zdegradowana do gur:zy ignorancji, ale, dzięki określonemu 
sposobowi życia i postępowania, wzniesie się do dobroci, wtedy można, przez 
zaangażowanie się w sprawy duchowe, zostać ocalonym od degradacji przez 
gniew. 

Najwyższa Osoba Boga rozwinął Siebie w wiele form, z powodu Swego 
zawsze zwiększającego się szczęścia duchowego i żywe istoty są cząstkami 
tego szczęścia duchowego. Posiadają one również częściową niezależność, 
ale poprzez niewłaściwe skorzystanie z tej swojej wolności - kiedy gotowość 
do pełnienia służby zmienia się w skłonność do uciech zmysłowych - stają się 
one niewolnikami żądzy. Ten świat materialny został stworzony przezPana w 
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tym celu, aby ułatwić uwarunkowanym duszom zaspokojenie ich zmysłowych 
skłonności. I kiedy, po długotrwałym zadowalaniu zmysłów, całkowicie 
zniechęcają się one do czynności zmysłowych, zaczynają wtedy dociekać 
swojej prawdziwej pozycj i .  

To dociekanie jest początkiem Vediinra-sutr, gdzie jest powiedziane: athiito 
brahma-jijniisii: należy dociekać natury Najwyższego. A Najwyższy okreś
lony został w Śrimad-Bhiigavatam jakojanmiidyasya yato 'nvayad iraratas 
ca, czyli "Najwyższy Brahman jest żródłem wszystkiego." Najwyższy jest 
więc również żródłem pożądania. Jeśli zatem żądza zostanie zamieniona w 
miłość do Najwyższego, czyli w świadomość Km1y - albo, innymi słowy, 
pragnienie wszystkiego dla Kpmy - wtedy zarówno pożądanie, jak i gniew 
mogą zostać uduchowione. Hanuman, wielki sługa Pana Ramy . wykorzystał 
swój gniew przeciwko swoim wrogom, dla zadowolenia Pana. Pożądanie i 
gniew - zastosowane w świadomości Kr�i:iy - nie są już dłużej naszymi 
wrogami, a stają się naszymi przyjaciółmi. 

TEKST 38 
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dhumeniivriyate vahnir 
yathiidarśo malena ca 

yatholbeniivrto garbhas 
rarhii renedam iivrram 

dhumena-przez dym; iivnyate-przykryty; vahni�-ogień; yarhii-tak jak; 
iidar.śa�-lustro; malena-przez kurz; ca-również; yarhii-takjak; ulbena-przez 
macicę; iivrra�-jest przykryty; garbha�-płód; rarhii-tak; rena-przez żądzę; 
idam-ta; iivrram-jest przykryta. 

TŁUMACZENIE 
Tak jak dym przesłania  ogień albo kurz zwierciadło, czy też jak łono 

okrywa płód, podobnie żywa istota w różnym stopniu spowita jest przez 
żądzę. 

ZNACZENIE 
Czysta świadomość może być przykryta trzema różnego rodzaju zasłonami. 

Tymi zasłonami, czyli przykryciem, jest jedynie pożądanie, ale objawiające się 
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w różny sposób, podobnie do dymu przykrywającego ogień, kurzu na lustrze 
albo łona otaczającego płód. Kiedy pożądanie porównywane jest do dymu -
należy to rozumieć w ten sposób, że ogień żyjącej iskry jest w pewnym stopniu 
dostrzegalny. Innymi słowy, kiedy żywa istota wykazuje niewielką świado
mość Kr�i:iy, może ona zostać porównana do ognia zasłoniętego dymem. 
Chociaż musi być ogień tam gdzie jest dym, ogień ten nie jest początkowo 
widoczny. Ten stan podobny jest do początkowego stanu świadomości Kr�i:iy. 
Odkurzanie lustra z kurzu można porównać do procesu oczyszczającego 
lustro umysłu za pomocą l icznych metod duchowych. Najlepszą z tych metod 
jest intonowanie świętych imion Pana. Przykład płodu okrytego macicą 
ilustruje sytuację bardzo beznadziejną, gdyż dziecko w łonie matki jest tak 
bezradne, że nie może nawet się poruszać. Ten stan świadomości właściwy 
jest drzewom. Drzewa są również żywymi istotami, ale zostały umieszczone 
w takich warunkach życia z powodu okazania tak wielkiej żądzy, iż prawie 
całkowicie zostały pozbawione świadomości. Przykład z zakurzonym lustrem 
odnosi się do ptaków i zwierząt, a ogień przykryty dymem porównywany jest 
do istot ludzkich. W formie ludzkiej żywa istota może odżywić nieco 
świadomość Km1y i jeśli poczyni dalsze postępy, może ona rozniecić ogień 
życia duchowego. Przez staranne usuwanie dymu z ognia można doprowadzić 
do tego, że ogień ten wybuchnie pełnym płomieniem. Dlatego też ludzka 
forma życia jest dla żywej istoty szansą uwolnienia się z sideł egzystencji 
materialnej .  W ludzkiej formie życia, poprzez kultywowanie - pod właściwym 
przewodnictwem - świadomości Kr�i:iy, można pokonać wroga, czyli żądzę. 

TEKST 39 
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iivrtam jniinam etena 
jnanino nitya-vairitJii 

kiima-rupefJa kaunteya 
du�puretJiinalena ca 

iivrtam-przykryta; jniinam-czysta świadomość; etena-przez to; jniinina� 
-znawcy; nitya-vairitJii-wieczny wróg; kiima-ropetJa-w postaci żądzy; 
kaunteya-0 synu Kunti; du�puretJa-nigdy nie będzie usatysfakcjonowana; 
analena-przez ogień; ca-również. 



204 Bhagavad-giti Taką Jaką Jest [Rozdz. 3 

lł..UMACZENIE 
W ten sposób czysta ludzka świadomość przykryta zostaje przez jej 

wiecznego wroga - żądzę, nigdy nie zaspokojoną i palącą jak ogień. 

ZNACZENIE 
Jest powiedziane w Manu-smrti, że żądza nigdy nie może zostać zaspoko

jona żadną ilością uciech zmysłowych, takjak nigdy nie zagasi się ognia ciągłe 
dolewając do niego oliwy. Centrum wszelkiej działalności w tym świecie 
materialnym stanowi seks i dlatego świat ten nazywany jest maithul}ya
agara, czyli jarzmem życia seksualnego. W zwykłym więzieniu przestępców 
trzyma się z kratami; podobnie, przestępcy nieposłuszni prawom Pana zostają 
spętani przez seks. Postęp cywilizacji, której podstawą jest zadowalanie 
zmysłów, oznacza przedłużenie egzystencji materialnej żywej istoty. Zatem 
żądza jest oznaką ignorancji, zatrzymującą żywą istotę w tym świecie 
materialnym. Ktoś angażujący się w zadowalanie zmysłów może doznawać 
pewnego uczucia szczęścia, ale w rzeczywistości to tak zwane szczęście jest 
jego największym wrogiem. 

TEKST 40 
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indriyal}i mano buddhir 
asyadhi${hanam ucyate 

etair vimohayaty e$a 
jizanam avrtya dehinam 

indriyal}i-zmysły; mana�-umysł; buddhi�-intełigencja; asya-pożąda
nia; adhi${hanam-siedziba; ucyate-nazywana; etai�-przez tych wszystkich; 
vimohayati-oszałamia; e$a�-tej; jizanam-wiedza; avrrya-przykrywając; 
dehinam-wciełona istota. 

lł..UMACZENIE 
To ona - żądza, spowija prawdziwą wiedzą żywej istoty i prowadzi ją 

na złą drogę, a zmysły, umysł i inteligencja są jej siedl iskiem. 
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ZNACZENIE 

Wróg zajął różne strategiczne pozycje w ciele uwarunkowanej żywej istoty i 
dlatego Pan K�ąa wskazuje te miejsca, tak, aby ten, kto chce pokonać wroga, 
mógł wiedzieć, gdzie go znaleźć. Umysł stanowi centrum wszelkich czynności 
zmysłów, a zatem jest on też rezerwuarem wszelkich pomysłów odnośnie 
zadowalania zmysłów. W rezultacie umysł i zmysły stają się magazynem 
żądz, a inteligencja jest stolicą takich pożądliwych skłonności. Inteligencja 
jest bardzo bliskim sąsiadem duszy. Pożądliwa inteligencja powoduje to, że 
dusza przyswaja sobie fałszywe ego i utożsamia się z materią, a przez to 
również z umysłem i zmysłami. Dusza staje się ofiarą materialnych uciech 
zmysłowych i błędnie uważa je za prawdziwe szczęście. To błędne utożsami
anie się duszy z materią zostało wspaniale wytłumaczone w Śrfmad
Bhiigavatam: 

yasyiitma-buddhi� kw;iipe tri-dhiituke 
sva-dhi� ka/atriidi�u bhauma idyadhi� 

yat-tirtha-buddhi� salite na karhiczj 
jane�v abhzjńe�u sa eva gokhara�. 

"Ludzka istota, która utożsamia się z ciałem złożonym z trzech elementów, 
która uboczne produkty tego ciała uważa za swoich krewnych, która traktuje 
miejsce swoich narodzin jako przedmiot kultu, a do miejsc pielgrzymek udaje 
się po to raczej, aby wziąć tam kąpiel - a nie aby spotkać się z ludźmi 
posiadającymi wiedzę transcendentalną, powinna być uważana za podobną 
osłowi albo krowie ." 

lEKST 4 1  
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tasmiit tvam indriyiir;y iidau 
niyamya bharatar�abha 

piipmiinam prajahi hy enam 
jńiina-vl}ńiina-niiśanam 

tasmiit-dlatego; tvam-ty; indriyiir;i-zmysły; adau-na początku; niyamya 
-przez uregulowanie; bharatar�abha--0 pierwszy wśród potomków Bharaty; 
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papmanam-wielka oznaka grzechu; prajahi-trzymaj w karbach; hi-z pew
nością; enam-ta; jiiana-wiedza; vijiiana-naukowa wiedza o czystej duszy; 
na.Sana m-niszczyciel. 

11:. UMACZENIE 
Dlatego, O Arjuno, najlepszy spośród potomków Bharaty, staraj się od 

samego początku trzymać w karbach to największe znamię grzechu
żądzę, i panując nad zmysłami, zgładź tę zabójczynię wiedzy i samo
real izacji . 

ZNACZENIE 
Pan poradził Arjunie, aby od samego początku panował nad zmysłami, tak 

aby byt w stanie trzymać w karbach największego grzesznego wroga - żądzę, 
która niszczy pobudki do realizacj i  duchowej ,  a szczególnie wiedzę o duszy. 
Jiianam odnosi się do wiedzy o duszy jako odmiennej od ciała, czyli innymi 
słowy, wiedzy, że dusza nie jest ciałem. Vijiianam odnosi się do ściśle 
określonej wiedzy o duszy i jej organicznej pozycj i  oraz związku z Duszą 
Najwyższą. Zostało to wytłumaczone w Śrimad-Bh<igavatam w następujący 
sposób: jii<inariz parama-guhyariz me yad-vijii<ina-samanvitam/ sarahas 
yam rad-angam ca grhana gaditam maya: "Wiedza o duszy i Duszy 
Najwyższej jest wiedzą bardzo poufną i tajemniczą, jako że spowita jest ona 
przez mayę. Jednak, jeśli tłumaczy ją Sam Pan, wiedzę tę można poznać i 
zrealizować." Taką wiedzę, szczególnie wiedzę o duszy, ofiarowuje nam 
Bhagavad-gita . Żywe istoty są cząstkami Pana, a zatem ich przeznaczeniem 
jest służenie Panu. Taka świadomość nazywana jest świadomością Kr�DY· 
Takiej świadomości należy uczyć się już od samych początków życia, tak aby 
stać się w pełni świadomym Kr�DY i postępować zgodnie z tą świadomością. 

Pożądanie jest wypaczonym odbiciem miłości do Boga, będącej czymś 
naturalnym dla każdej żywej istoty. Jeśli jednak ktoś od samego początku 
wychowywany jest w świadomości Kr�DY, to nie ma niebezpieczeństwa, że ta 
naturalna miłość do Boga może zdegenerować się do pożądania. Kiedy miłość 
do Boga ulega degeneracji i przemienia się w pożądanie, bardzo trudno jest 
wtedy powrócić do stanu normalnego. Niemniej jednak, świadomość Kr�DY 
ma taką moc, że nawet ten, kto póżno zaczyna, może - przez przestrzeganie 
zasad służby oddania - zostać wielbicielem Boga. Więc na każdym etapie 
życia, czyli z chwilą zrozumienia takiej potrzeby, można zacząć kontrolować 
zmysły w świadomości Kr�i:iy, w służbie oddania dla Pana, i przemienić 
pożądanie w miłość do Boga. A miłość ta jest stanem najwyższej doskonałośc i 
w ludzkim życiu. 
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lEKST 42 
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indriyt11;i parii!JY iihur 
indriyebhya� param mana� 

manasas tu parii buddhir 
yo buddhe� paratas tu sa� 

207 

indriyii!Jl-zmysty; parii1Ji-wyższe; iihu�-jest powiedziane; indriyebhya� 
-więcej niż zmysły ; param-wyższe ; mana�-umysł; manasa�-więcej niż 
umysł; tu-również ; pard-wyższa;  buddhi�-inteligencja ; ya�-ten, który ; 
buddhe�-więcej niż inteligencja; parata�-wyższy; tu-ale; sa�-on. 

Il. UMACZENIE 
Funkcjonujące zmysły stoją ponad martwą materią; umysł zaś jest 

nadrzędny w stosunku do zmysłów; jednak intel igencja stoi wyżej od 
umysłu; a ona [ dusza] przewyższa nawet intel igencję. 

ZNACZENIE 
Kumulująca się w ciele żądza znajduje ujście w zmysłach. Zatem zmysły są 

nadrzędne w stosunku do całego ciała. Ujścia te zostają zamknięte, kiedy ciało 
posiada wyższą świadomość, czyli świadomośćKr�IJY· W świadomościKr�IJY 
dusza wchodzi w bezpośredni związek z Najwyższą Osobą Boga; zatem 
czynności ciała, tak jak to tutaj opisano, znajdują w końcu cel w Duszy 
Najwyższej . Czynności ciała oznaczają funcjonowanie zmysłów, a wstrzy
manie funkcjonowania zmysłów oznacza wstrzymanie wszystkich czynności 
ciała. Jeśli jednak umysł pozostaje aktywny, to nawet chociaż ciało jest w 
stanie spoczynku, umysł będzie funkcjonował - tak jak to się dzieje podczas 
snu. Ponad umysłem jednak jest determinacja inteligencji, a ponad inteligencją 
- prawdziwa dusza. Kiedy więc dusza zostanie bezpośrednio połączona z 
Najwyższym, wtedy w naturalny sposób podążą za nią elementy niższe, 
mianowicie inteligencja, umysł i zmysły. Jest taki ustęp w Ka{ha-Upani�ad, 
który mówi, że przedmioty zmysłów wyżej stoją od zmysłów, a umysł 
przewyższa przedmioty zmysłów. Jeśli zatem umysł jest bezpośrednio i stale 
zaangażowany w służbę dla Pana, wtedy zmysły nie mają okazji zająć się 
czymś innym. To stanowisko umysłu zostało już wcześniej wytłumaczone. 
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Jeżeli umysł zostanie zaangażowany w transcendentalną służbę dla Pana, 
wtedy nie ma on okazj i  zwrócenia się ku niższym skłonnościom. W Ka{ha 
Upani�ad dusza została określona jako mahan, czyli wielka. Przewyższa 
więc ona wszystko - mianowicie: przedmioty zmysłów, zmysły, umysł i 
inteligencję. Dlatego zrozumienie organicznej pozycji duszy jest rozwiązaniem 
całego problemu. 

Należy ·zatem, za pomocą inteligencji, odkryć organiczną pozycję duszy i 
wtedy zaangażować umysł w świadomość Kr�ąy. To rozwiąże cały problem. 
Spirytualistom-nowicjuszom na ogół radzi się, aby trzymali się z dała od 
przedmiotów zmysłów. Należy wzmocnić umysł, używając do tego celu 
inteligencji . Jeśli ktoś, z pomocą inteligencji ,  zaangażuje swój umysł w 
świadomość Kr�ąy - całkowicie podporządkowując się Najwyższej Osobie 
Boga - wtedy umysł ten automatycznie wzmacnia się. I nawet chociaż zmysły 
są mocne, niczym węże, nie będą one już więcej groźne, takjak niegroźne są 
węże ze złamanymi zębami jadowymi. Mimo iż dusza jest panem inteligencji , 
umysłu, jak również zmysłów, to jednak dopóki nie wzmocni się ona przez 
obcowanie z Kr�ąą - w Jego świadomości, zawsze będzie istniała możliwość 
upadku, gdy tylko umysł zostanie poruszony. 

IBKSf 43 
. � . . � 1-t: � � �li::łłl"łłłli::łł"łf I 

� � ł((l'll� ąiiłł€'ci �� l i  \l �  l i  
evain buddhe� param buddhva 

sainstabhyatmanain atmana 
jahi śatruin maha-baho 

kama-riipain durasadam 

evam-zatem; buddhe�-od inteligencji; param-wyższa; buddhva-wiedząc 
to; sainstabhya-przez ustabilizowanie; atmanam-umysłu; atmana-przez 
rozważną intełigencję; jahi-zwałcz; śatrum-wroga; maha-baho-0 potężny; 
kama-riipam-postać żądzy; durasadam-grożna. 

11:.. UMACZENIE 
Z atem wiedząc, iż dusza jest transcendentalna wobec zmysłów materi

alnych, umysłu i inteligencji ,  należy kontrolować n iższe "ja" za pomocą 
wyższego "ja" ,  i w ten sposób - poprzez s iły duchowe - pokonać 
nienasyconego wroga, znanego jako żądza. 
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ZNACZENIE 
Ten trzeci rozdziałBhagavad-gity ostatecznie kieruje nas ku świadomości 

Km1y - poprzez poznawanie siebie jako wiecznego sługi Najwyższej Osoby 
Bo�a, i bynajmniej nie uważa on bezosobowej próżni za ceł ostateczny. 

Zyciu materialnemu właściwa jest skłonność do zmysłowości i panowania 
nad zasobami natury materialnej .  Pragnienie dominacji i zadowalania zmysłów 
są największymi wrogami uwarunkowanej duszy. Jednak poprzez siłę świado
mości Km1y można kontrolować zmysły materialne, umysł i inteligencję. Nie 
powinno się nagłe porzucać swojej pracy i obowiązków. Poprzez stopniowy 
rozwój świadomości Kr�i:tY można osiągnąć płaszczyznę transcendentalną, 
gdzie - dzięki niewzruszonej inteligencji skierowanej ku własnej czystej 
tożsamości - nie podlega się już wpływom materialnych zmysłów i umysłu. 
Taka jest konkluzja tego rozdziału. Spekulacje filozoficzne i sztuczne próby 
kontrolowania zmysłów przez tak zwaną praktykę pozycji yogi, nie mogą 
pomóc w życiu duchowym człowiekowi, który znajduje się na niedojrzałym 
etapie egzystencji materialnej .  Musi on, za pomocą wyższej inteligencji ,  
zostać wyćwiczowy w świadomości Kr�i:tY· 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do trzeciego rozdz. 
Śńmad-Bhagavad-gity, traktującego o Karma-yodze, czyli pełnienieniu 
nakazanych obowiązków w świadomości Kr:rtJY· 





ROWZIAL IV 

Wiedza Transcendentalna 

lEKST 1 
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śri bhagavan uvaca 
imam vivasvate yogam 

proktavan aham avyayam 
vivasvan manave praha 

manur ik�vakave'bravit 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; imam-to; vivasvate-o 
bogu Słońca; yogam-nauka o związku z Najwyższym; proktavan-przekaza
łem; aham-Ja; avyayam-niezniszczalna; vivasvan-Vivasvan ( imię boga 
Słońca); manave-ojcu ludzkości ( o  imieniu Vaivasvata); praha-powiedział; 
manu�-ojciec ludzkości; ik�vakave-Królowi Ik�vaku; abravit-powiedział. 

2 1 1 
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11:. UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Ja przekazałem tą n iezniszczalną naukę yogi 

bogu Słońca Vivasvanovi, a Vivasvan przekazał ją Manu, ojcu ludzkości. 
Manu z kolei pouczył o niej Ik�vaku. 

ZNACZENIE 
Znajdujemy tutaj historięBhagavad-gity przekazywanej od czasów niepa

miętnych, to znaczy od chwili, kiedy została wyjawiona królom wszystkich 
planet. Wiedza ta ma szczególnie służyć ochronie mieszkańców tych planet. 
Zatem powinna ją zrozumieć klasa królewska, tak aby była w stanie kierować 
swoimi poddanymi i chronić ich od materialnej niewoli. Ludzkie życie ma 
służyć kultywacji wiedzy duchowej - w wiecznym związku z Najwyższą 
Osobą Boga - a przywódcy wszystkich krajów i planet zobowiązani są udzielić 
jej swoim obywatelom - poprzez wykształcenie, kulturę i oddanie. Innymi 
słowy, zadaniem przywódców wszystkich państw jest szerzenie wiedzy o 
świadomości Km1y, tak aby ludzie mogli wyciągr.4ć korzyści z tej wielkiej 
nauki i wybrać właściwą, prowadzącą do sukcesu drogę - korzystając z 
szansy jaką daje ludzka forma życia. 

W tym millenium, bóg Słońca, które jest źródłem wszystkich planet w tym 
systemie słonecznym, znany jest jako Vivasvan. W Brahma-samhitii jest 
powiedziane: 

yac-cak$ur e$a savitii saka/a-grahiir;iim 
riijii samasta-sura-murttir aśe$a-teJii� 

yasyiijnayii bhramati sambhrta-kii/acakro 
govindam iidi-puru$ań?. tam aham bhajiimi 

"Niechaj będzie uwielbiony" - powiedział Pan Brahma - "Najwyższa i 
Oryginalna Osoba Boga, Govinda (Kr��a), pod którego kontrolą słońce -
będące królem wszystkich planet - przyjmuje bezgraniczną moc i ciepło. 
Słońce reprezentuje oko Pana i przebiega swoją orbitę zgodnie z Jego 
nakazem" . 

Słońce jest królem wszystkich planet, a bóg Słońca (obecnie o imieniu 
Vivasvan) rządzi tą planetą, która kontroluje wszystkie inne, dostarczając im 
ciepła i światła. Obraca się ono z ruzkazu Kr�DY i Pan uczynił Vivasvana 
swoim pierwszym uczniem mającym zrozumieć naukę Bhagavad-gity. Gitii 
nie jest zatem spekulatywną rozprawą przeznaczoną dla niewiele znaczących 
światowych naukowców, ale jest wzorcową księgą wiedzy przekazywaną od 
czasów niepamiętnych. Historię Gity możemy prześledzić w Mahiibhiiracie 
(Śiinti-parva 348. 5 1 -52) .  
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tretii-yugiidau ca tato vivasviin manave dadau 
manuś ca /oka-bhrty-artham sutiiyek$viikave dadau 
ik$viikw:zii ca kathito vyiipya /okiin avasthitii� 

2 1 3  

"Na początku Treta-yugi (millenium) ta nauka o związku z Najwyższym 
została wyjawiona Manu przez Vivasvana. Manu, ojciec ludzkości, udzielił jej 
swemu synowi Mahiiriija lk�viiku, królowi tej planety Ziemi i przodkowi 
dynastii Raghu, w której pojawił się Pan Riimacandra. Zatem Bhagvad-gitii 
przekazywana jest w ludzkim społeczenstwie od czasów Mahiiriija lk�viiku." 

Obecnie mamy za sobąjuż 5 OOO łat Kałi-yugi, która trwa 432 OOO lat. 
Przed tym okresem była Dvapara-yuga (800 OOO lat), a wcześniej Tretii-yuga 
( I  200 OOO lat) . Zatem Manu przekazał naukę Bhagavad-gity swemu synowi 
i uczniowi Mahiiriija Ik�vaku, będącemu królem tej ziemskiej płanety, jakieś 
2 005 OOO lat temu. Wiek obecnego Manu oblicza się na około 305 300 OOO 
lat, z których minęło już 1 20 400 OOO lat. Przyjmując, że przed narodzinami 
Manu, Pan przekazał Gitę Swemu uczniowi Vivasvanovi, bogu Słonca, to z 
przybliżonych obliczen wynika, że Gitii została wygłoszona przynajmniej 
1 20 400 OOO lat temu. A w społeczenstwie ludzkim przekazywana jest już od 
około dwóch milionów łat. Około 5 OOO lat temu Pan ponownie powtórzył ją 
Arjunie. Jest to przybliżony wiek Gity, według niej samej i wedługjej autora, 
Pana Śrl K�ąy. Została ona przekazana bogu Słonca, Vivasviinovi, który -
sam będąc k$atriya. - jest ojcem wszystkich k$atriyów (stąd zwie się ich 
potomkami boga Słonca, czyli k$atriya siirya-vamśa ) . Ponieważ Bhagavad
gitii jest tak dobra jak Vedy, jako że wyjawiona została przez Najwyższą 
Osobę Boga - wiedza ta jest apauru$eya, nadludzka. Skoro więc nakazy 
wedyjskie przyjmowane są takimi jakimi są, bez ludzkiej interpretacj i, zatem 
tak też należy przyjmować Gitę, bez świeckiej interpretacji . Swiatowi 
awanturnicy mogą spekulować na temat Gity na swój własny sposób, ale nie 
będzie to Bhagavad-gitii taka, jaką jest. Bhagavad-gitii musi więc zostać 
przyjęta taką jaką jest, poprzez sukcesję uczniów, tak jak to opisano tutaj, że 
Pan przekazał ją bogu Słonca, bóg Słonca swemu synowi Manu, a Manu z kolei 
swemu synowi lk�vaku. 

lEKST 2 
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evam paramparii-praptam 
imam rajar$OYO vidu� 
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sa kiileneha mahatii 
yogo na�f ab parantapa 

[ Rozdz . 4 

evam-w ten sposób; paramparii-sukcesja uczniów; priip:am-otrzymałi; 
imam-tę naukę; riijar�ayab-święci królowie; vidub-zrozumiełi; sab-tę 
wiedzę; katena-z biegiem czasu; iha-w tym świecie; mahatil-przez wielką; 
yogab-nauka o związku z Najwyższym; na�fab-rozproszona; parantapa-0 
Arjuno, pogromco wroga. 

11:. UMACZENIE 
Ta najwyższa nauka przekazywana była poprzez sukcesję uczniów i 

święci królowie otrzymywali ją w ten sposób. Ale z biegiem czasu 
sukcesja uczniów została przerwana i n auka ta - taką jaką jest - zdaje się 
być stracona. 

ZNACZENIE 
Oznajmiono tutaj wyraźnie, że Gita była szczególnie przeznaczona dla 

świętych królów,jako że oni zarządzając swoimi poddanymi, mieli wypełniać 
jej ceł. Z pewnością nie została ona przeznaczona dla osób demonicznych, 
które unicestwiająjej wartość, tak aby nikt nie mógł wyciągnąć z niej korzyści, 
wymyślając różnego typu interpretacje mające zaspokoić ich własne cele. 
Skoro tylko pierwotny celBhagavad-gity poszedł w niepamięć - za przyczyną 
niesumiennych komentatorów, zaistniała potrzeba odnowienia sukcesji ucz
niów. Pięć tysięcy łat temu Sam Pan zauważył, że sukcesja uczniów została 
przerwana i dlatego oznajmił, iż ceł Gity uległ zapomnieniu. Również obecnie 
jest tak wiele różnych wydań Gity (szczególnie w języku angielskim), ale 
prawie wszystkie z nich są niezgodne z nauką autoryzowanej sukcesji 
uczniów. Istnieje niezliczona ilość interpretacji Gity napisanych przez różnych 
świeckich naukowców, lecz prawie żaden z nich nie akceptuje Najwyższej 
Osoby Boga, Kr�Qy, mimo iż robią dobry interes na słowach Śri Kr�QY· 
Interpretacje te utrzymane są w demonicznym duchu, ponieważ demony nie 
wierzą w Boga - chociaż korzystają z własności Najwyższego. Jako że 
zaistniała wielka potrzeba na angielskie wydanie Gity, takiej jaką ona jest -
przekazywanej przez system paramparii (sukcesję uczniów) - uczyniono 
tutaj próbę mającą zaspokoić tą wielką potrzebę.Bhagavad-gitii przyjęta taką 
jaką jest, jest wielkim darem dla łudzkośc� jeżeli natomiast przyjmuje się ją 
jak rozprawę o charakterze filozoficznej spekulacji, czytanie jej jest wtedy 
stratą czasu. 
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TEKST 3 
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sa evayam maya te'dya 
yoga� prokta� puratana� 

bhakto 'si me sakha ceti 
rahasyam hy etad uttamam 

2 1 5  

sa�-ta-sama starożytna; eva-z pewnością; ayam-ta; maya-przeze Mnie; 
te-tobie; adya-dzisiaj; yoga�-nauka o yodze; prokta�-wygłoszona; purata
na�-bardzo stara; bhakta�-wielbiciel; as i-jesteś; me-Moim; sakha-przyja
cielem; ca-również; iti-dl.atego; rahasyam-tajemnica; hi-z pewnością; 
etat-ta; uttamam-transcendentalna. 

lLUMACZENIE 
Przekazuję ci dzisiaj tą starożytną naukę o związku z Najwyższym, 

jako że jesteś Moim wielbicielem i przyjacielem, i dlatego możesz 
zrozumieć transcendentalną tajemnicę tej nauki. 

ZNACZENIE 
Są dwa rodzaje ludzi, mianowicie: wielbiciele i demony. Pan uczynił Arjunę 

odbiorcą nauk Bhagavad-gity dlatego, że został on Jego wielbicielem. 
Demony jednak nie są w stanie zrozumieć tej wielkiej tajemnej nauki. Istnieje 
wiele wydań tej wielkiej księgi wiedzy i niektóre z nich posiadają komentarze 
wielbicieli, niektóre natomiast zostały zinterpretowane przez demony. Ko
mentarze wielbicieli są prawdziwe, podczas gdy te pisane przez demony są 
bezużyteczne. Arjuna zaakceptował Km1ę jako Najwyższą Osobę Boga i 
każdy komentarz Gity zgodny z postawą Arjuny jest prawdziwą służbą 
oddania na rzecz tej wielkiej nauki. Demony jednakże wymyślają swój własny 
obraz Km1y, sprowadzając tym samym ludzi i ogół czytelników z drogi 
właściwego zrozumienia Jego Boskich nauk. Tak więc, aby wyciągnąć 
prawdziwą korzyść z tych nauk, należy wziąć przykład z sukcesji uczniów, 
zapoczątkowanej przez Arjunę. 



2 1 6  Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

TEKST 4 
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arjuna uvaca 
aparam bhavato ja n ma 

param janma vivasvatafl 
katham etad vijanlyam 

tram iidau prokta1•an iti 

(Rozdz. 4 

arjunafl uvaca-Arjuna rzekł; aparam-młodszy; bhavatafl-Twoje; ja n ma 
-narodziny; param-starszy; janma-narodziny; l'irasvatafl-boga Słońca; 
katham-jak; etat-to; vijanlyam-mam zrozumieć; tvam-Ty; adau-na począt
ku; proktavan-przekazałeś; iti-zatem. 

TŁUMACZENIE 
Arjuna rzekł: Bóg Słońca narodził się wcześniej n iżTy, jak więc mam to 

rozumieć, że na początku Ty przekazałeś jemu tę naukę? 

ZNACZENIE 
Arjuna jest uznanym wielbicielem Pana, więc jak mógł on wątpić w słowa 

Km1y? Prawda jest taka, że Arjuna nie pytał w swoim imieniu, ale pytał dla 
korzyści tych, którzy nie wierzą w Najwyższą Osobę Boga, albo demonów, 
które nie chcą zaakceptować Km1y jako Najwyższej Osoby Boga. To jedynie 
dla ich korzyści Arjuna zadaje tego typu pytania, tak jak gdyby sam nie był 
świadomy Osoby Boga, czyli Km1y. Z rozdziału dziesiątego dowiemy się, że 
Arjuna doskonale wiedział, iż Km1a jest Najwyższą Osobą Boga, żródłem 
wszystkiego i ostatnim słowem w Transcendencji .  Ponieważ na tej Ziemi 
Kr�Qa pojawił się jako syn Devaki, pospolitemu człowiekowi bardzo trudno 
jest zrozumieć, w jaki sposób Kr�Qa pozostał tą samą N aj wyższą Osobą Boga, 
Osobą pierwotną i wieczną. Aby zatem to wyjaśnić, Arjuna zadaje pytanie 
Kr�Qie, tak aby On Sam mógł udzielić autorytatywnej odpowiedzi. Fakt, że 
Kr�Qajest najwyższym autorytetem, przyjmuje cały świat, nie tylko w czasach 
obecnych, ale od czasów niepamiętnych; nie akceptują Go jedynie demony. 
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Skoro więc Kr�Qa jest przez wszystkich uznanym autorytetem, Arjuna zadał 
Mu to pytanie w tym celu, aby Kr�Qa mógł Sam Siebie opisać, nie czekając na 
demony, które zawsze usiłują przedstawić Go w fałszywym świetle - w 
sposób zrozumiały dla nich samych i ich zwolenników. Wszyscy dla swojego 
własnego dobra, powinni poznać nauką o Kr�Qie. Jeśli Kr�Qa mówi Sam o 
Sobie, jest to korzystne dla całego świata. Takie wyjaśnienia dane przez 
SamP�o Kr�Qę mogą być dziwne dla demonów, jako że demony zawsze 
analizują Kr�Qę z własnego punktu widzenia. Ci natomiast, którzy są 
wielbicielami Pana, z ochotą przyjmują zdania o Kr�Qie, tym bardziej 
wypowiadane przez Samego Kr�Qę. Wielbiciele będą zawsze odnosić się z 
szacunkiem do takich autorytatywnych wypowiedzi o Kr�Qie, ponieważ 
zawsze gorąco pragną wiedzieć o Nim więcej i więcej .Ateiści, którzy uważają 
Kr�Qę za zwykłego człowieka, mogą w ten sposób dowiedzieć się, iż Kr�Qajest 
nadludzki, że jest On sac-cid-ananda-vigraha - wieczną formą pełną 
szczęścia i wiedzy, że jest On transcendentalny i nie podlega wpływom trzech 
sił natury materialnej, i nie ogranicza Go czas ani przestrzeń. Wielbiciel 
Kr�Qy, tak jak Arjuna, z całą pewnością rozumie Jego transcendentalną 
pozycję. A zadanie tego pytania Panu jest jedynie prośbą przeciwstawienia się 
ateistycznemu stanowisku osób, które uważają Kr�Qę za zwykłą h.�dzką istotę, 
podlegającą wpływom trzech gul} natury materialnej. 

lEKST 5 
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śri bhagavan uvaca 
bahimi me vyatitani 

janmani tava carjuna 
tany aham veda sarval}i 

na tvam vettha parantapa 

śri bhagavan uvaca--Osoba Boga rzekł; bahimi- wiele; me-Moich; vyati
tani-minęło; janmani-narodzin; tava-twoich; ca-również; arjuna--0 Ar
juno; tani-wszystkie te; aham-Ja; veda-znam; sarval}i- wszystkie; na-nie; 
tvam-ty; vettha-znasz; parantapa--0 pogromco wroga. 
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TŁUMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Wiele, wiele narodzin mamy za sobą tak ty, 

jak i Ja, Arjuno. Ja  pamiętam wszystkie z nich, ale ty nie możesz ich 
pamiętać, O pogromco wroga. 

ZNACZENIE 
W Brahma-sainhitii znajdujemy informacje o bardzo wielu inkarnacjach 

Pana. Jest tam powiedziane: 
advaitam acyutam aniidim ananta-riipam 
iidyain purii'}a-puru$ain nava-yauvanain ca 
vede$U durllabham adurllabham iitma-bhaktau 
govindam iidi-puru$ain tam ahain bhajiimi. 

(Bs. 5 . 3 3) 
"Wielbię Najwyższą Osobę Boga, Govindę (Kr�Qę), który jest pierwotną 

Osobą - który jest absolutny, nieomylny, nie mający początku i chociaż 
rozprzestrzenił się w nieograniczoną ilość form, jest ciągłe tym samym, 
najstarszym, a pojawiającym się zawsze jak uosobienie młodości. Takie 
wieczne, pełne szczęścia, wszystko-wiedzące formy Pana poznają zwykłe 
naj lepsi uczeni wedyjscy, a zawsze manifestowane są one czystym i niezach
wianym wielbicielom Pana." 

rdmddi mzirtli$U kald-niyamena ti${han 
ndndvatdram akarod bhuvane$U kintu 
kr$1Ja� svayam samabhavat parama� pumdn yo 
govindam ddi-puru$aril tam aham bhajdmi 

(Bs. 5 . 39) 
"Wielbię Najwyższą Os,pbę Boga, Govindę {Kf�Qę), który jest wiecznie 

obecny w różnych inkarnacjach, takich jak Rama, Nrsimha, i w wielu pod
inkamacjach, ale który jest zarazem oryginalną Osobą Boga, znany jako K�i:ia 
- który również przychodzi Osobiście". 

Vedy mówią, że Pan - chociaż jeden bez wtórego - przejawia się w 
niezliczonych formach. Jest On jak kamień vaidurya, który zmienia kolor, a 
jednak zawsze pozostaje tym samym. Wszystkie te wielorakie formy Pana 
znane są czystym i niezachwianym wielbicielom; nie można ich zrozumieć 
jedynie przez studiowanie Ved: vede$U durllabham adurllabham atma
bhaktau. Wielbiciele, tacy jakArjuna, są nieodłącznymi towarzyszami Pana i 
kiedykolwiek Pan inkamuje, oni pojawiają się razem z Nim, aby służyć Mu na 
różne sposoby. Arjuna jest jednym z takich wielbicieli Pana. Z wersu tego 
dowiadujemy się, że kilka milionów łat temu, kiedy Pan Kr�Qa przekazywał 
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Bhagvad-gitę bogu Słm'tca Vivasvanovi, obecny był przy tym równieżArjuna, 
ale w innej roli niż obecnie. Różnica pomiędzy Panem i Arjuną jest taka, że 
Pan pamięta to wydarzenie, podczas gdy Arjuna nie może go pamiętać. Na 
tym polega różnica między żywą istotą (będącą cząstką Pana), a Najwyższym 
Panem. Mimo iż Arjuna został tutaj nazwany wielkim bohaterem zdolnym do 
pokonania wrogów, nie jest on w stanie przypomnieć sobie tego, co zdarzyło 
się w jego różnych poprzednich wcieleniach. Zatem żywa istota - jakkolwiek 
wielką by nie była według ocen materialnych - nigdy nie może dorównać 
Najwyższemu Panu. Każdy, kto jest nieodłącznym towarzyszem Pana, jest z 
pewnością osobą wyzwoloną - nigdy jednak nie może być równym Panu. Pan 
nazwany został w Brahma-sainhitii nieomylnym (acyuta),  co oznacza, iż 
nigdy nie zapomina On Siebie, nawet wówczas, kiedy wchodzi w kontakt z 
materią. Dlatego Pan i żywa istota nigdy nie mogą być równe pod każdym 
względem, nawet wtedy, kiedy żywa istota jest wyzwolona, jak Arjuna. 
Chociaż Arjuna jest wielbicielem Pana, zapomina on czasami o Jego naturze. 
Jednak, dzięki Bożej łasce, wielbiciel może od razu zrozumieć nieomylną 
formę Pana, podczas gdy poznanie tej transcendentalnej natury jest rzeczą 
niemożliwą dla nie-wielbiciela, czyli demona. Umysły demonów nie mogą 
zatem zrozumieć opisów Gity. Km1a pamiętał czyny, których dokonał 
miliony łat wcześniej, Arjuna jednak nie mógł tego pamiętać, pomimo faktu, 
że zarówno Kr�Qa, jak i Arjuna są wieczni w swojej naturze. Możemy również 
zauważyć tutaj ,  że żywa istota zapomina o wszystkim dlatego, że zmienia 
ciało. Pan natomiast pamięta, jako że nigdy nie zmienia On Swojego ciała, 
które zawsze jest sac-cid-iinanda. Jest On advaita, co oznacza, że nie ma 
różnicy pomiędzy Jego ciałem a Nim Samym. Wszystko związane z Nim jest 
duchem; podczas gdy uwarunkowana dusza jest różna od swego ciała 
materialnego. I ponieważ ciało Pana i Jego dusza są tożsame, Jego pozycja 
zawsze różni się od pozycji zwykłej żywej istoty, nawet jeśli schodzi On na 
platformę materialną. Demony nie mogą zgodzić się z transcendentalną 
naturą Pana, tak jak zostanie to wyjaśnione przez Pana w następnych 
wersach .  

lEKST 6 
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ajo'pi sann avyayiitmii 
bhutaniim iśvaro'pi san 



220 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

prakrtim sviim adhi�{hiiya 
sambhal'iimy iitma-miiyayii 

[Rozdz. 4 

aja!J-nienarodzony; api-chociaż; san-będąc takim; a 1•yaya-nie ulegające 
degeneracji; iitmii-ciało; bhutiiniim-wszyscy ci, którzy się rodzą; ifrara!J
Najwyższy Pan; api-chociaż; san-będąc takim; prakrtim-forma transcen
dentalna; sram-Moja; adhi�{hiiya-tak usytuowany; sambhariimi-inkamuję; 
iitma-miiyayii-przez Moją wewnętrzną energię. 

TŁUMACZENJE 
Mimo iż Jestem nienarodzony i Moje transcendentalne ciało nigdy nie 

u lega zn iszczeniu, i chociaż Jestem Panem wszystkich czujących istot, to 
jednak w każdym millenium pojawiam się w Mojej oryginalnej, transcen
dentalnej formie. 

ZNACZENJE 
Pan informuje tutaj o osobliwości Swoich narodzin: chociaż może On 

pojawiać się jak zwykła osoba, to jednak pamięta On wszystko o niezliczonej 
licżbie Swoich przeszłych "narodzin" . Podczas gdy zwykły człowiek nie 
może pamiętać nawet tego, co robił zaledwie parę godzin wcześniej .  Jeśli 
zapytamy kogoś, co robił porzedniego dnia o tej samej godzinie, niełatwo 
będzie mu dać natychmiastową odpowiedż. Będzie z pewnością musiał 
wysilić swoją pamięć, zanim przypomni sobie, co robił dokładnie o tej samej 
godzinie, dzien wcześniej .  A pomimo tego ludzie często uważają się za Boga, 
czyli Kr�i:ię. Nie należy dać się zbałamucić takim bezsensownym twierdze
niom. Następnie Pan tłumaczy Swojąprak!"(i, czyli Swoją formę. Prakrti, tak 
jak svarilpa, oznacza naturę albo czyjąś formę. Pan mówi, że pojawia się w 
Swoim własnym ciele. Nie zmienia On Swojego ciała, tak jak to się dzieje w 
przypadku zwykłych żywych istot. Uwarunkowana dusza może posiadać 
jeden rodzaj ciała w życiu obecnym, jednak w życiu następnym otrzyma inne 
ciało. Nie ma ona stałego ciała w tym świecie materialnym, ale transmigruje z 
jednego ciała do innego. Jednakże inaczej jest w przypadku Pana. Kiedykolwiek 
zstępuje On w ten materialny świat, zawsze - dzięki Swojej wewnętrznej mocy 
- przychodzi w tym samym, oryginalnym ciele. Innymi słowy, Kr�i:ia pojawia 
się w tym materialnym świecie w Swojej oryginalnej i wiecznej dwuramiennej 
postaci trzymającej flet. Pojawia się dokładnie w Swoim wiecznym -
nieskalanym przez ten świat materialny - ciele. Chociaż przychodzi w tym 
samym ciele transcendentalnym i jest Panem wszechświata, to jednak zdaje 
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się rodzić jak zwykła żywa istota. I pomimo faktu, że Pan Kr�ąa rośnie od 
Swojego wieku dziecięcego do chłopięcego, a następnie do młodości, to jednak 
nie. starzej się On od wieku Swojej młodości. W czasie bitwy na Polu Kurów 
posiadał On wielu wnuków, czyli, według obliczeń materialnych, był w 
sędziwym wieku. Jednak ciągłe wyglądał On jak młody, dwudziesta - albo 
dwudziestopięcioletni mężczyzna. Nigdy nie oglądamy obrazów z Kr�ąa w 
podeszłym wieku, ponieważ On nigdy nie starzeje się, tak jak my, romimo 
faktu, że jest najstarszą osobą w całym stworzeniu - przeszłym ,obecnym i 
przyszłym. Jego ciało ani inteligencja nigdy nie ulegają degeneracji, ani 
zmianom. Zatem oczywistym jest, że mimo iż przebywa w tym świecie 
materialnym, jest On tym samym, nienarodzonym, niezmiennym w Swoim 
transcendentalnym ciele i inteligencji, posiadającym wieczną, pełną szczęścia 
i wiedzy formę. Jego pojawianie się i odchodzenie podobne jest wschodzącemu 
słońcu, przesuwającemu się przed naszymi oczami, a następnie znikającemu z 
pola naszego widzenia. Kiedy słońce znajduje się poza zasięgiem naszego 
wzroku, myślimy, że ono zaszło, a kiedy pojawia się przed naszymi oczami, 
myślimy, że znajduje się na horyzoncie. W rzeczywistości słońce zawsze 
pozostaje w swoim stałym położeniu, lecz z powodu naszych wadliwych, 
niedoskonałych zmysłów sądzimy, iż pojawia się ono na niebie, a następnie 
znika. A ponieważ pojawianie się i znikanie Pana zupełnie różni się od 
przychodzenia i odchodzenia jakiejkolwiek innej żywej istoty, jest rzeczą 
oczywistą, że jest On - dzięki Swojej wewnętrznej potędze - wieczną, pełną 
szczęścia wiedzą i nigdy nie ulega zanieczyszczeniu przez naturę materialną. 
Vedy również potwierdzają to, że N aj wyższa Osoba Boga jest nienarodzonym, 
mimo iż zdaje się On rodzić podczas przejawiania Swoich niezliczonych 
manifestacji. Także uzupełniająca literatura wedyjska zapewnia nas, że 
chociaż Pan zdaje się pojawiać w tym świecie poprzez narodziny, to jednak 
nie zmienia On ciała. W Bhiigavatam, pojawia się On przed Swoją matką jako 
czteroręki Narayaąa, wyposażony w cztery atrybuty. Według słownika 
Visvakośa, Pan pojawia się w Swojej wiecznej , oryginalnej formie, dzięki 
Swojej bezprzyczynowej łasce. Pan świadomy jest wszystkich Swoich pop
rzednich ukazań i zniknięć ; żywa istota natomiast, skoro tylko otrzyma 
następne ciało, całkowicie zapomina o swoim ciele przeszłym. On jest Panem 
wszystkich żywych istot. Kiedy przebywa na tej ziemi, dokonuje cudownych 
nadludzkich czynów. Jest On zatem zawsze tą samą Absolutną Prawdą i nie 
ma różnicy pomiędzy Jego formą i duszą albo pomiędzy Jego ciałem i Jego 
jakościami. Można zadać pytanie, dlaczego Pan pojawia się w tym świecie 
materialnym a następnie z niego odchodzi ? Wytłumaczenie tego znajdziemy 
w następnym wersie. 
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IBKST 7 
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yadii yadii h i  dharmasya 
g/iinir bhavati bhiirata 

abhyutthiinam adharmasya 
tadiitmiinam srjiimyaham 

[Rozdz . 4 

yadii-zawsze kiedy; yadii-gdzie tylko; hi-z pewnością; dharmasya-religii; 
g/iini�-rozbieżność; bhavati-manifestuje się; bhiirata-0 potomku Bharaty; 
abhyutthcinam-przewaga ; adharmasya-bezbożność ; rada-w tym czasie ; 
<itm<inam-Osobiście ; sd<imi-zstępuje ;  aham-Ja. 

Il. UMACZENIE 
Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, O potomku 

Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność - wtedy Ja zstępuję Osobiście. 

ZNACZENIE 
Znaczące jest tutaj słowo srjiimi. Sdiimi nie może być użyte w znaczeniu 

tworzenia, albowiem według poprzedniego wersu postać Pana ani Jego ciało 
nie zostają stworzone (gdyż wszystkie z Jego form istnieją wiecznie). Zatem 
sddmi oznacza, że Pan manifestuje się Takim,jakimjest. Chociaż Pan pojawia 
się planowo, mianowicie pod koniec Dvapara-yugi (w dwudziestym ósmym 
millenium ósmego Manu, jednego dnia Brahmy), to jednak nie musi się On 
stosować do takich reguł. Ma On całkowicie wolną wolę i może postępować 
tak, jak tego zapragnie. Pojawia się On ze Swojej własnej woli, kiedy tylko 
zapanuje bezbożność i zanika prawdziwa religia. Zasady religii zostały 
wyłożone w Vedach i jakakolwiek niezgodność odnośnie właściwego wypeł
niania zasad wedyjskich jest przyczyną bezbożności .  W Bhiigavatam jest 
powiedziane, że takie zasady są prawem ustanowionym przez Pana. Tylko 
Pan może być twórcą systemu religijnego. Przyjmuje się również, że Vedy 
zostały pierwotnie przekazane przez Samego Pana sercu Brahmy. Zatem 
zasady dharmy, czyli religii, są bezpośrednimi nakazami Najwyższej Osoby 
Boga (dharmam tu siik�iit-bhagavat-prar/itam). Zasady te są również w 
sposób oczywisty zalecane w całej Bhagavad-gicie. Całym celem Ved jest 
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ustanowienie takich zasad - z nakazu Pana. Również pod koniec Gity Pan 
mówi wyrażnie, że najwyższą zasadą religii jest podporządkowanie się Jemu 
jedynie i nic ponadto. Zasady wedyjskie prowadzą do całkowitego oddania się 
Panu i kiedy tylko zasady te niszczone są przez demony - Pan pojawia się 
Osobiście. Z Bhdgavatam dowiadujemy się, że Pan Buddha jest inkarnacją 
Km1y, która pojawiła się w czasie, kiedy krzewił się materializm i materialiści 
używali autorytetu Ved jako pretekstu do swoich niecnych poczynać. Chociaż 
w Vedach istnieją pewne ścisłe prawa i nakazy odnośnie ofiar zwierzęcych 
mających służyć określonym celom, to ludzie o skłonnościach demonicznych 
urządzają takie ofiary, bez odwoływania się od zasad wedyjskich. PanBuddha 
pojawił się, aby położyć temu kres i ustanowić wedyjskie zasady łagodności. 
Każdy avatiira, czyli inkarnacja Pana, ma pewną szczególną misję do 
spełnienia. Wszystkie te avatiiry zostały opisane w pismach objawionych. Nie 
należy zatem nikogo uważać za avatiira, jeśli nie jest on uznany za takiego 
przez pisma święte. Nie jest prawdą, że Pan pojawia się tylko na ziemi 
indyjskiej. Może On pojawić się wszędzie, gdzie tylko i kiedy tylko zapragnie. 
W każdej Swojej inkarnacj i  przekazuje tyle wiedzy o religii, ile są w stanie 
zrozumieć określeni ludzie, w ich określonych warunkach.Jednakże misjajest 
ta sama - doprowadzenie łudzi do świadomości Boga i nakłonienie ich do 
posłuszeństwa wobec zasad religijnych. Czasami przychodzi On Osobiście, a 
czasami przysyła Swojego bona fide reprezentanta, w postaci Swego syna czy 
sługi. Czasami też przychodzi Sam, ale w jakiejś zamaskowanej postaci. 

Zasady Bhagavad-gity zostały przekazane Arjunie, a tym samym i innym 
światłym osobom, jako że Arjuna był osobą światłą w porównaniu ze 
zwykłymi łudżmi w innych częściach świata. To, że dwa plus dwa równa się 
cztery. jest zasadą matematyczną prawdziwą zarówno w arytmetyce w klasie 
pierwszej ,  jak również w klasach wyższych. Jednak istnieje matematyka 
wyższa i niższa. Wszystkie inkarnacje Pana uczą tych samych zasad, ale w 
zależności od okoliczności, zasady zdają się być wyższymi albo niższymi. 
Wyższe zasady religii zaczynają się wraz z zaakceptowaniem czterech 
porządków życia duchowego i czterech porządków życia społecznego, jak to 
zostanie póżniej wytłumaczone. Cały ceł misji różnych inkarnacji zawiera się 
we wzbudzeniu na całym świecie świadomości Kr�r:iy. Świadomość taka jest 
przejawiona łub nieprzejawiona tylko w zależności od różnych warunków. 

lEKST 8 
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paritri11:iaya siidhimam 
vinaśaya ca du�krtam 

dharma-samsthapanarthaya 
sambhavami yuge yuge 

[Rozdz . 4 

paritra�aya-dla wybawienia; sadhunam-wielbicieli; vinaśaya-po to, aby 
unicestwić ; ca-również ;  du�krtam-niegodziwców; dharma-zasady religii ; 
samsthapana-arthaya-odnowić ; sambhavdmi-pojawiam się ; yuge-mi lleni
um; yuge-po millenium. 

TŁUMACZENIE 
Po to, aby wyzwol ić pobożnych i un icestwić n iegodziwców, jak 

również dla odnowieni:i zasad rel igii, Ja Sam przychodzę w każdym 
millenium. 

ZNACZENIE 
Według Bhagavad-gity, sadhu (osoba święta) jest człowiekiem, który 

posiada świadomość Km1y. Może się na pozór wydawać, że jakaś osoba jest 
niereligijna, jeśli jednak posiada ona w pełni kwalifikacje świadomości Km1y, 
oznacza to, że jest ona sadhu. Słowo du�krtam natomiast odnosi się do tego, 
kto nie dba o świadomość Km1y. Tacy niegodziwcy, czyli du�krtam, 
nazywani są głupcami i naj!'liższymi spośród ludzkości, mimo iż mogą oni 
nawet posiadać wysokie wykształcenie świeckie. Z drugiej strony, osoba, 
która w stu procentach zaangażowała się w świadomość Kr�i:iy, jest uważana 
za sadhu, nawet jeśli nie posiada wykształcenia ani dobrego wychowania. 
Jeśli chodzi o ateistów, to Pan nie musi pojawiać się Osobiście, aby ich 
unicestwić, tak jak to zrobił z demonami Ravaryą i Karńsą. Pan ma wielu 
pośredników, całkowicie zdolnych do zniszczenia demonów. Zstępuje On 
szczególnie po to, aby ukoić Swoich niezachwianych wielbicieli , którzy 
zawsze niepokojeni są przez demony. Demony bezustannie nękają wielbicieli, 
nawet jeśli ci ostatni są ich krewnymi .  I tak Prahlada Maharaja był 
prześladowany przez swojego ojca - Hiraryyakaśipu. Devakl zaś, matka 
Kr�i:iy. była siostrą swojego prześladowcy Karńsy, który nękał ją i jej męża 
Vasudevę,jako że z nich to miał się narodzić Pan. Pan Kr�i:ia pojawił się więc 
przede wszystkim w tym celu, aby uchronić Devakl, a nie po to aby zabić 
Karńsę. Jednak obie te rzeczy wykonał jednocześnie. Dlatego jest powiedziane 
tutaj ,  iż Pan pojawia się w różnych inkarnacjach, aby chronić Swoich 
wielbicieli i zniszczyć demonicznych niegodziwców. 

Następujący werset z Caitanya-caritamrta Kr�i:iadasy Kaviraja podsumo
wuje zasady inkarnacj i :  
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sr${i-hetu yei murti prapance avatare 
sei iśvara-murti 'avatara'  nama dhare 
mayatita paravyome savara avasthana 
viśve' avatari' dhare 'avatara' nama. 
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"A vatara, czyli inkarnacja Boga, zstępuje z królestwa Bożego w tą 
materialną manifestację. I określona postać Osoby Boga, która przychodzi w 
ten sposób, nazywana jest inkarnacją albo avatarq. Takie inkarnacje przeby
wają w świecie duchowym, w królestwie Boga, a kiedy zstępują do tego świata 
materialnego, wtedy otrzymują nazwę avatara." 

Są różnego rodzaju avatary, takie jakpuru$ilvatary, gu1Javatary, lilavata
ry, śaktyaveśa-avatary, manvantara-avatary i yugavatary - i wszystkie one 
pojawiają się na planie całego wszechświata. Jednakże Pan Km1a jest 
pierwszym Panem, zródłem wszystkich avatarów. Pan Kr�Qa przychodzi w 
określonym celu - mianowicie po to, aby uśmierzyć cierpienia Swoich 
czystych wielbicieli, którzy pragną zobaczyć Go w Jego oryginalnych 
rozrywkach we Vrndavan. Zatem pierwszym celem avatary Kr�QY jest 
zadowolenie Jego niezachwianych wielbicieli. 

Pan mówi, iż Osobiście pojawia się w każdym millenium. To znaczy, że 
inkarnuje On także w wieku Kali. Jak to zostało ozajmione w Śrimad
Bhagavatam, inkarnacją w tym wieku Kali jest Pan Caitanya Mahaprabhu, 
który rozprzestrzenił kult Kr�QY w fonnie ruchu sa!Jkirtana (zbiorowe 
intonowanie świętych imion) i rozszerzył świadomość Kr�QY na całe Indie. 
Przepowiedział także, że ten ruch sa!Jkirtana rozprzestrzeni się na cały świat, 
przechodząc z miasta do miasta i z wioski do wioski. Pan Caitanya jako 
inkarnacja Kr�QY, Osoby Boga, opisany został w poufnych częściach pism 
objawionych, takich jak Upani$ady, Mahabharata, Bhdgavatam, etc . ,  nie 
bezpośrednio. Ruch sa1Jkirtana Pana Caitanyi bardzo przyciąga wielbicieli 
Kr�Qy. Ten avatara Pana nie zabija, ale dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce, 
zbawia niegodziwców. 

TEKST 9 
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janma karma ca m e  divyam 
evam yo vetti tattvata� 

tyaktva deham punar janma 
naiti mam eti so 'rjuna 
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janma-narodziny; karma-praca; ca-również; me-Moje; divyam-tran
scendentałny; evam-w ten sposób; yaf.i-każdy, kto; vetti-wie; tattvataf.i-w 
rzeczywistości; tyaktvii-opuszczając; deham-to ciało; punaf.i-znowu; jan
ma-narodziny; na-nigdy; eti-osiąga; miim-Mnie; eti-osiąga; saf.i-on; arjuna 
-O Arjuno. 

1L UMACZENIE 
Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich 

czynów, ten opuściwszy to ciało, n igdy nie rodz i  się ponownie w tym 
świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, O Arjuno. 

ZNACZENIE 
Zstępowanie Pana z Jego transcendentalnej siedziby zostało już wytłuma

czone w wersie szóstym. Kto jest w stanie zrozumieć prawdę o pojawianiu się 
Osoby Boga, ten już został uwolniony z niewoli materialnej, a zatem zaraz po 
opuszczeniu tego ciała materialnego powróci on do królestwa Boga. Takie 
wyzwolenie żywej istoty z materialnej niewoli nie jest wcale rzeczą łatwą. 
lmpersonałiści i yogini osiągają wyzwolenie dopiero po wielu trudach i po 
wielu, wielu narodzinach. I nawet wtedy wyzwolenie, które osiągają -
mianowicie wejście w bezosobowe brahmajyotiPana -jest jedynie wyzwole
niem częściowym, w którym zawsze istnieje ryzyko powrotu do tego świata 
materialnego. Natomiast wielbiciel Pana osiągaJego siedzibę z chwilą śmierci 
tego ciała materialnego, jedynie przez zrozumienie transcendentalnej 
natury ciała Pana i Jego czynów. W Brahma-samhitiijest powiedziane, iż Pan 
posiada bardzo wiele form i inkarnacj i :  advaitam acyutam aniidim ananta
ropam. Chociaż istnieje wiele transcendentalnych form Pana, są one ciągłe 
jedną i tą samą Najwyższą Osobą Boga. Należy przyjąć ten fakt z przekona
niem, mimo iż jest to czymś niepojętym dla świeckich naukowców i fiłozofow
empiryków. Jak oznajmiono w Vedach: 

eko devo nitya-liliinurakto bhakta-vyiipi hrdy antariitmó. 

"Jedna Najwyższa Osoba Boga jest wiecznie związany ze Swoimi niezach
wianymi wielbicielami w bardzo wielu formach transcendentalnych." W tym 
wersecie Gity,  Pan Osobiście potwierdza wersję wedyjską. Kto przyjmuje tę 
prawdę na mocy autorytetu Ved i Najwyższej Osoby Boga i kto" nie traci czasu 
na spekulacje filozoficzne, ten osiąga najwyższy stan doskonałego wyzwole
nia. Jedynie przez przyjęcie tej prawdy w oparciu o wiarę, można bez 
wątpienia osiągnąć wyzwolenie. Wedyjska wersja " tauvams1" odnosi się do 
tego przypadku. Każdy kto rozumie to, że Pan Km1a jest Najwyższym albo 
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kto mówi Panu: 'Ty jesteś Najwyższym Brahmanem, Osobą Boga" , ten 
zostaje natychmiast wyzwolony i wskutek tego ma zapewnione wejście w 
transcendentalne królestwo Boga i obcowanie z Panem. Innymi słowy, taki 
pełen wiary wielbiciel Pana niewątpliwie osiąga doskonałość. Potwierdza to 
następujące twierdzenie wedyjskie: 

tam eva viditvatimrtyumeti nanya� pantha vidyate ayanaya. 
Doskonały stan wyzwolenia od narodzin i śmierci można osiągnąć jedynie 

przez wiedzę o Panu, Najwyższej Osobie Boga. Nie ma innej alternatywy, 
ponieważ każdy, kto nie rozumie tego, że Pan Km1a jest Najwyższą Osobą 
Boga, z pewnością pogrążony jest w ignorancji. Nie można osiągnąć zbawienia 
jedynie przez lizanie zewnętrznej powierzchni słoika z miodem albo przez 
interpretowanie Bhagavad-gity, odpowiednio do swojej świeckiej erudycji. 
Filozofowie empirycy mogą odgrywać bardzo ważne role w świecie material
nym, ale niekoniecznie muszą być odpowiednimi kandydatami do wyzwole
nia. Tacy nadęci " światowi" naukowcy muszą czekać na bezprzyczynową 
łaskę wielbicieli Pana. Należy zatem kultywować świadomość Km1y z wiarą i 
wiedzą, i w ten sposób osiągnąć doskonałość. 

lEKST I O  
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vita-raga-bhaya-krodha 
man-maya mam upaśrita� 

bahavo jnana-tapasa 
puta mad-bhavam agata� 

vita-wolny od; raga-przywiązania; bhaya-strachu; krodha�-ztości; mat
maya-całkowicie pogrążony we Mnie; mam-Mnie; upaśrita�-będąc całko
wicie usytuowanym; bahava�-wiele; jnana-wiedza; tapasa-przez pokutę; 
puta�-będąc oczyszczonymi; mat-bhavam-transcendentalną miłość do Mnie; 
agata�-osiągnęto. 

lLUMACZENIE 
Będąc wolnymi od przywiązania, strachu i gniewu, całkowicie pogrąży

wszy się we Mnie, wielu, bardzo wielu w przeszłości, oczyściło s ię 
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poprzez wiedzę o Mnie - i w ten sposób wszyscy oni osiągnęli transcen
dentalną miłość do Mnie. 

ZNACZENIE 
Jak to opisano powyżej ,  bardzo trudno jest zrozumieć osobową naturę 

Najwyższej Prawdy Absolutnej osobom, które są zbyt przywiązane do rzeczy 
materialnych. Na ogół ludzie przywiązani do cielesnej koncepcji życia są tak 
pochłonięci materializmem, że prawie niemożliwym jest dla nich zrozumienie 
tego, że istnieje ciało transcendentalne, które jest niezniszczalne, pełne 
wiedzy i wiecznie szczęśliwe. Ciało materialne pódłega zniszczeniu, pełne jest 
ignorancji i całkowicie nieszczęśliwe. Dlatego ludzie na ogół mają tą samą 
ideę w umyśle, kiedy słyszą o osobowej formie Pana. Dla takich materialisty
cznie myślących łudzi, czymś najwyższym jest postać ogromnej manifestacji 
materialnej .  Wskutek tego uważają, że Najwyższy jest bezosobowy. I 
ponieważ są zbyt pochłonięci rzeczami materialnymi, przeraża ich myśl o 
zachowaniu osobowości po wyzwoleniu z materii. Kiedy słyszą, że życie 
duchowe również jest indywidualne i osobowe, obawiają się zostać ponownie 
osobami, więc naturalnie preferują pewien rodzaj wtopienia się w bezosobową 
próżnię. Na ogół porównują oni żywe istoty do baniek na oceanie, które 
następnie w nim giną. (Takajest najwyższa doskonałość duchowej egzystencji, 
pozbawionej osobowości) . Jest to pewien rodzaj pełnego strachu stanu życia, 
pozbawionego doskonałej wiedzy o egzystencji duchowej .  Ponadto, jest wiele 
osób, które w ogóle nie są w stanie zrozumieć duchowej egzystencji .  
Zaaferowani wieloma teoriami i zakłopotani sprzecznościami różnego rodzaju 
filozoficznych spekulacji, są rozgoryczeni albo żli, i dochodzą do niemądrego 
wniosku, że nie ma najwyższej przyczyny i że wszystko jest ostatecznie 
próżnią. Tacy ludzie znajdują się w niezdrowych warunkach życia. Niekórzy 
są zbyt związani materialnie i dlatego nie przywiązują wagi do życia 
duchowego. Niektórzy z nich pragną stopić się z najwyższą przyczyną 
duchową, a niektórzy wątpią we wszystko i powodowani rozpaczą, złoszczą 
się na wszelkiego rodzaju spekulacje duchowe. Ta ostatnia grupa ludzi ucieka 
się do różnych intoksykantów, a ich chorobliwe halucynacje uważane są 
niekiedy za wizje duchowe. Należy uwolnić się od wszystkich trzech stanów 
przywiązania do świata materialnego: lekceważenia życia duchowego, strachu 
przed duchową osobową tożsamością i koncepcją próżni, będącą przyczyną 
frustracji w życi_u. Aby uwolnić się od tych trzech stanów materialnej koncepcji 
życia, należy przyjąć schronienie w Panu, pod kierunkiem bona fide mistrza 
duchowego i przestrzegać zasad służby oddania. Ostatni etap życia w oddaniu 
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nazywany jest bhava, czyli transcendentalną miłością do Boga. 
Według ustępu z Bhakti-rasamrta-sindhu dotyczącego nauki o służbie 

oddania: 
adau śraddha tata� sadhu-sango 'tha bhajana-kriya 

tato 'nartha-nivrtti� syat tato ni$(ha rucis tata� 
athasaktis tato bhavas tata� premabhyudancati 

sadhakanam ayam prem1:1a� pradurbhave bhavet krama�. 

"Na początku trzeba mieć wstępne pragnienie rełizacji duchowej. To 
doprowadzi do etapu, na którym szuka się towarzystwa osób duchowo 
oświeconych. Następny etap to inicjacja przez oświeconego mistrza ducho
wego. Pod jego kierunkiem początkujący bhakta (wielbiciel Pana) zaczyna 
proces służby oddania. Przez pełnienie służby oddania pod kierunkiem 
mistrza duchowego uwalnia się on od przywiązania do rzeczy materialnych, 
osiąga wytrwałość w dążeniu do samo-realizacji i zaczyna znajdować 
upodobanie w słuchaniu o Absolutnej Osobie Boga, Sri Km1ie. To upodobanie 
prowadzi go dalej do przywiązania się do świadomości Km1y, które to 
przywiązanie dojrzewa w bhava, czyli początkowy stan transcendentalnej 
miłości do Boga. Prawdziwa miłość do Boga nazywana jest pre ma i jest ona 
stanem najwyższej doskonałości życia." Dla stanu prema właściwe jest 
bezustanne zaangażowanie w transcendentalną służbę miłości dla Pana. A 
więc przez powolny proces służby oddania pod przewodnictwem bona fide 
mistrza duchowego, można osiągnąć najwyższy stan, uwolniwszy się od 
wszelkich przywiązań do rzeczy materialnych, od strachu przed własną 
indywidualną osobowością i od frustracji wypływającej z filozofii próżni. 
Wtedy ostatecznie można osiągnąć siedzibę Najwyższego Pana. 

lEKST 1 1  

it � � � �� lł�l+:ą(ł( I 
irą ą'=ąh1ą�� �: 1fl1i �: l i � � l i  

ye yatha mam prapadyante 
tiims tathaiva bhajamy aham 

mama vartmanuvartante 
maun$ya� partha sarvaśa� 

ye-wszyscy oni; yathii-tak; miim-Mnie; prapadyante-podporządkowują 
się; tan-im; tatha-tak; eva-z pewnością; bhajami-nagradzam; aham-Ja; 
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mama-Moją; vartma-ścieżką; anuvartante-podążają; manu�yal:z-wszyscy 
ludzie; partha-0 synu Pfthy; sarvaśal:z-pod każdym względem. 

1L UMACZENIE 

Każdego z nich - kiedy podporządkowuje s ię Mnie - nagradzam 
odpowiednio. Każdy podąża Moją ścieżką pod każdym względem, O synu 
Pfthy. 

ZNACZENIE 
Każdy poszukuje Km1y w różnych aspektach Jego manifestacji . Najwyższa 

Osoba Boga jest częściowo realizowany w Swoim bezosobowym brahmajyoti 
(promieniach Jego Osoby) i jako wszech-przenikająca Dusza Najwyższa, 
zamieszkująca wewnątrz wszystkiego - nie wyłączając cząstek atomów. W 
pełni zrealizować Km1ę mogą jednak tylko Jego czyści wielbiciele. Z atem 
Km1a jest przedmiotem realizacj i dla każdego, i w ten sposób każdy jest 
usatysfakcjonowany odpowiednio do swego pragnienia posiadania Go. Rów
nież w świecie transcendentalnym Kr�Da odwzajemnia się Swoim czystym 
wielbicielom w związkach transcendentalnych w taki sposób, jak oni tego 
pragną. Ktoś może pragnąć Kr�DY jako Najwyższego Pana, ktoś inny jako 
swojego przyjaciela, ktoś jako syna, a jeszcze ktoś jako kochanka. Kr�Da 
nagradza Swoich wielbicieli jednakowo, według różnego natężenia ich 
miłości do Niego. To samo odwzajemnianie uczuć pomiędzy Panem a Jego 
różnego rodzaju wielbicielami istnieje również w świecie materialnym. Czyści 
wielbiciele obcują z Osobą Pana zarówno tutaj , jak i w Jego transcendentalnej 
siedzibie, służąc Mu i czerpiąc z tej służby miłości transcendentalną radość. 
Jeśli chodzi o impersonal istów, którzy chcą popełnić duchowe samobójstwo -
niszcząc indywidualną egzystencję żywej istoty - Kr�Da pomaga im również, 
przyjmując ich w Swoje promienne brahmajyoti. Tacy impersonaliści nie chcą 
zaakceptować wiecznej i pełnej szczęścia Osoby Boga. Wskutek zniszczenia 
swojej indywidualności nie mogą oni rozkoszować się szczęściem pocho
dzącym z transcendentalnej służby dla Osoby Pana. Niektórzy z nich, ci którzy 
nie znależli miejsca nawet w egzystencji bezosobowej, powracają na płasz
czyznę materialną, aby tutaj spełnić swoje uśpione pragnienie działania. Nie 
zostają oni promowani na planety duchowe, ale otrzymują ponowną szansę 
życia na planetach materialnych. Tych, którzy pracują dla zysków, Pan, jako 
yajneśvara, nagradza upragnionymi efektami ich określonych obowiązków, a 
yoginów ubiegających się o siły mistyczne, obdarza takimi siłmi .  Innymi 
słowy, sukces każdego zależy jedynie odJego łaski, "a różne procesy duchowe 
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sąjedynie różnymi stopniami sukcesu na  tej samej ścieżce. Dopókijednak nie 
osiągnie się najwyższej doskonałości w świadomości Kr�Qy, wszelkie wysiłki 
pozostają niedoskonałymi, tak jak oznajmia to Śrimad-Bhiigavatam : 

akiima� sarva-kiimo vii mok�a-kiima udiiradhi� 
tivre1:1a bhakti-yogena yajeta puru�am param 

"Bez względu na to, czy ktoś wolny jest od wszelkich pragnien (w 
przypadku wielbicieli), czy pragnie wszelkich korzyści albo ubiega się o 
wyzwolenie, powinien on z całych sił starać się czcićNajwyższąOsobę Boga, 
aby osiągnąć całkowitą doskonałość kulminującą w świadomości Km1y ." 
(Bhiig. 2. 3 . 1 0) 

lEKST 1 2  

kiink�anta� karma1:1iim siddhim 
yajanta iha devatii� 

k�ipram hi miinu�e loke 
siddhir bhavati karmajii 

kiink�anta�-pragnąc; karma1:1iim-działania przynoszącego korzyści; sid
dhim-doskonałość; yajante-czczą przez składanie ofiar; iha-w tym świecie 
materialnym; devatii�-półbogów; k�ipram-bardzo szybko; hi-z pewnością; 
miinu�e-w społeczenstwie ludzkim; loke-w tym świecie; siddhi� bhavati
odnosi sukces; karmajii-pracujący dla korzyści. 

11:. UMACZENIE 
Ludzie w tym świecie pragną, aby ich działanie dla zysków zakonczyło 

się sukcesem i dlatego oddają  cześć półbogom. Oczywiście szybko osiąga 
człowiek rezultaty takiego działania. 

ZNACZENIE 
Istnieje wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o bogów i półbogów tego 

materialnego świata, i ludzie o mniejszej inteligencji (chociaż uchodzący za 
wielkich uczonych) uważają półbogów za różne formy Najwyższego Pana. W 
rzeczywistości półbogowie nie są różnymi formami Pana, lecz Jego różnymi 
częściami. Bóg jest jeden, ale Jego cząstki są liczne. Vedy oznajmiają: nityo 
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nityiiniim - Jest jeden Bóg. fśvara� parama� k�1.1a�. Jest jeden Najwyższy 
Bóg - Kr�Qa, a pótbogowie zostali wyposażeni w moce pozwalające im 
zarządzać tym światem materialnym. Wszyscy pótbogowie są żywymi 
istotami (nityiiniim) wyposażonymi w różnym stopniu w moce materialne. 
Nie mogą oni równać się Najwyższemu Bogu - NarayaQowi, Vi�QU, czyli 
Kr�Qie. Każdy kto uważa, że Bóg i pótbogowie znajdują się na tym samym 
poziomie, ten nazywany jest ateistą, czyli pii�a1.1<Ji. Nawet tak wielcy 
półbogowie jak Brahma i Śiva nie mogą być porównywani z Najwyższym 
Panem. W rzeczywistości Pan wielbiony jest przez takich półbogów, jak 
Brahma i Śiva (śiva-virinci-nutam). Jest wielu przywódców społecznych, 
którzy są wielbieni przez niemądrych ludzi z powodu błędnego pojmowania 
zoomorfizmu i antropomorfizmu. /ha devatii� oznacza jakiegoś potężnego 
człowieka albo pótboga tego materialnego świata. Ale NarayaQa, Vi�Qu, czyli 
Kr�Qa, nie należy do tego świata.JestOn ponad nim, czyli jest transcendentałny 
w stosunku do tego materialnego stworzenia. Nawet Śripada Śailkaracarya, 
przywódca impersonałistów, jest zdania, że Narayana, czyli Kr�i:ia, znajduje 
się poza tym materialnym stworzeniem. Jednakże niemądrzy ludzie (hrt
aiijana) wielbią półbogów, ponieważ pragną natychmiastowych korzyści. 
Osiągająje, ale nie wiedzą, że korzyści w ten sposób zdobyte są przemijające i 
przeznaczone są dla łudzi mniej inteligentnych. Osoba inteligentna posiada 
świadomośc Kr�QY i nie ma potrzeby czczenia miernych półbogów dla jakiejś 
natychmiastowej, krótkotrwałej korzyści. Półbogowie tego świata material
nego, jak również ich czciciele, znikną wraz z unicestwieniem tego material
nego stworzenia. Dary pótbogów są materialne i przemijające. Zarówno 
światy materialne, jak i ich mieszkańcy, razem z półbogami i ich czcicielami, 
są bańkami w oceanie kosmicznym. W tym świecie jednakże ludzkie 
społeczeństwo szaleje za takimi przemijającymi rzeczami jak materialne 
bogactwa, czyli posiadanie ziemi, rodziny i przedmiotów dających zadowole
nie zmysłom. Aby te rzeczy osiągnąć, oddają cześć półbogom albo potężnym 
jednostkom w społeczeństwie łudzim. Jeśli ktoś otrzymuje stanowisko ministra 
w rządzie, dzięki wielbieniu jakiegoś przywódcy politycznego, uważa on, że 
otrzymał wielkie dobrodziejstwo. Dlatego wszyscy oni płaszczą się przed tak 
zwanymi przywódcami albo " grubymi rybami" w celu otrzymania przemija
jących korzyści, i rzeczywiście osiągają te rzeczy. Tacy niemądrzy ludzie nie 
są zainteresowani świadomością Kr�i:iy dla trwałego rozwiązania trudów 
egzystencji materialnej. Wszyscy oni uganiają się za uciechami zmysłowymi i 
aby sobie to chociaż trochę ułatwić, przywiązani są do czczenia potężnych 
żywych istot, znanych jako pótbogowie. Werset ten wskazuje na to, że ludzie 
rzadko interesują się świadomością Kr�Qy. Są raczej zainteresowani uciecha
mi materialnymi i z tego powodu wielbią pewne potężne żywe istoty. 
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lEKSf 1 3  

:ą1�o4 im Q �: I  
� ifi�(qfq lłł �itiatt� ,, ,  ą " 

ciitur-van:zyam mayii sr�{am 
gu1Ja-karma-vibhiigaśa� 

tasya kartiiram api miim 
viddhy akartiiram avyayam 
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ciitur-var!Jyam-cztery klasy w społeczeństwie ludzkim; maya-przeze 
Mnie; sr�{am-stworzone; gu1Ja-cecha; karma-praca; vibhiigaśa�-według 
podziału; tasya-tego; kartiiram-ojciec; api-chociaż; miim-Mnie; viddhi
możesz wiedzieć; akartiiram-jako nic nie czyniący; avyayam-będąc niez
miennym. 

Il, UMACZENIE 
Cztery podziały społeczne zostały stworzone przeze Mnie, odpowiednio 

do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy. I chociażJajestem 
stwórcą tego systemu ,  powin ieneś wiedz ieć ,  ż e  Ja Sam n i c  n i e  czynię 
i pozostaję niezmiennym. 

ZNACZENIE 
Pan jest stwórcą wszystkiego. Wszystko zostało zrodzone z Niego, wszystko 

jest utrzymywane przez Niego i wszystko po unicestwieniu spocznie w Nim. 
Jest On zatem również stwórcą czterech podziałów społecznych, począwszy 
od klasy ludzi inteligentnych, nazywanych fachowo braminami (briihmalJas), 
będących pod wpływemgUIJY dobroci. Następną klasa.jest klasa administracyj
na, nazywana k�atriyas, i znajduje się ona pod wpływem gu!Jy pasji. Kupcy, 
nazywani vaiśyas, znajdują się pod wpływem mieszaniny dwóch sił natury: 
pasji i ignorancji, a śudras, czyli robotnicy, są pod działaniem trzeciej siły 
natury materialnej - ignorancji . Pomimo tego, że Pan Kr�Qajest stwórcą tych 
czterech podziałów życia społecznego, nie należy On do żadnego z nich, 
ponieważ nie jest On żadną z dusz uwarunkowanch, które tworzą społeczeń
stwo ludzkie. Ludzkie społeczeństwo podobne jest do każdego innego społe
czeństwa zwierzęcego i aby wynieść ludzi ponad stan zwierzęcy,Pan stworzył 
wyżej wspomniane podziały społeczne. W ten sposób członkowie odpowied
nich grup mogą systematycznie rozwijać świadomość Kr�Qy. Skłonności 
poszczególnych ludzi do określonych prac są uwarunkowane siłami natury 
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materialnej , pod wpływem których ludzie ci się znajdują. Symptomy odpo
wiadające różnym siłom natury materialnej zostały opisane w jedenastym 
rozdziale tej książki. Jednak osoba świadoma Kr�i:tY przewyższa nawet 
bramina. Cechą bramina jest to, że zna on Brahmana - Najwyższą Prawdę 
Absolutną. Jednak większość z nich zbliża się tylko do bezosobowej 
manifestacji Pana Kr�i:tY - Brahmana. I jedynie człowiek, który przekracza 
ograniczoną wiedzę bramina i osiąga wiedzę oNajwyższejOsobieBoga,Panu 
Śri Kr�ąie, zostaje osobą świadomą Kr�i:tY (albo innymi słowy Vai!j!Javq). 

Świadomość Kr�i:tY zawiera wiedzę o różnych pełnych ekspansjach Kr�i:tY, 
takichjak: Rama,Nrsirhha, Varaha etc. TakjakKr�ąajest transcendentalny do 
podziałów społeczeństwa ludzkiego, tak również osoba świadoma Kr�i:tY jest 
transcendentalna wobec takich podziałów, bez względu na to czy weżmiemy 
tutaj pod uwagę podziały grupowe, narodowe czy też rasowe. 

lEKST 1 4  

Wf irf ąiiftfUr �(f 9ł' fł' � ml I 
� ifi lłlsf�m �� « 'f'-� 1 1  � \/ l i  

na mam karmalJi limpanti 
na me karma-phale sprha 

iri miim yo' bhijaniiti 
karmabhir na sa badhyate 

na-nigdy; mam-Mnie; karmalJi-wszelkie rodzaje prac; limpanti-oddzia
ływują; na-ani nie; me-Moje; karma-pha/e-w działaniu dla zysków; sprha
dążenie; iri-w ten sposób; mam-Mnie; ya�-ten, kto; abhijanati-wie; 
karmabhi�-przez skutki takiej pracy; na-nigdy nie; sa�-on; badhyate-uwi
kłuje się. 

1L UMACZENIE 
Nie  ma pracy,  która by Mn ie przyc iągała a n i  też n i e  u b iegam s ię  

o owoce dz iałan ia .  Kto rozumie tę  prawdę o Mnie, ten nie uwikłuje się 
w rezu ltaty pracy. 

ZNACZENIE 
Tak jak w tym świecie materialnym istnieją prawa mówiące, iż król nie 

może postępować żle, albo że król nie podlega prawu państwowemu -
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podobnie Pan, chociaż jest stwórcą świata materialnego, to jednak nie podlega 
On wptywom tego świata. Stwarza On i pozostaje z dala od tego stworzenia, 
podczas gdy żywe istoty uwikłane są w rezultaty czynności materialnych, z 
powodu swojej skłonności do panowania nad zasobami materialnymi. Właści
ciel jakiejś finny nie jest odpowiedzialny za złe czy dobre czyny pracowników. 
Sami są za nie odpowiedzialni. Żywe istoty są zaangażowane w różnego 
rodzaju czynności mające na celu zadowalanie zmysłów, lecz czynności te nie 
zostały nakazane przez Pana. W tym świecie żywe istoty pracują nad 
postępem w zadowalaniu zmysłów i dążą do osiągnięcia wyższych planet po 
śmierci. Pan, będąc kompletnym w Sobie, nie czuje pociągu do tak zwanego 
szczęścia niebiańskiego, czyli szczęścia osiągalnego na planetach niebiańs
kich. Półbogowie z tych planet są jedynie Jego sługami. (Właściciel firmy 
nigdy nie pragnie niższego rodzaju szczęścia, takiego jakiego mogliby pragnąć 
zatrudniani przez niego robotnicy). Pan pozostaje z dala od działalności 
materialnej i skutków tej działalności. Np. deszcze nie są odpowiedzialne za 
różne gatunki roślinności pojawiającej się na ziemi, chociaż bez takich 
deszczów rośliny te nie mogłyby rosnąć. Wedyjskie smrti potwierdza to w 
następujący sposób: 

nimitta-matram evasau srjyanam sarga-karma1;i 
pradhana-kara!Jl-bhuta yato vai srJya-śaktaya�. 

W stworzeniu materialnym Pan jest tylko najwyższą przyczyną. Bezpośred
nią przyczynąjest natura materialna, dzięki której pojawiła się ta manifestacja 
kosmiczna. Jest wiele gatunków żywych istot, takich jak półbogowie, istoty 
ludzkie i niższe zwierzęta, i wszystkie z nich podlegają skutkom swoich 
przeszłych dobrych i złych czynów. Pan tylko odpowiednio ułatwia im 
spełnianie takich czynów i reguluje je trzema siłami natury materialnej . Nigdy 
jednak nie jest odpowiedzialny za ich przeszłe i obecne czyny. Vedanta-sutry 
potwierdzają, że Pan nigdy nie jest stronniczy wobec żadnej żywej istoty. 
Żywa istota sama odpowiedzialna jest za swoje własne czyny. Pan tylko za 
pośrednictwem natury materialnej ,  Swojej zewnętrznej energii ,  ułatwia jej 
spełnianie tych czynów. Każdy kto posiadł doskonałą wiedzę o skomplikowa
nym prawie karmy, czyli o pracy dla zysków, nie podlega już skutkom swoich 
czynów. Innymi słowy, osoba, która rozumie transcendentalną naturę Pana, 
jest człowiekiem doświadczonym w świadomości Kr�i:iy, a zatem nigdy nie 
podlega prawom karmy. Kto natomiast nie zna transcendentalnej natury Pana 
i kto myśli, że czynności Pana mają na celu osiągnięcie jakichś korzyści, tak 
jak jest to w przypadku żywych istot, ten z pewnością zostanie uwikłany w 
rezultaty swoich czynów. Ale osoba znająca Najwyższą Prawdę jest duszą 
wyzwoloną, usytuowaną w świadomości Kr�i:iy. 



236 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

TEKST 1 5  

� � � �4 � n�: I 
� � � 'fi: �  � ' ' ��l i  

evam jizatva krtam karma 
purvair api mumuk�ubhif:z 

kuru karmaiva tasmat tvam 
purvaif:z purvataram krtam 

[Rozdz . 4 

evam-w ten sposób; jizatva-dobrze wiedząc; krtam-wykonana; karma
praca; purvaif:z-przez autorytety z przeszłości; api-chOt iaż; mumuk�ubhif:z
które osiągnęły wyzwolenie; kuru-po prostu pełń; karma-nakazany obowią
zek; eva-z pewnością; tasmat-zatem; tvam-ty; purvaif:z-przez przodków; 
purvataram-starożytni przodkowie; krtam-jak były wykonywane. 

11:.. UMACZENIE 
Wszystkie wyzwolone dusze w czasach starożytnych działały z tym 

zrozumieniem i w ten sposób osiągnęły wyzwolenie. Zatem, tak jak 
starożytni, powinieneś pełnić swój obowiązek z tą boską świadomością. 

ZNACZENIE 
Są dwa rodzaje ludzi. Niektórzy z nich mają serca pełne nieczystych 

pragnień, inni zaś wolni są od takich materialnych zanieczyszczeń. Świado
mość Kr�i:iy jest równie korzystna dla obu tych rodzajów ludzi. Ci, którzy są 
pełni zanieczyszczeń, mogą zacząć praktykowanie świadomości Kr�ąy i 
stopniowo, poprzez przestrzeganie zasad służby oddania, oczyścić się. Ci, 
którzy już pozbyli się tych nieczystości, mogą kontynuować działanie w tej 
samej świadomości Kr�ąy, tak aby inni mogli podążyć za ich przykładem i 
tym samym odnieść korzyść. Osoby niemądre albo będące nowicjuszami w 
świadomości Kr�ąy, nie posiadające wiedzy o świadomości Kr�ąy, często 
chcą zaprzestać działania. Trzeba jednak pamiętać, że Pan nie pochwalił 
zamiaru Arjuny, który chciał wycofać się z walki na Polu Kuruk�etra. 
Zaprzestanie działania w świadomości Kr�i:iy i usunięcie się w odosobnione 
miejsce, aby tam praktykować świadomość Kr�i:iy na pokaz, jest mniej ważne 
od rzeczywistego zaangażowania się w pracę dla Kr�ąy. Należy tylko 
wiedzieć, w jaki sposób działać. Arjuna otrzymał radę, aby działał w 
świadomości Kr�i:iy biorąc przykład z pierwszych uczniów Pana, takich jak 
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wcześniej wspomniany bóg Słońca, Vivasvan. Najwyższy Pan zna wszystkie 
Swoje przeszłe czyny. jak również czyny tych, którzy w przeszłości działali w 
świadomości Kr�r:iy. Dlatego poleca On działanie boga Słońca, który parę 
milionów lat temu nauczył się tej sztuki od Pana. Wszyscy tacy uczniowie 
Pana wymienieni zostali tutaj jako wyzwolone osoby z przeszłości, zaangażo
wane w pełnienie obowiązków zleconych im przez Kr�r:ię. 

lEKST 1 6  

ft d- f4iq'łiif� �Stq11' �: I 
(f� d JR�cnftr 4ł'i$ifąl iit�cffi�lllą 1 1 �� 1 1  

kim karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohita� 

tat te karma pravak�yami 
yaj jizatva mok�yase'śubhat 

kim-czymjest; karma-działanie; kim-czymjest; akarma-biemość; iti-w 
ten sposób; kavaya�- inteligentni; api-również; atra-w tej sprawie; mohita� 
-zdezorientowani; tat-to; te-tobie; karma-praca; pravak�yami-wytłuma
czę; yat-którą; jizatva-znając; mok�yase-być wyzwolonym; aśubhat-od 
złego losu . 

TI:., UMACZENIE 
Nawet inteligentni nie wiedzą, co jest czynem a, co bezczynem. Więc 

wytłumaczę ci teraz, czym czyn jest, a posiadłszy tę wiedzę wyzwolony 
będziesz od wszelkich grzechów. 

ZNACZENIE 
Praca w świadomości Kr�r:iY powinna być wykonywana zgodnie z przy

kładami wcześniejszych bona fide wielbicieli. To poleca werset piętnasty. 
Wers następny tłumaczy, dlaczego działanie takie nie powinno być niezależne. 

Aby działać w świadomości Kr�r:iy, należy poddać się prowadzeniu osób 
autoryzowanych, pochodzących z sukcesji uczniów. Zostało to już wyjaśnione 
na początku tego rozdziału. O systemie świadomości K�QY został początkowo 
pouczony bóg Słońca, bóg Słońca wytłumaczył go swemu $ynowi Manu, a 
Manu z kolei wytłumaczył go swemu synowi lk�vaku. W ten sposób system 
ten jest rozpowszechniany od tych niepamiętnych czasów. Należy zatem iść w 
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ślady wcześniejszych autorytetów, pochodzących z linii sukcesj i  uczniów. W 
przeciwnym razie nawet najbardziej inteligentni ludzie będą zdezorientowani, 
co do wzorowego działania w świadomości Kr�Qy. Dlatego Pan postanowił 
bezpośrednio pouczyć Arjunę o świadomości Kr�Qy; każdy więc kto bierze 
przykład zArjuny wybiera niewątpliwie dobrą drogę i nie zostaje zwiedziony. 

Zostało powiedziane, że zwyczajów religijnych nie może ustanowić osoba 
posiadająca niedoskonałą wiedzę empiryczną. W rzeczywistości zasady 
religijne może ustanowić tylko Sam Pan. Dharmam hi siik�iit-bhagavat
prG1fitam.  Nikt nie może stworzyć zasad religijnych za pomocą niedoskona
łych spekulacj i .  Należy brać przykład z wielkich autorytetów, takich jak 
Brahma, Śiva, Narada, Manu, Kumara, Kapila, Prahlada, Bhi�ma, Śukadeva 
Gosvami, Yamaraja, Janaka, etc. Za pomocą spekulacji umysłowych nie 
można stwierdzić, co jest religią albo samo-realizacją. Dlatego, dzięki 
bezprzyczynowej łasce dla swoich wielbicieli, Pan bezpośrednio tłumaczy 
Arjunie, czym jest czyn i czym jest bezczyn. Tylko czyny pełnione w 
świadomości Kr�QY są w stanie uwolnić spełniającą je osobę z sideł 
egzystencji materialnej. 

TEKST 1 7  

� m � � � Mifiiiu1: I 
31'�� � 1fro � tffir: 1 1 �\Sl l 

karmGIJO hy api boddhavyam 
boddhavyam ca vikarmww� 

akarmal}aś ca boddhavyam 
gahanii karmal}o gati� 

karmal}a�-nakaz pracy; hi-z pewnością; api-również; boddhavyam-na
leży zrozumieć; ca-również; boddhavyam-do zrozumienia; vikarmal}a�
praca zakazana; akarmal}a�-bezczyn; ca-również; boddhavyam-należy 
zrozumieć; gahanii-bardzo trudno; karmal}a�-nakaz pracy; gati�-wejść w. 

1L UMACZENIE 
Niełatwo zrozumieć jest zawiłości działania. Należy posiąść właściwą 

wiedzę o tym, czym jest czyn, co to jest czyn zakazany, i czym jest 
bezczyn. 
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ZNACZENIE 
Jeśli ktoś poważnie traktuje wyzwolenie z niewoli materialnej ,  musi on 

zrozumieć różnicę pomiędzy działaniem, biernością, i czynem nie popieranym 
przez autorytety. Należy starać się przeanalizować czyn, jego skutki i czyny 
niewłaściwe, jako że przedmiot ten jest bardzo trudny. Aby zrozumieć 
świadomość Km1y i działanie zgodne z siłami natury, należy dowiedzieć się o 
swoim związku z Najwyższym. Kto posiadł doskonałą wiedzę, ten wie, że 
każda żywa istota jest wiecznym sługą Pana i konsekwentnie musi działać w 
świadomości Km1y. Cała Bhagavad-glta zmierza do takiego wniosku. 
Wszystkie inne wnioski nie będące w zgodzie z tą świadomością i odpowiada
jącemu jej działaniu, są czynami zakazanymi, czyli vikarmq. Aby to zrozumieć, 
należy obcować z autorytetami w świadomości Km1y i od nich poznać tą 
tajemnicę - jest to tak dobre, jak bezpośrednia nauka od Pana. W przeciwnym 
razie, nawet najbardziej inteligentne osoby będą zdezorientowane. 

TEKST 1 8  

ą;ĄoąifiĄ ą: q�q�ą;ĄfQ1 :ą- d- ą: I 
� !f4:q1At�Qf!1 � �: fjfflłąlqf)( 1 1��1 1 

karmalJy akarma ya� paśyed 
akarma1Ji ca karma ya� 

sa buddhimiin manu�ye�u 
sa yukta� krtsna-karma-krt 

karma1Ji-w działaniu; akarma-bezczyn; ya�-ten, kto; paśyet-widzi; 
akarma1Ji-w bezczynie; ca-również; karma-działanie dla zysków; ya�-ten, 
kto; sa�-on; buddhimiin-jest inteligentny; manu�yesu-w społeczeństwie 
ludzkim; sa�-on; yukta�-znajduje się w pozycji transcendentalnej; krtsna
karma-krt-chociaż zaangażowany we wszelkie czyny. 

11:.. UMACZENIE 
Kto widzi bierność w działaniu i działanie w bierności, ten jest 

intel igentnym pośród łudzi. I chociaż zaangażowany we wszelkiego 
rodzaju czyny, zajmuje on transcendentalną pozycję. 
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ZNACZENIE 
Osoba działająca w świadomości Km1y jest w naturalny sposób wolna od 

więzów karmy. Wszystkie jej czyny pełnione są dla Km1y, dlatego nie cieszy 
się ona rezultatami swojej pracy ani też nie cierpi z ich powodu. Jest to więc 
osoba inteligentna w społeczeństwie ludzkim, nawet chociaż zaangażowana 
jest we wszelkiego rodzaju prace dla Kr�i:iy. A karma znaczy bez skutków 
działania. lmpersonaliści porzucają prace dla zyslców, obawiając się, aby 
skutki ich działania nie były przeszkodą na ścieżce realizacji duchowej ,  ale 
przedstawiciel kultu osobowego zna swoją właściwą pozycję - wie, że jest 
wiecznym sługą Najwyższej Osoby Boga. Dlatego angażuje się on w działanie 
w świadomości Kr�i:iy, cieszy się tylko szczęściem transcendentalnym 
pochodzącym z pełnienia służby. Ci, którzy zaangażowali się w ten proces, 
nie posiadają pragnienia zadowalania własnych zmysłów. Uczucie wiecznego 
związku z Km1ą chroni ich przed wszelkiego rodzaju skutkami ich prac. 

IBKST 1 9  

� � 6q1<+łlt: 'filq(\+Ną�tti: I 
� �: � !'lf: l l ,\ 1 1 

yasya sarva samarambha� 
kama-sańka/pa-varjita� 

Jńanagni-dagdha-karmaf}am 
tam ahu� paf}<fitam budha� 

yasya-ten, którego; sarve-wszelkiego rodzaju; samarambha�-we wszel
kich próbach; kama-pragnienie zadowalania zmysłów; sańka/pa-zdecydo
wanie; varjita�-są pozbawieni; jnana-doskonałej wiedzy; agni-ogień; dag 
dha-spalone przez; karmaf}am-wykonawca; tam-jego; ahu�-uważają; paf.1-
<Jitam-za uczonego; budha�-ci, którzy wiedzą. 

Tł. UMACZENIE 
Ten posiada kompletną wiedzę, którego każdy czyn wolny jest od 

pragnienia zadowalania zmysłów. Mędrcy mówią, że pragnienie to 
zostało spalone przez ogień doskonałej wiedzy. 

ZNACZENIE 
Tylko osoba posiadająca pełną wiedzę może zrozumieć działanie osoby w 

świadomości Km1y. Ponieważ osoba świadoma Km1y jest wolna od wszelkie-
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go rodzaju skłonności do zadowalania zmysłów, oznacza to, że z pomocą 
doskonałej wiedzy o swojej organicznej pozycji wiecznego sługi Najwyższej 
Osoby Boga, spaliła ona skutki swoje pracy. Tylko ten jest naprawdę uczonym, 
kto osiągnął taką doskonałość wiedzy. Rozwój tej wiedzy o wiecznej służbie 
dla Pana porównywany jest do ognia. Ogień taki, raz rozniecony, może spalić 
wszelkiego rodzaju skutki działania. 

lEKST 20 

� ifl�'fl('lltet f.:t(ąvfl �: I 
�sfi{ wR f4iM�ą;(lf<t �: l l� o l l  

tyaktva karma-pha/asahgain 
nitya-trJJ!O niraśraya� 

karmar;y abhipravrtto'pi 
naiva kiiicit karoti sa� 

tyaktva-porzuciwszy; karma-pha/a-asahgam-przywiązanie do owoców 
pracy; nitya-zawsze; lrJJta�-będąc zadowolonym; niraśraya�-bezjakichkol
wiek motywacji; karmar;i-w działaniu; abhipravrtta�-będąc całkowicie 
zaangażowanym; api-pomimo; na-nie; eva-z pewnością; kiiicit-cokolwiek; 
karoti-robi; sa�-on. 

11:, UMACZENIE 
Pozbywszy się wszelkiego przywiązania do owoców swojego działania, 

zawsze zadowolony i niezależny, nie wykonuje on żadnej pracy dla 
zysków, c hociaż zaangażowany jest we wszelkiego rodzaju działanie. 

ZNACZENIE 
Wolność od więzów działania możliwa jest tylko w świadomości Km1y, 

kiedy wszystko poświęca się Km1ie. Osoba świadoma Kr�QY w swoim 
działaniu kieruje się czystą miłością dla Najwyższej Osoby Boga i dlatego nie 
przywiązuje się do efektów tego działania. Nie przywiązuje ona wagi nawet do 
własnego utrzymania, gdyż wszystko pozostawia KrnQie. Nie pragnie ona 
gromadzić żadnych przedmiotów ani chronić tych, które już znajdują się w jej 
posiadaniu. Wypełnia ona swój obowiązek najlepiej jak potrafi i wszystko 
pozostawia Kr�Qie. Taka wolna od przywiązań osoba nigdy nie podlega 
skutkom dobra czy zła. Jest to akarma, czyli działanie, w którym nie podlega 
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się skutkom tego działania. Każde inne działanie, pozbawione świadomości 
Kr�Qy, jest wiążące dla jego wykonawcy i jest vikarmq, tak jak to już 
wcześniej wytłumaczono. 

lEKST 2 1  

fwrnil�foMfll1:łłl �Miftqqf<SI(: I 
mm m � t<i'if 1Wifil fcti�""'l 1 1  � � 1 1  

niriiśir yata-cittiitmii 
tyakta-sarva-parigraha� 

śiirirain kevalain karma 
kurvan niipnoti ki/bi!fam 

niriiśi�-bez pragnienia korzyści; yata-kontrołowany; citta-iitmii-umysł i 
inteligencja; tyakta-porzucając; sarva-wszełkie; parigraha�-poczucie włas
ności w stosunku do całego majątku; śiiriram-w utrzymaniu ciała i duszy 
razem; kevalam-jedynie; karma-praca; kurvan-postępując w ten sposób; 
na-nigdy; iipnoti-nie nabywa; ki/bi!fam-następstwa grzechów. 

Il, UMACZENIE 
Człowiek taki, posiadając pełne rozumienie, działa doskonałe kontro

lując umysł i inteligencję, uwaln ia się od poczucia własności w stosunku 
do swego majątku i pracuje jedynie po to, aby zaspokoić proste potrzeby 
życia. W ten sposób działając, nie naraża się na grzech. 

ZNACZENIE 
Osoba świadoma Kr�QY nie oczekuje żadnych efektów swojej pracy - ani 

dobrych, ani złych.  W pełni kontroluje ona swój umysł i inteligencję. Wie, że 
jest cząstką Najwyższego, a zatem rola odgrywana przez nią, jako części 
całości, nie została wybrana przez nią, ale przez Najwyższego i spełnianajest 
tylko za Jego pośrednictwem. Kiedy ręka porusza się, nie robi ona tego z 
własnej woli, ale poprzez wysiłek całego ciała. Pragnienia osoby świadomej 
Kr�QY zawsze harmonizują z pragnieniem Najwyższego, jako że nie posiada 
ona pragnień zadowalania własnych zmysłów. Porusza się ona dokładnie tak, 
jak część jakiejś maszyny. I tak jak ta część wymaga oliwienia i czyszczenia, 
aby mogła sprawnie spełniać swoją funkcję, podobnie świadoma Kr�QY osoba 
utrzymuje się dzięki swojej pracy, tak aby być zdolną do pełnienia transcen
dentalnej służby miłości dla Pana. Dlatego jest ona wolna od wszelkich 
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następstw swoich wysiłków. Tak jak zwierzę, nie rości sobie ona pretensji 
nawet do swego ciała. Okrutny właściciel zwierzęcia czasami zabija je, a 
pomimo tego zwierzę to nie protestuje. Nie ma ono żadnej prawdziwej 
niezależności. Osoba świadoma Km1y, całkowicie pochłonięta realizacją 
duchową, ma bardzo mało czasu na fałszywe posiadanie jakiegokolwiek 
przedmiotu materialnego. Chcąc jedynie utrzymać ciało i duszę razem, nie 
potrzebuje ona zajmować się żadnymi nieczystymi sprawami, po to aby 
gromadzić pieniądze. Jest zatem wolna od tego rodzaju materialnych grzechów 
i nie podlega skutkom swojego działania. 

lEKST 2 2  

qt:;v1("51ą� a:„ud\«t fąą�ij(: 1 

�: m:&:1ąmil ::ą"tfit1fq Wł' �� 1 1 �� 1 1  

yadrcchii-liibha-santu�{o 
dvandviitito vimatsara}_i 

sama}_i siddhiiv asiddhau ca 
krtviipi na nibadhyate 

yadrcchii-spontanicznie; liibha-zysk; santu�{a}_i-zadowolony; dvandva
dualizm; atita}_i-pokonał; vimatsara}_i-wolny od zazdrości; samal_i-wytrwa
ły; siddhau-w sukcesie; asiddhau-w niepowodzeniu; ca-również; krtvii
czyniąc; api-chociaż; na-nigdy; nibadhyate-jest poruszony. 

TŁUMACZENIE 
Kto zadowala się tym, co przychodzi spontanicznie, kto uwoln ił się od 

dualizmów i od zazdrości, kto pozostaje niewzruszony zarówno w 
szczęściu, jak i niepowodzeniu, ten nigdy nie uwikła s ię w skutki czynu, 
chociaż czyn pełni .  

ZNACZENIE 
Osoba świadoma Kr�ąy nie wkłada dużo wysiłku nawet w utrzymanie 

swego ciała. Zadowala się tym, co przychodzi samo. Nigdy nie pożycza ona 
ani nie żebrze, ale pracuje sumiennie, tak jak ją na to stać i zadowala się tym, 
co osiąga poprzez swoją uczciwą pracę. Jest ona zatem niezależna w 
utrzymaniu siebie. Nie pozwala na to, aby czyjakolwiek służba przeszkadzała 
w jej służbie w świadomości Kr�ąy. Jednakże, aby służyć Kr�ąie, może ona 
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uczestniczyć w każdego rodzaju pracy, pozostając niewzruszoną wobec 
dualizmów tego świata materialnego. Takie dualizmy odczuwane są podczas 
upałów i chłodu oraz w szczęściu i nieszczęściu. Osoba świadoma Kr�l.lY jest 
ponad tymi dualizmami, gdyż dla zadowoleniaKr�l.lY nie waha się ona działać 
w jakikolwiek sposób. Dlatego pozostaje niewzruszona, zarówno wobec 
szczęścia, jak i nieszczęścia. Symptomy takie charakterystyczne są dla osób 
posiadających doskonałą wiedzę transcendentalną. 

'TEKST 23  

•nrnt� � ltfl•łlą�d.ąern: 1 
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gata-sahgasya muktasya 
jiiiiniivasthita-cetasa� 

yajiiiiyiicarata� karma 
samagram pravitiyate 

gata-sahgasya-niezwiązany z siłami natury materialnej; muktasya-wyz
wołonego; jiiiina-avasthita-usytuowany w transcendencji; cetasa�-o takiej 
mądrości; yajiiiiya-dla Yajny {Kf�l)y); iicarata�-działając w ten sposób; 
karma-praca; samagram-całkowicie; pravitiyate-całkowicie łączy się. 

11:, UMACZENIE 
Praca człowieka uniezależnionego od trzech sił materialnej natury i 

posiadającego kompletną wiedzę transcendentalną, całkowicie wtapia 
się w transcendencję. 

ZNACZENIE 
Kto osiągnął pełną świadomość Kr�Qy, ten uwolnił się od wszelkich 

dualizmów, a tym samym od wpływu sił natury materialnej .  Może zostać 
wyzwolony, ponieważ zna swoją organiczną pozycję w związku z Kr�l.lą -
wskutek tego umysł jego nie może zostać odciągnięty od świadomości Kr�l.lY. 
Cokolwiek robi on, robi to dla Kr�l.lY, który jest pierwotnym Vi�QU. Wszystkie 
jego prace są praktycznie ofiarami ,  jako że ofiara polega na zadowalaniu 
Najwyższej Osoby, Kr�l.lY· Wynikające z tej pracy następstwa na pewno 
wnikają w transcendencję i wykonawca jej nie cierpi żadnych materialnych 
skutków. 
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brahmarpatJam brahma havir 
brahmagnau brahmatJa hutam 

brahmaiva rena gantavyam 
brahma-karma-samadhina 
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brahma-natura duchowa; arpatJam-udział; brahma-Najwyższy; havi�
masło; brahma-duchowy; agnau-w ogniu ofiarnym; brahmatJa-przez duszę; 
hutom-ofiarowany; brahma-królestwo duchowe; eva-z pewnością; tena
przez niego; gantavyam-do osiągnięcia; brah ma-duchowe; karma-czynno
ści; samadhina-przez całkowite zaabsorbowanie się. 

11:. UMACZENIE 
Kto całkowicie pogrążony jest w świadomości Kr�ąy, ten z pewnością 

osiągnie królestwo duchowe, a lbowiem poświęca s ię on całkowicie 
czynnościom duchowym, w których spełnienie jest absolutne, a to, co 
zostało ofiarowane, jest tej samej natury duchowej. 

ZNACZENIE 
Opisano tutaj, w jaki sposób czyny spełniane w świadomości Km1y mogą 

ostatecznie doprowadzić do celu duchowego. Są różnego rodzaju czynności w 
świadomości Kr,;Qy i wszystkie z nich opisane zostaną w wersetach następnych. 
Na razie przedstawione zostały tylko zasady świadomości Kr�Qy. Uwarun
kowana dusza uzależniona jest od niekorzystnych wpływów materialnych i 
działa w aunosferze materialnej .  Musi ona jednak uwolnić się od takich 
warunków. Procesem, który jej w tym pomoże, jest świadomość Kr�Qy. Np. 
pacjent, który cierpi na rozstrój przewodu pokarmowego z powodu spożywania 
w nadmiarze produktów mlecznych, leczony jest innym produktem mlecznym, 
mianowicie twarogiem. Zaabsorbowana światem materialnym uwarunkowana 
dusza może zostać uleczona przez świadomość Kr�Qy. Takie jest stwierdzenie 
Gity. Proces ten jest powszechnie znany jako yajna, czyli czyny przeznaczone 
jedynie dla zadowolenia Vi�Qu, czyli Kr�QY· Im bardziej czynności tego świata 
materialnego spełniane są w świadomości Kr�Qy, czyli jedynie dla Vi�QU, tym 
bardziej uduchawia się aunosfera tego świata. Brahman znaczy duchowy. Pan 
posiada ciało duchowe, a promienie Jego transcendentalnego ciała, Jego 
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duchowy blask, nazywany jest brahmajyoti; kiedy jednak jyoti przykryte 
zostaje iluzją (maya), czyli pragnieniem zadowalania zmysłów - nazywane 
jest wtedy materią. Ta materialna zasłona może zostać natychmiast usunięta 
poprzez świadomość Km1y; w ten sposób - ofiara dla świadomości Km1y, 
czynnik akceptujący taką ofiarę lub daninę, proces jej spożycia, ofiarowujący 
i rezultat - wszystko to razem staje się Brahmanem, czyli Prawdą Absolutną. 
Prawda Absolutna przykryta przez mayt: nazywana jest materią. Materia 
zaangażowana w służbę dla Prawdy Absolutnej odzyskuje swoje cechy 
duchowe. Świadomość Kr�QY jest procesem przemiany świadomości iluzory
cznej w świadomość Brahmana, czyli Najwyższego. Kiedy umysł całkowicie 
pogrąża się w świadomości Kr�QY mówi się, że jest on w samadhi, czyli 
ekstazie. Wszystko, co robione jest z taką transcendentalną świadomością, 
nazywane jest yajńq, czyli ofiarą dla Absolutu. W takim stanie świadomości 
duchowej: ofiarowujący, ofiara, spożycie, wykonujący lub przewodzący 
pełnieniu ofiary i rezultat, czyli zysk końcowy - wszystko to staje się jednym w 
Absolucie, Najwyższym Brahmanie. Taka jest metoda świadomości Kr�Qy. 

lEKST 25  

daivam evapare yajńam 
yogina� paryupasate 

brahmagnav apare yajńam 
yajńenaivopajuhvati 

daivam-w wielbieniu półbogów; eva-w ten sposób; apare-pewne; yajńam 
-ofiary; yogina�-mistycy; paryupasate-wielbią w doskonały sposób; brah
ma-PrawdaAbsolutna; agnau-w ogniu; apare-inni; yajńam-ofiara; yajńena 
-przez ofiarę; eva-w ten sposób; upajuhvati-wielbią. 

TŁUMACZENIE 
Niektórzy z yoginów wielbiąc półbogów, urządzają dla nich różnego 

rodzaju ofiary, podczas gdy inni składają ofiary w ogień Najwyższego 
Brahmana. 

ZNACZENIE 
Jak to opisano powyżej, osoba wypełniająca obowiązki w świadomości 

Kr�QY nazywana jest doskonałym yoginem albo mistykiem pierwszej klasy. 
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Ale są również inni, którzy spełniają  podobne ofiary dla wielbionych przez 
siebie półbogów, i jeszcze inni, którzy takie ofiary spełniają dla Najwyższego 
Brahmana, czyli dla bezosobowego aspektu Najwyższego Pana. Są więc 
ofiary różnego rodzaju. Takie różne ofiary, spełniane przez różnego rodzaju 
łudzi, stwarzają tylko złudzenie odmienności. W rzeczywistości ofiara znaczy 
zadowolenie Najwyższego Pana - Vi�I)U, który znany jest również jako Yajiia.  
Wszystkie te różne odmiany ofiar można podzielić na dwie podstawowe 
grupy: poświęcanie jakichś ziemskich bogactw i ofiary w dążeniu do wiedzy 
transcendentalnej .  Osoby świadome Kr�I)Y poświęcają wszelkie materialne 
posiadłości dla zadowolenia Najwyższego Pana, podczas gdy inni, którzy 
pragnąjakiegoś przemijającego szczęścia materialnego, poświęcają posiadane 
przez siebie dobra materialne dla zadowolenia takich półbogów, jak Indra, 
bóg Słońca, etc. Jeszcze inni, mianowicie impersonaliści, rezygnują ze swojej 
tożsamości poprzez połączenie się z bezosobowym Brahmanem. Półbogowie 
są potężnymi żywymi istotami wyznaczonymi przez Najwyższego Pana do 
utrzymania tego świata oraz kierowania wszystkimi funkcjami materialnymi, 
jak ogrzewanie, oświetlanie wszechświata i dostarczanie wody. Osoby zainte
resowane korzyściami materialnymi oddają cześć półbogom przez spełnianie 
różnego rodzaju ofiar polecanych w Vedach . Nazywani są oni bahv-iśvara
viidi, czyli wierzącymi w wielu bogów. Natomiast inni, którzy wielbią 
bezosobową cechę Prawdy Absolutnej i uważają postacie półbogów za 
przemijające, poświęcają swoje indywidualne "ja" w najwyższym ogniu i w 
ten sposób, przez połączenie się z egzystencją Najwyższego, kończą swoją 
indywidualną egzystencję. Tacy impersonaliści spędzają swój czas na filozo
ficznych spekulacjach, chcąc w ten sposób zrozumieć naturę Najwyższego. 
Innymi słowy, pracujący dla zysków poświęcają swoje materialne bogactwa 
dla uciech zmysłowych, podczas gdy impersonaliści poświęcają swoje 
desygnaty materialne w nadziei połączenia się z egzystencją Najwyższego. 
Dla impersonałistów ogniem ołtarza ofiarnego jest Najwyższy Brahman a 
ofiarą jest jażń, konsumowana przez ogień Brahmana. Osoba świadoma 
Kr�I)Y, tak jak Arjuna, poświęca jednakże wszystko dla zadowolenia Kr�I)Y -
zarówno swoje materialne bogactwa, jak i własne "ja" . Jest ona zatem 
yoginem pierwszej klasy, nie tracąc przy tym swojej indywidualnej egzystencji . 
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śrotriidinindriyiif}y anye 
samyamiigni�u juhvati 

śabdiidin vi�ayiin anya 
indriyiigni�u juhvati 

[Rozdz. 4 

śrotra-iidini-proces słuchania; indriyiil}i-zmysły; anye- inny; samyama
wstrzemięźliwość; agni�u-w ogniu; juhvati-ofiaruje; śabda-iidin-wibracje 
głosowe, etc.; vi�ayiin-przedmioty zadowalania zmysłów; anye- inni; indr(va 
-narządów zmysłów; agni�u-w ogniu; juhvati-ofiara. 

TŁUMACZENIE 
Niektórzy z nich poświęcają proces słuchania i zmysły w ogniu 

kontrolowanego umysłu, podczas gdy inni poświęcają w ogniu ofiarnym 
przedmioty zmysłów, takie jak dźwięk. 

ZNACZENIE 
Podział życia ludzkiego na cztery okresy, mianow1c1e: brahmaciiri, 

grhastha, viinaprastha i sannyiisi, ma pomóc ludziom w zostaniu doskona
łymi yoginami, czyli transcendentalistami. Ponieważ celem życia ludzkiego 
nie jest zadowalanie zmysłów ( tak jak to robią zwierzęta), cztery porządki 
życia społecznego zostały zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić 
ludziom osiągnięcie doskonałości w życiu duchowym. Brahmaciiri, czyli 
uczeń znajdujący się pod opieką bona fide mistrza duchowego, kontroluje 
umysł przez powstrzymywanie się od zadowalania zmysłów. Werset ten 
mówi o nim, jako o tym, który poświęca proces słuchania i zmysły w ogniu 
kontrolowanego umysłu. Brahmaciiri słucha tylko słów dotyczących świado
mości Km1y. Słuchanie jest podstawą rozumienia i dlatego czysty brahmaciiri 
całkowicie angażuje się w harer niimiinukirtanam - śpiewanie i słuchanie o 
chwałach Pana. Powstrzymuje się on od słuchania wibracji materialnych a 
słuch swój angażuje w słuchanie transcendentalnych wibracji mantry Hare 
Kr�J.la. Osoby żyjące w małżeństwie, które mają pewną swobodę, jeśli chodzi 
o zadowalanie zmysłów, robią to z dużym umiarem. Życie seksualne,jedzenie 
mięsa i toksykowanie się - są to powszechne tendencje w społeczeństwie 
ludzkim, ale grhastha ( osoba w związku małżeńskim) żyjący według zasad, 
nie nadużywa życia seksualnego ani nie folguje sobie w inny sposób w 
zadowalaniu zmysłów. Małżeństwa zawierane na zasadach religijnych są 
powszechne we wszystkich cywilizowanych społeczeństwach ludzkich, gdyż 
jest to sposób na ograniczenie życia seksualnego. Taka wstrzemięźliwość i 
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nieprzywiązywanie się do życia seksualnego jest również rodzajem yajna, 
jako że wstrzemięźliwy grhastha poświęca swoją ogólną skłonność do 
zadowalania zmysłów dla wyższego życia transcendentalnego. 

TEKST 27 

(1ą)uftfr�C4ąifl�fU1 SfiUliiłł"lF01 � I 
3ł1tf1ijC4f1�•11łt � �im l l �\9 1 1  

sarvi11;indriya-karmi11;i 
pri11;a-karmiir;i ciipare 

iitma-samyama-yogiignau 
juhvati jniina-dipite 

sarviir;i-wszystkie; indriya-zmysły; karmiir;i-czynności; priir;a-karmii
r;i-funkcje oddechu życia; ca-również; apare- inni; iitma-samyama-kontro
lując umysł; yoga-proces łączenia się; agnau-w ogniu; juhvati-otiaruje; 
jniina-dipite-z pobudek do samo-realizacji .  

lLUMACZENIE 
Ci, którzy zainteresowani są samo-realizacją w znaczeniu kontrolowania 

umysłu i zmysłów, składają czynności wszystkich zmysłów, jak również 
siłę witalną [ oddech] , jako ofiarę w ogn iu kontrolowanego umysłu. 

ZNACZENIE 
Jest tutaj mowa o systemie yogi przedstawionym przez Patanjalego. W 

Yoga-sutrze Patanjalego, dusza nazywana jest pratyag-iitmii i parag-iitmii. 
Dopóki dusza przywiązana jest do zadowalania zmysłów, nazywana jest 
parag-iitmii. Dusza podlega działaniom dziesięciu rodzajów powietrza znaj
dującego się wewnątrz ciała, a uświadomić to sobie można poprzez specjalny 
system oddychania. System yogi Patanjalego naucza, w jaki sposób kontrolo
wać funkcjonowanie powietrza wewnątrz ciała, tak aby ostatecznie wszystkie 
funkcje tego powietrza wykorzystać do oczyszczenia duszy z przywiązań 
materialnych. Według tego systemu yogi, ostatecznym celem jest pratyag 
iitmii, która nie ma nic wspólnego z czynnościami materialnymi . Zmysły 
współdziałają z przedmiotami zmysłów i wszystkie angażują się w czynności 
poza duszą. Uszy słuchają, oczy patrzą, nos wącha, język smakuje a ręka 
dotyka. Czynności te nazywaję się funkcjami priir;a-viiyu. Apiina-viiyu 
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kieruje się w dół, vyana-vayu kurczy się i rozszerza, samana-vayu utrzymuje 
równowagę, udana-vayu kieruje się w górę. Ten, kto jest oświecony, angażuje 
je wszystkie w rozwój realizacji duchowej. 
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dravya-yajizas tapo-yajiza 
yoga-yajizas tathapare 

svadhyaya-jizana-yajizaś ca 
yatayal; samśita-vratal; 

dravya-yajizal;-poświęcenie własności; tapo-yajizal;-ofiara w wyrzecze
niu; yoga-yajizal;-ofiara w ośmiostopniowym mistycyzmie; ratha-w ten 
sposób; apare-inni; svadhyaya-ofiara poprzez studiowanie Ved; jizana
yajizal;-ofiara w osiąganiu wiedzy transcendentalnej; ca-również; yatayaJ;
oświecony; samśita-czynić nierlomne; vratal;-śluby . 

11:..UMACZENIE 
Są  też inni, którzy - oświecen i  dzięki wyrzeczeniu się swoich bogactw 

materialnych i praktykowaniu surowych wyrzeczeń - czynią niezłomne 
śluby i oddają się praktyce ośmiostopniowej yogi, oraz jeszcze inni, 
którzy dla zdobycia wiedzy transcendentalnej poświęcają się studiowaniu 
Ved. 

ZNACZENIE 
Ofiary tego rodzaju można podzielić na różne kategorie. Niektóre osoby np. 

poświęcają swój majątek na różne cele dobroczynne. Istnieją w Indiach bogate 
związki kupieckie albo warstwy książęce, które otwierają różnego rodzaju 
instytucje dobroczynne, jak dharmaśa/a, anna-k�etra, atithi-śala, anatha
laya, vidyapi{ha, etc. Również w innych krajach jest wiele szpitali, domów 
starców i podobnych instytucji charytatywnych, których celem jest rozdział 
żywności, kształcenie oraz darmowe leczenie dla biednych. Wszelka taka 
działalność dobroczynna nazywana jest dravyamaya-yajiza. Są też tacy, 
którzy dla osiągnięcia wyższego poziomu życia lub w celu osiągnięcia 
wyższych planet w tym wszechświecie, dobrowolnie przyjmują wszelkiego 
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rodzaju wyrzeczenia, jak candrayana i caturmasya. Proces ten polega na 
czynieniu ślubów odnośnie poddania życia pewnym surowym prawom. Np. 
osoba składająca śluby caturmasya nie goli się przez cztery miesiące w roku 
(od lipca do października), nie spożywa pewnych pokarmów, nie przyjmuje 
dwóch posiłków dziennie i nie opuszcza domu. Taka rezygnacja z pewnych 
wygód życia nazywanajest tapomaya-yajna. Sąjeszcze inni, którzy angażują 
sie w różnego rodzaju yogi mistyczne, jak np. system Pataiijałego (w celu 
połączenia się z Absolutem), ha{ha-yogę czy a${dizga-yogę (dla osiągnięcia 
pewnego rodzaju doskonałości). Niektórzy zaś wędrują do wszystkich świętych 
miejsc pielgrzymek. Wszystkie te praktyki nazywają się yoga-yajna, czyli 
ofiarami dla osiągnięcia pewnego rodzaju doskonałości w tym świecie 
materialnym. Są również inni, którzy studiują różnego rodzaju literaturę 
wedyjską, szczególnie Upani$ady i Veddnta-sutry albo filozofię sdizkhya. 
Nazywa się to svadhydya-yajna albo poświęcenie się studiom. Wszyscy ci 
yoglni z wiarą pełnią różnego rodzaju ofiary i dążą do wyższego poziomu 
życia. Świadomość Km1y jednakże różni się od wszystkich tych procesów, 
jako że jest ona bezpośrednią służbą dla Najwyższego Pana. Świadomości 
Km1y nie można osiągnąć poprzez żadną z wyżej wymienionych ofiar, ale 
jedynie dzięki łasce Pana i Jego bona fide wielbiciela. Swiadomość Kr�QY jest 
zatem transcendentalna. 
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apane juhvati pral}ain 
pra1Je'panain tathapare 

pra1Japana-gatl ruddhva 
pra1Jayama-paraya1Ja� 

apare niyatahara� 
prillJiln pril1Je$U juhvati 

apane-powietrze kierujące się w dół; juhvati-ofiarowuje; pral}am-po
wietrze, które działa na zewnątrz; pral}e-w powietrzu wychodzącym na 
zewnątrz ; apdnam-powietrze skierowane w dół; tathd-również ; apare-inni ; 
prdl}a-powietrze wychodzące na zewnątrz ; apdna-powietrze kierujące się w 
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dół; gati-ruch; ruddhvii-kontrołując; prii�iiyiima-trans wywołany wstrzy
maniem oddechu; pariiya�ii�-tak nastawieni; apare-inni; niyata-kontrolo
wane; iihiirii�-jedzenie; prii�iin-powietrze wychodzące; prii�e�u-w po
wietrzu wychodzącym; juhvati-ofiarowuje. 

TŁUMACZENIE 
A są nawet tacy, którzy - aby osiągnąć trans - skłaniają s ię ku 

procesowi powstrzymywania oddechu, praktykując zatrzymanie ruchu 
wydechu we wdechu, a wdechu w wydechu, i tym sposobem - zatrzyma
wszy w końcu wszelkie oddychanie - pozostają w transie. Niektórzy z 
nich, poprzez zmniejszenie i lości przyjmowanego pokarmu, składają 
wydech jemu samemu w ofierze. 

ZNACZENIE 
System yogi polegający na kontrolowaniu procesu oddychania nazywany 

jest prii�ii-yiima i na początku praktykowany jest w systemie ha{ha-yogi 
poprzez różne postawy siedzące. Wszystkie z tych procesów polecane są dla 
kontrolowania Żmysłów i dla postępu w realizacji duchowej. Praktyka ta 
obejmuje równie"ż kontrolowanie powietrza wewnątrz ciała, co umożliwia 
równoczesny jego ruch w przeciwnych kierunkach. Powietrze apiina kieruje 
się w dół, a powietrze prii�a w górę. Yogin zajmujący się systemem 
prii�iiyiima praktykuje oddychanie w przeciwnym kierunku, tak aż prądy 
powietrza zneutralizują się w puraka, zrównoważeniu. Kiedy wydychane 
powietrze ofiarowane jest powietrzu wdychanemu, nazywa się to recaka. 
Kiedy oba prądy powietrza zostaną całkowicie zatrzymane, nazywane jest to 
yogo..-kumbhaka . Poprzez praktykowanie yogi-kumbhaka, yogin przedłuża 
swoje życie o wiele, wiele łat. Osoba świadoma Km1y jednakże, pełniąc 
zawsze transcendentalną służbę miiości dla Pana, automatycznie staje się 
kontrolerem swoich zmysłów. Ponieważ zmysły jej są zawsze zaangażowane 
w służbę dla Km1y, nie mają one okazji zajęcia się czymś innym. Wskutek 
tego, z chwilą zakończenia tego życiajest ona w naturalny sposób przenoszona 
na transcendentalny plan Pana Kr�Qy. Dlatego też nie robi ona żadnych 
wysiłków w celu przedłużenia swego życia. Od razu osiąga platformę 
wyzwolenia. Osoba świadoma Kr�QY zaczyna od etapu transcendentalnego i 
bezustannie pogrążona jest w tej świadomości. Dlatego nie upada i szybko 
osiąga królestwo Najwyższego Pana. Praktyka polegająca na zmniejszeniu 
ilości pokarmu jest podejmowana automatycznie, kiedy ktoś je tyłkoprasiidam 
Kr�Qy, czyli pożywienie najpierw ofiarowane Panu. Zmniejszenie ilości 
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spożywanego pokarmu jest bardzo pomocne w kontroli zmysłów. A bez 
kontrolowania zmysłów nie ma możliwości wydostania się z tej materialnej 
niewoli. 

1EKST 30 
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sarve'py ete yajna-vido 
yajna-k�apita-kalma$ii� 

yajna-śi$tiimrta-bhujo 
yiinti brahma saniitanam 

sarve-wszystkie; api-chociaż na pozór różne; ete-wszystkie te; yqjna
vida�-świadomy celu spełniania; yajna-ofiar; k$apita-tiędąc oczyszczonym 
ze skutków takich czynów; ka/ma$ii�-następstwa grzechów; yqjna-śi${a-jako 
rezultat spełniania takichyajnas ; amrta-bhuja�-ci, którzy spróbowali takiego 
nektaru ; ydnti-osiągają; brahma-najwyższą ; sandtanam-wieczną atmosferę. 

TŁUMACZENIE 
Wszyscy ci, którzy ofiarę pełnią  i znają jej znaczenie, zostają oczysz

czeni z następstw swoich grzechów, a skosztowawszy nektaru będącego 
rezultatem takiej ofiary - osiągają najwyższą wieczną atmosferę. 

ZNACZENIE 
Z powyższego objaśnienia różnego typu ofiar, mianow1c1e: ofiary z 

własnego majątku, studiowanie Ved albo doktryn filozoficznych, i praktyko
wania systemuyogi, można dowiedzieć się, że głównym celem ich wszystkich 
jest kontrolowanie zmysłów. Zadowalanie zmysłów jest główną przyczyną 
egzystencji materialnej ; zatem dopóki ktoś tego nie zarzuci, nie ma on szansy 
na wzniesienie się do wiecznej platformy - pełnej wiedzy, szczęścia i życia. 
Platforma ta znajduje się w wiecznej atmosferze, atmosferze Brahmana. 
Wszystkie wyżej wymienione ofiary pomocne są w oczyszczeniu się z 
następstw grzechów tego materialnego życia. Przez taki postęp w życiu nie 
tylko osiąga się szczęście i pełnię, ale również, po opuszczeniu ciała 
materialnego, wchodzi się do wiecznego królestwa Boga, czy to łącząc się z 
bezosobowym Brahmanem, czy obcując bezpośrednio z Najwyższą Osobą 
Boga, Kr�Qą. 
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nayam /oko'sty ayajiiasya 
kuto'nya� kuru-sattama 

(Rozdz. 4 

na-nigdy; ayam-to; /oka�-planeta; asti-jest; ayajiiasya-głupców; kuta� 
-gdzie jest; anya�-inny; kuru-sattama--0 naj lepszy spośród Kaurawów. 

11:.. UMACZENIE 
O najlepszy spośród Kaurawów, bez pełnienia ofiary nie można być 

szczęśl iwym na tej planecie ani w tym życiu, cóż więc powiedzieć o 
następnym? 

ZNACZENIE 
Bez względu na to jaką formę posiadamy w tym życiu, pozostajemy 

nieświadomi swojej rzeczywistej pozycji .  Innymi słowy, przyczyną naszego 
pobytu w tym świecie materialnym są złożone skutki naszego grzesznego 
życia w przeszłości. Niewiedza jest przyczyną grzechu, a grzech jest 
przyczyną przeciągania się naszej egzystencji w tym świecie materialnym. 
Ludzka forma życia jest jedyną furtką, przez którą można wydostać się z 
niewoli egzystencji materialnej .  Dlatego Vedy dają nam szansę takiej ucieczki, 
wskazując ścieżki religii, ekonomicznego dobrobytu, uregulowanego zadowa
lania zmysłów i w końcu - środki do całkowitego wydostania się z tych 
nieszczęsnych warunków. Ścieżka religii albo różnego rodzaju ofiary polecane 
wyżej, automatycznie rozwiązują nasze problemy ekonomiczne. Przez pełnie
nie yajiia możemy mieć wystarczającą ilość pożywienia, mleka, etc. - nawet 
jeśli jest tak zwany wzrost populacji . Kiedy ciało zostaje odpowiednio 
nakarmione i zaopatrzone w potrzebne mu przedmioty, naturalnie następnym 
etapem jest zadowalanie zmysłów. Dlatego Vedy zalecają uświęcone małżeń
stwa dla uregulowanego zadowalania zmysłów. Można zatem stopniowo 
wznosić się z niewoli materialnej do poziomu wyzwolenia, a najwyższą 
doskonałością wyzwolonego życia jest obcowanie z Najwyższym Panem. 
Doskonałość można osiągnąć przez spełnianie yajiias (ofiar), jak to opisano 
powyżej. Nie można oczekiwać szczęścia w życiu, jeśli nie pełni się 
polecanych przez Vedy ofiar. Istnieją różne poziomy materialnych wygód na 
różnych wyższych planetach i we wszystkich przypadkach na osoby zaanga-
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żowane w pełnienie różnego rodzaju yajnas czeka ogromne szczęście. Jednak 
najwyższym rodzajem szczęścia,jakie może osiągnąć człowiek,jest wzniesie
nie się na planety duchowe - poprzez praktykowanie świadomości K�Qy. 
Życie w świadomości Kr�QY jest zatem rozwiązaniem wszystkich problemów 
egzystencj i  materialnej .  

lEKST 32 
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evam bahu-vidha yajna 
vitara brahmal}o mukhe 

karma-Jan viddhi tan sarvan 
evam jnatva vimok�yase 

evam-w ten sposób; bahu-vidha�-różne rodzaje; yajna�-ofiar; vitata�
powszechne; brahmal}a�-Ved; mukhe-wobec; karma-Jan-zrodzone z pra
cy; viddhi-powinieneś wiedzieć; tan- ich; sarvan-wszystkie; evam-w ten 
sposób; jnatva-wiedząc; vimok�yase-będziesz wyzwolony. 

Il. UMACZENIE 
Wszystkie te ofiary polecane są przez Vedy i wszystkie one zrodziły się 

z róż nego typu prac. Znając je jako takie, osiągniesz wyzwolenie. 

ZNACZENIE 
Vedy wspominają o wszystkich typach ofiar, wymienionych powyżej, jako 

odpowiadających ludziom zajętym różnego rodzaju pracami.Ponieważ ludzie 
są tak bardzo pochłonięci cielesną koncepcją życia, ofiary te zostały ustalone 
w taki sposób, że pozwalają one angażować zarówno ciało, umysł, jak i 
inteligencję. Ale ostatecznym celem ich wszystkich jest doprowadzenie do 
wyzwolenia z tego ciała. Pan potwierdza to tutaj Swymi własnymi słowami. 

lEKST 33  
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śreyiin dravyamayiid yajniij 
jniina-yajnal.z parantapa 

sarvam karmiikhilam piirtha 
jniine parisamiipyate 

[Rozdz. 4 

śreyiin-większy; dravyamayiit-niż poświęcenie posiadłości materialnych; 
yajniit-wiedza; jniina-yajnal.z-ofiara w wiedzy; parantapa-0 pogromco 
wroga; sarvam-wszystkie; karma-czynności; akhilam-na ogół; piirtha-0 
synu Prthy; jniine-w wiedzy; parisamiipyate-kulminuje w. 

11:.. UMACZENIE 
O pogromco wroga, ofiara z wiedzy większa jest n iź l i  ofiara z 

posiadłości materia lnych .  Ale ofiara z pracy, O synu Prthy, kończy się 
wiedzą transcendentalną. 

ZNACZENIE 
Celem wszystkich ofiar jest osiągnięcie doskonałej wiedzy, następnie 

uwolnienie się od trosk materialnych i ostatecznie - zaangażowanie się w 
transcendentalną służbę miłości dla Najwyższego Pana (świadomość Kr�QY ). 
Niemniej jednak, we wszystkich tych aktach ofiarnych zawiera się pewna 
tajemnica i tajemnicę tę należy poznać. Ofiary przyjmują czasami różne 
formy, w zależności od określonych wierzeń pełniącego te ofiary. Kiedy wiara 
spełniającego ofiarę osiąga stan wiedzy transcendentalnej ,  powinien być on 
uważany za bardziej światłego, niż ten, który składa ofiarę z bogactw 
materialnych, bez takiej wiedzy.jako że ofiary składane bez wiedzy pozostają 
na platformie materialnej i nie przynoszą żadnych korzyści duchowych. 
Prawdziwa wiedza kulminuje w świadomości Kr�Qy, będącej najwyższym 
stanem wiedzy transcendentalnej. Bez wzniesienia się do wiedzy, ofiary są 
jedynie czynnościami materialnymi. W zależności od różnego stopnia 
świadomości, czyny ofiarne nazywane są czasami karma-kii'}<ja, czyli 
czynnościami dla zysków, a czasamijniina-kii'}<ja - wiedzą prowadzącą do 
prawdy. I niewątpliwie lepiej jest, jeśli wszystkie czyny ofiarne znajdują swój 
finał w wiedzy. 

TEKST 34 
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tad viddhi pra!Jipatena 
paripraśnena sevaya 

upadek�yanti te jnanam 
jnaninas tattva-darśina� 

257 

rat-tę wiedzę o różnego rodzaju ofiarach; viddhi-spróbuj zrozum1ec; 
pra!Jipatena-przez zbliżenie się do mistrza duchowego; paripraśnena-przez 
pokorne pytanie; sevaya-przez pełnienie służby; upadek�yanti-wtajemni
czą; te-ciebie; jnanam-wiedza; jnanina�-samo-zrealizowany; tattva
prawda; darśina�-ci, którzy widzieli. 

TI:.. UMACZENIE 
Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do m istrza duchowego. 

Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samo-zrealizowana 
dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. 

ZNACZENIE 
Scieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Dlatego Pan radzi 

nam przyjęcie mistrza duchowego z linii sukcesji uczniów zapoczątkowanej 
przez Samego Pana. Nikt nie może być bona fide mistrzem duchowym, jeśli 
nie przestrzega tej zasady sukcesji uczniów. Oryginalnym mistrzem duchowym 
jest Sam Pan, a osoba pochodząca z sukcesji uczniów może wyjawić swemu 
uczniowi przekaz Pana w postaci niezmienionej .  Nikt nie może zrealizować 
się duchowo za pomocą wymyślonego przez siebie procesu, tak jak jest to 
zwyczajem niemądrych oszustów. Bhagavatam mówi: dharmam hi sak�ad
bhagavat-pra!Jitam - ścieżka religii została wskazana bezpośrednio przez 
Pana. Zatem ani spekulacje umysłowe, ani jałowe dyskusje nie mogą nikomu 
pomóc w uczynieniu postępu w życiu duchowym. Po to, aby otrzymać wiedzę, 
należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego. Należy przyjąć takiego 
mistrza duchowego, całkowicie mu się podporządkować i służyć mu bez 
fałszywego prestiżu. Sekret postępu w życiu duchowym polega na zadowalaniu 
samo-zrealizowanego mistrza duchowego. Zadawanie pytań i pokora stanowią 
o duchowym rozumieniu. Werset ten potępia zarówno bezrozumne naśla
downictwo, jak i zadawanie absurdalnych pytań. Należy nie tylko pokornie 
słuchać mistrza duchowego, ale również poprzez pokorę, zadawanie pytań i 
pełnienie służby, zdobywać od niego wiedzę. Bona fide mistrz duchowy jest z 
natury bardzo dobry dla uczniów. A wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze 
gotowy do pełnienia służby, przekaz wiedzy staje się doskonały. 
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yaj jnatva na punar moham 
evam yasyasi par,ujava 

yena bhutany aśe�ilfJi 
drak�yasy atmany atho mayi 

[Rozdz. 4 

yat-to ; jndtvd-wiedząc ; na-nigdy ; puna�-znowu ; moham-złudzenie ; 
evam-w ten sposób ;ydsyasi-pójdziesz ;pdfJ{fava-0 synu P3.Qc;łu ;yena-przez 
które ; bhzitdni-wszystkie żywe istoty ; aśe�dfJi-całkowicie ; drak�yasi-zoba
czysz; atmani-w Najwyższej Duszy; atho-czyli innymi słowy; mayi-we 
Mnie. 

TŁUMACZENIE 
I jeśli w ten sposób poznasz prawdę, będziesz wiedział, że wszystkie 

żywe i stoty są jedynie częścią Mnie, spoczywają we Mnie i są Moje. 

ZNACZENIE 
Kto otrzymał wiedzę od duszy samo-zrealizowanej, czyli osoby, która zna 

prawdziwą postać rzeczy, ten wie, że wszystkie żywe istoty są cząstkami 
Najwyższej Osoby Boga, Pana Śri Km1y. Złudzenie egzystencji oddzielnej od 
Kr�r:iy nazywane jest mdyd (md - nie; yd - to). Niektórzy myślą, że nie mamy 
nic wspólnego z Kr�r:ią, że Kr�r:ia jest tylko wielką osobistością historyczną, 
Absolutem zaś jest bezosobowy Brahman. W rzeczywistości, jak informuje o 
tym Bhagavad-gita, bezosobowy Brahman jest osobistym blaskiem Kr�r:iy, 
Najwyższej Osoby Boga, przyczyny wszystkiego. Brahma-samhita wyrażnie 
oznajmia, że Kr�r:ia jest Najwyższą Osobą Boga, przyczyną wszystkich 
przyczyn. Nawet miliony inkarnacji są jedynie Jego różnymi ekspansjami. 
Ekspansjami Kr�r:iy są również żywe istoty. Filozofowie Mayavadi błędnie 
myślą, że Kr�r:ia traci Swą oddzielną egzystencję w wielu Swoich ekspansjach. 
Myśl taka jest z natury materialna. W tym materialnym świecie zdobyliśmy 
doświadczenie, iż rzecz, która została rozdzielona na części, traci swoją 
pierwotną tożsamość. Filozofowie Mayavadi nie potrafią zrozumieć tego, że 
Absolut oznacza, iż jeden plus jeden równa się jeden i jeden minus jeden 
również wynosi jeden. Tak jest bowiem w przypadku świata absolutnego. 
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Z braku dostatecznej wiedzy o nauce absolutu jesteśmy teraz w złudzeniu i 
dlatego myślimy, iż jesteśmy oddzieleni od Kr�ąy. Chociaż jesteśmy oddziel
nymi cząstkami Kr�ąy, to jednak nie jesteśmy różni od Niego. Różnice 
cielesne pomiędzy żywymi istotami są miiyq, czyli nie są czymś rzeczywi
stym. 

Zadaniem nas wszystkich jest zadowalanie Kr�QY. Jedynie z powodu miiyi 
Arjuna myślał, że okresowy cielesny związek z krewnymi był czymś 
ważniejszym od jego wiecznego duchowego związku z Kr�ąą. Cała nauka 
Bhagavad-gity zmierza do tego wniosku, że żywa istota, jako Jego wieczny 
sługa, nigdy nie może zostać oddzielona od Kr�QY, a jej wrażenie bycia 
tożsamością samodzielną, nie związaną z Kr�ąą, nazywane jest mayą. Żywe 
istoty, jako indywidualne cząstki N aj wyższego, mają pewien cel do spełnienia. 
Zapomniawszy o tym celu, od czasów niepamiętnych przebywają w różnego 
rodzaju ciałach: jako ludzie, zwierzęta, półbogowie, etc. Przyczyną tych 
różnic cielesnych jest zapomnienie o transcendentalnej służbie dla Pana. Kto 
jednak angażuje się w taką służbę poprzez świadomość Kr�ąy, ten od razu 
zostaje od tego złudzenia uwolniony. Czystą wiedzę można otrzymać jedynie 
od bona fide mistrza duchowego i w ten sposób uchronić się przed złudzeniem, 
że żywa istota jest równa Kr�ąie. Doskonała wiedza oznajmia, że Najwyższa 
Dusza (Kr�ąa)jest najwyższym schronieniem dla wszystkich żywych istot, a 
porzucając to schronienie, żywe istoty - pod wpływem energii materialnej -
ulegają złudzeniu, odnosząc wrażenie, iż posiadają oddzielną tożsamość. 
Wskutek tego, przyjmując różnego rodzaju ciała, zapominają oKr�ąie. Kiedy 
jednak takie ulegające złudzeniu żywe istoty osiągają świadomość Kr�ąy, 
oznacza to, że znajdują się na ścieżce do wyzwolenia. Potwierdza to 
Bhiigavatam: muktir hitviinyathii ropam svarope1:1a vyavasthiti� . Wyzwo
lenie jest równoznaczne z osiągnięciem swojej organicznej pozycji wiecznego 
sługi Kr�QY (świadomość Kr�ąy). 

IBKST 36 
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api ced asi piipebhya� 
sarvebhya� piipa-krttama� 

sarvam jniina-plavenaiva 
vr.jinam santari!jyasi 



260 Bhagavad-glta Taką Jaką Jest [Rozdz. 4 

api-nawet; cer-jeśli; asi-jesteś; piipebhya�-z grzeszników; sarvebhya�
ze wszystkich; piipa-krttama�-największym grzesznikiem; sarvam-wszyst
kie takie grzeszne czyny; jniina-plavena-za pomocą łodzi wiedzy transcen
dentalnej; eva-na pewno; vr.jinam-ocean nieszczęść; santari!fyasi-prze
płyniesz. 

lŁUMACZENIE 
Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich 

grzeszników, to jeśli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, 
będziesz w stanie przepłynąć ocean n ieszczęść. 

ZNACZENIE 
Prawidłowe zrozumienie swojej organicznej pozycji w związku z Kr�i:iąjest 

w stanie od razu uwolnić daną osobę od zabójczej walki o egzystencję, która 
toczy się w oceanie niewiedzy. Materialny świat porównywany jest czasami 
do oceanu niewiedzy, a czasami do płonącego lasu. Walka o życie w oceanie 
jest bardzo bolesna nawet dla doskonałego pływaka i jeśli znajdzie się ktoś, 
kto uratuje tego zmagającego się z oceanem pływaka, jest on największym 
wybawcą. Doskonała wiedza otrzymana od Najwyższej Osoby Boga jest 
ścieżką wiodącą do wyzwolenia. Ł.ódż świadomości Kr�i:tY jest prostym, ale 
zarazem najdoskonalszym i najbardziej wzniosłym środkiem zbawienia. 

yathaidhiimsi samiddho'gnir 
bhasmasiit kurute'rjuna 

jniiniigni� sarva-karmiir.zi 
bhasmasiit kurute tathii 

yathii-tak jak; edhiimsi-drwa, opał; samiddha�-płonący; agni�-ogień; 
bhasmasiit-obraca w popiół; kurute-tak czyni; arjuna-0 Arjuno; jniina
agni!z-ogień ·wiedzy; sarva-karmiir.zi-wszelkie skutki czynów materialnych; 
bhasmasiit-w popiół; kurute-tak czyni; tathii-podobnie. 

1Ł UMACZENIE 
Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalane drewno, tak też Arjuno 

czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie następstwa czynów 
materialnych. 
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ZNACZENIE 
Doskonała wiedza o duszy i Duszy Najwyższej oraz ich związku, została 

porównana tutaj do ognia. Ogień ten spala i obraca w popiół zarówno skutki 
czynów niepobożnych, jak i wszelkie następstwa czynów pobożnych. Skutki 
te mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju: istnieją skutki dopiero 
tworzące się, skutki już owocujące, skutki już odebrane oraz skutki a priori. 
Jednak wiedza o organicznej pozycji żywej istoty obraca je wszystkie w 
popiół. Jeśli ktoś posiada doskonałą wiedzę, wszystkie skutki jego czynów, 
zarówno a priori, jak i a posteriori, ulegają spaleniu. Vedy oznajmiają: ubhe 
uhaivai�a ete taraty amrta� s<idhv-asiidhiini: "Osoba ta przezwycięża skutki 
zarówno pobożych, jak i niepobożnych czynów." 

IBKST 38 
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na  h i  jiianena sadrśain 
pavitram iha vidyate 

tat svayain yoga-sainsiddha� 
kalenatmani vindati 

na-nigdy; hi-z pewnosc1ą; 1nanena-za pomocą wiedzy; sadrśam-w 
porównaniu; pavitram-uświęcony; iha-w tym świecie; vidyate- istnieje; 
tat-to; svayam-sam; yoga-oddanie; sainsiddha�-dojrzały; kalena-z biegiem 
czasu; atmani-w sobie; vindati-cieszy się. 

TŁUMACZENIE 
Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzę 

transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego m isty
cyzmu, a kto ją osiągnął, ten z biegiem czasu raduje się sobą w sobie 
samym. 

ZNACZENIE 
Kiedy mówimy o wiedzy transcendentalnej, mamy na myśli transcenden

talne rozumienie. Nie ma zatem nic tak wzniosłego i czystego jak wiedza 
transcendentalna. Niewiedza jest przyczyną naszej niewoli, a wiedza jest 
drogą do wyzwolenia. Wiedza ta jest dojrzałym owocem służby oddania. Kto 
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ją posiadł, ten nie musi już nigdzie szukać spokoju, gdyż raduje się pokojem 
będącym w nim samym. Innymi słowy, wiedza ta i pokój kulminują w 
świadomości Km1y. Jest to ostatnie słowo Bhagavad-gity. 

lEKST 39  
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śraddhaval labhate jnanam 
lat-para& samyatendriya& 

jnanam labdhva param santim 
acire�1adhigacchat i 

śraddhavan-człowiek wierzący; labhate-osiąga; jnanam-wiedzę; tat
para&-bardzo przywiązany do; samyata-kontrolowane; indriya&-zmysły; 
jnanam-wiedzę; labdhva-osiągnąwszy; param-transcendentalny; śantim
pokój; acire�a-wkrótce; adhigacchati-osiąga. 

11:, UMACZENIE 
Człowiek pełen wiary, zaabsorbowany wiedzą transcendentalną 

panujący nad zmysłami, szybko osiąga najwyższy pokój duchowy. 

ZNACZENIE 
Taką wiedzę o świadomości Kr�ąy może osiągnąć człowiek, który posiada 

mocną wiarę w Kr�ąę. Wierzącym nazywany jest ten, kto myśli, że jedynie 
przez działanie w świadomości Kr�r:iy może osiągnąć najwyższą doskonałość . 
Wiarę taką można zdobyć przez pełnienie służby oddania i przez intonowanie 
"Hare Kr��a. Hare Kr��a. Kr��a Kr��a. Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama 
Rama Rama, Hare Hare" , które oczyszcza nasze serca z wszelkiego 
materialnego brudu. Poza tym należy kontrolować zmysły. Osoba pokładająca 
wiarę w Kr�ąie i kontrolująca zmysły może szybko i bez trudu osiągnąć 
doskonałość w wiedzy o świadomości Kr�ąy. 

lEKST 40 
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ajiiaś ciiśraddadhiinaś ca 
samśayiitmii vinaśyati 

niiyam loko'sti na paro 
na sukham samśayiitmana� 
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ajiia�-głupcy nie posiadający wiedzy pism wzorcowych; ca-i; aśradda
dhana�-bez wiary w pisma objawione; ca-również; samśaya-wątpliwości; 
iitmii-osoba; vinaśyati-upada ponownie; na-nigdy; ayam-ten; loka�-świat:, 
asti-jest; na-ani nie; para�-następne życie; na-nie; sukham-szczęście; 
samśaya-pełen wątpliwości; iitmana�-osoby. 

TŁUMACZENIE 
Kto jednak nie posiada wiedzy ani wiary, kto wątpi w pisma objawione, 

ten nie osiągnie Boskiej świadomości. Dla wątpiącej duszy nie ma 
szczęścia an i  w tym świecie, an i  w następnym. 

ZNACZENIE 
Spośród wielu standardowych i autorytatywnych pism objawionych, naj

lepszymjestBhagavad-gita . Ludzie, którzy w swym postępowaniu niemalże 
podobni są do zwierząt, nie posiadają wiary w standardowe pisma objawione 
ani też nie mają wiedzy o nich. A niektórzy, nawet chociaż posiadają wiedzę o 
takich pismach i mogą cytować z nich ustępy, to nie mają właściwie wiary w 
ich słowa. Są też inni, którzy wierząc w pisma święte, takie jakBhagavad-gita, 
nie wierzą jednak w Najwyższą Osobę Boga, Śri Km1ę, i nie oddają Mu czci . 
Takie osoby nie mogą wytrwać w świadomości Km1y i upadają. Te spośród 
wszystkich wyżej wymienionych osób, które nie mają żadnej wiary i zawsze 
wątpią, nie czynią w ogóle postępu. Ludzie pozbawieni wiary w Boga i Jego 
objawione słowo, nie znajdują niczego dobrego ani w tym świecie, ani w 
następnym. Nie ma dla nich żadnego szczęścia. Dlatego należy z wiarą 
przestrzegać zasad pism objawionych i w ten sposób wznieść się do platfonny 
wiedzy. Bowiem tylko taka wiedza może pomóc w osiągnięciu transcendental
nej platformy duchowego rozumienia. Innymi słowy, osoby wątpiące nie 
zajmują żadnej pozycji na ścieżce wyzwolenia duchowego. Aby osiągnąć 
sukces, należy brać przykład z wielkich iiciiryów pochodzących z sukcesji 
uczniów. 



264 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

yoga-sannyasta-karmtązam 
jniina-sanchinna-samśayam 

iitma-vantam na karmii!Ji 
nibadhnanti dhananjaya 

[Rozdz. 4 

yoga-służba oddania w karma-yodze; sannyasta-wyrzeczony; karmii!Jam 
-wykonujących; jniina-wiedza; sanchinna-przecięte przez rozwój wiedzy; 
samśayam-wątpł iwości; iitma-vantam-utwierdzony w sobie; na-nigdy; 
karmii�1i-prace; nibadhnanti-wiążą; dhana,-1jaya-O zdobywco bogactw. 

TŁUMACZENIE 
Ten, kto wyrzekł się owoców swojej pracy, którego wątpl iwości  rozpro

szone zostały przez wiedzę transcendentalną i kto utwierdzony jest w 
sobie - dla tego, O zdobywco bogactw, czyn nie jest przyczyną n iewol i. 

ZNACZENIE 
Kto przestrzega instrukcji Gity, tak jak nakazuje to Pan, Najwyższa Osoba 

Boga, ten uwalnia się od wszelkich wątpliwości, dzięki łasce wiedzy transcen
dentalnej .  Jako cząstka Pana, posiadając pełną świadomość Kr�QY , jest on już 
utwierdzony w samo-wiedzy. Wskutek tego czyn nie jest już dla niego 
przyczyną niewoli. 

lEKST 42 
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tasmiid ajniina-sambhutarn 
hrt-stham jniiniisiniitmana� 

chiuvainam samśayam yogam 
iili${holli${ha bhiirata 

tasmiit-dlatego; ajniina-sambhutam-rezultat ignorancji; hrt-stham-usy
tuowany w sercu;jniina-wiedza; as inii-przez broń; iitmana�-duszy; chiuvii 
-przecinając; enam-to; samśayam-wątpliwości; yogam-w yodze; iiti$[ha
będąc utwierdzonym; uuhi${ha-powstań do walki; bhiirata-0 potomku 
Bharaty. 
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11:. UMACZENIE 
Zatem wszelkie wątpliwości, które powstały w twoim sercu z powodu 

niewiedzy, powinny zostać zwalczone bronią wiedzy. Uzbroiwszy się w 
yogę, O Bharato, powstań i walcz! 

ZNACZENIE 
System yogi, o którym mowa w tym rozdziale, nazywany jest saniltana

yogq, czyli wiecznymi czynnościami żywej istoty. W yodze tej można 
wyróżnić dwa rodzaje aktów ofiarnych: jeden nazywany jest ofiarą z własnych 
bogactw materialnych, a drugi wiedzą o duszy, co jest czysto duchowym 
zajęciem. Jeśli ofiara z dóbr materialnych nie idzie w parze z realizacją 
duchową, wtedy staje się ona ofiarą materialną. Kto natomiast dokonuje takiej 
ofiary w jakimś celu duchowym, czyli w służbie oddania, ten czyni doskonałą 
ofiarę. Jeśli weźmiemy pod uwagę czynności duchowe, znajdziemy tu również 
dwa podziały, mianowicie: zrozumienie własnego "ja" (czyli własnej orga
nicznej pozycji) oraz zrozumienie prawdy o Najwyższej Osobie Boga. Kto 
podąża ścieżką wytyczoną przez Gitę, taką jaką ona jest, ten bez trudu może 
zrozumieć te dwie dziedziny wiedzy duchowej .  Nie ma on trudności w 
osiągnięciu doskonałej wiedzy o duszy, jako cząstce Pana. I wiedza taka jest 
dobrodziejstwem dla osoby rozumiejącej transcendentalne czyny Pana. Na 
początku tego rozdziału Pan Sam wspomniał o Swoich transcendentalnych 
czynach. Kto nie przyjmuje nauk Gity, ten jest osobą niewierzącą, co oznacza 
też, że niewłaściwie korzysta ze swojej częściowej niezależności danej mu 
przez Pana. Jeśli ktoś, pomimo takich nauk, nie rozumie prawdziwej natury 
Pana, jako wiecznej ,  pełnej szczęścia i wszechwiedzącej Osoby Boga, ten z 
pewnością jest głupcem numer jeden. Niewiedzę można zniweczyć poprzez 
stopniowe przyjmowanie zasad świadomości Kr�ąy. Świadomość Kr�ąy 
może zostać rozbudzona poprzez różnego rodzaju ofiary składane półbogom, 
ofiary dla Brahmana, ofiarę celibatu, życia rodzinnego, kontrolowanie 
zmysłów, praktykowanie yogi mistycznej, oddawanie się pokutom, rezygnację 
z dóbr materialnych, studiowanie Ved i przez uczestniczenie w instytucj i  
społecznej nazywanej var1;aśrama-dharma. Wszystkie te czynności znane są 
jako ofiary i podstawą ich wszystkich jest uregulowane działanie. Jednakże 
wykonując te wszystkie czynności, nie należy zapominać o celu jaki im 
przyświeca - o samo-realizacji . Kto dąży do tego celu, ten jest prawdziwym 
studentem Bhagavad-gity; kto natomiast wątpi w autorytet Kr�ąy - upada. 
Dlatego jest taka zasada, która oznajmia, że Bhagavad-gitę, czy też każde 
inne pismo święte, należy studiować pod kien.mkiem bona fide mistrza 
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duchowego, służąc mu i całkowicie mu się podporządkowując. Bona fide 
mistrz duchowy pochodzi z sukcesji uczniów istniejącej od czasów niepa
miętnych i nie wypacza on nauk Najwyższego Pana, jakich miliony lat temu 
udzielił On bogu Słońca (przez którego następnie nauki Bhagavad-gity 
zostały przekazane do ziemskiego królestwa) . Należy więc podążać ścieżką 
wytyczoną przez Bhagavad-gitę, tak jak poleca to sama Gita, i należy 
wystrzegać się ludzi zainteresowanych włas_ną korzyścią i popularnością, 
którzy zwodzą innych ze słusznej drogi. Pan jest bezwzględnie Najwyższą 
Osobą, a czyny Jego są transcendentalne. Kto to rozumie, ten jest osobą 
wyzwoloną już od samego początku swoich studiów nad Gitq. 

W ten sposób kończq się wyjaśnienia Bhaktivedanty do czwartego 
rozdziału Śrimad-Bhagavad-gity, traktujqcego o Wiedzy transcendentalnej. 



ROZDZIAŁ V 

Kar!Jla-yoga -
Działanie w Swiadomości Kr�l}Y 

lEKSf I 
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ajruna uvaca 
sannyasam karma1Jiim kr�IJa 

punar yogam ca śamsasi 
yac chreya etayor ekam 

tan me brohi suniścitam 

arjunal; uvaca-Arjuna rzekł; sannyasam-wyrzeczenie; karma1Jiim-ze 
wszystkich czynności; kr�IJa-0 Km10; puna}J-ponownie; yogam-służba 
oddania; ca-również; śamsasi-pochwalasz; yat-która; śreyaJ;-jest korzyst-

267 
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na; etayo�-z tych dwu; ekam-jeden; tat-to; me-mnie; bnihi-powiedz proszę ; 
suniścitam-wyraźnie. 

RUMACZENIE 
Arjuna rzekł: O Knąo, najpierw poprosiłeś mnie, abym wyrzekł s ię 

działania, a następnie poleciłeś mi  pracę w oddaniu. Z atem, proszę Cię 
teraz, powiedz mi wyrażnie, która z tych dwóch dróg jest lepsza? 

ZNACZENIE 
W piątym rozdziałe Bhagavad-gity Pan mówi, że praca w służbie oddania 

lepsza jest od jałowych spekulacji umysłowych. Służba oddania łatwiejsza jest 
od tej ostatniej drogi, jako że będąc z natury transcendentalną, nie pociąga za 
sobą żadnych następstw. Rozdział drugi podaje elementarną wiedzę o duszy i 
tłumaczy jej niewolę w ciele materialnym. Tłumaczy on również, w jaki sposób 
wydostać się z tej niewoli poprzez buddhi-yogę, czyli służbę oddania. Trzeci 
rozdział wyjaśnia, że osoba, która osiągnęła platformę wiedzy, nie ma już 
żadnych obowiązków do spełnienia. A w rozdziale czwartym Pan oznajmił 
Arjunie, że wszelkiego rodzaju czyny ofiarne kulminują w wiedzy. Jednakże 
pod koniec rozdziału czwartego Pan poradził Arjunie, aby powstał i wałczył 
w pełnej wiedzy. Zatem podkreślając równocześnie wagę obu - zarówno 
pracy w oddaniu, jak i bierności w wiedzy - Kr�i:ia wprawił Arjunę w 
zakłopotanie, tak, że nie wiedział on jakiego dokonać wyboru. Arjuna 
rozumie, że wyrzeczenie w wiedzy polega na porzuceniu wszelkiego rodzaju 
prac zaliczanych do czynności zmysłowych. Ale jak można przestać działać, 
kiedy pełni się pracę w służbie oddania? Innymi słowy, myśli on, że sannyiisa 
czyli wyrzeczenie w wiedzy, powinno być całkowicie wolne od wszelkiego 
rodzaju aktywności, ponieważ praca i wyrzeczenie zdają się być dla niego 
czymś nie do pogodzenia. Zdaje się on nie rozumieć tego, że praca 
wykonywana w pełnej wiedzy nie pociąga za sobą żadnych skutków, zatem 
jest taka sama jak bierność. Dlatego zapytuje on, czy powinien całkowicie 
wyrzec się wszelkiego działania, czy też pracować w pełnej wiedzy. 

lEKST 2 
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śri bhagaviin uviica 
sannyiisa� karma-yogaś ca 

ni�śreyasa-kariiv ubhau 
tayos tu karma-sannyiisiit 

karma-yogo viśi�yate 

śri bhagaviin uviica--Osoba Boga rzekł; sannyiisa�-wyrzeczenie się dzia
łania; karma-yoga�-praca w oddaniu; ca-również; ni�śreyasa-karau
wszystkie prowadzące do ścieżki wyzwolenia; ubhau-obie; tayo�-z tych 
dwóch; tu-ale; karma-sannyiisiit-w porównaniu z wyrzeczeniem się pracy 
dla zysków; karma-yoga�-praca w oddaniu; viśi�yate-jest lepsza. 

11:. UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Z arówno wyrzeczenie s ię pracy, jak i praca w 

oddaniu - prowadzą do wyzwolenia. Ale z tych dwu dróg - praca w 
służbie oddania lepsza jest od wyrzeczenia s ię czynu .  

ZNACZENIE 
Praca dla zysków (w poszukiwaniu uciech zmysłowych) jest przyczyną 

niewoli materialnej .  Tak długo, dopóki jest się zaangażowanym w czynności 
mające na celu podwyższenie poziomu wygód cielesnych, tak długo będzie się 
transmigrowało poprzez różne gatunki ciał, przedłużając bez końca niewolę 
materialną. Śrimad-Bhiigavatam potwierdza to w następujący sposób: 

nunam pramatta� kurute vikarma yad-indriya-pritaya iiprl}oti 
na sadhu manye yata iitmano 'yam asann api kleśada iisa deha� 

pariibhavas tiivad abodha-jiito yiivanna jijniisata iitma-tattvam 
yiivat kriyiis tiivad idam mano vai karmiitmakam yena śarfra-bandha� 

evam mana� karma vaśam prayunkte avidyayiitmany upadhiyamiine 
pritir na yiivan mayi viisudeve na mucyate deha-yogena tiivat 

Ludzie uganiają się za zadowalaniem zmysłów, nie wiedząc, że to obecne, 
pełne nieszczęść ciało jest wynikiem działania dla zysków w przeszłości .  
Chociaż ciało to jest krótkotrwałe, zawsze sprawia ono tak wiele różnych 
kłopotów. Zatem praca dla zadowalania zmysłów nie jest dobra. Tak długo, 
dopóki ktoś nie docieka natury takiej pracy, jego życie nie ma żadnej wartości 
(gdyf dopóki zaabsorbowany jest zadowalaniem zmysłów, tak długo musi on 
transmigrować z jednego ciała do innego). Chociaż umysł może być pochłonięty 
czynami dla zadowalania zmysłów i pozostawać pod wpływem ignorancji, 
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należy rozwinąć miłość do służby oddania dla Viisudevy. Tylko w ten sposób 
można otrzymać szansę wydostania się z niewoli egzystencji materialneJ' . 
(Bhag. 5 .5 .4-6) 

Zatemjnana (czyli wiedza o tym, że nie jest się tym ciałem materialnym, 
ale duszą) nie jest wystarczająca do wyzwolenia. Należy działać, ale na 
płaszczyźnie duchowej, gdyż w przeciwnym wypadku nie ma ucieczki z 
niewoli materialnej .  Działanie w świadomości Km1y nie jest jednakże 
działaniem na płaszczyźnie materialnej, gdzie w grę wchodzą zyski. Czynności 
pełnione w pełnej wiedzy umacniają postęp prawdziwej wiedzy. Bez świado
mości Kr�Qy, zwykłe wyrzeczenie się czynu dla zysku właściwie nie 
oczyszcza serca uwarunkowanej duszy. A dopóki serce nie zostanie oczysz
czone, tak długo musi się działać na platformie materialnej, gdzie celem są 
zyski. Ale praca w świadomości Kr�QY automatycznie pomaga uniknąć 
rezultatów czynu, tak że nie musi się schodzić na platformę materialną. Zatem 
praca w świadomości Kr�QY zawsze wyższa jest od wyrzeczenia -w którym 
istnieje możliwość upadku. Wyrzeczenie bez świadomości K�QY jest niepełne, 
jak zapewnia o tym Śrila Rupa Gosviimi w swoim Bhakti-rasamrta-sindhu: 

prapancikataya buddha hari-sambandhi-vastuna� 
mumuk�ubhi� parityago vairagyam phalgu kathyate. 

"Osoby, które dążąc do wyzwolenia, wyrzekają się rzeczy związanych z 
Najwyższą Osobą Boga, chociaż są one materialne, posiadają niepełne 
wyrzeczenie." Wyrzeczenie jest kompletne wtedy, gdy posiada się wiedzę, że 
wszystko, co istnieje, należy do Pana i że nikt nie powinien uważać się za 
właściciela czegokolwiek. Należy zrozumieć to, że w rzeczywistości nic nie 
należy do nikogo. Więc gdzie tu mowa o wyrzeczeniu? Ten, kto wie, że 
wszystko jest własnością Kr�QY - jest zawsze wyrzeczony. A skoro wszystko 
należy do Kr�QY, wszystko powinno zostać zaangażowane w służbę dla 
Kr�IJY· Taka doskonała forma działania w świadomości Kr�QY jest daleko 
lepsza od każdej ilości sztucznych wyrzeczeń praktykowanych przez sannya
slnów ze szkoły Miiyiiviidi. 

lEKST 3 
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jneya� sa nitya-sannyasl 
yo na dve�{i na kahk�ati 
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nirdvandvo hi maha-baho 
sukham bandhat pramucyate 
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jiieya�-należy wiedzieć; sa�-on; nitya-zawsze; sannyasi-osoba w wyrze
czonym porządku życia; ya�-kto; na-nigdy; dve�{i-odczuwa niechęć; na-ani 
nie; kank�ati-pragnie; nirdvandva�-wolny od wszelkich dualizmów; hi-z 
pewnością; maha-baho--0 potężny; sukham-szczęśliwie; bandhat-z nie
woli; pramucyate-całkowicie wyzwolony. 

TŁUMACZENIE 
Ten, kto ani n ie pragnie, ani n ie n ienawidzi owoców swoich czynów, 

znany jest jako zawsze wyrzeczony. Taka osoba, wolna od wszelkich 
dual izmów, bez trudu wydostaje się z materialnej n iewol i  i osiąga 
doskonałe wyzwolenie, O potężny Arjuno. 

ZNACZENIE 
Osoba będąca w pełni świadoma Kr�QY jest zawsze wyrzeczona, ponieważ 

nie czuje ona niechęci do owoców swego czynu ani też ich nie pragnie. Osoba 
o takim wyrzeczeniu, oddająca się transcendentalnej służbie miłości dla Pana, 
posiada doskonałą wiedzę, jako że zna ona swoją organiczną pozycję w 
związku z Kr�i:ią. Wie ona doskonale, że Kr�i:ia jest całością, a ona sama jest 
tylko cząstką Kr�i:iy. Wiedza taka jest doskonała, ponieważ jest ona słuszna 
jakościowo i ilościowo. Idea jedności z Kr�i:iąjest błędna, jako że część nigdy 
nie może równać się całości. Wiedza o tym, że żywa istota jest równa Kr�i:iie 
jakościowo, ale różna ilościowo, jest prawdziwą wiedzą transcendentalną 
prowadzącą do osiągnięcia całkowitej pełni siebie, kiedy niczego się już nie 
pragnie i nad niczym nie rozpacza. Osoba, która osiągnęła taką pełnię jest 
wolna od wszelkich dualizmów, gdyż wszystko, co czyni, czyni to dla Kr�i:iy. 
Będąc wolną od wszelkich dualizmów, jest ona wyzwolona -już nawet w tym 
świecie materialnym. 

lEKST 4 
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sańkhya-yogau p!"(hag bala� 
pravadanti na pal}<;iita� 
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ekam apy iisthita� samyag 
ubhayor vindate phalam 

[Rozdz. 5 

siińkhya-anałityczne studia nad tym ciałem materialnym; yogau-praca w 
służbie oddania; p{thak-różny; biilii�-mniej inteligentny; pravadanti-mó
wią; na-nigdy; patJ<fitii�-uczony; ekam-w jednej; api-nawet chociaż; 
iisthita�-będąc usytuowanym; samyak-całkowity; ubhayo�-obu; vindate
korzysta; phalam-rezułtat. 

1L UMACZENIE 
Tylko nie posiadający wiedzy uważają, że karm�-yoga i służba oddania 

są czymś różnym od anal itycznych studiów nad tym materialnym 
światem [ sankhya) . Prawdziwie uczeni mówią, że ten, kto poważnie 
potraktuje jedną z tych ścieżek, osiąga rezu ltaty obu. 

ZNACZENIE 
Celem analitycznych studiów nad tym światem materialnym jest znalezie

nie duszy egzystencji .  Duszą świata materialnego jest Vi�QU, czyli Dusza 
Najwyższa. Służba oddania dla Pana pociąga za sobą służbę dla Duszy 
Najwyższej. Pierwszym procesem jest znalezienie korzeni drzewa, a następ
nym, podlanie tych korzeni. Prawdziwy student filozofii siińkhya znajduje 
korzeń tego materialnego świata - Vi�QU, i potem, posiadłszy doskonałą 
wiedzę, angażuje się w służbę dla Pana. Dlatego zasadniczo nie ma różnicy 
pomiędzy tymi dwoma drogami ,  gdyż celem obu jest Vi�QU. Ci, którzy nie 
znają ostatecznego celu, mówią, że ceł siińkhya i karma-yogi nie jest tym 
samym celem, ale prawdziwie uczony wie, że ceł tych różnych procesów jest 
jeden. 

lEKST 5 
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yat siińkhyai� priipyate sthiinam 
rad yogair api gamyate 

ekam siińkhyam ca yogam ca 
ya� paśyati sa paśyari 
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yat-co; sankhyai�-za pomocą filozofii sankhya; prapyate-zostaje osią
gnięte; sthanam-pozycja; tat-to; yogai�-przez służbę oddania; api-również; 
gamyate-można osiągnąć; ekam-jeden; sankhyam-analityczne studia; ca-i; 
yogam-praca w oddaniu; ca-i; ya�-ten, kto; paśyati-widzi; sa�-ten; 
paśyati-widzi prawdziwie. 

Il. UMACZENIE 
Ten, kto wie, że cel osiągnięty przez wyrzeczenie można równ ież 

os i ągnąć przez pracę w służbie oddania i kto rozu mie, że ścieżka czynu 
i ścieżka wyrzeczenia są jednym, ten widzi rzeczy prawdziwie. 

ZNACZENIE 
Prawdziwym celem poszukiwań filozoficznych jest znalezienie ostatecznego 

celu życia. Ponieważ tym ostatecznym celem jest samo-realizacja, nie ma 
różnicy pomiędzy wynikiem końcowym osiągniętym przez oba te procesy. 
Poprzez poszukiwania filozoficzne (sankhya) dochodzi się do wniosku, że 
żywa istota nie przynależy do tego świata materialnego, ale że jest ona cząstką 
najwyższej duchowej całości. A więc, że dusza nie ma nic wspólnego z tym 
światem materialnym; jej działanie musi mieć jakiś związek z Najwyższym. 
Kiedy działa ona w świadomości Km1y, zajmuje wtedy swoją właściwą 
organiczną pozycję. W procesie sankhya należy uwolnić się od przywiązań 
materialnych, a w procesie yogi oddania należy przywiązać się do pracy dla 
Kr�i:iy. W rzeczywistości obie metody są takie same, chociaż na pozór wydaje 
się, że jeden proces wymaga uwolnienia się od przywiązań, drugi natomiast na 
przywiązaniu się. Jednakże uwolnienie się od przywiązania do rzeczy 
materialnych i przywiązanie się do Km1y jestjednym i tym samym. Ten, kto 
może to zrozumieć, rozumie rzeczy prawdziwie . 

lEKST 6 

ij„lłl�H1 lf{T'm) �:�ir�: I 
ą1'f11!;ti) iR� '1 f.q(u1 I Ną� 1 1  ą 1 1  

sannyasas tu maha-baho 
du�kham aptum ayogata� 

yoga-yukto munir brahma 
na cire!Jadhigacchati 
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sannyiisa�-wyrzeczony porządek życia; tu-ale; mahii-biiho--0 potężny; 
du�kham-niedola; iiptum-być trapionym przez; ayogata�-bez służby odda
nia; yoga-yukta�-zaangażowany w służbę oddania; muni�-myśliciel ; brah
ma-Najwyższy; na-bez; cire!Ja-zwłoka; adhigacchati-osiąga. 

lł:.UMACZENIE 
Ten, kto nie angażuje się w służbę oddania d la Pana, nie może być 

szczęśl iwy poprzez zwykłe wyrzeczenie. Mędrcy oczyszczeni przez 
pracę w oddaniu, szybko osiągają Najwyższego. 

ZNACZENIE 
Są dwie klasy sannyiisinów, czyli osób prowadzących wyrzeczony tryb 

życia. Sannyiisini ze szkoły Mayavadi zajmują się studiowaniem filozofii 
siińkhya, podczas gdy sannyiisini ze szkoły Vai�ąava studiują filozofię 
Bhiigavatam, które jest komentarzem do Vediinta-sutr. SannyiisiniMayavadi 
studiują  również Vediinta-sutry, ale tu korzystają ze swojego własnego 
komentarza, zwanego Śiiriraka-bhii�ya, napisanego przez Śailkaracaryę. 
Studenci szkoły Bhiigavata zaangażowani są w służbę oddania dla Pana, 
według zasad piincariitriki, i w tej transcendentalnej służbie dla Pana oddają 
się różnym zajęciom.Sannyiisini ze szkoły Vai�ąava nie mają nic wspólnego z 
czynami materialnymi, ale wykonują różne prace w swojej służbie dla Pana. 
Natomiast sannyiisini Mayavadi, zajęci studiami siińkhya i Vediinta, jak 
również spekulacjami, nie mogą czerpać przyjemności z takiej transcenden
talnej służby. Ponieważ studia ich są bardzo nudne, czasami męczą się 
spekulacjami na temat Brahmana i wtedy zaczynają studiowaćBhiigavatam, 
ale bez właściwego rozumienia. Wskutek tego ich studia nad Śrimad
Bhiigavatam stają się bardzo kłopotliwe. Wszystkie te czcze spekulacje i 
impersonalistyczne interpretacje tworzone sztucznymi sposobami nie przy
noszą żadnego pożytku sannyiisinom Mayavadi. Sannyiisini ze szkoły 
Vai�ąava, którzy zaangażowali się w służbę oddania, znajdują szczęście w 
wypełnianiu swoich transcendentalnych obowiązków i mają gwarancję osta
tecznego wejścia w królestwo Boga. Sannyiisini Mayavadi czasami upadają 
ze ścieżki samo-realizacji i ponownie zaczynają zajmować się czynnościami 
natury filantropijnej i altruistycznej, które nie są niczym innym jak tylko 
zajęciami materialnymi. Dlatego wniosekjest taki, że ci , którzy angażują się w 
świadomość Km1y są w lepszej sytuacji od sannyiisinów zajmujących się 
spekulacjami na temat Brahmana, chociaż ci również po wielu narodzinach 
osiągają świadomość Km1y. 
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yoga-yukto viśuddhiitmii 
vijitiitmii jitendriya� 

sarvabhutiitmabhutiitmii 
kurvann api na lipyate 
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yoga-yukta�-zaangażowany w służbę oddania; viśuddha-iitmii-dusza 
oczyszczona; vijita-iitmii-opanowany; jita-indriya�-pokonawszy zmysły; 
sarvabhuta-iitmabhuta-iitmii-współczujący wszystkim żywym istotom; kur
van api-chociaż zajęty pracą; na-nigdy; lipyate-jest związany. 

TŁUMACZENIE 
Człowiek pracujący w oddaniu, będący czystą duszą i kontroluj ący 

umysł i zmysły - drogi jest każdemu i każdy jemu jest drogi. Chociaż 
zawsze zajęty pracą, człowiek taki n igdy n ie uwikłuje s ię w jej skutki. 

ZNACZENIE 
Ten, kto znajduje się na ścieżce wyz�olenia w świadomości Kr�ąy, jest 

bardzo drogi każdej żywej istocie i każda żywa istota jest jemu droga. Dzieje 
się tak dzięki jego świadomości Kr�ąy. Taka osoba nie może myśleć o nikim w 
oddzieleniu od Kr�QY, tak samo jak liście i gałęzie drzewa nie są oddzielone od 
pnia. Wie ona bardzo dobrze, że przez podlewanie korzeni drzewa, woda 
zostanie doprowadzona do wszystkich liści i gałęzi, a jeśli pokarm zostanie 
dostarczony do żołądka, to automatycznie energia będzie rozprowadzona po 
całym ciele. Ponieważ ten, kto pracuje w świadomości Krg1y, jest sługą 
wszystkich, jest on bardzo drogi każdemu. I ponieważ każdy zadowolony jest 
z jego pracy, ma on czystą świadomość. Mając czystą świadomość, jest on w 
stanie kontrolować umysł. A skoro kontroluje umysł, kontrolowane są 
również zmysły. Ponieważ umysł jego zawsze skoncentrowany jest na Kr�ąie, 
nie ma on okazji zajęcia się czymś innym, nie· związanym ze służbą dla Pana. 
Nie chce słyszeć on o niczym, co nie jest związane z Kr�ąą, nie chce jeść 
niczego, co nie zostało wpierw ofiarowane Kr�ąie, ani nie pragnie uczęszczać 
do żadnych miejsc nie związanych z Kr�ąą. Dzięki temu kontrolowane sąjego 
zmysły. Człowiek, który kontroluje zmysły nie może być dla nikogo przykry. 
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Można zapytać: "Dlaczego wobec tegoArjuna był agresywny w stosunku do 
innych (w walce)? Czyż nie posiadał on świadomości Kr�ąy? A łeArjuna tylko 
pozornie był agresywny, ponieważ Uak to zostało wytłumaczone w rozdz. 
drugim) wszystkie osoby zgromadzone na polu walki zachowały swoje życie 
j ako indywidualności - jako, że dusza nie może nigdy zostać zabita. Więc 
duchowo nikt nie został zabity w bitwie naPołuKuruk�etra. Zmieniły się tylko 
ich wierzchnie okrycia - z woli Kr�ąy, który był tam osobiście o�cny. Zatem 
Arjuna, biorąc udział w walce na Polu Kuruk�etra, w rzeczywistości w ogóle 
nie wałczył; po prostu wypełniał on rozkazy Kr�ąy, w pełnej świadomości 
Kr�ąy. Taka osoba nigdy nie zostaje uwikłana w skutki swoich czynów. 

IBKST 8-9 
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naiva kiiicit karomiti 
yukto manyeta tattva-vit 

paśyaii śni van sprśaii jighrann 
aśnan gacchan svapan śvasan 

pralapan visr}an grh1:1ann 
unmi$an nimi$ann api 

indriya1:1indriyarthe$U 
vartanta iti dharayan 

na-nigdy; eva-z pewnością; kiiicit-wszystko; karomi-czynię; iti-w ten 
sposób; yukta!z-pogrążony w boskiej świadomości; manyeta-myśli; tattvavit 
-ten, który zna prawdę; paśyan-widząc; śr1:1van-słysząc; sprśan-dotykając; 
jighran-wąchając; aśnan-jedząc; gacchan-chodząc; svapan-śniąc; śvasan 
-oddychając; pra/apan-mówiąc; visr.jan-przez porzucenie; grhf}an-przez 
przyjęcie; unmi$an-otwierając; nimi$an-zamykając; api-pomimo; indriya1:1i 
-zmysły; indriya-arthe$U-w zadowalaniu zmysłów; vartante-niech się tym 
zajmują; iti-w ten sposób; dharayan-rozważając . 
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1ł. UMACZENIE 
Kto osiągnął taką boską świadomość, ten - chociaż patrzy, słucha, 

dotyka, wącha, je, porusza się, śpi i oddycha - zawsze wie w głębi, że 
naprawdę n ic  n ie czyni .  Gdyż mówiąc, wypróżniając się, przyjmując 
pokarm, otwierając i zamykając oczy, wie zawsze, że to tylko materialne 
zmysły wchodzą w kontakt z przedmiotami zmysłów, on zaś sam - nie ma 
z n imi  nic wspólnego. 

ZNACZENIE 
Życie osoby świadomej Km1y jest czyste. A lbowiem nie ma ona nic 

wspólnego z żadną pracą zależną od pięciu bezpośrednich i pośrednich 
przyczyn: wykonawcy, pracy, sytuacji , wysiłku i losu. Jest tak dlatego, że 
zaangażowana jest ona w transcendentalną służbę miłości dlaKm1y. Chociaż 
wydawać się może, że jej ciało i zmysły pozostają aktywne, to jednak zawsze 
świadoma jest ona swojej rzeczywistej pozycji, którą jest obowiązek duchowy. 
W świadomości materialnej zmysły zajęte są samo-zadowalaniem, podczas 
gdy w świadomości Kr�QY zaangażowane są w zadowalanie zmysłów Kr�Qy. 
Dlatego osoba świadoma Kr�QY jest zawsze wolna, chociaż zdaje się być 
zajętą czynnościami zmysłowymi . Czynności takie, jak patrzenie, słuchanie, 
mówienie, wypróżnianie siC:, etc . ,  są funkcjami zmysłów koniecznymi do 
działania. Osoba świadoma Kr�QY nigdy nie jest uzależniona od czynności 
zmysłów. Ponieważ wie, że jest wiecznym sługą Pana, nie może ona 
angażować się w żadne czyny - za wyjątkiem czynów w świadomości Kr�Qy. 

lEKSf 1 0  

iłfROql\iW' ąilłlfQr � � ąITTm ą: I 
f� wt "«  1fT� q� l l � o l l  

brahmal}y adhaya karmal}i 
sańgam tyaktva karoti ya� 

/ipyate na sa papena 
padma-patram ivambhasa 

brahmal}i-NajwyższaOsobaBoga; adhaya-oddając dla; karmal}i-wszyst
kie prace; sańgam-przywiązanie; tyaktva-porzucajac; karoti-pełni; ya�-
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kto; lipyate-znajduje sie pod wpływem; na-nigdy; sa�-on; piipena-przez 
grzech; padma-patram-liść lotosu; iva-jak; ambhasii-w wodzie . 

TI:,UMACZENIE 
Kto pełni swój obowiązek bez przywiązania, oddając owoce swego 

czynu Najwyższemu Bogu, ten nie podlega wpływom grzechu, tak jak 
l i ść lotosu, w wodzie będąc - nie jest przez nią dotykany. 

ZNACZENIE 
Tutaj brahmar;i znaczy w świadomości Km1y. Materialny świat jest sumą 

manifestacj i  trzech sił natury materialnej, fachowo nazywanej pradhiina. 
Hymny wedyjskie: sarvam etad brahma, tasmiid etad brahma niima-ropam 
annam ca jiiyate i słowa Bhagavad-gity: mama yonir mahad brahma 
mówią, że wszystko w tym materialnym świecie jest manifestacją Brahmana; i 
chociaż skutki zostały zamanifestowane w rozmaity sposób, nie są one różne 
od przyczyny. lśopani$ad mówi, że wszystko jest związane z Najwyższym 
Brahmanem, czyl i Kr�IJą, a zatem wszystko należy jedynie do Niego. Ten, kto 
wie doskonale, że wszystko należy do Kr�IJY, że On jest właścicielem 
wszystkiego - a zatem wszystko zaangażowane jest w Jego służbę - w 
naturalny sposób nie ma nic wspólnego ze skutkami swoich czynów, czy to 
cnotliwych, czy grzesznych. Wie, że nawet jego ciało materialne, będące 
darem od Kr�IJY dla uprawiania jakiegoś szczególnego rodzaju działalności, 
może zostać zaangażowane w świadomość Kf�l)y. W ten sposób nie ulega ono 
zanieczyszczeniom przez skutki grzechów, tak jak liść lotosu, który chociaż 
znajduje się w wodzie, to jednak nie jest mokry . Pan mówi również w Gicie: 
mayi sarviir;i karmiir;i sannyasya: "Wszystkie czyny dedykuj Mnie (Kr�
�e)" . Wniosek jest więc taki, że osoba nie posiadająca świadomości Kr�IJY 
postępuje według koncepcji cielesnej i zmysłowej,podczas gdy osoba świa
doma Kr�IJY w swoim postępowaniu kieruje się wiedzą, że ciało jest 
własnością Kr�IJy, zatem powinno zostać ono zaangażowane w jego służbę . 
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kiiyena manasii buddhyii 
kevalair indriyair api 

yoginab karma kurvanti 
sangam tyaktviitma-śuddhaye 

kiiyena-ciałem; manasii-umysłem; buddhyii- inteligencją; kevalaib
oczyszczony; indriyaib-zmysłami; api-nawet z; yoginab-osoba świadoma 
Kr�i:iy; karma-czyny; kurvanti-działają; sahgam-przywiązanie ; tyaktvii
porzucając; iitma-dusza; śuddhaye-w celu oczyszczenia się. 

1ŁUMACZENIE 
Yogini ,  uwalniając się od przywiązania, uaktywniają ciało, umysł, 

intel igencję, a nawet zmysły, jedynie w celu oczyszczenia się. 

ZNACZENIE 
Przez działanie w świadomości Kr�QY - dla zadowolenia zmysłów Kr�QY -

jakikolwiek czyn ciała, umysłu, inteligencji, czy nawet zmysłów, wolny jest od 
zanieczyszczeń materialnych. Czyny osoby świadomej Kr�QY nie mają 
żadnych materialnych następstw. Zatem oczyszczone czyny, nazywane 
powszechnie sadiiciira, mogą być bez trudu spełniane przez działanie w 
świadomości Kr�i:iy. Śr! Rupa Gosvaml w swojej Bhakti-rasiimrta-sindhu 
opisuje to w następujący sposób: 

ihii yasya harer diisye karmatJii manasii girii 
nikhiliisv apy avasthiisu fivanmuktab sa ucyate 

Osoba działająca w świadomości Kr�QY albo innymi słowy, pełniąca 
służbę dla Kr�QY za pomocą swojego ciała, umysłu, inteligencji i słów, jest 
osobą wyzwoloną - nawet w tym świecie materialnym, chociaż może być 
zaangażowana w wiele tak zwanych materialnych czynności. Wolna jest ona 
od fałszywego ego i nie wierzy, że jest tym ciałem materialnym, ani nawet że 
jest właścicielem tego ciała. Wie, że nie jest tym ciałem i że ciało to nie należy 
do niej. Wie, że sama należy doKr�QY i że również ciało jestJego własnością. 
I jeśli wszystkie produkty ciała, umysłu, inteligencji, swoje słowa, życie, 
majątek, etc. zaangażuje w służbę dla Kr�i:iy, od razu łączy się z Kr�Qą. Jest 
jednym z Kr�i:ią i wolna jest od fałszywego ego, które jest przyczyną wiary, że 
jest się tym ciałem, etc. Jest to doskonały stan świadomości Kr�i:iy. 
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yukta� karma-phalam tyaktvii 
śiintim iipnoti nai${hiklm 

ayukta� kiima-kiire!Ja 
phale sakro nibadhyate 

[Rozdz. 5 

yukta�-ktoś zaangażowany w służbę oddania; karma-pha lam-skutki 
wszystkich czynów; tyaktvii-porzucając; śiintim-doskonały spokój; iipnoti
osiąga; nai$(hiklm-niezachwiany; ayukta�-ktoś nie posiadający świadomo
ści Km1y; kiima-kiire!Ja-dla korzystania z owoców pracy; phale-w skutki; 
sakta�-przywiązany; nibadhyate-zostaje uwikłany. 

11:. UMACZENIE 
Niezachwiana w swoim oddaniu dusza osiąga doskonały spokój - Mnie 

ofiarując owoce wszystkich swoich czynów. Natomiast osoba pozbawiona 
Boskiej świadomości, chciwa owoców swojej pracy - pozostaje w mate
rialnej n iewoli .  

ZNACZENIE 
Różnica między osobą świadomą Kr�QY a osobą o świadomości material

nej jest taka, że ta pierwsza przywiązana jest do Kr�QY, podczas gdy ta druga 
przywiązana jest do owoców swojej pracy. Osoba, która przywiązana jest do 
Kr�QY i pracuje jedynie dla Niego, jest prawdziwie wyzwoloną osobą i nie jest 
żądna nagrody za swoją pracę. Bhiigavatam wyjaśnia, że przyczyną pożądania 
owoców czynu jest koncepcja dualizmu, czyli brak wiedzy o Prawdzie 
Absolutnej .  Km1a, Osoba Boga, jest Najwyższą Absolutną Prawdą. W 
świadomości Km1y nie ma dualizmu. Wszystko, co istnieje jest wytworem 
energii Km1y, a Kr�Qajest wszech-dobrem. Zatem czynności w świadomości 
Kr�r:tY znajdują się na planie absolutnym; są one transcendentalne i nie mają 
żadnych następstw materialnych. Dlatego osoba w świadomości Kr�r:tY 
napełniona jest pokojem. Tego pokoju nie może jednak posiadać ten, kto 
zajmuje się obliczaniem zysków, mając na celu zadowalanie zmysłów. Zdanie 
sobie sprawy z tego, że nie ma życia poza Kr�r:ią -jest pokojem i wolnością od 
strachu. Na tym polega tajemnica świadomości Kr�r:iy. 
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sarva-karmtu:zi manasii. 
sannyasyii.ste sukham vaśi 

nava-dvii.re pure dehi 
naiva kurvan na kii.rayan 

sarva-wszystkie; karmii.�i-czynności; manasii.-przez umysł; sannyasya
porzucając; ii.ste-pozostaje; sukham-w szczęściu; vaśi-ten, kto jest kontrolo
wany; nava-dvare-w miejscu o dziewięciu bramach; pure-w mieście; 
dehi-wcielona dusza; na- nigdy; eva-z pewnością; kurvan-robiąc wszystko; 
na-nie; kii.rayan-będąc sprawcą działania. 

TŁUMACZENIE 
Kiedy wcielona żywa istota kontroluje swoją naturę i mentaln ie 

wyrzeka się wszelkiego działania, wtedy szczęśliwie rezyduje w mieście 
dziewięciu bram [ ciele materialnym) , wolną będąc od działania i nie 
będąc jego sprawcą. 

ZNACZENIE 
Wcielona dusza żyje w mieście dziewięciu bram. Czynności ciała, czyli 

symbolicznego " miasta-ciała" , spełniane są automatycznie pod wpływem 
poszczególnych sił natury materialnej .  Chociaż dusza zależna jest od 
warunków cielesnych, to jednak może się ona od nich uniezależnić - jeśli tego 
zapragnie. Tylko z powodu zapomnienia o swojej wyższej naturze, utożsamia 
się ona z tym ciałem materialnym i dlatego - cierpi. Dzięki świadomości 
Km1y może ona odzyskać swoją prawdziwą pozycję i w ten sposób wyzwolić 
się z koncepcji cielesnej . Jeśli zatem ktoś przyjmuje świadomość Km1y, 
natychmiast uniezależnia się on od czynności cielesnych. Prowadząc takie 
kontrolowane życie, ze zmienioną świadomością, żyje on szczęśliwie w 
mieście dziewięciu bram. Te dziewięć bram opisano w sposób następujący: 

nava-dvare pure dehi hamso lelii.yale bahi� 
vaśi sarvasya lokasya sthii.varasya carasya ca. 
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"Najwyższa Osoba Boga, przebywający w ciele żywej istoty , jest kontrolerem 
wszystkich żywych istot we wszechświecie. Ciało posiada dziewięć bram: 
dwoje oczu, dwa nozdrza, dwoje uszu, usta, odbytnicę i narządy rozrodcze. 
Żywa istota w swoim uwarunkowanym stanie utożsamia się z ciałem, ale 
kiedy zaczyna utożsamiać się z Panem wewnątrz siebie, staje się tak wolna 
jak Pan - nawet chociaż jeszcze przebywa w ciele" . (Śvet. 3 .  l 8 )Zatem osoba 
świadoma Kr�ąy wolna jest zarówno od wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
czynności ciała materialnego 

lEKST 1 4  
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n a  kartrtvain n a  karmiini 
/okasya sr.jati prabhu� 

na karma-phala-sainyogain 
svabhiivas tu pravartate 

na-nigdy; karl{1vam-prawo własności; na-ani nie; karmiir;i-czyny; lo
kasya-ludzi; s!]ati-stwarza; prabhu�-pan ciała-miasta; na-ani nie; karma
phala-skutki czynów; sainyogam-związek; sabhiiva�-siły natury material
nej; tu-ale; pravartate-działa. 

11:,UMACZENIE 
Wcielona dusza, będąc panem miasta-ci ała, nie spełnia  żadnych 

czynów, nie wytwarza owoców działan ia  ani też nie nakłani a  nikogo do 
działania. Sprawcą tego wszystkiego są trzy siły natury materialnej. 

ZNACZENIE 
Żywa istota, jak to zostanie wytłumaczone w rozdz. siódmym, posiada 

naturę taką jak Pan, w odróżnieniu od - będącej innej natury - materii , 
nazywanej niższą naturą Pana. Tak czy inaczej, ta wyższa natura (żywa 
istota) od niepamiętnych czasów pozostaje w kontakcie z materią. Tymcza
sowe ciało, czyli materialne miejsce pobytu, które otrzymuje jest przyczyną 
różnorodnych czynności i wynikających z nich następstw. Zyjąc w takim 
uwarunkowanym stanie, cierpi ona z powodu następstw czynności ciała, 
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będących rezultatem błędnego utożsamienia się z nim (z powodu niewiedzy). 
To niewiedza, pod wpływem której znajduje się ona od czasów niepamiętnych, 
jest przyczyną cierpień i udręk cielesnych. Ale jeśli tylko żywa istota osiągnie 
stan, w którym nie jest związana z czynami ciała, natychmiast uwalnia się 
również od następstw tych czynów. Tak długo jak przebywa ona w tym 
mieście-ciele, zdaje się być jego panem, ale w rzeczywistości nie jest ani jego 
właścicielem, ani kontrolerem jego czynów i następstw tych czynów. Znajduje 
się ona po prostu w środku materialnego oceanu, walcząc o egzystencję. 
Miotają nią fale oceanu, a ona nie ma nad nimi żadnej kontroli. Najlepszym 
rozwiązaniem jest wydostanie się z tych odmętów poprzez transcendentalną 
świadomość Kr�Qy. I tylko to może ocalić ją od wszelkiego niepokoju. 

lEKST 1 5  
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nadatte kasyacit papam 
na caiva sukrtam vibhu� 

ajiianenavrtam }na nam 
tena muhyanti jantava� 

na-nigdy; adatte-przyjmuje; kasyacit-czyjś; papam -grzech; na-ani nie; 
ca-również; eva-z pewnością; sukrtam-czyny pobożne; vibhu�-Najwyższy 
Pan; ajnanena-przez niewiedzę; avrtam-przykryte; }na nam-wiedza; tena
przez tą; muhyanti-zdezorientowane; jantava�-żywe istoty. 

TI:, UMACZENIE 
Ani też N ajwyższy Duch n ie przyjmuje na S iebie czyichś grzechów ani 

poboż nych czynów. Wcielone istoty jednakże są zdezorientowane -
z powodu ignorancj i, która okryła ich prawdziwą wiedzę. 

ZNACZENIE 
Sanskryckie słowe vibhuh oznaczaNajwyższegoPana, który pełen jest nie

ograniczonej wiedzy, bogactw, siły, sławy, piękna i wyrzeczenia. Jest On 
zawsze usatysfakcjonowany w Sobie i nie jest niepokojony ani przez grzeszne, 
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ani przez pobożne czyny. Nie tworzy On jakichś szczególnych sytuacj i  dla 
żywej istoty, ale to ona sama - zdezorientowana z powodu niewiedzy -
pragnie znajdować się w pewnych warunkach życia, i w ten sposób zaczyna 
się łańcuch jej czynów i następstw tych czynów. Żywa istota jest, z natury, 
pełna wiedzy.Niemniejjednak, z powodu swojej ograniczonej siły, z łatwością 
ulega ona wptywom niewiedzy. Pan jest wszechpotężny, ale żywa istota taką 
nie jest. Pan jest vibhu , czyli wszechwiedzący, ale żywa istota jest anu, czyli 
rozmiarów atomu. Ponieważ jest ona żywą duszą, ma ona wolną wolę, jeśli 
chodzi o pragnienia. Takie pragnienia spełniane są tylko dzięki wszechpotędze 
Pana. A zatem, kiedy żywa istota posiada jakieś niemądre pragnienia, Pan 
pozwala jej spełniać te pragnienia, ale nigdy nie jest On odpowiedzialny za 
czyny i skutki tych czynów w poszczególnej sytuacji, której żywa istota 
zapragnęła. Uwarunkowana i zdezorientowana żywa istota utożsamia się z 
określonym ciałem materialnym i podlega wptywom przemijających niepo
wodzeń i szczęścia w życiu. Pan jest bezustannym towarzyszem żywej istoty 
jako ParamatJna, czyli Dusza Najwyższa, a zatem może On znać pragnienia 
indywidualnej duszy, tak jak będąc w pobliżu kwiatu, można powąchać jego 
zapach. Pragnienie jest subtelną formą uwarunkowania żywej istoty. Pan 
spełnia jej życzenia w takim stopniu, w jakim ona na to zasługuje. "Człowiek 
strzela, Pan Bóg kule nosi." Indywidualna istota nie jest zatem wszechmocna 
w spełnianiu swoich pragnień. Pan jednakże może spełnić każde życzenie i 
będąc bezstronnym w stosunku do każdego, nie staje On na przeszkodzie 
pragnieniom drobnych niezależnych żywych istot.Jednakże, gdy ktoś pragnie 
Kr�QY, Pan roztacza nad nim szczególną opiekę i zachęca go do takich 
pragnień, tak aby istota taka mogła Go osiągnąć i być wiecznie szczęśliwą. 
Hymn wedyjski mówi: 

e�a u hy eva sadhu karma karayati tam yamebhyo lokebhya unnini�ate 
e�a. u evasadhu karma karayati yamadho nini�ate. 
ajizo jantur ani�o'yam atmana!? sukha-du!zkhayo!z 
iśvara-prerito gacchet svargam vaśvabhram eva ca. 

"Pan angażuje żywą istotę w pobożne czyny, tak aby mogła ona zrobić 
postęp. Pan angażuje ją w niepobożne czyny, tak aby mogła iść do piekła. 
Żywa istota jest całkowicie zależna w swoim szczęściu czy nieszczęściu. 
Przez wolę Pana może ona iść do nieba albo do piekła, podobnie jak bezwolna 
chmura pędzona jest przez wiatr." 

Zatem wcielona dusza z powodu swojego odwiecznego pragnienia, aby 
uniknąć świadomości  Kr�l)y ,  sama jest przyczyną swojej dezorientacj i .  
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chociaż organicznie jest wieczną, pełną szczęścia i pełną wiedzy, to z powodu 
swojej znikomości, zapomina o tej swojej organicznej pozycji -jakąjest służba 
dla Pana - i w ten sposób zostaje usidlona przez niewiedzę. I z powodu tej 
niewiedzy twierdzi, że Pan odpowiedzialny jest za jej uwarunkowaną 
egzystencję. Potwierdzają to również Vedanta-sutry: 

vai$amya-nairgh{7Jye na sapek$atvat ratha hi darśayati. 

"Pan zawsze wolny jest od nienawiści ani też nie preferuje nikogo, chociaż 
wydaje się, że tak jest." 
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jńanena tu tad ajńanain 
ye$ain naśitam atmana� 

te$am adityavaj jńanain 
prakaśayati tal param 

jńanena-przez wiedzę; tu-ale; tat-ta; ajńanam-niewiedza; ye$am-tych; 
naśitam-jest niszczona; atmana�-żywej istoty; le$am - ich; adityavat-jak 
wschodzące słońce; jńanam-wiedza; prakaśayati-wyjawia; tat param-w 
świadomości Km1y. 

11:. UMACZENIE 
Kiedy jednak ktoś zostaje oświecony wiedzą, która niszczy niewiedzę, 

wtedy ona - wiedza - objawia mu wszystko, tak jak słońce rozprasza 
ciemność wschodząc ponad ziemią. 

ZNACZENIE 
Z pewnością zdezorientowani są ci, którzy zapomnieli Kr�ąę, w przeci

wieństwie do osób, które posiadają świadomość Km1y. W Bhagavad-gicie 
jest powiedziane: " sarvain jńana-p/avena," "jńanagni� sarva-karmar;r" i 
" na hijńanena sadrśam" . Wiedza jest zawsze wysoko ceniona. A czym jest 
ta wiedza? Doskonałą wiedzę osiąga ten, kto podporządkowuje się Kr�ąie, tak 
jak mówi o tym dziewiętnasty werset rozdziału siódmego: bahunainjanmanam 
ante jńanavan miim prapadyate. Kiedy ktoś po wielu, wielu narodzinach 
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podporządkowuje się Km1ie w pełnej wiedzy, czyli gdy osiąga świadomość 
Kr�QY, wtedy wszystko z�staje mu wyjawione, podobnie jak słońce oświetla 
wszystko w czasie dnia. Zywa istota jest szalona na tak wiele sposobów i np. 
kiedy uważa siebie za Boga, wtedy wpada ona w najgorsze sidła niewiedzy. 
Ale gdyby żywa istota była Bogiem, to czy mogłaby pozostawać pod 
wpływem niewiedzy? Czy Bóg może ulegać wpływom niewiedzy? Gdyby tak 
było, wówczas niewiedza - czyli Szatan, byłby potężniejszy od Boga. 

Prawdziwą wiedzę można zdobyć od tego, kto posiada doskonałą świado
mość Kr�Qy. Należy zatem odnaleźć takiego bona fide mistrza duchowego i 
pod jego kierunkiem uczyć się, czym jest świadomość Kr�Qy. Mistrz duchowy 
może usunąć wszelką niewiedzę, podobnie jak słońce rozprasza ciemność. 
Nawet chociaż ktoś może posiadać doskonałą wiedzę o tym, że nie jest tym 
ciałem i że jest transcendentalny w stosunku do tego ciała, to jednak może on 
dalej nie być w stanie uświadomić sobie różnicy pomiędzy duszą i Duszą 
Najwyższą.Może on dowiedzieć się wszystkiego,jeśłi postara się o schronienie 
u doskonałego bona fide mistrza duchowego świadomego Kr�Qy. Ten może 
jedynie poznać Boga i własny z Nim związek, kto rzeczywiście spotka 
reprezentanta Boga. Reprezentant Boga nigdy nie twierdzi, że sam jest 
Bogiem, chociaż otrzymuje szacunek taki, jaki zwykłe oddaje się Bogu, 
bowiem posiada on prawdziwą wiedzę o Bogu. Należy nauczyć się, jaka jest 
różnica pomiędzy Bogiem a żywą istotą. Dlatego Pan Kr�Qa oznajmił w 
drugim rozdziale ( 2 . 1 2  ) , że każda żywa istota jest indywidualnością i że Pan 
również jest indywidualnością. Byli oni oddzielnymi istotami w przeszłości, 
są takimi obecnie - i nie stracą swojej indywidualności w przyszłości, nawet 
po wyzwoleniu. W nocy widzimy wszystko tak, jak można to widzieć w 
ciemności, ale podczas dnia, kiedy świeci słońce, widzimy przedmioty takimi, 
jakimi są naprawdę. Kiedy osiągamy zrozumienie, że również w duchowym 
życiu jesteśmy indywidualnościami - znaczy to, że posiedliśmy prawdziwą 
wiedzę. 

lEKST I 7 
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tad-buddhayas tad-iitmiinas 
tan-ni�{hiis tat-pariiya!Jiifl 

gacchanty apunar-iivrttim 
jniina-nirdhuta-kalma�iifl 
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tad-buddhayab-ten, którego inteligencja zawsze skupiona jest na Najwyż
szym; tad-atmanab-ten, kto zawsze koncentruje umysł na Najwyższym; tat
ni�{hii.b-ten, kto zawsze kieruje myśli ku Najwyższemu; tat-paraya1:zii.b-kto 
przyjął schronienie w Nim; gacchanti-idzie; apunab-avrttim-wyzwolenie; 
jnana-wiedza; nirdhuta-oczyszcza; kalma�ab-obawy. 

TI:, UMACZENIE 
Ten, kto swoją inteligencję, wiarę i umysł skupia na Najwyższym i w 

Nim przyjmuje schronienie, ten, mocą doskonałej wiedzy, całkowicie 
uwaln ia s ię od obaw i wskutek tego posuwa się naprzód na ścieżce 
wyzwolen ia. 

ZNACZENIE 
Pan Kr�i:ia jest Najwyższą Transcendentalną Prawdą. Oświadczenie, że 

Kr�i:ia jest Najwyższą Osobą Boga jest esencją całej Bhagavad-gity. Tak 
przedstawia Go również cała literatura wedyjska. Paratattva oznacza Naj
wyższą Rzeczywistość, którą znawcy Najwyższego znają pod postacią 
Brahmana, Paramatmy albo Bhagavana. Bhagavan, czyli Najwyższa Osoba 
Boga, jest ostatnim słowem w Absolucie. Nie ma nic ponad to. Pan mówi: 
mattab parataram nii.nyat kincit asti dhanaizjaya. Kr�i:ia utrzymuje też 
bezosobowego Brahmana: brah mar.ro prati�{hii.ham. Zatem Kr�i:ia jest Naj
wyższą Rzeczywistością pod każdym względem. Ten, kto zawsze swoje 
myśli, inteligencję i wiarę pokłada w Kr�i:iie oraz w Nim przyjmuje schronienie 
- innymi słowy, ten, kto jest w pełni świadomy Kr�i:iy, niewątpliwie uwalnia 
się od wszelkich obaw i osiąga doskonałą wiedzę we wszystkim, co dotyczy 
transcendencji . Osoba świadoma Kr��Y może dokładnie zrozumieć Jego 
jednoczesną indywidualność i tożsamość Uedność) ze wszystkim, czyli 
jednoczesną egzystencję Prawdy Absolutnej w Jej aspekcie osobowym i bezo
sobowym, i uzbrojona w taką transcendentalną wiedzę może czynić stały 
postęp na ścieżce wyzwolenia. 

lEKST 1 8  

�TN�ą� � irft �Ff I 
ogf;f � �� 'ą' ąfU�: ��;r: l i �  �l i 

vidya-vinaya-sampanne 
brii.hmar.re gavi hastini 
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śuni caiva śvapiike ca 
pa!J<Jitii� sama-darśina� 

[Rozdz. 5 

vidyii-uczoność; vinaya-łagodność; sampanne-całkowicie wyposażony; 
briihma�1e-w braminie; gavi-w krowie; hast in i-w słoniu; śuni-w psie; ca-i; 
eva-z pewnością; śvapiike-w zjadaczu psów (człowieku wykluczonym z 
kasty); ca-odpowiednio; pa!J<Jitii�-ci, którzy posiadają tą mądrość; sama
darśina�-widzi jednakowo. 

TŁUMACZENIE 
Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy, widzi jednakowo 

uczonego i łagodnego bramina, krowę, słonia, psa i zjadacza psów 
[ człowieka wykluczonego z kasty) . 

ZNACZENIE 
Osoba świadoma Kr�IJY nie czyni żadnych różnic pomiędzy kastami czy 

gatunkami. Bramin i człowiek znajdujący się poza systemem kastowym mogą 
być różni ze społecznego punktu widzenia, albo pies i krowa, czy słoń, mogą 
różnić się gatunkiem, ale takie różnice cielesne nie mają dużego znaczenia z 
punktu widzenia uczonego transcendentalisty. Jest tak z powodu ich związku 
z Najwyższym; Najwyższy Pan bowiem, poprzez Swoją pełną część, jako 
Parama una, obecny jest w sercu każdej istoty. Takie rozumienie Najwyższego 
jest prawdziwą wiedzą. Jeśli chodzi o ciała w różnych gatunkach życia czy 
różnych kastach, to Pan jest jednakowo dobry dla każdego, gdyż jest On 
przyjacielem każdej żywej istoty i obecny jest w sercu każdej z nich jako 
Paramauna, bez względu na warunki, w jakich znajduje się żywa istota. Pan 
jako Paramatma obecny jest zarówno w człowieku znajdującym się poza 
systemem kastowym, jak i w braminie, chociaż ciało bramina różni się od 
ciała człowieka wykluczonego z kasty. Ciała są materialnym wytworem 
różnych sił natury materialnej ,  ale dusza i Dusza Najwyższa wewnątrz ciała 
są tej samej jakości duchowej . Podobieństwo jakościowe duszy i Duszy 
Najwyższej nie czyni ich podobnymi ilościowo, gdyż dana dusza indywidual
na obecna jest tylko w jednym określonym ciele, podczas gdy Paramatma 
obecna jest we wszystkich ciałach. Osoba świadoma Kr�IJY posiada pełną 
wiedzę o tym, a zatem jest osobą prawdziwie uczoną i widzi w jednakowy 
sposób. Podobnymi cechami duszy i Duszy Najwyższej jest to, że obie są 
świadome, wieczne i pełne szczęścia. Ale różnica jest taka, że świadomość 
duszy indywidualnej ogranicza się do jednego ciała, podczas gdy Dusza 
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Najwyższa świadoma jest wszystkich ciał. Dusza Najwyższa obecna jest we 
wszystkich ciałach bez wyjątku. 

lEKST 1 9  
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ihaiva tair jita� sargo 
ye�iim siimye sthitam mana� 

nirdO$am hi samam brahma 
tasmiid brahmar;i te sthitii� 

iha-w tym życiu; eva-z pewnością; tai�-przez nie; jita�-pokonali; 
sarga�-narodziny i śmierć; ye$iim-tych; siimye-w spokoju umysłu; sthitam 
-tak usytuowani; mana�-umysł; nirdo$am-bez skazy; hi-z pewością; 
samam-w spokoju umysłu; brahma-Najwyższy; tasmiit-dlatego; brahmar;i 
-w Najwyższym; te-oni; sthitii�-usytuowani .  

TI:. UMACZENIE 
Ci ,  których umysł c ichy jest i n iewzruszony, ci już pokonal i  narodz iny 

i śmierć. Są oni czyści jak Brahman, a zatem już osiągnęli Brahmana. 

ZNACZENIE 
Spokój umysłu, tak jak zostało to potwierdzone wyżej ,  jest oznaką samo

realizacji .  To znaczy że ci ,  którzy taki stan osiągnęli, już pokonali uwarunko
wania materialne - szczególnie narodziny i śmierć. Tak długo jak ktoś 
utożsamia się z ciałem, tak długo uważany jest za duszę uwarunkowaną, ale 
skoro tylko osiągnie spokój umysłu - poprzez samorealizację - wyzwala się z 
uwarunkowanego stanu życia. Innymi słowy, nie musi już więcej rodzić się w 
tym materialnym świecie, ale po śmierci może wejść do nieba duchowego. Pan 
jest bez skazy, ponieważ jest wolny od pożądania i nienawiści. A gdy również 
żywa istota wolna jest od tego skalania, staje się ona wtedy czysta i zdolna do 
wejścia w niebo duchowe. Takie osoby mają być uważane za już wyzwolone, 
a cechy ich zostały opisane poniżej .  
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TEKST 20 
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na prahr$yet priyam prapya 
nodvijet prapya capriyam 

sthira-buddhir asammurjho 
brahma-vid brahmar.zi sthita� 

[Rozdz. 5 

na-nigdy ; prahr$yet-unosi się radością ; pr(yam-przyjemne ;pr<ipya-zdo
bywając ; na-nie ; udvijet-poruszona;pr<ipya-osiągając ;  ca-również ; apriyam 
-nieprzyjemne ; sthira-buddhi�-inteligentny ; asammzirjha�-niewzruszony ; 
brahmavit-ten, kto doskonale zna Najwyższego; brahmar.zi-w Transcenden
cji ;  sthita�-usytuowany. 

TI:, UMACZENIE 
Ten, kto n ie unosi się radością, gdy zdobędzie coś przyjemnego ani n ie 

rozpacza, gdy spotkają go rzeczy n ieprzyjemne; kto posiada n iewzru
szoną inteligencję i mądrość, i zna naukę o Bogu - ten już usytuowany jest 
w Transcendencji .  

ZNACZENIE 
Podane zostały tutaj cechy osoby samo-zrealizowanej .  Pierwszą cechą jest 

to, że jest ona wolna od złudzenia i nie utożsamia się fałszywie z ciałem 
materialnym. Wie doskonale, że nie jest tym ciałem, ale że jest fragmentary
czną cząstką Najwyższej Osoby Boga. Dlatego nie unosi się radością, gdy coś 
zdobędzie ani też nie lamentuje, tracąc cokolwiek związanego z ciałem. Ta 
niewzruszoność umysłu nazywana jest sthira-buddhi, czyli inteligencją włas
nego ego. Taka osoba nigdy nie myli swojego wulgarnego ciała z duszą ani nie 
uważa ciała za wieczne, i nie lekceważy isL,ienia duszy. Ta wiedza prowadzi 
ją do etapu poznania kompletnej nauki o Prawdzie Absolutnej ,  mianowicie do 
poznania Brahmana, Paramatmy i Bhagavana. Wskutek tego zna ona doskonałe 
swoją organiczną pozycję, bez fałszywych prób stania się równym Panu pod 
każdym względem. Jest to nazywane realizacją Brahmana, czyli samo
realizacją. Taka niewzruszona świadomość nazywana jest świadomością 
Km1y. 
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lEKST 2 1  
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bóhya-sparśe�v asaktiitmii 
vindaty iitmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktiitmii 
sukham ak�ayam aśnute 

biihya-sparśe�u-w zewnętrznej przyjemności zmysłowej; asakta-iitmii-ten, 
kto nie jest w ten sposób przywiązany; vindati-raduje się; iitmani-w sobie; 
yat-ten, który; sukham-szczęście; sa!z-to; brahma-yoga-skoncentrowany 
na Brahmanie; yukta-iitmii-samcrzrealizowany; sukham-szczęście; ak�ayam 
-nieograniczone; aśnute-cieszy się. 

TI:, UMACZENIE 
Taką wyzwoloną osobę nie przyciągają materialne przyjemności zmys

łowe ani  ż adne zewnętrzne przedmioty, zawsze bowiem pozostaje ona 
w ekstazie, radując s ię w jażni swojej. W ten sposób samo-zrealizowana 
osoba, koncentrując s ię na Najwyższym, cieszy się n ieograniczonym 
szczęściem. 

ZNACZENIE 
Śri Yamunacarya, wielki wielbiciel w świadomości Kr�ąy, powiedział: 

yadiivadhi mama ceta!z kr�1Ja-padiiravinde 
nava-nava-rasa-dhiimanudyata rantum iisit 

tadiivadhi bata niiri-sańgame smaryamiine 
bhavati mukha-vikiira!z su�{u ni�{hivanam ca 

"Odkąd zaangażowałem się w transcendentalną służbę miłości dla Kr�ąy, 
znajdując w Nim ciągle nową przyjemność, kiedy tylko pomyślę o przyjem
ności seksualnej, spluwam na tą myśl i usta moje wykrzywiają się z 
niesmakiem" . Osoba praktykująca brahma-yogę, czyli świadomość Kr�ąy, 
jest tak pochłonięta swoją służbą miłości dla Pana, że traci ona smak do 
zmysłowych przyjemńości materialnych. Najwyższą z przyjemności material
nych jest przyjemność seksualna. Cały świat kręci się wokół niej, a materialista 
nie może w ogóle pracować bez tego bodżca. Ale osoba świadoma Kr�QY 
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może pracować z większym wigorem bez przyjemności seksualnej , której 
unika. Taki jest sprawdzian realizacji duchowej. Realizacja duchowa i 
doznania seksualne nie idą w parze. Osoba świadoma Kr�QY, będąc duszą 
wyzwoloną, nie jest przyciągana przez źaden rodzaj przyjemności zmysłowych. 

lEKST 22 

f{ fa d�ą-� �)rrr �:� � � 1 
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ye hi sainsparśaja bhoga 
du�kha-yonaya eva te 

ady-antavanta� kaunteya 
na te�u ramate budha� 

ye-ci; hi-z pewnością; sainsparśaja�-przez kontakt ze zmysłami materi
alnymi; bhoga�-przyjemności; du�kha-niedola; yonaya�-żródło; eva-z 
pewnością; te-są one; adi-na początku; anravanta�-zależny od; kaunteya-
0 synuKunti; na-nigdy; te�u-w tych; ramate-czerpać przyjemność; budha� 
-inteligentny. 

Il..UMACZENIE 
Osoba intel igentna unika żródeł n ieszczęść, które powstają w kontak

cie ze zmysłami materialnymi. O synu Kunti, przyjemności takie mają 
swój początek i swój koniec, więc mędrzec nie gustuje w n ich. 

ZNACZENIE 
Materialne przyjemności zmysłowe powstają w kontakcie ze zmysłami 

materialnymi, które wszystkie są krótkotrwałe, gdyż krótkotrwałe jest również 
samo ciało. Wyzwolona dusza nie jest zainteresowana niczym przemijającym. 
Znając dobrze radość czerpaną z przyjemności transcendentalnych, jak 
mogłaby zgodzić się na korzystanie ze złudnych przyjemności? W Padma 
Purilf.!a jest powiedziane : 

ramante yogino' nante satyananda-cid-atmani 
iti rama-padenasau param brahmabhidhlyate 

"Mistyk czerpie nieskończoną transcendentalną przyjemność z Prawdy 
Absolutnej i dlatego Najwyższa Absolutna Prawda - Osoba Boga, znany jest 
również jako Rama" . 
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W Śnmad-Bhiigavatam jest powiedziane również: 
niiyam deho deha-bhiijiim nr-loke 

ka${iin kiimiinarhate vi<f-bhujiim ye 
tapo divyam putrakii yena sattvam 

śuddhyed yasmiid brahma-saukhyam tv anantam. 

"Moi drodzy synowie, nie ma powodu, aby ciężko pracować dla zadowala
nia zmysłów, kiedy się posiada ludzkie ciało; takie przyjemności dostępne są 
również jedzącym odchody świniom. Powinniście raczej oddawać się pokutom, 
aby oczyścić swoje życie, a dzięki temu będziecie mogli rozkoszować się 
nieograniczonym szczęściem transcendentalnym" (Bhiig. 5 . 5 .  l )  

Zatem ci, którzy są prawdziwymiyoginami albo uczonymi transcendentalis
tami, nie są przyciągani przez przyjemności zmysłowe, które są tylko 
przyczyną przedłużania się niewoli w tym materialnym świecie. Im bardziej 
ktoś oddaje się przyjemnościom zmysłowym, tym bardziej uwikłuje się w 
materialną niedolę. 

1EKST 23 
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śaknotihaiva ya� so<fhum 
priik śarira-vimok$at}iit 

kiima-krodhodbhavam vegam 
sa yukta� sa sukhi nara� 

śaknoti-zdolny do; iha eva-nawet w obecnym ciele; ya�-ten, kto; 
so<fhum-tolerować; priik-przed; śarira-ciało; vimok$at}iit-porzucając; ka
ma-pragnienie; krodha-złość; udbhavam-pochodząca z; vegam-bodziec; 
sa�-on; yukta�-w ekstazie; sa�-on; suk hi-szczęśliwy; nara�-ludzka istota. 

Il. UMACZENIE 
Ten, kto jeszcze przed porzuceniem tego ciała jest w stanie tolerować 

impulsy zmysłów materialnych i opanować siłę pożądania i złości, ten 
jest yoglnem i żyje on szczęśl iwie w tym świecie. 



294 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 5 

ZNACZENIE 
Jeśli ktoś chce czynić stały postęp na ścieżce samo-realizacji, musi on 

starać się kontrolować impulsy zmysłów materialnych. Wchodzą tu w grę 
impulsy: mowy, złości, umysłu, żołądka, narządów płciowych i języka. Ten, 
kto jest w stanie kontrolować wszystkie te zmysły i umysł, nazywany jest 
gosvamim albo svamim . Taki gosvami prowadzi ściśle kontrolowane życie i 
całkowicie panuje nad zmysłami. Niezaspokojone pragnienia materialne są 
żródłem złości i poruszają one umysł, oczy i klatkę piersiową. Dlatego należy 
nauczyć się je kontrolować jeszcze przed porzuceniem tego ciała. Ten, kto 
potrafi to robić, jest osobą samo-zrealizowaną i jest szczęśliwy w tym stanie. 
Bezustanne kontrolowanie pożądania i złości jest obowiązkiem transcenden
talisty. 

yo 'nta�-sukho'nrararamas 
tathantar-jyotir eva ya� 

sa yogi brahma-nirva1:1am 
brahma-bhuto'dhigacchati 

yałz-ten, kto; antałf-sukha�-szczęśliwy w sobie; anta�-arama�-aktywny 
wewnątrz siebie; tatha-tak jak; anta�-jyoti�-kierujący uwagę do wewnątrz; 
eva-z pewnością; yałf-ktokolwiek; sa�-on; yogi-mistyk; brahma-nirva1:1am 
-wyzwolony w Najwyższym; brahma-bhuta�-samo-zrealizowany; adhi
gacchati-osiąga. 

TŁUMACZENIE 
Kto czerpie szczęście z wewnątrz, kto aktywny jest w jaźni swojej i 

pełen jest wewnętrznej radości i światła, ten jest prawdziwie doskonałym 
mistykiem. Ten wyzwolony jest w Najwyższym i ten ostatecznie os iąga 
Najwyższego. 

ZNACZENIE 
Dopóki nie jest się zdolnym do czerpania wewnętrznego szczęścia, jak 

można wycofać się z zewnętrznej działalności mającej na celu zdobycie 
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pozornego szczęścia? Osoba wyzwolona doświadcza rzeczywistego szczęścia. 
Może ona zatem siedzieć w ciszy w jakimkolwiek miejscu i radować się 
pulsującym życiem swojejjażni. Taka wyzwolona osoba nie pragnie już więcej 
zewnętrznego szczęścia materialnego. Stan taki nazywany jest brahma
bhuta, a jego osiągnięcie daje radosną pewność powrotu do Boga - z 
powrotem do domu. 

lEKST 25 
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/abhante brahma-nirviu;am 
r�aya& k�ina-kalma�a& 

chinna-dvaidha yatatmana& 
sarva-bhuta-hite rata& 

labhante-osiągają; brahma-nirvi11:Iam-wyzwolenie w Najwyższym; r�a
ya&-ci, którzy aktywni są wewnątrz siebie; k�i!Ja-kalma�a&-wolni od 
wszelkich grzechów; eh inna-oderwany; dvaidha&-dualność; yata-atmana& 
-zajęty samo-realizacją; sarva-bhuta-we wszystkich żywych istotach; hite
w pracę dobroczynną; rata&-zaangażowani. 

1L UMACZENIE 
Ten, kto wolny jest od dual izmów, wątpliwości i grzechu, którego 

umysł skierowany jest do wewnątrz i kto zawsze zajęty jest pracą dla 
dobra wszystkich żywych istot, ten osiąga wyzwolen ie w Najwyższym. 

ZNACZENIE 
Tylko o osobie w pełni świadomej Kr�DY można powiedzieć, że zaangażo

wana jest w pracę korzystną dla wszystkich żywych istot. Osoba posiadająca 
wiedzę, że Kr�Da jest żródłem wszystkiego i pracująca w tym duchu, pracuje 
dla każdego. Przyczyną cierpień ludzkości jest zapomnienie o Kr�Die jako o 
najwyższym podmiocie radości, najwyższym właścicielu i najlepszym przyja
cielu. Dlatego działanie w celu przywrócenia tej świadomości w całym 
ludzkim społeczeństwie jest pracą dobroczynną najwyższego rodzaju. Nie 
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można zajmować się pierwszej klasy działalnością, jeśli się nie jest wyzwolo
nym w Najwyższym. Osoba świadoma Km1y nie wątpi w supremację Kr�Qy. 
Nie ma ona żadnych wątpliwości, gdyż wolna jest od wszystkich grzechów. 
Jest to stan boskiej miłości. 

Osoba dbająca tylko o fizyczny dobrobyt ludzkiego społeczeństwa nie 
może w rzeczywistości pomóc nikomu. Krótkotrwała pomoc dla zewnętrznego 
ciała i umysłu nie jest zadowalająca. Prawdziwą przyczyną kłopotów 
człowieka w jego ciężkiej walce o egzystencję jest zapomnienie o jego związku 
z Najwyższym Panem. Natomiast ten, kto w pełni świadomy jest swojego 
związku z Kr�Qą, ten jest prawdziwie wyzwoloną duszą, chociaż może 
przebywać jeszcze w tym świecie materialnym. 

TEKST 26 
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kama-krodha-vimuktanam 
yatinam yata-cetasam 

abhito brahma-nirva1:1am 
vartate viditatmanam 

kama-pragnienia; krodha-złość; vimuktanam-tych, którzy są w ten 
sposób wyzwoleni; yatinam-świętych osób; yata-cetasam-osób, które całko
wicie kontrolują umysł; abhita�-mają zagwarantowane w bliskiej przyszłości; 
brahma-nirva1:1am-wyzwolenie w Najwyższym; vartate-jest; vidita-atmanam 
-tych, którzy są zrealizowani. 

1L UMACZENIE 
Kto wolny jest od złości i pragn ień materialnych, kto posiadł samo

realizację i samo-opanowanie - i c iągle dąży do doskonałości ,  ten 
wkrótce osiągnie wyzwolenie w Najwyższym. 

ZNACZENIE 
Spośród wszystkich świętych osób dążących wytrwale do wyzwolenia, 

najlepszym jest ten, kto jest świadomy Kr�Qy. Bhagavatam potwierdza ten 
fakt, jak następuje: 
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yat-pdda-pankaja-pa/dśa-vildsa-bhaktyd 
karmdśayam grathitam udgrathayanti santa� 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha
srotoga1.1as tam ara1.1am bhaja vdsudevam. 

"Staraj się wielbić, poprzez służbę oddania, Viisudevę - Najwyższą Osobę 
Boga. Nawet wielcy mędrcy nie są w stanie kontrolować siły zmysłów tak 
skutecznie, jak ci, którzy doznają transcendentalnej radości służąc lotosowym 
stopom Pana, tępiąc w ten sposób głęboko zakorzenione pragnienie zadowala
nia zmysłów" .  (Bhag. 4.22.39) 

Pragnienie korzystania z owoców swojej pracy jest tak głęboko zakorzenione 
w uwarunkowanej duszy, że nawet wielkim mędrcom bardzo trudne jest takie 
pragnienia kontrolować, pomimo wielkich wysiłków.Ale bezustannie zaanga
żowany w służbę oddania, świadomy Km1y, bhakta Pana, doskonały w 
samo-realizacj i  - szybko osiąga wyzwolenie w Najwyższym. Dzięki swojej 
doskonałej wiedzy o samo-realizacji zawsze pogrążony jest on w ekstazie. 
Cytat ten jest analogicznym do tego przykładem: 

darśana-dhyana-samsparśair matsya-kurma-viha1.1gama� 
svanya patyani pu�1.1anti tathaham api padmaja. 

"Przez wzrok, medytację i dotykjedynie, ryba, żółw i ptaki utrzymują swoje 
potomstwo. Podobnie również Ja czynię, O Padmajo!" 

Ryba wychowuje swoje potomstwo jedynie patrząc na nie. Żółw robi to 
samo poprzez medytację. Jaja żółwia składane są na lądzie i żółw medytuje 
nad nimi będąc w wodzie. Podobnie wielbiciel świadomy Kr�ąy - chociaż 
przebywa z dala od siedziby Pana - może wznieść się do tej siedziby jedynie 
przez bezustanne myślenie o Panu (przez zaangażowanie się w świadomość 
Kr�ąy). Nie cierpi on z powodu nieszczęść materialnych; ten stan życia 
nazywany jest brahma-nirvdna, czyli wolnością od nieszczęść materialnych 
(dzięki ciągłemu pogrążeniu się w Najwyższym.) 

lEKST 27-28 
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sparśiin krtvii bahir biihyiimś 
cak!juś caiviintare bhruvo� 

prii1:1iipiinau samau krtvii 
niisiibhyantara-ciiri1:1au 

yatendriya-mano-buddhir 
munir mok!ja-pariiya1:1a� 

vigatecchii-bhaya-krodho 
ya� sadii mukta eva sa� 

[Rozdz. 5 

sparśiin-zewnętrzne przedmioty zmysłów, takie jak: głos, etc.; krtvii
czyniąc w ten sposób; bahi�-zewnętrzny; biihyiin-niepotrzebny; cak:;u� 
-oczy; ca-również; eva-z pewnością; antare-wewnątrz; bhruvo�-brwi; 
prii1:1a-apiinau-powietrze kierujące się w górę i w dół; samau-wstrzymując; 
krtvii-czyniąc tak; niisii-abhyantara-w nozdrzach; ciiri1:1au-wiejące; yata
kontrolowane; indriya-zmysły; mana�-umysł; buddhi�- inteligencja; muni� 
-transcendentalista; mok!ja-wyzwolenie; pariiya1:1a�-o takim przeznaczeniu; 
vigata-nit:potrzebne; icchii-pragnienia; bhaya-strach; krodha�-rlość; ya� 
-ten, kto; sadii-zawsze; mukta�-wyzwolony; eva-z pewnością; sa�-jest on . 

11:. UMACZENIE 
Wyrzekłszy się wszelkich przedmiotów zmysłów, koncentrując wzrok 

pomiędzy brwiami, powstrzymując w nozdrzach powietrze zewnętrzne i 
wewnętrzne - i w ten sposób kontrolując umysł, zmysfy i inteligencję, 
transcendentalista uwaln ia  się od pożądania, strachu i złości, Ten ,  kto 
zawsze pozostaje w tym stanie - n iewątpliwie jest osobą wyzwoloną. 

ZNACZENIE 
Przez zaangażowanie się w świadomość Kr�QY można natychmiast zrozu

mieć swoją duchową tożsamość, a następnie - dzięki służbie oddania -
poznać Najwyższego Pana. Ten, kto jest niezachwiany w służbie oddania, 
osiąga pozycję transcendentalną i staje się zdolnym do odczucia obecności 
Pana w sferze własnej działalności .  Ta szczególna pozycja nazywana jest 
wyzwoleniem w Najwyższym. 

Po wytłumaczeniu powyżej wymienionych zasad wyzwolenia w Najwy
ższym, Pan naucza Arjunę, w jaki sposób można osiągnąć taką pozycję 
poprzez praktykę mistycyzmu, czyli yogi znanej jako a:;{iinga-yoga, która 
dzieli się na osiem praktyk, nazywanych: yama, niyama, asana, pra1:1ayama, 
pratyahara, dhara1:1a. dhyana i samadhi. Yoga ta została dokładnie opisana 
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w rozdziale szóstym, a koniec rozdz. piątego daje jedynie wstępne wiadomości 
o niej .  W praktyce tej należy wykluczyć - poprzez proces pratyahara -
przedmioty zmysłów, takie jak: głos, dotyk, formę, smak i zapach, a następnie 
skierować wzrok pomiędzy brwi i skoncentrować go na czubku nosa, 
trzymając oczy na wpółprzymknięte. Nie można zamknąć oczu, gdyż istnieje 
ryzyko zaśnięcia. Nie należy też całkowicie otwierać oczu, gdyż wtedy uwagę 
mogą przyciągać przedmioty zmysłowe .  Ruch oddechu powstrzymywany jest 
w nozdrzach poprzez neutralizację ruchów powietrza wewnątrz ciała, kieru
jących się w górę i w dół. Poprzez praktykę takiej yogi, odsuwając od siebie 
przedmioty zmysłów, można osiągnąć panowanie nad zmysłami i w ten 
sposób przygotować się do wyzwolenia w Najwyższym. Ten proces yogi 
pomaga uwolnić się od wszelkiego rodzaju strachu i złości, a następnie odczuć 
obecność Duszy Najwyższej w pozycji transcendentalnej .  

Jednakowoż, najłatwiejszym procesem praktykowania zasad yogi jest 
świadomość Kr�r:iy. Zostanie to dokładnie wytłumaczone w rozdziale następ
nym. Osoba świadoma Kr�r:iy, będąc zawsze zaangażowaną w służbę 
oddania, nie naraża się na ryzyko zajęcia zmysłów czymś innym. Jest to 
lepszy sposób kontrolowania zmysłów niż ten w ii�{iinga-yodze. 

lEKST 29 

� tf�ij1W( ��"t� I 
� ���� ifh11lrłł'l4Rf 1 1 �9..l l  

bhoktiiram yajna-tapasiim 
sarva-loka-maheśvaram 

suhrdam sarva-bhutiiniim 
jniitvii miim śiintim rcchati 

bhoktiiram -obdarzony; yajna-otiary; tapasiim-pokut i wyrzeczeń; sarva
loka-wszystkich planet i pótbogów; maheśvaram-Najwyższy Pan; suhrdam 
-dobroczyńca; sarva-wszystkich; bhutiiniim-żywych istot; jniitvii-posiada
jąc taką wiedzę; miim-Mnie (Pana Kr�r:ię); �iintim-ułga od cierpień material
nych; rcchati-osiąga. 

11:. UMACZENIE 
Mędrcy, znając Mnie jako ostateczny cel wszelkich ofiar i wyrzeczeń, 

Najwyższego Pana wszystkich planet i półbogów oraz przyjaciela i 
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dobroczyńcę wszystkich żywych istot, osiągają pokój wolność od 
wszelkich nieszczęść i cierpień materialnych. 

ZNACZENIE 
Wszystkie uwarunkowane dusze, będąc w sidłach złudnej energii, dążą do 

osiągnięcia pokoju w tym świecie materialnym. Ale nie znają one recepty na 
pokój, która podana jest w tej części Bhagavad-gity. Najlepsza recepta na 
pokój jest taka - celem wszystkich ludzkich czynów jest Pan Km1a. Ludzie 
powinni wszystko poświęcić transcendentalnej służbie dla Pana, ponieważ On 
jest właścicielem wszystkich planet, a zatem również półbogów. Nikt nie jest 
większy od Niego. Jest On większy od największych półbogów, Pana Śivy i 
Brahmy. Vedy opisują Najwyższego Pana jako tam iśvartązam paramam 
maheśvaram. Znajdując się pod wpływem iluzji, żywe istoty próbują być 
panami wszystkiego, co znajduje się w zasięgu ich wzroku, ale w rzeczywisto
ści znajdują się one pod kontrolą materialnej energii Pana. Najwyższy jest 
panem energii materialnej, a uwarunkowane dusze znajdują się pod kontrolą 
ścisłych praw natury materialnej .  Dopóki nie zrozumie się tej czystej prawdy, 
nie można osiągnąć pokoju w tym świecie ani indywidualnie, ani kolektywnie. 
Istota świadomości Kr�i:tY jest taka, że Pan Km1a jest najwyższym panem, a 
wszystkie żywe istoty, razem z wielkimi półbogami, są Jego podwładnymi . 
Doskonały spokój można osiągnąć jedynie w całkowitej świadomości Kr�i:iy. 

Rozdział piąty tłumaczy w praktyczny sposób świadomość Km1y, znaną 
powszechnie jako karma-yoga. Dana jest tutaj odpowiedź na pytanie 
wynikające ze spekulacji umysłowych, w jaki sposób karma-yoga może 
doprowadzić do wyzwolenia. 

Pracować w świadomości Kr�QY - znaczy pracować z pełną wiedzą, że 
Kr�i:ia jest N aj wyższym Panem. Taka praca nie jest różna od wiedzy transcen
dentalnej .  Bezpośrednią świadomością Kr�i:tY jest bhakti-yoga, ajnana-yoga 
jest ścieżką prowadzącą do bhakti-yogi. Świadomość K�i:iy oznacza działanie 
w pełnej wiedzy o swoim związku z Najwyższym Absolutem, a doskonałością 
takiej świadomości jest pełna wiedzy o Kr�i:iie, czyli N aj wyższej Osobie Boga. 
Czysta dusza, będąc fragmentaryczną cząstką Boga, jest Jego wiecznym sługą. 
W chodzi ona w kontakt z mayq (ułudą) kierując się żądzą panowania nad nią i 
to jest przyczyną jej niezliczonych cierpień. Tak długo, dopóki jest w 
kontakcie z materią, dopóty musi ona ciężko pracować, aby zaspokoić swoje 
potrzeby materialne . Jednakowoż świadomość Kf�l)Y przenosi nas z powrotem 
w życie duchowe - nawet jeśli znajdujemy się pod wpływem praw natury 
materialnej - albowiem metoda ta (poprzez praktyczne działanie w tym 
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świecie) odradza w nas duchową egzystencję. Im większy zrobiło się postęp, 
tym .bardziej jest się wolnym od szponów materii .  Pan nie jest stronniczy w 
stosunku do nikogo. Wszystko zależy od naszych wysiłków w wykonywaniu 
obowiązków mających nam pomóc w kontrolowaniu zmysłów i pokonaniu 
pożądania i złości. A osiągnąwszy świadomość Kr�Qy, przez kontrolę wyżej 
wymienionych pasji, pozostaje się w transcendentalnym stanie nazywanym 
brahman-nirvi11:za. W świadomości Kr�QY praktykuje się automatycznie 
ośmiostopniową yogę mistyczną, ponieważ osiąga się jej ostateczny ceł. 
Praktyka yama, niyama, asana, pratyahara, dhyana, dharG1:za, pral}ayama 
i samadhi jest stopniowym procesem prowadzącym do oświecenia. Ale 
praktyki te jedynie poprzedzają doskonałość osiąganą w służbie oddania, 
która sama może przynieść pokój ludzkii:n istotom, i która jest najwyższą 
doskonałością życia. 

W ten sposób kończq się wyjaśnienia Bhaktivedanty do rozdz. piqtego 
Śrimad-Bhagavad-glty, traktujqcego o karma-yodze, czyli czynie w świa
domości Kr$IJY· 





ROZDZIAŁ VI 

Dhyana-yoga 

lEKST I 
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śrl bhagav<in u vdca 
andśrita� karma-phalam 

karyam karma karoti ya� 
sa sannydsl ca yogl ca 

na niragnir na cdkriya� 

śrl bhagavan uvaca-Pan rzekł; anaśrita�-bez schronienia; karma-pha
lam-owoc pracy; karyam-obowiązkowa; karma-praca; karoti-pełni; ya� 
-ten, kto; sa�-on; sannyasl-w wyrzeczonym porządku życia; ca-rowniei; 

303 



304 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 6 

na-nie: nir-bez; agni�1-ogieil; na-ani nie; �a-również; akriya�-bez obo
wiązku. 

TŁUMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Ten, kto nie przywiązuje się do owoców 

swojej pracy i pełn i swój obowiązek tak, jak powinien - ten posiada 
prawdziwe wyrzeczenie i jest prawdziwym mistykiem, nie zaś ten, kto nie 
zapała ognia i n ie wykonuje żadnej pracy. 

ZNACZENIE 
W rozdziale tym Pan tłumaczy, iż celem ośmiostopniowego procesu _rogi 

jest kontrola zmysłów i umysłu. Jednakże jest to system bardzo trudny dla 
większości ludzi, szczególnie w tym wieku Kali. Chociaż rozdział ten poleca 
ośmiostopniowy proces yogi, to jednak Pan podkreśla, że lepszym jest proces 
karma-yogi, czyli działanie w świadomości Km1y. Każdy w tym świecie 
pracuje, aby utrzymać swoją rodzinę i majątek, ale nikt nie pracuje bezintere
sownie, nie mając na celu zadowolenia własnych zmysłów - czy to w pojęciu 
węższym, czy rozszerzonym. Kryterium doskonałości jest praca w świado
mości Kr�i:iy, a nie praca w celu korzystania z jej efektów. Praca w 
świadomości Kr�i:iy jest obowiązkiem każdej istoty, gdyż wszystkie one są 
organicznie cząstkami Najwyższego. Części ciała pracują dla zadowolenia 
całego ciała. Koilczyny ciała nie pracują dla samo-zadowolenia, ale dla 
zadowolenia całości . Podobnie, kiedy żywa istota pracuje dla zadowolenia 
najwyższej całości, a nie dla samo-zadowolenia, jest ona doskonałym 
yoginem, doskonałym sannyiisinem . 

Sannyiisini czasami błędnie myślą, że zostali wyzwoleni od wszelkich 
obowiązków materialnych i dlatego przestają spełniać agnihotra yajnas 
(ofiary ognia). W rzeczywistości chodzi im o korzyść własną, jako że celem 
ich jest zjednoczenie się z bezosobowym Brahmanem. Pragnienie takie 
przewyższa każde pragnienie materialne, ale nie jest ono pozbawione 
interesowności. Podobnie yogin - mistyk, który praktykuje system yogi 
polegający na medytacji z wpółotwartymi oczyma i unika wszelkiej działalności 
materialnej ,  również pragnie zadowolić swoje własne "ja" . Osoba w świado
mości Kr�i:iy natomiast pracuje dla zadowolenia całości i pozbawiona jest 
samo-interesowności .  Osoba świadoma Kr�i:iy zawsze wolna jest od pragnie
nia samo-zadowalania. Jej kryterium sukcesu jest zadowolenie Kr�i:iy i dlatego 
jest ona doskonałym sannyiisinem , doskonałym yoginem. Pan Caitanya, 
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najwyższy symbol doskonałego wyrzeczenia, modli się w ten sposób: 
na dhanam na ja nam na sundarfm kavitam va jagadfśa kamaye. 
mama janmani janmanfśvare bhavatad bhaktir ahaitukf tvayi. 

305 

"O Wszechmocny Panie, nie pragnę bogactw ani pięknych kobiet. Ani nie 
zależy Mi też na tym, aby mieć jakichś zwolenników. Moim jedynym 
pragnieniem jest służyć Tobie w oddaniu, narodziny po narodzinach." 

lEKST 2 
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yam sannyasam iti prahur 
yogam tam viddhi pa1pjava 

na hy asannyasta-sanka/po 
yogf bhavati kaścana 

yam -co; sannyasam-wyrzeczenie; iti-zatem; prahu�-mówią; yogam
połączenie się z Najwyższym; tam -to; viddhi-musisz wiedzieć; pa��ava-0 
synu PaQc:Ju; na-nigdy; hi-z pewnością; asannyasta-bez porzucenia; san
ka /pa� -samo-zadowolenie; yogf-mistyk-transcendentalista; bha vati-staje 
się; kaścana-nikt. 

lLUMACZENIE 
To, co nazywa się wyrzeczeniem, jest tym samym co yoga, czyli 

połączeniem się z Najwyższym, gdyż nikt · nie może zostać yoginem, 
dopóki n ie porzuci pragn ienia zadowalania zmysłów. 

ZNACZENIE 
Prawdziwa sannydsa-yoga, czyli bhakti, oznacza, że należy poznać swoją 

organiczną pozycję i działać zgodnie z tą wiedzą. Żywa istota nie ma 
oddzielnej, niezależnej tożsamości, ale jest marginalną energią Najwyższego. 
Jeżeli znajduje się ona w matni energii materialnej,jest wtedy uwarunkowana, 
kiedy zaś jest świadoma Kr�QY albo świadoma energii duchowej, wówczas 
znajduje się w swoim prawdziwym i naturalnym stanie życia. Zatem, gdy ktoś 
posiada kompletną wiedzę, porzuca on wszelkie uciechy zmysłowe, tzn. 
wyrzeka się wszystkich czynności mających na celu zadowolenie zmysłów. 
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Praktykowane jest to przez yoginów, którzy powściągają zmysły od przywią
zań materialnych. Ale osoba w świadomości Kr�I.lY nie ma okazj i  angażowania 
zmysłów w czynności nie mające związku z Kr�1,1ą. Dlatego osoba świadoma 
Kr�I.lY jest jednocześnie i yoginem i sannyiisinem. Ceł wiedzy i panowania nad 
zmysłami, czyli ceł procesów jńiina iyogi, jest automatycznie realizowany w 
świadomości Kr�1,1y. Dla tego, kto nie jest w stanie wyrzec się czynności 
wynikających z jego egoistycznej natury, praktykowanie jńiina i yogi jest 
bezcelowe. Prawdziwym celem dla żywej istoty jest porzucenie egoistycznego 
zadowalania swoich zmysłów i przygotowanie się do zadowalania Najwyższe
go. Osoba świadoma Kr�1,1y nie pragnie żadnego rodzaju przyjemności dla 
siebie samej, ale zawsze zaangażowana jest w zadowalanie Najwyższego. 
Ten, kto nie ma żadnej wiedzy o Najwyższym musi zajmować się samo
zadowałaniem, gdyż nikt nie może pozostać na platformie bezczynności .  
Wszystkie te cele są  w doskonały sposób realizowane przez praktykę 
świadomości Kr�1,1y. 

lEKST 3 

� � ąi��ą� 1 
ą\•11��.:( m �: 'fil(OHJ'•'-�ij l i  ą l i  

iiruruk�or muner yogam 
karma kiiraf;iam ucyate 

yogiiriujhasya tasyaiva 
śama� kiirar;iam ucyate 

iiruruk�o�-tego, kto rozpoczął praktykę yogi; mune�-mędrca; yogam 
-ośmiostopniowy system yogi; karma-praca; kiirar;iam-podstawa; ucyate 
-mówi się, że jest; yoga-yoga ośmiostopniowa; iirii{ihasya-ten, kto osiągnął; 
tasya-jego; eva-z pewnością; śama�-porzucenie wszelkiej działalności 
materialnej; kiirar;iam-podstawa; ucyate-mówi się, że jest. 

lł..UMACZENIE 
Dla tego, kto jest neofitą w ośmiostopniowym systemie yogi, praca jest 

uważana za środek; a dla tego, kto osiągnął już yogę, środkiem jest 
porzucenie wszelkich czynności materialnych. 
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ZNACZENIE 
Yogq nazywany jest proces połączenia się z Najwyższym, który można 

porównać do drabiny prowadzącej do szczytu realizacji duchowej .  Drabina ta 
zaczyna się od najniższego etapu życia materialnego żywej istoty i wznosi się 
do doskonałej samo-realizacji w czystym życiu duchowym. Poszczególne 
części tej drabiny znane są pod różnymi nazwami, odpowiadającymi różnym 
jej wysokościom. Cała drabina nazywana jest yogq i można podzielić ją na 
trzy części, mianowicie :jnana-yogę, dhyana-yogę i bhakti-yogę. Jej początek 
nazywany jest etapem yogaruruk$a, a najwyższy szczebel nazywa się 
yogańicjha. 

Jeśli chodzi o systemyogi ośmiostopniowej, to początkowe próby wejścia w 
medytację poprzez przestrzeganie regulujących zasad i praktykę rozmaitych 
siedzących póz (które są mniej lub bardziej ćwiczeniami cielesnymi) uważane 
są za materialne działania dla osiągnięcia rezulatatów. Wszystkie takie 
czynności prowadzą do osiągnięcia doskonałej równowagi umysłowej, umożli
wiającej kontrolę zmysłów. Gdy ktoś osiąga doskonałość w praktyce medyta
cyjnej , wstrzymuje się wtedy od wszelkich niepożądanych czynności umys
łowych. 

Osoba świadoma Km1y jednakże, już od początku usytuowana jest na 
platformie medytacji ,  gdyż zawsze myśli ona o Km1ie. I ponieważ jest 
bezustannie zaangażowana w służbę dla Pana, należy uważać, że porzuciła 
ona wszelkie czynności materialne. 

lEKST 4 
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yadii h i  nendriyiirthe$U 

na karmasv anu$a)jate 
sarva-sańkalpa-sannyiisf 

yogiińicjhas tadocyate 

yadii-kiedy; hi-z pewnością; na-nie; indriya-arthe$u-w zadowalaniu 
zmysłów; na-nigdy; karmasu-w czynności materialne (dla osiągnięcia 
korzyści); anu$a)jate-niepotrzebnie angażuje się; sarva-sańkalpa-wszystkie 
pragnienia materialne; sannyiisf-wyrzeczony; yoga-iińicjha�-zaawansowany 
w yodze; tadii-w tym czasie; ucyate-uważany jest. 
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lł.UMACZENIE 
Mówi się o osobie, że osiągnęła yogę - gdy wyrzekłszy się wszelkich 

materialnych pragnień, n igdy już nie czyni ona nic dla zadowolenia 
własnych zmysłów ani n ie angażuje się w czynności dla rezultatów. 

ZNACZENIE 
Ten, kto całkowicie zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości 

dla Pana, ten jest zadowolony w sobie samym, a zatem nie poszukuje już 
uciech zmysłowych ani nie angażuje się w pracę dla korzyści .  Ten natomiast, 
kto nie służy Km1ie, musi zadowalać zmysły, gdyż nie można żyć bez 
żadnego zajęcia. Poszukuje on zatem jakichś egoistycznych zajęć czy to w 
pospolitym, czy też szerszym tego słowa znaczeniu. Natomiast osoba 
świadoma Krg1y może robić wszystko dla zadowolenia Pana i w ten sposób 
może być całkowicie wolną od zadowalania zmysłów. Ten, kto nie ma takiej 
świadomości, musi pozbywać się pragnień materialnych w sposób mecha
niczny, zanim wzniesie się do szczytowego stopnia drabiny yogi. 

lEKST 5 
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uddhared atmanatmanam 
natmanam avasadayet 

atmaiva hy atmana bandhur 
atmaiva ripur atmana� 

uddharet-musi uratować się; atmana-przy pomocy umysłu; atmanam
uwarunkowana dusza; na-nigdy; atmanam-uwarunkowana dusza; avasa
dayet-zdegradować; atma-umysł; eva-z pewnością; hi-naprawdę; atmana� 
-uwarunkowanej duszy; bandhu�-przyjaciel; atma-umysł; eva-z pewno
ścią; ripu�-wróg; atmana�-uwarunkowanej duszy. 

1ł. UMACZENIE 
Poprzez własny umysł człowiek musi wznosić się, a nie degradować. 

Umysł jest przyjacielem uwarunkowanej duszy, ale też i jej wrogiem. 
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ZNACZENIE 
Słowo iitmii może, w zależności od sytuacji ,  określać ciało, umysł albo 

duszę. W systemie yogi szczególnie ważny jest umysł i uwarunkowana dusza. 
Tutaj słowo iitmii odnosi się do umysłu, jako że umysł jest centralnym 
punktem praktyki yogi. Celem systemu yogi jest kontrolowanie umysłu i 
uwolnienie go od przywiązania do przedmiotów zmysłów. Podkreślono tutaj ,  
że umysł musi być tak wyćwiczony, aby był w stanie wydobyć uwarunkowaną 
duszę z bagna niewiedzy. W życiu materialnym jesteśmy uzależnieni od 
działania zmysłów i umysłu. W rzeczywistości przyczyną uwięzienia duszy w 
tym świecie materialnym są egoistyczne pragnienia umysłu, by panować nad 
materialną naturą. Umysł musi być tak wyszkolony, aby nie pociągały go 
powaby natury materialnej ,  gdyż w ten sposób można ocalić uwarunkowaną 
duszę. Człowiek nie powinien degradować się przez zainteresowanie przed
miotami zmysłów. Im bardziej ktoś przyciągany jest przez przedmioty 
zmysłów, tym bardziej pogrąża się w życie materialne. Najlepszym sposobem 
uniezależnienia się jest ciągłe angażowanie umysłu w świadomość Kr�rJY. 
Słowo hi zostało użyte dla podkreślenia tego punktu, tzn. ,  że bezwzględnie 
należy to czynić. Jest powiedziane również: 

mana eva manu�yii�iim kiira�am bandha-mok�ayo� 
bandhiiya vi�ayiisango muktyai nirvi�ayam mana�. 

"Umysł jest dla człowieka zarówno źródłem niewoli, jak i przyczyną 
wyzwolenia. Przyczyną niewoli jest wtedy, kiedy przywiązany jest do 
przedmiotów zmysłów, a wolny od takiego przywiązania - jest przyczyną 
wyzwolenia." Zatem umysł, który jest zawsze zaangażowany w świadomość 
Kr�r:iy, jest przyczyną najwyższego wyzwolenia. 

lEKST 6 

trr��ir;r�� ą;rRq;rT�T ��: I 
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bandhur iitmiitmanas tasya 

yeniitmaiviitmanii jita� 
aniitmanas tu śatrutve 

vartetiitmaiva śatruvat 

bandhu� -przyjaciel; iitmii-umysł; iitmana�-żywej istoty; tasya-jego; 
yena-przez którego; iitmii-umysł; eva-z pewnością; iitmanii-przez żywą 
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istotę; jita�-pokonany; anatmana�-tego, komu nie udało się opanować 
umysłu; tu-ale; śatrutve-z powodu wrogości; varteta-pozostaje; atma 
eva-sam umysł; śatruvat-jako wróg. 

Il, UMACZENIE 
Dla tego, kto pokonał umysł, umysł ten jest najlepszym przyjacielem ; 

ale komu się to nie powiodło, temu własny umysł będzie największym 
wrogiem. 

ZNACZENIE 
Celem praktykowania ośmiostopniowego procesu yogi jest kontrolowanie 

umysłu po to, aby uczynić go przyjacielem w wypełnianiu misj i  człowieczeń
stwa. Jeśli umysł nie jest kontrolowany, to praktykowanie yogi (na pokaz) jest 
jedynie stratą czasu. Ten, kto nie jest w stanie kontrolować umysłu, żyje 
zawsze z największym wrogiem, wskutek czego jego życie i misja są 
zmarnowane. 

Organiczną pozycją żywej istoty jest wypełnianie rozkazów Najwyższego. 
Dopóki czyjś umysł pozostaje niepokonanym wrogiem, tak długo osoba ta 
musi postępować tak, jak dyktuje jej pożądanie, złość, skąpstwo, złudzenie, 
etc. Natomiast ten, kto pokonał umysł, dobrowolnie podporządkowuje się 
Osobie Boga, który usytuowany jest w sercu każdego jako Paramatma. Praw
dziwa praktyka yogi polega na poznaniu Paramatmy w sercu, i następnie 
poddaniu się Jego woli. Kto bezpośrednio przyjmuje świadomość Km1y, ten 
bezwłocznie i w sposób doskonały poddaje się też woli Pana. 

lEKST 7 

ftnn�"': !f�� wm1n �q1�1: 1 
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jitatmana� praśantasya 
paramatma samahita� 

śito�1:1a-sukha-du�khe�u 
tatha manapamanayo� 

jita-atmana�-tego, kto pokonał umysł; praśantasya-tego, kto osiągnął 
spokój przez taką kontrolę umysłu; paramatma-Dusza Najwyższa; samahi-
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ta�-zbliżył się całkowicie; śita-zimno; u��a-ciepło; sukha-w szczęściu; 
du�khąu-w niedoli; tatha-również; mana-honor; apamanayo�-dyshonor. 

11:. UMACZENIE 
Ten, kto pokonał umysł, ten już zbl iżył się do Duszy Najwyższej - gdyż 

uzyskał on spokój. Dla takiego człowieka szczęście i n ieszczęście, zimno 
i ciepło, honor i dyshonor - to samo znaczą. 

ZNACZENIE 
Właściwie każda żywa istota jest skłonna do poddania się woli Najwyższej 

Osoby Boga, który umiejscowiony jest w sercu każdego jako Paramatma. 
Kiedy jednak umysł zostaje zwiedziony przez zewnętrzną energię iluzory
czną, człowiek uwikłuje się w czynności materialne. Zatem skoro tylko ktoś 
opanuje umysł za pomocą jednego z systemów yogi, należy uważać, że już 
osiągnął on ceł. Musi poddać się wyższemu przewodnictwu. Kiedy umysł 
koncentruje się na wyższej naturze, nie ma on innego wyjścia, jak poddać się 
woli Najwyższego. Umysł musi dostrzec tą wyższą wolę i poddać się jej .  
Skutek opanowania umysłu jest taki, że następuje automatyczne poddanie się 
woli Paramatmy, czyli Duszy N aj wyższej .  Ponieważ tę pozycję osiąga od razu 
osoba świadoma Km1y (wielbiciel Pana), nie jest on już dłużej niepokojony 
przez dualizmy egzystencji materialnej ,  mianowicie: szczęście, nieszczęście, 
ciepło, zimno, etc. Stan ten jest prawdziwym samadhi, czyli pogrążeniem się 
w Najwyższym. 

lEKST 8 
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jńana-vijńana-trptatma 
ku{astho vijitendriya� 

yukta ity ucyate yogl 
sama-lo�{riiśma-kańcana� 

jńana-zdobyta wiedza; vijńana-wiedza zrealizowana; l!Pta-zadowolony; 
atmii-żywa istota; ku{astha�-usytuowany w transcendencji; vijita-indriya� 
-kontrolujący zmysły; yukta�-gotowy do samo-realizacji; iti-w ten sposób; 
ucyate-jest powiedziane; yogl-mistyk; sama-zrównoważony; lo�{ra-ka
mienie; aśma-skała; kańcana�-złoto. 
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TŁ UMACZENIE 
Zaś mówi s ię o osobie, że utwierdzona jest w samo-realizacji i nazywa 

się ją yoginem [ czyli mistykiem] wtedy, gdy w pełni usatysfakcjonowana 
jest ona wartością os iągniętej wiedzy i real izacji. Taka osoba usytuowana 
jest w transcendencj i  i całkowicie panuje nad sobą. Widzi ona wszystko -
cokolwiek by to było: kamienie, skałę czy złoto - jako to samo. 

ZNACZENIE 
Książkowa wiedza bez realizacji Najwyższej Prawdy jest bezużyteczna. 

Oznajmiono to w sposób następujący: 
ata� śń-kr�1:1a-namadi na bhaved grahyam indriyai� 
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty ada�. 

"Nikt nie może zrozumieć transcendentalnej natury imienia, formy ,jakości 
i rozrywek Śri Kr�i:tY swoimi materialnie zanieczyszczonymi zmysłami. Tylko 
temu, kto przepełniony jest duchem dzięki transcendentalnej służbie dla Pana, 
wyjawione zostają transcendentalne imię, forma, jakości i rozrywki Pana." 
(Padma Pura1:1a) 

Ta Bhagavad-glta jest nauką o świadomości Kr�i:iy. Nikt nie może stać się 
świadomym K�QY dzięki zwykłemu wykształceniu. Trzeba być wystarczająco 
szczęśliwym, aby obcować z osobą, która posiada czystą świadomość. Osoba 
świadoma Kr�i:tY zrealizowała wiedzę dzięki łasce Kr�ryy, jako że jest ona 
usatysfakcjonowana czystą służbą oddania. Doskonałość osiąga się poprzez 
realizację wiedzy. Przez wiedzę transcendentalną można umocnić się w 
swoich przekonaniach, ale poprzez zwykłą wiedzę uniwersytecką można 
łatwo zostać zbałamuconym i zdezorientowanym z powodu pozornych 
sprzeczności .  N a prawdę opanowaną jest tylko dusza zrealizowana, dlatego że 
całkowicie podporządkowała się Kr�Qie. Jest ona transcendentalna, ponieważ 
nie ma nic wspólnego ze światową uczonością. Światowa uczoność i 
spekulacje umysłowe, które mogą być złotem dla innych, nie mają dla niej 
większej wartości niż skały i kamienie. 

lEKST 9 
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suhrn-mitrary-udasina
madhyastha-dve$ya-bandhu$u 

sadhu$v api ca pape$u 
sama-buddhir viśi$yate 

3 1 3  

suhrt-życzliwy z natury; mitra-dobroczyńca; ari-wróg; udasina-bez
stronny pomiędzy walczącymi; madhyastha-pośrednik między walczącymi; 
dve$ya-zazdrosny; bandhU$U-pomiędzy krewnymi albo życzliwymi; sadhu
$U-dO pobożnych; api-takjak; ca-i; pape$u-do grzeszników; sama-buddhi� 
-mając zrównoważoną inteligencję; viśi$yate-jest bardziej zaawansowany. 

TŁUMACZENIE 
Jeszcze bardziej zaawansowany jest ten, kto traktuje jednakowo 

wszystkich: uczciwego dobroczyńcę, przyjaciół, wrogów, zazdrośników, 
pobożnych, grzeszników i tych, którzy są obojętni i nie stronniczy. 

lEKST I O  
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yogi yuiulta satatam 
atmanam rahasi sthita� 

ekaki yata-cittatma 
niraśir aparigraha� 

yogi-transcendentalista; yunjita-musi koncentrować się w świadomości 
Kr�r:iy; satatam-bezustannie; atmanam-siebie (przez ciało, umysł i duszę); 
rahasi-w odludnym miejscu; sthita�-będąc tak usytuowanym; ekaki-sam; 
yata-cittatma- zawsze uważny w swoim umyśle; niraśi�-nie będąc zaintere
sowanym niczym innym; aparigraha�-wolny od uczucia posiadania. 

TŁUMACZENIE 
Transcendental ista powinien zawsze koncentrować umysł na Duszy 

Najwyższej. Powinien żyć samotnie w odludnym miejscu, zawsze uważnie 
kontrolując umysł. Wolny powinien być od pragnień i poczucia własności. 
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ZNACZENIE 
Krsna realizowany jest w różnych etapach jako Brahman, Paramatma i 

Naj�y.
ższa Osoba Boga. Świadomość Km1y oznacza, mówiąc zwięźle, bezu

stanne zaangażowanie w transcendentalną służbę miłości dla Pana. Ci, którzy 
są przywiązani do bezosobowego Brahmana albo zlokalizowanej Duszy 
Najwyższej, również są częściowo świadomi Kr�QY, gdyż bezosobowy 
Brahman jest duchowym blaskiem emanującym z Kr�QY, a Dusza Najwyższa 
jest wszech- przenikającą częściową ekspansją Pana. Zatem impersonaliści i 
medytujący są również świadomi Kr�Qy, ale w sposób pośredni. Najwyższym 
transcendentalistą jest osoba bezpośrednio świadoma Kr�QY, ponieważ taki 
bhakta wie, co oznacza Brahman i Paramatrna. Jego wiedza o Prawdzie 
Absolutnej jest doskonała, podczas gdy impersonałista i yogin praktykujący 
medytację są świadomi Kr�QY w sposób niedoskonały. 

Niemniej jednak, wszyscy oni zostali pouczeni tutaj, aby nie odstępowali od 
swoich zajęć, tak aby wcześniej czy później móc osiągnąć najwyższą 
doskonałość. Rzeczą najważniejszą dla transcendentalisty jest bezustanne 
skupianie umysłu na Kf�Qie. Powinno się zawsze myśleć o Kr�Qie, nie 
zapominając o Nim ani na chwilę. Koncentracja umysłu na Najwyższym 
nazywana jest samadhi albo transem. Po· to, aby być w ciągłym skupieniu, 
należy zawsze pozostawać w odosobnieniu i unikać zakłóceń zewnętrznych. 
Powinno się być bardzo uważnym w przyjmowaniu warunków korzystnych i 
odrzucaniu niekorzystnych. Zdecydowanie nie należy uganiać się za nie
potrzebnymi rzeczami materialnymi, aby nie uzależnić się od poczucia 
posiadania. 

Wszystkie te przykazania i środki ostrożności są w doskonały sposób 
zachowywane przez tego, kto posiada bezpośrednią świadomość Kr�r:iy, 
ponieważ świadomość taka jest wyrzeczeniem się siebie i istnieje tutaj bardzo 
mała szansa na zaborczość materialną. Śriła Rupa Gosvami charakteryzuje 
świadomość Kr�QY w ten sposób: 

anasaktasya vi�ayan yatharham upayunjata� 
nirbandha� kr�1Ja-sambandhe yuktam vairagyam ucyate 

prapancikataya buddhya hari-sambandhi-vastuna� 
mumuk�ubhi� parityago vairagyam phalgu karhyate. 

(Bhakti-rasamrta-sindhu 2. 255-256) 

"Gdy ktoś nie jest przywiązany do niczego, ale jednocześnie przyjmuje 
wszystko, co ma związek z Kr�r:ią, jest on usytuowany właściwie - ponad 
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zaborczością. Z drugiej strony, ten, kto odrzuca wszystko, nie wiedząc, że ma 
to związek z Kr�i:ią, nie posiada pełnego wyrzeczenia." 

Osoba świadoma Kr�i:iy wie doskonale, że wszystko należy do Kr�i:iy i tym 
samym jest zawsze wolna od uczucia posiadania czegokolwiek na własność. 
Wskutek tego nie ugania się za niczym dla siebie. Wie jak przyjmować rzeczy 
korzystne dla świadomości Kr�i:iy i jak odrzucać te, które nie sprzyjają takiej 
świadomości. Nie jest przywiązana do rzeczy materialnych, gdyż zawsze jest 
transcendentalna i zawsze jest samotna, nie mając nic wspólnego z osobami 
nie będącymi w świadomości Kr�i:iy. Zatem osoba świadoma Kr�i:iy jest 
doskonałym yoginem . 

lEKST 1 1 - 1 2  
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śucau deśe prati�{hiipya 

sthiram iisanam iitmana!t 
niity-ucchritain niitinicain 

cailiijina-kuśottaram 
tatraikiigrain mana!t krtvii 

yata-cittendriya-kriya!t 
upaviśyiisane yunjyiid 

yogam iitma-viśuddhaye 

śucau-w uświęconym; deśe-na ziemi; prati�{hiipya-kładąc; sthiram
mocne; iisanam-siedzenie; iitmana!t-niezależny; na-nie; ati-za bardzo; 
ucchritam-wysokie; na-ani nie; ati-za bardzo; nicam-niskie; cai/a-ajna
miękkie sukno i skóra jelenia; kuśottaram-trawa kuśa; tatra-na nim; 
ekiigram-uwaga; manati-umysł; krtvii-czyniąc tak; yata-citta-kontrolując 
umysł; indriya-zmysły; kriya!t-czynności; upaviśya-siedząc na; iisane-na 
miejscu; yuf{/yiit-wykonywać; yogam - praktykayogi; iitma-serce; viśuddha
ye-dla oczyszczenia. 11:.. UMACZENIE 

Aby praktykować yogę, należy udać się w odludne miejsce, położyć na 
ziemi trawę kuśa, przykryć ją skórą jelenia i m iękkim suknem. Siedzenie 
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nie może być ani za wysokie ani za niskie i powinno znajdować się w 
świętym miejscu. Yogin powinien siedzieć na nim w niezmiennej pozie i 
oddawać się praktyce yogi przez kontrolowanie umysłu i zmysłów, 
oczyszczając serce i skupiając umysł na jednym punkcie. 

ZNACZENIE 
"Święte miejsce" odnosi się do miejsc pielgrzymek. W Indiach, yogini, 

transcendentaliści i bhaktowie (wielbiciele Pana) opuszczają swoje domy i 
osiedlają się w takich miejscach, jak Prayag, Mathura, Vrndavana, Hr�ikeśa i 
Hardwar, czyli tam, gdzie płyną święte rzeki, Yamuna i Ganges - i w 
odosobnieniu praktykują yo gę. Często nie jest to jednak możliwe,  szczególnie 
dla łudzi z Zachodu. Tak zwane towarzystwa yoginów w wielkich miastach 
mogą odnosić sukcesy, jeśli chodzi o korzyści materialne - nie są one 
natomiast wcale odpowiednie dla rzeczywistej praktyki yogi. Nie może 
praktykować medytacji ten, kto nie kontroluje siebie i którego umysł nie jest 
spokojny. Dlatego w Brhan-Naradiya-purar;a jes.t powiedziane, że w Kałi
yuga ( obecnejyudze, czyli wieku) - kiedy ludzie na ogół żyją krótko, są leniwi, 
jeśli chodzi . o realizację duchową i bezustannie niepokojeni przez różnego 
rodzaju troski - najlepszym sposobem realizacji duchowej jest intonowanie 
świętych imion Pana: 

harer nama harer nama harer namaiva kevalam 
ka/au nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha. 

"W tym wieku kłótni i hipokryzji, jedyną metodą prowadzącą do duchowego 
wyzwolenia jest intonowanie świętych imion Pana. Nie ma innej drogi, nie ma 
innej drogi, nie ma innej drogi." 

IBKST 1 3 - 1 4  
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samam kaya-śiro-grivam 
dharayann acalam sthira� 

samprek�ya nasikagram svam 
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diśaś canava/okayan 
praśantatma vigata-bhlr 

brahmacari-vrate sthita� 
mana� samyamya mac-citto 

yukta as/ta mat-para� 
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samam-prosto; kaya-śira�-ciało i głowa; grivam-szyja; dharayan-trzy
mając; aca/am-nieporuszony; sthira�-nieruchomy; samprek�ya-patrząc; 
nasika-nos; agram-czubek; svam-własny; diśa�-wszystkie strony; ca-rów
nież; anavalokayan-nie widząc; praśanta-niewzruszony; atma-umysł; 
vigata-bhi�-wolny od strachu; brahmacari-vrate-zachowując celibat; sthita� 
-usytuowany; mana�-umysł; samyamya-całkowicie pokonany; mat-na 
Mnie (Km1ie); citta�-skoncentrowany; yukta�-prawdziwy yogin; O.sita-bę
dąc w ten sposób; mat-na Mnie; para�-ostateczny cel. 

1Ł UMACZENIE 
Ciało, szyję i głowę należy trzymać prosto - w jednej l in i i  - i cały czas 

patrzeć na czubek nosa. W ten sposób, z n iewzruszonym, całkowicie 
pokonanym umysłem, będąc wolnym od strachu i ściśle przestrzegając 
cel ibatu, należy medytować o Mnie wewnątrz swego serca i Mnie uczynić 
ostatecznym celem życia. 

ZNACZENIE 
Celem yogi jest poznanie Km1y, który usytuowany jest w sercu każdej 

żywej istoty jakoParamaunii, cztero-ramienna postać Vi�QU. Yogę praktykuje 
się po to, aby odkryć i zrozumieć tą zlokalizowaną postać Vi�Qu, a nie dla 
żadnego innego celu. Zlokalizowany Vi�i:iu-murti jest pełnym reprezentantem 
Kr�i:iy zamieszkującym wewnątrz naszych serc. Ten, kto nie planuje zrealizo
wania Vi�i:iu-murti, niepotrzebnie angażuje się w yogę dla zabawy, tracąc w 
ten sposób tylko czas. Kr�i:ia jest ostatecznym celem życia, a Vi�i:iu-miirti 
usytuowany wewnątrz serca każdej żywej istoty jest przedmiotem praktyki 
yogi. Aby zrealizować tego usytuowanego w sercu Vi�i:iu-murti należy ściśle 
przestrzegać celibatu; powinno się zatem opuścić dom i zamieszkać samotnie 
w odludnym miejscu, medytując w wyżej opisanej pozie. N ie można zabawiać 
się seksem w domu czy gdzie indziej i uczęszczać na tzw. kursy yogi, i w ten 
sposób zostać yoginem. Należy praktykować kontrolowanie umysłu i unikać 
wszelkiego rodzaju zadowalania zmysłów, głównie zaś życia seksualnego. W 



3 1 8  Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 6 

zasadach celibatu napisanych przez wielkiego mędrca Yajiiavalkyę jest 
powiedziane: 

karmar;a manasa vaca sarvavasthasu sarvada 
sarvatra maithur;a-tyago brahmacaryam pracak�ate. 

"Śluby brahmacarya mają pomóc składającemu je w całkowitym powstrzy
mywaniu się od seksu w czynie, słowach i myślach - o każdej porze, w 
każdych warunkach i w każdym miejscu." Nikt nie może praktykować 
prawdziwej yogi nadużywając życia seksualnego. Dlatego brahmacarii 
naucza się od dzieciństwa, kiedy się jeszcze nie ma wiedzy o życiu 
seksualnym. Dzieci pięcioletnie posyłane są do guru-kula, czyli tam gdzie 
mieszka mistrz duchowy, i mistrz duchowy szkoli młodych chłopców w ścisłej 
dyscyplinie stawania się brahmacarinami. Bez takiej praktyki nikt nie może 
uczynić postępu w żadnej yodze, czy to dhyana, jnana czy bhakti. Również 
ten, kto przestrzega zasad regulujących życie małżeńskie, utrzymując związek 
seksualny tylko z własną żoną ( również regulowany przepisami pism), 
nazywany jest brahmacari. Taki wstrzemięźliwy, żyjący w małżeństwie 
brahmacari może zostać przyjęty do szkoły bhakti, ale szkoły jnana i 
dhyana nie przyjmują nawet takich brahmacarinów. Bezkompromisowo 
żądają one całkowitej abstynencji . W szkole bhakti, żyjącemu w małżeństwie 
brahmacarinowi pozwala się na kontrolowane życie seksualne, ponieważ 
kult bhakti jest tak silny, że poprzez zaangażowanie się w wyższego rodzaju 
służbę dla Pana, natychmiast traci się pociąg do seksu. Bhagavad-gita 
oznajmia: 

vi�aya vinivartante niraharasya dehina� 
rasa-varjam raso 'py asya param dr�fva nivartate 

Podczas gdy inni siłą powstrzymują się od zadowalania zmysłów, wielbiciel 
Pana, dzięki temu, że posiada wyższy smak, automatycznie rezygnuje z tych 
rzeczy. 

Vigatabhi�. Nie można być wolnym od strachu, jeśli nie jest się w pełni 
świadomym Kr�Qy. Uwarunkowana dusza jest przepełniona bojaźnią z 
powodu swojego zanieczyszczonego umysłu i zapomnienia o swoim wiecznym 
związku z Najwyższym. Bhagavatam mówi, bhayam dvitiyabhiniveśata� 
syad iśad apetasya viparyayo 'smrti� : świadomość Kr�QY jest jedyną 
podstawą nieustraszoności. Zatem doskonała praktyka możliwa jest dla tej 
osoby, która jest świadoma Kr�Qy. A jeśli ostatecznym celem praktyki yogi 
jest zobaczenie Pana wewnątrz, to osoba świadoma Kr�QY jest najlepszym ze 
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wszystkich yoginów. Wymienione tutaj zasady yogi różnią się od tych, które 
obowiązują w popularnych obecnie tzw. towarzystwach yoginów. 

lEKST 1 5  
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yunjann evam sadatmanam 
yogi niyata-manasa� 

śantim nirva'}a-paramam 
mat-samstham adhigacchati 

yunjan-praktykując w ten sposób; evam-jak wspomniano wyżej; sada
bezustannie; atmanam-ciało, umysł i dusza; yogi-mistyk transcendentalista; 
niyata-manasa�-opanowany umysł; śantim-pokój; nirva'}a-paramam
porzucając życie materialne; mat-samstham-w niebie duchowym (królestwie 
Boga); adhigacchati-osiąga. 

TŁUMACZENIE 
W ten sposób praktykując kontrolowanie ciała, umysłu i czynności, 

porzucając życie materialne, mistyk transcendentalista osiąga królestwo 
Boga [ czyli siedzibę Kr�ąy] . 

ZNACZENIE 
Werset ten wyraźnie oznajmia, jaki jest ostateczny ceł praktykowania yogi. 

Praktyka ta nie ma służyć osiągnięciu jakichś tam udogodnień materialnych; 
ma ona umożliwić całkowite porzucenie życia materialnego. WedługBhaga
vad-g ity nie ten jest yog inem , kto dąży do polepszenia zdrowia albo 
doskonałości materialnej ,  a porzucenie życia materialnego nie polega na 
wejściu w "  próżnię" , która jest tylko mitem. Nigdzie w stworzeniu Pana nie 
istnieje żadna próżnia. Porzucenie egzystencji materialnej umożliwia raczej 
wejście do nieba duchowego, siedziby Pana. Siedziba ta została opisana w 
Bhagavad-gicie jako takie miejsce, gdzie nie jest potrzebne słońce, księżyc ani 
elektryczność. Wszystkie planety w królestwie duchowym same w sobie pełne 
są światła, podobnie jak słońce na niebie materialnym. Królestwo Boga jest 
wszędzie, ale niebo duchowe i planety tam się znajdujące nazywane sąparam 
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dhiima, czyli siedzibami wyższymi. 
Doświadczony yogin, który doskonale rozumie Pana Km1ę, tak jak to 

zostało tutaj wyrażnie oznajmione (mat-citta�. mat-para�. mat-sthiinam), 
dzięki Samemu Panu może uzyskać prawdziwy spokój i ostatecznie osiągnąć 
Jego siedzibę, Kr�Qałokę, znaną jako Gołoka Vrndavana. Brahma-sainhitii 
informuje (go/oka eva nivasty akhiliitma-bhutaM, że Pan - chociaż przeby
wający zawsze w Swojej siedzibie, nazywanej Goloka - jest (dzięki Swoim 
wyższym energiom duchowym) również wszech-przenikającym Brahmanem 
i zlokalizowaną Paramatmą. Nikt nie może osiągnąć nieba duchowego ani 
wejść do wiecznej siedziby Pana (V aikuQµia Go loka V rndavana) bez właściwego 
zrozumienia Kr�QY i Jego pełnej ekspansji Vi�QU. Zatem osoba działająca w 
świadomości Kr�QY jest doskonałym yoginem, jako że zawsze jest zaabsor
bowana czynami Kr�Qy. Sa vai mana� kr�l}a-padiiravindayo�. Z Ved 
dowiadujemy się również: tam eva viditviitimrtyum eti: "Ścieżkę narodzin i 
śmierci można pokonać jedynie przez zrozumienie Najwyższej Osoby Boga, 
Kr�Qy." Innymi słowy, doskonałością systemu yogi jest uwolnienie się od 
egzystencji materialnej, a nie jakieś magiczne sztuczki czy wyczyny gim
nastyczne omamiające niewinnych łudzi. 

lEKST 1 6  
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niityaśnatas tu yogo'sti 
na caikiintam anaśnata� 

na ciiti svapna-śilasya 
jiigrato naiva ciirjuna 

na-nigdy; ati-za dużo; aśnata�-tego, który je w ten sposób; tu-ale; 
yoga�-łącząc się z Najwyższym; asti-jest; na-ani nie; ca-również; ekiintam 
-bardzo mało; anaśnata}z-wstrzymując się odjedzenia; na-ani; ca-również; 
ati-za dużo ; svapna-śilasya-tego, kto śpi za dużo ;jdgrata�-łub ten, kto zbyt 
długo czuwa w nocy ; na-nie ; eva-nigdy ; ca- i ;  arjuna-0 Arjuno. 

Il. UMACZENIE 
Nie można zostać yoginem, O Arjuno, jeśli je się zbyt mało łub zbyt 

dużo, czy też śpi się za długo łub nie śpi się wystarczająco. 
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ZNACZENIE 
Werset ten zaleca yoginom uregulowanie diety i snu. Jedzenie zbyt dużo 

oznacza jedzenie więcej niż potrzeba do utrzymania ciała i duszy razem. Nie 
ma potrzeby, aby ludzie jedli zwierzęta, ponieważ jest pod dostatkiem zbóż, 
warzyw, owoców i mleka. Według Bhagavad-gity, taki skład pożywienia 
odpowiedni jest dla łudzi będących w gunie dobroci .  Mięso zwierząt jedzą 
ludzie będący pod wpływem gul}y ignorancji .  Ci, którzy spożywają pokarm 
zwierzęcy, którzy piją, pałą i przyjmują pożywienie, które nie było wpierw 
ofiarowane Km1ie, będą cierpieli skutki tych grzechów, jako że jedzą tylko 
nieczyste rzeczy. Bhunjate te tv aghain papa ye pacanty iitma-kiiral}iit. 
Każdy kto je dla przyjemności zmysłowej , czyli kto gotuje dla siebie, nie 
ofiarując swego pokarmu Kr�r:iie, spożywa tylko grzech. A ten, kto spożywa 
grzech i je więcej niż potrzeba, nie może praktykować doskonałej yogi. 
Najlepiej jest przyjmować tylko pozostałości pokarmu ofiarowanego K�Qie. 
Osoba świadoma Kr�QY nie je niczego, co nie zostało wpierw ofiarowane 
Panu. Zatem tylko osoba świadoma Kr�r:iy może osiągnąć doskonałość w 
praktyce yogi. Nie może praktykować yogi ten, kto sztucznie wstrzymuje się 
od pokarmu, stwarzając swoją własną metodę postów. Osoba świadoma 
Kr�QY przestrzega postów w sposób zgodny z zaleceniami pism świętych. Nie 
pości ani nie je więcej niż potrzeba, a zatem jest zdolna do praktykiyogi. Ten, 
kto je więcej niż potrzeba, będzie dużo śnił podczas snu i wskutek tego musi 
spać więcej, niż to jest konieczne. Nie należy spać więcej niż sześć godzin na 
dobę. Ten, kto śpi więcej, z pewnością znajduje się pod wpływem ignorancji .  
Osoba w gul} ie ignorancji jest leniwa i ma skłonność do długiego spania. Taka 
osoba nie może praktykować yogi. 

lEKST 1 7  
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yuktiihiira-vi hiirasya 
yukra-ce�rasya karmasu 

yukta-svapniivabodhasya 
yogo bhavati du�kha-hii 

yukta-umiarkowany; iiharii-jedzenie; vihiirasya-odpoczynek; yukta-ure
gułowany; ce�(asya-tego, kto pracuje dla utrzymania; karmasu-w wypełnia-
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niu obowiązków; yukta-uregulowany; svapna-avabodhasya-uregulowany 
sen i czuwanie; yoga!r-praktyka yogi; bhavati-staje się; du!ikha-ha-zlikwi
dowanie cierpienia. 

1ł. UMACZENIE 
Kto posiada umiar w swoich zwyczajach jedzen ia, spania, pracy i 

odpoczynku, ten poprzez praktykę yogi może z l ikwidować wszelkie 
materialne c ierpienia. 

ZNACZENIE 
Przesada w rzeczach takich, jak jedzenie, spanie, obrona i seks - będących 

potrzebami ciała - może uniemożliwić postęp w praktyce yogi. Jeśli chodzi o 
jedzenie, to może ono zc,stać uregulowane wtedy, gdy przyjmuje się tylko 
prasadam,  pokarm uświęcony. PanuK�i:Ue ofiarowuje się, zgodnie z zalecenia
miBhagavad-gity (Bg. 9.26),jarzyny, kwiaty, owoce, zboże, mleko, etc. W ten 
sposób, osoba w świadomości Kr�i:iy jest automatycznie szkolona, aby nie 
przyjmować pokarmu nie przeznaczonego dla łudzi, czyli tego, które nie jest w 
kategorii dobroci .  Jeśli chodzi o spanie, osoba świadoma Kr�i:iy jest zawsze 
czujna w wypełnianiu swoich obowiązków w świadomości Kr�i:iy. Każda 
niepotrzebna chwila snu jest uważana za wielką stratę. Osoba świadoma 
Kr�i:iy nie może przeżyć ani minuty swego życia bez pełnienia służby dla 
Pana. Dlatego ilość jej snu jest zmniejszona do minimum. Ideałem w tym 
względzie byłŚriła Rupa Gosvami ,  który zawsze był zaangażowany w służbę 
dla Kr�i:iy i nie mógł spać dłużej niż dwie godziny na dobę, a czasami jeszcze 
mniej . Thakur Haridasa nie przyjmował prasadam ani nie kładł się spać nawet 
na chwilę, dopóki nie skończył swojego codziennego intonowania w liczbie 
300 tys. imion. Jeśli chodzi o pracę, osoba świadoma Kr�i:iy nie robi niczego, 
co nie ma związku ze sprawami Kr�i:iy - tym samym praca jej jest zawsze 
zgodna z nakazami pism i nie jest skażona zadowalaniem zmysłów. A skoro 
nie wchodzi tu w grę zadowalanie zmysłów, osoba świadoma Kr�i:iy nie 
potrzebuje materialnego wypoczynku. Ponieważ jest ona umiarkowana w 
swojej pracy, mowie, śnie, czuwaniu i innych czynnościach cielesnych, nie ma 
dla niej żadnych cierpień materialnych. 

TEKST 1 8  
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yada viniyatam cittam 
atmany evavati${hate 

nisprhaJ:z sarva-kamebhyo 
yukta ity ucyate rada 
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yada-kiedy; vin(yatam-szczególnie zdyscyplinowany; cittam-umysł i jego 
czynności; atmani-wTranscendencj i ; eva-z pewnością; avati${hate-zostaje 
usytuowany; nisprhaJ:z-wolny od; sarva-wszelkiego rodzaju; kamebhyal:z
pragnienia materialne; yuktal:z-niewzruszony w yodze; iti-w ten sposób; 
ucyate-mówi się, że jest; rada-w tym czasie. 

11:, UMACZENIE 
Kiedy yogln, poprzez praktykę yogi ,  opanowuje czynności swojego 

umysłu i wchodzi w Transcendencję - wolny od wszelkich pragnień 
materialnych - mówi się o nim wtedy, że osiągnął yogę. 

ZNACZENIE 
Działania yogina różnią się od czynności zwykłego człowieka właściwym 

dla yogina pozbyciem się wszelkich pragnien materialnych - z których seks 
jest nadrzędnym. Doskonały yogin w taki sposób panuje nad swoim umysłem, 
że nie może być już więcej niepokojony przez żadne pragnienia materialne. 
Ten doskonały stan może zostać automatycznie osiągnięty przez osobę w 
świadomości Km1y, tak jak oznajmia to Śrimad-Bhagavatam (9.4. 1 8-20): 

sa vai manal:z kr$1Ja-padaravindayor vacamsi vaiku1J{ha-gu1Januvar1Jane 
karau harer mandira-marjanadi$U śrutim cakaracyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lingalaya-darśane drśau tad-bh!"{yagatra-sparśe 'nga-sangamam 
ghra')am ca tat-pada-saroja-saurabhe śrimat tulasya rasa nam tad-arpite 

padau harel:z k$etra-padanusarpa!Je śiro hr$ikeśa-padabhivandane 
kamam ca dasye na tu kama-kamyaya yathottama-śloka-janaśraya 

rati/:l 

"Król Ambari�a najpierw skupił swój umysł na lotosowych stopach Pana 
Kr�r:iY, następnie po kolei, słowa swoje zaangażował w opisywanie transcen
dentalnych cech Pana, swoje ręce w czyszczenie świątyni Pana, uszy w 
słuchanie o czynach Pana, oczy w oglądanie Jego transcendentalnej formy, 
ciało w dotykanie ciał bhaktów, nozdrza w wąchanie zapachu lotosowych 
kwiatów ofiarowywanych Panu, język w smakowanie liścia tul as i ofiarowanego 
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lotosowym stopom Pana, nogi w wędrowanie do miejsc pielgrzymek i świątyń 
Pana, głowę w składanie pokłonów Panu, a pragnienia - w wypełnianie Jego 
misji .  Wszystkie te transcendentalne czynności są właściwe czystemu bhak
cie." 

Taki transcendentalny stan może wydawać się niewymownie subiektywnym 
dla zwolenników metody im personalistycznej; natomiast dla osoby świadomej 
Kr�QY jest on - jak świadczy o tym powyższy opis zajęć MaharajaAmbari�y -
bardzo łatwy i praktyczny. Zajęcia takie nie są praktyczne tak długo, dopóki 
umysł nie skoncentruje się - poprzez bezustanne pamiętanie - na lotosowych 
stopach Pana. W służbie oddania dła Kr�Qy, te polecane czynności nazywane 
są arcanii, czyli zaangażowaniem wszystkich zmysłów w służbę dla Pana. 
Zmysły i umysł muszą być czymś zajęte. Zwykła abnegacja nie jest rzeczą 
praktyczną. Dlatego transcendentalne zaangażowanie zmysłów i umysłu, w 
powyżej opisany sposób, jest dla ogółu łudzi, szczególnie tych, którzy nie 
przyjęli wyrzeczonego porządku życia, doskonałą metodą dla osiągnięć 
transcendentalnych, nazywanych w Bhagavad-gicie: yukta . 

lEKST 1 9  
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yathii dipo niviitastho 
nengate sopamii smrtii 

yogino yata-ciuasya 
yunjato yogam atmana� 

yathii-jak; dipa�- łampa; niviitastha�-w miejscu, gdzie nie ma wiatru; 
na-nie; ingate-migota; sii upamii-porównany do; smrtii-podobny; yogina� 
-yogina; yata-ciuasya-który opanował umysł; yunjata�-bezustanie zaan
gażowany w; yogam-medytację; iitmana�-o Transcendencji .  

lŁUMACZENIE 
Tak jak płomień l ampy spokojny jest i nie kołysze się w bezwietrznym 

miejscu, tak też transcendental ista - który opanował u mysł - pozostaje 
n iewzruszony w swej medytacji o Duszy Transcendentalnej. 
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ZNACZENIE 
Prawdziwie świadoma Kr�i:iy osoba, zawsze pogrążona w Transcendencji ,  

bezustannie medytująca o swoim uwielbionym Panu, jest tak spokojna, jak 
płomień lampy w bezwietrznym miejscu. 

TEKST 20-23 
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yatroparamate cittam 
niruddham yoga-sevayii 

yatra caiviitmaniitmiinam 
paśyann iitmani tu�yati 

sukham iityantikam yat tad 
buddhi-griihyam atindriyam 

vetti yatra na caiviiyam 
sthitaś ca/ati tattvata� 

yam labdhvii ciiparam liibham 
manyate niidhikam tata� 

yasmin sthito na du�khena 
guruf}iipi viciilyate 

tam vidyiid du�kha-samyoga
viyogam yoga-samjnitam 

yatra-w tym stanie rzeczy; uparamate- kiedy odczuwa się szczęsc1e 
transcendentalne; cittam-czynności umysłu; niruddham-nie mając nic wspól
nego z materią; yoga-sevayii-przez praktykęyogi; yatra-w tym; ca-również; 
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eva-z pewnością; iitmanii-czystym umysłem; iitmiinam-jażń; paśyan-kiedy 
ktoś osiąga pozycję; iitmani-w sobie (w jażni); tu�yati-jest usatysfakcjonc:r 
wany; sukham-szczęście; iityantikam-najwyższe; yat-w którym; tat-to; 
buddhi-inteligencja; griihyam-możliwa do przyjęcia; atindriyam-transcen
dentalna; vetti-wie; yatra-w której; na-nigdy; ca-również; eva-z pew
nością; ayam-w tym; sthita�-usytuowany; calat i-porusza się; tattvata�-od 
prawdy; yam-to, które; /abdhvii-przez osiągnięcie; ca-również; aparam
każdy inny; liibham-zyskuje; manyate-nie zwraca uwagi; na-nigdy; adhikam 
-więcej niż to; tata�-od tego; yasmin-w którym; sthita�-będąc usytuowa
nym; na-nigdy; du�khena-przez nieszczęścia; gurul}iipi-nawet bardzo 
trudne; viciilyate-zostaje wstrząśnięty; tam-to; vidyiit-musisz wiedzieć; 
du�kha-samyoga-nieszczęścia wynikające z kontaktu z materią; viyogam
wyniszczenie; yoga-samjńitam-ekstaza w yodze. 

11:.. UMACZENIE 
Ten stan doskonałości, w którym umysł - dzięki praktyce yogi -

całkowicie wyzwolony jest od materialnych czynności zmysłowych, 
nazywany jest ekstazą albo samadhi. Właściwą dla n iego jest zdolność 
oglądania duszy czystym umysłem oraz czerpanie z tego przyjemności i 
szczęścia. W tym radosnym stanie, człowiek pełen jest niekończącego się, 
transcendentalnego szczęścia, ciesząc się sobą samym poprzez zmysły 
transcendentalne. Ten, kto to osiągnął, żyje zawsze w prawdzie i uważa, 
że nie ma większej zdobyczy ponad to. Jest on zawsze zrównoważony, 
nawet w obl iczu największych trudności. Stan ten jest prawdziwą 
wolnością od wszelkich n ieszczęść wynikających z kontaktu z materią. 

ZNACZENIE 
Przez praktykę yogi można stopniowo uwolnić się od materialnej koncepcj i 

życia. Jest to najistotniejsza właściwość zasady yogi. Potem następuje 
ekstaza, czyli samadhi, co oznacza, że yogin - za pomocą transcendentalnego 
umysłu i inteligencji - realizuje Duszę Najwyższą, bez błędnego utożsamiania 
Jej z duszą własną. Praktyka yogi jest mniej lub bardziej oparta na zasadach 
systemu Patanjalego. Niektórzy nieautoryzowani komentatorzy próbują utoż
samiać duszę indywidualną z Duszą Najwyższą, a moniści uważają to za 
wyzwolenie, ale nie rozumieją oni prawdziwego celu systemu yogi Patanjale
go. System Patanjalego akceptuje przyjemność transcendentalną, ale moniści 
nie akceptują jej , obawiając się, by tym nie narazić na niebezpieczeństwo 
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teorii jedni. Nie przyjmują oni dualizmu wiedzy i poznającego; ale tutaj ,  
werset ten potwierdza istnienie transcendentalnej przyjemności, realizowanej 
poprzez transcendentalne zmysły. Potwierdza to również samPataiijaliMuni, 
sławny przedstawiciel systemu yogi. Wielki mędrzec mówi w swoich Yoga
sutrach: puru�iirtha-śunyiiniim gu�iiniim pratiprasava� kaivalyam sva
riipa-prati�{hii vii citi-śaktir iti. 

Ta citi-śakti, czyli wewnętrzna moc, jest transcendentalna. Puru�iirtha 
oznacza religijność materialną, rozwój ekonomiczny, zadowalanie zmysłów, i 
w końcu próby stania się jednym z Najwyższym. Ta"jedność z Najwyższym" 
nazywana jest przez monistów kaivalyam.  Ale według Pataiijalego, to 
kaivalyam jest wewnętrzna, czyli transcendentalną mocą, dzięki której żywa 
istota staje się świadoma swojej organicznej pozycji .  PanCaitanya nazywa ten 
stan ceto-darpa�a-miirjanam, czyli oczyszczeniem brudnego lustra umysłu. 
To " oczyszczenie" jest w rzeczywistości wyzwoleniem, czyli bhava-mahii
diiviigni-nirviipa�am . Teoria nirva�y (będącej wstępnym etapem wyzwole
nia) zgodna jest z tą zasadą. W Bhiigavatam zaś nazwane jest to svariipe�a 
vyavasthiti�. Tym wersetem równieżBhcgavad-gitii potwierdza to stanowis
ko. 

Po nirvii�ie, materialnym wygaszeniu, następuje manifestacja czynności 
duchowych, czyli służba oddania dla Pana, nazywana świadomością Kr�Qy. 
Używając słów Bhiigavatam, svariipe�a vyavasthiti�: jest to " prawdziwe 
życie żywej istoty" . Miiyii, czyli złudzenie, jest stanem życia duchowego 
zanieczyszczonego przez materialną infekcję. Uwolnienie się od tej material
nej infekcji nie oznacza destrukcji oryginalnej, wiecznej pozycji żywej istoty. 
Potwierdza to również Pataiijali słowami: kaivalyam svariipa-prati�{hii va 
citi-śaktir iti. Ta cit i-śakti, czyli przyjemność transcendentalna, jest prawdzi
wym życiem. Zaś Vedanta-sutry mówią o niej jako ananda mayo ' bhyasat. Ta 
naturalna transcendentalna przyjemność jest ostatecznym celem yogi i jest 
bez trudu osiągana poprzez pełnienie służby oddania, czyli bhakti-yogę. 
Bhakti-yoga zostanie omówiona szerzej w rozdz. siódmym. 

W systemie yogi, jak to opisuje ten rozdział, istnieją dwa rodzaje samadhi, 
nazywane samprajnata-samadhi i asamprajnata-samadhi. Kiedy ktoś osią
ga pozycję transcendentalną poprzez różne poszukiwania filozoficzne, 
nazywa się to samprajniita-samadhi. W samprajnata-samadhi nie ma już 
więcej żadnego związku ze zwykłymi przyjemnościami, gdyż jest się wtedy 
transcendentalnym wobec wszystkich rodzajów szczęścia czerpanego ze 
zmysłów. Raz osiągnąwszy pozycję transcendentalną, yogin nie traci jej już 
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nigdy. Bez osiągnięcia tej pozycji nie może on odnieść sukcesu. Współczesna 
tzw. praktyka yogi, która nie wyklucza różnych przyjemności zmysłowych, 
jest sprzeczna sama w sobie. Yogin folgujący sobie w seksie i używkach jest 
śmieszny. Nawet ci yogini nie są najlepszymi yoginami, którzy zaintereso
wani są tzw. siddhis (doskonałościami). Nie może osiągnąć stanu doskonało
ści ten, kto zainteresowany jest pewnymi ubocznymi produktamiyogi,jakjest 
to stwierdzone w tym wersecie. Zatem osoby zajmujące się wyczynami 
gimnastycznymi albo siddhis, w celach pokazowych, powinny wiedzieć, iż w 
ten sposób zatracają ceł yogi. 

Najlepszą i niezawodną metodą yogi w tym wieku jest świadomość Km1y. 
Osoba świadoma Kr�i:tY jest tak szczęśliwa w swoich zajęciach, że nie pragnie 
ona innego szczęścia. Istnieje wiele przeszkód, szczególnie w tym wieku 
hipokryzji, aby praktykować ha{ha-yogę, dhycina-yogę ijncina-yogę, ale nie 
ma takiego problemu, jeśli chodzi o praktykowanie karma-yogi albo bhakti
yogi. 

Tak długo jak posiadamy to ciało materialne, musimy zaspokajać potrzeby 
tego ciała; chodzi mianowicie o jedzenie, spanie, obronę i prokreację. Ale 
osoba praktykująca bhakti-yogę, czyli świadomość Kr�i:iy. nie rozbudza 
zmysłów przy zaspokajaniu tych potrzeb. Zadowala się tym, co jest niezbędne 
do życia, robiąc najlepszy użytek ze złej rzeczy i raduje się szczęściem 
transcendentalnym w świadomości Kr�i:iy. Zachowuje obojętność wobec 
przypadkowych zjawisk - takich jak wypadki, choroby, ubóstwo czy nawet 
śmierć najbliższego krewnego - zawsze natomiast gotowa jest do wypełniania 
swoich obowiązków w świadomości Kr�i:iy, czyli w bhakti-yodze. Wypadki 
takie nigdy nie są przeszkodą w wypełnianiu jej obowiązków. Bhagavd-gitii 
zaś oświadcza: iigamiipiiyino 'nityiis tiin'IS titik�asva bhiirata. Znosi ona te 
wszystkie nieszczęścia, gdyż wie, że przychodzą one i odchodzą, nie wpływając 
na spełnianie jej obowiązków. W ten sposób osiąga ona najwyższą doskonałość 
w praktyce yogi. 

lEKST 24 
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sa niścayena yoktavyo 
yo go' nirvi1J1:za-cetasa 

saitkalpa-prabhavan kamams 
tyaktva sarvan aśe�atal:z 

manasaivendriya-gamam 
viniyamya samantatal:z 
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sal:z-ten system yogi; niścayena-z mocną determinacją; yoktavyal:z-musi 
być praktykowany; yogal:z-w takiej praktyce; anirvi1J1Ja-cetasa-bez odchyleń; 
saitkalpa-materiałne pragnienia; prabhavan-zrodzone z; kaman-zadowa
łanie zmysłów; tyaktva-porzuciwszy; sarvan-wszystko; aśe�atah-całkowi
cie; manasa-przez umysł; eva-z pewnością; indriya-gramam-wszystkie 
zmysły; vin iyamya-regułując; samantatal:z-ze wszystkich stron. 

11:., UMACZENIE 
Należy oddać się praktyce yogi z niezachwianą determinacją i w iarą. 

Należy porzucić wszystkie bez wyjątku pragnienia zrodzone z fałszywego 
ego i z pomocą umysłu kontrolować wszystkie zmysły, pod każdym 
względem. 

ZNACZENIE 
Yogin powinien być zdeterminowany i cierpliwy w wykonywaniu swojej 

praktyki, nie załamując się chwilowymi niepowodzeniami. Nie powinien 
wątpić w końcowy sukces i powinien podążać tą ścieżką z dużą wytrwałością, 
nie zniechęcając się w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w osiągnięciu osta
tecznego sukcesu. Sukces jest pewien dla nieugiętego praktyka. RupaGosvamf 
mówi odnośnie bhakti-yogi: 

utsahan niścayad dhairyat tat tat karma-pravartanat 
saitga-tyagat satovrttel:z �acjbhir bhaktil:z prasidhyati 

"Proces bhakti-yogi może być praktykowany szczęśliwie, z entuzjazmem, 
wytrwałością i determinacją, poprzez wypełnianie wyznaczonych sobie 
obowiązków w towarzystwie bhaktów i przez całkowite zaangażowanie się w 
czynności właściwe dla gu')y dobro�i ." 

Jeśli chodzi o determinację, to należy naśladować przykład wróbla, który 
stracił swoje jajeczka w fałach oceanu. Złożył je na brzegu, ale zabrały je 
potężne fale. Wróbel bardzo się tym zmartwił i poprosił ocean, aby oddał mu 
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jego własność. Ocean nie zwrócił nawet uwagi na jego prośbę . Więc wróbel 
postanowił osuszyć ocean. Zaczął czerpać wodę swoim małym dziobem, a 
każdy śmiał się z jego nieprawdopodobnego uporu. Wieść o jego próbach 
rozeszła się daleko i w końcu usłyszałjąGaru<:fa, olbrzymi ptak noszący Pana 
Vi�l)U. Przepełnił się współczuciem dla swojej małej siostrzyczki i przybył, aby 
zobaczyć wróbla. Ponieważ spodobał mu się upór małego ptaka, obiecał mu 
pomóc. Natychmiast poprosił ocean o zwrot jajeczek i zagroził, że sam 
przejmie pracę wróbla. Przestraszony ocean bezzwłocznie oddał zabrane 
jajeczka. W ten sposób, dzięki łasce Garu<:fy, wróbel został uszczęśliwiony. 

Podobnie, praktyka yogi, szczególnie bhakti-yogi w świadomości Kr�i:iy, 
również może wydawać się czymś niezwykłe trudnym. Jeśli jednak ktoś 
przestrzega zasad z wielką determinacją, na pewno otrzymą pomoc od Pana, 
gdyż Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie samym. 

lEKST 25  
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śanai� śanair uparamed 
buddhya dhrti-grhitaya 

atma-sainsthain mana� krtva 
na kincid api cintayet 

śanai�-stopniowo; śanai�-krok za krokiem; uparamet-wahający się; 
buddhya-za pomocą inteligencji; dhrti-grhitaya-z przekonaniem; atma
sainstham-usytuowany w transcendencji; mana�-umysł; krtva-czyniąc 
tak; na-nic; kincit-wszystko inne; api-nawet; cintayet-myśłąc o. 

TŁUMACZENIE 
I tak stopniowo, krok po kroku, z pełną wiarą, należy wprawić się w 

trans, używając do tego celu intel igencji, aby w ten sposób umysł -
porzucając wszystkie inne myśl i  - mógł skoncentrować się na Jażn i  
jedynie. 

ZNACZENIE 
Kierując się właściwą wiarą i inteligencją należy stopniowo porzucić 

wszelkie zajęcia zmysłowe. Nazywa się to pratyahara.  Umysł, będąc kontrolo-
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wanym przez przekonania, medytację i wstrzymanie czynności zmysłów, 
powinien zostać doprowadzony do transu, czyli samadhi. Wtedy nie ma już 
niebezpieczeństwa zaangażowania się w życie materialne. Innymi słowy, 
chociaż tak długo, dopóki posiadamy ciało materialne musimy mieć związek z 
materią, to jednak nie należy myśleć o zadowalaniu zmysłów. Nie powinno się 
myśleć o żadnej przyjemności poza przyjemnością związaną z Duszą 
Najwyższą (Jażnią). Stan ten jest łatwo osiągalny przez bezpośrednie 
praktykowanie świadomości Km1y. 

lEKST 26 
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yaro yaro niścalari 
manaś caiicalam asrhiram 

taras tato niyamyaitad 
iitmany eva vaśam nayet 

Il,UMACZENIE 
Bez względu na to, gdzie by umysł nie błądził - z powodu swej 

chwiejnej i n iespokojnej natury - należy n atychmiast powstrzymać go 
i z powrotem poddać kontroli Jażni . 

yara�-cokolwiek; yara�-gdziekolwiek; niśca/ari-prawdziwie poruszony; 
mana�-umysł; caiicalam-chwiejny; asrhiram-niestały; rara�-stamtąd; ra
ra�-od tego czasu; niyamya-regulując; erat-to; iitmani-w duszy; eva-z 
pewnością; vaśam-kontrola; nayer-musi sprowadzić do wewnątrz. 

ZNACZENIE 
Natura umysłu jest chwiejna i niespokojna. Samo-zrealizowany yogin 

powinien jednak kontrolować ten umysł; umysł nie może kontrolować jego. 
Ten, kto kontroluje umysł (a tym samym również i zmysły), nazywany jest 
gosviimim albo sviimim; ten natomiast, kto kontrolowany jest przez umysł, 
nazywany jest godiisa , czyli sługą zmysłów. Gosviimi zna najwyższy rodzaj 
szczęścia zmysłowego. W transcendentalnym szczęściu zmysłowym, zmysły 
zaangażowane są w służbę Hr�lkeśy, czyli najwyższego posiadacza zmysłów 
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- Kr�ryy. Służenie Panu oczyszczonymi zmysłami nazywa się świadomością 
Kr�i:iy. Jest to sposób na całkowite opanowanie zmysłów. Co więcej, jest to 
największą doskonałością praktyki yogi. 

lEKST 27 
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praśiinta-manasam hy t!nam 
yoginam sukham uuamam 

upaiti śiinta-rajasam 
brahma-bhutam akalma�am 

praśiinta-umysł skupiony na lotosowych stopach Kr�i:iy; manasam-tego, 
którego umysł jest w ten sposób skoncentrowany; hi-z pewnością; enam-to; 
yoginam-yogin; sukham-szczęście; uuamam-najwyższe; upaiti-osiąga; 
śiinta-rajasam-uspokojone namiętności; brahma-bhutam-wyzwolony przez 
utożsamienie się z Absolutem; akalma�am-uwolniony od wszelkich następstw 
swoich przeszłych grzechów. 

11:,UMACZENIE 
Yogi n, który skupia swój umysł na Mn ie, zaprawdę dostępuje najwięk

szego szczęścia. Zostaje wyzwolony poprzez utożsamienie się z Brah
manem; jego umysł staje się spokojny, opuszczają go namiętności i wolny 
jest od grzechu. 

ZNACZENIE 
Brahma-bhuta jest stanem wolności od materialnych zanieczyszczen i 

zaangażowaniem się w transcendentalną służbę dla Pana. Mad-bhaktim 
/abhate param (Bg. 1 8 .54 ) . Nie można pozostać w jakości Brahmana, 
Absolutu, jeśli umysł nie jest skoncentrowany na lotosowych stopach Pana. 
Sa vai mana� kr�1:1a-padiiravindayo�. Być bezustannie zaangażowanym w 
transcendentalną służbę dla Pana, czyli być w świadomości Km1y, tzn. być 
faktycznie wyzwolonym spod wpływu gu1:1y pasji i wszelkich materialnych 
zanieczyszczen. 
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yunjann evam sadatmanam 
yogi vigata-kalma�a� 

sukhena brahma-samsparśam 
atyantam sukham aśnute 
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yunjan -praktykując yogę; evam-w ten sposób; sada- zawsze; atmanam
dusza; yogi-ten, kto jest w kontakcie z Duszą Najwyższą; vigata-jest wolny 
od; kalma�a�-wszelkie zanieczyszczenia materialne; sukhena-w szczęściu 
transcendentalnym; brahma-samsparśam-będąc w ciągłym kontakcie z 
Najwyższym; atyantam-najwyższe; sukham -szczęście; aśnute-osiąga. 

TI:., UMACZENIE 
Utwierdzony w Duszy Najwyższej, wolny od wszelkich zanieczyszczeń 

material nych - yogl n os iąga najwyż szy stan doskonałego szczęśc ia 
w kontakcie z Najwyższą Świadomością. 

ZNACZENIE 
Samo-realizacja oznacza poznanie własnej organicznej pozycji w związku z 

Najwyższym. Indywidualna dusza jest cząstką Najwyższego i jej pozycją jest 
pełnienie transcendentalnej służby dla Pana. Ten transcendentalny kontakt z 
Najwyższym nazywany jest brahma-samsparśa. 

lEKST 29  
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sarva-bhuta-stham atmanam 
sarva-bhutiini catmani 

ik�ate yoga-yukta-iitma 
sarvatra sama-darśana� 
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sarva-bhiita-stham-usytuowany we wszystkich istotach; iitmiinam-Dusza 
Najwyższa; sarva-wszystkie; bhiitiini-istoty; ca-również; iitmani-w Jażni; 
ik$ale-widzi; yoga-yukta-iitmii-będący w swiadomosci Kr�Qy; sarvatra
wszędzie; sama-darśana�-widząc jednakowo. 

TŁUMACZENIE 
Prawdziwy yogin widzi Mnie we wszystkich istotach, widząc równ ież 

każde stworzenie we Mnie. Zaprawdę, zrealizowany człowiek widzi Mnie 
wszędzie. 

ZNACZENIE 
Yogin swiadomy Kr�QY jest doskonałym obserwatorem, ponieważ widzi 

Kr�Qę, Najwyższego, w sercu każdej żywej istoty jako Duszę Najwyższą 
(Paramiitmii). fśvara� sarva-bhiitiiniim hrd-deśe 'rjuna ti${hati. Pan pod 
Swoją postacią Paramiitmy przebywa zarówno w 'sercu psa, jak i bramina. 
Doskonały yogin wie, że Pan jest wiecznie transcendentalny i nie jest 
materialnie zanieczyszczony przez Swoją obecnosć czy to w psie, czy 
braminie. Dzieje się tak dzięki najwyższej neutrałnosci Pana. W sercu 
indywidualnej istoty jest usytuowana również dusza indywidualna, ale nie jest 
ona obecna we wszystkich sercach. Na tym polega różnica między duszą 
indywidualną i Duszą Najwyższą. Tak wyraźnie nie może widzieć osoba, 
która nie praktykuje yogi poważnie. Natomiast osoba swiadoma Kr�QY widzi 
Pana zarówno w sercu wierzącego, jak i niewierzącego. Smrti potwierdza to 
następującymi słowami: iitatatviic ca miitrtviid iitmii hi paramo hari� . 

Pan, będąc żródłem wszystkich stworzeń, podobny jest matce i żywicielowi. 
Tak jak matka nie jest stronnicza wobec swoich dzieci, takim jest również 
Najwyższy Ojciec (czy Matka). DłategoDuszaNajwyższajest zawsze obecna 
w każdej żywej istocie, jak również każda żywa istota jest usytuowana w 
energii Pana. Jak zostanie to wytłumaczone w rozdz. siódmym, Pan posiada 
zasadniczo dwie energie - duchową (czyli wyższą) i materialną (czyli niższą). 
Żywa istota, chociaż z natury przynależna wyższej energii, jest uwarunkowana 
przez energię niższą; zawsze jednak pozostaje ona w energii Pana. Każda 
żywa istota jest pogrążona w Nim, w ten czy inny sposób. Yogin widzi 
jednakowo, ponieważ widzi, że wszystkie żywe istoty, mimo tego że znajdują 
się w różnych warunkach - odpowiednio do skutków swojego postępowania, 
w każdych warunkach pozostają sługami Boga. Będąc w energii materialnej, 
żywa istota służy materialnym zmysłom, będąc zas w energii duchowej służy 
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bezpośrednio N aj wyższemu Panu. W każdym przypadku jest ona jednak sługą 
Boga. Taka wizja równości jest doskonała w osobie świadomej Kr�Qy. 

lEKST 30 
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yo mam paśyati sarvatra 
sarvam ca mayi paśyati 

tasyaham na praf}aśyami 
sa ca me na praf}aśyati 

ya�-ktokołwiek; mam-Mnie; paśyati-widzi; sarvatra-wszędzie; sarvam
wszystko; ca-i; mayi-we Mnie; paśyati-widzi on; tasya-jego; aham-Ja; 
na-nie; praf}aśyami-jestem stracony; sa�-on; ca-również; me-dla Mnie; 
na-ani nie; praf}aśyati-jest stracony. 

TŁUMACZENIE 
Kto widzi Mnie wszędzie i wszystko widzi we Mnie, ten zawsze jest ze 

Mną i Ja jestem z n im. 
ZNACZENIE 

Osoba świadomaKr�QY wszędzie widziPanaKr�Qę i wszystko widzi w Nim. 
Takiej osobie może wydawać się, że widzi wszystkie oddzielne manifestacje 
natury materialnej, jednak w każdym przypadku jest ona świadoma Kr�Qy, 
wiedząc, że wszystko jest manifestacją Jego energii. Nic nie może istnieć bez 
Km1y i Km1a jest Panem wszystkiego - taka jest podstawowa zasada 
świadomości Km1y. Świadomość Kr�QY jest rozkwitem miłości do Kr�QY. Jest 
to pozycja transcendentalna, nawet w stosunku do wyzwolenia materialnego. 
Jest to stan wykraczający poza samo-realizację, w którym wielbiciel staje się 
jednym z Km1ą w tym sensie, że Kr�Qa staje się wszystkim dla Swojego 
wielbiciela, a wielbiciel osiąga pełnię w miłości �o Kr�Qy. Wtedy tworzy się 
bardzo intymny związek pomiędzy Panem i Jego wielbicielem. Na tym etapie 
żywa istota osiąga swoje wieczne życie. Osoba Boga nigdy nie znika wówczas 
sprzed oczu Swojego wielbiciela. Natomiast " wtopienie się" w Kr�Qę jest 
duchowym unicestwieniem. Wielbiciel Pana nie podejmuje takiego ryzyka. W 
Brahma-samhita jest powiedziane: 
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premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa� sadaiva hrdaye$U vilokayanti. 

yam syamasundaram acintya-gw:ia-svaropam 
govindam adi-pUru$am tam aham bhajami 

[Rozdz. 6 

"'Wielbię Najwyższego Pana, Govindę, zawsze oglądanego przez Jego 
wielbiciela oczami przesłoniętymi mgłą miłości . Wielbiciel widzi Go w Jego 
wiecznej formie Śyamasundary wewnątrz swojego serca." (Bs. 5 . 38) 

Na tym etapie Pan Km1a nigdy nie znika sprzed oczu Swojego wielbiciela, 
ani też wielbiciel nigdy nie traci widoku Pana. To samo odnosi się do yogina,  
który ogląda Pana jako Paramatmę. Taki yogin przeistacza s ię w czystego 
wielbiciela i nie może znieść ani chwili bez oglądania Pana wewnątrz siebie. 

TEKST 3 1  
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sarva-bhuta-sthitam yo mam 
bhajaty ekatvam asthita� 

sarvatha vartamano'pi 
sa yogi mayi vartate 

sarva-bhuta-sthitam-usytuowany w sercu każdego; ya�-ten, kto; mam
Mnie; bhajati-służy w oddaniu; ekatvam-jedność; asthita�-w ten sposób 
usytuowany; sarvatha-pod każdym względem; vartamana�-usytuowany; 
api-pomimo; sa�-on; yogl-transcendentalista; mayi-Mnie; vartate-pozo
staje. 

ll:..UMACZENIE 

Yogin, który wie, że Ja i Dusza Najwyższa we wszystkich stworzeniach 
jesteśmy jednym - wielbi Mnie i we wszystkich okolicznościach pozostaje 
pogrążony we Mnie. 

ZNACZENIE 

Yogin , który praktykuje medytację o Duszy Najwyższej , widzi wewnątrz 
siebie kompletną cząstkę Kr�QY - czteroramiennego Vi�Qu trzymającego 
konchę, dysk, berło i kwiat lotosu. Yogin powinien wiedzieć, że Vi�QU nie jest 
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różny od Km1y. Km1a w tej formie Uako Dusza Najwyższa) obecny jest w 
sercu każdej istoty. Co więcej ,  nie ma żadnej różnicy pomiędzy nieskończoną 
ilością Dusz N aj wyższych obecnych w nieskończonej liczbie serc. Nie ma też 
różnicy między osobą świadomą Kr�Qy, zawsze zaagnażowaną w transcen
dentalną służbę miłości dla Kr�Qy, i doskonałym yoginem pogrążonym w 
medytacji o Duszy Najwyższej . Yogin w świadomości Kr�QY - nawet chociaż 
może być zaangażowany w różnego rodzaju czynności w tym świecie 
materialnym - zawsze pogrążony jest w Kr�Qie. Potwierdza to Śrila Rupa 
Gosviimi w Bhakti-rasamrta-sindhu: nikhile�u avasthasu jivanmukta sa 
ucyate. Wielbiciel Pana, który zawsze działa w świadomości Kr�QY jest już 
wyzwolony. W Narada-pancaratra jest to potwierdzone w ten sposób: 

dik-kalady-anavacchinne kr�r.ie ceto vidhaya ca 
tan mayo bhavati k�ipram jivo brah mar.ii yojayet. 

"Przez skoncentrowanie swojej uwagi na transcendentalnej formie Kr�Qy, 
który jest wszech-przenikający i poza czasem i przestrzenią, można pogrążyć 
się w myślach o K�Qie i w ten sposób osiągnąć szczęśliwy stan transcendental
ne�o obcowania z Nim." 

Swiadomość Kr�QY jest najwyższym stanem ekstazy w praktyce yogi. Już 
samo zrozumienie, że Kr�Qa obecny jest w sercu każdego jako Paramiitmii, 
czyni yogina doskonałym. Vedy potwierdzają tą niepojętą moc Pana w 
następujący sposób: 

eko'pi san bahudha yo'vabhati 
aiśvaryad rnpam ekam ca suryavad bahudheyate. 

"Vi�QU jest jeden, a jednak jest On wszech-przenikający. Dzięki Swojej 
niepojętej mocy jest On obecny wszędzie, pomimo tego, iż posiada jedną 
formę. Podobnie jak słońce, pojawia się On w wielu miejscach na raz." 

IBKST 32 
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atmaupamyena sarvatra 
samam paśyati yo'rjuna 

sukham va yadi va du�kham 
sa yogi paramo mata� 
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atma-jażń; aupamyena-przez porównanie; sarvatra-wszędzie; samam
równość; paśyati-widzi; ya�-ten, kto; arjuna-OArjuno; sukham-szczęście; 
Pa-albo; yadi-jeśli; va-albo; du�kham-niedola; sa�-taki; yogi-transcen
dentalista; parama�-doskonały; mata�-uważany. 

TŁUMACZENIE 
Ten jest doskonałym yoglnem, O Arjuno,  kto poprzez porównanie 

z sobą samym, widzi prawdziwą równość wszystkich istot, zarówno w ich 
szczęściu, jak i n iedol i . 

ZNACZENIE 
Doskonałym yoginem jest osoba świadoma Kr�Qy. Dzięki swojemu osobi

stemu doświadczeniu jest ona też świadoma szczęścia i nieszczęścia wszyst
kich istot. Przyczyna niedoli żywej istoty leży w zapomnieniu jej związku z 
Bogiem. A przyczyną szczęścia jest wiedza, że Kr�Qa jest najwyższym 
podmiotem radości we wszystkich czynnościach ludzkiej istoty ( tzn., że ma 
On największe prawo do korzystania z rezultatów wszystkich naszych 
czynów). Kr�Qajest właścicielem wszystkich lądów i planet. Doskonały yogin 
jest najbardziej szczerym przyjacielem wszystkich żywych istot. Wie on, że 
żywa istota pozostająca pod wpływem sił natury materialnej i uwarunkowana 
przez nie, podlega trzem rodzajom nieszczęść materialnych z powodu 
zapomnienia o swoim związku z Kr�Qą. Ponieważ osoba świadoma Kr�QY jest 
szczęśliwa, dlatego próbuje wszędzie rozprzestrzeniać wiedzę o Kr�Qie. 
Doskonały yogin, który wszędzie usiłuje nauczać o wadze świadomości 
Kr�QY - jest najlepszym filantropem w świecie i jest najdroższym sługą Pana. 
Na tasmat kaścid me priyakrt tama�. Innymi słowy, wielbiciel Pana zawsze 
bierze pod uwagę dobro wszystkich żywych istot, a zatem jest prawdziwym 
przyjacielem każdego. Jest najlepszym yoginem, gdyż nie pragnie on dos
konałości w yodze dla własnej korzyści, ale stara się pomóc innym. Nigdy 
nie zazdrości też swoim bliźnim. Taka jest różnica pomiędzy czystym 
wielbicielem Pana, a yoginem zainteresowanym jedynie swoim własnym 
oświeceniem. Yogin, który schronił się w odludnym miejscu, aby tam 
medytować w doskonałych warunkach, nie może być tak doskonały jak 
bhakta, który czyni wszystko, aby skierować każdego człowieka ku świado
mości Kr�Qy. 
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arjuna uviica 
yo'yam yogas tvayii. prokta� 

siimyena madhusudana 
etasyiiham na paśyiimi 

cancalatviit sthitim sthiriim 
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arjuna� uviica-Arjuna rzekł; ya�-system; ayam-ten; yoga�-mistycyzm; 
tvayii-przez Ciebie; prokta�-opisany; siimyena-na ogół; madhusudana-0 
zabójco demona Madhu; etasya-tego; aham-ja; na-nie; paśyiimi-widzę; 
cancalatviit-ponieważ jest niespokojny; sthitim-położenie; sthiriim-spo
kojny. 

Il. UMACZENIE 
Arjuna rzekł: O Madhusudano, system yogi, który teraz opisałeś, 

wydaje mi się niepraktyczny i przekraczający moje możliwości, gdyż 
umysł mój jest zmienny i n iespokojny. 

ZNACZENIE 
Arjuna odrzucił tutaj przedstawiony mu przez Pana Kr�i:ię system yogi 

mistycznej, której opis zaczyna się słowami śacau deśe i kończy słowamiyogi 
parama�. Nie czuł się na siłach, aby go praktykować. W tym wieku Kali, 
opuszczenie domu i udanie się do odludnego miejsca w górach czy w lasach w 
celu praktykowania yogi, jest dla zwykłego człowieka czymś zupełnie 
niemożliwym. Dla tego wieku charakterystyczna jest ciężka walka o życie, 
które zresztą nie trwa długo. Ludzie nie mają poważnego stosunku do samo
realizacji nawet prostymi i praktycznymi metodami, nie mówiąc już o tym 
trudnym systemie yogi, który wymaga odpowiedniego sposobu życia, okreś
lonego sposobu siedzenia, wyboru odpowiedniego miejsca i umysłu wolnego 
od wszelkich zajęć materialnych. Jako człowiek praktyczny, Arjuna uważał, 
iż niemożliwością jest praktykowanie tego systemu yogi, mimo iż sam 
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obdarzony był wieloma zdolnościami. Należał do rodziny królewskiej i 
posiadał wiele wartościowych zalet, był wielkim wojownikiem, bardw długo 
żył, a przede wszystkim był najbliższym przyjacielem Pana K�QY, N aj wyższej 
Osoby Boga. Pięć tysięcy lat temu miał o wiele więcej udogodnień, niż my 
mamy teraz, a jednak odrzucił ten system yogi. Nie znajdujemy żadnych 
wzmianek historycznych o tym, aby kiedykolwiek go praktykował. Zatem 
system ten należy uznać za niemożliwy do praktykowania w tym wieku. 
Oczywiście, może być on możliwy dla bardzo niewielu �iezwykłych osób, ale 
dla większości ludzi jest to propozycja nie do przyjęcia. Jeśli tak było pięć 
tysięcy lat temu, to co dopiero mówić o czasach obecnych? Ci, którzy starają 
się naśladować ten system yogi w różnych tzw. szkołach i towarzystwach, 
chociaż zadowoleni są z siebie, tracą tylko czas. Zupełnie nieświadomi są 
prawdziwego celu takiej praktyki. 

lEKST 34 
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caiica/am h i  mana� kr�t;a 
pramiithi balavad dr<fham 

tasyiiham nigraham manye 
viiyor iva sudu�karam 

caiicalam-niespokojny; hi-z pewnością; mana�-umysł; kr�t;a-0 Kr�ąo; 
pramiithi-poruszony; balavat-silny; dr<fham-uparty; tasya-jego; aham-ja; 
nigraham-pokonanie; manye-myślę; viiyo�-wiatru; iva-jak; sudu�karam 
-trudny. 

TŁUMACZENIE 
Ponieważ umysł jest n iespokojny, buntowniczy, uparty i bardzo silny, 

O Kr�ąo, pokonanie go zdaje mi  się być sztuką trudniejszą, niż ujarzmie
nie wiatru. 

ZNACZENIE 
Umysł jest tak silny i uparty, że czasami pokonuje inteligencję, chociaż to 

on ma być sługą inteligencji .  Niewątpliwie trudno jest kontrolować umysł 
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człowiekowi w tym praktycznym świecie, gdzie na każdym kroku musi on 
stawiać czoła tak wielu przeciwieństwom. Ktoś w sposób sztuczny może 
próbować osiągnąć umysłowe zrównoważenie, zarówno w stosunku do 
przyjaciół jak i do wrogów, ale właściwie żaden przeciętny człowiek nie może 
tego dokonać, gdyż jest to trudniejsze od kontrolowania wiejącego wiatru. 
Literatura wedyjska mówi: 

iitmiinam rathinam viddhi śariram ratham eva ca 
buddhintu siirathim viddhi mana� pragraham eva ca 

indriyiir;i hayiiniihur vi$ayiims te$U gocariin 
iitmendriya-mano-yukto bhoktety iihur mani$ir;a�. 

"Indywidualna istota jest pasażerem w wozie swego ciała, którego woźnicą 
jest inteligencja. Umysł jest powozem, a końmi są zmysły. Dusza jest zatem 
cierpiącym łub radującym się pasażerem w towarzystwie umysłu i zmysłów. 
Tak rozumieją to wielcy myśliciele." Inteligencja ma kierować umysłem, 
który jednak jest tak silny i uparty, że często pokonuje nawet inteligencję. Taki 
silny umysł może być kontrolowany przez praktykę yogi, ale metoda ta nie 
jest praktyczna dla takiego " światowego" człowieka jak Arjuna. A cóż 
dopiero możemy powiedzieć o człowieku współczesnym? Użyte tutaj porów
nanie jest bardzo trafne: nie można ujarzmić wiejącego wiatru, a jeszcze 
trudniej jest ujarzmić niespokojny umysł.Najłatwiejszy sposób kontrolowania 
umysłu, który podał Pan Caitanya, to intonowanie w pełnej pokorze "Hare 
Km1a" , wielkiej wyzwalającej mantry. Polecana metoda polega na całkowitym 
pogrążeniu swego umysłu w Kr�Qie: sa vai mana� kr$r;a-padiiravindayo�. 
Tylko wtedy umysł może pozostać niewzruszony w każdej sytuacji . 

lEKST 35 
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śri bhagaviin uviica 
asamśayam mahii-biiho 

mano durnigraham ca/am 
abhyiisena tu kaunteya 

vairiigyer;a ca grhyate 
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śri bhagaviin uviica-OsobaBoga rzekł; asamśayam-bez wątpienia; mahii
biiho-0 potężnie uzbrojony; mana�-umysł; durnigraham-trudny do utrzy
mania w karbach; ca/am-niespokojny; abhyiisena-przez praktykę; tu-ale; 
kaunteya-0 synu Kunti; vairiigye1Ja-przez uwolnienie się od przywiązań; 
ca-również; grhyate-może być w ten sposób kontrolowany. 

TI:, UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: O potężny synu Kunti, n iewątpliwie bardzo 

trudno jest utrzymać w karbach niespokojny umysł, ale jest to możl iwe 
przez c iągłą praktykę i przez uwolnienie się od przywiązań. 

ZNACZENIE 
Pan potwierdza zdanie Arjuny, że bardzo trudno jest kontrolować uparty 

umysł, ale jednocześnie mówi, że jest to możliwe przez praktykę i uwolnienie 
się od przywiązań. Na czym polega ta praktyka? W obecnym wieku nikt nie 
może ściśle przestrzegać takich nakazów, jak schronienie się w świętym 
miejscu, skoncentrowanie umysłu naDuszy Najwyższej, opanowanie zmysłów 
i umysłu, zachowanie celibatu, życie w samotności, etc. Przez praktykę 
świadomości K!1ir:iY można jednak zaangażować się w dziewięć rodzajów 
służby oddania dla Pana. Przede wszystkim należy słuchać o Kr�r:iie. Jest to 
potężna metoda transcendentalna służąca uwolnieniu umysłu od wszelkich 
wątpliwości. Im więcej się słucha o Kr�r:iie, tym bardziej zostaje się oświeco
nym i obojętnym na wszystko, co mogłoby oddalić umysł od Kr�r:iy. Poprzez 
nieangażowanie umysłu w czynności nie poświęcone Panu, można łatwo 
nauczyć się vairiigyi. Vairiigya oznacza uwolnienie się od przywiązania do 
materii i pogrążenie umysłu w duchu. Jest to trudniejsze dla impersonalistów, 
pOdczas gdy bhakta bez trudu przywiązuje umysł do czynów Kr�r:iy. Jest to 
praktyczne, gdyż przez słuchanie o Kr�r:iie automatycznie przywiązujemy się 
do Najwyższego Ducha. To przywiązanie nazywa się pareśiinubhuti, czyli 
zadowoleniem duchowym. Jest ono porównywane do zadowolenia, które 
odczuwa głodny człowiek przy każdym kęsie spożywanego pokarmu. W 
podobny sposób odczuwa się zadowolenie transcendentalne podczas pełnienia 
służby oddania, kiedy umysł uwalnia się od przywiązań do rzeczy material
nych. Jest to podobne leczeniu choroby doskonałą metodą leczniczą i 
właściwą dietą. Słuchanie o transcendentalnych czynach Pana Kr�r:iy jest 
zatem doskonałą metodą leczniczą dla szalonego umysłu, a spożywanie 
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pokarmu ofiarowaneg0Km1ie jest odpowiednią dietą dla cierpiącego pacjenta. 
Tą metodą leczniczą jest proces świadomości Km1y. 

lEKST 36 
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asamyatiitmanii yogo 
du�priipa iti me mati� 

vaśyiitmanii tu yatatii 
śakyo 'viiptum upiiyata� 

asamyata-nieokiełznany; iitmanii-przez umysł; yoga�-samo-realizacja; 
du�priipa�-trudna do osiągnięcia; iti-w ten sposób; me-Moje; mati�-zdanie; 
vaśya-kontrolowany; iitmanii-przez umysł; tu-ale; yatatii-starając się; 
śakya�-praktyczny; aviiptum-do osiągnięcia; upiiyata�-właściwe środki. 

11:..UMACZENIE 
Wielkim trudem jest samo-real izacja d la  tego, kto posiada nieokiełzna

ny umysł. Ten natomiast, kto umysł opanował i kto stosuje odpowiednie 
środki, ten może być pewien sukcesu. Takie jest Moje zdan ie. 

ZNACZENIE 
N aj wyższa Osoba Boga oznajmia, że ten, kto nie stosuje właściwej metody 

leczniczej w celu uwolnienia umysłu od zaangażowania w sprawy materialne, 
raczej nie osiągnie sukcesu w samo-realizacj i .  Usiłowanie praktykowania 
yogi przy jednoczesnym zaangażowaniu umysłu w uciechy materialne, 
podobne jest próbom rozniecania ognia przez polewanie go wodą. Praktyka 
yogi bez kontrolowania umysłu jest jedynie stratą czasu. Pokazy yogi mogą 
być intratne materialnie, ale są bezużyteczne jeśli chodzi o samo-realizację. 
Umysł musi być kontrolowany przez nieustanne angażowanie go w transcen
dentalną służbę miłości dla Pana. Nie można trwałe kontrolować umysłu,jeśli 
nie jest się zaangażowanym w świadomość Km1y. Osoba świadoma Km1y 
osiąga efekty praktykiyogi bez specjalnych wysiłków, natomiast praktykujący 
yogę nie może osiągnąć sukcesu bez świadomości Kr�DY· 
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arjuna uviica 
ayati� śraddhayopeto 

yogiic calita-miinasa� 
apriipya yoga-sainsiddhiin 

kiiin gatiin k�!Ja gacchati 

(Rozdz. 6 

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; ayati�-transcendentalista, który nie odniósł 
sukcesu; śraddhayii-z wiarą; upeta�-zaangażowany; yogiit-z mistycznego 
połączenia; calita-który zboczył; miinasa�-tego, który ma taki umysł; 
apriipya-doznając niepowodzenia; yoga-sainsiddhim-najwyższa doskona
łość w yodze; kam-jakie; gatim-przeznaczenie; kr�!Ja--0 Kr�i:io; gacchari 
-osiąga. 11:.UMACZENIE 

Ar juna rzekł: Jakie jest przeznaczenie człowieka wierzącego, który nie 
wytrwa w procesie samo-realizacji i zostaje pochłonięty sprawami 
materialnymi, nie osiągając tym samym doskonałości w yodze? 

ZNACZENIE 
Bhagavad-gitd opisuje ścieżkę samo-realizacji ,  czyli mistycyzmu. Podsta

wową zasadą samo-realizacji jest wiedza, że żywa istota nie jest tym ciałem 
materialnym. Jest ona różna od niego i szczęście może tylko znaleźć w 
wiecznym życiu, pełnym radości i wiedzy, które to cechy są transcendentalne 
w stosunku do ciała i umysłu. Do samo-realizacji dochodzi się ścieżką wiedzy, 
poprzez praktykę ośmiostopniowego systemu yogi albo poprzez praktykę 
bhakti-yogi. W każdym z tych procesów należy uświadomić sobie organiczną 
pozycję żywej istoty,jej związek z Bogiem oraz metodę, poprzez którą można 
odnowić ten utracony związek i osiągnąć najwyższy stan doskonałej świado
mości Kr�i:tY· Stosując się do jednej z trzech wyżej wymienionych metod na 
pewno osiągnie się - wcześniej czy później - najwyższy ceł. Pan zapewnił o 
tym w rozdz. drugim - nawet niewielki wysiłek na ścieżce transcendentalnej 
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daje wielką nadzieję na wyzwolenie. Spośród tych trzech metod, szczególnie 
odpowiednią dla tego wieku jest bhakti-yoga, która jest najbardziej bezpoś
rednią metodą realizacji Boga. Arjuna chcąc jeszcze upewnić się o tym, prosi 
Pana Kr�Qę, aby potwierdził Swoje wcześniejsze zdanie. Praktyka ośmiostop
niowego systemu yogi i proces kultywowania wiedzy są na ogół bardzo trudne 
dla tego wieku, pomimo faktu, że ktoś może bardzo poważnie podchodzić do 
ścieżki samo-realizacj i .  Z wielu powodów można nie odnieść sukcesu, nawet 
pomimo stałego wysiłku. Przede wszystkim, ktoś może nie podołać wymaga
niom danego procesu. Podążanie ścieżką transcendentalną jest bardziej lub 
mniej wypowiedzeniem wojny energii i luzorycznej .  Wskutek tego, kiedy tylko 
jakaś osoba usiłuje uwolnić się ze szponów tej energii, energia ta próbuje 
pokonać ją wszelkiego rodzaju ponętami. Uwarunkowana dusza i tak już 
znajduje się od urokiem sił natury materialnej i jest wszelka szansa, że będzie 
wabiona ponownie , nawet w czasie praktykowania dyscypliny transcenden
talnej .  Arjuna pragnie się dowiedzieć, jakie są skutki takiego zejścia ze ścieżki 
samo-realizacji .  

lEKST 38 
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kaccin nobhaya-vibhra${aś 
chinniibhram iva naśyati 

aprati${ho mahii-biiho 
vimi.u;Jho brahmarza� pathi 

kaccit-czy; na-nie; ubhaya-zarówno; vibhra${a�-ten, który zboczył; 
chinna-upadły; abhram-chmura; iva-podobnie; naśyati-znika; aprati${ha� 
-bez żadnej pozycji; mahii-biiho-0 potężny Kr�Qo; vimuąha�-zdezoriento
wany; brahmwza�-Transcendencji; pathi-na ścieżce. 

1ł.. UMACZENIE 
O potężny Kr�QO, czy człowiek taki, zboczywszy ze ścieżki Transcen

dencji ,  n ie  zn ika jak  rozpływająca s ię c hmura, nie znajdując m iejsca 
w żadnej sferze? 
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ZNACZENIE 
Są dwa rodzaje postępu. Ci, którzy są materialistami, nie są zainteresowani 

Transcendencją. Bardziej interesuje ich postęp materialny na drodze rozwoju 
ekonomicznego albo promocja na wyższe planety poprzez odpowiednie 
działanie. Kiedy ktoś wchodzi na ścieżkę Transcendencji ,  musi porzucić 
wszelką działalność materialną i poświęcić wszystkie formy tak zwanego 
szczęścia materialnego. Jeśli aspirujący transcendentalista nie odnosi sukcesu, 
wtedy traci dwie drog� innymi słowy, nie może cieszyć się ani szczęściem 
materialnym, ani sukcesem duchowym. Nie zajmuje żadnej pozycji - jest jak 
rozwiana chmura. Czasami jakaś chmurka odłącza się od małej chmury i 
przyłącza się do dużej. Jeśli jednak nie napotka dużej chmury, zostaje wtedy 
rozwiana przez wiatr i przestaje istnieć. Brahma1Ja� pathi jest ścieżką 
transcendentalnej realizacji przez poznanie siebie jako zasadniczo duchowej 
cząstki Najwyższego Pana, który manifestuje się jako Brahman, Paramatma i 
Bhagavan. Pan Śri Km1a jest pełną manifestacją Najwyższej Absolutnej 
Prawdy i dlatego ten, kto podporządkuje się Najwyższej Osobie - odnosi 
sukces. Osiągnięcie tego celu poprzez realizację Brahmana i Paramatmy 
wymaga bardzo wielu okresów życia: Bahunam janmanam ante. Dlatego 
najdoskonalszą z transcendentalnych realizacjijest bhakti-yoga, czyli świado
mość Kr�QY, która jest metodą bezpośrednią. 

lEKST 39 
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etan me samśayam kr�1Ja 
chettum arhasy aśe�ata� 

tvad-anya� samśayasyasya 
chetta na hy upapadyate 

etat-to jest; me-moja; samśayam-wątpliwość; kr,s-1Ja--OKm10; chettum
rozwiać; arhasi-poproszony o zrobienie tego; aśe,s-ata�-całkowicie; tvat
Ciebie Samego; anya�-bez; samśayasya-wątpliwości; asya-tego; chetta
usuwający; na-nigdy; hi-z pewnością; upapadyate-znależć. 
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11:. UMACZENIE 
O Kr�r,o, proszę, rozprosz te moje wątpl iwości. Oprócz Ciebie, n ikt nie 

jest w stanie tego zrobić. 

ZNACZENIE 
Km1a jest doskonałym znawcą przeszłości ,  teraźniejszości i przyszłości. 

Na początkuBhagavad-gity Pan powiedział, że wszystkie żywe istoty istniały 
jako indywidua w przeszłości, istnieją jako takie teraz i zachowają swą 
indywidualność w przyszłości, nawet po wyzwoleniu z materialnego uwikłania. 
A zatem wyjaśnił On już problem przyszłości indywidualnej żywej istoty. 
TerazArjuna pragnie dowiedzieć się, jaka przyszłość czeka transcendentalistę, 
któremu się nie powiodło. Nikt nie przewyższa Kr�ąy ani nikt nie jest Mu 
równy, więc oczywiście nie mogą Mu też dorównać tzw. wielcy mędrcy i 
filozofowie będący w łaskach natury materialnej .  Wypowiedź Kr�ąy jest 
zatem ostateczną i pełną odpowiedzią na wszystkie wątpliwości, jako że zna 
On doskonale przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - nikt natomiast nie zna 
Jego. Jedynie Kr�ąa i wielbiciel świadomy Kr�ąy mogą znać prawdziwą 
postać rzeczy. 
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fri bhagavan u vaca 
partha naiveha namutra 

vinaśas tasya vidyate 
na hi kalyar;a-krt kaścid 

durgatim tata gacchati 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; partha--0 synu Pfthy; 
na eva-nigdy tak nie jest; iha-w tym świecie materialnym; na-nigdy; 
amutra-w przyszłym życiu; vinaśa�-zniszczenie; tasya-jego; vidyate-ist
nieje; na-nigdy; hi-z pewnością; kalyar;a-krt-ten, kto spełnia dobre czyny; 
kaścit-każdy; durgatim-degradacja; tata-później ; gacchati-idzie. 
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TŁUMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Synu Prthy, transcendentalista, który oddaje 

się dobrym czynom nie ginie ani w tym świecie, ani  w świecie duchowym. 
Kto czyni dobrze, Mój przyjacielu, ten n igdy nie zostaje pokonany przez 
zło. 

ZNACZENIE 
W Śrimad-Bhagavatam ( I  . 5 .  I 7) Śri Narada Muni instruuje Vyasadevę w 

następujący sposób: 
tyaktva sva-dharmam carar;ambujam harer 

bhajann apakko 'tha pater tato yadi 
yatra kva vabhadram abhud amu$ya kim 

ko vartha apto 'bhajatam sva-dharmata� 

"Jeśli ktoś porzuca wszelkie materialne nadzieje i poszukiwania i przyjmuje 
całkowite schronienie w Najwyższej Osobie Boga, nie ma dla niego żadnej 
straty ani degradacji . Z drugiej strony, ten, kto nie jest wielbicielem Pana, 
może całkowicie poświęcić się swoim zawodowym obowiązkom, a mimo to, 
nie zyskuje nic" . Dla łudzi z perspektywami materialnymi istnieje wiele 
czynności, zarówno zwyczajowych, jak i polecanych w pismach. Jednak dla 
duchowego postępu w życiu, dla świadomości Kr�ąy, transcendentalista 
powinien porzucić wszelką działalność materialną. Ktoś może argumentować, 
że przez świadomość Kr�i:iy można osiągnąć doskonałość, ale tylko wtedy, 
jeśli ukończy się ten proces. W przypadku, gdy nie osiągnie się takiego stanu 
doskonałości, traci się zarówno materialnie, jak i duchowo. Pisma święte 
mówią, że trzeba cierpieć wskutek tego, że nie wypełniło się swoich 
obowiązków. Zatem, jeśli komuś nie udało się właściwie wypełnić swoich 
obowiązków transcendentalnych, doświadczy tego skutków. Bhagavatam 
zapewnia .takiego pechowego transcendentalistę, że nie ma on powodów do 
obaw. Chociaż może podlegać on wpływom następstw niewłaściwego wypeł
niania obowiązków, to jednak nie ma dla niego żadnej straty. Czyny w 
świadomości Kr�i:iy nigdy nie są zapominane, a ten, który był w nie 
zaangażowany, będzie kontynuował je i w następnym życiu, nawet gdyby 
urodził się w niepobożnej rodzinie. Z drugiej strony, ten, kto sumiennie 
wypełnia swoje obowiązki, niekoniecznie osiągnie pomyślne efekty, jeśli nie 
jest świadomy Km1y. 

Ludzkość można podzielić na dwie grupy; mianowicie tych, którzy 
prowadzą uregulowany tryb życia i tych, którzy nie uznają żadnych zasad. Ci, 
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którzy zajmują się jedynie zwierzęcym zadowalaniem zmysłów, bez wiedzy o 
swoim przyszłym życiu czy zbawieniu duchowym, należą do grupy nie 
kierującej się w życiu zasadami. Ci natomiast, którzy przestrzegają nakazów 
pism świętych odnoszących się do ich obowiązków, zaliczani są do grupy 
prowadzącej uregulowany tryb życia. Osoby, które nie uznają zasad -
zarówno cywilizowane, jak i niecywilizowane, wykształcone, jak i niewyksz
tałcone, mocne i słabe - pełne są zwierzęcych skłonności .  Działanie ich nigdy 
nie jest dobre, gdyż oddając się jedynie zwierzęcym skłonnościom (jakimi są: 
jedzenie, spanie, obrona i prokreacja) wiecznie pozostają w świecie material
nym, który jest zawsze pełen niedoli. Z drugiej strony, ci, którzy kierują się 
zaleceniami pism świętych, stopniowo dochodząc do świadomości Kr�i:iy, 
czynią prawdziwy postęp w życiu. 

Osoby podążające pomyślną ścieżką można z kolei podzielić na trzy grupy, 
mianowicie: I )  tych, którzy przestrzegają nakazów pism świętych, ciesząc się 
dobrami materialnymi, 2) tych, którzy starają się znaleźć ostateczne wyzwo
lenie z egzystencj i  materialnej .  3 )  tych, którzy są wielbicielami świadomymi 
Kr�Qy. Osoby, które przestrzegają nakazów pism świętych dla osiągnięcia 
szczęścia materialnego, mogą być dalej podzielone na dwie klasy: tych, którzy 
pracują dla zysków i tych, którzy nie pragną niczego dla zadowalania 
zmysłów. Pierwsi z nich mogą osiągnąć wyższy poziom życia - nawet 
promocję na wyższe planety, ale ponieważ nie uwalniają się od egzystencji 
materialnej - nie podążają prawdziwie pomyślną drogą. Jedynymi pomyślny
mi czynami są te, które prowadzą do wyzwolenia. Każde działanie nie 
prowadzące do samo-realizacji czy uwolnienia się od materialnej koncepcji 
życia, nie ma żadnej pozytywnej wartości .Jedyną pomyślną działalnościąjest 
zatem działanie w świadomości Kr�i:iy. A kto dobrowolnie zaakceptuje 
wszelkie niewygody cielesne dla uczynienia postępu na ścieżce świadomości 
Kr�QY, może być nazwany doskonałym transcendentalistą praktykującym 
surowe wyrzeczenie. A ponieważ ośmiostopniowayoga ostatecznie prowadzi 
do zrealizowania świadomości Kr�QY, jest ona również pomyślną praktyką. 
I zaprawdę nikt, kto w tym celu czyni wszystko, co leży w jego mocy, nie musi 
obawiać się degradacji .  

TEKST 4 1  
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prapya pw;ya-krtain lokan 
U$itva śaśvati� sama� 

śucinain śrimatain gehe 
yoga-bhra${o ' bhijayate 

[Rozdz. 6 

prdpya-po osiągnięciu;pu!lya-krt<im-tych, którzy spełniali pobożne czyny ; 
/okdn-planety ; U$istvd-po okresie zamieszkiwania ;  śdśvati�-wielu ; samd� 
-lat; śucindm-pobożnych ; śrimatdm-pomyślnych ;  gehe-w domu; yoga
bhraHa�-ten, kto upadł ze ścieżki samo-realizacji ; abhijdyate-rodzi się. 

11:. UMACZENIE 
Yogin,  który n ie odniósł sukcesu, po wielu, wielu latach przyjemności 

na planetach pobożnych żywych istot, rodzi  się w rodzinie prawych ludzi 
albo w bogatej rodzinie arystokratycznej. 

ZNACZENIE 
Yogini, którym nie powiodło się w praktyce yogi, dzielą się na dwie klasy: 

do pierwszej zaliczani są ci, którzy upadli po uczynieniu niewielkiego 
postępu; druga klasa natomiast obejmuje tych, którzy upadli mając za sobą 
długą praktykę yogi. Yogi n, który upada po krótkim okresie praktyki, idzie na 
wyższe planety, gdzie dostają się pobożne istoty. Po spędzeniu tam długiego 
życia, jest on z powrotem przysyłany na tą planetę, rodząc się w rodzinie 
prawego brahma!la vai$1}avy albo w bogatej rodzinie kupieckiej. 

Prawdziwym celem praktyki yogi jest osiągnięcie najwyższej doskonałości 
w świadomości Kr�r:iy. Osoby, które nie dochodzą do tego przeznaczenia i 
upadaja wabione urokami materii , mogą - dzięki łasce Pana - całkowicie 
zaspokoić swoje pragnienia materialne. Następnie otrzymują szansę pomy
ślnego życia w rodzinach prawych łudzi łub w rodzinach arystokratycznych. 
Ci, którzy rodzą się w takich rodzinach, mogą wykorzystać wynikłe z tego 
faktu udogodnienia i znowu spróbować wznieść się do pełnej świadomości 
Kr�r:iy. 

lEKST 42 
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athavii yoginiim eva 
kule bhavati dhimatiim 

etaddhi durlabhataram 
/oke janma yad idrśam 
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athavii-albo; yoginiim-uczonych transcendentalistów; eva-na pewno; 
kule-w rodzinie; bhavati-rodzi się; dhimatiim-tych, którzy obdarzeni są 
wielką mądrością; etat-to; hi-na pewno; durlabhataram-bardzo rzadkie; 
loke-w tym świecie; janma-narodziny; yat-te, które; idrśam-takie. 

TŁUMACZENIE 
Albo też przychodzi na świat w rodzin ie transcendentalistów, obda

rzonych wielką mądrością. Zaprawdę, narodziny takie są rzadkością w 
tym świecie. 

ZNACZENIE 
Wysoko ocenione zostały tutaj narodziny w rodzinie yoginów albo transcen

dentalistów (tych o wielkiej mądrości), ponieważ dziecko, które przyszło na 
świat w takiej rodzinie, otrzymuje bodżce duchowe już od samych początków 
życia. Jest tak szczególnie w rodzinach iiciiriów albo gosviimich . Rodziny 
takie są wielce uczone i oddane Bogu - dzięki tradycji i praktyce, i często 
dzieci urodzone w takich czcigodnych rodzinach zostają mistrzami ducho
wymi. W Indiach jest wiele takich rodzin iiciiriów, ale obecnie uległy one 
degeneracji z powodu nie wystarczającego wykształcenia i praktyki. Dzięki 
łasce Pana istnieją jeszcze nadal rodziny, które wychowują transcendentali
stów, pokolenie po pokoleniu. Narodziny w takiej rodzinie są niewątpliwie 
wielkim szczęściem. Dzięki łasce Pana, nasz mistrz duchowy, Om Vi�l)upada 
Śri Śrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja i moja skromna 
osoba, obaj przyszliśmy na świat w takich rodzinach, i obaj byliśmy szkoleni 
w służbie oddania dla Pana od początku życia. Póżniej spotkaliśmy się za 
zrządzeniem systemu transcendentalnego. 



352 Bhagavad-gita Taką J aką Jest 

tatra tam buddhi-samyogam 
labhate paurva-dehikam 

yatate ca tato bhuya� 
samsiddhau kuru-nandana 

[Rozdz. 6 

tatra-skutkiem tego; tam-to; buddhi-samyogam-odnowienie takiej świa
domości; labhate-odzyskuje; paurva-poprzednia; dehikam-świadomość 
cielesna; yatate-dąży; ca-również; tata�-następnie; bhuya�-znowu; samsid
dhau-do doskonałości; kuru-nandana-0 synu Kuru. 

1l:. UMACZENIE 
Narodziwszy się w takiej rodzinie, odzyskuje on boską świadomość ze 

swojego poprzedniego życia i stara się poczynić dalsze postępy, aby 
osiągnąć pełny sukces, O synu Kuru. 

ZNACZENIE 
Przykładem takich pomyślnych narodzin - dla odnowienia osiągniętej w 

poprzednim życiu świadomości transcendentalnej - jest Król Bharata, który 
za trzecim razem przyszedł na świat w rodzinie dobrego bramina. Król 
Bharata był władcą świata i od jego czasów planeta ta znana jest wśród 
półbogów jako Bharatavar�a. Wcześniej była znana jako Ilavartavar�a. 
Władca ten już w młodym wieku zrezygnował z rządów - mając na celu 
osiągnięcie doskonałości duchowej, nie odniósł jednak sukcesu. W swoim 
następnym życiu urodził się w rodzinie dobrego bramina i znany był jako 
Jaąabharata, jako że zawsze przebywał w odosobnieniu i z nikim nie 
rozmawiał. Później został odkryty przez Króla Rahugai:ię jako największy 
transcendentalista. Jego życie może służyć za przykład, że wysiłki transcen
dentalne, czyli praktyka yogi, nigdy nie idzie na marne. Dzięki łasce Pana 
transcendentalista dostaje powtórną szansę dla osiągnięcia pełnej doskona
łości w świadomości Kr�i:iy. 

TEKST 44 
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purviibhyiisena tenaiva 
hriyate hy avaśo'pi sa� 

jijniisur api yogasya 
śabda-brahmiitivartate 
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purva-poprzednia; abhyiisena-praktyka; rena-przez oddziaływanie; eva
z pewnością; hriyate-jest przyciągany; hi-niewątpliwie; avaśa�-bezradny; 
api-również; sa�-on; jijniisu�-pragnący wiedzieć; api-tak; yogasya
yogin; śabda-brahma-nakazy pism świętych odnośnie rytuałów; ativartate
przekracza. 

11:.. UMACZENIE 
Dzięki boskiej świadomości swojego poprzedniego życia, automaty

cznie zostaje on przyciągany przez zasady yogi - nawet ich nie szukając. 
Taki doc iekliwy, dążący do yogi transcendentalista stoi zawsze ponad 
rytual istycznymi zasadami pism świętych. 

ZNACZENIE 
Zaawansowani yog1ni nie są zbytnio zainteresowani rytuałami pism 

świętych, ale automatycznie przyciągani są przez zasady yogi, które mogą 
pomóc im wznieść się do pełnej świadomości Kr�IJY, najwyższej doskonałości 
yogi. Takie lekceważenie rytuałów wedyjskich przez zaawansowanych tran
scendentalistów Śrimad-Bhiigavatam tłumaczy w sposób następujący: 

aho bata śvapaco 'to gariyiin 
yajjihviigre vartate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvu� sasnur iiryii 
bramiinucur niima gr1Janti ye te. 

(Bhiig. 3 .33 .7)  

"O mój Panie! Bardzo zaawansowane w życiu duchowym są osoby, które 
intonują Twoje święte imiona, nawet jeśli przyszły na świat w rodzinach 
zjadaczy psów. Z pewnością praktykowały one wszystkie rodzaje wyrzeczen i 
spełniały wszelkie ofiary, kąpały się we wszystkich świętych miejscach i 
skonczyły wszystkie studia nad świętymi pismami." 

Słynny przykład tego dał Pan Caitanya, kiedy przyjąłThakura Haridasę na 
jednego ze Swoich najbliższych uczniów. Chociaż Thakur Haridasa przy
szecH na świat w rodzinie mużułmanskiej, został podniesiony przez Pana 
Caitanya do godności niimiiciirya, dzięki temu, że ściśle przestrzegał zasady 
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intonowania trzystu tysięcy świętych imion Pana dziennie: Hare Kr�i:ia, Hare 
Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare. I ponieważ intonował święte imiona Pana bezustannie, należy rozumieć, 
że w swoim poprzednim życiu musiał przejść przez wszystkie rytualistyczne 
praktyki Ved, znane jako śabda-brahman. Jeśli nie jest się oczyszczonym, nie 
można przyjąć zasad świadomości Kr�QY ani intonować świętego imienia 
Pana - Hare Kr�i:ia. 

TEKST 45 
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prayatnad yatamanas tu 
yogi samśuddha-kilbi$a� 

aneka-janma-samsiddhas 
tato yati param gatim 

prayatnat-przez ścisłą praktykę; yatamana�-ten, kto dąży; tu- ale; yogi
taki transcendentalista; samśuddha-oczyszczony; kilbi$a�-wszelkie rodzaje 
grzechów; aneka-bardzo wiele; janma-narodziny; samsiddha�-tak osiąg
nięta doskonałość; tata�-następnie; yati-osiąga; param-najwyższe; gatim-
przeznaczenie. 

TŁUMACZENIE 
Jeśli yogin - uwoln iwszy się od wszelkich n ieczystości - robi szczery 

wysiłek, aby uczynić dalszy postęp, wtedy po wielu, wielu narodzinach, 
w których oddaje się takiej praktyce, osiąga najwyższy ceł. 

ZNACZENIE 
Osoba urodzona w rodzinie prawych ludzi, rodzinie arystokratycznej czy 

świętej, staje się świadoma swoich korzystnych warunków dla praktykowania 
yogi. Dlatego z determinacją zabiera się do niedokończonego zadania i tym 
sposobem całkowicie oczyszcza się z wszelkich materialnych zanieczyszczeń. 
Kiedy ostatecznie uwolni się od tych wszelkich nieczystości, osiąga najwyższą 
doskonałość - świadomość Kr�i:iy. Świadomość Kr�QY jest doskonałym 
stanem wolności od wszelkich nieczystości. Potwierdza to Bhagavad-gita: 
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ye�am tvanta-gatam papam ja na nam pw:zya-karma1:zam 
te dvandva-moha-nirmukta-bhajante-mam dr<fha-vrata� 

"Kiedy ktoś po wielu, wielu narodzinach, w których spełniał pobożne 
czyny, uwalnia się całkowicie od wszelkich nieczystości i złudnych dualizmów, 
angażuje się on wtedy w transcendentalną służbę dla Pana." 

lEKST 46 
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tapasvibhyo' dhiko yogi 
jnanibhyo'pi mato'dhika� 

karmibhyaś cadhiko yogi 
tasmad yogi bhavarjuna 

tapasvibhya�-niż asceta; adhika�-większy; yogi-yogin; jnanibhya�-niż 
mędrzec; api-również; mata�-uważany; adhika�-większy niż; karmibhya� 
-pracujący dla korzyści; ca-również; adhika�-większy niż; yogi-yogin; 
tas mat-dlatego też; yogi-transcendentalista; bha va-zostań; arju na-O Arjuno. 

11:.. UMACZENIE 
Yogin przewyższa ascetę, większy jest od empiryka i tego, co pracuje 

dla zysków. Dlatego też Arjuno, bez względu na okol iczności, bądż 
yoginem. 

ZNACZENIE 
Kiedy mówimy o yodze, odnosimy to do procesu połączenia naszej 

świadomości z Najwyższą Absolutną Prawdą. Taki proces nazywany jest 
rozmaicie przez różnych praktykujących, w zależności od przyjętej metody. 
Kiedy ten proces połączenia polega głównie na pracy przynoszącej owoce, 
nazywany jest karma-yogq; kiedy jest w przeważającym stopniu empiryczny 
- nazywa się gojnana-yogq; a kiedy polega na związku z Najwyższym Panem 
poprzez służbę oddania - nazywany jest bhakti-yogq. Jak to zostanie 
wytłumaczone w następnym wersie, bhakti-yoga, czyli świadomość Km1y, 
jest ostateczną doskonałością wszystkich praktyk yogi. Pan zapewnił tutaj o 
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wyższości yogi, ale nie powiedział, żeby była ona lepsza od bhakti-yogi. 
Bhakti-yoga jest pełną wiedzą duchową, a zatem nic nie może jej przewyższyć. 
Asceza bez wiedzy o duszy jest niedoskonała. Wiedza doświadczalna bez 
podporządkowania się Najwyższemu Panu jest również niedoskonała. A 
praca dla owoców bez świadomości Kr�ryy jest stratą czasu. Zatem z 
wszystkich wymienionych formyogi, najwyżej oceniona została bhakti-yoga. 
Jeszcze dobitniej tłumaczy to werset następny. 

lEKST 47 
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yoginam api sarve�am 
mad-gatenantaratmana 

śraddhavan bhajate yo mam 
sa me yuktatamo mata� 

yoginam-spośród wszystkich yoginów; api-również; sarve�am-wszelkie 
rodzaje; mat-galena-pogrążony we Mnie; anta�-atmana-zawsze myślący o 
Mnie wewnątrz; śraddhavan-w pełnej wierze; bhajate-pełni transcendentalną 
służbę miłości; ya�-ten, kto; mam-Mnie (Najwyższego Pana); sa�-on; 
me-Mój; yuktatama�-największy yogin; mata�-jest uważany. 

TŁUMACZENIE 
Zaś spośród wszystkich yoginów, ten, kto zawsze trwa przy Mnie z 

wielką wiarą, wielbiąc Mnie w transcendentalnej słu żbie miłości, ten jest 
najbardziej zjednoczony ze Mną w yodze i ten jest najwyższym ze 
wszystkich. 

ZNACZENIE 
Znaczące tutaj jest słowo bhajate. Bhajate ma swój rdzeń w słowie bhaj, 

którego używa się, kiedy istnieje potrzeba służenia. Angielskie słowo" czcić" 
( worship) nie może być używane w tym samym znaczeniu, co słowo bhaja. 
"Czcić" znaczy wielbić albo okazywać szacunek i honorosobie wartościowej. 
Ale służba z miłością i wiarą jest szczególnie przeznaczona dla Najwyższej 
Osoby Boga. Można nie oddawać czci człowiekowi zasługującemu na 
szacunek albo półbogowi i można być nazwanym nieuprzejmym, ale nie 
można uniknąć służby dla Boga, nie będąc całkowicie potępionym. Każda 
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żywa istota jest cząstką Najwyższej Osoby Boga, a zatem przeznaczeniem jej 
jest służenie Najwyższemu Panu, zgodnie z jej organiczną pozycją. Jeśli tego 
nie czyni, upada. Bhagavatam potwierdza to w sposób następujący: 

ya e�am puru�am sak�ad atma-prabhavam iśvaram 
na bhajanty avajananti sthanad bhraHa palanty adha�. 

"Każdy kto nie pełni służby i lekceważy swoje obowiązki wobec Najwyż
szego Pana - który jest źródłem wszystkich żywych istot, ten z pewnością 
utraci swoją organiczną pozycję." 

Również w tym wersie zostało użyte słowo bhajanti. Zatem bhajanti 
odnosi się jedynie do N aj wyższego Pana, podczas gdy słowo " czcić" może 
być stosowane odnośnie półbo�ów oraz jakiejkolwiek żywej istoty. Słowo 
avajananti użyte w wersie ze Srimad-Bhagavatam znajdujemy również w 
Bhagavad-gicie: avajananti mam mu{iha�: "Tylko głupcy i niegodziwcy 
wyśmiewają Najwyższą Osobę Boga, Pana Kr�Qę." Głupcy tacy biorą się 
również do pisania komentarzy do Bhagavad-gity, bez zamiaru służenia 
Panu. Wskutek tego nie potrafią zrozumieć właściwej różnicy pomiędzy 
słowem bhajanti, a słowem " czcić" . 

Bhakti-yoga jest kulminacją wszystkich rodzajów praktyk yogi. Wszystkie 
inne yogi są jedynie środkiem do osiągnięcia momentu bhakti w bhakti
yodze. Yoga właściwie znaczy bhakti-yoga; wszystkie inne yogi są posu
waniem się naprzód w kierunku przeznaczenia bhakti-yogi. Droga od karma
yogi do kulminacji w bhakti-yodze jest bardzo długa. Początkiem tej ścieżki 
jest karma-yoga wolna od działania dla zysku. Kiedy karma-yoga zwiększa 
się o wiedzę i wyrzeczenie, to etap ten nazywany jest jnana-yogq. Kiedy 
jnana-yoga powiększa się o medytację o Duszy Najwyższej w sercu - poprzez 
różne procesy fizyczne i umysł skupiony jest naNim - nazywa się to a�{anga
yogq. Kiedy natomiast ktoś przekracza a�{anga-yogę i dochodzi do istoty -
Najwyższej Osoby Boga - Kr�QY, nazywane jest to bhakti-yogq - i jest to 
kulminacją. W rzeczywistości bhakti-yoga jest ostatecznym celem, ale aby 
przeanalizować bhakti-yogę dokładnie, należy zrozumieć też inne yogi. 

' Zatemyogin , który czyni postęp, znajduje się na prawdziwej ścieżce wiecznie 
dobrego losu. Ten natomiast, kto zatrzymuje się w jakimś określonym punkcie 
i nie robi dalszego postępu, nazywany jest odpowiednio: karma-yoginem, 
jiiana-yoginem albo dhyana-yoginem, raja-yoginem, ha{ha-yoginem, etc. 
Jeśli ktoś jest wystarczająco szczęśliwy, aby dojść do momentu bhakti-yogi, 
oznacza to, że przeszedł on już przez wszystkie inne praktykiyogi. Osiągnięcie 
świadomości Km1y jest zatem najwyższym etapem yogi, podobnie jak 
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mówiąc o Himalajach, odnosimy to do najwyższych gór w świecie, z których 
najwyższy szczyt, Mount Everest, uważany jest za punkt kulminacyjny. 

Tylko przez wielkie szczęście ktoś dochodzi do świadomości Km1y na 
ścieżce bhakti-yogi i jest on wtedy naprawdę dobrze usytuowanym - stosow
nie do wedyjskich pouczeń. Idealny yogin skupia swoją uwagę na Kr�Qie, 
który nazywany jest Śyamasundarą (Jest On pięknego koloru chmury, a Jego 
lotosowa twarz promiennajestjak słońce. SzataJego lśni od klejnotów, a ciało 
przystrojone jest girlandami kwiatów. Swoim wspaniałym blaskiem, nazywa
nym brahmajyoti, oświetla On wszystkie strony świata. lnkamuje w różnych 
formach, takich jak: Rama, N rsimha, Var aha i Kr�Qa -Najwyższa Osoba Boga. 
I pojawia się jak ludzka istota - jako syn Matki Yaśody - znany jako Kr�Qa, 
Govinda i Vasudeva. Jest On doskonałym dzieckiem, mężem, przyjacielem i 
panem - i pełen jest wszelkich mocy i jakości transcendentalnych). Kto jest w 
pełni świadomy tych cech Pana, ten nazywany jest doskonałym yoginem. 

Taki stan najwyższej doskonałości w yodze można osiągnąć tylko poprzez 
bhakti-yogę, jak potwierdza to cała literatura wedyjska: 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau. 
tasyaite kathita hy arthaf:i prakaśante mahatmanaf:i. 

"Tylko tym wielkim duszom, które mają mocną wiarę w Pana i mistrza 
duchowego, zostaje automatycznie wyjawione znaczenie całej literatury 
wedyjskiej." 

Bhaktir asya bhajanain tadihamutropadhi nairasyenamu�min manaf:i 
ka/panam; etad eva nai�karmyam. "Bhakti, znaczy służba oddania dla 
Pana, która wolna jest od pragnienia korzyści materialnych czy to w tym 
życiu, czy w następnym. Będąc wolnym od takich skłonności, należy 
całkowicie pogrążyć umysł w Najwyższym. Taki jest ceł nai�karmya." 

Są to niektóre ze sposobów pełnienia bhakti, czyli świadomości Kr�QY, 
najwyższego stanu doskonałości w systemie yogi. 

W ten sposób końcu� się wyjaśnienia Bhaktivedanty do szóstego rozdziału 
Śrimad-Bhagavad-glty, traktującego o Dhyana-yodze. 



ROZDZIAŁ VII 

Wiedza o Absolucie 
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śri bhagavan u vaca 
mayy asakta-mana� partha 

yogam yunjan mad-aśraya� 
asamśayam samagram mam 

yatha jnasyasi tac chnzu 

śri bhagavan uvaca-Najwyższy Pan rzekł; mayi-Mnie; asakta-mana�
umysł przywiązany; partha--0 synu Pfthy; yogam-samo-realizacja; yunjan 
-w ten sposób praktykując; mat-aśraya�-będąc świadomym Mnie (świado-
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mość Kr�i:iy); asamśayam-bez wątpienia; samagram-całkowicie; miim 
-Mnie; yathii-jak również; jńiisyasi-możesz poznać; tar-to; śr�u-spróbuj 
wysłuchać. 

1Ł UMACZENIE 
Posłuchaj teraz, O synu Pfthy [Arjuno ] , jak przez praktykę yogi, w peł

nej świadomości o Mnie, z umysłem przywiązanym do Mnie, możesz -
uwoln iwszy się od wątpliwości - poznać Mnie w pełn i. 

ZNACZENIE 
Siódmy rozdz. Bhagavad-gity opisuje dokładnie naturę świadomości 

Km1y. Km1ajest pełen wszelkich bogactw i mocy, a z tego rozdziału możemy 
dowiedzieć się, w jaki sposób manifestuje On te swoje moce i bogactwa. Jest tu 
również mowa o czterech rodzajach ludzi szczęśliwych, którzy przywiązują 
się do Kr�i:iy oraz czterech rodzajach ludzi nieszczęśliwych, którzy nigdy nie 
wykazują zainteresowania Kr�i:ią. 

W pierwszych sześciu rozdziałach Bhagavad-gity, żywa istota została 
opisana jako niematerialna dusza, która poprzez różnego rodzaju yogi może 
wznieść się do poziomu samo-realizacji . Koniec szóstego rozdziału wyrażnie 
mówi o tym, że ciągła koncentracja umysłu na Kr�i:iie, albo innymi słowy 
świadomość Kr�i:iy, jest najwyższą formą yogi. Tylko przez skoncentrowanie 
umysłu na Kr�i:iie, a nie w żaden inny sposób, można całkowicie poznać 
Prawdę Absolutną. Realizacja bezosobowego brahmajyoti albo zlokalizowa
nej Paramatmy nie jest doskonałą wiedzą o Absolutnej Prawdzie, gdyż jest to 
realizacja częściowa. Kompletna i naukowa wiedza znaczy - poznanie Kr�i:iy, 
i osobie świadomej Kr�i:iy wszystko zostaje wyjawione. Kto jest w pełni 
świadomy Kr�i:iy, ten wie, że Kr�i:ia jest bez wątpienia ostateczną wiedzą. 
Różnego rodzaju yogi są tylko stopniami na ścieżce świadomości Kr�i:iy. Kto 
bezpośrednio przyjmuje świadomość Kr�i:iy, ten automatycznie i całkowicie 
poznaje brahmajyoti i Paramatmę. Przez praktykę yogi świadomości Km1y, 
można poznać wszystko dokładnie, mianowicie Prawdę Absolutną, żywe 
istoty, materialną naturę i ich manifestację, ze wszystkim, co do nich 
przynależy. 

Należy zatem rozpocząć praktykę yogi, tak jak poleca to ostatni werset 
rozdz. szóstego. Koncentracja umysłu na Kr�i:iie, Najwyższym, możliwa jest 
poprzez pełnienie służby oddania w dziewięciu różnych formach, z których 
śrava�am jest pierwszą i najwyżniejszą. Dlatego Pan mówi Arjunie: "rat 
ś�u", czyli "Słuchaj ode Mnie". Nikt nie może być większym od Km1y 
autorytetem, a zatem przez słuchanie od Niego ma się największą okazję do 
uczynienia postępu w świadomości Km1y. Dlatego też należy uczyć się 
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bezpośrednio od K�i;iy albo od czystego wielbiciela Kr�i:tY - a nie od 
naładowanego wiedzą akademicką parweniusza, nie będącego bhaktq. 

Ten proces poznawania Kr�i;iy, Najwyższej Osoby Boga, Prawdy Absolut
nej, opisany jest w Śrimad-Bhdgavatam (w drugim rozdz. pierwszej pieśni) w 
sposób następujący: 

śnzvatdm sva-kathdm k�r;.a� pur;.ya-śravar.za-kirtana� 
hrdyanta�stho hy abhadrdni vibhunoti suhrt satdm. 

na${a-prdye$V abhadre$U nityam bhdgavata-sevayd 
bhagavaty uttama-ś/oke bhaktir bhavati nai${hiki. 

tadd rajas-tamo-bhdvd� kdma-/obhddayaś ca ye 
ceta etair andviddham sthitam sattve prasidati. 
evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogata� 
bhagavat-tattva-vzjniinam mukta-sańgasya jiiyate. 

bhidyate hrdaya-granthiś chidyante sarva-samśayii� 
k$iyante ciisya karmiil}i dr${a eviitmaniśvare. 

"Samo słuchanie o Km1ie z literatury wedyjskiej albo słuchanie bezpośred
nio od Niego, poprzez Bhagavad-gitę, jest zajęciem chwalebnym. Kto bezu
stannie angażuje się w słuchanie o Nim, dla tego Pan Kr�i;ia, który mieszka w 
każdym sercu, jest naj lepszym przyjacielem i uwalnia On Swojego wielbiciela 
od wszelkich nieczystości. Dzięki temu, taki wielbiciel w naturalny sposób 
rozwija swoją uśpioną wiedzę transcendentalną. Im więcej słucha on o Kr�Qie 
z Bhiigavatam i od innych wielbicieli, tym bardziej umacnia się w swojej 
służbie oddania dla Pana. Przez rozwój służby oddania uwalnia się od 
ignorancj i  i pasji, a tym samym znika też materialne pożądanie i skąpstwo. 
Kiedy znikają wszelkie nieczystości ,  kandydat pozostaje stale w czystej 
dobroci , zostaje ożywiony przez służbę oddania i doskonale rozumie naukę 
Boga. W ten sposób bhakti-yoga zrywa mocne więzy materialnych związków 
i umożliwia natychmiastowe osiągnięcie stanu ' asamśayam samagram' -
zrozumienia Najwyższej Prawdy Absolutnej, Osoby Boga." (Bhiig. 1 .2 . 1 7-
2 1 )  

Zatem tylko przez słuchanie od Kr�l)Y albo od Jego wielbiciela w 
świadomości Kr�l)Y, można zrozumieć naukę o Kr�i;iie. 

TEKST 2 
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1 jńiinam te' ham sa-vijńiinam 
idam vak�yiimy aśe�ata� 

yaj jńiitvii neha bhuyo'nyaj 
jńiitavyam avaśi�yate 

[Rozdz. 7 

jńiinam-wiedza dotycząca zjawisk; te-tobie; aham-Ja; sa-z; vijńiinam
wiedza umysłowa; idam-to; vak�yiimi-wytłumaczę; aśe�ata�-całkowicie; 
yat-którą; jńiitvii-znając; na-nie; iha-w tym świecie; bhuya�-dalej; anyat 
-coś więcej; jńiitavyam-poznawalny; avaśi�yate-pozostaje do poznania. 

11:, UMACZENIE 
Wyjaw ię ci teraz wiedzę zjawiskową i pozazjawiskową, którą poznaw

szy - nic więcej nie będz iesz miał do poznania. 

ZNACZENIE 
Kompletna wiedza zawiera wiedzę o świecie zjawiskowym i znajdującym 

się poza nim świecie duchowym. Żródłem ich obu jest wiedza transcendental
na. Pan pragnie wytłumaczyć Arjunie wyżej wspomniany system wiedzy, 
ponieważ ArjunajestJego zaufanym bhaktq i przyjacielem. Pan tłumaczy to 
na początku rozdz. czwartego i potwierdza to ponownie tutaj : doskonałą 
wiedzę może posiadać tylko wielbiciel Pana, albowiem otrzymuje ją bezpośre
dnio od Pana poprzez sukcesję uczniów. Trzeba być więc wystarczająco 
inteligentnym, aby znać źródło wszelkiej wiedzy, które jest przyczyną wszyst
kich przyczyn i jedynym przedmiotem medytacji we wszystkich rodzajach 
praktyki yogi. Kiedy zostaje poznana przyczyna wszystkich przyczyn, wtedy 
zostaje poznane wszystko, co jest do poznania i nic nie pozostaje nieznanym. 
Vedy mówią: "yasmin vijńate sarvam eva vl}ńatam bhavanti." 

lEKST 3 
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manu�yiil}iim sahasre�u 
kaścid yatati siddhaye 

yatatiim api siddhiiniim 
kaścin miim vetti tattvata� 
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manu�ya!Jam-łudzi; sahasre�u-spośród wielu tysięcy; kaścit-ktoś; yatati 
-dąży; siddhaye-do doskonałości; yatatam-z tych, którzy usiłują; api
naprawdę; siddhanam-tych, . którzy osiągnęli doskonałość; kaścit-ktoś; 
mam-Mnie; vetti-zna; tattvatałz-prawdziwie. 

1Ł UMACZENIE 
Spośród wielu tysięcy łudzi, jeden może dąży do doskonałości, a 

spośród tych, którzy doskonałość os i ągnęli, zaledwie jeden zna Mnie 
naprawdę. 

ZNACZENIE 
Są różne typy łudzi i spośród wielu tysięcy może jeden będzie na tyle 

zainteresowany realizacją transcendentalną, aby starać się dowiedzieć, czym 
jest dusza, czym jest ciało i czym jest Prawda Absolutna. Na ogół ludzie 
oddają się jedynie zwierzęcym skłonnościom; mianowicie jedzeniu, spaniu, 
obronie i prokreacji ,  i prawie nikt nie jest zainteresowany wiedzą transcenden
talną. Początkowe rozdziały Gity (od pierwszego do szóstego) przeznaczone 
są dla tych, którzy zainteresowani są wiedzą transcendentalną, zrozumieniem 
duszy,DuszyNajwyższej ,  procesami realizacji poprzezjiiana-yogę, dhyana
yogę i odróżnieniem duszy od materi i .  K�Qę jednakże mogą poznać tylko 
osoby będące w świadomości Kr�Qy. Inni transcendentaliści mogą zrealizo
wać bezosobowego Brahmana, gdyż jest to łatwiejsze niż zrozumienie Kr�Qy. 
Kr�Qa jest Najwyższą Osobą, ale jednocześnie przekracza On wiedzę o 
Brahmanie i Paramaunie. Yogi ni ijiiani tracą orientację w swoich pokusach 
zrozumienia Kr�Qy, mimo iż największy spośród impersonałistów, Śripada 
Śailkaracarya, przyznał w swoim komentarzu do Gity, że Kr�QajestNajwyż
szą Osobą Boga. Jednak jego zwolennicy nie akceptują Kr�QY jako takiego, 
albowiem bardzo trudno jest poznać Kr�Qę, nawet jeśli ma się za sobą 
transcendentalną realizację bezosobowego Brahmana. 

Kr�Qa jest Najwyższą Osobą Boga, przyczyną wszystkich przyczyn, 
pierwszym Panem Govindą. fśarałz paramałz kr�!Jałz sac-cid-ananda
vigrahałz a nadir adir govinda� sarva-kara1Ja-kara1Jam . Bardzo trudno jest 
poznać Go tym, którzy nie są Jego wielbicielami. Mimo iż nie-wielbiciele c i  
uważają, że  ścieżka bhakti - czyli służby oddania,jest bardzo łatwa, to jednak 
sami nie są w stanie jej praktykować. Jeśłi jednak ścieżka bhakti jest taka łatwa, 
jak twierdzą to nie-wielbiciele, to dlaczego podejmują trudniejszą drogę? W 
rzeczywistości ścieżka bhakti nie jest wcale taka łatwa. Tak zwane ścieżki 
bhakti praktykowane przez osoby nieautoryzowane - bez wiedzy o prawdzi-
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wej bhakti - mogą być łatwe; kiedy jednak jest ona praktykowana zgodnie z 
zaleceniami, tzw. naukowcy i filozofowie-spekulanci odpadają z tej ścieżki. 
Śńla Rupa Gosvami pisze w swoim Bhakti-rasamrra-sindhu : 

śruti-smrti-pura1.1adi-paiicaratra-vidhim vina 
aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate. 

"Służba oddania dla Pana, która ignoruje autoryzowaną literaturę wedyjską 
Uak Upani�ady, Pura!JJ'. Narada-pancaratrę), jest jedynie niepotrzebnym 
zakłócaniem spokoju w społeczeństwie." 

lmpersonaliści, którzy zrealizowaliBrahmana, albo yogini, którzy zrealizo
wali Paramatmę, nie są w stanie zrozumieć, jak Kr�r:ia, Najwyższa Osoba 
Boga, może być synem Yaśody albo wożnicąArjuny. Kr�r:ia wprawia często w 
zakłopotanie nawet wielkich półbogów: " muhyanti yat suraya�" , " mam tu 
veda na kaścana." "Nikt Mnie nie zna, takim jakim jestem" - mówi Pan, a 
jeśli ktoś zna Go, to "sa mahdtmd sudurlabha�." (Taka wielka dusza jest 
czymś bardzo rzadkim.) Dopóki więc dana osoba nie pełni służby oddania, 
będąc nawet wielkim naukowcem czy filozofem, nie może ona znać Kr�Qy, 
takim jakim jest (tattvataM. Tylko czysty wielbiciel może wiedzieć coś o 
niepojętych transcendentalnych jakościach Kr�QY - przyczyny wszystkich 
przyczyn, o Jego wszechmocy i bogactwach, sławie, sile, pięknie, wiedzy i 
wyrzeczeniu - jako że Kr�r:ia jest zawsze bardzo życzliwy dla swoich 
wielbicieli. Jest On ostatnim słowem w realizacji Brahmana, a wielbiciele 
mogą zrealizować Go takim, jakim jest. Dlatego jest powiedziane: 

ara� śń-kr�1.1a-namadi na bhaved grahyam indriyai� 
sevonmukhe hijihvadau svayam eva sphuraty ada� 

"Nikt nie może poznać Kr�QY - takimjakim On jest - poprzez swoje ograni
czone i niedoskonałe zmysły materialne. Ale objawia się On Swoim wielbicie
lom, zadowolony z ich transcendentalnej służby miłości dla Niego." (Padma 
Pura1.1a) 

lEKST 4 
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bhumir apo'nalo vayu� 
kham mano buddhir eva ca 

ahańkara itiyam me 
bhinna praktrtir a�{adha 
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bhumi!z-ziemia; apa!z-woda; anala!z-ogień; vayu!z-powietrze; kham
eter; mana!z-umysł; buddhi!z-inteligencja; eva-na pewno; ca-i; ahaizkara!z 
-fałszywe ego; iti-w ten sposób; iyam-wszystko to; me-Moje; bhinna-od
dzielne; prakrti!z-energie; a�{adha-wszystkie osiem. 

11:. UMACZENIE 
Z iemia, woda, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego -

wszystkie są Moimi oddzielonymi energiami materialnymi. 

ZNACZENIE 
Nauka o Bogu analizuje organiczną pozycję Boga i Jego różnych energii .  

Natura materialna nazywana jest prakrti albo energią Pana w Jego różnych 
inkarnacjach puru�a (ekspansjach), jak opisuje to Svatvata Tantra: 

vi�IJOS tu tri1Ji rilpalJi puru�akhyany atho vidu!z 
ekantu mahata!z sra�{r dvitiyam tv alJ<ja-samsthitam 
trtiyam sarvabhuta-stham tani jńatva vimucyate 

"Dla materialnego tworzenia, kompletna ekspansja Pana Vi�ąu przyjmuje 
trzy formy Vi�ąu. Pierwszy - Maha-Vi�ąu, tworzy całą energię materialną, 
znaną jako mahat-tattva . Drugi - Garbhodakaśayi Vi�ąu, wchodzi we 
wszystkie wszechświaty, aby stworzyć w każdym z nich różnorodność form. 
Trzeci - K�irodakaśayi Vi�ąu, jest rozprzestrzeniony we wszystkich wszech
światach jako wszech-przenikająca Dusza Najwyższa i znany jest jako 
Paramatrna, która obecny jest wewnątrz każdego atomu. Znając te trzy 
postacie Vi�ąu, każdy może uwolnić się z materialnej niewoli." 

Ten materialny świat jest tymczasową manifestacją jednej z energii Pana. 
Wszystkie zdarzenia mające miejsce w tym świecie kierowane są przez tych 
trzech Vi�ąu, ekspansje Pana Kr�i:iy .Puru�a te nazywane są inkarnacjami. Kto 
nie zna nauki o Bogu (Kr�i:iie), ten na ogół uważa, iż materialny świat istnieje 
dla przyjemności żywych istot i że to one są przyczynami, kontrolerami i 
panami energii materialnej (Puru�ami), korzystającymi z przyjemności z nią 
związanych. Jednak według Bhagavad-gity ta ateistyczna konkluzja jest 
całkowicie fałszywa. W omawianym wersie jest powiedziane, że oryginalną 
przyczyną manifestacji materialnej jest K�ąa. Potwierdza to również Ś ri mad
Bh<igavatam. Składniki tej manifestacji materialnej są oddzielonymi energiami 
Pana. Nawet brahmajyoti, które jest ostatecznym celem dla impersonalistów, 
jestJego energią duchową zamanifestowaną w niebie duchowym. W brahma
jyoti nie istnieje jednak różnorodność duchowa, która ma miejsce na 
Vaikuą!halokach. Manifestacja Paramatrny jest również wszech-przenikającym 
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aspektem K�irodakaśayi Vi�ąu, i jest to manifestacja tymczasowa. Manifes
tacjaParamatrny nie istnieje wiecznie w niebie duchowym. Zatem rzeczywistą 
Prawdą Absolutną jest Najwyższa Osoba Boga, Kr�ąa. On jest źródłem 
wszystkich energii, które można podzielić na Jego energie wewnętrzne i 
energie oddzielone od Niego. 

W energii materialnej jest osiem - wyżej wymienionych - zasadniczych 
manifestacji. Spośród nich wszystkich, pierwsze pięć manifestacji, mianowi
cie: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter - nazywane są stworzeniem 
gigantycznym albo " wulgarnym" . Stworzenie to zawiera pięć przedmiotów 
zmysłów, które są manifestacjami fizycznego głosu, dotyku, fonny, smaku i 
zapachu. Nauka materialna obejmuje te dziesięć rzeczy i nic ponadto. 
Pozostałe trzy rzeczy, mianowicie: umysł, inteligencja i fałszywe ego, są 
lekceważone przez materialistów. Filozofowie oddający s ię rozmyślaniom 
również nie posiadają doskonałej wiedzy, ponieważ nie znają oni ostatecznego 
źródła - Kr�ąy. Fałszywe ego - "Ja jestem" i "To jest moje" , które tworzą 
podstawową zasadę egzystencji materialnej - obejmuje dziesięć narządów 
zmysłów przeznaczonych do spełniania czynności materialnych. Inteligencja 
odnosi się do całego przejawienia materialnego, nazywanego mahat-tattva . Z 
ośmiu oddzielonych energii Pana manifestują się dwadzieścia cztery elementy 
materialnego świata, które są podstawą ateistycznej filozofii sahkhya. 
Elementy te są oryginalnie pochodnymi energii K�ąy i są one oddzielone od 
Niego, ale ateistyczni filozofowie sahkhya, posiadający mały Z1&sób wiedzy, 
nie wiedzą, iż Km1a jest przyczyną wszystkich przyczyn. Podstawowym 
przedmiotem dyskusji w filozofii sahkhya jest jedynie manifestacja zew"nętrz
nej energii Km1y, tak jak jest to opisane w Bhagavad-glcie. 

lEKST 5 

3fq�� � � ir 1RT1{ I 
:Jtrr�t ���) � �� � 1 1  � 1 1  

apareyam itas tv anyam 
prakrtim viddhi me param 

17va-bhutam maha-baho 
yayedam dharyate }agat 

apara-niższa; iyam -to; itałz-oprócz tego; tu-ale; anyam- inna; prakrtim 
-energia; viddhi-spróbuj zrozumieć; me-Moja; param-wyższa; jlva-bhutam 
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-żywe istoty; mahii-baho-0 potężnie uzbrojony; yayii-przez którego; idam
to; dhiiryate-używana albo wykorzystywana; }agat-świat materialny. 

TŁUMACZENIE 
Oprócz tej n iższej natury, O potężny Arjuno, istnieje Moja wyższa 

energia, którą są wszystkie żywe istoty zmagające się z naturą materialną 
i doświadczające tego świata. 

ZNACZENIE 
Werset ten wyraźnie mówi, iż żywe istoty należą do wyższej natury Pana. 

Niższą energią jest materia zamanifestowana w takich elementach, jak: 
ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego. Obie 
formy natury materialnej, mianowicie: " wulgarna" (ziemia, etc.) i "  subtelna" 
(umysł, etc.) są produktami energii niższej. Żywe istoty, które wykorzystują tą 
niższą energię do różnych celów, same przynależą do wyższej energii 
Najwyższego Pana, i to właśnie dzięki tej energii cały materialny świat 
funkcjonuje. Manifestacja kosmiczna nie ma żadnej mocy działania, jeśli nie 
jest poruszana przez energię wyższą, żywą istotę. Energie są zawsze 
kontrolowane przez żródło energii, a zatem żywe istoty są zawsze kontrolo
wane przez Pana. Nie mają one niezależnej egzystencji . Nigdy nie posiadają 
takiej siły, jaką posiada Pan, jak to sobie mogą myśleć ludzie nieinteligentni. 
Różnica pomiędzy żywymi istotami i Panem została opisana w Śńmad
Bhiigavatam w sposób następujący ( 1 0.87 .30): 

aparimitii dhruviis tanubhrto yadi sarva-gatiis 
tarhim na śiisyateti niyamo dhruva netarathii 

ajani ca yanmayam tad avimucya niyantr 
bhavet samam anujiinatiim yad-amatam mata-du�{atayii 

"O Wieczny Najwyższy! Gdyby wcielone żywe istoty były wieczne i 
wszechprzenikające, tak jak Ty, nie byłyby wtedy pod Twoją kontrolą. Ale 
ponieważ są one Twoimi drobnymi energiami, podlegają Twojej najwyższej 
kontroli. Dlatego prawdziwe wyzwolenie polega na podporządkowaniu się 
żywych istot Twojej kontroli i to podporządkowanie czyni je szczęśliwymi. 
Ludzie o ubogim zasobie wiedzy, będący zwolennikami teorii monistycznej ,  
mówiącej ,  i ż  Bóg i żywe istoty są równe pod każdym względem, w rzeczywi
stości wprowadzają w btąd siebie i innych." 

Najwyższy Pan Kr�i:ia jest jedynym kontrolerem i wszystkie żywe istoty 
kontrolowane są przez Niego. Te żywe istoty są Jego wyższą energią, 
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ponieważ jakościowo są one takie same jak Najwyższy. Jednak nigdy nie 
dorównująPanu wielkością mocy. Podczas eksploatacji energii niższej (materii 
" subtelnef i "  wulgamef ), wyższa energia (żywa istota) zapomina o swojej 
prawdziwej - duchowej - inteligencji i umyśle. Przyczyną tego zapominania 
jest oddziaływanie na nią materii .  Kiedy jednak uwalnia się ona spod wpływu 
złudnej energii materialnej, wtedy osiąga stan nazywany mukti, czyli 
wyzwolenie. Pod wpływem materialnej iluzj i  fałszywe "ego" myśli: "Jestem 
materią i zdobycze materialne należą do mnie." Ze swojej właściwej pozycji 
zdaje sobie ona sprawę dopiero wtedy, kiedy uwalnia się od wszystkich idei 
materialnych, do których należy też koncepcja dorównania pod każdym 
względem Bogu. Gitii potwierdza to, iż żywa istota jest jedynie jedną z wielu 
energii Kn;ąy; kiedy zaś energia ta uwolni się od zanieczyszczeń materialnych, 
wtedy osiąga pełną świadomość Kr�ąy, czyli wyzwolenie. 

lEKST 6 

��);ftf;r �Tf.l �� I 
3lt � �= sr�: �ąr 1 1  ą 1 1  

etad yonlni bhiitiini 
sarviif}ity upadhiiraya 

aham krtsnasya jagatab 
prabhavab pralayas tathii 

etat-te dwie natury; yoni ni-źródło narodzin; bhiitiini-wszystko stworzone; 
sarviif}i-wszystko; iti-w ten sposób; upadhiiraya-wiedz; aham-Ja; krtsnas
ya-wszystko obejmujący; jagatab-tego świata; prabhava�-żródło mani
festacji; pralaya�-unicestwienie; tathii-jak również. 

11:. UMACZENIE 
Wiedz, żeJa jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne 

i duchowe w tym świecie. 

ZNACZENIE 
Wszystko, co istnieje jest produktem materii i ducha. Duch jest podstawą 

stworzenia, a materia tworzona jest przez ducha. Duch nie powstaje na 
pewnym etapie rozwoju materialnego. To raczej duch jest podstawą zamani
festowania się materialnego świata. Ciało materialne rozwija się dzięki 
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obecności ducha w materii. Dziecko rośnie stopniowo od wieku chłopięcego 
do męskiego, dzięki obecności w jego ciele tej wyższej energii - duszy. 
Podobnie, cała manifestacja kosmiczna tego potężnego wszechświata rozwi
nęła się dzięki obecności Duszy Najwyższej ,  Vi�QU. Zatem zarówno duch, jak i 
materia, które łączą się razem, aby zamanifestować tą gigantyczną formę 
wszechświata, są oryginalnie dwiema energiami Pana. Pan jest więc oryginalną 
przyczyną wszystkiego. Fragmentaryczna cząstka Pana, mianowicie żywa 
istota, może, poprzez manipulowanie energią, skonstruować wieżowiec, 
fabrykę albo miasto, nie może ona jednak stworzyć materii z niczego, a już na 
pewno nie może skonstruować planety albo wszechświata. Przyczyną wszech
świata jest Dusza N aj wyższa, Km1a, najwyższy stwórca wszystkich indywi
dualnych dusz i oryginalna przyczyna wszystkich przyczyn, jak potwierdza to 
Ka{ha Upani�ad: nityo nityiiniim cetanaś cetaniiniim. 

lEKST 7 

�: m{ ��� � I 
lłflł � m � lłfUrirun � 1 1  \S 1 1  

matta� parataram niinyar 
kiiicid asti dhanaiijaya 

mayi sarvam idam protam 
sutre mat;i-ga�ii iva 

matta�-poza Mną; parataram-wyższy; na-nie; anyat-wszystko inne; 
kiiicit-coś; asti-jest; dhanaiijaya-0 zdobywco bogactw; mayi-we Mnie; 
sarvam-wszystko, co istnieje; idam-to, co widzimy; protam-nanizane; 
surre-na nić; ma�1i-ga�u1�-perły; iva-podobnie. 

TŁUMACZENIE 
O zdobywco bogactw [Arjuno] , nie masz Prawdy wyższej ode Mnie. 

Wszystko spoczywa na Mnie, takjak perły nanizane na n ić spoczywają na  
niej. 

Istnieje powszechna polemika na temat: Czy Prawda Absolutna jest osobą, 
czy też jest bezosobowa. Według Bhagavad-gity, Prawdą Absolutną jest 
Najwyższa Osoba Boga, Śri Kr�r:ia. Potwierdzane jest to na każdym kroku i 
potwierdza to również ten werset. Zapewnia o tym też Brahma-samhitii: 
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lśvara!z parama!z krFJa!z sac-cid-ananda-vigraha!z; to znaczy, że Najwyższą 
Prawdą A solu tną, Osobą Boga, jest Pan Km1a, który jest pierwotnym Panem, 
rezerwuarem wszelkich przyjemności - Govindą, i wieczą formą pełną 
szczęścia i wiedzy. Źródła te nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że 
Prawda Absolutna jest Najwyższą Osobą, przyczyną wszystkich przyczyn. 
lmpersonałiści jednakże ar�umentują swoje stanowisko, powołując się na opis 
wedyjski zamieszczony w Svetaśvatara Upani�ad: tato yad uttaratarain rad 
aropam anamayain ya etad vidur amrtas te bhavanti athetare du!zkham 
evapi yanti. "Pierwsza żywa istota we wszechświecie, Brahma, jest w tym 
materialnym świecie najwyższym spośród półbogów, ludzkich istot i zwierząt. 
Ale poza Brahmą jest Transcendencja, nie mająca formy materialnej i wolna 
od wszelkich materialnych zanieczyszczeń. Każdy kto może Go poznać, 
również staje się transcendentalnym, a ci, którzy Go nie znają, cierpią niedole 
tego materialnego świata." 

Impersonałiści kładą większy nacisk na słowo arupam. Ale to arupam nie 
znaczy - bezosobowy. Mówi ono o transcendentalnej fonnie wieczności ,  
szczęścia i wiedzy, opisanej w Brahma-sainhita (cytowanej powyżej). Inne 
wersy w Svetaśvatara-Upani�ad uzasadniają to w następujący sposób: 
vedaham etain puru�ain mahantam aditya-van;ain tamasa!z parastat 
tam eva vidvan amrra iha bhavati nanya!z pantha vidyate ayaniiya 
yasmat param naparam asti kiiicid yasmanna!Jlyo na jyayo 'sti kiiicit 

"Znam Najwyższą Osobę Boga, który jest transcendentalny do wszystkich 
materialnych koncepcji ciemności. Tylko ten, ktoJego zna, może uwolnić się 
od więzów narodzin i śmierci. Nie ina innego sposobu wyzwolenia, oprócz tej 
wiedzy o Najwyższej Osobie. 

"Nie ma prawdy wyższej od tej Najwyższej Osoby, jako że On jest 
Najwyższy. Jest On mniejszy od najmniejszego i jest On większy od najwięk
szego. Jest On jak milczące drzewo i On oświetla transcendentalne niebo. Tak 
jak drzewo rozprzestrzenia swoje korzenie, tak On rozprzestrzenił Swoje 
rozległe energie." 

Wersety te dowodzą, że Najwyższą Absolutną Prawdą jest Najwyższa 
Osoba Boga, który jest wszech-przenikający poprzez Swoje wielorakie 
energie; zarówno materialne, jak i duchowe. 

IBKST 8 

�")s� �� snffi� !U�'{�ą): I 
3fUTCJ! �� �: � � � l i  � l i  
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raso'ham apsu kaunteya 
prabhasmi śaśi-suryayo� 

prat;ava� sarva-vede$U 
śabda� khe paUru$am nr$U 

37 1 

rasa�-smak; aham-Ja; apsu-w wodzie; kaunteya-0 synu Kunti; prabha 
asmi-Jajestem światłem; śaśi-suryayo�-w słońcu i księżycu; prar;ava�-trzy 
litery A.UM.; sarva-we wszystkim; vede$u-w Vedach; śabda�-wibracje 
dźwiękowe; khe-w eterze; pauru$am-możliwość; nr$u-w człowieku. 

1ł.. UMACZENIE 
Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą om w 

mantrach wedyjskich; Ja jestem głosem w eterze i możl iwością w 
człowieku, O synu Kunti. 

ZNACZENIE 
Werset ten tłumaczy, w jaki sposób Pan jest wszech-przenikający poprzez 

Swoje różnorodne tnaterialne i duchowe energie. Początkowo można Go 
dostrzec poprzez Jego różne energie i w ten sposób jest On realizowany 
bezosobowo. Tak jak półbóg na słońcu jest osobą i dostrzegalny jest poprzez 
swoją wszech-przenikającą energię, blask słoneczny, podobnie Pan, mimo iż 
przebywający wiecznie w Swoim królestwie, dostrzegalny jest poprzez Jego 
wszech-przenikające rozległe energie. Smak wody jest jej czynnym składni
kiem. Nikt nie lubi pić wody morskiej ,  gdyż czysty smak wody zmieszany jest 
z solą. Smak wody zależy od jej czystości i ten czysty smak wody jestjedną z 
energii Pana. lmpersonalista odczuwa obecność Pana w wodzie poprzez jej 
smak, a wielbiciel chwali Pana za łaskawe dostarczanie wody dla ugaszenia 
ludzkiego pragnienia. Taki jest sposób na postrzeganie Najwyższego. Prakty
cznie mówiąc, nie ma konfliktu pomiędzy personalizmem a impersonałizmem. 
Kto zna Boga, ten wie, że koncepcja osobowa i bezosobowa są równocześnie 
obecne we wszystkim i nie ma żadnych sprzeczności. Dlatego Pan Caitanya 
ustanowił Swoją wzniosłą doktrynę: acintya-bheda i abheda-tattvam -
mówiącą o równoczesnej jedności i odmienności. 

Światło słońca i księżyca oryginalnie emanuje z brahmajyoti, bezosobo
wego blasku Pana. Z Niego emanuje również transcendentalny dźwiękprar;ava 
omkdra występujący na początku wszystkich hymnów wedyjskich i zwracający 
się do Najwyższego Pana. Ponieważ impersonaliści tak bardzo obawiają się 
nazywania Pana Kr�i:tY Jego niezliczonymi imionami, wolą wibrować tran
scendentalny dźwięk omkdra.  Nie zdają sobie sprawy z tego, że omkdra jest 
dźwiękową reprezentacją Kr�i:iy. 
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Panowanie świadomości Kr�QY rozprzestrzenia się wszędzie - a kto ją zna, 
ten jest błogosławiony. Osoby nie znające Kr�QY znajdują się pod wpływem 
iluzji .  Zatem wiedza o K�Qiejest wyzwoleniem, a niewiedza o Nim - niewolą. 

lEKST 9 

�11tft irrl:l: 'lf�t :ą- �� fcr�m I 
fu;{ ��,; f'Jq�lfif (Ją� 1 1  � l i  

pw,1yo gandhal,z pf[hivyiiin ca 
tejaś ciismi vibhiivasau 

fivanain sarva-bhute�u 
tapaś ciismi tapasvi�u 

pu!lyal,z-oryginalny; gandhal,z-zapach; prthivycrn-w ziemi; ca-również; 
tejal,z-temperatura; ca-również; asmi-Jajestem; vibhiivasau-w ogniu; jlva
nam-życie; sarva-wszystkie; bhute�u -żywe istoty; tapal,z-pokuta; ca-rów
nież; asmi-jestem; tapasvi�u-w tych, którzy oddają się pokutom. 

11:.UMACZENIE 
Ja jestem oryginalną wonią ziemi, Ja jestem ciepłem ognia, życiem 

wszystkiego, co żyje i Ja jestem wyrzeczeniem wszystkich ascetów. 

ZNACZENIE 
Pu!lya oznacza to, co nie uległo rozkładow� pu!lya jest czymś oryginal

nym. Wszystko w tym materialnym świecie ma pewną woń, aromat. Posiada 
ją ziemia, woda, ogień, powietrze, etc. Zapachem nieskalanym, oryginalnym i 
przenikającym wszystkojestK�ąa. Wszystko ma również określony oryginal
ny smak i smak ten można zmienić przez mieszaninę związków chemicznych. 
Więc wszystko, co oryginalne, ma pewien zapach i smak. Vibhiiva znaczy 
ogień. Bez ognia nie możemy uruchomić fabryk, nie możemy gotować, etc. ,  i 
tym ogniem jest Kr�ąa. Ciepłem ognia jest Kr�ąa. Według medycyny 
wedyjskiej, niestrawność spowodowana jest niską temperaturą w żołądku. 
Więc ogień potrzebny jest nawet do trawienia. Będąc świadomymi Kr�IJY, 
zdajemy sobie sprawę z tego, że ziemia, woda, ogień i wszystkie czynne 
składniki, wszystkie związki chemiczne i elementy materialne istnieją dzięki 
Kr�Qie. Od Kr�IJY zależy również długość ludzkiego życia. Dzięki łasce Kr�IJY 
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człowiek może przedłużyć lub skrócić swoje życie. Świadomość Kr�ąy jest 
zatem aktywna w każdej sferze. 

lEKSf I O  

Wł ifi ri�rott f.4 fa 'ff� �"'1l ' 
��łf.a•rn11tf(lł m:itfułot11t�ł(. 1 1 � 0 1 1  

bijam mam sarva-bhutanam 
viddhi partha sanatanam 

buddhir buddhimatam asmi 
tejas tejasvinam aham 

bijam-ziarno; mam-Mnie; sarva-bhutanam-ze wszystkich żywych istot; 
viddhi-spróbuj zrozumieć; partha-0 synu Pfthy; sanatanam-oryginalny, 
wieczny; buddhi�-inteligencja; buddhimatam-inteligentnego; asmi-Ja je
stem; teja�-dzielność; tejasvinam-potężnego; aham-Ja jestem. 

11:., UMACZENIE 
O synu Prthy, wiedz, że to Ja jestem oryginalnym nasieniem wszelkiego 

życia, i nteligencją i ntel igentnego i męstwem wszystkich potężnych ludzi. 

ZNACZENIE 
Bijam oznacza nasienie; nasieniem wszystkiego jest Kr�ąa. W kontakcie z 

naturą materialną nasienie to wydaje owoce w postaci różnych żywych istot, 
poruszających się i nieruchomych. Do stworzeń ruchomych należą ptaki, 
zwierzęta, ludzie i wiele innych żywych istot; a do nieruchomych - drzewa i 
rośliny. Każda żywa istota zawiera się w 8 400 OOO gatunkach życia, z 
których jedne mają zdolność poruszania się, inne natomiast pozostają 
nieruchome. Jednakże we wszystkich przypadkach nasieniem ich życia jest 
Kr�ąa. Jak mówi o tym literatura wedyjska, Brahman, czyli Najwyższa 
Prawda Absolutna, jest tą formą, z której wszystko emanuje. Kr�ąa jest 
Parabrahmanem, Najwyższym Duchem. Brahman jest bezosobowy, a Para
brahman jest osobą. Jak to oznajmia Bhagavad-gita, Brahman bezosobowy 
zawiera się w aspekcie osobowym. Zatem oryginalnym źródłem wszystkiego 
jest Kr�ąa. On jest tym korzeniem utrzymującym wszystko w tej manifestacji 
kosmicznej ,  tak jak korzeń utrzymuje całe drzewo. Potwierdza to również 
literatura wedyjska. Yato va imani bhutani jayante. "Najwyższa Prawda 
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Absolutna jest tym, z czego wszystko bierze początek." Jest On pierwszym 
wiecznym pomiędzy wszystkimi wiecznymi. Jest On najwyższą żywą istotą 
pomiędzy wszystkimi żywymi istotami i jedynie On Sam utrzymuje wszelkie 
życie. K�Qa mówi również, że On jest źródłem wszelkiej inteligencji . Nie 
posiadając inteligencji ,  nie można zrozumieć N aj wyższej Osoby Boga, Kr�QY. 

lEKST 1 1  

ba/am balavatam caham 
kama-raga-vivarjitam 

dharmaviruddho bhiite�u 
kamo'smi bharatar�abha 

ba/am-siła; balavatam-mocnego; ca-i ; aham-jestem; kama-pasja; raga 
-przywiązanie; vivarjitam-wolny od; dharma-aviruddha-w zgodzie z zasa
dami religijnymi; bhiite�u-we wszystkich istotach; kama�-życie seksualne; 
asmi-Ja jestem; bharatar�abha-0 panie Bharatów. 

RUMACZENIE 
Ja jestem siłą mocnych, wolnych od pasj i  i pożądania, O panie 

Bharatów, i Ja jestem życiem seksualnym, które zgodne jest z zasadami 
religijnymi. 

ZNACZENIE 
Siła mocnych powinna być wykorzystywana do ochrony słabych, a nie dla 

wyładowania osobistych agresji .  Podobnie, celem życia seksualnego powinno 
być wydanie na świat potomstwa, i tylko to. Następnie, obowiązkiem 
rodziców jest uczynienie swoich dzieci świadomymi Kr�Qy. 

lEKST 1 2  

'ir � �łlM<tll � (1Jt(11�1ą�1ę it I 
� � (11Pąft ;J��it ąPr 1 1 r� 1 1  



Tekst 1 3 ]  Wiedza  o Absolucie 

ye caiva siittvikii bhiivii 
riijasiis tiimasiiś ca ye 

matta eveti tiin viddhi 
na tv aham te�u te mayi 
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ye-wszystkie te; ca- i ; eva-z pewnością; siittvikii�-w dobroci; bhiivii�
stany istnienia; riijasii�-gw:za pasji; tiimasii�-gw:za ignorancji; ca-również; 
ye-choc iaż; matta�-ode Mnie; eva-na pewno; iti-w ten sposób; tiin-ci; 
viddhi-spróbuj się dowiedzieć; na-nie; tu-ale; aham-Ja; te�u-w tych; 
te-oni; mayi-na Mnie. 

lł..UMACZENIE 
Wszystkie stany istnienia czy to będące w dobroci, pasj i  czy też 

ignorancj i  - z Mojej manifestują się energi i .  W pewnym sensie jestem więc 
wszystkim, a jednak jestem n iezależny i siły natury materialnej nie mają 
na Mnie wpływu.  

ZNACZENIE 
Wszystkie materialne czynności w tym materialnym świecie pozostają pod 

wpływem trzech sił natury materialnej . Mimo iż siły te są emanacjami 
Najwyższego Pana Km1y, On Sam nie jest uzależniony od nich. Np. ktoś może 
zostać ukarany zgodnie z prawem państwowym, lecz król, prawodawca, temu 
prawu nie podlega. Podobnie, wszystkie siły natury materialnej - dobroć, 
pasja i ignorancja - są emanacjami Najwyższego Pana Kr�i:iy, ale Kr�i:ia nie 
jest od nich uzależniony. Dlatego jest On nirgu!la, co oznacza, że te gu!ly, 
czyli siły natury materialnej, mimo iż ich źródłem jest On Sam, nie mają na 
Niego wpływu. Jest to jedna z cech charakterystycznych dla Bhagavana, 
Najwyższej Osoby Boga. 

IBKSf 1 3  

M�gu1q�lfttu-q: � �ą 1 
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tribhir gu!lamayair bhiivair 
ebhi� sarvam idam }agat 

mohitam niibh1jiiniiti 
miim ebhya� param avyayam 
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tribhi�-trzy; gw:zamayai�-przez trzy gw;y; bhiivai�-stan istn ienia; ebhi� 
-wszystko to; sarvam-cały świat; idam-w tym świecie;jagat-wszechświat; 
mohitam-omamiony; na abhi}iiniiti-nie zna; mam-Mnie; ebhya�-ponad to; 
param-Najwyższy; avyayam-niewyczerpany. 

11:.. UMACZENIE 
Cały świat omamiony trzema s iłami n atury m aterialnej - dobrocią, 

pasją i ignorancją - nie zna Mnie, który - n iewyczerpanym będąc - jestem 
ponad tymi siłami. 

ZNACZENIE 
Cały świat pozostaje pod wpływem trzech sił natury materialnej . Ludzie 

omamieni przez te trzy siły nie mogą zrozumieć, iż Najwyższy Pan, Km1a,jest 
transcendentalny do nich. W tym materialnym świecie każdy uzależniony jest 
od gulJ natury materialnej i wskutek tego pozostaje w iluzj i .  

Z natury żywe istoty mają określone typy ciał, specyficzną psychikę i 
odpowiadające im czynności biologiczne. Są cztery rodzaje ludzi funkcjonu
jąch w tych trzech gu!Jach natury materialnej. Osoby będące całkowicie pod 
wpływem dobroci nazywane są briihma1Jami (braminami); te które są pod 
wpływem pasji , nazywane są k�atriyami. Osoby znajdujące się pod wpływem 
pasj i  i ignorancji, zwie się vaiśyami, a ci, którzy całkowicie pogrążeni są w 
ignorancji, nazywani są śudrami. Będący jeszcze niżej, są właściwie zwierzęta
mi, jako że wiodą zwierzęce życie. Jednakże te desygnaty nie są wieczne. Bez 
względu na to czy jest się briihmalJem, k�atriyq, vaiśyq, czy czymkolwiek - w 
każdym przypadku, to życie jest przemijające. Mimo iż to życie jest takie 
krótkie i nie wiemy, czym będziemy w życiu przyszłym, to jednak dziś -
oczarowani energią iluzoryczną - widzimy siebie w świetle cielesnej koncepcji 
życia. Wskutek tego myślimy, iż jesteśmy Amerykanami, Rosjanami, Hindu
sami, braminami, muzułmanami, etc. Schwytani w pułapkę sił natury 
materialnej, zapominamy o Najwyższej Osobie Boga, który jest poza tymi 
wszystkimi siłami natury. PanKr�ąa mówi, iż ludzie usidleni przez tegw:zy nie 
rozumieją, że poza tym materialnym tłem jest Najwyższy Bóg. 

Jest wiele różnych rodzajów żywych istot - istot ludzkich, półbogów, 
zwierząt, etc. - i każda z nich znajduje się pod wpływem natury materialnej, 
zapomniawszy· o transcendentalnej Osobie Boga. Osoby, którymi rządzi pasja 
i ignorancja, a nawet te będące w dobroci, nie mogą wyjść poza koncepcję 
bezosobowej Prawdy Absolutnej - koncepcję bezosobowego Brahmana. 
Najwyższy Pan w Swojej osobowej postaci, posiadający wszelkie piękno, 
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bogactwo, wiedzę, siłę, sławę i wyrzeczenie - wprowadza ich w zakłopotanie. 
Jeśli nawet c i  w gul} ie dobroci nie mogą tego pojąć, to jaka jest nadzieja dla 
tych w pasji i ignorancji? Świadomość Kr�QY jest jednak transcendentalna do 
tych trzech sił natury materialnej i kto jest prawdziwie w niej umocniony - ten 
jest naprawdę wyzwolonym. 

lEKST 1 4  

� im  �T lf1f 1fm � I  
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daivi hy e�ii gu1Jamayi 
mama miiyii duratyayii 

miim eva ye prapadyante 
miiyiim etiim taranti te 

daivi-transcendentalny; hi-z pewnością; e�ii-to; gu1Jamayi-składające 
się z trzech sił natury materialnej; mama-Mój; miiyii-energia; duratyayii
bardzo trudna do przezwyciężenia; mii:m-Mnie; eva-z pewnością; ye-ci; 
prapadyante-podporządkowują; miiyiim etiim-ta energia iluzoryczna; taranti 
-pokonują; te-oni. 

Il. UMACZENIE 
Niełatwo jest przezwyciężyć tą Moją boską - składającą się z trzech s ił 

natury materialnej - energię. Ale bez trudu mogą pokonać j ą  ci, którzy 
podporządkowal i  się Mnie. 

ZNACZENIE 
Najwyższa Osoba Boga ma niezliczone energie i wszystkie te energie są 

boskie. Mimo iż żywe istoty są częścią Jego energii i z tego powodu są boskie, 
to jednak w kontakcie z energią materialną zostaje przykryta ich wyższa, 
pierwotna moc. Kiedy jest się w ten sposób przykrytym przez energię 
materialną, niełatwą rzeczą jest pokonać jej oddziaływania. Jak to już 
wcześniej zostało powiedziane, zarówno natura materialna, jak i duchowa, 
będąc emanacjami Najwyższej Osoby Boga, są wieczne. Żywe istoty należą 
do wiecznej wyższej natury Pana, ale z powodu skalania naturą niższą -
materią, ich złudzenie jest również wieczne. Uwarunkowana dusza jest 
dlatego nazywana nitya-baddha,  czyli wiecznie uwarunkowaną. Nikt nie jest 
w stanie prześledzić historii swojego uwarunkowania, począwszy od jakiegoś 
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momentu w historii materialnej .  Wskutek tego oswobodzenie się z sideł natury 
materialnej jest bardzo trudne. Mimo iż ta natura materialna jest energią 
niższą, jest ona prowadzona ostatecznie przez najwyższą wolę, której żywa 
istota nie jest w stanie pokonać. Niższa natura materialna została tutaj 
zdefiniowana jako energia boska, dzięki jej styczności i poruszaniu jej przez 
boską wolę. Poruszana przez naturę boską, natura materialna działa wspaniałe 
w konstruowaniu i destrukcji manifestacji kosmicznej .  Vedy potwierdzają to w 
sposób następujący: 

miiyiim tu prakrtim vidyiin miiyinam tu maheśvaram. 

"Chociaż miiyii ( i luzja) jest fałszywa albo tymczasowa, podstawą miiyi jest 
najwyższy magik - Osoba Boga, który jest Maheśvara, najwyższym kontro
lerem." 

Innym znaczeniem słowa gu1,1a jest sznur. Należy to rozumieć w ten 
sposób, że uwarunkowana dusza jest mocno związana sznurami iluzj i .  
Człowiek ze związanymi rękoma i stopami nie może uwolnić s ię sam. Musi 
otrzymać pomoc od innej osoby, która nie jest związana. Ponieważ związany 
nie może pomóc związanemu, oswobodziciel musi być wyzwolony. Zatem 
tylko Pan Kr�r:ia albo Jego bona fide reprezentant - mistrz duchowy, może 
przynieść wolność uwarunkowanej duszy. Bez takiej wyższej pomocy - nie 
można uwolnić się z więzów natury materialnej .  Wolność osiągnąć można 
dzięki służbie oddania i świadomości Kr�ąy. Kr�ąa, będąc Panem energii 
iluzorycznej, może rozkazać tej nieprzezwyciężonej energii, aby wyzwoliła 
uwarunkowaną duszę. Takie oswobodzenie nakazuje On dzięki Swojej 
bezprzyczynowej łasce dla podporządkowanej duszy i dzięki Swojemu 
ojcowskiemu uczuciu dla żywej istoty, którajest w rzeczywistości ukochanym 
synem Pana. Dlatego podporządkowanie się lotosowym stopom Pana jest 
jedynym środkiem wydostania się z mocnego chwytu szponów natury 
materialnej .  

Znaczące są tutaj również słowa miim eva. Miim oznacza - tylko Kr�r:iie 
(Vi�ąu), a nie Brahmie albo Śivie. Mimo iż Brahma i Śiva są osobami 
niezwykłe wyniesionymi i są prawie na poziomie Vi�Qu, to jednak będąc 
inkarnacjami riijo-gu1,1y (pasji) i tamo-gu1,1y ( ignorancji) , nie są w stanie 
uwolnić uwarunkowanej duszy ze szponów miiyi. Innymi słowy, zarówno 
Brahma, jak i Śiva, również pozostają pod wpływem miiyi. Jedynie Vi�r:iu jest 
panem miiyi; dlatego tylko On jeden może oswobodzić uwarunkowaną duszę. 
Vedy potwierdzają to słowami: tvam eva viditvii: "Wolność możłiwajest tylko 
poprzez zrozumienie Kr�r:iy'' . Nawet Pan Śiva potwierdza, iż wyzwolenie 
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można osiągnąć tylko dzięki łasce Vi�r:iu Mówi on: 
mukti-pradata sarve$am vi$!1Ur eva na samśaya�. 

379 

"Nie ma żadnej wątpliwości, co do tego, że Vi�r:iu jest wyzwolicielem 
każdego." 

1EKST 1 5  
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na mam du$krtino mlujha� 
prapadyante naradhama� 

mayayapahrta�nana 
asuram bhavam aśrita� 

na-nie; mam-Mnie; du$krtina�-złoczyńcy; mu{lha�-głupcy; prapad
yante-podporządkowują się; naradhama�-najniżsi spośród ludzi; mayaya
przez energię iluzoryczną; apahrta-skradziony przez i luzję;jnana�-wiedza; 
asuram-demoniczna; bhavam-natura; aśrita�-przyjmując. 

1ł.. UMACZENIE 
Ale niegodz iwcy o ateistycznej naturze demonów - których w iedza 

została skradz iona przez iluzję - będąc wielkimi głupcami i najniższymi 
spośród rodzaju ludzkiego - n igdy Mi się nie podporządkowują. 

ZNACZENIE 
Bhagavad-gita mówi, że jedynie przez podporządkowanie się lotosowym 

stopom Kr�r:iy, Najwyższej Osoby Boga, można przezwyciężyć surowe prawa 
natury materialnej. W tym momencie powstaje pytanie: Jak to się dzieje, że 
wykształceni filozofowie, naukowcy, biznesmeni i wszyscy przywódcy zwyk
łych ludzi nie podporządkowują się lotosowym stopom Sri Kr�r:iy, wszech
potężnej Osoby Boga? Przywódcy ludzkości uciekają się do różnych sposobów 
w poszukiwaniu wyzwolenia (czyli mukti) spod twardych praw natury 
materialnej ,  czyniąc wielkie plany i usilnie do tego dążąc przez wiele, wiele 
lat i narodzin. Jeśli to wyzwolenie możliwe jest tylko przez podporządkowanie 
się lotosowym stopom Najwyższej Osoby Boga, dlaczego więc ci inteligentni i 
ciężko pracujący przywódcy nie przyjmują tej prostej metody? 
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Gita odpowiada na to pytanie bardzo szczerze. Naprawdę uczeni przywódcy 
społeczni, tacy jak Brahma, Śiva, Kapila, Kumarowie, Manu, Vyasa, Devala, 
Asita, Janaka, Prahlada, Bali, a później Madhavacarya, Ramanujacarya, Śri 
Caitanya i wielu innych - będący prawdziwymi filozofami, naukowcami, 
nauczycielami, politykami, etc. - podporządkowują się lotosowym stopom 
Najwyższej Osoby, wszech-potężnemu autorytetowi .  Ci natomiast, którzy nie 
są prawdziwymi filozofami, naukowcami, nauczycielami, administratorami, 
etc. , ale pozują na takich dla jakichś zysków materialnych, takie osoby nie 
przyjmują planu czy ścieżki Najwyższego Pana. Nie mają oni właściwie 
pojęcia o Bogu. Stwarzają po prostu swoje własne ziemskie plany i wskutek 
tego komplikują problemy egzystencji materialnej w swoich daremnych 
próbach rozwiązania ich. Ponieważ materialna natura jest bardzo potężna, 
może ona przeciwstawić się nieautoryzowanym planom ateistów i wykpić 
wiedzę " komisj i  planujących" . 

Ateistyczni producenci planów zostali określeni tutaj słowem du�krtina, 
czyli "łotry, kanalie, szubrawcy" .  Krtina oznacza kogoś, kto spełnił jakiś 
chwalebny uczynek. Ateistyczny producent planów również bywa czasami 
inteligentny i spotyka się z podziwem, jako że inteligencja potrzebna jest do 
stworzenia każdego wielkiego planu, czy to dobrego, czy złego. Ponieważ 
jednak ateista

· 
robi ze swojego umysłu niewłaściwy użytek, sprzeciwiając się 

planowi Najwyższego Pana, nazywany jest on du�krtina, co oznacza, że jego 
inteligencja i wysiłki zostały niewłaściwie skierowane. 

Gita wyraźnie mówi o tym, że energia materialna pracuje całkowicie pod 
kierunkiem Najwyższego Pana. Nie jest ona niezależna. Działa ona na tej 
samej zasadzie jak cień przesuwający się za przedmiotem. Jednc•kowoż ta 
materialna energia jest bardzo silna, a ateista - z powodu swojego bezbożnego 
usposobienia - nie może wiedzieć, w jaki sposób ona pracuje ani też nie może 
znać planu Najwyższego Pana. Pod wpływem złudzenia, jak też sił pasji i 
ignorancji wszystkie jego plany zawodzą. Tak było w przypadkuHirar:iyakaśipu 
i Ravai:iy, których plany zostały obrócone w proch, mimo iż obaj byli 
materialnie wykształconymi naukowcami, filozofami, władcami i nauczycie
lami. Lotrów tych można podzielić na cztery różne grupy, które opisano 
poniżej :  

( I )  mu<jhas - to wielcy głupcy, podobni ciężko pracującym zwierzętom 
pociągowym. Pragną korzystać z owoców swojej pracy nie dzieląc się nimi z 
Najwyższym .Typowym przykładem zwierzęcia pociągowego jest osioł. To 
pokorne zwierzę zmuszane jest przez swego pana do ciężkiej pracy. Nie wie 
ono, dla kogo tak ciężko pracuje. Zadowala się wiązką trawy i chwilą snu, cały 
czas obawiając się, że zostanie zbite przez swego pana i nawet zaspokajając 
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swoją żądzę seksualną ryzykuje tym, i ż  będzie bezustannie kopane przez 
stronę przeciwną. Osioł ten śpiewa czasami poezję i filozofię, ale ten ryk 
jedynie niepokoi innych. Takajest pozycja głupców pracujących dla korzyści .  
Nie wiedzą oni dla kogo powinni pracować. Nie wiedzą i ż ,  karma (praca) 
przeznaczona jest dla yajna (ofiary). ' 

Najczęściej ci, którzy pracują ciężko dzień i noc, aby uwolnić się od 
brzemienia stworzonych przez siebie samych obowiązków, mówią iż nie mają 
czasu słuchać o nieśmiertelności żywych istot. Dla takich mutfhas krótko
trwałe osiągnięcia materialne są wszystkim - pomimo faktu, iż korzystają oni 
jedynie z bardzo niewielkiej części owoców swojej pracy. Czasami spędzają 
bezsenne dnie i noce, po to aby osiągnąć jakąś tam korzyść i chociaż cierpią z 
powodu wrzodów i niestrawności, zadowalają się praktycznie żadnym 
pożywieniem. Dzień i noc zaabsorbowani sąjedynie ciężką pracą dla korzyści 
nierzeczywistych panów. Nie posiadając wiedzy o swoim prawdziwym Panu, 
niemądrzy wyrobnicy tracą swój cenny czas, służąc mamonie. N igdy nie 
podporządkowują się Panu wszystkich panów, ani też nie zajmują sobie czasu 
słuchaniem o Nim z właściwych żródeł. Świnia, która żre odchody, nie będzie 
chciała jeść słodyczy zrobionych z cukru i ghee. Podobnie też niemądry 
wyrobnik będzie niestrudzenie słuchał tematów związanych z zadowalaniem 
zmysłów - sile, która rządzi tym materialnym światem. 

( 2) Inna klasa du�krtina (łotrów) nazywana jest naradhama, czyli 
najniższymi spośród ludzkości .  Nara oznacza ludzką istotę, a adhama 
znaczy najniższy. Wśród 8 400 OOO różnych gatunków żywych istot istnieje 
400 OOO gatunków ludzkich. Pomiędzy nimi jest niezliczona ilość różnych 
form ludzkiego życia, które są prawie niecywilizowane. Cywilizowane ludzkie 
istoty posiadają zasady życia społecznego, politycznego i religijnego. Ci, 
którzy są rozwinięci społecznie i politycznie, ale nie posiadają zasad 
religijnych, muszą być uważani za naradhama. Religia bez Boga nie jest 
religią, jako że celem przestrzegania zasad religijnych jest poznanie Najwyż
szej Prawdy i związku człowieka z Nim. W Gicie Osoba Boga wyraźnie mówi, 
że nie ma żadnego autorytetu ponad Nim i że On jest Najwyższą Prawdą. 
Cywilizowana forma ludzkiego życia ma służyć odzyskaniu utraconej świado
mości o wiecznym związku z Najwyższą Prawdą, Osobą Boga - Śri Kr�i:ią, 
który jest wszech-potężny. Każdy kto nie wykorzystuje tej szansy zaliczany 
jest do naradhama. Z objawionych pism dowiadujemy się, że kiedy dziecko 
znajduje się w łonie matki (w niezwykłe niewygodnej pozycji) modli się ono do 
Boga o wyzwolenie i obiecuje, że skoro tylko wydostanie się na zewnątrz, 
będzie wielbić tyłkoJego. Ponieważ żywa istota jest wiecznie spokrewniona z 
Bogiem, modlenie się do Niego w obliczu jakichś trudności jest jej naturalnym 
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instynktem. Lecz po oswobodzeniu, pod wpływem miiyi, energii iluzorycznej, 
dziecko zapomina o trudach narodzin i zapomina również o swoim wyzwoli
cielu. 

Obowiązkiem opiekunów dzieci jest odżywienie tej boskiej świadomości w 
nich drzemiącej .  Dziesięć obrzędów przejścia, jak oznajmia Manu-smrti 
(zbiór zasad religijnych) ma służyć odżywieniu świadomośćiBoga w systemie 
varniiśrama. Jednakże żaden z tych procesów nie jest obecnie ściśle 
przestrzegany w żadnej części świata i dlatego 99,9 procent populacji można 
zaliczyć ·do nariidhama. 

Kiedy cała populacja staje się nariidhama, wtedy w naturalny sposób cała 
ich tak zwana edukacja sprowadza się do zera i zostaje unieważniona przez 
wszech-potężną energię natury fizycznej. Według Gity ten jest człowiekiem 
prawdziwie uczonym, kto jednakowo widzi wykształconego bramina, psa, 
krowę, słonia i zjadacza psów. W taki sposób widzi prawdziwy wielbiciel. Śń 
Nityananda Prabhu, który jest inkarnacją Boga jako boski mistrz, wyzwolił 
braci Jagai i Madhai, będących typowymi nariidhama, i pokazał w jaki 
sposób łaska prawdziwego wielbiciela spływa na najniższych spośród rodzaju 
ludzkiego. A więc potępiony przez Osobę Boga nariidhama może z powrotem 
odżywić swoją świadomość duchową tylko dzięki miłosierdziu wielbiciela 
Pana. 

Śń Caitanya Mahaprabhu, propagując bhiigavata-dharmę, czyli czyny 
spełniane przez wielbicieli, polecił, aby ludzie pokornie słuchali przekazu 
Najwyższej Osoby Boga. Esencją tego przekazu jestBhagavad-gitii. Najniżsi 
spośród rodzaju ludzkiego mogą zostać wyzwoleni jedynie poprzez pokorny 
proces słuchania tych przekazów, ale na nieszczęście nie są oni nimi nawet w 
najmniejszym stopniu zainteresowani, nie mówiąc już o podporządkowaniu 
się woli Najwyższego Pana. Nariidhama, czyli najniżsi spośród rodzaju 
ludzkiego, całkowicie lekceważą pierwszy i najważniejszy obowiązek ludzkich 
istot. 

( 3 )Następna grupa du�krtina nazywanajest miiyayiipahrta-jiiiina. Są to te 
osoby, których wiedza została sprowadzona do zera poprzez oddziaływanie 
złudnej energii materialnej. Przeważnie są to osoby bardzo uczone: wielcy 
filozofowie, poeci, literaci, naukowcy, etc. - ale wprowadzeni w błąd przez 
energię iluzoryczną, nie są posłuszni Najwyższemu Panu. 

W obecnych czasach jest bardzo wielu takich miiyayiipahrta-jiiiinas, 
nawet pomiędzy wykładowcami Gity. W Gicie zrozumiałym i prostym 
językiem zostało powiedziane, że Śń Km1ajestNajwyższą Osobą Boga. Nikt 
nie przewyższa Go ani nikt Mu nie dorównuje. Jest tam mowa o Nim jako o 
ojcu Brahmy, pierwotnym ojcu wszystkich istot ludzkich. W rzeczywistości 
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Pan Kr�ąa jest nie tylko ojcem Brahmy, ale rówmez ojcem wszystkich 
gatunków życia. Jest On źródłem bezosobowego Brahmana i Paramatmy; 
Dusza Najwyższa obecna w każdej żywej istocie jest Jego pełną, kompletną 
cząstką. On jest źródłem wszystkiego i dlatego wszyscy powinni podporząd
kować się Jego lotosowym stopom. Pomimo wszystkich tych wyraźnych 
orzeczeń, miiyayiipahrta-jńiina wyśmiewaOsobęNajwyższegoPana i uważa 
Go jedynie za zwykłą ludzką istotę. Nie wie on, iż ta błogosławiona forma 
ludzkiego życia została zaprojektowana według wiecznej i transcendentalnej 
postaci Najwyższego Pana. 

Wszystkie nieautoryzowane interpretacje Gity pisane przez klasę miiyayii
pahrta-jńiina i przez osoby spoza systemuparamparii, są wielkimi przeszko
dami na ścieżce duchowego poznania. Zwiedzeni interpretatorzy nie podpo
rządkowują się lotosowym stopom Śri Kr�ąy ani też nie uczą innych 
przestrzegania tej zasady. 

( 4) Ostatnia klasa du�krtina nazywana jest iisuram bhiivam iiśrita . Są to 
ludzie z zasady demoniczni, będący klasąjawnych ateistów. Niektórzy z nich 
utrzymują, iż Najwyższy Pan nigdy nie może zejść do tego świata materialnego, 
ale nie potrafią podać istotnych powodów, dlaczego by nie miał tego uczynić. 
Są i inni, którzy uważają Go za wtórnego w stosunku do Jego cechy 
bezosobowej, mimo iż Gita twierdzi wręcz coś przeciwnego. Zazdrośni o 
Najwyższą Osobę Boga, ateiści będą prezentowali mnóstwo bezprawnych, 
wytworzonych w fabrykach ich umysłów inkarnacji. Takie osoby, których 
życiową zasadąjest oczernianie Osoby Boga, nie są w stanie podporządkować 
się lotosowym stopom Śri Kr�ąy. 

Śri Yamunacarya Albandru z Południowych Indii mówi: "O mój Panie! 
Mimo iż wszystkie usytuowane w gw:zie dobroci objawione święte pisma 
potwierdzają Twoje niezwykłe cechy, czyny i osobowość, i mimo iż uznają 
Ciebie wszystkie sławne z pobożności i głębi swojej wiedzy transcendental
nej autorytety, to jednak pozostajesz niepoznawalnym dla osób kierujących 
się zasadami ateistycznymi ." 

Zatem: ( 1 )  osoby bardzo niemądre; (2) najniżsi spośród rodzaju ludzkiego; 
( 3) zbałamuceni spekulanci i ( 4) jawni ateiści, tak jak to przedstawiono 
powyżej, nigdy nie podporządkowują się lotosowym stopom Osoby Boga, 
pomimo iż zalecają to pisma święte i wielkie autorytety. 

lEKSf 1 6  
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catur-vidha bhajante mam 
Jana� sukrtino'rjuna 

arto jijnasur artharthi 
jnani ca bharatar�abha 

[ Rozdz. 7 

catur-vidha�-cztery rodzaje; bhajante-pełnią służbę; mam-dla Mnie; 
jana�-osoby; sukrtina�-pobożni; arjuna-0 Arjuno; arta�-strapieni; jijna
su�-dociekający; artha-arthi-pragnący materialnych korzyści; jnani-ten, 
kto zna prawdziwą postać rzeczy; ca-również; bharatar�abha-0 wielki, 
pomiędzy potomkami Bharaty. 

11:..UMACZENIE 
O najlepszy spośród Bharatów [Arjuno] , cztery rodzaje pobożnych 

ludzi służy Mi z oddaniem: strapieni, pragnący bogactw, ciekawi ,  i ci, 
którzy poszukują wiedzy o Absolucie. 

ZNACZENIE 
W przeciwieństwie do złoczyńców, ci, którzy są zwolennikami regulujących 

zasad pism świętych, nazywani są sukrtina (czyli posłusznymi wobec 
nakazów pism świętych, praw moralnych i społecznych), i są oni więcej lub 
mniej oddani Najwyższemu Panu. Osoby takie można podzielić na cztery 
grupy: do pierwszej można zaliczyć tych, którzy czasami znajdują się w 
niedoli; do drugiej - potrzebujących pieniędzy; do trzeciej tych, którzy są 
czasami ciekawi; a do czwartej, osoby poszukujące czasami wiedzy o 
Prawdzie Absolutnej .  Przychodzą oni do Najwyższego Pana, aby pełnić 
służbę oddania dla różnych celów. Nie są to czyści wielbiciele, ponieważ w 
zamian za służbę oddania oczekują oni spełnienia swoich pragnień. Czysta 
służba oddania jest wolna od wszelkich aspiracji i od pragnienia korzyści 
materialnej .  Bhakti-rasamrta-sindhu definiuje czyste oddanie w ten sposób: 

anyabhila�itaśunyam jnana-karmady-anavrtam 
anukulyena kr�!Januśilanam bhakrir uttama. 

"Transcendentalną służbę miłości dla Najwyższego Pana należy pełnić z 
pełną życzliwością, bez pragnienia korzyści materialnej i roszczenia sobie 
prawa do owoców swojej pracy oraz bez filozoficznych spekulacj i .  Taka 
służba nazywa się czystą służbą oddania." 

Te cztery rodzaje łudzi przychodzą do Najwyższego Pana, aby pełnić 
służbę oddania, a gdy - poprzez obcowanie z czystymi wielbicielami - zostają 
oczyszczeni, wtedy również zostają czystymi wielbicielami. Jednak dla 
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niegodziwców służba oddania jest czymś bardzo trudnym, jako że są oni 
egoistyczni z natury, nie kierują się żadnymi zasadami i nie mają żadnego celu 
duchowego. Ale zdarza się niekiedy, że nawet niektórzy z nich, jeśli 
przypadkowo mają styczność z czystym wielbicielem, również stają się 
czystymi wielbicielami. 

Osoby zawsze zajęte pracą dla zysku przychodzą do Pana, kiedy dotknięte 
zostaną materialną niedolą i przebywając w tym czasie z czystymi wielbicie
lami, również stają się, w tej swojej niedoli, wielbicielami Pana. Ci, którzy są 
po prostu sfrustrowani, również czasami przychodzą, aby obcować z 
czystymi wielbicielami i zaczyna ciekawić ich wiedza o Bogu. Podobnie jest w 
przypadku filozofów, którzy po bezowocnych poszukiwaniach rozczarowują 
się do każdej dziedziny wiedzy i chcąc dowiedzieć się czegoś o Bogu, 
przychodzą do Najwyższego Pana, aby pełnić służbę oddania. W ten sposób, 
dzięki łasce Najwyższego Pana i Jego czystego wielbiciela, przekraczają 
wiedzę o bezosobowym Brahmanie i zlokalizowanej Paramatmie. Na ogół, 
kiedy strapieni, ciekawscy, poszukujący wiedzy i ci, którzy potrzebują 
pieniędzy, uwolnią się od pragnień materialnych, i kiedy w pełni zrozumieją, 
że materialne wyrzeczenie nie ma nic wspólnego z postępem duchowym, 
wtedy zostają czystymi wielbicielami. Do momentu, kiedy ten oczyszczony 
stan nie zostanie osiągnięty, wielbiciele w transcendentalnej służbie Pana 
skalani są pracą dla zysku i poszukiwaniem świeckiej wiedzy, etc. Aby więc 
osiągnąć czyste oddanie, należy przekroczyć wszystkie tego typu pragnienia. 

IBKST I 7 
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te�am Jiianl nitya-yukta 
eka-bhaktir viśi�yate 

priyo hijiianino' tyartham 
aham sa ca mama priya� 

le,\'am-spośród nich; jiianl-posiadający pełną wiedzę; nitya yukta�
zawsze zaangażowany; eka-tylko jeden; bhakti�-służba oddania; viśi�yate
szczególnie; priya�-bardzo drogi; hi-z pewnością;jiianina�-osoba posiada
jąca wiedzę; atyartham-wysoce; aham-Ja jestem; sa�-on; ca-również; 
mama-Mój; priya�-drogi . 
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11:.UMACZENIE 
Spośród n ich, mędrzec, który - poprzez służbę oddania - w  doskonałej 

wiedzy zjednoczony jest ze Mną - najlepszym jest. Albowiem Ja jestem 
mu bardzo drogi i on jest Mi drogi. 

ZNACZENIE 
Uwolniwszy się od skalania pragnieniami materialnymi, zarówno strapieni, 

nękani ciekawością, będący w nędzy, jak i poszukujący najwyższej wiedzy, 
wszyscy oni mogą zostać czystymi wielbicielami. A ten spośród nich, który 
posiada wiedzę o Prawdzie Absolutnej i wolny jest od wszelkich pragnień 
materialnych, zostaje prawdziwie czystym wielbicielem Pana. A najlepszym 
spośród t!'Ch czterech klas ludzi jest ten wielbiciel, mówi Pan, który posiada 
doskonałą wiedzę i jednocześnie zaangażowany jest w służbę oddania. 
Zdobywając wiedzę zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jest on czymś 
różnym od tego materialnego ciała, a z dalszym postępem dochodzi do 
poznania bezosobowego Brahmana i Paramatmy. Kiedy zostaje całkowicie 
oczyszczony, rozumie, że jego organiczną pozycjąjest wieczne służenie Bogu. 
Więc - przez obcowanie z czystymi wielbicielami - zarówno nękani cieka
wością, strapieni, poszukujący poprawy materialnej i posiadający wiedzę, 
wszyscy stają się czystymi. Ale kto już na wstępnym etapie posiada pełną 
wiedzę o Najwyższym Panu i jednocześnie pełni służbę oddania, ten jest 
bardzo drogi Panu. Posiadając czystą wiedzę o transcendencji Najwyższej 
Osoby Boga, jest on w ten sposób chroniony, iż żadne nieczystości materialne 
nie mają na niego wptywu. 

lEKST 1 8  
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udara� sarva evaite 
jiiani tv amaiva me matam 

asthita� sa hi yuktatma 
mam evanu//amam gatim 

udara�-wspaniałomyślny; sarve-wszystkie; ete-te; eva-z pewnością; 
jiiani-ten, kto posiada wiedzę; tu-ale; atma eva-tak jak Ja; me-Moje; 
ma/am-zdanie; asthita�-usytuowany; sa�-on; hi-z pewnością; yukta-
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iitmii-zaangażowany w służbę oddania; mam-Mnie; eva-z pewnością; 
anuttamiim-najwyższy cel; gatim-przeznaczenie. 

TI:. UMACZENIE 
Wszyscy Moi w ielbiciele są n iewątpliwie wielkimi duszami, lecz ten, 

kto posiadł w iedzę o Mnie, ten prawdziwie mieszka we Mnie, a pełniąc dla 
Mnie transcendentalną służbę - osiąga Mnie. 

ZNACZENIE 
Nie znaczy to, że inni wielbiciele, którzy nie posiadają tak kompletnej 

wiedzy nie są drodzy Panu. Mówi On, że wszyscy oni są wielcy, ponieważ bez 
względu na to w jakim celu ktoś przychodzi do Pana, jest on nazywany 
mahiitmq, czyli wielką duszą. Pan przyjmuje wielbicieli, którzy pragną 
czerpać korzyści z pełnienia służ by oddania, ponieważ jest to pewna wymiana 
uczuć. Powodowani uczuciem proszą oni Pana o jakieś korzyści materialne, a 
kiedy je otrzymują, są tak usatysfakcjonowani, iż postępują dalej w służbie 
oddania. Ale szczególnie drogim Panu jest wielbiciel, który posiada pełną 
wiedzę o Nim i którego jedynym celemjest służenie Mu z miłością i oddaniem. 
Taki wielbiciel nie może przeżyć ani sekundy w rozłączeniu z Najwyższym 
Panem, czy też nie pełniąc służby dla Niego. Podobnie Najwyższy Pan, 
zadowolony ze Swojego wielbiciela, nie może go opuścić. 

W Śrimad-Bhiigavatam (9.4 .63) Pan mówi: 
ahain bhakta-pariidhino hy asvatantra iva dvija 
siidhubhir grasta-hrdayo bhaktair bhakta-jana-priya� 

"Wielbiciele zawsze obecni są w Moim sercu i również Ja jestem zawsze 
obecny w ich sercach. Wielbiciel nie zna niczego poza Mną, a Ja nie mogę 
zapomnieć o nim. Czysty wielbiciel zawsze pozostaje w bardzo bliskim 
związku ze Mną. Nigdy nie traci on kontaktu z duchowością i dlatego jest Mi 
bardzo drogi." 

lEKSf 1 9  

bahiiniiin janmaniim ante 
jiziinaviin mam prapadyate 

viisudeva� sarvam iti 
sa mahatma sudur/abha� 
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bahunam-wiełu; }an ma nam-narodzinach; ante-po; jnanavan-posiadający 
wiedzę; mam-Mnie; prapadyate-podporządkowuje się; vasudeva�-przy
czyna wszystkich przyczyn; sarvam-wszystko; iti-w ten sposób; sa�-tak; 
mahatma-wielka dusza; sudur/abha�-bardzo rzadka. 

TŁUMACZENIE 
Po wielu narodzinach i śmierciach, ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, 

podporządkowuje s ię Mnie, znając Mnie j ako przyczynę wszystkich 
przyczyn i wszystkiego, co jest. Taka w ielka dusza jest czymś bardzo 
rzadkim. 

ZNACZENIE 
Dopiero po wielu, wielu żywotach, podejmując służbę oddania albo pełniąc 

jakieś rytuały transcendentalne, żywa istota może osiągnąć prawdziwe 
zrozumienie, iż ostatecznym celem realizacji duchowej jestNajwyższaOsoba 
Boga. Osoba znajdująca się na początkowym etapie rełizacj i  duchowej ,  kiedy 
to próbuje uwolnić się od przywiązań materialnych, ma pewne skłonności do 
impersonałizmu. Kiedy jednak poczyni pewne postępy, wtedy zaczyna 
rozumieć, że życie duchowe jest aktywne i że aktywność ta składa się na 
służbę oddania. Kiedy to sobie uświadamia, przywiązuje s ię do Najwyższej 
Osoby Boga i podporządkowuje się Jemu. Wtedy jest w stanie zrozumieć, że 
miłosierdzie Pana Kr�QY jest wszystkim, że On jest przyczyną wszystkich 
przyczyn a ta manifestacja materialna nie jest niezależna od Niego. Zdaje ona 
sobie też sprawę z tego, iż ten materialny świat jest wypaczonym odbiciem 
różnorodności duchowej i dostrzega związek wszystkiego z Najwyższem 
Panem Kr�ąą. Więc wszystko o czym myśli odnosi do Vasudevy, czyli Kr�ąy. 
Taka uniwersalna wizja Vasudevy przyśpieszajej pełne podporządkowanie się 
Najwyższemu Pana, Sri Kr�ąie, który staje się dla niej najwyższym celem. Tak 
podporządkowane wielkie dusze są czymś bardzo rzadkim. 

Werset ten został wspaniałe wytłumaczony w trzecim rozdz. Svetaśvatara
Upani$ad: "Ciało to posiada moc mówienia, widzenia, słuchania, zdolność 
myślenia, etc. Ale czynności jego nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie mają 
one związku z Najwyższym Panem. Ponieważ Vasudeva jest wszech-przeni
kający i wszystko jest Vasudevą, wielbiciel podporządkowuje sięJemu z pełną 
wiedzą." (Cf. Bhagavad-gita 7. I 7 i 1 1. 40) 
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kiimais tais tair hrta-jniinii� 
prapadyante' nya-devatii� 

tam tam niyamam iisthiiya 
prakrtyii niyatii� svayii 

389 

kamai�-przez pragnienia; tai�-przez tych; tai�-przez tych; hrta-wypa
czona; jniinii�-wiedza; prapadyante-podporządkowują się; anya-inny; 
devatii�-półbogowie; tam-to; tam-to; niyamam-zasady; iisthiiya-przestrze
gając; prakrtyii-przez naturę; nzyatii�-kontrolowani; svayii-przez własną. 

1ł.. UMACZENIE 
Ci, których umysły zostały wypaczone przez pragnienia materialne, 

podporządkowują  się półbogom i przestrzegają określonych zasad kultu, 
odpowiednio do swojej natury. 

ZNACZENIE 
Osoby wolne od wszelkich materialnych zanieczyszczeń podporządkowują 

się Najwyższemu Panu i angażują się w służbę oddania. Tak długo jak te mate
rialne zanieczyszczenia nie zostaną " spłukane" , są oni z natury nie-wielbicie
lami. Ale nawet ci, którzy mają pragnienia materialne i zwracają się do 
Najwyższego Pana, nie są tak bardzo przyciągani przez zewnętrzną naturę. 
Ponieważ wybrali właściwy cel, szybko uwalniają się od materialnego 
pożądania. Srimad-Bhiigavatam radzi, że bez względu na to, czy jest się 
wolnym od wszelkich pragnień materialnych, czy też jest się pełnym takich 
pragnień; albo też pragnie się oczyszczenia od wszelkich materialnych 
przywiązań lub jest się czystym wielbicielem, bez pragnienia zadowalania 
zmysłów - we wszystkich przypadkach należy podporządkować się Vasudevie 
i wielbić tylko Jego. 

Bhiigavatam mówi, że ludzie mniej inteligentni, którzy utracili rozumienie 
duchowe, przyjmują schronienie półbogów i w ten sposób szybko realizują 
swoje pragnienia materialne. Ludzie tacy, znajdujący się pod wpływem 
określonych sił natury materialnej (pasji i ignorancji) i wielbiący półbogów, 
bardzo rzadko przychodzą do N aj wyższej Osoby Boga. Kierują się oni swoimi 
małymi pragnieniami i nie dostrzegają najwyższego celu. Wielbiciel Najwyż
szego Pana nie jest w ten sposób zwiedziony. Ponieważ literatura wedyjska 
poleca czczenie różnych półbogów w różnych celach (np. choremu człowie
kowi poleca się czczenie słońca), ci, którzy nie są wielbicielami Pana, 
uważają, że dla pewnych celów półbogowie są lepsi od Najwyższego Pana. 
Ale czysty wielbiciel wie, że Najwyższy Pan Kr�i:iajest panem wszystkich .W 



390 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 7 

Caitanya-caritamrta jest powiedziane, że tylko Najwyższa Osoba Boga, 
Kr�r:ia, jest prawdziwym panem, a wszyscy inni są sługami. Dlatego czysty 
wielbiciel nigdy nie udaje się do półbogów w celu zaspokojenia swoich 
materialnych potrzeb. Całkowicie polega on naNajwyższymPanu i zadowala 
się wszystkim, cokolwiek otrzymuje od Niego. 

lEKST 2 1  
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yo yo yam yam tanum bhakta� 
śraddhayarcitum icchati 

tasya tasyacalam śraddham 
tam eva vidadhamy aham 

ya�-ten; ya�-ten; yam-który; yam-który; tanum-postać półbogów; bhak
ta�-bhakta; śraddhaya-z wiarą; arcitum-czcić; icchati-pragnie; tasya
tego; tasya-tego; acalam-trwała; śraddham-wiara; tam-jego; eva-z pew
nością; vidadhami-daję; aham-Ja. 

11:.UMACZENIE 
Ja przebywam w sercu każdej żywej istoty j ako Dusza Najwyższa. 

Kiedy tylko ktoś pragnie oddawać cześć półbogom, Ja u macn iam jego 
wiarę w ten sposób, aby mógł poświęcić się jakiemuś określonemu 
bóstwu. 

ZNACZENIE 
Bóg dał niezależność każdemu. Jeśli zatem ktoś pragnie radości material

nych i pragnie bardzo szczerze otrzymać takie udogodnienia od materialnych 
półbogów, Najwyższy Pan, przebywający w sercu każdego jako Dusza 
Najwyższa, rozumie to i ułatwia to takim osobom. Jako Ojciec Najwyższy 
wszystkich żywych istot, nie ingeruje On w ich niezależność, ale w pełni 
umożliwia im zaspokojenie ich pragnień materialnych .  Niektórzy mogą 
zapytać, dlaczego wszech-potężny Bóg ułatwia żywym istotom korzystanie z 
radości tego materialnego świata i w ten sposób pozwala im wpaść w sidła 
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energii i luzorycznej. Odpowiedź jest taka, że gdyby Najwyższy Pan - jako 
Naddusza, nie dawał takich udogodnień, wtedy niezależność nie miałaby 
żadnego znaczenia. Każdemu daje On całkowitą niezależność - taką, jakiej 
dana osoba pragnie - ale Jego ost::i.teczną instrukcję znajdujemy w Bhagavad
gicie: człowiek powinien pe:L.Ucić wszelkie zajęcia i w pełni podporządkować 
się Jemu. To ;;czyni go prawdziwie szczęśliwym. 

Zarówno żywa istota, jak i półbogowie zależni są od woliNajwyższejOsoby 
Boga. Zatem żywa istota nie może wielbić półboga według własnego 
pragnienia ani półbóg nie może udzielić żadnej łaski bez najwyżej woli. 
Istnieje takie powiedzenie, że nawet żdżbło trawy nie porusza się bez woli 
Najwyższej Osoby Boga. Na ogół, osoby spotykające się z kłopotami w tym 
materialnym świecie udają się do półbogów, tak jak radzi im to literatura 
wedyjska. Osoba pragnąca jakiejś określonej rzeczy, może oddawać cześć 
takiemu a takiemu półbogowi. Np. osobie chorej poleca się czczenie słońca; 
osoba pragnąca wykształcenia może czcić boginię nauki, Sarasvati; a osoba 
pragnąca pięknej żony może oddawać cześć bogini Umie, żonie Pana Śivy. W 
ten sposób śiistry (pisma wedyjskie) polecają różne sposoby oddawania czci 
różnym półbogom A ponieważ poszczególne żywe istoty chcą korzystać z 
określonych udogodnień materialnych, Pan wzbudza w nich silne pragnienie 
otrzymania takiej łaski od określonego półboga - i w ten sposób otrzymują oni 
tę łaskę. Najwyższy Pan wybiera również odpowiedni sposób pełnienia 
służby oddania przez żywą istotę dla określonego półboga. Sami półbogowie 
nie mogą natchnąć żywej istoty takim zainteresowaniem, ale ponieważOnjest 
Najwyższym Panem, czyli Nadduszą, i obecny jest w sercu wszystkich 
żywych istot, może pobudzić człowieka do oddawania czci pewnym półbogom. 
Półbogowie są w rzeczywistości różnymi częściami kosmicznego ciała 
Najwyższego Pana; zatem nie mają oni żadnej niezależności. W literaturze 
wedyjskiej (Tatti riya U pa n i�ad, Pierwsza A nu viika) jest powiedziane: "N aj
wyższa Osoba Boga jako Naddusza obecny jest również w sercu półboga; 
zatem to On poprzez półboga spełnia pragnienia żywej istoty. Zarówno 
półbóg, jak i żywa istota zależni są od najwyższej woli. Nie posiadają oni 
niezależności." 

lEKSf 22  
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sa tayii śraddhayii yuktas 
tasyariidhanam ihate 

/abhate ca tata� kiimiin 
mayaiva vihitiin hi tiin 

[Rozdz. 7 

sa�-on; tayii-z tą; śraddhayii-z wiarą; yukta�-obdarzony; tasya-swoje; 
iiriidhanam-kułt; ihate-poszukuje; labhate-osiąga; ca-i;  tata�-z którego; 
kii man-pragnienia; maya-przeze Mnie; eva-jedynie; vihitiin-ustałony; hi
dła; tiin-tych. 

lŁUMACZENIE 
Obdarzony taką wiarą, szuka on łaski określonego półboga i pragnienia 

jego zostają spełnione. Ale w rzeczywistości to właśnie Ja obdarzam go 
tymi  łaskami. 

ZNACZENIE 
Bez pozwolenia Najwyższego Pana, półbogowie nie mogą obdarzyć swoich 

czcziciełi łaskami. Żywa istota może zapomnieć, że wszystko jest własnością 
Najwyższego Pana, ale nie zapominają o tym półbogowie. Sprawcami tego, iż 
żywa istota czci półbogów i otrzymuje upragnione rezultaty, nie są sami 
półbogowie, ale stanowi o tym Najwyższa Osoba Boga. Nie wiedząc o tym, 
mniej inteligentne osoby zwracają się do półbogów z prośbą o łaski. Kiedy 
natomiast czysty wielbiciel znajduje się w potrzebie, modli się tylko do 
Najwyższego Pana. Prośba o korzyść materialną nie jest jednak czymś 
właściwym dla czystego wielbiciela. Żywa istota zwraca się do półbogów 
zwykłe wtedy, kiedy chodzi jej o zaspokojenie swego pożądania. Zdarza się to 
wówczas, kiedy żywa istota pragnie czegoś niewłaściwego i Sam Pan nie może 
spełnić tego pragnienia. W Caitanya-caritiimrta jest powiedziane, że kto czci 
Najwyższego Pana i w tym samym czasie pragnie uciech materialnych, ten 
jest sprzeczny w swoich pragnieniach .Służba oddania dłaNajwyższegoPana i 
kułtjakiegoś półboga nie mogą znajdować się na te samej platformie, jako że 
czczenie półbogów jest czymś z natury materialnym, natomiast służba 
oddania dla Najwyższego Pana jest całkowicie duchowa. 

Dla żywej istoty pragnącej powrócić do Boga, materialne pragnienia są 
wielkimi przeszkodami w osiągnięciu tego celu. Czysty wielbiciel Pana nie 
otrzymuje łask materialnych upragnionych przez mniej inteligentne żywe 
istoty, które wolą raczej wielbić półbogów tego materialnego świata, niż 
zaangażować się w służbę oddania dla Najwyższego Pana. 
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antavat tu phalam te�am 
tad bhavaty a/pa-medhasam 

devan deva-yajo yanti 
mad-bhakta yanti mam api 
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antavat tu-ograniczone i krótkotrwałe; phalam-owoce; te�am-ich; tat-to; 
bhavati-staje się; a/pa-medhasam-tych o niewielkiej inteligencji; devan
planety półbogów; deva-yaja�-czciciele półbogów; yonti-osiągają; mat
Moi; bhakta�-bhaktowie; yonti-osiągają; mam-Mnie; api-z pewnością. 

11:., UMACZENIE 
Ludzie o małej inteligencji czczą półbogów, a owoce tego kultu są 

ograniczone i krótkotrwałe. Wielbiąc półbogów, udają  s ię na  planety 
półbogów; natomiast Moi wie lbiciele ostatecznie przychodzą na Moją 
najwyższą p lanetę. 

ZNACZENIE 
Niektórzy komentatorzy Gity mówią, iż przez oddawanie czci półbogom 

można również osiągnąć Najwyższego Pana. Werset ten jednak mówi 
wyraźnie, że czciciele półbogów udają się do różnych systemów planetarnych, 
w zależności od tego, którego półboga czcili. Czciciel Słońca udaje się na 
Słońce, a czciciel półboga Księżyca osiąga Księżyc. Czciciel Indry może 
osiągnąć planetę tego półboga. Nieprawdąjest to, że każdy, bez względu na to 
jakiego czci półboga, osiągnie Najwyższą Osobę Boga. Przeczy temu ten wers, 
wyraźnie mówiący o tym, że czciciele półbogów udają się na różne planety w 
tym świecie materialnym, natomiast wielbiciel Najwyższego Pana osiąga 
bezpośrednio najwyższą planetę Osoby Boga. 

Można argumentować w ten sposób, że skoro półbogowie są różnymi 
częściami ciała Najwyższego Pana, to pl"Zez wielbienie ich powinno się 
osiągnąć ten sam cel, co przez wielbienie Najwyższego Pana. Jednakże czci-
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ciele półbogów są mniej inteligentni, gdyż nie wiedzą oni do jakiej części ciała 
należy dostarczyć pożywienie. Niektórzy z nich są tak niemądrzy, iż 
twierdzą, że jest wiele części ciała, do których można dostarczyć pożywienie i 
że jest wiele sposobów dostarczania tego pożywienia. Nie jest to bardzo 
pewne. Czy ktoś może dostarczyć ciału pożywienia przez uszy albo oczy? Nie 
wiedzą oni, że półbogowie są różnymi częściami kosmicznego ciała Najwyż
szego Pana i w swojej ignorancji wierzą, że każdy półbóg jest oddzielnym 
Bogiem i konkurentem Najwyższego Pana. 

Nie tylko półbogowie, ale również zwykłe żywe istoty są częściami 
Najwyższego Pana. Według Śrlmad-Bhiigavatam,  bramini (briihm01:zas) są 
głową Najwyższego Pana, k$atriyowie (k$alriyas) są Jego ramionami, etc. i 
wszyscy oni spełniają różne funkcje. Jeśli ktoś wie, że zarówno on sam, jak i 
półbogowie są cząstkami Najwyższego Pana, to - bez względu na sytuację -
jego wiedza jest doskonała. Jeśli natomiast nie rozumie tego, osiąga różne 
planety, gdzie rezydują półbogowie. To nie jest to samo przeznaczenie, które 
osiąga wielbiciel. 

· 

Rezultaty osiągnięte dzięki łasce półbogów są nietrwałe. W tym materialnym 
świecie zarówno planety, półbogowie, jak i ich czciciele, wszyscy ulegają 
unicestwieniu. Dlatego werst:t ten mówi wyraźnie, że rezultaty wynikające z 
wielbienia półbogów są krótkotrwałe i że kult taki praktykują tylko osoby 
mniej inteligentne. Czysty wielbiciel angażuje się w świadomość Km1y i 
poprzez służbę oddania dla Najwyższego.Pana osiąga wieczne życie, pełne 
szczęścia i wiedzy. Jego osiągnięcia różnią się od zdobyczy zwykłego 
czciciela półbogów. Najwyższy Pan jest nieograniczony, Jego łaska jest 
nieograniczona i Jego miłosierdzie jest nieskończone, dlatego nieograniczone 
jest miłosierdzie Najwyższego Pana dla Jego czystych wielbicieli . 

lEKST 24 
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avyaktam vyaktim apannam 
manyante mam abuddhayal:z 

param bhavam ajananto 
mamavyayam anuttamam 
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avyaktam-niezamanifestowany; vyaktim-osobowość; apannam-otrzy
małem; manyate-myślą; mam-Mnie; abuddhayaJ;-osoby mniej inteligentne; 
param-najwyższy; bhavam-stan istnienia; ajanantal;-nie znając; mama
Mojej; avyayam-niezniszczalnej; anuttamam-najwspanialszej .  

RUMACZENIE 
Nie inte l igentn i ,  n i e z n aj ący Mn i e  myś lą ,  iż Ja przyj muję tę formę 

i osobowość. Ton ąc w mrokach niewiedzy, nie znają Mojej wyższej ,  
niezmiennej i doskonałej n atury. 

ZNACZENIE 
Czciciele półbogów określeni zostali jako osoby mniej inteligentne. Ten 

werset podobnie określa im personalistów. Pan Kr�i:ia rozmawia tutaj zArjuną 
w Swojej osobowej formie, a jednak, z powodu niewiedzy, impersonaliści 
sprzeczają się, że Najwyższy Pan ostatecznie nie posiada formy. Yamunacar
ya, wielki wielbiciel Pana pochodzący z sukcesji uczniów wywodzącej się od 
Ramanujacaryi, napisał w związku z tym dwa bardzo istotne wersy. Mówi on: 
"Mój drogi Panie, tacy wielbiciele jak Vyasadeva i Narada wiedzą, że to Ty 
jesteś Osobą Boga. Studiując literaturę wedyjską można dowiedzieć się o 
Twoich cechach, Twojej formie, czynach, i w ten sposób można zrozumieć, iż 
jesteś Najwyższą Osobą Boga. Pojąć Ciebie nie mogą jednak osoby będące w 
pasj i  i niewiedzy, demony i nie-wielbiciele. Takie osoby nie są w stanie Ciebie 
zrozumieć. Mimo iż mogą być ekspertami w dyskusjach na temat Vedanty, 
Upani�adów i innej literatury wedyjskiej, to jednak niemożliwym jest dla nich 
zrozumienie Osoby Boga." 

W Brahma-samhita jest powiedziane, że Osoby Boga nie można poznać 
jedynie przez studiowanie Vedanty. Osobę Najwyższego można zrozumieć 
tylko dzięki łasce Najwyższego Pana. Dlatego werset ten wyraźnie mówi, że 
mało inteligentni są nie tylko czciciele półbogów, ale również ci nie
wielbiciele, którzy zajmują się spekulacjami na temat l iteratury wedyjskiej i 
studiowaniem Vedanty bez prawdziwej świadomości Kr�i:tY. Dla nich niemoż
liwym jest zrozumienie osobowej natury Boga. Osoby, które ulegają wrażeniu, 
że Prawda Absolutna jest nieosobowa, określone zostały jako asura, czyli ci, 
którzy nie znają ostatecznej postaci Prawdy Absolutnej .  Śrimad-Bhagavatam 
oznajmia, że najwyższa realizacja rozpoczyna się od bezosobowego Brahmana, 
następnie wznosi się do zlokalizowanej Nadduszy - lecz ostatnim słowem w 
Prawdzie Absolutnej jest Osoba Boga, Współcześni im personaliści są jeszcze 
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mniej inteligentni, gdyż nie biorą przykładu nawet ze swojego wielkiego 
poprzednika - Śankaracaryi, który wyraźnie oznajmił, żeK�QajestNajwyższą 
Osobą Boga. Nie znając Najwyższej Osoby Boga, impersonałiści uważają, że 
Kr�Qa jest jedynie synem Devaki i Vasudevy albo księciem, czy też potężną 
żywą istotą. Taka postawa została również potępiona w Bhagavad-gicie: 
„Tylko głupcy uważają Mnie za zwykłą osobę." Faktem jest, że nikt nie może 
zrozumieć Kr�QY bez pełnienia służby oddania i bez rozwinięcia w sobie 
świadomości Kr�Qy. Gita potwierdza to. 

Nie można zrozumieć ani Najwyższej Osoby Boga, Kr�Qy, ani Jego formy, 
ani cech, ani też imienia jedynie na drodze spekulacji umysłowych, bądź 
dyskusji nad literaturą wedyjską. Należy zrozumieć Go poprzez pełnienie 
służby oddania. Tylko wtedy, kiedy jest się całkowicie zaangażowanym w 
świadomość Kr�Qy, zaczynając od intonowania mahamantry - Hare Kr�Qa, 
Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare - wtedy można zrozumieć Najwyższą Osobę Boga. Nie będący 
wielbicielami impersonałiści sądzą, że ciało Kr�QY stworzone jest z tej 
materialnej natury i że wszystkie Jego czyny. Jego forma i wszystko związane 
z Nim jest mayq. Tacy impersonałiści znani są jako Mayavadi . Nie znają oni 
ostatecznej prawdy. 

Werset dwudziesty oznajmia wyraźnie: "Różnym półbogom podporządko
wują się ci, którzy oślepieni są poprzez pożądliwe pragnienia." Jest to 
uznanym faktem, że oprócz Najwyższej Osoby Boga istnieją półbogowie, 
którzy mają swoje różne planety (Bg. 7 .23)  Swoją planetę posiada również 
Pan. Zostało również powiedziane, że czciciele półbogów udają się na planety 
odpowiednich półbogów, a ci, którzy są wielbicielami Pana Km1y, osiągają 
planetę Kr�QY - Kr�Qałokę. Mimo iż zostało to wyraźnie oznajmione, 
niemądrzy impersonałiści nadał twierdzą, że Pan jest bezpostaciowy, a Jego 
formy są oszustwem. Czyż z nauk Gity wynika, że półbogowie i ich siedziby są 
czymś bezosobowym? Stanowczo, nie. Ani półbogowie, ani K�Qa, Najwyższa 
Osoba Boga, nie są bezosobowi. Wszyscy oni są osobami. Pan Kr�Qa jest 
Najwyższą Osobą Boga i posiada On Swoją własną planetę, i swoje planety 
mają też półbogowie. 

Zatem monistyczne twierdzenie, że ostateczna prawda jest pozbawiona 
formy i że ta forma jest czymś narzuconym, nie jest zgodne z prawdą. Werset 
ten mówi dobitnie, że forma Kr�QY nie jest wymysłem. Z Gity możemy 
dowiedzieć się, że zarówno półbogowie,jak i N aj wyższy Pan posiadają formę 
i że Pan Kr�Qa jest sac-cid-ananda, wieczną i pełną szczęścia wiedzą. Vedy 



Tekst 25 ] Wiedza o Absolucie 397 

również potwierdzają, że Najwyższa Prawda Absolutna jest anandamaya, 
czyli pełna błogiej przyjemności, i żejest abhyasat, riaturalnym rezerwuarem 
nieograniczonych pomyślnych jakości. A w Gicie Pan mówi, że chociaż jest 
On aja (nienarodzony), to jednak przychodzi. Są to fakty, które powinniśmy 
zrozumieć czytającBhagavad-gitę. Nie możemy więc zrozumieć, jak Najwyż
sza Osoba Boga może być bezosobowy; z punktu Gity, teoria wymyślona 
przez impersonalistycznych monistów jest z gruntu fałszywa. Gita oznajmia 
bardzo wyraźnie, że Najwyższa Prawda Absolutna, Pan Kr�ąa, posiada 
zarówno formę, jak i osobowość . 

lEKSf 25 
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naham prakaśal} sarvasya 

yoga-maya-samavrralJ 
miu;iho'yam nabhijanati 

loka mam ajam avyayam 

na-ani nie; aham-Ja; prakaśal}-przejawiam się; sarvasya-każdemu; 
yoga-maya-wewnętrzna moc; samavrralJ-przykryty; miąlhal}-gtupcy; 
ayam-to; na-nie; abhijanati-mogą zrozumieć; lokal}-takie mniej inteligent
ne osoby; mam-Mnie; ajam-nienarodzony; avyayam-niewyczerpany. 

11:, UMACZENIE 
Nigdy n ie objawiam s ię głupcom i nieinteligentnym. Dla nich okryty 

jestem Moją wewnętrzn ą, twórczą mocą [yoga-mayaj . Świat pozostający 
w złudzeniu nie zna Mnie - który jestem n ienarodzony i n iewyczerpany. 

ZNACZENIE 
Można argumentować, że skoro Kr�ąa był obecny na tej Ziemi i był 

widzialnym dla każdego, to dlaczego nie objawia się każdemu teraz? W 
rzeczywistości jednak nie ukazywał się On każdemu. Kiedy Kr�ąa był obecny 
na tej planecie, było zaledwie paru takich, którzy wiedzieli, iż jest On 
Najwyższą Osobą Boga. Kiedy na zgromadzeniu Kaurawów Śiśupala nie 
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chciał zgodzić się, aby Kr�i:ię wybrano przezydentem zgromadzenia, Bhi �ma 
opowiedział się po stronie Kr�i:iy, oświadczając, iż jest On Najwyższym 
Bogiem. Jedynie Pai:i<;tawowie, poza paru innymi, wiedzieli, że Kr�i:ia jest 
Najwyższym; nie każdy był tego świadom. Nie dał się On poznać nie
wielbicielom i zwykłym ludziom. Dlatego Kr�i:ia w Gicie mówi, że za 
wyjątkiem Jego czystych wielbicieli, wszyscy ludzie uważają Go za 
podobnego samym sobie. Tylko Swoim wielbicielom objawił się On jako 
rezerwuar wszelkich przyjemności. Natomiast dla innych, dla nieinteligent
nych nie-wielbicieli, pozostałOn pod przykryciem Swojej wewnętrznej mocy. 

Z modlitw Kunti w Śrimad-Bhagavatam ( 1 .8 . 1 9) dowiadujemy się, iż Pan 
pozostaje pod zasłoną yoga-mayi i wskutek tego zwykli ludzie nie mogą Go 
poznać. Kunti modli się: "O mój Panie, Ty utrzymujesz i chronisz cały 
ws·zechświat, a służba oddania dla Ciebie jest najwyższą zasadą religijną. 
Dlatego proszę Cię, abyś również chronił mnie. Twoja transcendentalna forma 
przykryta jest przezyoga-mayę, zaś brahmajyotijest zasłoną Twojej wewnę
trznej mocy. Bądż tak dobry i usuń tą promienną światłość, która przeszkadza 
mi w oglądaniu Twojej sac-cid-ananda-vigraha - wiecznej, pełnej szczęścia i 
wiedzy formy." 

Ta zasłona yoga-mayi wspomniana została również w piętnastym rozdz. 
Gity. Najwyższa Osoba Boga w jego transcendentalnej, pełnej szczęścia i 
wiedzy formie, przykryty jest wewnętrzną mocą brahmajyoti i z tego powodu 
mniej inteligentni impersonaliści nie mogą dostrzec Najwyższego. Również w 
Śńmad-Bhagavatam znajduje się modlitwa Brahmy: "O Najwyższa Osobo 
Boga, O Najwyższa Duszo, O Panie wszelkich tajemnic, któż może ocenić 
Twoją moc i rozrywki w tym świecie? Zawsze okryty jesteś Swoją wewnętrzną 
mocą i dlatego też nikt nie może Ciebie poznać. Naukowcy mogą zbadać 
budowę atomową tego materialnego świata, a nawet planety, jednak nie są w 
stanie ocenić Twoich energii i mocy, mimo iż Ty jawisz się przed nimi." 
Najwyższa Osoba Boga, PanKr�i:ia,jest nie tylko nienarodzony, alejestOn też 
avyaya - niewyczerpany. Jego wieczna forma jest szczęściem i wiedzą, a Jego 
niezliczone energie są niewyczerpane. 

lEKST 26  
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vedahain samatitani 
vartamanani carjuna 

bhavi�yar.zi ca bhutani 
mam tu veda na kaścana 

399 

veda-znam; aham-Ja; sama-jednakowo; atitani-przeszłość; vartama
nani-teraźniejszość; ca-i; arjuna-0 Arjuno; bhavi�yar.zi-przyszłość; ca-i; 
bhutani-żywe istoty; mam-Mnie; tu-ale; veda-zna; na-nie; kaścana-nikt. 

TI:, UMACZENIE 
O Arjuno, j ako Najwyższa Osoba Boga wiem o wszystkim, co zdarzyło 

się w przeszłości, co dzieje się obecnie i znam wszystko to, co dopiero 
nadejdzie. Znam również wszystkie żywe istoty; n ikt natomiast nie zna 
Mnie. 

ZNACZENIE 
Wyraźnie wyjaśniona została tutaj kwestia personalizmu i impersonalizmu. 

Jeśli Km1a, postać Najwyższej Osoby Boga, byłby mayq, istotą materialną, 
jak uważają impersonaliści, wtedy tak jak każda żywa istota zmieniałby On 
Swoje ciało i zapominałby o wszystkim, co zdarzyło się w Jego życiu 
przeszłym. Nikt, kto posiada ciało materialne nie może pamiętać swojego 
przeszłego życia. Nie może też przepowiadać swojego życia przyszłego ani 
nawet zdarzeń mających nastąpić w jego życiu obecnym. Dopóki nie jest się 
wolnym od zanieczyszczeń materialnych, dopóty nie można znać przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. 

Pan Kr�i:ia wyraźnie mówi, że w przeciwieństwie do zwykłej ludzkiej istoty, 
dokładnie zna On wszystko to, co zdarzyło się w przeszłości, to, co dzieje się 
obecnie i to, co będzie miało miejsce w przyszłości. Z rozdz. czwartego 
dowiedzieliśmy się, że Pan Kr�i:ia pamięta jak miliony lat temu udzielał nauk 
bogu Słońca, Vivasvanowi. Kr�i:ia zna każdą żywą istotę, jako że w sercu 
każdej z nich usytuowany jestOn jako DuszaNajwyższa. Lecz pomimo tego, 
że obecny jest On w każdej żywej istocie jako Naddusza, a poza tym 
materialnym niebemjakoNajwyższaOsobaBoga, mniej inteligentni nie mogą 
zrealizować go jako Najwyższej Osoby. Transcendentalne ciało Śri Kr�QY 
nigdy nie ulega zniszczeniu. On jest takjak słońce, a maya jest jak chmura. W 
świecie materialnym możemy oglądać słońce, chmury, różne planety i 
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gwiazdy. Chmury mogą chwilowo zakrywać wszystkie te obiekty niebieskie, 
ale to przykrycie jest tylko pozorne i wynika z naszego ograniczonego 
widzenia. Słońce, księżyc i gwiazdy w rzeczywistości nie są przykryte. 
Podobnie miiyii nie może przykryć Najwyższego Pana. Dzięki Swojej wewnę
trznej mocy nie manifestuje się On ludziom mniej inteligentnym. Trzeci werset 
tego rozdziału mówi, że spośród wielu milionów ludzi tylko paru stara się 
zdobyć doskonałość w tej ludzkiej formie życia, a spośród wielu tysięcy takich 
doskonałych ludzi zaledwie jeden może zrozumieć, kimjestPanKr�i:ia. Nawet 
jeśli ktoś osiągnął doskonałość dzięki realizacji bezosobowego Brahmana czy 
zlokalizowanej Paramatmy, nie może w żaden sposób zrozumieć Najwyższej 
Osoby Boga, Śń Km1y, nie będąc w świadomości Kr�i:iy. 

lEKST 27 
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icchii-dve�a samutthena 
dvandva-mohena bhiirata 

sarva-bhutiini sammoham 
sarge yiinti parantapa 

icchii-pragnienie� dve�a-nienawiść; samutthena-zrodzone; dvandva
dualizm; mohena-opanowane; bhiirata-0 potomku Bharaty; sarva-wszyst
kie; bhutiini-żywe istoty; sammoham-w złudzeniu; sarge-w stworzeniu; 
yiinti-idą; parantapa-0 pogromco nieprzyjaciół. 

RUMACZENIE 
O potomku Bharaty [Arjuno] , pogromco nieprzyjaciół, wszystkie żywe 

istoty rodzą się w złudzen iu, opanowane dualizmem pożądania i n iena
wiści. 

ZNACZENIE 
Prawdziwą organiczną pozycją żywej istoty jest poddanie się Najwyższemu 

Panu, który jest czystą wiedzą. Kiedy ktoś znajduje się w i luzji, w oddzieleniu 
od tej czystej wiedzy, wtedy kontrolowany jest przez energię iluzoryczną - i 
nie może zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. Ta złudna energia manifestuje 
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się w dualizmie pożądania i nienawiści. Z powodu tej żądzy i nienawiści, 
osoba będąca w ignorancji chce stać się jednym z Najwyższym Panem i 
zazdrości Krg1ie jako Najwyższej Osobie Boga. Czyści wielbiciele, którzy 
wolni są od tego rodzaju ułudy, jak również od skalania pożądaniem i 
nienawiścią, mogą zrozumieć, że Pan K�ąa pojawia się poprzez Swoje 
wewnętrzne moce. Ci natomiast, którzy zostali zwiedzeni z powodu ulegapia 
dualizmom i niewiedzy, myślą, iż Najwyższa Osoba Boga stwarzany jest 
poprzez energie materialne. Jest to ich nieszczęściem. Takie pozostające w 
iluzji osoby w znamienny sposób kładą nacisk na takie dualizmy, jak honor i 
dyshonor, nieszczęście i szczęście, kobieta i mężczyzna, dobro i zło, 
przyjemność i ból, etc. ,  myśląc: "To jest moja żona; to jest mój dom; ja jestem 
panem tego domu; ja jestem mężem tej żony." Dualizmy takie właściwe są 
złudzeniu. Osoby omamione przez te dualizmy są kompletnymi głupcami i 
dlatego nie mogą zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. 

lEKST 2 8  
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ye�{un tv anta-garam papam 
jananam pw;ya-karma!Jam 

te dvandva-moha-nirmukta 
bhajante mam dr{iha-vrata� 

ye�am-których; tu-ale; anta-garam-całkowicie wyplenione; papam
grzech; jananam-osoby; pu!Jya-pobożne; karma!Jam-uprzednie czyny; te
oni; dvandva-dualizmy; moha-złudzenie; nirmukta�-wolny od; bhajante 
-wielbią; mam-Mnie; dr{iha-vrata�-z determinacją. 

TŁUMACZENIE 
Osoby, które działały pobożnie w swoich poprzednich żywotach, jak i 

w życiu obecnym, i które całkowicie wypleniły swoje grzechy i uwolniły 
się od dualizmów ułudy, te z determinacją angażują się w pełnienie 
służby oddania dla Mojej Osoby. 
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ZNACZENIE 
Werset ten mówi o tych, którzy zdolni są do wzniesienia się na płaszczyznę 

transcendentalną. Bardzo trudno jest przezwyciężyć dualizm żądzy i nienawi
ści osobom, które prowadzą grzeszne życie, są ateistami, głupcami lub 
oszustami. Tylko ci mogą rozpocząć pełnienie służby oddania i stopniowo 
wznieść się do poziomu czystej wiedzy oNajwyższej Osobie Boga, którzy żyli 
w zgodzie z zasadami religijnymi, spełniali pobożne czyny i zwalczyli 
następstwa swoich grzechów. Wtedy stopniowo będą w stanie medytować w 
ekstazie o Najwyższej Osobie Boga. Taki jest cel usytuowania się na 
platformie duchowej . To wzniesienie się do platformy duchowej możliwe jest 
w świadomości Kr�Qy, poprzez obcowanie z czystymi bhaktami, którzy są w 
stanie uwolnić przebywające z nimi osoby od ułudy. 

W Śrimad-Bhiigavatam zostało powiedziane, że kto naprawdę pragnie 
wyzwolenia, ten musi służyć wielbicielom Najwyższego Pana. Kto natomiast 
obcuje z materialistami, znajduje się na ścieżce prowadzącej do najciemniej
szych rejonów życia. Wszyscy wielbiciele Pana przemierzają ziemię jedynie 
w tym celu, aby wyleczyć uwarunkowane dusze z ich złudzeń. lmpersonaliści 
nie wiedzą, że zapomnienie o swojej organicznej pozycji, którąjest podporząd
kowanie się Panu, jest największym pogwałceniem prawa Bożego. Dopóki nie 
odzyska się swojej organicznej pozycji , dopóty nie można zrozumieć Najwyż
szej Osoby Boga ani też całkowicie i z determinacją zaangażować się w 
transcendentalną służbę miłości dla Niego. 

lEKST 29 
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jarii-mara!la-mok�iiya 
miim iiśritya yatanti ye 

te brahma rad viduJ:z krtsnam 
adhyiitmain karma ciikhilam 

jara-starość; mara!la-śmierć; mok�iiya-w celu wyzwolenia; miim-Mnie; 
iiśritya-przyjmując schronienie; yatanti-wysiłek; ye-wszyscy ci; te-takie 
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osoby; brah ma-Brahman; tat-w rzeczywistości; vidu�-wiedzą oni; krtsnam 
-wszystko; adhyatmam-transcendentalny; karma-czyny przynoszące owo
ce; ca-również; akhi/am-całkowicie. 

TŁUMACZENIE 
Inteligentni, dążący do wyzwolenia się od starości i śmierci, we Mnie 

przyjmuj ą  schronienie, dla Mnie pełniąc służbę oddania. Wiedząc 
wszystko o czynach transcendentalnych i czynach pełnionych dla zdoby
cia korzyści, są  oni w rzeczywistości Brahmanem. 

ZNACZENIE 
Narodziny, śmierć, starość i choroby są nierozłącznie związane z tym 

ciałem materialnym. Nie dotyczą one ciała duchowego. Dla ciała duchowego 
nie ma narodzin, śmierci ,  starzenia się i chorób, więc ten, kto osiąga ciało 
duchowe, staje się jednym z towarzyszyNajwyższejOsobyBoga i angażuje się 
w pełnienie wiecznej służby oddania - i ten jest naprawdę wyzwolonym. 
A ha m brah mas mi: ja jestem duchem. N ależ y wiedzieć, że jest się Brahmanem 
- duszą. Ta koncepcja życia, iż jest się Brahmanem, istnieje również w służbie 
oddania, jak mówi o tym ten werset. Czyści wielbiciele zajmują transcendental
ną pozycję na płaszczyźnie Brahmana i wiedzą wszystko o czynach transcen
dentalnych i materialnych. 

Cztery rodzaje nieczystych wielbicieli, którzy angażują się w służbę 
oddania dla Pana, osiągają upragnione przez siebie cele i dzięki łasce Pana, 
kiedy są w pełni świadomi Km1y, mogą czerpać prawdziwą radość z 
duchowego obcowania z Panem. Ci natomiast, którzy wielbią półbogów, 
nigdy nie osiągają Najwyższego Pana na Jego najwyższej planecie. Nawet" te 
mniej inteligentne osoby, które zrealizowały Brahmana, nie mogą osiągnąć 
najwyższej planety Kr�QY, znanej jako Goloka Vrndavana. Tylko osoby 
działające w świadomości Kr�QY (mam aśritya) są prawdziwie godne tego, 
aby być nazwane Brahmanem, albowiem tylko one naprawdę starają się 
osiągnąć planetę K�Qy. Takie osoby nie mają żadnych wątpliwości w stosunku 
do Kr�QY, a zatem są one rzeczywiście Brahmanem. 

Ci, którzy wielbią formę, czyli a rea Pana, albo ci, którzy medytują o Panu w 
celu wyzwolenia się z niewoli materialnej ,  również znają, dzięki łasce Pana, 
znaczenie Brahmana, adhibhuta, etc. ,  jak to tłumaczy Pan w następnym 
rozdziale. 



404 Bhagavad-gita Taką J aką Jest 

1EKST 30 
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siidhiyajnain ca ye vidul:z 
prayiil'}a-kiile 'pi ca miiin 

te vidur yukta-cetasal:z 

(Rozdz. 7 

sa-adhibhuta-zasada rządząca manifestacją materialną; adhidaivam
źródło wszystkich półbogów; miim-Mnie; sa-adh(yajnam-odbierający wszy
stlcie ofiary; ca-i; ye-ci; vidul:z-znać; prayiil'}a-śmierci; kii.le-w czasie; 
api-nawet:, ca-i; miim-Mnie; te-oni; vidul:z-znać; yukta-cetasal:z-z niezach
wianym umysłem. 

1Ł UMACZENIE 

Ci, którzy znają  Mnie jako Najwyższego Pana, j ako zasadę rządzącą 
całą manifestacją materialną, jako źródło półbogów i Tego, Który 
przyjmuje wszystkie ofiary - takie osoby mogą Mnie zrozumieć i 
pamiętać, nawet w chwili śmierci. 

ZNACZENIE 

Osoby działające w świadomości Kr�QY nigdy nie zbaczają całkowicie ze 
ścieżki poznawania Najwyższej Osoby Boga. W transcendentalnym towarzy
stwie świadomości K�QY można zrozumieć, w jaki sposób Najwyższy Pan jest 
zasadą rządzącą manifestacją materialną, a nawet półbogami. Stopniowo, 
poprzez takie transcendentalne towarzystwo, można upewnić się co do Samej 
Najwyższej Osoby Boga. Dzięki temu, świadoma Kr�QY osoba nie będzie 
mogła zapomnieć o Nim w chwili śmierci .  Zatem w naturalny sposób będzie 
ona promowana na planetę najwyższego Pana - Golokę Vrndavana. 

Rozdział siódmy tłumaczy bardzo szczegółowo, w jaki sposób można 
zostać osobą całkowicie świadomą Kr�ąy. Początkiem świadomości Kr�QY 
jest związek z osobami, które są świadomeKr�ąy. Związek taki jest duchowy i 
jest bezpośrednim nawiązaniem kontaktu z Najwyższym Panem. Dzięki Jego 
łasce można zrozumieć, że Kr�i:ia jest Najwyższym Bogiem. Jednocześnie 
można prawdziwie zrozumieć organiczną pozycję żywej istoty, i to, w jaki 
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sposób zapomina ona o Kr�r:iie uwikłując się w czynności materialne. Obcując 
z właściwymi osobami i poprzez stopniowy rozwój świadomościKm1y, żywa 
istota może zrozumieć, że to przez zapomnienie o Kr�r:iie została uwarunko
wana prawami natury materialnej .  Może również zrozumieć to, że ta ludzka 
forma życia jest szansą na odzyskanie świadomości Kr�r:iy i że należy w pełni 
z tej szansy skorzystać, aby osiągnąć bezprzyczynową łaskę Najwyższego 
Pana. 

Rozdział ten porusza wiele tematów. Mówi o człowieku w niedoli, o 
człowieku kierującym się ciekawością, człowieku będącym w potrzebie 
materialnej, o wiedzy o Brahmanie, Paramatmie, wyzwoleniu od narodzin, 
śmierci i chorób i o kulcie Najwyższego Pana. Kto jest rzeczywiście 
zaawansowany w świadomości Kr�r:iy, ten nie dba o te różne procesy. Po prostu 
bezpośrednio angażuje się w czynności w świadomości Kr�QY i w ten sposób 
rzeczywiście osiąga swoją organiczną pozycję wiecznego sługi Pana Kr�r:iy. 
Taka osoba znajduje przyjemność w słuchaniu o Najwyższym Panu i 
gloryfikowaniu go w czystej służbie oddania. Jest przekonana o tym, że dzięki 
temu spełnione zostaną wszystkie jej cele. Ta zdecydowana wiara nazywana 
jest dr<jha-vrata i jest ona początkiem bhakti-yogi, czyli transcendentalnej 
służby miłości .  Takie jest orzeczenie wszystkich świętych pism. Rozdział 
siódmy jest kwintesencją tego przekonania. 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do siódmego rozdz. 
Śńmad-Bhagavad-glty, traktującego o Wiedzy o Absolucie. 





ROZDZIAŁ VIII 

Osiąganie Najwyższego 

lEKST I 

$ � 1  
ft �p �-;ąmt ft ąi� ��)� I 
3Tfą� � ft � ffi�� 1 1  t n 

arjuna uviica 
kim tad-brahma kim adhyiitmam 

kim karma puru�ottama 
adhibhutam ca kim proktam 

adhidaivam kim ucyate 

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; kim-czym; tat-to; brahma-Brahman; kim
czym; adhyiitmam-dusza; kim-czym; karma-czynności dla rezultatów; 
puru�ottama-0 Najwyższa Osobo; adhibhutam-manifestacja materialna; 
ca-i; kim-co; proktam-jest nazywane; adhidaivam-półbogowie; kim-co; 
ucyate-jest nazywane. 

407 
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Il. UMACZENIE 
Arjuna zapytał: O mój Panie, O Najwyższa Osobo, czym jest Brahman? 

Czym jest dusza? Co to są czynności przynoszące owoce? Czym jest 
manifestacja materialna? I kim są półbogowie? Proszę, wytłumacz mi to. 

ZNACZENIE 
W tym rozdziale Pan K�r:ia odpowiada na różne pytaniaArjuny, zaczynając 

od pytania: "Czym jest Brahman?" Pan tłumaczy również, na czym polega 
karma, co to są czynności dla rezultatów, czym jest służba oddania, zasady 
yogi oraz służba oddania w swojej czystej postaci .  Śrimad-Bhagavatam 
tłumaczy, że Najwyższa Absolutna Prawda znana jest jako Brahman, 
Paramatma i Bhagavan. Ponadto Brahmanem nazywana jest również żywa 
istota, indywidualna dusza. Arjuna również zapytuje o atmę, która odnosi się 
do ciała, duszy i umysłu. Według słownika wedyjskiego atma odnosi się do 
umysłu, duszy, ciała, jak również do zmysłów. 

Arjuna nazwał tutajNajwyższegoPanaPuru$ottama,NajwyższąOsobą, co 
oznacza, że zadawał te pytania nie tyle przyjacielowi, co Najwyższej Osobie, 
wiedząc, że jedynie On jest najwyższym autorytetem zdolnym do udzielenia 
definitywnych odpowiedzi. 

lEKST 2 
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adhiyajna� katham ko'tra 
dehe'smin madhusudana 

praya1:1a-kale ca katham 
jneyo'si niyatatmabhi� 

adhiyajna�-Pan ofiar; katham-jak; ka�- kto; atra-tutaj; dehe-w ciele; 
asmin-w tym; madhusudana--0 Madhusudano; praya1:1a-kale-w chwili 
śmierci; ca-i; katham-jak; jneya�-być znanym; asi-Ty możesz; niyata
atmabhi�-przez samo-kontrolujących się. 
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lŁUMACZENIE 
O Madhusudano, w j aki sposób ten Pan ofiar m ieszka w ciele i w której 

jego części przebywa? I w j aki sposób ci, którzy zaangażowani są w 
pełnienie służby oddani a, mogą pamiętać o Tobie w chwil i  śmierci? 

ZNACZENIE 
Pan ofiar akceptuje Indrę i Vi�QU. Vi�Qu jest pierwszym wśród najważniej

szych półbogów (włączając w to Brahmę i Sivę), a Indra przewodzi półbogom 
zarządzającym. Zarówno Vi�QU, jak i Indra czczeni są poprzez spełnianie 
yajiias (ofiar) . Ale tutajArjuna pyta, kto jest w rzeczywistościPanemyajiias, 
i w jaki sposób Pan ten rezyduje wewnątrz ciała żywej istoty. 

Arjuna nazwał tutaj K�Qę Madhusudaną, a to dlatego, że Kr�Qa zabił 
kiedyś demona imieniem Madhu. Zaś w rzeczywistości pytania te, mające 
naturę wątpliwości, nie powinny powstać w umyśle Arjuny - jest on przecież 
wielbicielem świadomym Kr�QY· Zatem wątpliwości te są jak demony. A 
ponieważ Kr�Qajest ekspertem w zabijaniu demonów, Arjuna zwraca się tutaj 
do Niego, jako doMadhusudany, aby zabił demoniczne wątpliwości powstałe 
w jego umyśle. 

Bardzo znaczące w tym wersie jest słowo prayiu;a-kale, ponieważ to, co 
robimy w ciągu życia, będzie sprawdzone w momencie śmierci. Arjuna 
obawia się, że ci, którzy są nawet świadomi K�QY teraz, w chwili śmierci 
zapomną oNajwyższymPanu, bowiem w tym krytycznym momencie funkcje 
ciała zostają przerywane a umysł może znajdować się w stanie paniki. Dlatego 
Maharaja Kulaśekhara, wielki wielbiciel, modli się: "Mój drogi Panie, pozwól 
mi umrzeć natychmiast, teraz, kiedy jestem zdrów, tak, aby łabędź mojego 
umysłu mógł wejść pomiędzy łodyżki Twoich lotosowych stóp." I tak jak 
łabędź często dla przyjemności wchodzi między łodygi kwiatów lotosu -
podobnie umysł czystego wielbiciela jest przyciągany do lotosowych stóp 
Pana. Maharaja Kulaśekhara obawia się, że w momencie śmierci jego krtań 
będzie tak ściśnięta, iż nie będzie w stanie śpiewać świętych imion, a więc 
lepiej byłoby " umrzeć natychmiast" .  Arjuna zapytuje więc, w jaki sposób 
umysł w takiej krytycznej chwili może pozostać skupiony na lotosowych 
stopach Kr�QY. 
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lEKST 3 

śr/ bhagavan uvaca 
ak�aram brahma para mam 

svabhavo' dhyatmam ucyate 
bhuta-bhavodhava-karo 

visargal:z karma-samjnital:z 

( Rozdz. 8 

śr/ bhagavan uvaca-NajwyższaOsobaBoga rzekł; ak,rnram-niezniszczal
ny; brahma-Brahman; paramam-transcendentalny; svabhaval:z-wieczna 
natura; adhyatmam-jażń; ucyate-jest nazywana; bhuta-bhava-udbhava
karah-działanie, którego rezultatem są ciała materialne żywych istot; 
visargal:z-stworzenie; karma-czynności dla rezultatów; samjnital:z-jest nazy
wany. 

11:. UMACZENIE 
Najwyższy Pan rzekł: Nie podlegająca zniszczeniu, transcendentalna 

żywa istota n azywana jest Brahmanem. A jej wieczna natura nazywana 
jest jaźnią. Działanie prowadzące do rozwoju ciał materialnych nazywa 
s ię karmą, czyli czynnościami przynoszącymi owoce. 

ZNACZENIE 
Brahman nie ulega zniszczeniu, istnieje wiecznie i jego konstytucja nigdy 

nie podlega zmianom. Ale poza Brahmanem istniejeParambrahman. Brahman 
odnosi się do żywej istoty, a Parabrahman do Najwyższej Osoby Boga. 
Organiczna pozycja żywej istoty różna jest od tej, którą przyjmuje ona w tym 
świecie materialnym. W świadomości materialnej jej naturą jest dążenie do 
panowania nad materią, natomiast w świadomości duchowej (świadomości 
Km1y) jej pozycją jest służenie Najwyższemu. Kiedy żywa istota posiada 
świadomość materialną, musi przyjmować różnego rodzaju ciała w tym 
świecie materialnym. To nazywane jest karmq, czyli tworzeniem poprzez siły 
świadomości materialnej. 

W literaturze wedyjskiej żywa istota nazywanajest17vatmq albo Brahmanem, 
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ale nigdy nie jest nazywana Parabrahmanem. Żywa istota (iiviitmii) zajmuje 
różne pozycje; czasami łączy się z ciemną naturą materialną i utożsamia się z 
materią; czasami zaś utożsamia się z wyższą naturą duchową. Dlatego 
nazywana jest ona marginalną energią Najwyższego Pana. Odpowiednio do 
swojej identyfikacji czy to z naturą materialną, czy duchową, otrzymuje ona 
albo ciało materialne, albo duchowe. W świecie materialnym może ona przyjąć 
ciało z jakiegokolwiek z 8 400 OOO gatunków życia, ale w świecie duchowym 
posiada ona tylko jedno ciało. W świecie materialnym przejawia się czasami 
jako człowiek, półbóg, zwierzę, ptak, etc„ odpowiednio do swojej karmy. Aby 
osiągnąć materialne planety niebiańskie (planety znajdujące się w wyższym 
systemie planetarnym) i korzystać z tamtejszych wygód, czasami pełni ofiary, 
lecz kiedy wyczerpią się jej zasługi, znowu powraca na Z iemię w ludzkiej 
postaci. 

Żywa istota spełnia specyficzne ofiary, aby osiągnąć określone planety z 
wyższego systemu planetarnego (tzw. planety niebiańskie), i w rezultacie 
osiąga je. Kiedy wyczerpią się zasługi ofiar, wtedy żywa istota schodzi na 
Ziemię w postaci deszczu, następnie przyjmuje postać zboż, które spożywane 
są przez człowieka i przemieniane w nasienie. Nasienie to zapładnia kobietę i 
w ten sposób żywa istota ponownie osiąga ludzką formę, aby ponownie pełnić 
ofiary, czyli aby powtórzyć ten sam cykl. W taki sposób żywa istota wiecznie 
podąża materialną ścieżką. Jednakże osoba świadoma Kr�QY unika takich 
ofiar. Bezpośrednio przyjmuje świadomość K�QY i na tej drodze przygotowuje 
się do powrotu do królestwa Boga. 

Impersonalistyczni kometatorzy Gity niemądrze zakładają, że Brahman 
przyjmuje formęjivy w świecie materialnym i aby to uzasadnić powołują się 
na siódmy werset piętnastego rozdz. Gity. Ale werset ten również mówi o 
żywej istocie jako "Mojej wiecznej cząstce" . Cząstka Boga, żywa istota, może 
upaść w ten świat materialny, jednak Najwyższy Pan (Acyuta) nigdy nie 
upada. Zatem przypuszczenie, żeNajwyższyBrahman przyjmuje postaćjivy, 
jest nie do przyjęcia. Ważne jest, aby pamiętać, że w literaturze wedyjskiej 
Brahman ( żywa istota) odróżniany jest od Parabrahmana (Najwyższego 
Pana). 

lEKSf 4 
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adhibhutam k�aro bhavalJ 
puru�aś cadhidaivatam 

adhiyajiio' ham evatra 
dehe deha-bhrtam vara 

[Rozdz. 8 

adhibutam-fizyczna manifestacja; k�aralJ-bezustannie zmieniająca się; 
bhavalJ-natura; puru�alJ-forma kosmiczna; ca-i; adhidaivatam-łącznie z 
wszystkimi półbogami, takimi jak: półbóg Słońca i Księżyca; adhiyajiia!J
Dusza Najwyższa; aham-Ja (Km1a); eva-z pewnością; atra-w tym; dehe 
-ciele; deha-bhrtam-wcielonego; vara-Najwyższy. 

lŁUMACZENIE 
Fizyczna natura podlega bezustannym zmianom. Wszechświat jest 

kosmiczną formą Najwyższego Pana i Ja jestem tym Panem rezprezento
wanym przez Duszę Najwyższą, zamieszkującą w sercu każdej wcielonej 
żywej istoty. 

ZNACZENIE 
Natura fizyczna zmienia się bezustannie. Ciała materialne na ogół prze

chodzą sześć stanów: rodzą się, rosną, trwają przez pewien czas, wytwarzają 
pewne produkty uboczne, słabną i w końcu znikają. N a tura fizyczna 
nazywana jest adhibhutam. Ponieważ tworzona je st ona w pewnym momencie 
i w pewnym momencie zostaje unicestwiona, koncepcja kosmicznej formy 
Najwyższego Pana, obejmująca wszystkich półbogów i ich różne planety, 
nazywana jest adhidaivatam. Indywidualna dusza (jlva) towarzyszy ciału. 
Dusza Najwyższa - pełna reprezentacja Pana Kr�i:iy - nazywana jest 
Paramauną albo adhiyajiiq, i usytuowana jest w sercu. Słowo eva jest 
szczególnie ważne w kontekście tego wersetu, gdyż za pomocą tego słowa Pan 
Kr�i:ia kładzie nacisk na to, że Paramauna nie jest różna od Niego. Dusza 
Najwyższa (Najwyższa Osoba Boga), usytuowany obok duszy indywidualnej, 
jest świadkiem czynów tej duszy indywidualnej i źródłem jej świadomości. 
Dusza Najwyższa daje jivie okazję do swobodnego działania i obserwuje jej 
czyny. Funkcje wszystkich różnych manifestacji Najwyższego Pana automa
tycznie stają się jasne dla czystego wielbiciela świadomego Kr�QY, zaangażo
wanego w transcendentalną służbę dla Pana. Olbrzymia kosmiczna forma 
Pana, nazywana adhidaivatam, jest kontemplowana przez początkującego 
wielbiciela (neofitę), który nie może zbliżyć się doNajwyższego Pana w Jego 
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manifestacji Nadduszy. Neofitom radzi się, aby kontemplowali kosmiczną 
formę Pana, za którego nogi uważane są niższe systemy planetarne, za oczy -
słonce i księżyc, a za głowę - wyższe systemy planetarne. 

lEKST 5 
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anta-kale ca mam eva 
smaran muktva kalevaram 

ya� prayati sa mad-bhavam 
yati nasty atra samśaya� 

anta-kale-pod koniec życia; ca-również; mam-Mnie; eva-z pewnością; 
smaran-pamiętając; muktva-opuszczając; kalevaram-ciało; ya�-ten, kto; 
prayati-idzie; sa�-ten; mad-bhavam-Moją naturę; yati-osiąga; na::-nie; 
asti-jest; atra-tutaj; samśaya�-wątpliwości. 

11:. UMACZENIE 
Ktokolwiek zaś w chwili śmierci, opuszczając ciało, pamięta Mnie 

jedynie, ten natychmiast osiąga Moją naturę. Co do tego nie ma ż adnych 
wątpliwości. 

ZNACZENIE 
Werset ten podkreśla wagę świadomości Kr�QY. Każdy, kto opuszcza swoje 

ciało będąc świadomym Kr�i:iy, od razu przenoszony jest do transcendental
nego królestwa Najwyższego Pana. Ważne jest tutaj słowo smaran (pamięta
nie) .  Pamiętanie o Kr�i:iie nie jest możliwe dla duszy nieczystej, która nie 
praktykowała świadomości Kr�QY w służbie oddania. Aby pamiętać Kr�i:ię 
należy - idąc w ślady Pana Caitanyi - bezustannie intonować ma ha-mantrę: 
Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare, będąc przy tym bardziej tolerancyjnym niż drzewo, 
pokorniejszym od trawy, i oddając szacunek innym, nie oczekiwać w zamian 
szacunku dla siebie. W ten sposób, pamiętając Km1ę, można szczęśliwie 
opuścić ciało i tym samym osiągnąć najwyższy cel. 
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yam yam vapi smaran bhavam 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sada tad-bhava-bhavita� 

[Rozd z. 8 

yam yam-jakikolwiek; va-którykolwiek; api-również; smaran-pamięta
jąc; bhavam-naturę; tyajati-porzuca; ante-pod koniec; kalevaram-to ciało; 
tam tam-podobne; eva-na pewno; eti-otrzymuje; kaunteya-0 synu Kunti; 
sada-zawsze; tat-ten; bhava-stan istnienia; bhO:vita�-pamiętając. 

lł..UMACZENIE 
Albowiem jaki stan istnienia pamięta ten, kto porzuca swoje ciało, taki 

stan bez wątpienia osiągnie. 

ZNACZENIE 
Wytłumaczony został tutaj proces przemiany natury danej osoby w 

krytycznym momencie śmierci. Jak można umrzeć we właściwym stanie 
umysłu? Maharaja Bharata myślał w chwili śmierci o jeleniu i w następnym 
życiu pojawił się jako jeleń. Jednakże, jako jeleń, pamiętał on swoje przeszłe 
czyny. Na to, o czym myślimy w chwili śmierci wpływa końcowy rezultat 
myśli i czynów całego życia. Zatem postępowanie w tym życiu determinuje 
przyszły stan istnienia. Jeśli jest się transcendentalnie zaangażowanym w 
służbę K�QY, wtedy następne ciało będzie transcendentalne (duchowe), nie 
materialne. Dlatego też intonowanie Hare Kr�ąa jest najlepszą metodą na 
szczęśliwą zmianą swojego stanu istnienia na życie transcendentalne. 

lEKSf 7 
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tasmat sarve$u kale$u 
mam anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
mam evai$yasy asamśaya� 

4 1 5  

tasmat-dlatego też; sarve$u-zawsze; kale$u-czas; mam-Mnie; anusmara 
-pamiętaj stale; yudhya-walcz; ca-również; mayi-Mnie; a!pita-podporząd
kuj; mana�-umysł; buddhi�-intelekt; mam-Mnie; eva-na pewno; e$yasi
osiągniesz; asamśaya�-bez wątpienia. 

11:.. UMACZENIE 
Dlatego też Arjuno, powin ieneś zawsze myśleć o Mnie w Mojej 

oryginalnej postaci Knąy i jednocześnie - walcząc - wypełniać swój 
przepisany obowiązek. Poświęcając Mnie swoje czyny, skupiając na  
Mnie swój umysł i intel igencję, osiągniesz Mnie bez wątpienia. 

ZNACZENIE 
Te nauki skierowane do Arjuny są ważne dla wszystkich ludzi zaangażo

wanych w czynności materialne. Pan nie mówi, że powinniśmy porzucić 
swoje obowiązki czy zajęcia. Można je kontynuować, myśląc jednocześnie o 
Kr�i:iie - poprzez intonowanie Hare Kr�i:ia. To uwalnia od materialnych 
zanieczyszczeń i zajmuje umysł i inteligencję Kr�i:ią. Kto intonuje imiona 
Kr�i:iy, ten bez wątpienia zostanie przeniesiony na najwyższą planetę -
Kr�i:ialokę. 

TEKST 8 
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abhyasa-yoga-yu ktena 
cetasa nanya-gamina 

paramam puru$am divyam 
yati parthanucintayan 

abhyasa-praktyka; yoga-yuktena-zaangażowany w medytację; cetasa
przez umysł i inteligencję; na anya-giiminii-nie zbaczając; paramam-Naj-
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wyższy; purn�am-OsobaBoga; divyam-transcendentalny; yati-osiąga; par
t ha-O synu Pfthy; anucintayan-bezustannie myśląc o. 

TŁUMACZENIE  

Ten, kto medytuje o Najwyższej Osobie Boga, bezustannie angażując 
swój umysł w pamiętanie Mnie, nie zbaczając ze ścieżki, ten, O Partho 
[Arjuno] , z pewnością Mnie osiągnie. 

ZNACZENIE 
W tym wersie Pan Kr�i:ia podkreśla to, jak duże znaczenie ma pamiętanie 

Go. Pamięć o Kr�i:iie zostaje odżywiona przez intonowanie mahamantry, 
Hare Kr�i:ia. Poprzez tę praktykę intonowania i słuchania wibracji dźwięko
wych Najwyższego Pana, zostają zaangażowane uszy, język i umysł. Ta 
mistyczna medytacja nie jest trudna w praktyce, a pomaga ona osiągnąć 
Najwyższego Pana. Purn�am oznacza podmiot radości. Mimo, iż żywe istoty 
należą do marginalnej energii Najwyższego Pana, są one materialnie zanie
czyszczone. Uważają się za podmioty radości, ale w rzeczywistości to nie one 
są najwyższym podmiotem radości .  Wyraźnie zostało powiedziane tutaj, że 
najwyższym podmiotem radości jest Najwyższa Osoba Boga w Swoich 
różnych manifetacjach i pełnych ekspansjach, takichjak: Narayai:ia, Vasudeva, 
etc. 

Poprzez intonowanie Hare Kr�i:ia, wielbiciele mogą bezustannie myśleć o 
przedmiocie swojego uwielbienia, Najwyższym Panu, w jakiejkolwiek z Jego 
postaci: Narayai:iie, Kr�i:iie, Ramie, etc. Ta praktyka oczyści ich w taki sposób, 
że kończąc swoje życie zostaną przeniesieni do królestwa Boga - dzięki 
bezustannemu intonowaniu świętych imion Pana. Praktyka yogi polega na 
medytacji o Duszy Najwyższej znajdującej się wewnątrz serca; podobnie, 
przez in�onowanie Hare Kr�i:ia umysł ciągle koncentruje się na Najwyższym 
Panu. Umysł jest bardzo zmienny i dlatego należy siłą zająć go myślami o 
Kr�i:iie. Często podawany jest przykład gąsienicy, która myśli o zostaniu 
motylem i rzeczywiście jeszcze w tym samym życiu zostaje przemieniona w 
motyla. Podobnie, jeśli my będziemy bezustannie myśleć o Kr�i:iie, to z 
pewnością z końcem naszego życia osiągniemy taką samą konstytucję 
cielesną jaką posiada Kr�i:ia. 
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lEKST 9 
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kavim purtąiam anuśasitaram 
af}or af}iyamsam anusmared ya!z 

sarva:jya dhataram acintya-ropam 
aditya-varf}am tamasa!z parastat 
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kavim-ten, który zna wszystko; puraf}am-najstarszy; anuśasitaram
kontroler; alJo!z-atomu; af}iyamsam-mniejszy od; anusmaret-zawsze myś
ląc; ya!z-ten, kto; sarvasya-wszystko; dhataram-utrzymujący; acintya 
-niepojęty; ropam-forrna; aditya-varf}am-promienny jak słońce; tamasa!z
ciemności; parastat-transcendentalny. 

Il.UMACZENIE 
Należy medytować o Najwyższej Osobie jako o tym, który zna wszystko, 

który jest najstarszy, który jest kontrolerem, który jest mniejszy od 
najmniejszego, który wszystko utrzymuje i żywi, który jest poza wszelkim 
materialnym wyobraż'iJliem, który jest n iepojęty i który zawsze jest 
osobą. Jest On promienny jak słońce, a będąc transcendentalnym -
znajduje się poza tą naturą materialną. 

ZNACZENIE 
Werset ten mówi o metodzie myślenia o Najwyższym. Rzeczą najważniejszą 

jest to, że nie jest On bezosobowy, ani nie jest próżnią. Nie można bowiem 
medytować ani o czymś bezosobowym, ani o próżni. Jest to bardzo trudne. 
Natomiast proces myślenia o Kr�ąie jest bardzo łatwy i został on tutaj 
przedstawiony. Przede wszystkimjestOnpuru:ja,jest duchem,Ramą i Kr�ąą, 
i opisany jest tutaj jako kavim; to znaczy, że zna On przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość, a zatem zna wszystko. Jest On najstarszą osobą, ponieważ jest 
źródłem wszystkiego. Wszystko zostało zrodzone z Niego. On jest również 
najwyższym kontrolerem wszechświata, żywicielem i nauczycielem ludzkości. 
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Jest On mnteJszym od najmniejszego. Żywa istota jest rozmiarów jednej 
dziesięciotysięcznej czubka włosa, lecz Pan jest tak niepojęcie mały, że 
wchodzi w serce tej drobiny. Dlatego nazywany jest mniejszym od najmniej
szego. Jako Najwyższy może On wniknąć w atom i w serce najmniejszego, i 
kontrolować gojakoNaddusza. Mimo iż tak mały,jestOn wszech-przenikający 
i utrzymuje wszystko. Przez Niego utrzymywane są wszystkie systemy 
planetarne. Często dziwimy się, w jaki sposób tak wielkie planety unoszą się w 
przestrzeni. Z wersetu tego dowiadujemy się, iż to Najwyższy Pan, dzięki 
Swoim niepojętym energiom, utrzymuje wszystkie te wielkie planety i systemy 
galaktyk. Bardzo ważne w tym związku jest słowo acintya (niepojęty). Moc 
Boga przekracza nasze wyobrażenie. Nie potrafimy jej ocenić i dlatego 
nazywana jest ona niepojętą (acintya). Kto może się z tym nie zgodzić? 
Przenika On ten świat materialny, a jednak jest poza nim. My nie jesteśmy 
nawet w stanie pojąć tego świata materialnego, który jest tak znikomy w 
porównaniu ze światem duchowym - więc jak możemy pojąć to, co jest poza 
nim? Acintya oznacza to, co jest poza tym światem materialnym, to czego 
nasze argumenty, logika i filozoficzne spekulacje nie są w stanie dotknąć, to, 
co jest niepojęte. Dlatego osoba inteligentna, unikając bezużyteczych argumen
tów i spekulacji, powinna przyjąć to, co oznajmiają pisma święte, takie jak 
Vedy, Gita iŚrimad-Bhagavatam, i powinna stosować się do ich nakazów. To 
doprowadzi ją do zrozumienia. 

lEKST I O  
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prayar;a-kale manasa' cal en a 
bhaktya yukto yoga-balena caiva 

bhruvor madhye prar;am aveśya samyak 
sa tam param puru!jam upaiti divyam 

prayar;a-kale-w czasie śmierci; manasa-przez umysł; acalena-nie zba
czając; bhaktya-w pełnym oddaniu; yukta!?-zaangażowany; yoga-balena-
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przez siły yogi mistycznej; ca-również; eva-z pewnością; bhruvo�-pomiędzy 
brwiami; madhye-w; pra!lam-powietrze życia; aveśya-umieszczając; sam
yak-całkowicie; sa�-on; tam-to; param-transcendentalny; puru�am-Osoba 
Boga; upaiti-osiąga; divyam-w królestwie duchowym. 

1L UMACZENIE 
Kto w momencie śmierci umieszcza powietrze życia pomiędzy brwiami 

i z pełnym oddaniem pogrąża  się w pamiętan ie Najwyższego Pana, ten 
z pewnością  osiągnie Najwyższą  Osobę Boga. 

ZNACZENIE 
Werset ten mówi wyrażnie, że w czasie śmierci umysł musi być skupiony w 

oddaniu na Najwyższym Bogu. Osobom doświadczonym w yodze radzi się, 
aby wzniosły siłę życiową pomiędzy brwi. Natomiast umysł czystego 
wielbiciela, który nie praktykuje takiej yogi, powinien być zawsze zaangażo
wany w świadomość Km1y, tak aby w chwili śmierci mógł, dzięki łasce 
Najwyższego, pamiętać o Nim. llumaczy to werset następny. 

Ważne w tym wersie są słowayoga-balena,  ponieważ bez praktykiyogi nie 
można w chwili śmierci osiągnąć tego transcendentalnego stanu istnienia. Nie 
można nagłe przypomnieć sobie Najwyższego Pana w tym krytycznym 
momencie, jeśli nie ma się doświadczenia w jakimś systemieyogi, szczególnie 
w systemie bhakti-yogi. Ponieważ umysł w chwili śmierci jest bardzo 
niespokojny, należy już podczas życia praktykować transcendencję poprzez 
yogę. 

lEKST 1 1  
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yad ak�aram veda-vido vadanti 
viśanti yad yatayo vita-raga� 

yad icchanto brahmacaryam caranti 
tat te padam sańgrahe!la pravak�ye 
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yat-ten, który; ak$aram-niewyczerpany; veda-vidafl-osoba dobrze zna
jąca Vedy; vadanti-mówi; viśanti-wchodzi; yat-w którym; yataya!z-wielcy 
mędrcy; vita-riigii!z-w wyrzeczonym porządku życia; yat-ten, który; icchan
tafl-pragnąc; brahmacaryam-celibat; caranti-praktykuje; lat-to; te-tobie; 
padam-sytuację; sańgrahe�a-pokrótce; pravak$ye-wytiumaczę. 

TI:. UMACZENIE 
Kształceni w Vedach, intonujący omkara i będący w ielkim i  mędrcami 

w wyrzeczonym porządku życia - łączą s ię z Brahmanem. Kto pragnie 
takiej doskonałości, ten praktykuje celibat. Objaśnię c i  teraz ten proces, 
przezeń bowiem można  osiągnąć zbawienie. 

ZNACZENIE 
Pan Kr�ąa tiumaczy, że Brahman, mimo iż jeden bez wtórego, posiada 

różne manifestacje i cechy. Dla impersonalistów sylaba om jest tożsama z 
Brahmanem. Kr�ąa wyjaśnia tutaj bezosobowego Brahmana, z którym łączą 
się mędrcy praktykujący wyrzeczony porządek życia. 

W wedyjskim systemie wiedzy, studenci od samego początku nauczani są w 
jaki sposób wibrować om, uczą się o bezosobowym Brahmanie i praktykują 
całkowity celibat, mieszkając razem z mistrzem duchowym. W ten sposób 
realizują  oni dwie cechy Brahmana. Jest to zasadnicza praktyka dla studentów 
zaawansowanych w życiu duchowym.Jednak w obecnych czasach takie życie 
w całkowitej brahmaciiri (pozostawanie w celibacie) nie jest w ogóle 
możliwe. Spoteczna struktura świata zmieniła się tak bardzo, że niemożliwym 
jest praktykowanie celibatu od samego początku życia studenckiego. W całym 
świecie jest wiele instytucji kształcących w różnych dziedzinach wiedzy, ale 
nie ma uznanej instytucji, w której studenci mogliby być szkoleni w zachowy
waniu zasad brahmaciiri. Bez praktykowania celibatu bardzo trudno jest 
zrobić postęp w życiu duchowym. Dlatego Pan Caitanya zapowiedział, zgod
nie z zaleceniami pism świętych dla tego wieku Kali, że za wyjątkiem intono
wania świętego imienia.Pana Km1y: Hare Km1a, Hare Kr�ąa, Kr�i:ia Kr�ąa, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, żaden inny 
proces real izacj i  nie jest możliwy. 

lEKST 1 2  
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sarva-dvartą1i samyamya 
mano hrdi-nirudhya ca 

milrdhny adhayatmanal; pra!lam 
asthito yoga-dhara!lam 
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sarva-dvara!li-wszystkie bramy ciała; samyamya-kontrolując; manal;
umysł; hrdi-w sercu; nirudhya-ograniczony; ca-również; milrdhni-na 
głowie; adhaya-skupiony; atmanal;-dusza; pra!lam-powietrze życia; asthi
tal;-usytuowany; yoga-dhara!lam-w yodze. 

1Ł UMACZENIE 
Yogin nie może być przywiązany do jakichkolwiek zajęć zmysłowych .  

Zamykając wejścia wszystkich  zmysłów, skupiając umysł na sercu a 
powietrze życia przenosząc na szczyt głowy, w taki oto sposób umacnia 
się on w yodze. 

ZNACZENIE 
Aby praktykować yo gę należy, takjak to tutaj nadmieniono, zamknąć drzwi 

do wszelkich uciech zmysłowych. Praktyka taka nazywana jest pratyahara, 
czyli powstrzymywaniem zmysłów od przedmiotów zmysłów. Zmysłowe 
narządy poznania, takie jak: oczy, uszy, nos, język i dotyk powinny być 
całkowicie kontrolowane i nie powinny być angażowane w zadowalanie 
zmysłów. W ten sposób umysł skupia się na Duszy Najwyższej w sercu, a siła 
życia wznosi się do górnej części głowy. Proces ten dokładnie opisuje rozdz. 
szósty. Jednak, jak wspomniano wcześniej ,  metoda ta nie jest praktyczna w 
tym wieku. Najlepszą i najdoskonalszą metodą jest świadomość Kr�ąy. Jeśli 
ktoś jest w stanie zawsze skupiać swój umysł, poprzez służbę oddania, na 
Kr�ąie, to bez trudu pozostanie on w niezakłóconej transcendentalnej 
ekstazie, czyli w samadhi. 

lEKST 1 3  
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om ity ekak�aram brahma
vyaharan mam anusmaran 
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ya� prayati tyajan deham 
sa yati paramam gatim 

[Rozdz. 8 

om-kombinacja liter, omkara;  iti-w ten sposób; eka-ak�aram-najwyższy, 
niezniszczalny; brahma-absolut; vyaharan-wibrując; mam-Mnie (Kr�Qie); 
anusmaran-pamiętając; ya�-każdy; prayati-opuszcza; tyajan-porzucając; 
deham-to ciało; sa�-on; yati-osiąga; paramam-najwyższe; gatim-prze
znaczenie. 

lŁUMACZENIE 
Jeśli umocni się w tej praktyce yogi i wibruje świętą sylabę om, 

najwyższy układ l iter, a opuszczając swoje ciało myśl i  o Najwyższej 
Osobie Boga, wtedy z pewnością osiągnie planety duchowe. 

ZNACZENIE 
Wyrażnie zostało powiedziane tutaj ,  że om, Brahman i Pan Kr�Qa nie są 

czymś różnym. Om jest bezosobowym dżwiękiem Kr�Qy, ale maha-mantra 
Hare Kr�Qa zawiera om. Wyrażne zalecenia dla tego wieku mówią, że jeśli 
ktoś opuszcza swoje ciało intonując mahamantrę Hare Kr�Qa, ten osiąga 
planety duchowe. Wielbiciele Kr�QY dostają się na planetę Kr�QY, czyli 
Golokę Vrndavana, podczas gdy impersonaliści pozostają w brahmajyoti. 
Wyznawcy kultu osobowego również dostają się na wiele niezliczonych 
planet w niebie duchowym, znanych jako VaikuQthy. 

lEKST 1 4  

31"1;:ą.ą�n: �ij � irf � �: I 
� ��: 'łl� �!� �)fą;r: l l t �l l  

ananya-ceta� satatam 
yo mam smarati nityaśa� 

tasyaham su/abha� partha 
nitya-yuktasya yogina� 
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ananya-cetii!z-bez odstępstw; satatam-zawsze; ya!z-każdy; mam-Mnie 
(Km1ę); smarati-pamięta; nityaśa!z-regulamie; tasya-dla niego; aham-je
stem; su/abha!z-bardzo łatwy do osiągnięcia; piirtha--0 synu Pfthy; nitya
regulamie; yuktasya-zaangażowany; yogina!z-wielbiciela. 

TŁUMACZENIE 
Bez trudu osiąga Mnie ten, O synu Prthy, kto bezustannie angażując się 

w służbę oddania, zawsze pamięta o Mnie. 

ZNACZENIE 
Werset ten opisuje bhakti-yogę pełnioną przez niezachwianych wielbicieli 

Najwyższego Boga. Poprzednie wersety wspominały o czterech rodzajach 
wielbicieli : strapionych, dociekliwych, poszukujących zysku materialnego i 
spekulujących filozofach. Opisane zostały tam również różne procesy wyzwo
lenia się z więzów materialnych: karma-yoga, jniina-yoga i ha{ha-yoga . Ale 
tutaj mowa jest o czystej bhakti-yodze, bez żadnej domieszki jakiejkolwiek z 
wyżej wymienionych dróg. W bhakti-yodze wielbiciel nie pragnie niczego 
poza Kr�i:ią. Nie pragnie on promocji na wyższe planety ani zbawienia, czy 
wyzwolenia z więzów materialnych. Czysty wielbiciel nie pragnie niczego. W 
Caitanya-caritiimrta został on nazwany ni�kiima, co oznacza, że nie ma on 
żadnych interesownych pragnień. I tylko do niego należy doskonały spokój, a 
nie do tych, którzy wałczą o osobiste korzyści. Czysty wielbiciel pragnie 
jedynie zadowolić Najwyższego Pana, a Pan mówi, że bez trudu może 
osiągnąć Go każdy, kto oddany jest Mu bez reszty. Wielbiciel może pełnić 
służbę dla którejkolwiek z transcendentalnych form Najwyższego Pana i nie 
spotyka się z żadnymi problemami, które nękają praktykujących inne yogi. 
Bhakti-yoga jest bardzo prosta, czysta i łatwa do wykonywania. Można 
rozpocząć ją od intonowania Hare Kr�i:ia. Kr�i:iajest bardzo łaskawy dla tych, 
którzy angażują się w Jego służbę. Na różne sposoby pomaga temu wielbicielo
wi, który Mu się całkowicie podporządkował, tak aby ten mógł zrozumieć Go 
takim,jakimjest naprawdę. Pan daje mu dostateczną inteligencję, dzięki której 
wielbiciel może ostatecznie osiągnąć Go w Jego duchowym królestwie. 
Szczególną cechą czystego wielbiciela jest to, że zawsze, bez względu na czas 
i miejsce, myśli on o Kr�i:iie. Nie powinno być w tym żadnych przeszkód. 
Powinien być on w stanie pełnić swoją służbę wszędzie i o każdej porze. 
Niektórzy mówią, iż wielbiciel powinien pozostawać w świętym miejscu, 
takim jak Vrndiivana, czy też w tych świętych miastach, gdzie mieszkał Pan, 
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ale czysty wielbiciel może mieszkać gdziekolwiek i tam - poprzez swoją 
służbę oddania - stworzyć atmosferę Vrndavany. To właśnie Śri Advaita 
powiedział Panu Caitanyi - "Gdziekolwiek Ty jesteś, O Panie - tam jest 
Vrndavana" . 

Czysty wielbiciel bezustannie pamięta Kr�Qę i zawsze medytuje o Nim. Dla 
wielbiciela o takich kwalifikacjach Pan jest najłatwiej osiągalny. Bhakti-yoga 
jest tym systemem, który Gita poleca ponad wszystkie inne. Na ogół bhakti
yogini zaangażowani są w służbę oddania na pięć różnych sposobów: I )  
śanta-bhakta jest zaangażowany w służbę oddania w sposób neutralny; 2) 
dasya-bhakta zaangażowany jest w służbę oddania jako sługa; 3) sakhya
bhak1a jest przyjacielem Pana; 4) vatsalya-bhakta - zaangażowany w służbę 
oddania jako rodzic Pana; 5 )  madhurya-bhakta - zaangażowany w służbę 
oddania jako kochanek Najwyższego Pana. Czysty wielbiciel będący w 
jakimkolwiek z tych związków z Panem, zawsze zaangażowany jest w 
transcendentalną służbę miłości dlaNajwyższegoPana. Wskutek tegoPanjest 
dla niego łatwo osiągalny. Czysty wielbiciel nie może zapomnieć Najwyższego 
Pana nawet na chwilę, i podobnie, Najwyższy Pan nawet na moment nie może 
zapomnieć o Swoim czystym wielbicielu. Jest to największe błogosławienstwo 
procesu świadomości Kr�Qy, intonowania mahamantry Hare Kr�Qa. 

lEKST 1 5  

łłl�;� �"ł�•łł �:��mll«fł{ I 
9{T�ą-Rf łł(l�łłi"ł: � 1R1'i ą�: 1 1 ��1 1  

mam upetya punar janma 
duf:ikhalayam aśaśvatam

napnuvanti mahalmanaf:i 
samsiddhim paramam gataf:i 

mam-Mnie; upe1ya-osiągając; punaf:i-ponownie;janma-narodziny; duf:i
kha-alayam-miejsce nieszczęść; aśaśvatam-tymczasowe; na-nigdy; apnu
vanti-osiągają; mahatmanaf:i-wielkie dusze; samsiddhim-doskonałość; pa
ra mam-ostateczna; gataf:i-osiągnięta. 
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TŁUMACZENIE 
Osiągnąwszy Mnie, wielkie dusze, będąc oddanymi Mi yoginami, n igdy 

nie powracają  do tego tymczasowego, pełnego n ieszczęść świata, albo· 
wiem osiągnęły one najwyższą doskonałość. 

ZNACZENIE 
Ponieważ ten tymczasowy świat materialny pełen jest nieszczęść związa

nych z narodzinami, starością, chorobami i śmiercią, naturalnie ten, kto 
osiąga największą doskonałość i dostaje się na najwyższą planetę,Kr�r:ialokę, 
Golokę Vrodavana, nie pragnie już więcej tutaj wracać. Literatura wedyjska 
opisuje, iż planeta ta znajduje się poza naszą materialną wizją i uważana jest 
za najwyższy ceł. M ahiitma (wielka dusza) otrzymuje wiedzę transcendental
ną od zrealizowanego wielbiciela i w ten sposób rozwija służbę oddania w 
świadomości Km1y. Ta służba oddania absorbuje go tak bardzo, że nie 
pragnie on już wzniesienia się na żadną z wyższych planet; nie pragnie nawet 
przeniesienia się na jakąkolwiek z planet duchowych. Pragnie jedynie 
towarzystwa Kr�QY i niczego innego. Takie wielkie, świadome Kr�r:iy dusze 
osiągają najwyższą doskonałość życia. Innymi słowy, są to dusze najwyższe. 

lEKSf 1 6  
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iibrahma-bhuvaniil /okii� 
punar iivartino'rjuna 

miim upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

ii.brah ma-aż do planety Brahmaloka; bhuvaniit-z systemów planetarnych; 
/okii.�-planety; puna�- ponownie; iivartina�-powracając; arjuna-0 Arjuno; 
miim-do Mnie; upetya-przybywając; tu-ale; kaunteya-0 synu Kunti; 
puna� janma-ponowne narodziny; na-nigdy; vidyate-przyjmuje. 
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TŁUMACZENIE 
Wszystkie planety w materialnym świecie, od najwyższej do najniższej, 

są miejscami niedoli , powtarzających się narodzin i śmierci . Lecz kto 
przybywa do Mojej s iedziby, O synu Kunti , ten nigdy już nie rodz i się 
ponownie. 

ZNACZENIE 
Zanim będą w stanie osiągnąć transcendentalną siedzibę Km1y i nigdy już 

nie powracać, wszystkie typy yogi nów (karma, j na na, ha[ ha' etc . ), wszyscy 
oni muszą w końcu osiągnąć doskonałość oddania w bhakti-yodze, czyli 
świadomości Km1y, Ci, którzy osiągają najwyższe planety materialne, czyli 
planety półbogów, nadal podlegają powtarzającym się narodzinom i śmierci. 
Jak ludzie z Z iemi wznoszą się na planety wyższe, tak ludzie z wyższych 
planet, takich jak Brahmaloka, Candraloka i Indraloka, upadają na Ziemię. 
Spełnianie ofiary nazywanej pancagnividya, polecanej w Ka[ ha Upani�ad, 
umożliwia osiągnięcie Brahmaloki; kto jednak na Brahmaloce nie praktykuje 
świadomości Km1y, musi powrócić na Ziemię . Osoby, które osiągnąwszy 
planety wyższe, robią tam postępy w świadomości Kr�Qy, stopniowo wzno
szone są na planety coraz wyższe, a w czasie unicestwienia wszechświata 
przenoszone zostają do wiecznego królestwa duchowego. Kiedy następuje 
unicestwienie tego materialnego wszechświata, Brahma i jego wielbiciele, 
którzy bezustannie zaangażowani są w świadomość Kr�Qy, wszyscy oni -
odpowiednio do swoich pragnień - przenoszeni są do świata duchowego, na 
określone planety duchowe. 

TEKST 1 7  
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sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahmar;o vidu� 

ratriin yuga-sahasrantain 
te' ho-ratra-vido ja na� 



Tekst 1 7 )  Osiąganie Najwyższego 427 

sahasra-tysiąc; yuga-milleniów; prayantam-włączając; aha�-dzień; yat 
-ten; brahma�a�-Brahmy; vidu�-wiedz to; riitrim-noc; yuga-millenium; 
sahasra-antiim-podobnie, pod koniec jednego tysiąclecia; te-to; aha�
riitra-dzień i noc; vida�-rozumieją; janii�-ludzie. 

1L UMACZENIE 
Według ludzkich obliczeń, tys iąc epok wziętych razem składa s ię na 

jeden dzień Brahmy. Równie długo trwa jego noc. 

ZNACZENIE 
Czas trwania materialnego wszechświata jest ograniczony. Manifestuje się 

on w cyklu kalp. Kalpa jest dniem Brahmy, a najeden dzień Brahmy składa się 
tysiąc cykli czterech yug, czyli wieków: Satya, Treta, Dvapara i Kali. Cykl 
Satya charakteryzuje się cnotliwością, mądrością i religijnością, nie ma tu 
praktycznie ignorancji i przestępstw, i yuga ta trwa l 728 OOO lat. W Treta
yuga zaczyna się przestępczość i rozpusta, i yuga ta trwa l 296 OOO lat. 
W Dvapara-yuga następuje jeszcze większy upadek moralności i religii, 
wzrasta przestępczość, i yuga ta trwa 864 OOO lat. I ostatecznie, Kali-yuga 
(yuga której doświadczamy przez ostatnie 5 OOO lat) charakteryzuje się 
obfitością konfliktów, ignorancją, niereligijnością i przestępczością, kiedy 
prawdziwe cnoty praktycznie już nie istnieją, i yuga ta trwa 432 OOO lat. W 
Kali-yuga przestępczość wzrasta do tego stopnia, że pod koniec tej yugi Sam 
Najwyższy Pan pojawi się jako Kalki avatara , aby zniszczyć demony, ocalić 
Swoich wielbicieli i rozpocząć następną Satya-yugę. Proces ten powtarza się. 
Cztery takie yug i powtórzone tysiąc razy składają się najeden dzień Brahmy 
boga stwórcy, i ta sama liczba tworzy jedną noc. Brahma żyje sto takich " lat" i 
następnie umiera. Te " sto lat" równa się 3 1 1 bilionom 40 miliardom 
( 3 1 1 040 OOO OOO OOO) lat ziemskich. Według tych obliczeń, życie Brahmy 
zdaję się być nieskończonym, lecz w porównaniu z wiecznością jest ono tak 
krótkie - jak błysk błyskawicy. W Oceanie Przyczyn jest niezliczona ilość 
Brahm pojawiających się i znikających - jak bańki na Atlantyku. Będąc 
częścią tego materialnego wszechświata, Brahma i jego świat podlegają 
ciągłym zmianom. 

W materialnym wszechświecie nawet Brahma nie jest wolny od procesu 
narodzin, starości, chorób i śmierci. Jednakże będąc - poprzez zarządzanie 
tym wszechświatem - bezpośrednio zaangażowanym w służbę Najwyższego 
Pana od razu osiąga on wyzwolenie. Oświeceni sannyiislni promowani są na 
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planetę Brahmy, Brahmałokę, która jest najwyższą planetą w tym materialnym 
wszechświecie i która trwa dłużej niż wszystkie inne planety " niebiańskie" z 
wyższej sfery systemu planetarnego. Lecz w odpowiednim czasie, zarówno 
Brahma, jak i wszyscy mieszkańcy Brahmałoki podlegają śmierci, zgodnie z 
prawami natury materialnej .  

lEKST 1 8  
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avyaktiid vyaktaya� sarvii� 

prabhavanty ahar-iigame 
riitry-iigame praliyante 

tatraiviivyakta-samjiiake 

avyaktiit-z niezamanifestowanego; vyaktaya�-żywe istoty; sarvii�-wszys
tkie; prabhavanti-powstają; aha�-iigame-na początku dnia; riitri-iigame-z 
zapadnięciem nocy; praliyante-zostają unicestwione; tatra-tam; eva-z 
pewnością; avyakta-niezamanifestowany; samjiiake-nazywany. 

11:, UMACZENIE 
Kiedy dzień Brahmy się zaczyna, jawi się cały ten ogrom żywego 

istnienia, a gdy noc zapada, wszystko ono ginie. 

ZNACZENIE 
Istoty mniej inteligentne próbują pozostać w tym materialnym świecie i 

odpowiednio do swojej karmy zostają wynoszone łub ulegają degradacji w 
różnych systemach planetarnych. Podczas dnia Brahmy przejawiają swoją 
aktywność, a z nadejściem nocy Brahmy wszystkie zostają unicestwione. 
Podczas tego dnia otrzymują różnego rodzaju ciała dla działalności material
nej, lecz w czasie nocy ciała te znikają.Jivy ( indywidualne dusze) pozostają 
wtedy skupione w ciele Vi�QU, aby na nowo zamanifestować się z nadejściem 
kolejnego dnia Brahmy. Kiedy życie Brahmy ostatecznie kończy się, wszystkie 
one ulegają unicestwieniu i pozostają niezamanifestowane przez wiele, wiele 
milionów lat. W końcu, kiedy Brahma rodzi się ponownie w następnym 
millenium, znowu przejawiają swoją aktywność. W ten sposóbjivy trzymane 
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są w niewoli świata materialnego. Jednakże te inteligentne istoty, które 
przyjmują świadomość Kr�ąy - i pełniąc służbę oddania intonują Hare Kr�ąa, 
Hare Rama - przenoszą się ,już nawet w tym życiu, na planetęKr�i:iy i osiągają 
tam wieczne szczęście, nie podlegając ponownie takim narodzinom. 

lEKST 1 9  
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bhuta-griima� sa eviiyam 
bhutvii bhutvii prallyate 

riitry-iigame'vaśa� piirtha 
prabhavaty ahar-iigame 

bhuta-griima�-ogół. wszystkich żywych istot; sa�-one; eva-z pewnością; 
ayam-to; bhutva bhutvii-rodząc się; praliyate-niszczone; riitri-noc; iigame 
-z nadejściem; avaśa�-automatycznie; piirtha--0 synu Pfthy; prabhavanti
manifestują; aha�-podczas dnia; iigame-z nadejściem. 

11:. UMACZENIE 
I raz za razem, gdy dzień przychodzi, ten zastęp istot uaktywnia się, 

lecz z każdym zapadnięciem nocy, O Partho, bezradn ie znika. 

lEKST 20 
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paras tasmiit tu bhiivo 'nyo 
'vyakto 'vyaktiit saniitana� 

ya� sa sarve$u bhute$u 
naśyatsu na vinaśyati 

para�-transcendentalny; tasmiit-od tej; tu-ale; bhiiva�-natura; anya�
inna; avyakta�-niezamanifestowana ; avyaktiit-od niezamanifestowanej; 
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saniitanal;z-wieczna; yal;z-ta; sal;z-która; sarve�u-cata; bhute�u-manite
stacja; naśyatsu-ulegając unicestwieniu; na-nigdy; vinaśyati-unicestwiona. 

TŁUMACZENIE 
Jednak istnieje jeszcze inna natura - wieczna i transcendentalna w 

stosunku do tej zamanifestowanej i niezamanifestowanej materii. Jest 
ona najwyższą i n igdy nie ulega unicestwieniu. Kiedy wszystko w tym 

. świecie ulega zagładzie, ta część pozostaje niezmienną. 

ZNACZENIE 
Wyższa, duchowa energia Kr�r:iY jest transcendentalna i wieczna. Jest ona 

poza wszelkimi zmianami, którym podlega natura materialna, manifestująca 
się podczas dnia Brahmy, a podczas nocy Brahmy pozostająca w stanie 
niezamanifestowanym. Wyższa energia Kr�r:iy posiada jakości całkowicie 
przeciwne do natury materialnej. Wyższa i niższa natura objaśnione zostały 
w rozdz. siódmym. 
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avyakto 'k�ara ity uktas 
tam ahul;z paramam gat im 

yam prapya na nivartante 
tad dhama paramam mama 

avyaktal;z-niezamanifestowany; ak�aral;z-nieomylny; Ili-zatem; uktal;z
powiedziane; tam-ta która; ahul;z-jest znana; priipya-osiągając; na-nigdy; 
nivartante-powraca; tathama-ta siedziba; paramam-najwyższa; mama
Moja. 

TŁUMACZENIE 
To najwyższe miejsce pobytu nazywane jest n iezamanifestowanym i 

nieomylnym. I jest ono najwyższym przeznaczeniem. Kto idzie tam, 
nigdy nie powraca. Jest to Moje najwyższe królestwo. 
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ZNACZENIE 
Najwyższa siedziba Osoby Boga, Km1y, opisana została w Brahma

samhitii jako cintiima1;ii-dhiima - miejsce gdzie spełniane są wszystkie 
pragnienia. Najwyższe królestwo Pana K�QY, znane jako Golaka Vrndavana, 
pełne jest pałaców z "  kamieni filozoficznych" . I pełne jest drzew nazywanych 
"drzewami pragnień" , które dostarczają każdego rodzaju pożądanego poży
wienia. Są tam krowy nazywane surabhi, dające nieograniczone ilości mleka. 
Zaś Pan obsługiwany jest w Swoim królestwie przez setki tysięcy bogiń 
szczęścia (Lak�ml), i nazywany jest tam Govindą, pierwotnym Panem, 
przyczyną wszystkich przyczyn. Pan zwykł tam grać na Swoim flecie ( venum 
kvanantam ) . Jego transcendentalna forma jest najbardziej atrakcyjną we 
wszystkich światach - Jego oczy podobne są płatkom kwiatu lotosu, a ciało 
Jego jest koloru chmur. Jest On tak atrakcyjny, że Jego piękno przewyższa 
piękno tysięcy Kupidynów. Nosi szafranowe szaty, girlandy wokot szyi i 
pawie pióro we włosach. W Gicie Pan Kr�ąa daje jedynie niewielkie 
informacje o Swojej Osobistej siedzibie (Golaka Vrndavana), która jest 
najwyższą planetą w królestwie duchowym. Szeroki opis tej planety dany jest 
w B rahma-samh itii. Literatura wedyjska mówi, iż nie ma nic wyższego ponad 
to miejsce pobytu Najwyższego Boga, i że miejsce to jest najwyższym 
przeznaczeniem. Kto przychodzi tam, nigdy nie powraca do tego świata 
materialnego. Najwyższe królestwo Kr�QY i Sam Kr�ąa, będąc tej samej 
jakości, nie są czymś różnym. Vrndavana znajdująca się na naszej planecie 
Z iemi, położona 90 mil na południowy-wschód od Delhi, jest repliką tej 
najwyższej Goloki Vrndavana usytuowanej w niebie duchowym. Kiedy K�ąa 
zszedł na tą Ziemię, oddawał się Swoim rozrywkom na tym określonym 
kawałku lądu, znanym jako Vrndavana, w okręgu Mathura w Indiach. 

TEKST 22  
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puru�a� sa para� piirtha 
bhaktyii labhyas tv ananyayii 

yasyiinta�sthiini bhutiini 
yena sarvam idam latam 
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puru�a�-Najwyższa Osoba ; sa�-On ;para�-Najwyższy, którego nikt nie 
przewyższa;pdrtha-0 synu Pfthy; bhaktyd-przez służbę oddania; labhya�
może zostać osiągnięty; tu-ale; ananyaya-czyste niezachwiane oddanie; 
yasya-Jego; anta�sthani-wewnątrz; bhutani-w tej manifestacji materialnej; 
yena-przez którego; sarvam-wszystko; idam-cokolwiek możemy zobaczyć; 
latam-rozprzestrzeniony. 

11:,UMACZENIE 
Najwyższa Osoba Boga, który przewyższa wszystko, osiągalny jest 

przez czyste oddanie. Mimo iż zawsze obecny w Swojej siedzibie, jest 
wszechprzenikający i wszystko w Nim jest usytuowane. 

ZNACZENIE 
Wyraźnie oznajmiono tutaj ,  że najwyższym przeznaczeniem, z którego nie 

ma powrotu, jest siedziba Kr�ąy, Najwyższej Osoby. Brahma-samhita 
opisuje to najwyższe królestwo jako ananda-cinmaya-rasa, miejsce, gdzie 
wszystko jest wypełnione duchową radością. Cokolwiek tam istnieje, pełne 
jest duchowego szczęścia - nie ma tam niczego, co materialne. Wszelka 
tamtejsza różnorodność jest ekspansją Samego Najwyższego Pana, gdyż cała 
ta manifestacja jest całkowicie energią duchową, jak wyjaśnione to zostało w 
rozdz. siódmym. Jeśli chodzi o ten świat materialny, to chociaż Pan przebywa 
zawsze w Swojej najwyższej siedzibie, jest On niemniej jednak wszech
przenikający poprzez Swoją energię materialną. Więc poprzez energie 
duchowe i materialne obecny jest wszędzie - zarówno w światach duchowych, 
jak i materialnych. Yasyanta�stani oznacza, iż utrzymuje On wszystko, 
zarówno energie duchowe, jak i materialne. 

Wyraźnie zostało powiedziane tutaj, że jedynie przez bhakti, czyli służbę 
oddania, można dostać się na duchowy system planetarny - Vaikur:ąhy. Na 
wszystkich Vaikuą!hach jest tylko jeden Najwyższy Bóg, Kr�ąa, który 
rozwinął się w miliony pełnych, kompletnych ekspansji . Ekspansje te są 
czterorękie i przewodniczą one na niezliczonych planetach duchowych. 
Znane są pod różnymi imionami - Puru�ottama, Trivikrama, Keśava, 
Madhava, Aniruddha, Hr�lkeśa, Sankar�aąa, Pradyumna, Śńdhara, Vasu
deva, Damodara, Janardana, Narayaąa, Vamana, Padmanabha, etc. Te 
kompletne ekspansje podobne są liściom drzewa, a głównym drzewem jest 
Kr�ąa. Zamieszkując na Goloka Vrndavana, w Swojej najwyższej siedzibie, 
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Kr�ąa systematycznie i w sposób bezbłędny sprawuje pieczę nad wszystkimi 
sprawami w obu wszechświatach (duchowym i materialnym) mocą Swojej 
wszech-przenikliwości. 

lEKST 23  

� � �wtlt�•UtRi � �: I 
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yatra kale tv anavrttim 
avrttim caiva yogina� 

prayata yanti tam kalam 
vak�yami bharatar�abha 

yatra-w tym; kale-czasie; tu-ale; anavrttim-nie ma powrotu; ca-również; 
eva-na pewno; yogina�-różnego rodzaju mistyków; prayata�-ten, który 
udaje się; yanti-opuszcza; tam-ten; kalam-czas; vak�yami-opisując; bha
ratar�abha-0 najlepszy z Bharatów. 

11:,UMACZENIE 
O naj lepszy spośród Bharatów, teraz objaśnię ci różne pory, o których 

gdy ktoś opuszcza ten świat, n igdy już tutaj nie powraca. 

ZNACZENIE 
Czyści wielbiciele Najwyższego Pana, będąc całkowicie Mu podporządko

wanymi duszami, nie dbają o to, kiedy ani też jaką metodą opuszczą 
swoje ciała. Wszystko pozostawiają w rękach Kr�ąy, i w ten sposób bez trudu 
i szczęśliwie powracają do Boga. Ale ci, którzy nie są czystymi wielbicielam i 
zamiast tego polegają na takich metodach realizacji duchowej, jak karma
yoga,jiiana-yoga, ha{ha-yoga, etc., muszą opuścić swoje ciała w odpowiednim 
czasie, aby mieć pewność, czy powrócą, czy też nie powrócą do tego świata 
narodzin i śmierci. 

Doskonały yogin może wybrać miejsce i czas dla opuszczenia tego świata 
materialnego, ale jeśli nie jest doskonałym, wtedy musi opuścić ten świat 
zgodnie z wolą natury. W wersetach tych Pan tiumaczy najlepsze pory, 
naj lepszy czas, do opuszczenia ciała, tak aby nie powrócić już tutaj więcej .  
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Według Acaryi Baladevy Vidyabhu�ar:iy, sankryckie słowo kala, użyte tutaj ,  
odnosi się do bóstwa rządzącego czasem. 

lEKST 24 

31fił�ą1Rt<(: �: "''łHU i3'1<1łłitł( I 
� !flmfT łl� Qf ""fą�') �: l l�Vl l  

agnir jyotir aha� suk/a� 
�m:1-masa uuarayaf:zam 

tatra prayata gacchanti 
brah ma brahma-vido jana� 

agni�-ogień;jyoti�-światło; aha�-dzień; sukla�-biały; �a{-masa�-sześć 
miesięcy; uuaraya�am-kiedy słońce przechodzi na północną stronę; tatra
tam; prayata�-ten, kto udaje się; gacchanti-odchodzi; brahma-Absolut; 
brahma-vida�-znawca Absolutu; jana�-osoba. 

TŁUMACZENIE 
Znawcy Najwyższego Brahmana odchodzą z tego świata w pomyślnym 

momencie, w świetle - kiedy bóstwo ognia panuje nad atmosferą, w czasie 
dwóch tygodni księżyca i podczas sześciomiesięcznej wędrówki słońca 
po północnej stronie n ieba. 

ZNACZENIE 
Kiedy mowa o ogniu, świetle, dniu i księżycu, należy wiedzieć, że poza nimi 

znajdują się różne przewodzące bóstwa, które zajmują się organizowaniem 
przejścia duszy. Śmierć jest dlajivy momentem przejścia na ścieżkę nowego 
życia. Jeśli ktoś opuszcza ciało w sposób opisany powyżej ,  czy to przypadkowo, 
czy poprzez odpowiednie przygotowania, może osiągnąć bezosobowe brah
majyoti. Mistycy zaawansowani w praktyce yogi mogą wybrać odpowiedni 
czas i miejsce do opuszczenia ciała. Inni nie mają na to wpływu. Jeśli 
przypadkowo opuszczą ciała w pomyślnym momencie, wtedy nie powracają 
już do cyklu narodzin i śmierci. Jeśli jednak nie jest to czas odpowiedni, to 
istnieje wszelka możliwość powrotu. Ale czysty, świadomy Kr�QY wielbiciel 
nie musi obawiać się powrotu, bez względu na to, czy opuszcza to ciało w 
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momencie pomyślnym czy niepomyślnym, przypadkowo czy po przygoto
waniu. 

lEKST 25 

� <l�«l�ł Pf: 1Clłłl�I �Ollł411'( I 
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dhumo riitris tathii kr�IJa� 
�al}-miisii dak�il}iiyanam 

tatra ciindramasam jyotir 
yogi priipya nivartate 

dhuma�-mgła; riitri�-noc; tathii-również;kr�IJa�-dwa tygodnie, kiedy 
księżyc nie jest widoczny; �a{-miisii�-sześć miesięcy; dak�il}a-ayanam
kiedy słońce wędruje po południowej stronie nieba; tatra-tam; ciindramasam 
-planeta Księżyc; 1yoti�-światło; yogi-mistyk; priipya-osiąga; nivartate
powraca. 

11..UMACZENIE 
Mistyk, który odchodzi z tego świata podczas mglistej nocy, w ciągu 

dwóch bezksiężycowych tygodni  czy podczas sześciomiesięcznej wę
drówki słońca po południowej stronie n ieba - wraca tu ponownie. 

ZNACZENIE 
Trzecia pieśń Śrimad-Bhiigvatam infonnuje, że osoby będące ekspertami 

w działaniu dla rezultatów i metodach składania ofiar tu na Ziemi, w chwili 
śmierci osiągają planetę Księżyc. Te zaawansowane dusze żyją na Księżycu 
około IO OOO lat (według obliczeń półbogów) i cieszą się tamtejszym życiem, 
pijąc napój soma-rasa. W końcu jednak powracają na Ziemię. Oznacza to, że 
na Księżycu żyją istoty wyższego rzędu, mimo iż mogą być one niedostrze
galne dla zmysłów przeciętnych ludzi z Z iemi. 

lEKST 26 
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śuk/a-kr�'.'e gati hy ete 
jagata� śaśvate mate 

ekaya yaty anavrttim 
anyayavartate puna� 

[Rozdz. 8 

śukla-światło; kr�'.'e-ciemność; gali-odchodząc; hi-z pewnością; ete
wszystkie te; jagata�-tego mateńalnego świata; śaśvate-Vedy; mate-wed
ług; ekaya-jedną; yati-udaje się; anavrttim-nie ma powrotu; anyaya-drugą; 
avartate-powraca; puna�-ponownie. 

Il.UMACZENIE 
Według Ved, dwa są sposoby opuszczania tego świata - jeden w świetle, 

a drugi w c iemności. Kiedy ktoś odchodz i  w $wietle, nie powraca nigdy, 
lecz kto w c iemności odchodzi, ten musi powrócić ponownie. 

ZNACZENIE 
Ten sam opis odejścia i powrotu cytuje Acarya Baladeva Vidyabhii�al)a z 

Chandogya Upani�ad. W ten sposób od niepamiętnych czasów przychodzą i 
odchodzą osoby pracujące dla zysków i filozofowie spekulanci. Właściwie nie 
osiągają oni ostatecznego zbawienia, ponieważ nie podporządkowują się 
Kr�Qie. 

lEKSf 27  
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naite srti part h a  janan 
yogi muhyati kaścana 

tasmat sarve�u kale�u 
yoga-yukto bhavarjuna 

na-nigdy; ete-wszystkie te; srti-różne ścieżki; partha-o synu Prthy; 
janan-nawet jeśli znają; yogi-wiełbiciełe Pana; muhyati-zdezorientowani; 
kaścana-każdy; tasmat-dlatego; sarve�u kale�u-zawsze; yoga-yukta�
będąc zaangażowanym w świadomość Kf�l)y; bhava-zostań; arjuna--0 
Arjuno. 
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11:. UMACZENIE 
Wielbic iele, którzy znają te dwie ścieżki, O Arjuno, nie błądzą nigdy. 

Dlatego bądź zawsze n iewzruszony w oddaniu. 

ZNACZ E N I E  

Km1a mówi tutaj Arjunie, że nie powinien być on niepokojony istnieniem 
rożnych ścieżek, którymi może podążać dusza, opuszczając ten świat 
materialny. Wielbiciel Najwyższego Pana nigdy nie powinien martwić się o to, 
czy odejdzie przypadkowo, czy też planowo. Wielbiciel powinien być 
niezachwiany w świadomości Kr�i:iy i powinien intonować Hare K�ąa. 
Powinien on wiedzieć, że każda z tych wyżej wymienionych ścieżek jest 
kłopotliwa. Najlepszym sposobem na to, aby zawsze być pogrążonym w 
świadomości Kr�ąy, jest ciągłe pozostawanie w Jego służbie. To uczyni 
ścieżkę powrotu do królestwa duchowego bezpieczną, pewną i prostą. 
Szczególnie ważne w tym wersie jest słowo yoga-yukta. Kto jest wytrwały w 
yodze, ten bezustannie i we wszystkich swoich czynnościach pogrążony jest w 
świadomości Kr�ąy. Śri Rupa Gosvami radzi, aby nie przywiązywać się do 
świata materialnego i postępować w taki sposób, aby wszystkie nasze 
przedsięwzięcia były przesycone świadomością Kr�ąy. W ten sposób osiąga 
się doskonałość. Wielbiciel Pana nie jest niepokojony przez powyższe opisy, 
ponieważ wie on doskonale, że jego odejście do najwyższego królestwa 
gwarantuje mu jego służba oddania. 

TEKST 28 
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vede$U yajne$U tapa�su caiva 
dane$u yat pU1Jya-pha/ain pradi${am 

atyeti tar sarvam idain viditva 
yogi param sthanam upaiti cadyam 

vede$u-w studiowaniu Ved; yajne�u-w spełnianiuyaj1ias (ofiar); tapa�su
praktykując różnego rodzaju wyrzeczenia; ca-również; eva-z pewnością; 
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dane�u-w rozdawaniu jałmużny; yat-ten, który; pw.1ya-pha/am-efekt poboż
nego postępowania; pradi�{am-skierowany; atyeti-przechodzi; rat-wszyscy 
ci; sarvam idam-wszystkie te opisane powyżej; viditva-wiedząc; yogi-wieł
bicieł; param-najwyższa; sthanam-siedziba; upaiti-osiągnięty spokój; ca
również; adyam-oryginałny. 

11:.UMACZENIE 
Kto przyjmuje ścieżkę służby oddania, ten nie jest wcale pozbawiony 

rezultatów pochodzących ze studiowania Ved, praktykowania surowych 
wyrzeczeń, rozdawania  jałmużny, czy też uprawiania filozofii i pracy dla 
korzyści. I w końcu osiąga on najwyższą s iedzibę. 

ZNACZENIE 
Werset ten jest podsumowaniem rozdziału siódmego i ósmego, szczególnie 

jeśli chodzi o świadomość Km1y i służbę oddania. Vedy należy studiować pod 
kierunkiem mistrza duchowego i żyjąc pod jego opieką prąktykować wiele 
wyrzeczeń. Brahmacari ma mieszkać w domu mistrza duchowego jako jego 
sługa, musi chodzić od drzwi do drzwi żebrając, a następnie wszystko 
oddawać mistrzowi duchowemu. Przyjmuje pokarm tylko z polecenia mistrza 
duchowego, a jeśli ten nie zawoła go któregoś dnia na posiłek, wtedy pości. Są 
to niektóre z zasad wedyjskich odnoszących się do życia brahmacari. 

Studiując Vedy pod kierunkiem mistrza duchowego przez okres trwający od 
lat pięciu do dwudziestu, może stać się on człowiekiem doskonałego 
charakteru. Ved nie należy studiować w celu rekreacji, jak jest to w zwyczaju 
fotelowych spekulantów, lecz dla uformowania charakteru. Po takim przeszko
leniu brahmacari może ożenić się i rozpocząć życie rodzinne. Żyjąc w 
małżeństwie nadał musi spełniać wiele ofiar i walczyć o dalsze oświecenie. Po 
porzuceniu życia rodzinnego i przyjęciu porządku zwanego v<inaprastha, 
oddaje się surowym pokutom, np. zan:iieszkuje w lesie, nosi odzienie z kory, 
nie goli się, etc. Przez spełnienie tych czterech porządków (brahmac<irya, 
grhastha, v<inaprastha, i ostatecznie sanny<isa) można osiągnąć dosko
nałość życia. Niektórzy zostają następnie promowani do królestw niebiańskich 
(planety w wyższym systemie planetarnym), a jeśli zostają jeszcze bardziej 
oświeceni, osiągają wyzwolenie w niebie duchowym, czy to w bezosobowym 
brahmajyoti, czy też na planetach Vaikui:iiha, albo Kr��ałoce. Taką ścieżkę 
przedstawia literatura wedyjska. 

Jednakże piękno świadomości Kr�i:iy polega na tym, że angażując się w 
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służbę oddania można od razu przekroczyć wszystkie rytuały odnoszące się 
do różnych porządków życia. 

Rozdziały: siódmy i ósmy, należy spróbować zrozumieć nie poprzez studia 
akademickie czy umysłowe spekulacje, lecz przez słuchanie ich od czystych 
wielbicieli. Istota Gity zawiera się w rozdziałach od szóstego do dwunastego. 
Jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwym, aby zrozumieć Gitę - szczególnie te sześć 
środkowych rozdziałów - w obcowaniu z wielbicielami, wtedy jego życie 
natychmiast staje się chwalebne, bez praktykowania jakichkolwiek pokut, 
ofiar, dobroczynności, spekulacji , etc. Gity należy słuchać od wielbicieli, 
albowiem jak zostało to powiedziane na początku rozdz. czwartego, tylko oni 
mogą zrozumieć ją w sposób doskonały. I takie słuchanie Gity nazywane jest 
wiarą. Poprzez obcowanie z wielbicielami można zaangażować się w służbę 
oddania i dzięki tej służbie oddania zrozumieć czyny Kr�QY, Jego formę, 
rozrywki, imię, etc. oraz uwolnić się od wszelkich obaw. Kiedy rozwiane 
zostaną wszystkie wątpliwości, wtedy studiowanie Gity staje się niezwykłe 
przyjemne, następuje pełne odczucie i zamiłowanie do świadomościKr�Qy. W 
stanie zaawansowanym rozwija się miłość do Kr�QY i to jest początek stanu 
najwyższej doskonałości w życiu, a stan ten jest przygotowaniem do powrotu 
do siedziby Kr�QY w niebie duchowym, na Gołokę Vrndavana. Tam wielbiciel 
Pana osiąga wieczne szczęście. 

W ten sposób końcu� się wyjaśnienia Bhaktivedanty do ósmego rozdz. 
Śrimad-Bhagavad-gity, traktuja.cego o Osia.ganiu Najwyższego. 





ROZDZIAŁ IX 

Wiedza Najbardziej Poufna 

lEKST I 
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śri bhagavan u vaca 
idain tu te guhyatamain 

pravak�yamy anasuyave 
jiianain vijiiana-sahitain 

yaj jiiatva mok�yase'śubhat 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; idam-to; tu-ale; 
te-tobie; guhyatamam-najbardziej poufna; pravak�yami-mówię; anasuyave 
-dla tych, którzy nie zazdroszczą; jiianam-wiedza; vijiiana-wiedza zreali
zowana; sahitam-z; yat-którą; jiiatva-znając; mok�yase-być wyzwolonym; 
aśubhat-z pełnej trosk egzystencji materialnej .  

44 1 
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Il, UMACZENIE 
Najwyższy Pan rzekł: Mój drogi Arjuno, ponieważ n igdy Mi n ie 

zazdrościsz, wyjawię ci teraz tą najskrytszą  mądrość, którą poznawszy 
wyzwolony będziesz od trosk egzystencj i  m aterialnej. 

ZNACZENIE 
Im więcej wielbiciel słucha o chwałach Najwyższego Pana, tym bardziej 

staje się oświecony. Ten proces słuchania poleca Śrimad-Bhiigavatam : 
"Przekazy Najwyższej Osoba Boga są pełne mocy i moce te mogą zostać 
zrealizowane, jeśli tematy odnoszące się do Najwyższego Boga dyskutowane 
są pomiędzy wielbicielami. Nie można tego osiągnąć przez obcowanie ze 
świeckimi naukowcami czy spekulantami umysłowymi, jako że jest to wiedza 
zrealizowana." 

Wielbiciele bezustannie zaangażowani są w służbę Najwyższego Pana. Pan 
zna mentalność i szczerość poszczególnych żywych istot, które zaangażowane 
są w świadomość K�QY i daje im inteligencję, aby w obcowaniu z wielbicielami 
zrozumiały naukę oKr�i:iie.Dyskusje oKr�i:iie posiadają szczególną moc i jeśli 
jakaś szczęśliwa osoba ma okazję przebyw�ć z wielbicielami i stara się 
przyswoić tę Wiedzę, wtedy z pewnością uczyni postęp w kierunku realizacji 
duchowej. Aby zachęcić Arjunę do coraz większego postępu w jego służbie, 
Pan K�i:ia przedstawia w tym rozdz. sprawy bardziej poufne od tych, które 
wyjawił wcześniej .  

Sam początek Bhagavad-gity, rozdz. pierwszy, jest mniej lub bardziej 
wprowadzeniem do dalszej treści tej książki, a wiedza duchowa przedstawiona 
w rozdz. drugim i trzecim nazywana jest poufną. Tematy dyskutowane w 
rozdz. siódmym i ósmym szczególnie odnoszą się do służby oddania i 
ponieważ przynoszą one oświecenie w świadomości Kr�i:tY, nazywane są 
bardziej poufnymi. Lecz tematy przedstawione w rozdz. dziewiątym mają do 
czynienia z czystą służbą oddania i dlatego wiedza ta nazywana jest 
najbardziej poufną. Kto posiada najbardziej poufną wiedzę o Kr�i:iie, ten jest z 
natury transcendentalny i nawet przebywając w tym świecie materialnym, 
wolny jest od jego materialnych trosk. Bhakti-rasiimrta-sindhu mówi, że za 
wyzwolonego ma być uważany ten, kto ma szczere pragnienie pełnienia 
służby miłości dla Najwyższego Pana, nawet jeśli znajduje się w uwarunko
wanym stanie życia materialnego. Podobne stwierdzenie - że każdy zaangażo
wany w ten sposób jest wyzwolony - znajdziemy w dziesiątym rozdz. 
Bhagavad-gity. 
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Ten pierwszy wers ma szczególne znaczenie. Wiedza ( idam jiianam) 
odnosi się do czystej służby oddania, na którą składa się dziewięć różnych 
czynności: słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie, oddawanie czci, 
modlenie się, posłuszeństwo, utrzymywanie przyjaźni i oddawanie wszyst
kiego. Przez praktykowanie tych dziewięciu elementów służby oddania 
można wznieść się do świadomości duchowej - świadomości Kr�r:tY· Kiedy 
serce zostaje uwolnione z zanieczyszczeń materialnych, wtedy można 
zrozumieć tą naukę o K�r:iie. Sama wiedza, że żywa istota nie jest materialna, 
jest niewystarczająca. Może to być początkiem realizacji duchowej, ale 
należy jeszcze poznać różnicę pomiędzy czynnościami ciała a czynnościami 
duchowymi, poprzez które można naprawdę zrozumieć, że nie jest się tym 
ciałem. 

W rozdz. siódmym dyskutowaliśmy już o potężnych mocach Najwyższej 
Osoby Boga, Jego różnych energiach, o naturze niższej i wyższej i o całej tej 
manifestacji materialnej .  Natomiast rozdz. dziewiąty i dziesiąty opisują 
chwały Pana. 

Bardzo ważne w tym wersie jest również sanskryckie słowo anasuyave. N a 
ogół komentatorzy Gity, nawet jeśli są wysoce kształceni, wszyscy są 
zazdrośni o Kr�r:ię, Najwyższą Osobę Boga. Nawet najwięksi erudyci dają 
mylne komentarze do Bhagavad-gity . Ponieważ są oni zazdrośni o Kr�r:ię, 
komentarze te są bezużyteczne. Jedynymi bona fide komentarzami są te 
pisane przez wielbicieli. Nikt nie może właściwie objaśniać Bhagavad-gity 
ani dać doskonałej wiedzy o Kr�r:iie,jeśli jest o N i ego zazdrosny. Głupcem jest 
ten, kto krytykuje charakter Kr�r:iy, nie znając Go. Należy z całą ostrożnością 
unikać komentarzy pisanych przez takie osoby. Wielką korzyść z tych 
rozdziałów może odnieść tylko ten, kto rozumie, że Kr�Qa jest Najwyższą 
Osobą Boga i że jest On Osobą czystą i transcendentalną. 

lEKST 2 
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rilja-vidya raja-guhyam 
pavitram idam uttamam 

pratyak�avagamam dharmyam 
susukham kartum avyayam 
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r4ia-vidya-krółowa nauk; raja-guhyam-krółowa wiedzy tajemnej; pavi
tram-najczystsza; idam-to; uttamam-transcendentałna; pratyak�a-doś
wiadczona bezpośrednio; avagamam-rozumiana; dharmyam-zasada religii; 
susukham-bardzo szczęśliwy; kartum-wypełniać; avyayam-wieczny. 

ll:. UMACZENIE 

Wiedza ta jest królową nauk, sekretem sekretów, wiedzą najczystszą i 
doskonałością rel igii,  albowiem czyni nas świadomymi naszej prawdzi
wej tożsamości. Jest ona n ieprzemijająca, a spełnianie jej jest radością. 

ZNACZENIE 

Ten rozdz.Bhagavad-gity nazywany jest królową nauk, zawiera on bowiem 
esencję wszystkich doktryn i filozofii przedstawionych wcześniej .  Jest siedmiu 
słównych filozofów w Indiach: Gautama, Kai:iada, Kapiła, Yiijnavałkya, 
SiiQQflya, Vaiśviinara i ostatecznie Vyasadeva, autor Vedanta-sutry. Jest więc 
pokaźna ilość wiedzy na polu filozofii czy też wiedzy transcendentalnej .  Teraz 
Pan mówi, że ten dziewiąty rozdz. jest królową wśród takiej wiedzy, esencją 
wszelkiej wiedzy, którą można czerpać ze studiowania Ved i różnego rodzaju 
filozofii .  Wiedz.a ta jest największym sekretem, jako że taka poufna albo 
transcendentalna wiedza pozwała zrozumieć różnicę pomiędzy duszą a 
ciałem. A ta królowa wszelkiej wiedzy tajemnej kończy się służbą oddania. 

Na ogół ludzie nie posiadają tej tajemnej wiedzy; otrzymują jedynie 
wykształcenie świeckie, dotyczące spraw doczesnych. Jeśli chodzi o to 
zwykłe, świeckie wykształcenie, zajmuje się ono tak wieloma dziedzinami: 
polityką, socjologią, fizyką, chemią, matematyką, astronomią, techniką, etc. 
Wielkie uniwersytety na całym świecie nauczają tak wielu różnych przedmio
tów, ale na nieszczęście nie ma żadnego uniwersytetu ani instytucji kształcącej, 
gdzie by wykładano naukę o duszy, która jest najważniejszą częścią tego 
ciała. Bez obecności duszy ciało nie ma żadnej wartości. Jednak ludzie kładą 
wielki nacisk na cielesne potrzeby życia, nie dbając o żywotną duszę. 

Bhagavad-gita, szczególnie od rozdz. drugiego, podkreśla znaczenie 
duszy. Już na samym początku Pan mówi, że to ciało podlega zniszczeniu, 
podczas gdy dusza jest wieczna. Jest to tajemna część wiedzy; jest to po prostu 
wiedza o tym, że dusza jest czymś różnym od ciała i że natura jej jest 
niezmienna, niezniszczalna i wieczna. Nie daje ona jednak pozytywnych 
informacji o duszy. Czasami ludzie utrzymują, że dusza jest czymś różnym 
od ciała, lecz kiedy ciało umiera, czyli, gdy ktoś wyzwała się z ciała, dusza 
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pozostaje w próżni i traci swoją osobowość. Nie jest to prawdą. Jak może 
dusza, która jest tak aktywna w ciele, być bierną po wyzwoleniu się z ciała? 
Jest ona zawsze aktywna. Jeśli jest ona wieczną, jest wobec tego wiecznie 
aktywną, a jej aktywność świecie duchowym jest najbardziej tajemną częścią 
wiedzy duchowej . Zatem, jak oznajmiono tutaj, wiedza o aktywności duszy 
jest królową wszelkiej wiedzy, jest wiedzą najbardziej poufną. 

Jak tłumaczy to literatura wedyjska, wiedza ta jest najczystszą formą 
wszelkiej aktywności. W Padma Puri11;a zostały przeanalizowane grzeszne 
czyny łudzi, będące rezultatami życia w grzech J w przeszłości. Osoby 
zaangażowane w jakieś czynności przynoszące korzyści uwikłane są w 
różnego rodzaju stany i formy grzesznych reakcji. Np., gdy zasiane zostanie 
nasienie jakiegoś określonego drzewa, drzewo nie pojawi się natychmiast -
wymaga to pewnego czasu. Jest najpierw małą kiełkującą roślinką, następnie 
przyjmuje postać drzewa, kwitnie, owocuje i kiedy jest już odpowiednio duże, 
wtedy z jego owoców mogą korzystać ludzie, którzy go zasiali. Podobnie, gdy 
człowiek dopuści się jakiegoś grzechu, musi minąć pewien czas zanim grzech 
ten zaowocuje. Są tu różne etapy. Ktoś mógł już zarzucie grzeszną działalność, 
ale nadał cierpi z powodu następstw, czyli owoców, swoich grzechów. Są 
grzechy, które pozostają jeszcze w postaci nasienia, i są inne, które już 
zaowocowały i które dostarczają nam owoców, odbieranych przez nas w 
postaci i bólu trosk. llumaczy to dwudziesty werset rozdz. siódmego. 

Osoba, której następstwa grzechów zostały już wyczerpane i która -
uwolniwszy się od dualizmów tego świata materialnego - spełnia jedynie 
czyny pobożne - taka osoba angażuje się w służbę oddania dla Najwyższej 
Osoby Boga, Kr�i:tY· Innymi słowy, kto rzeczywiście zaangażowany jest w 
służbę dla Najwyższego Pana, ten wolny jest już od wszelkich następstw 
grzechów. Jeśli ktoś pełni służbę dla Najwyższej Osoby Boga, to wszelkie 
następstwa jego grzechów popełnionych w przeszłości - czy to już owocujące, 
czy niezamanifestowane, czy pozostające w formie nasienia - stopniowo 
zanikają. Oczyszczająca moc służby oddania jest bardzo potężna i nazywana 
jest onapavitram uttamam - najczystszą. Uttamam znaczy transcendentalny. 
Tamas oznacza ten materialny świat albo ciemność, a uttamam jest 
określeniem tego, co jest transcendentalne do czynności materialnych. 
Czynności w służbie oddania nigdy nie powinny być uważane za czynności 
materialne, choć czasem może się wydawać, że wielbiciele mają zajęcia 
podobne do zajęć zwykłych łudzi. Kto rozumie i kto jest zaznajomiony ze 
służbą oddania, ten będzie wiedział, że czynności te nie są materialne. Są one 
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wszystkie czynnościami duchowymi, pełnymi oddania, nie zanieczyszczony
mi przez cechy natury materialnej .  

Jest powiedziane, że służba oddania jest czymś tak doskonałym, że 
natychmiast można odczuć efekty pełnienia jej .  Ten bezpośredni rezultat jest 
prawdziwie zauważalny. Mamy tego praktyczne doświadczenie, że jakakol
wiek osoba intonująca święte imiona K�ąy (Hare K �ąa, Hare K�ąa, K�ąa 
Kr�ąa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), z 
biegiem czasu odczuwa pewną przyjemność transcendentalną i bardzo 
szybko uwalnia się od zanieczyszczeń materialnych. Jest to rzeczywiście 
widoczne. Co więcej , jeśli ktoś angażuje się nie tylko w słuchanie, ale próbuje 
również szerzyć wiadomość o służbie oddania albo jeśli pomaga w działalno
ści misyjnej w świadomości K�ąy, stopniowo odczuwa postęp duchowy. Ten 
postęp duchowy nie zależy od żadnego rodzaju wykształcenia czy kwalifikacji 
zdobytych uprzednio. Sama metoda jest tak czysta, że jedynie przez przyjęcie 
jej można się oczyścić. 

Stwierdza to również Vediinta-sutra: prakiiśaś ca karma!Jy abhyiisiit. 
"Moc służby oddania jest tak wielka, że jedynie przez pełnienie jej można 
zostać oświeconym. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości." Narada nie 
urodził się w wysoko postawionej rodzinie. Był synem służącej i nie posiadał 
żadnego wykształcenia, lecz kiedy jego matka służyła wielkim wielbicielom 
Pana, również i on zaangażował się w tę służbę, i czasami, podczas 
nieobecności swojej matki, sam im usługiwał. Sam Narada mówi: "Raz 
jedynie, dzięki ich pozwoleniu ,  spożyłem pozostałości ich pokarmu i przez to 
od razu oczyściłem się z wszystkich grzechów. Dzięki zaangażowaniu się w 
służbę dla nich, oczyszczone zostało moje serce i wtedy sama natura 
transcendentalna stała się dla mnie atrakcyjna." (Bhiig. l . 5 . 25 )Narada mówi 
swemu uczniowi Vyasadevie, że w swoim poprzednim życiu jeszcze jako 
chłopiec służył oczyszczonym wielbicielom, kiedy ci przebywali w jego domu 
podczas czterech miesięcy okresu deszczowego i że wtedy towarzyszył im. 
Czasami mędrcy ci zostawiali na talerzach reszki pożywienia, a chłopiec, 
który zwykł myć te naczynia, pragnął skosztować resztek pozostawionego 
przez nich pokarmu. Więc zapytał wielkich wielbicieli, czy może to zrobić i 
uzyskał pozwolenie. Dzięki spożyciu tych resztek, Narada uwolnił się od 
następstw swoich grzechów. W miaręjakjadłcoraz więcej, serce jego stawało 
się tak czyste jak serca tych mędrców i stopniowo rozwinęły się w nim te same 
zamiłowania. Wielcy wielbiciele bezustannie rozkoszowali się czarem służby 
oddania dla Pana, słuchaniem, intonowaniem, etc. i N a rada przez rozwinięcie 
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tego samego zamiłowania również chciał słuchać i śpiewać o chwałach Pana, 
W ten sposób, poprzez obcowanie z mędrcami, rozwinął wielkie pragnienie 
służby oddania. Dlatego cytuje on z Vediinta-sutry (prakiiśaś ca karma1Jy 
abhyiisiit): Wystarczy jeśli ktoś jedynie zaangażuje się w czynności służby 
oddania, automatycznie wszystko zostanie mu wyjawione i będzie mógł 
rozumieć. Nazywa się to prakiiśal;, bezpośrednim postrzeganiem. 

Narada był właściwie synem służącej. Nie miał możliwości chodzenia do 
szkoły. Po prostu towarzyszył swojej matce i na szczęście, matka jego 
usługiwała wielbicielom Pana. Wykorzystał on swoją szansę i jedynie dzięki 
obcowaniu z wielbicielami osiągnął najwyższy cel wszystkich religii - służbę 
oddania. Śri mad-Bhiigavatam mówi, że religijni ludzie na ogół nie wiedzą, iż 
najwyższą doskonałością religii jest osiągnięcie stanu służby oddania. Na 
ogół dla zrozumienia ścieżki samo-realizacji potrzebna jest wiedza wedyjska. 
Lecz Narada, mimo iż nie był kształcony w zasadach wedyjskich, osiągnął 
najwyższy rezultat pochodzący ze studiowania Ved. Proces ten posiada tak 
wielką moc, że nawet bez regularnego praktykowania religii można osiągnąć 
najwyższą doskonałość. Jak to jest możliwe? Potwierdza to również literatura 
wedyjska: iiciiryaviin puru�o veda. Kto obcuje z wielkimi iiciiryami, to nawet 
jeśli nie posiada wykształcenia i nie studiował Ved, może zaznajomić się z 
wszelką wiedzą, która konieczna jest do realizacji duchowej. 

Proces służby oddania jest procesem bardzo radosnym. Dlaczego? Polega 
ona głównie na śravatJam kirtanam vi�tJo}J, więc można po prostu słuchać 
intonowania chwał Pana albo uczęszczać na wykłady filozoficzne z wiedzy 
transcendentalnej dawane przez autoryzowanych iiciiryów. Jedynie siedząc i 
słuchając można się uczyć; następnie można jeść pozostałości smacznego 
pokarmu ofiarowanego Bogu. Służba oddania jest radosna pod każdym 
względem.  Można pełnić ją nawet w najbardziej ubogich warunkach. Pan 
mówi: patram pu�pam phalam: jest On gotów przyjąć od wielbiciela każdą 
ofiarę. Nawet liść, kwiat, owoc, trochę wody, które są przecież osiągalne w 
każdej części świata. Ofiarowywać może każdy, bez względu na pozycję 
społeczną, i ofiara będzie przyjęta, jeśli przedmioty zostaną ofiarowane z 
miłością. Jest wiele takich przykładów w historii. Jedynie przez skosztowanie 
liści tulasi ofiarowanych lotosowym stopom Pana, wielcy mędrcy, tacy jak 
Sanatkumara, zostali Jego wielkimi wielbicielami. Zatem proces służby 
oddania jest bardzo przyjemny i może być wykonywany w radosnym nastroju. 
Bóg przyjmuje tylko miłość, z którą ofiarowujemy Mu różne rzeczy. 

Powiedziano tutaj, że służba oddania jest wieczna. Nie jest tak, jak 
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utrzymują filozofowie Mayavadi. Czasami przyjmują oni tak zwaną służbę 
oddania i kontynuują ją do czasu, kiedy osiągają wyzwolenie. W końcu,  kiedy 
zostają wyzwoleni, " stają się jednym z Bogiem" . Taka tymczasowa służba 
oddania, pełniona z taką postawą, nie jest uważana za czystą. Prawdziwa 
służba oddania kontynuowana jest nawet po wyzwoleniu. Kiedy bhakta udaje 
się na planety duchowe w królestwie Boga, również tam służy Najwyższemu 
Panu. Nie próbuje on zostać jednym z Najwyższym Panem. 

Jak się o tym przekonamy, prawdziwa służba oddania zaczyna się po 
wyzwoleniu. Dlatego Bhagavad-gita mówi: brahma-bhuta . Służba oddania 
rozpoczyna się po wyzwoleniu, czyli po przyjęciu pozycji Brahmana. Dzięki 
pełnieniu służby oddania można poznać Najwyższego Pana. Nikt nie może 
poznaćNajwyższejOsoby Boga przez niezależne praktykowanie karma-yogi, 
jńana albo a�{ańga-yogi, czy też jakiejkolwiek innej yogi. Bez osiągnięcia 
stanu służby oddania nie można zrozumieć, kim jest Osoba Boga. Również 
Śńmad-Bhagavatam potwierdza, że naukę o Kr�i:iie, czyli o Bogu, można 
zrozumieć wtedy, kiedy jest się oczyszczonym przez pełnienie służby 
oddania, szczególnie przez słuchanie od dusz zrealizowanych Śńmad
Bhagavatam alboBhagavad-gity. Evam prasanna-manaso bhagavad-bhak
ti-yogatał.z.  Dopiero kiedy czyjeś serce zostanie oczyszczone ze wszystkich 
nonsensów, wtedy będzie mógł on zrozumieć, kim jest Bóg. Tak więc proces 
służby oddania - świadomość Kr�i:iy - jest królową wszelkiego wykształcenia 
i królową wszelkiej wiedzy tajemnej .  Jest on najczystszą formą religii i może 
być bez trudu spełniany w radosnym nastroju. Należy zatem przyjąć ten 
proces. 

lEKST 3 
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aśraddadhanał.z puru�a 
dharmasyasya parantapa 

aprapya mam nivartante 
mrtyu-samsiira-vartmani 

aśraddadhanał.z-nie posiadający wiary; puru�ał.z-takie osoby; dharmasya 
-tego procesu religii; asya-tego; parantapa-0 zabójco nieprzyjaciół; apriipya 
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-nie osiągając; mam-Mnie; nivartante-powracają; mrtyu-śmierć; samsara 
-egzystencja materialna; vartmani-na ścieżce. 

TŁUMACZENIE 

Ci, którzy nie posiadają wiary w ścieżkę służby oddania, nie osiągają 
Mnie, O pogromco nieprzyjaciół, lecz powracają do cyklu narodzin i 
śmierci w tym materialnym świecie. 

ZNACZENIE 

Nie posiadający wiary nie mogą przyjąć procesu służby oddania - takie jest 
znaczenie tego wersetu. Wiarę rozbudzić można przez obcowanie z wielbicie
lami. Nieszczęśliwi są ludzie, którzy nawet po wysłuchaniu wszelkich 
dowodów literatury wedyjskiej od wielkich osobistości, nadal nie mają wiary 
w Boga. Są niezdecydowani i niewytrwali w służbie dla Pana. Zatem wiara jest 
najważniejszym czynnikiem dla postępu w świadomości Km1y. W Caitanya
caritamrta jest powiedziane, że należy być całkowicie przekonanym, że 
jedynie przez służenie Najwyższemu Panu Śri K�Qie osiągnie się doskonałość. 
To nazywane jest prawdziwą wiarą. Śrimad-Bhagavatam ( 3.4. 1 2) mówi, że 
przez podlewanie korzenia drzewa zaspokaja się potrzeby jego gałęzi, gałązek 
i liści, a przez dostarczenie pożywienia do żołądka zadowala się wszystkie 
zmysły ciała. Podobnie, przez zaangażowanie się w transcendentalną służbę 
dla Najwyższego Pana, automatycznie spłaca się dług wobec wszystkich 
półbogów i wszystkich żywych istot. 

Po przeczytaniuBhagavad-gity powinno się niezwłocznie dojść do konkluzji 
podanej w samej Gicie: należy porzucić wszelkie zajęcia i przyjąć służbę dla 
Najwyższego Pana, Kr�Qy, Osoby Boga. Jeśli ktoś przekonany jest do takiej 
filozofii życia, jest to wiarą. Rozwinięciem tej wiary jest proces świadomości 
Kr�QY· 

Ludzi w świadomości Kr�QY można podzielić na trzy grupy. Do grupy 
trzeciej należą ci, którzy nie mają wiary. Nawet jeśli są oficjalnie zaangażo
wani w służbę oddania dla jakichś ukrytych celów, nie mogą osiągnąć 
najwyższego stanu doskonałości. Najprawdopodobniej po pewnym czasie 
odejdą. Mogą zaangażować się w służbę oddania, ale ponieważ nie mają 
całkowitego przekonania i wiary, bardzo trudno jest im kontynuować ten 
proces świadomości Kr�Qy. Mamy tego praktyczne doświadczenie w prowa
dzeniu naszej działalności misyjnej. Niektórzy ludzie przychodzą i zgłaszają 
się do towarzystwa świadomości Kr�QY z pewnym ukrytym motywem, lecz 
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skoro tylko zaczyna im się lepiej materialnie powodzić, porzucają ten proces i 
wracają do dawnego spesobu życia. Jedynie dzięki wierze można uczynić 
postęp w świadomości Km1y. Jeśli chodzi o rozwój wiary, to ten, kto zna 
dobrze literaturę o służbie oddania i osiągnął stan mocnej wiary, ten 
nazywany jest człowiekiem pierwszej klasy w świadomości Km1y. Do klasy 
drugiej zaliczają się ci, którzy nie są bardzo zaawansowani w rozumieniu pism 
świętych dotyczących służby oddania, ale którzy samoczynnie posiadają 
mocną wiarę, iż Km1a bhakti, czyli służba dla Kr�QY , jest najlepszą drogą i w 
dobrej wierze podjęli ten proces. Stoją zatem wyżej od trzeciej klasy ludzi, 
którzy nie mają ani doskonałej wiedzy pism świętych, ani właściwej wiary, lecz 
próbują praktykować ten proces przez obcowanie z wielbicielami i prostotę. 
Osoba tr;:eciej klasy w świadomości Kr�QY może upaść, ale ten, kto należy do 
klasy drugiej albo pierwszej, nie upada. Kto należy do klasy pierwszej na 
pewno będzie czynił postęp i osiągnie korkowy rezultat. Jeśli chodzi o osobę 
trzeciej klasy w świadomości Kr�QY, to chociaż jest ona przekonana, że służba 
oddania dlaKr�QY jest czymś bardzo dobrym, nie posiada ona żadnej wiedzy o 
Kr�Qie, przekazanej przez takie pisma święte, jak Śńmad-Bhiigavatam i 
Bhagavad-gitii. Czasami te trzeciej klasy osoby w świadomości Kr�QY mają 
pewne skłonności do karma-yogi albo jniina-yogi i czasem są zdezorien
towane, lecz skoro tylko uwolnią się od wpływu tych procesów, zostają 
osobami drugiej albo pierwszej klasy w świadomości Kr�QY. Również wiarę w 
Kr�Qę można podzielić na trzy etapy i etapy te opisane zostały w Śńmad
Bhiigavatam. Wyjaśnia się tam również przywiązanie do Kr�QY, które też 
może być pierwszej ,  drugiej i trzeciej klasy. Ci, którzy nawet po usłyszeniu o 
chwałach Kf�QY i o znaczeniu służby oddania dalej nie mają wiary, twierdzą, 
że ścieżka ta jest bardzo trudna, nawet jeśli zaangażowali się w służbę 
oddania. Dla nich jest mała nadzieja na osiągnięcie doskonałości. Zatem 
wiara jest bardzo ważnym czynnikiem w pełnieniu służby oddania. 

lEKST 4 
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mayii tatam idain sarvain 
jagad avyakta-murtinii 
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mat-sthiini sarva-bhutiini 
na ciiham te�v avasthita� 
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maya-przeze Mnie; latam-rozwijam; idam-wszystkie te manifestacje; 
sarvam-wszystkie; }agat-manifestacja kosmiczna; avyakta-murtinii-fonna 
niezamanifestowana; mat-sthiini-Mnie; sarva-bhutiini-wszystkie żywe isto
ty; na-nie; ca-również; aham-Ja; te�u-w nich; avasthita�-usytuowany. 

lLUMACZENIE 
Przeze Mnie, w Mojej niezaman ifestowanej formie, rozwija się cały 

wszechświat. Wszystkie istoty spoczywają we Mn ie, lecz Ja jestem poza 
n imi . 

ZNACZENIE 
Najwyższa Osoba Boga nie może zostać postrzeżony przez " wulgarne" 

zmysły materialne. Imienia Pana Śri Kr��y. jego sławy, rozrywek, etc. nie 
można poznać zmysłami materialnymi. Objawia się On tylko temu, kto 
zaangażowany jest w czystą służbę oddania pod właściwym kierownictwem. 
Brahma-samhitii mówi: premiiiijanacchurita . . .  Tylko ten może zawsze 
oglądać Najwyższą Osobę Boga, Govindę, wewnątrz i na zewnętrz siebie, kto 
rozwinął transcendentalną miłość do Niego. A więc nie jest On widoczny dla 
ogółu ludzi. Oznajmiono tutaj, że mimo iż jest On wszech-przenikający, 
wszędzie obecny, to jednak nie można Go dostrzec zmysłami materialnymi. 
W rzeczywistości jednak, chociaż my nie widzimy Jego, wszystko spoczywa w 
Nim. Jak dyskutowaliśmy o tym w rozdz. siódmym, cała materialna natura 
kosmiczna jest jedynie kombinacją Jego dwóch energii - wyższej energii 
duchowej i niższej energii materialnej. Tak jak blask słoneczny rozprzestrze
niony jest w całym wszechświecie, tak energia Boga rozprzestrzeniona jest w 
całym stworzeniu i wszystko w niej spoczywa. 

Jednakże nie należy wyciągać z tego wniosku, że skoro rozprzestrzenia się 
On wszędzie, to utracił Swoją egzystencję osobową. Aby wykazać błędność 
takich twierdzeń, Pan mówi: "Jestem wszędzie i wszystko jest we Mnie, ale 
jednak jestem z dala od wszystkiego." Np. król stoi na czele rządu, który jest 
jedynie manifestacją mocy królewskiej .  Różne departamenty w rządzie nie są 
niczym innym jak mocą króla i każdy departament opiera się na sile 
królewskiej .  Jednak nie można spodziewać się osobistej obecności króla w 
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każdym departamencie. Jest to wulgarny przykład. Podobnie, podstawą 
wszelkich manifestacji , które obserwujemy i wszystkiego, co istnieje, zarówno 
w świecie duchowym, jak i materialnym, jest energia N aj wyższej Osoby Boga. 
Stworzenie powstaje przez dyfuzję Jego różnych energii i , jak oznajmia 
Bhagavad-gita, jestOn wszędzie obecny poprzez Swoją osobistą reprezentację, 
dyfuzję Jego różnych energii. 

lEKST 5 
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na ca mat-sthani bhutani 
paśya me yogam aiśvaram 

bhuta-bhrn na ca bhuta-stho 
mamatma bhuta-bhavana� 

na-nigdy; ca-również; mat-st han i-usytuowane we Mnie; bhutani-wszeł
kie stworzenie; paśya-spójrz; me-Moją; yogam aiśvaram-niepojęte moce 
mistyczne; bhuta-bhrt-żywiciel wszystkich żywych istot; na-nigdy; ca
również; bhuta-stha�-w manifestacji kosmicznej; mama-Moja; atma-Jażń; 
bhuta-bhavana�-jest żródłem wszelkich manifestacji . 

11:, UMACZENIE 
A jednak wszystko, co jest sworzone, nie spoczywa we Mn ie. Spójrz na 

Moją mistyczną  wspaniałość! Chociaż Ja utrzymuję i żywię wszystkie 
żywe istoty, i chociaż jestem wszędzie, to jednak Ja Sam jestem żródłem 
stworzenia. 

ZNACZENIE 
Pan mówi, że wszystko, co istnieje,spoczywa na Nim. Nie należy tego 

błędnie zrozumieć. Pan nie jest bezpośrednio zaangażowany w utrzymywanie 
i zasilanie manifestacji materialnej .  Czasami oglądamy wizerunek Atlasa 
trzymającego na swoich ramionach wielki glob ziemski. Wygląda on na 
bardzo zmęczonego trzymaniem tej ziemskiej planety. Takiego obrazu nie 
należy kojarzyć z Kr��ą utrzymującym stworzony przez Siebie wszechświat. 
Mówi On, że chociaż wszystko spoczywa w Nim, to jednak jest On z dała od 
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wszystkiego. Systemy planetarne unoszą się w przestrzeni i ta przestrzeń jest 
energią Najwyższego Pana. Lecz On Sam jest czymś odmiennym od tej 
przestrzeni. Jest On inaczej usytuowany. Dlatego Pan mówi: "Chociaż 
wszystko spoczywa w Mojej niezmierzonej energii, to jednak Ja, j ako 
Najwyższa Osoba Boga, znajduję się z dala od wszystkiegd" Taka jest 
niezmierzona potęga Pana. 

Słownik wedyjski mówi: "Manifestując Swoje energie, Najwyższa Osoba 
Boga odbywa niepojęte, wspaniałe rozrywki. Energie Jego są niezliczone, a 
samo Jego postanowienie jest faktem. W ten sposób należy rozumieć Osobę 
Boga." My możemy się nosić z zamiarem zrobienia czegoś, lecz może 
zaistnieć tak wiele przeszkód uniemożliwiających nam spełnienie naszego 
zamiaru. Ale jeśli Kr�i:ia pragnie coś zrobić, jedynie poprzez Jego wolę 
wszystko odbywa się w tak doskonały sposób, że nie można nawet wyobrazić 
sobie, w jaki sposób się to dzieje. Pan tłumaczy ten fakt: mimo iż utrzymuje On 
i zasila wszelkie materialne manifestacje, to jednak nie dotyka On tych 
manifestacji . Wszystko jest tworzone, utrzymywane i niszczone jedynie 
poprzezJego najwyższą wolę.Nie ma różnicy pomiędzy Jego umysłem aNim 
Samym (tak jak istnieje różnica pomiędzy nami a naszym obecnym umysłem 
materialnym), jako że On jest absolutnym duchem. Pan jest obecny we 
wszystkim jednocześnie. Jednak zwykły człowiek nie może zrozumieć, w jaki 
sposób jest On obecny również Osobiście. Jest On różny od tej manifestacj i  
materialnej, jednak wszystko spoczywa na Nim. Wytłumaczone to zostało 
tutaj jako yogam-aiśvaram, siła mistyczna Najwyższej Osoby Boga. 

lEKST 6 
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yathiikiiśa-sthito nityain 
viiyu� sarvatra-go mahiin 

tathii sarviil}i bhutiini 
mat-sthiinity upadhiiraya 

yathii-tak bardzo jak; iikiiśa-sthita�-usytuowany w przestrzeni; nityam
zawsze; viiyu�-wiatr; sarvatra-gałt-wiejący wszędzie; mahiin-wielki; tathii 
-podobnie; sarviil}i-wszystkie; bhutiini-istoty stworzohe; mat-sthiini-usy
tuowane we Mnie; iti-w ten sposób; upadhiiraya-spróbuj zrozumieć. 
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11:. UMACZENIE 
Tak jak potężny wiatr, w iejący wszędzie, zawsze spoczywa w eterze, 

wiedz, że w ten sam sposób wszystkie i stoty spoczywają we Mnie. 

ZNACZENIE 
Dla przeciętnej osoby jest to prawie niezrozumiałe, w jaki sposób potężna 

manifestacja materialna może spoczywać w Nim. Pan daje przykład, który 
może ułatwić nam zrozumienie tego. Przestrzeń jest największą manifestacją, 
którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Manifestacja kosmiczna spoczywa 
w przestrzeni. Przestrzeń pozwała poruszać się zarówno atomom, jak i 
największym planetom, Słońcu i Księżycowi. Chociaż niebo (czyli wiatr albo 
powietrze) jest wielkie, to jednak usytuowane jest ono w przestrzeni. 
Przestrzeń nie znajduje się poza niebem. 

Podobnie, wszystkie te wspaniałe manifestacje kosmiczne istnieją dzięki 
najwyższej woli Boga i wszystkie one zależne są od tej najwyższej woli. 
Istnieje powiedzenie, że nawet żdżbło trawy nie porusza się bez woli 
Najwyższej Osoby Boga. Wszystko porusza się zgodnie z Jego wolą. Poprzez 
Jego wolę wszystko jest tworzone, utrzymywane i unicestwiane. Jednak On 
znajduje się z dała od wszystkiego, tak jak przestrzeń nie ma nic wspólnego z 
działaniem atmosfery. W Upani�adach jest powiedziane: "Wiatr porusza się 
ze strachu przed Najwyższym Panem." Garga Upani�ad mówi również: "Z 
najwyższego rozkazu, pod kontrolą Najwyższej Osoby Boga, poruszają się 
Słońce, Księżyc i największe planety." Zostało to oznajmione również w 
Brahma-samhita. Znajduje się tam też opis ruchu Słońca i jest powiedziane, 
że Słońce jest uważane za jedno z oczu Najwyższego Pana i że ma ono 
niezmierzoną moc wydzielania ciepła i światła. Jednak porusza się ono po 
swojej orbicie z rozkazu i najwyższej woli Govindy. W literaturze wedyjskiej 
możemy znaleźć potwierdzenie tego, że ta manifestacja materialna, która 
wydaje się nam być tak wspaniałą i wielką, znajduje się pod całkowitą 
kontrolą Najwyższej Osoby Boga. Dokładniej zostanie to wytłumaczone w 
ostatnim wersecie tego rozdziału. 

lEKST 7 
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sarva-bhutani kaunteya 
prakrtim yanti mamikam 

kalpa-k�aye punas tani 
kalpadau virsrjamy aham 
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sarva-bhutani-wszystkie stworzone istoty; kaunteya--0 synu Kunti; prakr
tim-natura; yanti-wchodzi; mamikam-do Mnie; ka/pa-k�aye-pod koniec 
millenium; puna!z-ponownie; tani-wszystkie te; kalpa-adau-na początku 
millenium; visrJami-stwarzam; aham-Ja. 

1L UMACZENIE 
O synu Kunti, pod koniec millenium każda manifestacja materialna 

łączy s ię z Moją naturą, a na początku następnego millenium ponownie ją 
stwarzam poprzez moc Swoją. 

ZNACZENIE 
Stworzenie, utrzymywanie i unicestwienie tej manifestacji materialnej 

całkowicie zależy od najwyższej woli Boga. "Pod koniec millenium" znaczy: z 
chwilą śmierci Brahmy. Brahma żyje sto lat, a jeden jego dzień równa się 
4 320 OOO OOO lat ziemskich. Równie długo trwa jego noc. Jego miesiąc 
składa się z trzydziestu takich dni i nocy, a jego rok z dwunastu miesięcy. Po 
upływie stu takich lat, kiedy Brahma umiera, następuje zniszczenie, czyli 
unicestwienie manifestacji materialnej .  Oznacza to, że energia zamanifesto
wana przez Najwyższego Pana zostaje ponownie pochłonięta przez Niego. 
Następnie, kiedy zaistnieje potrzeba zamanifestowania świata kosmicznego, 
dzieje się tak z Jego woli: "Mimo iż jednym jestem, mogę stać się wieloma." 
Jest to wedyjski aforyzm. Ponownie rozprzestrzenia się On w tej energii 
materialnej i w ten sposób powstaje nowa manifestacja kosmiczna. 

lEKST 8 
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prakrtiin svam ava�{abhya 
visr}ami puna!z puna!z 
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bhuta-gramam imam krtsnam 
avaśam prakrter vaśat 

[Rozdz. 9 

prakrtim-natura materialna; svam-Mojej własnej jażni; ava�{abhya
wchodzi w; visrjami-stwarzam; puna� puna�-ciągle od nowa; bhuta
gramam-wszystkie te manifestacje kosmiczne; imam-to; krtsnam-cały; 
avaśam-automatycznie; prakrte�-poprzez siły natury; vaśat-w zależności 
od. 

11:.. UMACZENIE 
Ode Mnie z ależy cały porządek kosmiczy. Z Mojej woli bez ustannie 

manifestują się światy i z Mojej wol i ulegają zagładz ie. 

ZNACZENIE 
Ta materia jest manifestacją niższej energii Najwyższej Osoby Boga. 

Zostało to już kilkakrotnie wyttumaczone. Z chwilą stworzenia, Pan wysyła 
energię materialną, mahat-tattvę, w którą następnie wchodzi jako Swoja 
pierwsza inkarnacja Puru�a - Maha-Vi�ryu. Leżąc w Oceanie Przyczyn 
wydycha On z Siebie niezliczone ilości wszechświatów i w każdy z tych 
wszechświatów wchodzi jako Garbhodakaśayl Vi�ryu. Każdy wszechświat 
tworzony jest w ten sposób. Następnie manifestuje się On jako K�I rodakaśayl 
Vi�ryu i w tej postaci przenika wszystko - nawet maleńkie atomy. Fakt ten 
został już wyttumaczony. Wchodzi On we wszystko. 

Z kolei, w ten nowo stworzony wszechświat, w naturę materialną, zostają 
wszczepione żywe istoty, które w zależności od swoich przeszłych czynów 
zajmują różne pozycje. W ten sposób rozpoczynają się dzieje tego świata 
materialnego. Nie znaczy to, że wszystko podlega rozwojowi. Różne gatunki 
życia tworzone są razem z wszechświatem. Równocześnie powstają ludzie . 
zwierzęta, ptaki - i manifestacja ta odpowiada pragnieniom żywych istot w 
momencie ostatniego unicestwienia. Werset ten mówi wyrażnie. że żywe 
istoty nie mają żadnego wpływu na ten proces. Po prostu ponownie zostaje 
zamanifestowany stan ich poprzedniego życia z ostatniej manifestacji ,  a 
dzieje się tak jedynie dzięki Jego woli. Niepojęta jest moc Pana, Najwyższej 
Osoby Boga. Po stworzeniu różnych gatunków życia - nie ma On z nimi 
żadnego związku. Świat manifestuje się w tym celu, aby żywe istoty mogły 
znależć ujście dla swoich skłonności, więc Pan nie staje temu na przeszkodzie. 
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na ca mam tani karma1Ji 
n ibadhnanti dhanaiijaya 

udasinavad asinam 
asaktarit te�u karmasu 
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na-nigdy; ca-również; mam-Mnie; tani-wszystkie te; karmaTJi-czynncr 
ści; nibadhnanti-związują; dhananjaya-0 zdobywco bogactw; udasinavat 
-jako neutralny; asinam-usytuowany; asaktam-bez przywiązania; te�u-do 
nich; karmasu-w czynach. 

Il.UMACZENIE 
Jednak cała ta praca nie może Mnie związać, O Dhanaiijayo. Nigdy 

nie przywiązuję s ię do niej i zawsze pozostaję neutralny. 

ZNACZENIE 
Nie należy myśleć w związku z tym, że Najwyższa Osoba Boga nie ma 

żadnego zajęcia. Jest On zawsze zajęty w Swoim świecie duchowym. W 
Brahma-sarithitii jest powiedziane: "Zawsze pogrążony jest On w Swoich 
wiecznych, pełnych szczęścia czynnościach duchowych, nie mając nic wspól
nego z czynnościami materialnymi." Czyny materialne spełniane są przez 
różne Jego moce, natomiast On Sam zawsze pozostaje wobec nich neutralnym. 
Neutralność ta została tutaj wytłumaczona. Mimo iż sprawuje kontrolę nad 
każdą drobiną materii, to jednak pozostaje neutralnym. Można użyć tutaj 
przykładu wysokiego sędziego, który siedzi na swojej ławie. Z jego rozkazu 
dzieje się tak wiele rzeczy: ktoś jest wieszany, ktoś wtrącany do więzienia, 
ktoś karany wysoką grzywną, lecz on nadał pozostaje neutralnym. Nie ma on 
do czynienia z jakimkolwiek zyskiem czy stratą. Podobnie neutralnym jest 
zawsze Pan, mimo iż ma On swój udział w każdej sferze działania. Veda':'ta
sutra oznajmia, iż nie podlega On dualizmom tego materialnego świata. Jest 
On zawsze transcendentalny w stosunku do nich. Nie przywiązuje się też do 
stwarzania ani unicestwiania tego materialnego świata. Żywe istoty przy-
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bierają różne formy w różnych gatunkach życia, odpowiednio do swoich 
przeszłych czynów, i Pan nie ingeruje w to. 

lEKSf 1 0  
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mayiidhyak�e!}a prakrti� 
suyate sa-cariicaram 

hetuniinena kaunteya 
jagad viparivartate 

mayii-przeze Mnie; adhyak;e!}a-przez kontrolę; prakrti�-natura materi
alna; suyate-manifestuje; sa-z; cariicaram-ruchome i nieruchome; hetunii-z 
tego powodu; anena-to; kaunteya--0 synu Kunti; jagat-manifestacja kosmi
czna; viparivartate-działa. 

1ł.. UMACZENIE 
Ta materialna natura działa pod moją kontrolą, O synu Kuntł, i ona to 

stwarza wszelkie ruchome i nieruchome istnienie. Według jej praw ta 
manif es tac ja jest tworzona i unicestwiana, raz za razem. 

ZNACZENIE 
Werset ten oznajmia, że Najwyższy Pan, mimo iż pozostający z dala od tego 

świata materialnego, pozostaje najwyższym jego kontrolerem. Najwyższy 
Pan jest najwyższą wolą i podstawą tej manifestacji materialnej, lecz rolę 
kierującą spełnia natura materialna. Kr�1.1a również mówi w Bhagavad-gicie: 
"Ja jestem Ojcem" wszystkich żywych istot w różnych formach i gatunkach. 
Ojciec zapładnia łono matki nasieniem, aby poczęło się dziecko, i podobnie, 
Najwyższy Pan jedynie poprzez Swoje spojrzenie zaszczepia wszystkie żywe 
istoty w łono natury materialnej i pojawiają się one w różnych formach i 
gatunkach, odpowiednio do swoich ostatnich pragnień i czynów. Wszystkie te 
żywe istoty, chociaż zrodzone pod spojrzeniemNajwyższegoPana, przyjmują 
różne ciała odpowiednio do swoich przeszłych czynów i pragnień. Więc Pan 
nie jest bezpośrednio zaangażowany w stwarzanie materialnego świata. 
Jedynie rzucając spojrzenie na naturę materialną, ożywiają i wszystko zostaje 
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natychmiast stworzone. Ponieważ rzuca On Swoje spojrzenie na naturę 
materialną. jest to niewątpliwie jakieś działanie ze strony Najwyższego Pana, 
lecz bezpośrednio nie ma On nic wspólnego z manifestacją tego świata 
materialnego. Smrti podaje następujący przykład: jeśli przed kimś znajduje 
się pachnący kwiat, osoba ta może swoimi zmysłami dotknąć zapachu kwiatu, 
jednakże zapach i kwiat są czymś oddzielnym. Podobny związek istnieje 
pomiędzy światem materialnym iNajwyższąOsobąBoga. Nie mając właściwie 
nic wspólnego z tym światem, stwarza On Swoim spojrzeniem i postanowieniem. 
Krótko mówiąc, bez nadzoru Najwyższego Pana natura materialna nie jest 
sama w stanie zrobić niczego. Jednakże Najwyższa Osoba Boga nie jest 
zaangażowany w żadne czynności materialne. 

lEKST 1 1  
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avajiinanti mam miujhii 
miinu�im tanum iiśritam 

param bhiivam ajiinanto 
mama bhuta-maheśvaram 

avajiinanti-wyśmiewają; miim-Mnie; mu{ihii�-niemądrzy ludzie; miinu
#m-w ludzkiej postaci; tanum-ciało; iiśritam-przyjmuję; param-transcen
dentalne; bhiivam-natura; ajiinanta�-nie znając; mama-Mojej; bhuta
wszystko, co istnieje; maheśvaram-najwyższy właściciel. 

11:. UMACZENIE 
Głupcy wyśmiewają  Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci. Nie znają 

Mojej transcendentalnej natury i n ie  wiedzą, że jestem najwyższym 
panem wszystkiego, co istn ieje. 

ZNACZENIE 
Z wyjaśnień poprzednich wersetów w tym rozdziale wyrażnie wynika, że 

Najwyższa Osoba Boga, mimo iż pojawia się jak ludzka istota, nie jest 
zwykłym człowiekiem. Osoba Boga, który kieruje stworzeniem, utrzymaniem 
i unicestwieniem całej manifestacji kosmicznej ,  nie może być ludzką istotą. 
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Jest jednakże wielu niemądrych łudzi, którzy uwazaJą Km1ę jedynie za 
potężnego człowieka i nic ponad to. W rzeczywistości jest On oryginalną 
Najwyższą Osobą, jak potwierdza to Brahma-samhit<i (iśvara� parama� 
k�t;iaM; On jest Najwyższym Panem. 

Jest wiele iśvar (kontrolerów) i jeden zdaje się być większym od drugiego. 
W zwykłym zarządzaniu sprawami tego świata materialnego biorą udział 
pewni urzędnicy lub kierownicy, ponad nimi są sekretarze, ponad nimi 
minister, a jeszcze wyżej prezydent. Każdy z nich jest kontrolerem, lecz jedni 
są kontrolowani przez innych. Brahma-samhitil oznajmia, że najwyższym 
kontrolerem jest K�Qa. Jest niewątpliwie wielu kontrolerów, zarówno w tym 
świecie materialnym, jak i duchowym, lecz K�Qa jest najwyższym spośród 
nich wszystkich ( iśvara� parama� kr�t;ia� ), a ciało Jego jestsac-cid-<inanda, 
niematerialne. 

Ciała materialne nie mogą spełniać cudownych czynów opisanych w 
wersetach poprzednich. Jego ciało jest wieczne, pełne szczęścia i pełne 
wiedzy. Chociaż nie jest On zwykłym człowiekiem, gtupcy wyśmiewają Go i 
uważają za człowieka. Ciało Jego zostało tutaj nazwane m<inu�im; postępuje 
On takjak człowiek, przyjaciel Arjuny, polityk zaangażowany w bitwę na Polu 
Kuruk�etra. Na tak wiele sposobów postępuje On jak zwykły człowiek, lecz w 
rzeczywistości ciałoJego jest sac-cid-ilnanda-vigraha - wiecznym szczęściem 
i absolutną wiedzą. Potwierdza to również język wedyjski (sac-cid-ananda
riipilya-kr�t;zilya ) : "Ofiaruję swoje wyrazy szacunku N ajwyższejOsobie Boga, 
Kf�Qie, który jest wieczną i pełną szczęścia formą wiedzy." Są również inne 
opisy w języku wedyjskim. Tam ekam govindam: "Ty jesteś Govindą, 
przyjemnością dla krów i zmysłów." Sac-cid-<inanda-l'igraham: "Twoja 
wieczna forma jest jest transcendentalna, pełna wiedzy i szczęścia." 

Pomimo transcendentalnych jakości ciała Pana Kr�QY, jego pełnej wiedzy i 
szczęścia, jest wielu tak zwanych naukowców i komentatorów Bhagavad
gity, którzy wyśmiewają Kr�Qę jako zwykłego człowieka. Naukowiec taki 
mógł narodzić się jako człowiek wyróżniający się, dzięki dobrym uczynkom w 
swoim poprzednim życiu, lecz takie pojmowanie Kr�QY jest uwarunkowane 
ubogim zasobem wiedzy .Dlatego jest on nazywany mlu/ha, gdyż tylko gtupcy 
- nie znając tajemniczych czynności Najwyższego Pana i Jego różnych mocy -
uważają Km1ę za zwykłą ludzką istotę. Nie wiedzą oni, że ciało Km1y jest 
symbolem całkowitej wiedzy i szczęścia oraz tego, iż On jest właścicielem 
wszystkiego, co istnieje i Tym, który wyzwała. Ponieważ nie wiedzą, że ma On 
tak wiele cech transcendentalnych, wyśmiewają się z Niego. 

Nie wiedzą też, że pojawianie się Najwyższej Osoby Boga w tym świecie 
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materialnym jest manifestacją Jego wewnętrznej energii. On jest panem 
energii materialnej . Tak jak to już zostało wyjaśnione w kilku miejscach 
(mama miiyii duratyayii), twierdzi On, że ta energia materialna, chociaż 
bardzo potężna, znajduje się całkowicie pod Jego kontrolą i spod wpływu jej 
może uwolnić się tylko ten, kto podporządkowuje się Jemu. Jeśli dusza 
podporządkowanaKr�ąie może uwolnić się spod wpływu energii materialnej ,  
to jak Najwyższy Pan, który kieruje stworzeniem, utrzymywaniem i unicest
wieniem całrj natury kosmicznej ,  mógłby mieć ciało materialne podobne do 
naszych? Taka koncepcja Kr�ąy jest całkowitą głupotą. Jednakże niemądre 
osoby nie mogą zrozumieć tego, że Osoba Boga, Kr�ąa, pojawiający się takjak 
zwykły człowiek, może być kontrolerem wszystkich atomów i potężnej 
manifestacj i  wszechświata. Największe i najmniejsze przekracza ich wyobra
żenie, więc nie mogą pojąć, że postać podobna ludzkiej istocie może 
jednocześnie kontrolować coś nieskończenie dużego i nieskończenie małego. 
W rzeczywistości, mimo iż kontroluje On skończone i nieskończone, znajduje 
się On z dala od wszystkich tych manifestacji .  Jak oznajmiono wcześniej ,  jest 
to możliwe dzięki Jego yogam aiśvaram, Jego niepojętej mocy transcenden
talnej. Chociaż niemądrzy ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, w jaki sposób 
Kr�ąa, który pojawia się tak jak ludzka istota, może kontrolować coś 
nieskończenie dużego i nieskończenie małego; to ci, którzy są czystymi 
wielbicielami przyjmują to bez zastrzeżeń, gdyż wiedzą, że Km1a jest 
Najwyższą Osobą Boga. Dlatego całkowicie podporządkowują się Jemu i 
angażują się w świadomość Km1y, służbę oddania dla Pana. 

Jest wiele kontrowersji pomiędzy impersonalistami i personalistami, jeśli 
chodzi o pojawianie się Pana w ludzkiej postaci.Jeśli jednak skonsultujemy się 
z Bhagavad-gitq i Śrimad-Bhiigavatam, autoryzowanymi tekstami dla 
zrozumienia nauki o Kr�ąie, wtedy dowiemy się, że Km1a jest Najwyższą 
Osobą Boga. Nie jest On zwykłym człowiekiem, mimo iż pojawił się na tej 
Z iemi jak zwykła ludzka istota. W pierwszym rozdziale pierwszej pieśni 
Śrimad-Bhiigavatam, gdzie mędrcy zapytują o czyny Kr�ąy, powiedziane 
jest iż Jego pojawianie się w postaci człowieka zwodzi głupców. Żadna ludzka 
istota nie byłaby w stanie dokonać tak wspaniałych czynów, jakich dokonał 
Kmrn będąc obecnym na tej ziemi. Kiedy Km1a pojawił się przed Swoimi 
rodzicami, Vasudevą i Devaki , pojawił się najpierw w postaci czterorękiej i 
dopiero na prośbę rodziców przemienił się w zwykłe dziecko. Jego pojawianie 
się w postaci zwykłej ludzkiej istoty jest jedną z cech Jego transcendentalnego 
ciała. Również w jedenastym rozdz. Gity jest powiedziane: tenaiva rnpelJG 
etc. Arjuna modlił się do Km1y, aby Ten ponownie ukazał mu Swoją postać 
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dwuręką. Pan poproszony w ten sposób przez Arjunę, z powrotem przyjął 
Swoją oryginalną postać. Wszystkie te różne cechy i postaci Najwyższego 
Pana z pewnością nie są właściwe dla zwykłej ludzkiej istoty. 

Niektórzy z tych, którzy wyśmiewają Kr�i:ię - ci ,  którzy znajdują się pod 
wpływem filozofii Mayavadi - cytują następujący werset ze Śrimad-Bhaga
vatam: ahain sarve�u bhute�u bhutatmavasthita� sada: "Najwyższy obecny 
jest w każdej żywej istocie." (Bhag. 3 .29.2 1 ), mający według nich dowodzić, 
że Kr�i:ia jestjedynie zwykłym człowiekiem. Z amiast zajmować się interpre
tacjami osób wyśmiewających Kr�i:ię, powinniśmy raczej zwrócić uwagę na 
tłumaczenie tego szczególnego wersetu przez acaryów ze szkoły Vai�i:iava, 
takich jak Jiva Gosvami. Komentując ten werset Jiva Gosvami mówi, że 
Kr�r:ia w Swojej pełnej, kompletnej ekspansji jako Paramatma, czyli jako 
Dusza Najwyższa, obecny jest zarówno w istotach poruszających się, jak i 
nieruchomych. Dlatego każdy początkujący wielbiciel, który jedynie zwraca 
uwagę na arca-murti, fonnę Najwyższego Pana w świątyni, a nie oddaje 
szacunku innym żywym istotom, nie odnosi żadnej korzyści z wielbienia 
fonny Pana w świątyni. Są trzy rodzaje wielbicieli Pana i spośród nich 
wielbiciel początkujący (neofita w świadomości Kr�i:tY) znajduje się na 
najniższym etapie. Początkujący wielbiciel zwraca większą uwagę na Bóstwa 
w świątyni, niż na innych wielbicieli. Jiva Gosvami ostrzega, że należy 
skorygować ten rodzaj mentalności. Wielbiciel powinien zrozumieć, że 
Kr�r:ia, jako Paramatma, obecny jest w sercu każdego; zatem każde ciało jest 
uosobieniem świątyni Pana. Więc tak jak oddaje się szacunek świątyni Pana, 
podobnie należy we właściwy sposób oddawać szacunek każdemu ciału, w 
którym przebywa Paramatma. Każdemu ciału należy oddawać właściwy 
szacunek i nie należy nikogo lekceważyć. 

Jest również wielu impersonalistów, którzy wyśmiewają kult świątynny. 
Mówią, że skoro Bóg jest wszędzie, dlaczego ktoś ogranicza się do czczenia 
Go w świątyni? Ale jeśli Bóg jest wszędzie, czyż nie ma Go w świątyni albo w 
Bóstwie? Chociaż wyznawcy Boga osobowego i impersonałiści będą ciągłe 
wałczyć ze sobą, doskonały wielbiciel w świadomośc.i Kr�r:iy wie, że mimo iż 
Kr�r:ia jest N aj wyższą Osobą, jest On wszech-przenikający, jak potwierdza to 
Brahma-sainhita. Chociaż Jego osobistą siedzibą jest Goloka Vrndavana, 
gdzie zawsze przebywa, to jednak poprzez różne manifestacje Swoich energii i 
poprzez Swoje pełne ekspansje jest On obecny wszędzie, we wszystkich 
częściach świata materialnego i duchowego. 
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moghiiśii mogha-karmii'}o 
mogha-jniinii vicetasa� 

riik�asim iisurim caiva 
prakrtim mohinim śritii� 
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moghiiśii�-zawiedzione nadzieje; mogha-karmii'}a�-nie odnoszący suk
cesu w pracy dla korzyści; mogha-jniinii�-zawiedzeni w wiedzy; vicetasa�
zdezorientowani; riik�asim-demoniczne; iisurim-ateistyczne; ca-i; eva-z 
pewnością; praktrtim-natura; mohinim-dezorientujące; śritii�-przyjmując 
schronienie. 

TŁUMACZENIE 
Zdeżorientowani  w ten sposób, przyciągani są przez różnego rodzaju 

demoniczne i ate istyczne poglądy. Z powodu tej ułudy, zawodzą wszelkie 
ich nadzieje na wyzwolenie a ich działan ia dla zysku i kultywowanie 
wiedzy, wszystkie kończą  s ię fiaskiem. 

ZNACZENIE 
Jest wielu wielbicieli, którzy stwarzają pozory, że są w świadomości Kr�QY i 

pełnią służbę oddania, lecz w swoim sercu nie uważają Najwyższej Osoby 
Boga, Kr�QY, za Prawdę Absolutną. Takie osoby nigdy nie skosztują owocu 
służby oddania, którym jest powrót do Boga. Podobnie ci, którzy angażują się 
w przynoszące korzyści pobożne czyny, w nadziei wyzwolenia się z niewoli 
materialnej, również nigdy nie odniosą sukcesu, jeśli wyśmiewają Najwyższą 
Osobę Boga, Kr�Qę . Innymi słowy, osoby które kpią z K�Qy, wszystkie są 
demonami albo ateistami. Siódmy rozdz. Bhagavad-gity mówi, iż tacy 
niegodziwcy o naturze demonów nigdy nie podporządkowują się Kr�Qie. 
Dlatego ich umysłowe spekulacje dla osiągnięcia Prawdy Absolutnej doprowa
dzają ich do fałszywego wniosku, że zwykła żywa istota i Kr�Qa są jednym i 
tym samym. Posiadając takie fałszywe przekonania, myślą, iż ciało każdej 
ludzkiej istoty przykryte jest jedynie naturą materialną, lecz skoro tylko ktoś 
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wyzwala się z tego ciała materialnego, różnice pomiędzy nim samym a 
Bogiem przestają istnieć. Z powodu takiej ułudy, udaremnione zostają ich 
próby stania się jednym z Kr�Qą. Kultywowanie wiedzy przez ateistów i 
demony jest zawsze bezowocne. Takie jest znaczenie tego wersetu. Osoby 
takie na próżno kultywują wiedzę wedyjską zawa� w Vedanta-sutrze i 
Upani�adach. 

Uważanie Kr�QY, Najwyższej Osoby Boga, za zwykłego człowieka jest 
największą obrazą. Ci, którzy to czynią, na pewno są pod wpływem ułudy i 
dlatego nie mogą zrozumieć wiecznej formy Kr�Qy. Brhad-vai�IJava mantra 
mówi wyraźnie, że kto uważa ciało Kr�QY za materialne, ten powinien być 
wyłączony ze wszystkich rytuałów i czynności śruti. A jeśli ktoś przypadkiem 
zobaczy twarz takiej osoby, powinien natychmiast wykąpać się w Gangesie, 
aby uwolnić się od zanieczyszczenia. Ludzie drwią z Kr�QY, ponieważ 
zazdrośni są o Najwyższą Osobę Boga. Ich przeznaczeniem są z pewnością 
powtarzające się narodziny w gatunkach demonicznego i ateistycznego życia. 
Wiedza ich wiecznie przykryta będzie ułudą i stopniowo cofną się oni w 
najciemniejsze regiony świata. 

IBKST 1 3  
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mahatmanas tu mam partha 
daivim prakrtim iiśrita� 

bhajanty ananya-manaso 
jiiatva bhutadim avyayam 

mahatmana�-wielkie dusze; tu-ale; mam-Mnie; piirtha--0 synu Prthy; 
daivim-boska; prakrtim-natura; iiśritii�-przyjąwszy schronienie; bhajanti
pełnią służbę; ananya-manasa�-z niezachwianym umysłem;jiiiitvii-wiedząc; 
bhuta-stworzenie; iidim-pierwotne; avyayam-niewyczerpany. 

1Ł UMACZENIE 
O synu Prthy, wielkie, nie ulegające złudzeniu dusze chronione są 

przez boską naturę. Znając Mnie jako Najwyższą Osobę Boga, pierwot
nego i n ieogran iczonego, całkowicie angażują się w służbę oddania. 
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ZNACZENIE 

Werset ten wyraźnie określa mahatmę. Pierwszą charakterystyczną cechą 
mahatmy jest to, że posiada on boską naturę. Nie podlega kontroli natury 
materialnej . W jaki sposób to osiąga? llumaczy to rozdz. siódmy: kto 
podporządkowuje sięNajwyższejOsobieBoga, Śri Km1ie, od razu uwalnia się 
spod kontroli natury materialnej. Taki jest warunek. Spod kontroli natury 
materialnej można uwolnić się jedynie poprzez podporządkowanie swojej 
duszy Najwyższej Osobie Boga. Taka jest wstępna recepta. 

Skoro tylko żywa istota, będąca marginalną energią Pana, uwalnia się spod 
kontroli natury materialnej, zaczyna podlegać kierownictwu natury duchowej. 
To przewodnictwo natury duchowej nazywa się daivim prakrtim, naturą 
boską. Więc jeśli ktoś zostaje w ten sposób promowany - przez podporządko
wanie się Najwyższej Osobie Boga - zostaje on wielką duszą, mahatmq. 

Mahatma nie poświęca swojej uwagi niczemu poza Kr�Qą, jako że wie on 
doskonale, że Kr�Qa jest oryginalną Najwyższą Osobą, przyczyną wszystkich 
przyczyn. Nie ma on co do tego żadnych wątpliwości. Taki mahatma, czyli 
wielka dusza, rozwija się przez obcowanie z innymi mahatmas, czystymi 
wielbicielami. Czystych wielbicieli nie przyciągają nawet inne formy Kr�QY, 
takie jak np. czteroramienny Maha-Vi�QU. Przyciągani sąjedynie do dwurękiej 
postaci Kr�QY. Jeśli nie interesują ich nawet inne postacie Kr�QY (nie mówiąc 
już o półbogach), żadna forma półboga czy istoty ludzkiej nie jest w stanie ich 
zachwycić. Medytują jedynie o Kr�Qie, w świadomości Kr�QY· Zawsze 
pozostają zaangażowani w służbę oddania dla Pana, od której nic nie jest w 
stanie ich odciągnąć. 

lEKSf 1 4  
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satatam kirtayanto mam 
yatantaś ca dr<Jha-vrata� 

namasyantaś ca mam bhaktya 
nitya-yukta upasate 

satatam-zawsze; kirtayanta�-intonując; mam-Mnie; yatanta� ca-czy
niąc zdecydowany wysiłek; dr<Jha-vrata�-z determinacją; namasyanta� 



466 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 9 

ca-ofiarowując wyrazy szacunku; mam-Mnie; bhaktya-w oddaniu; nitya
yukta�-zawsze zaangażowani; upasate-wielbią. 

1l:. UMACZENIE 
Zawsze głosząc Moją chwałę, czyniąc zdecydowany wysiłek, składając 

Mi pokłony, wielkie dusze czczą Mnie z oddan iem. 

ZNACZENIE 
Nie można wyprodukować mahatmy przez naznaczenie pieczęcią zwykłego 

człowieka. Jego cechy zostały opisane tutaj :  mahatma zawsze zajęty jest 
gloryfikowaniem Najwyższego Pana Km1y, Osoby Boga. Nie jest zaintereso
wany niczym innym. Całkowicie oddaje się głoszeniu chwały Pana. Innymi 
słowy, nie jest on impersonalistą. Jeśli jest mowa o gloryfikacji, to gloryfikacja 
ta dotyczy Najwyższego Pana, Jego świętego imienia, Jego wiecznej fonny, 
Jego transcendentalnych cech i Jego niezwykłych rozrywek. Należy gloryfiko
wać wszystkie te rzeczy. Zatem mahatma przywiązany jest do Najwyższej 
Osoby Boga. 

Bhagavad-gita nie określa mianem mahatmy tego, kto przywiązany jest do 
bezosobowej cechy Najwyższego Pana, brahmajyoti. Jest on opisany w inny 
sposób w następnym wersecie. Mahatma zawsze zaangażowany jest w różne 
czynności służby oddania opisane w Śrimad-Bhagavatam, takie jak słuchanie 
i intonowanie o Vi�ąu, a nie o jakimś półbogu czy istocie ludzkiej .  Jest to 
oddanie: śrav01;am kirtanam vi�f}o�. smaratJam, i pamiętanie Go. Taki 
mahatma posiada wielkie zdecydowanie, aby ostatecznie osiągnąć towarzy
stwo Najwyższego Pana w jednej z pięciu transcendentalnych ras. Aby 
osiągnąć ten sukces, angażuje on wszelkie czyny: umysłowe, cielesne i 
wokalne, wszystko - w służbę dlaNajwyższegoPana, Śri Kr�ąy. To nazywane 
jest pełną świadomością Kr�ąy. 

Są pewne czynności w służbie oddania, np. takie jak poszczenie w pewnych 
dniach (między innymi w jedenastym dniu po nowiu, czyli w E kadaśi, w dzień 
pojawienia się Pana, etc. ), które nazywane są postanowieniami. Wszystkie 
te zasady i przepisy zostały ustanowione przez wielkich acaryów dla tych, 
którzy są prawdziwie zainteresowani osiągnięciem towarzystwa Boga w 
świecie transcendentalnym. Mahatmas, czyli wielkie dusze, ściśle przestrze
gają tych praw i przepisów, i dlatego na pewno osiągną pożądany rezultat. 

Jak opisano to w drugim wersie tego rozdziału, służba oddania nie tylko jest 
łatwa, ale można ją spełniać w radosnym nastroju. Nie musi się odbywać 
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żadnych srogich pokut ani też czynić surowych wyrzeczeń. Bez względu na to, 
czy ktoś jest w małżeństwie, czy jest sannyasinem, czy brahmacarl, każdy 
może - pod kierunkiem doświadczonego mistrza duchowego - uczynić swoje 
życie służbą oddania. Służbę oddania dla Najwyższej Osoby Boga można 
pełnić wszędzie: w jakichkolwiek warunkach i w jakiejkolwiek życiowej 
pozycj i  - w ten sposób można stać się prawdziwą mahatmq - wielką duszą. 

lEKST 1 5  

(łi"ł'4i"ł ""11"'4.ą � qoJąl(ł� I 
� 'l'4"�"' q-ąt A-t1Jla�\ 1 1 ��11 

jiiana-yajiiena capy anye 
yajanto mam upasate 

ekatvena prthaktvena 
bahudha viśvato-mukham 

jiiana-yajnena-przez kultywację wiedzy; ca-również; api-z pewnością; 
anye- inni; yajanta�-wielbiąc; mam-M nie; upasate-wielbią; ekatvena-w 
jedności; prthaktvena-w dualizmach; bahudha-różnorodność; viśvata�
mukham-w formie kosmicznej .  

11:, UMACZENIE 
Inni, którzy zajęci są kultywowaniem wiedzy, czczą Najwyższego Pana 

jako jednego bez wtórego, różnego w wielu, i w formie kosmicznej. 

ZNACZENIE 
Werset ten jest podsumowaniem wersetów poprzednich. Pan mówiArjunie, 

że ci, którzy posiadają czystą świadomość Kr�QY i nie znają niczego poza 
Kr�ryą, nazywani są mahatmas. Są też inne osoby, które nie zajmują takiej 
samej pozycji jak mahatmas, ale które również na różne sposoby czczą 
Kr�ryę. Niektórzy z nich zostali już określeni jako będący w niedoli, cierpiący 
nędzę, nękani ciekawością i ci, którzy zajmują się kultywowaniem wiedzy. Są 
jeszcze inni, zajmujący jeszcze niższe pozycje, i tych można podzielić na trzy 
grupy: 1 )  tych, którzy czczą siebie samych jako równychNajwyższemuPanu, 
2) tych, którzy wymyślająjakąś fonnęNajwyższegoPana i oddająjej cześć, 3) 
i tych, którzy uznają i wielbią Pana w Jego formie kosmicznej ,  czyli viśvariipa. 
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Spośród tych trzech wyżej wymienionych rodzajów ludzi najbardziej liczną 
grupę stanowią najniżej usytuowani, czyli ci, którzy czczą samych siebie jako 
Najwyższego Pana, uważając się za monistów.Myśląc, iż sami sąNajwyższym 
Panem, samym sobie oddają cześć. Jest to również pewien rodzaj wielbienia 
Boga, gdyż rozumieją oni, że w rzeczywistości są duszą, a nie tym materialnym 
ciałem. Przynajmniej takie rozumienie jest dominujące. Na ogół w ten sposób 
czczą Boga impersonaliści. Do klasy drugiej należy zaliczyć czcicieli półbogów, 
tych, którzy w swoim wyobrażeniu każdą formę uważają za formę Najwyż
szego Pana. A do trzeciej klasy należą ci, którzy nie mogą pojąć niczego poza 
manifestacją tego materialnego wszechświata. Uważając wszechświat za 
ogromny organizm czy istotę, czczą go. Wszechświat jest również formą 
Pana. 

lEKSf 1 6  

3l'f ęt q:: �� I 
irins(łł(fcąt�ł4'4C:i4fił<( � ll t� l l  

aham kratur aham yajiiał} 
svadhiiham aham au�adham 

mantro' ham aham eviijyam 
aham agnir aham hulam 

aham-Ja; kratu�-rytuał; aham-Ja; yqjiia�-ofiara; svadhii-oblacja; aham 
-Ja; aham-Ja; au�adham-zioło lecznicze; mantra�-transcendentalny śpiew; 
aham-Ja; eva-na pewno; ajyam-stopione masło; aham-Ja; agni�-ogień; 
aham-Ja; hutam-ofiara. 

Il. UMACZENIE 

Ale to Ja jestem rytuałem, poświęceniem, ofiarą dla przodków, z iołem 
leczniczym i transcendentalnym śpiewem. Ja jestem masłem, ogniem i 
ofiarą. 

ZNACZENIE 

Km1ą jest rówmez ofiara znana jako jyoti�{oma i On jest rówmez 
mahiiyajńq. Oblacje dla Pitrloki albo ofiary w postaci oczyszczonego masła 
dla zadowolenia Pi trio ki, uważanego za króla leków, są również Km1ą. Kr�i:ią 
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są również mantry śpiewane przy tej okazji, jak również wszelkie artykuły 
zrobione z produktów mlecznych w celu ofiarowania. Kr�ąą jest też ogień, 
który jest jednym z pięciu elementów materialnych i dlatego uważany jest za 
oddzielną energię Kr�ąy. Innymi słowy, ofiary wedyjskie polecane w części 
Ved zwanej karma-kii!J<ja są w całości również Kr�ąą. Należy zatem 
rozumieć, że ci, którzy zaangażowani są w służbę oddania dla Kr�ąy, spełnili 
wszystkie ofiary polecane w Vedach. 

lEKST 1 7  

A<'.li(łł(i( � 1ffilT � Ałłlłł(! I 
� qfą'!llail,_I< � mil � �  l l t\tll 

pitiiham asya jagato 
miitii dhiitii pitiimaha� 

vedyam pavitram omkiira 
rk siima yajur eva ca 

pitii-ojciec; aham-Ja; asya-tego; jagata�-wszechświata; miitii-matka; 
dhiitii-ostoja; pitamaha�-przodek; vedyam-to, co jest do poznania; pavitram 
-to, co oczyszcza; omkiira�-sylaba om; rk-J!.g-veda; siima-Siima-veda; 
yaju�-Yajur-veda; eva-z pewnością; ca-i .  

lł..UMACZENIE 

Ja jestem ojcem tego świata, matką, ostoją, żywicielem, przodkiem. Ja 
jestem przedmiotem wiedzy, Tym, który oczyszcza i sylabą om. Ja także 
jestem ąk, Sama i Yajur-Vedą. 

ZNACZENIE 

Cała manifestacja kosmiczna, poruszająca się i nieruchoma, manifestuje się 
poprzez różne oddziaływania energii K�QY. W życiu materialnym tworzymy 
różne związki z różnymi żywymi istotami, które nie są niczym innym, jak 
tylko marginalną energią Kr�QY, ale w tworzeniu prakrti niektóre z nich zdają 
się być naszym ojcem, matką, dziadkiem, stwórcą, etc. W rzeczywistości 
jednak są one wszystkie cząstkami Kr�QY. I jako takie, te żywe istoty, zdające 
się być naszym ojcem, matką, etc. ,  nie są niczym innym, tylko Kr�ąą. W tym 
wersie słowo dhiitii oznacza stwórcę. Nie tylko nasz ojciec i matka są 
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cząstkami �QY, lecz także ich stwórcy - dziadek i babka, etc. są K�ąą. 
Właściwie każda żywa istota, będąc cząstką K�QY - jest K�ąą. Również 
wszystkie Vedy kierują nas ku K�ąie. Każda wiedza, którą czerpiemy z Ved, 
jest jedynie krokiem w kierunku poznania Km1y. Kr�i:ią są szczególnie te 
tematy, które pozwalają nam oczyścić naszą organiczną pozycję. Podobnie, 
żywa istota, która zgłębia zasady wedyjskie jest również cząstką Km1y, a 
zatem też jest Kr�Qą. Słowo om, nazywane prm:zava i występujące we 
wszystkich mantrach wedyjskich, jest transcendentalną wibracją dźwiękową 
i również jest Kf�Qą. Występuje ono we wszystkich hymnach zawartych w 
czterech Vedach: Sama, Yajur, �k i Atharva, gdzie jest sylabą dominującą, 
dlatego więc uważane jest za Kr�i:ię. 

lEKST 1 8  

•tftl�<rl q: � f.Rm: � � I 
SflR: �: ..r-t f.Ar;ł 4\<iiiłłOłłłfi( l l t(;l l 

gatir bharta prabhu� sak�i 
nivasa� śara!Jam suhrt 

prabhava� pralaya� sthanam 
nidhanam bijam avyayam 

gati�-cel; bharta-żywiciel; prabhu�-Pan; sak�i-świadek; nivasa�-sie
dziba; śara!Jam-schronienie; suhrt-najbliższy przyjaciel; prabhava�-stwo
rzenie; pralaya�-unicestwienie; sthanam-ziemia; nidhanam-miejsce spo
czynku; bijam-nasienie; avyayam-niezniszczalne. 

RUMACZENIE 
Ja jestem celem, żywicielem, panem, świadkiem, siedzibą, schronieniem 

i najdroższym przyjacielem. Ja jestem stworzeniem i unicestwieniem, 
podstawą wszystkiego, m iejscem spoczynku i wiecznym nasieniem. 

ZNACZENIE 
Gati oznacza cel podróży, miejsce, gdzie chcemy się udać. Celem 

ostatecznym jest K�Qa, mimo iż ludzie nie wiedzą o tym. Kto nie zna Kr�i:tY, 
ten błądzi i jego tak zwany postęp jest albo częściowy, albo wyimaginowany. 
Jest wielu takich, którzy za swój cel uważają różnych półbogów i przez ścisłe 
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stosowanie się do odpowiednich metod osiągają różne planety, takie jak 
Candraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka, etc. Lecz wszystkie takie 
planety, będąc stworzonymi przez Kr�Qę, jednocześnie są Kr�Qą i nie są 
Kr�Qą. Są Km1ą ponieważ są manifestacjami Kr�Qy, ale w rzeczywistości są 
one jedynie krokiem w kierunku realizacji Kr�Qy. Zbliżanie się do różnych 
energii Kr�QY jest pośrednim zbliżaniem się do Kr�Qy. Należy jednak 
bezpośrednio zbliżyć się do Kr�Qy, to zaoszczędzi czasu i energii .  Jeśli jest 
możliwość dostania się na szczyt budynku za pomocą windy, dlaczego 
wspinać się schodami? Energia Kr�QY jest podstawą wszystkiego i nic nie 
istnieje poza Km1ą. Kr�Qa jest najwyższym władcą, ponieważ wszystko 
należy do Niego i wszystko opiera się na Jego energii. Będąc obecnym w sercu 
każdej żywej istoty, jest On też najwyższym świadkiem. Nasze miejsce 
pobytu, kraje czy planety, na których żyjemy, są również Kr�Qą. Kr�Qa jest 
ostatecznym celem i schronieniem i dlatego powinniśmy przyjąć schronienie 
w Nim, czy to dla ochrony, czy w celu uwolnienia się z naszych nędznych 
warunków. Kiedykolwiek przyjdzie nam przyjąć jakieś schronienie, powinniś
my pamiętać, że tym schronieniem ma być siła żywotna. A Km1a jest 
najwyższą żywą istotą. Ponieważ Kr�Qa jest źródłem naszej generacji, czyli 
najwyższym ojcem, nikt nie może być lepszym od Niego przyjacielem ani też 
nikt nie może nam życzyć lepiej niż On. Kr�Qa jest oryginalnym żródłem 
stworzenia i jego ostatecznym spoczynkiem po unicestwieniu tego świata. 
Kr�r:ia jest zatem wieczną przyczyną wszystkich przyczyn. 

lEKST 1 9  

<1q1R1(ił( � f.ł•lC1'1«!::iilllł :ą- I 
� łcJ � tł�tłiiłl(iłi\'1 l l t�l l  

rapiimy aham aham var�am 
nigrhtJiimy utsrjiimi ca 

amrtam caiva mrtyuś ca 
sad asac ciiham arjuna 

rapami-dostarczać ciepła; aham-Ja; aham-Ja; var�am-deszcz; nigrhtJii
mi-powstrzymuję; utsr.jiimi-wysyłam; ca-i; amrtam-nieśmiertełność; ca-i ;  
eva-z pewnością; mrtyu�-śmierć; ca-i; sat-istnienie; asat-nieistnienie; 
ca-i; aham-Ja; arjuna--0 Arjuno. 
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lł..UMACZENIE 

Ja kontroluję ciepło, deszcz i suszę,Arjuno.Jajestem nieśmiertelnością i 
Ja jestem uosobieniem śmierci. Wszystko, co istnieje i co nie istnieje - we 
Mnie  ma swój spoczynek. 

ZNACZENIE 

K�ąa, poprzez Swoje różne energie, rozprzestrzenia ciepło i światło za 
pośrednictwem elektryczności i słońca. W czasie sezonu letniego Kr�i:ia jest 
tym, który wstrzymuje deszcz, a następnie, podczas sezonu deszczowego, 
zsyła z nieba nieprzerwane strumienie deszczu. Kr�i:ia jest energią, która 
utrzymuje nas - przedłużając nasze życie, i z Kr�i:ią - w postaci śmierci, 
spotykamy się pod koniec życia. Przez analizowanie tych różnych energii 
Kr�ąy można upewnić się, że dlaKr�QY nie ma różnicy pomiędzy duchem i 
materią, czyli innymi słowy, jest On zarówno duchem, jak i materią. Jeśli 
zatem ktoś jest zaawansowany w świadomości Kr�ąy, również nie czyni on 
takich rozróżnień. We wszystkim widzi on jedynie Kr�Qę. Ponieważ Kr�Qajest 
zarówno duchem, jak i materią, to potężna fonna kosmiczna zawierająca 
wszystkie manifestacje materialne jest również Kr�Qą a Jego rozrywki we 
Vrndavan - jako dwurękiego Śyamasundary grającego na flecie - są rozryw
kami Najwyższej Osoby Boga. 

lEKST 20 

� itf miro: '{dq1q1 
ąiRtt � sn�ą;ij I , , n � ,;oąq1�UQ �<·S::'-"> Cfl-
łf� {ąoą1(;ąfą ��'TT"{ l l � o l l  

rrai-vidya mam soma-pa� pura-papa 
yajńair i${Va svargatim prarthayante 

te pu�yam asadya surendra-lokam 
aśnanti divyan divi deva-bhogan 

trai-vidya�-znawcy trzech Ved; mam -Mnie; soma-pa�-pijący napój 
soma; pula-oczyszczony; papa�-grzechy; yajńai�-z ofiarami; i${Va
oddając cześć; svargatim-przejście do nieba (na planety wyższego rzędu); 
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priirthayante-modlą się; te-oni; pu'.lyam-cnota; iisiidya-radując się; suren
dra-Indry; /okam-świa� aśnanti-radują się; divyiin-niebiański; divi-w 
niebie; deva-bhogiin-przyjemności półbogów. 

1Ł UMACZENIE 

Ci, którzy pragnąc planet niebiańskich, studiuj ą  Vedy i p iją  napój 
soma, pośrednio oddają Mi cześć. Rodząc się na planecie Indry, radują 
się tam boskim szczęściem. 

ZNACZENIE 

Słowo trai-vidyiil:z. odnosi się do trzech Ved: Sama, Yajur i J!.g. Bramin, 
który przestudiował te trzy Vedy nazywany jest tri-vedi. Każdy, kto jest 
przywiązany do wiedzy uzyskanej ze studiowania tych Ved, cieszy się 
szacunkiem społecznym. Na nieszczęście jest wielu wielkich naukowców 
studiujących Vedy, którzy nie znają ostatecznego celu tych studiów. Dlatego 
Kr�i:ia oznajmia tutaj ,  że to właśnie On jest ostatecznym celem dla tri-vedi. 
Prawdziwy tri-vedi przyjmuje schronienie lotosowych stóp Pana i angażuje się 
w czystą służbę oddania dla zadowolenia Pana. Służba oddania zaczyna się 
wraz z intonowaniem Hare Kr�i:ia i jednoczesnymi próbami prawdziwego 
poznania Kr�i:iy. Na nieszczęście ci, którzy sąjedynie formalnymi studentami 
Ved, interesują się bardziej pełnieniem ofiar dla różnych półbogów, takich jak 
Indra, Candra, etc. Dzięki takim wysiłkom czciciele różnych półbogów na 
pewno uwalniają się od zanieczyszczeń niższymi cechami natury i uzyskują 
promocję na wyższe systemy planetarne, czyli planety niebiańskie, takie jak 
Maharloka,Janaloka, Tapoloka, etc. Kto osiąga te wyższe systemy planetarne, 
ten może zadowalać tam swoje zmysły setki tysięcy razy lepiej niż na tej 
planecie. 

TEKST 2 1  
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te tam bhuktvii svarga-lokam viśiilam 

k�ine puf.lye martya-lokam viśanti 
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evam trayi-dharmam anuprapannd 
gatdgatam kdma-kdmd /abhante 

[Rozdz. 9 

te-oni; tam-to; bhuktva-radując się; svarga-lokam-niebo; viśalam-nie
zmierzone; k�i!le-wyczerpawszy się; pu!lye-zasługi; martya-lokam-śmiertel
na ziemia; viśanti-upadają; evam-w ten sposób; trayi-trzy Vedy; dharmam
zasady; anuprapanna�-przestrzegając; gata-agatam-śmierć i narodziny; 
kama-kama�-pragnąc uciech zmysłowych; /abhante-osiągają. 

11:, UMACZENIE 

Kiedy jednak wyczerpią się już ich niebiańskie radości z mysłowe, 
ponownie powracają  na tą śmiertelną planetę. Więc przez przestrzeganie 
zasad wedyjskich osiągaj ą  jedynie przelotne szczęście. 

ZNACZENIE 

Kto otrzymuje promocję na wyższe systemy planetarne, ten może cieszyć 
się dłuższym życiem i lepszymi udogodnieniami, jeśli chodzi o zadowalanie 
zmysłów, jednakże nie może on tam zostać na zawsze. Kiedy skończą się już 
rezultaty jego pobożnych czynów, z powrotem zostanie wysłany na tą 
ziemską planetę. Kto nie osiągnął doskonałej wiedzy, czyli innymi słowy, 
komu nie udało się poznać Km1y, przyczyny wszystkich przyczyn, ten, jak to 
zostało oznajmione w Vedanta-siitrach Uanmady asya yataM, nie odnosi 
sukcesu w osiągnięciu ostatecznego celu życia. Podlega powtarzającym się 
wędrówkom na planety niebiańskie i ponownym upadkom, tak jak gdyby 
obracał się na kole diabelskim - będąc raz na górze, raz na dole. Oznacza to, 
że zamiast wznieść się do świata duchowego, skąd nie ma już możliwości 
powrotu, podlega on cyklowi narodzin i śmierci na wyższych i niższych 
systemych planetarnych. Należy raczej powrócić do świata duchowego, aby 
cieszyć się wiecznym, pełnym szczęścia i wiedzy życiem, i nigdy nie 
powracać do tego pełnego nieszczęść życia materialnego. 
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Tekst 23 ] Wiedza Najbardziej Poufna 

ananytiś cintayanto mam 
ye janti� paryuptisate 

te�tim nitytibhiyukttintim 
yoga-k�emam vahtimy aham 
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ananyti�-nikt inny; cintayanta�-koncentrując się; mtim-naMnie; ye-któ
re; janti�-osoby; paryuptisate-właściwie czczą; te�tim-ich; nitya-zawsze; 
abhiyuktantim-niezachwiani w oddaniu; yoga-k�emam-potrzeby; vahtimi
dostarczam; aham-Ja. 

11:. UMACZENIE 
Ale tych, którzy czczą Mnie z oddaniem - medytując o Mojej transcen

dentalnej formie - obdarzam wszystkim, czego potrzebują i chronię to, co 
posiadają. 

ZNACZENIE 
Kto nie jest w stanie żyć nawet przez moment bez świadomości Km1y, nie 

tylko może myśleć o Kr�Qie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, lecz 
angażuje się też w służbę oddania, przez słuchanie, pamiętanie, ofiarowywanie 
modlitw, oddawanie czci, służenie lotosowym stopom Pana, pełnienie innego 
rodzaju służb, kultywowanie przyjaźni i całkowite podporządkowanie się 
Panu. Zaprawdę, wszystkie te czynności są korzystne i wszystkie pełne są 
duchowych mocy, czyniąc wielbiciela doskonałym w samo-realizacji . Wtedy 
jedynym jego pragnieniem jest obcowanie z Najwyższą Osobą Boga. To 
nazywane jest yogq. Dzięki łasce Pana, taki wielbiciel nie powraca już nigdy 
do tych materialnych warunków życia. K�ema odnosi się do ochrony, jakiej 
Pan łaskawie udziela swoim wielbicielon. Pan pomaga swojemu wielbicielowi 
osiągnąć świadomość Kr�QY poprzez yogę, i kiedy staje się on już całkowicie 
świadomym Kr�QY, Pan chroni go od upadku w to pozbawione szczęścia 
uwarunkowane życie. 

lEKST 23  

itscąrą4\ątt1� � �4:'41FHW I 
�sA' ��C4'iił•ł'łANt4..-ł( 1 1 �ą 1 1  



476 Bhagavad-giti Taką Jaką Jest 

ye'py anya-devatii-bhaktii 
yajante śraddhayiinvitiil:z 

te'pi miim eva kaunteya 
yajanty avidhi-purvakam 

[Rozdz. 9 

ye-ci; api-również; anya-innym; devatii-półbogom; bhaktiil:z-wielbiciele; 
yajante-czcza;, śraddhaya-anvitiil:z-z wiara;, te-oni; api-również; miim
Mnie; eva-nawet; kaunteya-0 synu Kunti; yajanti-otiarowuja;, avidhi
purvakam-w niewłaściwy sposób. 

TŁUMACZENIE 

Wszystko, cokolwiek człowiek innym bogom ofiarowuje, dla MPie 
jedynie przeznaczone jest, ale ofiara ta, O synu Kunti, spełniana jest bez 
prawdziwego zrozumienia. 

ZNACZENIE 

"Osoby wielbiące półbogów nie są bardzo inteligentne, mimo iż w ten 
sposób pośrednio oddają Mi cześć" , mówi K�ąa. Jeśli ktoś leje wodę na liście 
i gałęzie drzewa, nie podlewając korzeni, robi tak z powowdu braku 
dostatecznej wiedzy lub wbrew zasadom. Podobnie, proces pełnienia służby 
dla poszczególnych części ciała polega na dostarczaniu pożywienia do 
żołądka. Półbogowie są, można powiedzieć, różnymi urzędnikami i kierowni
kami w rządzieNajwyższegoPana. Należy przestrzegać prawa ustanowionego 
przez rząd, a nie przez poszczególnych urzędników i dyrektorów. Podobnie, 
należy czcić tylko i wyłącznieNajwyższegoPana. To automatycznie zadowoli 
różnych urzędników i kierowników będących w służbie Pana. Urzędnicy i 
kierownicy są reprezentantami rządu i przekupywanie tych urzędników i 
kierowników jest rzeczą nielegalną. Tutaj nazwane to zostało avidhi-purva
kam. Innymi słowy, Kr�ąa nie pochwala niepotrzebnego oddawania czci 
półbogom. 
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Tekst 25 ] Wiedza Najbardziej Poufna 

aham hi sarva-yajńiiniim 
bhoktii ca prabhur eva ca 

na tu miim abhijiinanti 
tattveniitaś cyavanti te 

477 

aham-Ja; hi-z pewnością; sarva-ze wszystkich; yajńiiniim-ofiar; bhoktii 
-podmiot radości; ca-i; prabhu�-Pan; eva-również; ca-i; na-nie; tu-ale; 
mam-Mnie; abhijiinanti-znają; tattvena-prawdziwie; atałf-dlatego; cya
vanti-upadają; te-oni. 

lł.. llMACZENIE 

Ja jedynie przyjmuję wszystkie ofiary i do Mnie jedynie są one 
kierowane. Ci, którzy nie rozpoznają Mojej prawdziwej transcendentalnej 
natury, upadają. 

ZNACZENIE 

Tak jak to zostało tutaj wyraźnie powiedziane, wiele jest różnych typów 
yajńas (ofiar) polecanych w literaturze wedyjskiej , lecz w rzeczywistości 
wszystkie one mają służyć zadowoleniu Najwyższego Pana. Yajńa oznacza 
Vi�ąu. Drugi rozdz. Bhagavad-gity mówi, że należy pracować jedynie dla 
zadowolenia Yajńa, czyli Vi�ąu. Szczególnym celem doskonałej formy 
ludzkiej cywilizacji, znanej jako var1:1iiśrama-dharma, jest zadowolenie 
Vi�Qu. Dlatego też Kr�ąa mówi w tym wersie: "Ja przyjmuję wszystkie ofiary, 
ponieważ Ja jestem najwyższym panem." Nie znając tego faktu, mniej 
inteligentne osoby wielbią półbogów dla osiągnięcia natychmiastowej, choć 
przemijającej korzyści. Dlatego upadają w egzystencję materialną, nie 
osiągając pożądanego celu życia. Nawet jeśli ktoś pragnie czegoś materialnego, 
to powinien prosić o to raczej Najwyższego Pana (mimo, iż nie jest to czyste 
oddanie), a w ten sposób osiągnie pożądany rezultat. 
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bhutani yanti bhutejya 
yanti mad-yąjino'pi mam 

[Rozdz. 9 

yanti-osiągają; deva-vrata�-czciciele półbogów; devan-do półbogów; 
pitrn-do przodków; yanti-udają się; pitr-vrata�-oddający cześć przodkom; 
bhutiini-do duchów; yiinti-udają się; bhutejyii�-czcziciele duchów i upio
rów; yanti-udają się; mat-Moi; yiijina�-wielbiciele; api-również; miim-do 
Mnie. 

TŁUMACZENIE 
Kto czczi półbogów, narodzi się pomiędzy półbogam� kto czci upiory 

i duchy, narodzi się pomiędzy takim i  istotam� kto oddaje cześć przod
kom, pojdzie do przodków; a ci, którzy Mnie wielbią, ci będą żyć ze Mną. 

ZNACZENIE 
Jeśli ktoś pragnie udać się na Księżyc, Słońce, albo na jakąś inną planetę, 

może osiągnąć pożądany cel poprzez przestrzeganie określonych zasad 
wedyjskich polecanych dla tego celu. Zasady te zostały szeroko opisane w 
części Ved dotyczącej pracy dla osiągnięcia korzyści, nazywanej fachowo 
darśa-paun:iamasi, która poleca specyficzny kult półbogów z różnych planet 
niebiańskich. Podobnie, przez pełnienie określonych yajnas można osiągnąć 
planety pita lub też różne planety duchów i zostać yak$a. rak$a czy piśaca. 
Kult piśaca nazywany jest " czarną sztuką" albo " czarną magią" . Jest wielu 
ludzi praktykujących czarną magię i uważających to za spirytualizm, lecz 
czynności takie są czynnościami całkowicie materialistycznymi. Podobnie, 
czysty wielbiciel, który wielbi jedynie Najwyższą Osobę Boga, bez wątpienia 
osiąga planety VaikuQtha i Kr�Qalokę. Dzięki temu wersetowi można bez 
trudu zrozumieć, że jeśli przez oddawanie czci półbogom można osiągnąć 
planety niebiańskie czy przez praktykowanie czarnej magii - planety 
duchów, a przez czczenie pita - planety pita, to dlaczego czysty wielbiciel nie 
miałby osiągnąć planety Kr�QY albo Vi�Qu? Na nieszczęście wielu ludzi nie 
posiada żadnych informacji na temat tych wzniosłych planet, gdzie przebywa 
Kr�Qa i Vi�QU, i to jest przyczyną ich upadku. Nawet impersonaliści upadają z 
brahmajyoti. Dlatego ten ruch świadomości Kr�QY informuje całe społeczeń
stwo,że jedynie przez intonowanie Hare Kr�Qa można uzyskać doskonałość w 
tym życiu i powrócić do domu - z powrotem do Boga. 
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patram pu�pam phalam toyam 
yo me bhaktya prayacchati 

tad aham bhakty-upahrtam 
aśnami prayatatmana� 

479 

patram- liść; pu�pam-kwiat; phalam-owoc; toyam-woda; ya�-ktokol
wiek; me-Mnie; bhaktya-z oddaniem; prayacchati-ofiarowuje; tat-to; 
aham-Ja; bhakti-upahrtam-ofiarowany z oddaniem; aśnami-przyjmę; pra
yata-atmana�-tego, kto posiada czystą świadomość. 

TI:, UMACZENIE 
Jeśli ktoś z m iłością i oddaniem złoży Mi l iść, kwiat, owoc czy trochę 

wody w ofierze - przyjmę to. 

ZNACZENIE 
Tutaj Pan Kr�r:ia - oznajmiwszy wcześniej ,  że jest jedynym podmiotem 

radości, pierwotnym Panem i prawdziwym obiektem wszelkich ofiar -
wyjawia, jakiej ofiary pragnie. Jeśli ktoś pragnie zaangażować się w służbę 
oddania dla Najwyższego, po to aby się oczyścić i osiągnąć cel życia -
transcendentalną służbę miłości dla Boga - wtedy powinien dowiedzieć się, 
czego Pan pragnie od niego. Kto kocha Km1ę, da mu wszystko, czego On 
zapragnie i będzie unikał ofiarowania Mu czegokolwiek, czego nie pragnie 
albo o co nie prosił. Nie należy więc ofiarowywać Kr�ąie mięsa, ryb ani jajek. 
Gdyby pragnął takich rzeczy w ofierze, powiedziałby to. Zamiast tego 
wyrażnie prosi On o liść, owoc, kwiat i wodę, i o takiej ofierze mówi: "Przyjmę 
ją." Zatem powinniśmy zrozumieć, że nie przyjmie On mięsa, ryb ani jajek. 
Odpowiednim dla ludzkich istot pożywieniem są warzywa, zboża, owoce, 
mleko i woda, i takie pożywienie poleca Sam Pan Kr�ąa. Jeśli spożywamy coś 
innego, wtedy nie możemy tego ofiarowywaćJemu, ponieważ nie przyjmie On 
tego. Jeśli będziemy ofiarowywać takie pożywienie, nie będziemy działać na 
płaszczyżnie miłości i oddania. 
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W trzynastym wersecie trzeciego rozdziału Pan Kr�r.ia tłumaczy, że 
czystym i nadającym się do spożycia pokarmem dla tych, którzy szukają 
postępu w życiu i wyzwolenia z sideł materialnej niewoli, są jedynie 
pozostałości pokarmu ofiarowanego. W tym samym wersie mówi On, że ci 
którzy nie ofiarowują swojego pokarmu, spożywają tylko grLech. Innymi 
słowy, każdy ich kęs jest jedynie coraz głębszym pogrążaniem się w 
komplikacje natury materialnej. Podczas gdy przygotowywanie smacznych i 
prostych dań wegetariańskich, ofiarowywanie ich w pokłonie przed wizerun
kiem bóstwa Pana Kr�r.iy i modlenie się do Niego, aby przyjął taką pokorną 
ofiarę, umożliwia nam poczynienie trwałego postępu w życiu, oczyszczenie 
ciała i stworzenie subtelnych tkanek mózgowych, które umożliwią czyste 
myślenie. Ponadto ofiara powinna być składana z uczuciem miłości. Kr�r.ia nie 
potrzebuje jedzenia, jako że jest On w posiadaniu wszystkiego, co istnieje; 
jednakże przyjmie On ofiarę od tego, kto w ten sposób pragnie Go zadowolić. 
Ważnym czynnikiem przy przygotowaniu, podaniu i ofiarowaniu jest działanie 
z miłością dla Kr�r.iy. Impersonaliści, którzy pragną pozostać przy zdaniu, iż 
Prawda Absolutna nie posiada zmysłów, nie mogą ocenić tego wersetu z 
Bhagavad-gity . Dla nich jest on tylko metaforą albo dowodem na pospolity 
charakter Kr�r.iy, autora Bhagavad-gity. W rzeczywistości jednak, K�r.ia, 
Najwyższa Osoba Boga, ma zmysły i jest powiedziane, że zmysły Jego są 
wymienne. Innymi słowy, jeden Jego zmysł może spełniać funkcje każdego 
innego. To właśnie oznacza powiedzenie, że K�r.iajest absolutem. Gdyby nie 
posiadał zmysłów, nie mógłby być uważany za pełnego we wszystkich 
przymiotach. W rozdz. siódmym Kr�r.ia wyjaśnił, iż to On zapładnia naturę 
materialnl\ żywymi istotami, a robi to poprzez rzucenie spojrzenia na naturę 
materialną. Więc w tym przypadku słuchanie przez K�r.ię słów wielbiciela, 
wypowiadanych z miłością podczas ofiarowywania pożywienia, jest całkowi
cie tożsame z Jego jedzeniem i rzeczywistym smakowaniem. Ten punkt należy 
podkreślić: ponieważ zajmuje On pozycję absolutną, Jego słuchanie jest 
całkowicie tożsame z Jego jedzeniem i smakowaniem. Tylko ten wielbiciel, 
który przyjmuje Kr�r.ię, takim jakim On Sam Siebie opisuje, bez interpretacji, 
może zrozumieć, żeNajwyższaAbsolutnaPrawda może przyjmować pokarm 
i radować się nim. 
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Tekst 28 ] Wiedza Najbardziej Poufna 

yat karo�i yad aśnasi 
yaj juho# dadilsi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tat kunąva mad arpa1Jam 
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yat-co; karo#-robisz; yat-cokolwiek; aśnasi-spożywasz; yat-wszystko, 
co; juho�i-ofiarowujesz; dadasi-oddajesz; yat-wszystko cokolwiek; yat
cokolwiek; tapasyasi-wyrzeczenia, które praktykujesz; kaunteya-0 synu 
Kunti; tat-to; kuro�va-uczyń; mat-dla Mnie; arpa1Jam-otiarą. 

11:, UMACZENIE 

Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak 
również wszelkie wyrzeczenia, które praktykujesz, powinny być, O synu 
Kunti ,  ofiarą dla Mnie. 

ZNACZENIE 

Obowiązkiem każdego jest więc uformowanie swojego życia w taki sposób, 
aby w żadnych okolicznościach nie zapomnieć o Kr�l).ie. Każdy musi 
pracować, aby utrzymać swoje ciało i duszę razem i Kr�ąa daje tutaj wyraźne 
polecenie, że praca ta ma być ofiarą dla Niego. Każdy musi coś jeść, aby żyć; 
lecz należy przyjmować pozostałości pokarmu ofiarowanego Kr�l).ie. Każdy 
cywilizowany człowiek musi wykonywać pewne rytuały religijne i dlatego 
Kr�ąa poleca: "Czyń to dla Mnie." To nazywane jest arcana. Każdy ma 
skłonności do praktykowania dobroczynnośc� Kr�ąa mówi: "Daj to Mnie" , a 
to oznacza, że wszelkie nagromadzone oszczędności powinny zostać użyte 
dla wspomożenia świadomości Kr�QY. W dzisiejszych czasach ludzie są 
skłonni do praktykowania medytacji, która w tym wieku nie jest praktycznym 
procesem, ale jeśli ktoś praktykuje medytację o Kr�ąie, zawsze intonując Hare 
Km1a na koralach medytacyjnych, tenjest z pewnością największymyoginem , 
jak dowodzi tego szósty rozdz. Bhagavad-gity. 
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śubhaśubha-phalair evam 
mok$yase karma-bandhanai� 

sannyasa-yoga-yuktatma 
vimukto mam upai$yasi 

[Rozdz. 9 

śubha-dobre; aśubha-złe; phalai�-rezultaty; evam-w ten sposób; mok$
yase-wolny; karma-działanie; bandhanai�-niewola; sannyasa-wyrzecze
nie; yoga-yoga; yukta-atma-o zdecydowanym umyśle; vimukta�-wyzwo
lony; mam-Mnie; upai$yasi-osiągniesz. 

Il. UMACZENIE 
W ten sposób uwolnisz się od wszelkich następstw dobrych i złych 

czynów, i dzięki tej zasadzie wyrzeczenia, osiągniesz wyzwolenie i przyj
dziesz do Mnie. 

ZNACZENIE 
Kto działa w świadomości Kr�QY pod wyższym przewodnictwem, ten 

nazywany jestyukta . Fachową nazwąjestyukta-vairagya . Szerzej tłumaczy 
to Rupa Gosvami, który mówi, iż tak długo dopóki jesteśmy w tym świecie 
materialnym, dopóty musimy działać; nie możemy uniknąć działania. Jeśli 
owoce swojej działalności oddajemy Kr�Qie, to jest to nazywane yukta
vairagya. Postępowanie takie jest właściwie wyrzeczeniem i oczyszcza lustro 
umysłu tego, kto je praktykuje. Osoba taka, czyniąc stopniowy postęp w 
realizacji duchowej, całkowicie podporządkowuje się Najwyższej Osobie 
Boga. Dlatego w końcu osiąga wyzwolenie, a to wyzwolenie jest również 
określone. Przez takie wyzwolenie nie łączy się ona z brahmajyoti, lecz raczej 
udaje się na planety Najwyższego Pana. Werset ten mówi wyraźnie: mam 
upai�yasi, "przychodzi on do Mnie" , z powrotem do domu, z powrotem do 
Boga. Jest pięć różnych stopni wyzwolenia, lecz werset ten informuje, że 
wielbiciel, który w swoim życiu kierował się zawsze wskazówkami Najwyż
szego Pana, osiąga ten stan, w którym, po opuszczeniu tego ciała, może 
powrócić do Boga i bezpośrednio obcować z Najwyższym Panem. 

Kto nie pragnie niczego innego, jak tylko poświęcić swoje życie w służbie 
dla Pana, ten jest prawdziwym sannyasinem. Taka osoba zawsze myśli o 
sobie jako o wiecznym słudze Pana, całkowicie uzależnionym od Jego 
najwyższej woli. Dlatego wszystkie swoje czyny poświęca Panu, traktując je 
jako służbę dla Niego. Nie przywiązuje ona większej wafi do czynów 
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przynoszących zyski czy obowiązków polecanych przez Vedy. Wypełnianie 
takich przepisanych przez Vedy powinności jest obowiązkiem dla zwykłych 
osób, lecz czysty wielbiciel ,  całkowicie zaangażowany w służbę dla Pana, 
może czasem zdawać się postępować niezgodnie z zaleceniami Ved odnośnie 
wypełniania obowiązków, mimo iż w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego 
Vai�r:iavowie będący autorytetami w tych sprawach mówią, iż nawet naj
bardziej inteligentne osoby nie mogą zrozumieć planów i czynów czystego 
wielbiciela. Dokładnie brzmi to: vai�!lavera kriya mudra vijne na bujhaya. 
Osoba, która w ten sposób zawsze zaangażowana jest w służbę dla Pana i 
która zawsze myśli i planuje, w jaki sposób służyć Panu, ma być uważana za 
całkowicie wyzwoloną już teraz i w przyszłości. Jej powrót do Boga jest 
pewny. Jest ona ponad wszelką materialistyczną krytyką, tak jak ponad 
wszelkim krytycyzmem jest Kr�r:ia. 

lEKST 29 

«1łf st �� 9f � �sM 9f firą: I 
� �� irt�ińit��'ąltą(I( 1 1 �\11 

samo' hafn sarva-bhute�u 
na me dve�yo'sti na priya� 

ye bhajanti tu mam bhaktya 
mayi te te�u capy aham 

sama�-jednakowo usposobiony; aham-Ja; sarva-bhute�u-do wszystkich 
żywych istot; na-nikt; me-Mój; dve�ya�-nienawistny; asti-jest; na-ani nie; 
priya�-drogi; ye-ci; bhajanti-pełnią transcendentalną służbę; tu-jednak; 
mam-dla Mnie; bhaktya-w oddaniu; mayi-Mnie; te-takie osoby; te�u-w 
nich; ca-również; api-z pewnością; aham-Ja. 

Il..UMACZENIE 
Nie ma we Mnie nienawiści dla n ikogo ani też nie jestem stronn iczy w 

stosunku do nikogo. Wszystkich traktuję na równi. Lecz, jeśli ktoś w 
oddaniu pełni służbę dla Mnie, ten jest Mi przyjacielem, jest we Mnie i Ja 
również jestem jego przyjacielem. 
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ZNACZENIE 
Ktoś może zadać pytanie, żejeśliKm1ajestjednakowy dla wszystkich i nikt 

nie jest Jego szczególnym przyjacielem, dlaczego najwięcej uwagi poświęca 
swoim wielbicielom, którzy zawsze zajęci są pełnieniem transcendentalnej 
służby dla Niego. Nie jest to jednak dyskryminacją, lecz czymś najbardziej 
naturalnym. Ktoś może być życzliwie ustosunkowanym do wszystkich ludzi 
w tym świecie, lecz szczególnie interesuje się swoimi dziećmi. Pan mówi, iż 
każda żywa istota - bez względu na to, w jakiej formie życia się znajduje -jest 
jego synem; wobec tego jest On wspaniałomyślny wobec wszystkich w 
zaspokajaniu ich potrzeb życia. Jest On podobny chmurze, która wylewa 
deszcz wszędzie, na skały, glebę, do wody. Lecz szczególną uwagę poświęca 
Swoim wielbicielom. O takich wielbicielach mówi się tutaj , iż zawsze są oni w 
świadomości Kr�QY, a zatem zawsze są transcendentalnie usytuowani w 
Kr�Qie. Samo wyrażenie " świadomość Kr�Qy'' oznacza, że ci którzy posiada
ją taką świadomość są transcendentalistami usytuowanymi w Nim. Pan mówi 
wyraźnie: " mayi te' , "  we Mnie" . Naturalnie, wskutek tegoPanjest również w 
Nich. Jest to odwzajemnienie. To tłumaczy również słowa: asti na priyaly' ye 
bhqjanti: "Każdego, kto podporządkowuję się Mnie, nagradzam odpowiednio" . 
To transcendentalne odwzajemnienie istnieje dzięki temu, że zarówno Pan, 
jak i Jego wielbiciel są świadomi. Kiedy diament zostaje oprawiony w złoty 
pierścionek, wygląda wtedy wspaniale. Zyskuje na tym zarówno złoto, jak i 
diament. Pan i żywa istota są wiecznymi klejnotami, i kiedy żywa istota skłoni 
się do służenia Panu, staje się podobna złotu. Pan jest diamentem, więc takie 
połączenie jest bardzo korzystne. Żywe istoty nazywane są wielbicielami w 
czystym stanie swojej świadomości. Najwyższy Pan jest natomiast wielbi
cielem Swoich wielbicieli. Gdyby nie było tego związku wzajemności 
pomiędzy wielbicielem i Panem, wtedy nie można byłoby mówić o filozofii 
personalistycznej .  W filozofii impersonalistycznej nie ma wzajemności po
między Najwyższym a żywą istotą, istnieje ona tylko w fi lozofii personali
stycznej .  

Pana często porównuje są do "drzewa pragnień" , jako że dostarcza On 
wszystkiego, czego ktoś zapragnie. Pełniej wyjaśniono to tutaj. Werset ten 
oznajmia, iż Pana jest stronniczy dla Swoich wielbicieli. Jest to manifestacja 
szczególnej łaski Pana dla wielbicieli. To odwzajemnianie się Pana nie 
powinno być wiązane z prawami karmy. Całkowicie przynależy ono sytuacji 
transcendentalnej , w której funkcjonuje Pan i Jego wielbiciele. Służba oddania 
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dla Pana nie jest działaniem z tego świata materialnego; jest ona częścią 
świata duchowego - gdzie panuje wieczność, szczęście i wiedza. 

IBKST 30 

3'ftr �i<Mln � � I 
• �fiR{ot{: fCR4Joqąf�) ft: �: 1 1ą o l t  

api cer suduracaro 
bhajare mam ananya-bhak 

sadhur eva sa manravya� 
samyag vyavasiro hi sa� 

api-pomimo; cer-chociaż; suduracara�-kto dopuszcza się najohydniej
szych czynów; bhajare-zaangażowany w służbę oddania; mam-Mnie; 
ananya-bhak-niezachwianie; sadhu�-święty; eva-z pewnością; sa�-on; 
manravya�-ma być uważany; samyak-całkowicie; vyavasira�-usytuowany; 
he-z pewnością; sa�-on. 

TŁUMACZENIE 

Kto służbę oddania pełni, ten, nawet jeśli dopuszcza s ię najohydniej
szych czynów, uważany ma być za osobę świętą, ponieważ jest on 
właściwie usytuowany. 

ZNACZENIE 

Znaczące w tym wersie jest słowo suduracaro i powinniśmy je właściwie 
zrozumieć. Kiedy żywa istota znajduje się w uwarunkowanym stanie życia, 
ma ona dwa rodzaje zajęć: uwarunkowane i konstytucjonalne (czyli zgodne z 
jej organiczną pozycją). Jeśli chodzi o ochronę ciała albo przestrzeganie 
różnych praw społecznych i państwowych, to istnieje wiele różnych zajęć, 
obowiązujących nawet wielbicieli, w związku z uwarunkowanym stanem 
życia, i takie zajęcia nazywane są uwarunkowanymi. Oprócz tych zajęć, żywa 
istota, która całkowicie jest świadoma swojej duchowej natury i zaangażowana 
jest w świadomość Kr�Qy, czyli służbę oddania dla Pana, posiada zajęcia 
nazywane transcendentalnymi. Takie zajęcia wykonywane są zgodnie z jej 
organiczną pozycją i fachowo nazywane są służbą oddania. Teraz, w stanie 
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uwarunkowanym, czasami służba oddania i służba uwarunkowana, związana 
z zaspokajaniem potrzeb cielesnych, pełnione są równolegle. Czasami jednak 
czynności te pozostają ze sobą w niezgodzie. Wielbiciel w jak największym 
stopniu jest ostrożny, aby nie robić niczego, co mogłoby zaszkodzić jego 
zdrowemu stanowi. Zdaje on sobie sprawę z tego, iż doskonałość jego 
postępowania zależy od jego postępującej realizacji w świadomości K�r:iy. 
Czasami jednakże można zauważyć, iż osoba w świadomości K�r:iy popełnia 
pewne czyny, które mogą uchodzić za najbardziej wstrętne w sensie społecznym 
i politycznym. Jednak takie czasowe upadki nie dyskwalifikują tej osoby. 
Śrimad-Bhagavatam oznajmia, iż jeśli ktoś upada, ale całym sercem zaanga
żowany jest w transcendentalną służbę miłości  dla Pana, wtedy Pan, 
przebywający w jego sercu, oczyszcza go i przebacza mu jego ohydny czyn. 
Natura materialna jest tak silna, że nawetyogin całkowicie zaangażowany w 
służbę dla Pana zostaje czasem złapany w jej sidła. Lecz dzięki mocy 
świadomości Kr�r:iy, taki przypadkowy upadek zostaje natychmiast naprawi
ony. Dlatego proces służby oddania jest zawsze sukcesem. Nikt nie powinien 
wyśmiewać wielbiciela z powodu jakiegokolwiek przypadkowego upadku ze 
ścieżki doskonałości, gdyż jak to tiumaczy werset następny, takie sporadyczne 
upadki z czasem przestaną występować, kiedy tylko wielbiciel osiągnie pełną 
świadomość Kr�r:iy. 

Zatem osoba usytuowana w świadomościKr�r:iY i z determinacją zaangażo
wana w proces intonowania Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, znajduje się w pozycji 
transcendentalnej, nawet jeśli przypadkiem zdarzy się, że upadnie. Słowa 
sadhur eva, "jest on osobą świętą" , są bardzo wymowne. Jest to ostrzeżenie 
dla nie-wielbicieli, że nie powinni wyśmiewać wielbiciela z powodu jego 
sporadycznych upadków. Nawetjeśli zdarzyło mu się upaść, powinien być on 
nadal uważany za osobę świętą. Jeszcze bardziej znaczące jest słowo 
mantavya�. Jeśli ktoś nie przestrzega tej zasady i wyśmiewa wielbiciela, 
któremu zdarzyło się upaść, wtedy nieposłuszny jest nakazowi Najwyższego 
Pana. Jedyną kwalifikacją wielbiciela jest jego niezachwiane i wyłączne 
zaangażowanie się w służbę oddania. 

Plamy widoczne na księżycu nie są przeszkodą dla światła księżycowego. 
Podobnie, sporadyczne upadki wielbiciela ze ścieżki świętości nie dyskwalifi
kują go. Z drugiej strony nie należy błędnie rozumować, iż wielbiciel pełniący 
transcendentalną służbę może postępować w sposób odrażający. Werset ten 
mówi jedynie o wypadkach sporadycznych, których przyczyną jest potężna 



Tekst 3 1 ] Wiedza Najbardziej Poufna 487 

moc związków materialnych. Służba oddania jest w mniejszym lub większym 
stopniu wypowiedzeniem wojny energii iluzorycznej .Dopóki ktoś nie posiada 
wystarczającej siły, aby pokonać tę energię, dopóty mogą zdarzać mu się 
sporadyczne upadki. Lecz gdy tylko zdobędzie dostateczną siłę, nie podlega 
już więcej takim upadkom, o których była mowa wcześniej . Jednakowoż, nikt 
nie powinien robić użytku z tego wersetu i oddając się różnego rodzaju 
nonsensom, dalej uważać się za wielbiciela. Jeśli poprzez służbę oddania nie 
poprawia on swojego charakteru, wtedy oznacza to, iż nie jest on zaawanso-
wanym. 

lEKSf 3 1  

� � � 1:� f.l•l'iiJnt I 
� stfd'iil14'ft W1irą: stU'l�ąRt 1 1 ą � n  

k#pram bhavati dharmiitmii 
śaśvac-chiintim nigacchati 

kauteya pratzjiinlhi 
na me bhakta/; prat:zaśyati 

k�ipram-wkrótce; bhavati-staje się; dharma-iltma-prawym; śaśvatśiintim 
-trwały spokój; nigacchati-osiąga; kaunteya-0 synu Kunti; pratijiinihi
oznajmiam to wyraź.nie; na-nigdy; me-Mój; bhakta/;-wielbiciel ; prat:zaśyati 
-ginie. 

Il.. UMACZENIE 
Szybko staje się on prawym i osiąga trwały pokój. O synu Kunti, 

obwieść to światu, że Mój wielbiciel nigdy nie ginie. 

ZNACZENIE 
Nie należy tego błędnie zrozumieć. W rozdz. siódmym Pan mówi, iż nie 

może być Jego wielbicielem osoba zajmująca się szkodliwą działalnością. 
Ponadto, kto nie jest wielbicielem Pana, ten nie posiada żadnych dobrych. 
kwalifikacji .  Wobec tego powstaje pytanie: w jaki sposób osoba oddająca się 
czynom godnym potępienia (czy to przypadkowo, czy intencjonalnie), może 
być czystym wielbicielem? I będzie to słuszne pytanie. Niegodziwcy, o 
których mowa w rozdz. siódmym, nigdy nie angażują się w służbę oddania i 
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nie posiadają żadnych dobrych kwalifikacji . To samo oznajmia Srimad
Bhagavatam. Na ogół wielbiciel, który zaangażowany jest w dziewięć 
rodzajów służby oddania, podlega procesowi uwalniania serca ze wszystkich 
zanieczyszczeń materialnych. Ponieważ umieszcza on w swoim sercu Naj
wyższą Osobę Boga, w ten naturalny sposób uwolniony zostaje od wszelkich 
zanieczyszczeń materialnych. Bezustanne myślenie o Najwyższym Panu 
czyni go czystym z natury. Jest taka zasada wedyjska, która mówi, że kto 
upadnie ze swojej wznio�ej pozycji, ten musi poddać się, w celu oczyszczenia, 
pewnemu rytuałowi. Tutaj jednak nie ma takiego warunku, ponieważ ten 
czynnik oczyszczający znajduje się już w sercu wielbiciela, dzięki temu, że 
bezustannie pamięta on o Najwyższej Osobie Boga. Należy zatem bezustannie 
intonować Hare Kr�ąa, Hare Kr�ąa, Kr�ąa Kr�ąa, Hare Hare/ Hare Rama 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To uchroni wielbiciela Pana od 
wszelkich przypadkowych upadków. W ten sposób na zawsze uwolni się on od 
wszelkich zanieczyszczeń materialnych. 

lEKST 32 

lfi f{ 'fl� oąm� �sfq �: q1qłfl"łq: I 
�ą�ą•�'łl�sfi\'trTRm1Tfff 1 1 \� 1 1  

miim h i  part ha vyapaśritya 
ye'pi syu� piipa-yonaya� 

striyo vaiśyas tathii śudriis 
te'pi yiinri pariim gatim 

miim-Mnie; hi-z pewnością; piirtha-0 synu Pfthy; vyapiiśritya-przyjmu
jąc schronienie; ye-każdy; api-również; syu�-staje się; papa-yonaya�-nisko 
urodzony; stnya�-kobiety; vaiśyii�-społeczność kupiecka; tathii-również; 
śudra�-niższa klasa ludzi; te api-nawet oni; yiinti-udają się; param-najwyż
sze; gatim-przeznaczenie. 

11:., UMACZENIE 
O synu Prthy, ci którzy we Mnie przyjmują schronienie, to nawet będąc 

niższego rodu - kobietami, vaiśyami [ kupcamij i śudrami [ robotn ikamij 
- najwyższego dostępują przeznaczenia. 
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ZNACZENIE 
Pan oznajmia tutaj wyraźnie, iż w służbie oddania nie ma różnicy pomiędzy 

niższymi i wyższymi klasami łudzi. Takie podziały. występują w życiu 
materialnym, ale nie istnieją one dla osób zaangażowanych w transcenden
talną służbę oddania dla Pana. Najwyższe przeznaczenie może osiągnąć 
każdy. Śrimad-Bhagavatam oznajmia, iż nawet najniżsi, nazywani ca!Jfiala 
(zjadacze psów), mogą uczynić postęp poprzez obcowanie z wielbicielami. 
Służba oddania i przewodnictwo czystego wiełbcicieła mają taką moc, że nie 
ma tam różnicy pomiędzy niższymi i wyższymi klasami łudzi. Każdy może 
zacząć pełnić służbę oddania i nawet najprostszy człowiek, który przyjął 
schronienie czystego wielbiciela, może oczyścić się dzięki temu właściwemu 
przewodnictwu. Ludzi można podzielić na cztery grupy, odpowiednio do sił 
natury, pod wpływem których się znajdują. Np. do gu'}y dobroci zaliczani są 
bramini (brahma1Jas), dogu!Jy pasji zalicza się k�atriyów, czyli administra
torów, vaiśyowie - czyli kupcy i rolnicy, znajdują się pod wpływem pasji i 
ignorancji, natomiast śudrowie, czyli robotnicy, znajdują się pod wpływem 
ignorancji. Ci, którzy pochodzą z bardzo grzesznych rodzin nazywani są 
ca1Jfiala i zajmują jeszcze niższą pozycję. Osoby takie nie są na ogół 
przyjmowane przez wyższe klasy. Ale proces służby oddania i czysty 
wielbiciel Najwyższego Pana mają taką moc, iż wszystkie niższe klasy łudzi 
mogą dzięki nim osiągnąć najwyższą doskonałość życia. Możliwe jest to tylko 
wtedy, gdy za centrum wszystkich działań uważa się Krg1ę. Należy całkowi
cie skoncentrować się na Kr�ąie. W ten sposób można stać się większym, niż 
najwięksi jiianis i yogis. 

lEKSf 33  

ft �"łilfłAUU: � � (i�tf4ł«t'll I 
�fWł�łłij� it� ��� im(ll ą ą  l i  

kim punar brahma1Ja/; pul'}ya 
bhakta rajar�ayas tatha 

anityam asukham lokam 
imam prapya bhajasva mam 
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kim-jak bardzo; puna!i-znowu; brahma�a!i-bramini; pu�ya!i-prawy; 
bhakta!i-wielbiciele; rąjar�aya!i-święci królowie; ratha-również; anityam
tymczasowy; asukham-pogrążony w smutku; /okam-planety; imam-to; 
prapya-osiągając; bhajasva-zaangażowani w służbę miłości; mam-Mnie. 

1ł.. UMACZENIE 
O, j akże więc wysoko stoją bramini ,  ludzie prawego charakteru, 

wielbiciele i święc i królowie, którzy w tym przemijąjącym, pełnym 
nieszczęść świecie, angażują się w służbę miłości dla Mnie. 

ZNACZENIE 
Są różne klasy ludzi w tym materialnym świecie, lecz dla nikogo świat ten 

nie jest miejscem szczęśliwym. Werset ten mówi wyraźnie: anityam asukham 
lokam: świat ten jest przemijający i pełen nieszczęść, nie jest zatem 
odpowiednim miejscem pobytu dla żadnego rozsądnego człowieka. Sam Pan 
mówi, iż ten tymczasowy świat pełen jest wszelakiego rodzaju nieszczęść. 
Niektórzy filozofowie, szczególnie filozofowie drugiego rzędu, utrzymują, iż 
świat ten jest fałszywy. My jednak wiemy z Bhagavad-gity, że nie jest on 
fałszywy, lecz tymczasowy. Jest różnica pomiędzy tymczasowym a fałszy
wym. Świat ten jest tymczasowy, ale istnieje również świat inny, który jest 
wieczny. Ten świat jest pełen nieszczęść, ale · ten drugi świat jest wieczny i 
pełen szczęścia. 

Arjuna urodził się w świątobliwej rodzinie królewskiej, lecz do niego Pan 
również mówi: zacznij pełnić służbę oddania dla Mnie i wróć szybko do Boga, 
Ż powrotem do domu. Nikt nie powinien pozostawać w tym przemijającym, 
pełnym niedoli świecie. Każdy powinien przywiązać się do serca Najwyższej 
Osoby Boga, i w ten sposób radować się wiecznym szczęściem. Służba 
oddania dla Najwyższego Pana jest jedynym procesem, przez który mogą 
zostać rozwiązane wszelkie problemy wszystkich klas ludzi. Zatem każdy 
powinien przyjąć świadomość Kr�QY i w ten sposób uczynić swoje życie 
doskonałym. 
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man-manii bhava mad-bhakto 
mad-yąji mam namaskuru 

mam evai$yasi yuktvaivam 
iitmiinam mat-pariiyar.za� 
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mat-manii�-zawsze myśląc o Mnie; bhava-zostań; mat-Moim; bhakta�
bhaktq; mat-Moim; yiiji-wiełbiciełem; mam-Mnie; namaskuru-składaj 
pokłony; mam-Mnie; eva-całkowicie; e$yasi-przyjdż; yuktvii evam-będąc 
zaabsorbowanym; iitmiinam-twoja dusza; mat-pariiyar.za�-oddany Mnie. 

1ł.. UMACZENIE 
Zawsze myśl o Mnie, składaj Mi pokłony i zostań Moim wielbicielem. 

Jeśli będziesz całkowicie pogrążony we Mnie, z pewnością  przyjdziesz do 
Mnie. 

ZNACZENIE 
Werset ten oznajmia, iż świadomośćKm1y jestjedynym środkiem wyzwole

nia się z sideł tego nieczystego materialnego świata. Czasami pozbawieni 
skrupułów komentatorzy Gity zniekształcają znaczenie tych słów oznajmiają
cych, że wszelka służba oddania powinna być dedykowana Najwyższej 
Osobie Boga, Km1ie. Starają się oni wpoić czytelnikom coś, co jest zupełnie 
nieprawdopodobne. Tacy komentatorzy nie wiedzą, iż nie ma różnicy 
pomiędzy umysłem Km1y i Samym Kr�ąą. Kr�ąa nie jest zwykłą ludzką istotą 
- jest On Absolutną Prawdą. Jego ciało, umysł i On Sam są jednym i 
absolutnym. Oznajmienie to zawarte jest w Kurma Puriir.za i cytuje je również 
Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami w swoim A nubhii$ya, komentarzu do 
Caitanya-caritiimrta, rozdz. piąty, Adi-/Uii, wersety 4 1 -48, "deha-dehi
vibhedo'yam neśvare vidyate kvacit," co oznacza, że nie ma różnicy 
pomiędzy ciałem Najwyższego Pana Kr�QY a Nim Samym. Ale ponieważ 
komentatorzy nie znają tej nauki o Kr�ąie, skrywają oni Kr�ąę i oddzielają 
Jego osobowość od Jego umysłu, czy też od Jego ciała. Mimo iż jest to 
całkowitą ignorancją, jeśli chodzi o naukę o Kr�ąie, niektórzy robią na tym 
ładny interes, oszukując niewinnych łudzi. 

Ci zaś, którzy posiadają naturę demonów również myślą o Kr�ąie, ale z 
zazdrością, tak jak Król Karilsa, wuj Kr�ąy. On również zawsze myślał o 
Km1ie, ale myślał o Nim jako o swoim wrogu. Zawsze był niespokojny, 
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zastanawiając się, kiedy Km1a przyjdzie go zabić. Jednak taki sposób 
myślenia nikomu nie może pomóc. O K�Qie należy myśleć z miłością i 
oddaniem. Na tym polega bhakti. Powinniśmy bezustannie doskonalić naszą 
wiedzę o Kr�Qie. A jak ma wyglądać to doskonalenie? Należy nauczyć się go 
od bona fide nauczyciela. Kr�Qa jest Najwyższą Osobą Boga i już kilka razy 
wyjaśnialiśmy, iż ciało Jego nie jest materialne, ale jest wieczną i pełną 
szczęścia wiedzą. Taki sposób rozmawania o Km1ie jest bardzo pomocny w 
zostaniu Jego wielbicielem. Natomiast przyjmowanie wiedzy o Kr�Qie z 
niewłaściwego źródła jest zawsze bezowocne. 

Powinniśmy zatem zająć swój umysł wieczną i oryginalną formą Km1y i 
wielbić Go z przekonaniem w sercu, iż jest On Najwyższym. W Indiach są 
setki i tysiące świątyń poświęconych Km1ie, gdzie praktykuje się służbę 
oddania. W takiej właśnie praktyce należy oddawać pokłony Km1ie. Należy 
chylić głowę przed Bóstwem i poświęcać Mu swoje myśli, ciało, czynności -
wszystko. Dzięki temu można w pełni i trwale pogrążyć się w Nim i 
ostatecznie przenieść się na Kr�Qalokę. Nie należy dać się zwieść pozbawio
nym skrupułów komentatorom, lecz zaangażować się w dziewięć procesów 
służby oddania, zaczynając od słuchania i intonowania o Kr�Qie. Czysta 
służba oddania jest największym osiągnięciem ludzkiego społeczeństwa. 

W siódmym i ósmym rozdz. Bhagavad-gity, obok yogi poznania, yogi 
mistycznej i działania dla zysku, wytłumaczona została czysta służba 
oddania. Ci, którzy nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni mogą być przycią
gani przez różne aspekty Najwyższego Pana, jak bezosobowe brahmajvoti 
czy zlokalizowaną Paramaunę, ale czysty wielbiciel bezpośrednio przyjmuje 
służbę dla Najwyższego Pana. 

Jest pewien poemat o K�Qie, który mówi wyraźnie, że osoby wielbiące 
półbogów są mało inteligentne i nigdy nie mogą osiągnąć najwyższej nagrody 
- K�QY· Mimo, iż wielbiciel może na początku upadać ze ścieżki, to jednak 
powinien być uważany za wyższego od wszystkich filozofów i yoginów. Kto 
zawsze zaangażowany jest w świadomość Km1y, ten jest osobą świętą i 
doskonałą. Jeśli sporadycznie zdarzy mu się popełnić czyn, który nie jest 
zgodny ze służbą oddania, to stopniowo oczyści się z tego i wkrótce osiągnie 
całkowitą doskonałość. Czystemu wielbicielowi nie grozi już żaden upadek, 
jako że osobiście opiekuje się nim Najwyższy Bóg. Więc każda inteligentna 
osoba powinna bezpośrednio zająć się praktykowaniem procesu świadomości 
Kr�QY i żyć szczęśliwie, już w tym materialnym świecie. Ostatecznie, z 
pewnością otrzyma najwyższą nagrodę Kr�Qy. 
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W ten sposób kończq się wyjaśnienia Bhaktivedanty do dziewiqtego 
rozdz. Śrimad-Bhagavad-gity, traktujqcego o Wiedzy najbardziej poufnej. 





ROZDZIAŁ X 

Bogactwo Absolutu 

lEKST I 

�łł'lli4 i�i:U� I 
'ff � im'llit � "" 'Rit  tR: I 
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śń bhagaviin u viica 
bhuya eva mahii-biiho 

śniu me paramam vaca!i 
yar re'ham pńyamiil}iiya 

vak�yiimi hita-kiimyayii 

śń bhagaviin uviica-Najwyższa Osoba Boga rzekł; bhuya!i-znowu; eva
na pewno; miiha-biiho-0 potężnie uzbrojony; śniu-posłuchaj; me-Mnie; 
paramam-najwyższy; vaca!i-informacja; yar-ta, która; te-tobie; aham-Ja; 
pńyamiil}iiya-uważając cię za Swojego przyjaciela; vak�yiimi-mówię; hita
kiimyayii-dla twojej korzyści. 

495 
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TŁUMACZENIE 
Naj wyższy Pan rzekł: Mój drogi przyjacielu, potężny Arjuno, posłu

chaj raz jeszcze Mojej wieści najwyższej, którą wyjawiam ci dla twojej 
korzyści, i która będzie przyczyną wielkiej dla ciebie radości . 

ZNACZENIE 
Paraśara Muni tłumaczy słowo paramam w następujący sposób: Kto 

posiada w pełni sześć właściwości: wszelką siłę, sławę, bogactwa, wiedzę, 
piękno i wyrzeczenie, ten jest para mam, czyli Najwyższą Osobą Boga. Kiedy 
Kr�Qa był obecny na tej Z iemi, zamanifestował pełnię tych wszystkich 
właściwości .  Dlatego wielcy mędrcy, chociażby tacy, jak Paraśara Muni, 
wszyscy oni przyjęli Kr�Qę za Najwyższą Osobę Boga. Teraz Kr�Qa zdradza 
Arjunie najbardziej poufną wiedzę o Swoich bogactwach i czynach. Wcześniej ,  
zaczynając od rozdz. siódmego, Pan wytłumaczył mu Swoje różne energie i 
ich działanie, chcąc w ten sposób umocnić go w oddaniu dla Siebie. W tym 
rozdz. ponownie mówi o Swoich różnych manifestacjach i specyficznych 
bogactwach. 

Im więcej ktoś słucha o Najwyższym Bogu, tym bardziej umacnia się w 
swojej służbie oddania dla Niego; dlatego należy zawsze słuchać o Panu w 
towarzystwie wielbicieli . Rozmowy takie mogą toczyć się tylko pomiędzy 
tymi, którzy naprawdę pragną być świadomymi Kr�Qy. Inni nie mogą brać 
udziału w takich rozmowach. Kr�Qa i Arjuna są przyjaciółami, i Kr�Qa 
wyraźnie oznajmia Arjunie, że tylko dlatego rozmowy takie mogą mieć 
miejsce, dla jego korzyści. 

lEKST 2 

9ł' 1" fą: �: 1łllł ot 11t"1f: I 
3'(łłlfd:fł � 11t'1urł :ą' �h: l i  � l i  

na  me  vidu� sura-gar.za� 
prabhavam na mahar�aya� 

aham iidir hi deviiniim 
mahar�il}iim ca sarvaśa� 

na-nigdy; me-Mój; vidu�-zna; sura-gal}ii�-półbogowie; prabhavam
bogactwa; na-nigdy; mahar�aya�-wielcy mędrcy; aham-Ja jestem; iidi�-
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początkiem; hi-z pewnością; devanam-półbogów; mahar�l!Jam-wielkich 
mędrców; ca-również; sarvaśałz-pod każdym względem. 

TŁUMACZENIE 
Ani zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znają Mojego początku, 

gdyż pod każdym względem Ja jestem źródłem półbogów i mędrców. 

ZNACZENIE 
Jak oznajmia Brahma-samhita, Pan Km1a jest Najwyższym Panem. Nikt 

Go nie przewyższa; On jest przyczyną wszystkich przyczyn. Tutaj Pan 
również osobiście mówi, że jest On źródłem wszystkich półbogów i mędrców. 
Nawet półbogowie i wielcy mędrcy nie są w stanie zrozumiećKr�i:iy; nie mogą 
zrozumieć ani Jego imienia, ani Jego osoby, więc jakaż jest pozycja tak 
zwanych naukowców na tej maleńkiej planecie? Nikt nie może zrozumieć, 
dlaczego Najwyższy Bóg przychodzi na Ziemię jak zwykła ludzka istota i 
wykonuje powszednie, a jednak tak wspaniałe czynności. Należy wobec tego 
wiedzieć, iż uczoność nie jest konieczną kwalifikacją do zrozumienia Kr�i:iy. 
Nawet półbogowie i wielcy mędrcy, którzy próbo�ali poznać Kr�i:ię poprzez 
swoje umysłowe spekulacje, nie odnieśli sukcesu. Sńmad-Bhagavatam mówi 
wyraźnie, iż nawet wielcy półbogowie nie są w stanie zrozumieć Najwyższej 
Osoby Boga. Mogą spekulować do granic możliwości swoich niedoskonałych 
zmysłów i poprzez takie spekulacje dotrzeć do konkluzj i  impersonalizmu czy 
czegoś niezamanifestowanego przez trzy siły natury materialnej albo też 
poprzestać na pewnych wyobrażeniach, lecz nigdy w ten sposób nie poznają 
Km1y. 

Tutaj , Pan oznajmia pośrednio tym, którzy chcieliby poznać Prawdę 
Absolutną: "Spójrz, jestem tutaj obecny jako Najwyższa Osoba Boga. Ja 
jestem Najwyższym." Należy o tym wiedzieć. Mimo iż nie można zrozumieć 
niepojętego Pana, który obecny jest osobiście, On niemniej jednak istnieje. W 
rzeczywistości K�Qę - który jest wieczny, pełen wiedzy i szczęścia - możemy 
poznać jedynie poprzez studiowanie Jego słów zawartych wBhagavad-gicie i 
Śrimad-Bhagavatam. Bezosobowego Brahmana mogą poznać nawet już te 
osoby, które znajdują się w niższej energii Pana, natomiast Osoby Boga nie 
można poznać tak długo, dopóki nie jest się w pozycji transcendentalnej. 

Ponieważ większość łudzi nie potrafi zrozumieć Kr�i:tY w Jego rzeczywistej 
sytuacji , z powodu Swojego bezprzyczynowego miłosierdzia, przychodzi On 
Osobiście, aby okazać łaskę takim spekulantom. Jednakże pomimo niezwy-
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kłych czynów Najwyższego Pana, spekulanci ci, z powodu zanieczyszczenia 
energią materialną, nadal myślą, że Najwyższym jest bezosobowy Brahman. 
Tylko wielbiciele całkowicie podporządkowani Najwyższemu Panu mogą 
zrozumieć, dziękiJegołasce, iżjestOnKm1ą. Wielbiciele Pana nie zajmują się 
Brahmanem, bezosobową koncepcją Boga. Ich wiara i oddanie doprowadza 
ich do natychmiastowego podporządkowania się Najwyższemu Panu i dzięki 
Jego bezprzyczynowej łasce mogą oni zrozumieć Kr�i:ię. Poza nimi, nikt inny 
nie może Go zrozumieć. Więc nawet wielcy mędrcy zgodnie odpowiadają na 
pytanie: Czym jest illma, czym jest Najwyższy? Jest to Ten, którego musimy 
wielbić. 

lEKSf 3 

� ifT1htqą1fa; :q m �if{� I 
�: � � �q: � l i  ą l i  

yo mam ajam anadiin ca 
vetti loka-maheśvaram 

asammiujha� sa martye�u 
sarva-papai� pramucyate 

ya�-każdy; mam-Mnie; ajam-nienarodzony; anadim-bez początku; 
ca-również; vetti-wie; /oka-planety; maheśvaram-najwyższy pan; asain
miifiha�-bez wątpienia; sa�-on; martye�u-pomiędzy tymi, którzy podlegają 
śmierci; sarva-papai�-ze wszystkich następstw grzechów; pramucyate-jest 
wyzwolony. 

TŁUMACZENIE 
Kto zna Mnie jako nienarodzonego, nie mającego początku, jako 

Najwyższego Pana wszystkich światów, ten wolnym będąc od wszelkiej 
ułudy, wolnym jest i od wszelkiego grzechu. 

ZNACZENIE 
Jak oznajmia rozdz. siódmy, ci którzy próbują wznieść się do platformy 

realizacji duchowej, nie są zwykłymi ludźmi. Przewyższają oni miliony 
przeciętych osób nie posiadających wiedzy duchowej. Ale kto spośród tych 
rzeczywiście próbujących dociec swojej duchowej pozycji zrozumiał, że 



Tekst 3 ]  Bogactwa Absolutu 499 

Km1a jest Najwyższą Osobą Boga, właścicielem wszystkiego, nienarodzo
nym, ten odniósł największy sukces w realizacji duchowej. Tylk-o na tym 
etapie, kiedy w pełni rozumie się najwyższą pozycję Kr��y, można całkowicie 
uwolnić się od następstw grzechów. 

Użyte tutaj słowo ajam, oznaczające "nienarodzony'' , nie powinno być 
mylone z żywymi istotami, opisanymi jako aj am w rozdz. drugim. Pan różny 
jest od żywych istot, które rodzą się i umierają z powodu swojego przywiązania 
do materii. Dusze uwarunkowane zmieniają swoje ciała, ale Jego ciało jest 
niezmienne. Nawet jeśli przychodzi On do tego świata materialnego, przycho
dzi jako wiecznie ten Sam, nienarodzony.Dlatego rodz. czwarty mówi, że Pan 
dzięki Swojej wewnętrzej mocy, nie jest uzależniony od energii materialnej ,  
lecz zawsze usytuowany jest w energii wyższej. IstniałOn przed stworzeniem i 
jest różny od tego Swojego stworzenia. Wszyscy półbogowie zostali stworzeni 
wewnątrz tego świata materialnego, lecz jeśli chodzi oKr��ę, to powiedziane 
jest, iż On nie został stworzony. Zatem Kr��a różni się nawet od tak wielkich 
półbogów, jak Brahma czy Siva, i wszystkich innych pótbogów. Jest On 
Najwyższą Osobą wszystkich planet. 

Sń Kr��ajest zatem różny od wszystkiego, co zostało stworzone i każdy kto 
zna Go takim, natychmiast zostaje wyzwolony od wszystkich następstw 
swoich grzechów. Aby posiąść wiedzę o Najwyższym Panu, trzeba być 
wolnym od wszelkich grzesznych czynów. Bhagavad-gitii oznajmia, że może 
On zostać poznany jedynie poprzez służbę oddania i w żaden inny sposób. 

Nie należy patrzeć na Kr��ę jak na istotę łudzą. Jak zostało to powiedziane 
wcześniej, tylko niemądre osoby uważają Go za istotę ludzką. To samo, tylko 
w inny sposób, zostało powtórzone tutaj . Kto nie jest głupcem i posiada 
dostateczną inteligencję, aby zrozumieć organiczną pozycję Boga, ten zawsze 
wolny jest od następstw grzechów. 

Jeśli jednak Kr��a znany jest jako syn Devakl, to jak może być On 
nienarodzonym? To również zostało wytłumaczone w Śrimad-Bhiigavatam : 
Kiedy pojawił się On przed Devaki i Vasudevą, nie został urodzony jak zwykłe 
dziecko. Pojawił się On w Swojej oryginalnej formie, a następnie przemienił 
się w zwykłe dziecko. 

Wszelkie czyny spełniane pod kierunkiem Kr��y są z natury transcenden
talne i nie mogą być zanieczyszczone przez skutki materialne, czy to 
pomyślne, czy niepomyślne. Koncepcja, że w tym materialnym świecie są 
rzeczy pomyślne i niepomyślne jest w zasadzie wytworem umysłowym, jako 
że nie ma tu nic pomyślnego. Wszystko jest niepomyślne, ponieważ sama 
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maska materialna nie jest pomyślna. M y  jedynie wyobrażamy sobie, że jest 
ona pomyślna. Prawdziwa pomyślność zależy od działania w świadomości 
Kr�i:tY, w pełnym oddaniu i służbie. Zatem, jeśli w ogóle chcemy, aby nasza 
działalność była pomyślna, wtedy powinniśmy działać według wskazówek 
Najwyższego Pana. Takie wskazówki podane są w autorytatywnych pismach, 
takichjakSrimad-Bhiigavatam i Bhagavad-gitii, albo można je otrzymać od 
bona fide mistrza duchowego. Ponieważ mistrz duchowy jest reprezentantem 
Najwyższego Pana, jego wskazówki są bezośrednio wskazówkami Najwyż
szego Pana. Mistrz duchowy, osoby święte i pisma święte nauczają w ten sam 
sposób. Nie ma sprzeczności pomiędzy tymi trzema źródłami. Wszelkie 
czyny spełniane pod takim kierunkiem wolne są od skutków pobożnego czy 
bezbożnego postępowania w tym świecie materialnym. Transcendentalną 
postawą wielbiciela w wypełnianiu jego czynności jest wyrzeczenie i to 
nazywa się sannyiisa. Prawdziwym sannyiisinem i yoginem jest każdy, kto 
postępuje według wskazówek Najwyższego Pana, nie zaś ten, kto przy
wdziewa szatę sannyiisina czy pozuje na yogina. 

lEKST 4-5 
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buddhir jniinam asammoha� 
k$amii satyam dama� śama� 

sukham du�kham bhavo' bhiivo 
bhayam ciibhayam eva ca 

ahimsa samatii tU${is 
tapo diinam yaśo'yaśa� 

bhavanti bhiivii bhutiiniim 
malla eva prf hag-vidhii� 

buddhi�-inteligencja; jniinam-wiedza; asam-moha�-wolność od wątpli
wości; k$amii-przebaczanie; satyam-prawdomówność; dama�-kontrola 
zmysłów; śama�-kontrola umysłu; sukham-szczęście; du�kham-nieszczęś-
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cie; bhava�-narodziny; abhiiva�-śmierć; bhayam-strach; ca-również; abha
yam-wolny od strachu; eva-również; ca-i; ahimsa-łagodność; samatii
równowaga; tu,s{i�-zadowolenie; tapa�-pokuta; diinam-dobroczynność; 
yaśa�-sława; ayaśa�-niesława; bhavanti-stają się; bhiivii�-natury; bhutii
niim-żywych istot; maua�-ode Mnie; eva-z pewnością; prf hak-vidha� 
-odpowiednio zorganizowane. 

lł..UMACZENIE 
Inteligencja, wiedza, wolność od wątpliwości i złudzenia, dar przeba

czania, prawdomówność, samo-kontrola i opanowanie, przyjemność i 
ból, narodz iny, ś mierć, strach, odwaga, łagodność, spokój, z adowolenie, 
wyrzeczenie, dobroczynność, sława i n iesława, wszystkie te rzeczy 
przeze Mnie Samego zostały stworzone. 

ZNACZENIE 
Różne cechy żywych istot, zarówno dobre, jak i złe, wszystkie one zostały 

stworzone przez Kr�Qę i opisane są tutaj .  
Inteligencja jest zdolnością analizowania rzeczy we właściwej perspektywie, 

a wiedza odnosi się do rozumienia, czym jest duch i czym jest materia. Z wy kła 
wiedza nabyta przez wykształcenie uniwersyteckie odnosi się tylko do materii 
i tutaj nie jest przyjmowaną jako wiedza. Wiedza oznacza poznanie różnicy 
pomiędzy duchem a materią. Współczesne wykształcenie nie obejmuje 
wiedzy o duchu; zajmuje się ono jedynie elementami materialnymi i potrze
bami cielesnymi. Dlatego wiedza akademicka nie jest kompletna. 

Asammoha�. wolność od wątpliwości i ułudy, może zostać osiągnięta 
przez tego, kto rozumie filozofię trascendentalną i jest zdecydowany. Powoli, 
ale na pewno uwalnia się on od ułudy. Niczego nie powinno się przyjmować 
ślepo; wszystko należy przyjmować z uwagą i ostrożnością. Należy praktyko
wać k,samę, czyli przebaczanie, i wybaczać innym drobne obrazy. Satyam ,  
prawodomówność, oznacza, ż e  należy przedstawiać fakty takimi, jakimi są, 
bez błędnej interpretacji, dla korzyści innych. Pewna konwencja społeczna 
mówi, że prawdę można mówić tylko wtedy, kiedy jest ona przyjemna dla 
innych. Ale to nie jest prawdomówność. Prawdę należy mówić otwarcie i 
śmiało, tak aby inni zrozumieli, jak fakty mają się naprawdę. Jeśli jakiś 
człowiek jest złodziejem i jeśli ludzie zostaną o tym powiadomieni, to jest to 
prawdą. Prawdy nigdy nie należy ukrywać, mimo iż czasami nie jest ona 
przyjemna. Prawdomówność wymaga, aby fakty były przedstawiane takimi 
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jakimi są, dla korzyści innych. Taka jest definicja prawdy. 
Samo-kontrola oznacza, iż zmysły nie powinny być angażowane w 

niepotrzebne uciechy osobiste. N ie ma zakazów, jeśli chodzi o zaspokajanie 
właściwych potrzeb zmysłowych, ale niepotrzebne oddawanie się uciechom 
zmysłowym jest szkodliwe, jeśli chodzi o postęp duchowy. Nie należy zatem 
folgować zmysłom. Również umysł nie powinien zajmować się niepotrzebny
mi myślami; to nazywane jest samałf, czyli spokojem. Nie należy też tracić 
czasu na rozważania, w jaki sposób zdobyć pieniądze. Jest to robienie złego 
użytku ze zdolności myślenia. Umysłu należy użyć do poznania pierwszej 
potrzeby ludzkiej istoty, i to powinno zostać zrobione w sposób autoryzowany. 
Zdolność myślenia należy rozwijać w towarzystwie osób świętych, mistrzów 
duchowych i łudzi o wysoko rozwiniętym umyśle, będących autorytetami w 
pismach świętych. Sukham, przyjemność albo szczęście, powinniśmy znaj
dować zawsze w tym, co jest korzystne dla kultywacji wiedzy duchowej w 
świadomości Km1y. I podobnie , to, co jest bolesne albo co jest przyczyną 
niedoli jest tym, co nie jest korzystne dla kultywacji świadomości Km1y. 
Należy przyjmować wszystko, co jest pomocne dla rozwoju świadomości 
Kr�i:tY i odrzucać wszystko, co dla takiego rozwoju jest niekorzystne. 

Należy rozumieć, że bhava, narodziny, odnoszą się do ciała. Jeśli chodzi o 
duszę, to nie rodzi się ona ani nie umiera. O tym mówiliśmy już na początku 
Bhagavad-gity. Narodzinom i śmierci podlegają istoty wcielone w tym 
świecie materialnym. Przyczyną strachu jest obawa przed przyszłością. 
Osoba w świadomości K�i:tY wolna jest od tego strachu, ponieważ dzięki 
swoim czynom z pewnością powróci ona do nieba duchowego, z powrotem do 
domu, do Boga. Jej przyszłość jest zatem bardzo świetlana. Inni natomiast nie 
wiedzą, co przyniesie im przyszłość; nie znają swojego następnego życia. 
Dlatego są w bezustanym niepokoju. Jeśli chcemy uwolnić się od niepokoju, to 
naj lepszym na to sposobem jest poznanie Kr�i:tY i ciągłe pozostawanie w 
świadomości Kr�i:iy. W ten sposób będziemy wolni od wszelkiego strachu. 
Śrimad-Bhagavaram oznajmia, iż przyczyną wszelkiego strachu jest nasze 
pogrążenie się w złudnej energii. Więc kto nie znajduje się pod wpływem tej 
energii, kto ma pewność, iż nie jest tym ciałem materialnym, ale duchową 
cząstką Boga, i dlatego zaangażowany jest w transcendentalną służbę dla 
Najwyższej Osoby, ten nie ma się czego obawiać . Jego przyszłość jest bardzo 
promienna. Strach taki właściwy jest osobie, która nie jest świadoma Kr�i:iy. 
Bhayam,  wolność od strachu, możliwa jest tylko dla tego, kto jest w 
świadomości Kr�i:iy. 
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Ahimsa, nieużywanie przemocy, łagodność, oznacza, iż nie należy robić 
niczego, co mogłoby innych przyprawić o nieszczęście albo niepokój. 
Działalność materialna obiecywana przez tak wielu polityków, socjologów, 
filantropów, etc . ,  nie przynosi spodziewanych rezultatów, bowiem politycy i 
filantropi pozbawieni są transcendentalnej wizj� nie wiedzą, co jest naprawdę 
korzystne dla społeczeństwa ludzkiego. Ahimsa oznacza, iż ludzie powinni 
być szkoleni w taki sposób, aby zrobić pełen użytek ze swego ciała. Ciało 
ludzkie przeznaczone jest do realizacji duchowej, więc każdy ruch czy rząd, 
który nie sprzyja temu celowi, popełnia gwałt na ludzkim ciele. Łagodnością, 
czyli nie używaniem przemocy jest tylko to, co sprzyja przyszłemu szczęściu 
duchowemu ludzi w ogólności. 

Samara, spokój umysłu, odnosi się do wolności od przywiązań i awersji. 
Nie jest dobrze być za bardzo przywiązanym ani bardzo obojętnym. Należy 
przyjmować ten świat materialny bez przywiązania i bez niechęci. Podobnie, 
należy przyjmować to, co jest korzystne dla praktykowania świadomości 
Kr�i:iy i odrzucać to, co jest niekorzystne. To nazywane jest samara, zrówno-
ważeniem umysłowym. Osoba w świadomości K�i:iy nie ma nic do odrzucenia 
ani do przyjmowania, jeśli nie jest to pożyteczne w praktykowaniu świado
mości Kr�i:iy. 

Tu�{ i�. zadowolenie, oznacza, że nie należy nieporzebnie gromadzić dóbr. 
Powinno się być zadowolonym z tego, co otrzymało się dzięki łasce Pana; to 
nazywa się zadowoleniem. Tapas znaczy pokuta albo wyrzeczenie. Jest wiele 
przepisów i nakazów wedyjskich, które odnoszą się do tego, jak np. wczesne 
wstawanie i poranna kąpiel w zimnej wodzie. Czasami bardzo trudno jest 
wstać wcześnie rano, ale każde dobrowolne cierpienie w tym względzie 
nazywane jest pokutą. Są też pewne zalecenia odnośnie poszczenia w 
niektórych dniach w miesiącu. Ktoś może niechętnie praktykować takie 
posty, ale jeśli jest zdecydowany uczynić postęp w nauce o świadomości 
Km1y, powinien je zaakceptować. Jednakże nie powinno się pościć niepot
rzebnie albo niezgodnie z zaleceniami Ved. Nie należy pościć dla jakichś 
celów politycznych; według Bhagavad-giry takie poszczenie jest w gw;ie 
ignorancji, a wszystko, co robione jest pod wpływem ignorancji i pasji, nie 
prowadzi do rozwoju duchowego. Wszystko natomiast, co robione jest pod 
wpływem dobroci, prowadzi do rozwoju; a poszczenie zgodne z zaleceniami 
Ved wzbogaca w wiedzę duchową. 

Jeśli chodzi o dobroczynność, to pięćdziesiąt procent swoich dochodów 
należy oddawać na jakieś dobre cele. A co jest tym dobrym celem? Jest nim 
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działanie prowadzone w świadomości Km1y. Nie tylko jest to dobry ceł, ale 
jest to ceł naj lepszy. Ponieważ Km1a jest dobry, dlatego dobre są też 
wszystkie Jego cele. Zatem należy wspomagać tę osobę, która zaangażowana 
jest w świadomośćKm1y. Według wskazówek literatury wedyjskiej.jałmużnę 
powinni otrzymywać bramini. Praktyki tej przestrzega się nadal, choć niezbyt 
ściśle. Jednakże jest takie zalecenie, aby dawać braminom jałmużnę. Dlacze
go? Ponieważ zaangażowani oni są w kultywowanie wiedzy duchowej. 
Bramin powinien całe swoje życie poświęcić dla zrozumienia Brahmana. 
Brahma-Jana to ten, który zna Brahmana; nazywany jest on braminem 
(brcihm01;a). Ponieważ cały swój czas poświęca wyższej służbie duchowej, 
nie ma kiedy zarabiać na własne utrzymanie - i dlatego powinien być 
wspomagany przez innych. Według l iteratury wedyjskiej, jałmużnę należy też 
dawać osobom w wyrzeczonym porządku życia, czyli sannycisinom . S annyci
sini wędrują od drzwi do drzwi, nie po to, aby otrzymywać pieniądze, ale w 
celach misyjnych. System ten polega na tym, że chodzą oni od drzwi do drzwi, 
aby rozbudzić żyjących w małżeństwie ze snu ignorancji . Ponieważ zbyt 
pochłonięci są oni sprawami rodzinnymi i zapomnieli o prawdziwym celu 
życia - rozbudzeniu świadomości Kr�ąy - więc zadaniem sannycisinów jest 
odwiedzać ich i zachęcać do praktykowania świadomości Kr�ąy. Jak o tym 
mówią Vedy, należy przebudzić się ze snu ignorancji i dążyć do tego, co 
powinno się osiągnąć w ludzkiej formie życia. Tej wiedzy i metody nauczają 
sannycisini. Zatem należy wspomagać osoby w wyrzeczonym porządku życia 
i braminów. Pieniądze powinny być zawsze wydawane na dobre cele, a nie na 
jakieś kaprysy. 

Yaśa�, sławę, należy rozumieć tak jak Pan Caitanya, który powiedział, że 
człowiek jest sławny wtedy, kiedy jest znany jako wielki wielbiciel Pana. To 
jest prawdziwą sławą. Jeśli ktoś został wielkim człowiekiem w świadomości 
Kr�ąy i jest znany, wtedy jest naprawdę sławny. Kto nie jest sławny w ten 
sposób, ten ma złą sławę. 

Wszystkie te cechy zamanifestowane są w całym wszechświecie, w społe
czeństwie ludzkim i społeczeństwie półbogów. Jest wiele fonn ludzkich na 
innych planetach i te cechy istn ieją tam również. Kr�ąa stwarza wszystkie te 
cechy dla tych, którzy pragną czynić postęp w świadomości Km1y, ale osoby 
te muszą rozwinąć je same, od wewnątrz. Te wszystkie dobre cechy 
ustanowione przez Najwyższego Pana rozwija ten, kto angażuje się w służbę 
dla Najwyższej Osoby. 

Cokolwiek mamy złego czy dobrego - źródłem wszystkiego jest Kr�ąa. N ie 
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nie mogłoby się przejawić w tym świecie materialnym, jeśli nie byłoby tego w 
Kr�Qie. To jest wiedzą. Chociaż wiemy, że różne rzeczy zajmują różne 
pozycje, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, iż wszystko wypływa z Kr�Qy. 

lEKST 6 

�: �" Ti :qffiU �'" I 
� ��T(fTirfł ifąi �: sm: l i ą l i  

mahar�ayab sapta purve 
catviiro manavas tathii 

mad-bhiivii miinasii jiitii 
ye�iim loka imiib prajiib 

mahar�ayab-wielcy mędrcy; sapta-siedem; purve-przed; catviirab-czte
rej; manavab-Manu (przodkowie ludzkości); tathii-również; mat-bhiiviib
zrodzeni ze Mnie; miinasiib-z umysłu; jiitiib-zrodzeni; ye�iim-z nich; 
/oke-planet; imiib-cała ta; prqjiib-populacja. 

11:. UMACZENIE 
Siedmiu wielkich mędrców i czterech innych przed nimi, jak i wszyscy 

Manu [ przodkowie ludzkości] z Mojego umysłu zostali zrodzeni i oni  
dal i  początek wszelkiemu stworzeniu na tych planetach. 

ZNACZENIE 
Pan podaje tutaj w skrócie genealogię populacji wszechświata. Brahma jest 

pierwszym stworzeniem zrodzonym z energii Najwyższego Pana, znanej jako 
Hiranyagarbha. Brahma dał początek siedmiu wielkim mędrcom, a przed nimi 
jeszcze czterem innym, znanym jako: Sanaka, Sananda, Sanatnana i Sanatku
mara, i wszystkim Manu. Ci wielcy mędrcy, w liczbie dwudziestu pięciu, są 
patriarchami wszystkich żywych istot w całym wszechświecie. Jest niezliczona 
ilość wszechświatów, a w każdym wszechświecie niezliczona ilość planet, z 
których każda przepełniona jet różnorodymi populacjami. Wszystkie te 
populacje zrodzone zostały z tych dwudziestu pięciu patriarchów. Brahma 
przez tysiąc łat (według czasu półbogów) oddawał się pokutom, zanim, dzięki 
łasce Km1y, dowiedział się, w jaki sposób tworzyć. Wtedy dał początek 
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Sanace, Sanandzie, Sanatanie i Sanatkumarze, następnie Rudrze, a następnie 
siedmiu mędrcom; i w ten sposób wszyscy brahmm;as i k�atriyas zrodzili się 
z energii Najwyższej Osoby Boga. Brahma znany jest jako pitamaha, dziadek, 
a K�Qa jako prapitamaha, ojciec dziadka. Mówi o tym jedenasty rozdz. 
Bhagavad-gity. (Bg. 1 1 . 39) 

lEKSf 7 

�<ff f� ą)ir :ą- iflł ąy ą,� �: I 
QtsR� ą)lt;r � ;rą m: 1 1  " 1 1  

etam vibhutim yogam ca 
mama yo vetti tattvatalJ 

so'vikalpena yogena 
yujyate natra samśayalJ 

etam-wszystkie te; vibhutim-bogactwa; yogam ca-również siły mistyczne; 
mama-Moje; ya}J-każdy; vetti-wie; tattvatalJ-rzeczywiście; sa}J-on; avi
kalpena-niepodzielnie; yogena-w służbę oddania; yujyate-zaangażowany; 
na-nigdy; atra-tutaj; samśayalJ-wątpliwości . 

n, UMACZENIE 
Kto prawdziwie zna  moc i chwałą Moją, ten bez reszty Mnie się oddaje 

w służbie oddani a  - co do tego, nie ma  żadnych wątpliwości .  

ZNACZENIE 
Najwyższym szczytem doskonałości duchowej jest wiedza o Najwyższej 

Osobie Boga. Nie będąc przekonanym o potędze i bogactwach Najwyższego 
Pana, nie można zaangażować się w służbę oddania. Na ogół ludzie wiedzą, iż 
Bóg jest wielki, nie wiedzą jednak dokładnie, w jaki sposób Bóg jest wielki. 
Tutaj jest to powiedziane dokładnie. Jeśli ktoś rzeczywiście wie, jak wielki jest 
Bóg, wtedy w naturalny sposób staje się duszą podporządkowaną i angażuje 
się w służbę oddania dla Niego. Jeśli ktoś zna moce i bogactwa Najwyższego, 
nie ma dla niego innej altematywy, jak tylko podporządkować się Panu. Taką 
prawdziwą wiedzę można znależć w Śńmad-Bhiigavatam, Bhagavad-gicie i 
podobnej l iteraturze. 

Administrowaniem tego wszechświata zajmuje się wielu półbogiem roz-
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mieszczonych w całym systemie planetarnym, a naczelnym półbo_giem jest 
Brahma. Innymi patriarchami są czterej wielcy Kumarowie i Pan S iva. Jest 
wielu przodków populacji tego wszechświata i wszyscy oni zrodzili się z 
Najwyższego Pana Kr�Qy. Najwyższa Osoba Boga, Km1a, jest przodkiem 
wszystkich przodków. Są to niektóre z przymiotów Najwyższego Pana. Ten, 
kto jest mocno przekonany o nich, przyjmuje Kr�Qę z wielką wiarą i bez 
żadnych wątpliwości angażuje się w służbę oddania. Cała ta wiedza konieczna 
jest w tym celu, abyśmy zwiększyli nasze zainteresowanie służbą miłości dla 
Pana i całkowicie się Jemu oddali. Nie należy zatem lekceważyć tej wiedzy, a 
raczej w pełni zrozumieć, jak wielki jest Pan. Z nając wielkość Km1y, można 
umocnić się w oddaniu i służbie dla Niego. 

lEKST 8 

31{ � snm- �: � � I 
� irro � 1fi ��nuą ft q f.:ą�u: 1 1  � 1 1  

ahain sarvasya prabhavo 
matta� sarvain pravartate 

iti matvii bhajante miiin 
budhii bhiiva-samanvitii� 

aham-Ja; sarvasya-wszystkich; prabhava�-źródło pokoleń; matta�-ode 
Mnie; sarvam-wszystko; pravartate-emanuje; iti-w ten sposób; matvii
wiedząc; bhąjante-oddaje się; mii:m-Mnie; budhii�-uczony; bhiiva-saman
vitii�-z wielką uwagą. 

Tł. UMACZENIE 
Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. 

Wszystko ze Mnie emanuje. Mędrcy wiedząc o tym doskonałe, angażują 
się w służbę oddania dla Mnie i czczą Mnie z całych serc swoich. 

ZNACZENIE 
Uczony mędrzec, który dokładnie przestudiował Vedy i posiada wiedzę od 

takich autorytetów,jak Pan Caitanya, i wie, w jaki sposób zastosować te nauki, 
może zrozumieć, że Kr�i:ia jest źródłem wszystkiego, zarówno w świecie 
materialnym, jak i duchowym. Dzięki takiej wiedzy umacnia się on w służbie 
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oddania dla Najwyższego Pana. Taka osoba nigdy nie może zostać odwie
dziona od służby oddania przez żadnych głupców ani ich bzdurne komentarze. 
Cała l iteratura wedyjska potwierdza to, że Km1ajest źródłem Brahmy, Śivy i 
wszystkich innych półbogów.Atha111a-veda mówi: "yo brahmlu;am vidadha
ti: pu111am yo vai vedamś ca gapayati sma kr�r;al;." To właśnie Kr�Qa na 
początku przekazałBrahmie wiedzę wedyjską, który następnie rozszerzył ją w 
przeszłości. Powiedziane jest też: "at ha puru�o ha vai narayar;o 'kamayata 
prqjal; srjeya ity upakramya ." "Wtedy Najwyższa Osoba NarayaQa zaprag
nął stworzyć żywe istoty." Powiedziane jest również: 

narayar;ad brah ma jayate, narayar;ad prajapatil; prajayate, 
narayar;ad indro jayate, narayar;ad a�{ au vasavo jayante, 
narayar;ad ekadaśa rudra jayante, narayar;ad dvadaśadityal;. 

"Z NarayaQa narodził się Brahma i z NarayaQa zrodzili się patriarchowie. 
NarayaQa jest również źródłem Indry, ośmiu Vasu, jedenastu Rudrów i 
dwunastu Aditiów." 

W tych samych Vedach jest też powiedziane: brahmar;yo devaki-putral;: 
"Syn Devaki, Kr�Qa, jest Najwyższą Osobą." Oraz dalej :  

eko vai  narayar;a asin na brahma na iśano napo nagni samau neme 
dyav-aprthivi na nak�atral}i na suryal; sa ekaki na ramate tasya 
dhyanantal; sthasya yatra chandogail; kriyamar;a�{akadi-samjiiaka 
stuti-stomal; stomam ucyate. 

"N a początku stworzenia istniał jedynie On, Najwyższa Osoba, N arayana. 
Nie było Brahmy ani Śivy, ognia ani księżyca, ani gwiazd na niebie, ani słoń�a. 
Był jedynie Kr�Qa, który wszystko stwarza i wszystkim się raduje." 

W wielu Purar;ach jest powiedziane, że Pan Śiva został zrodzony z 
najwyższego, Najwyższego Pana Kr�QY, a Vedy oznajmiają, iż wielbić należy 
właśnie tego Najwyższego Pana, stworzyciela Brahmy i Śivy. W Mok�a
dharma Kr�Qa mówi również: prajapatim ca rudram capy aham eva srjami 
vai tau hi mam na vl}anito mama maya-vimohitau .  "Patriarchowie, Śiva i 
inni, przeze Mnie zostali stworzeni, lecz ponieważ są pod wpływem Mojej 
złudnej energii, nie wiedzą, że to Ja jestem ich stwórcą." Również w Varal;
Purar;a jest powiedziane: narayal}a/; paro devas tasmajjataś caturmukhal; 
tas mad rudro 'bhavad deval; sa ca sarvajiiatam gatal;. "NarayaQa jest 
Najwyższą Osobą Boga i z Niego narodził się Brahma, który dał początek Panu 
Śivie." 

Pan Kr�Qajest źródłem wszystkich generacji i nazywany jest On oryginalną 
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przyczyną wszelkiego zaistnienia. Mówi On, że ponieważ " wszystko zostało 
zrodzone ze Mnie, Ja jestem oryginalnym źródłem wszystkiego. Wszystko 
zależne jest ode Mnie; nie ma nikogo, kto by Mnie przewyższał." Nie ma 
kontrolera wyższego od Km1y. Kto rozumie Km1ę w ten sposób, od bona fide 
mistrza duchowego i z literatury wedyjskiej, kto angażuje całą swoją energię w 
świadomość Kr�i:iy, ten staje się prawdziwie wykształconym człowiekiem. W 
porównaniu z nim, wszyscy inni, którzy nie znają Kr�i:iy, są właściwie tylko 
głupcami. Tylko głupiec uważaK�i:ię za zwykłego człowieka. Osoba świadoma 
Km1y nie powinna dać się zwieść głupcom: powinna ona unikać wszystkich 
nieautoryzowanych komentarzy i interpretacjiBhagavad-gity, i z determinacją 
i stanowczością kontynuować praktykowanie świadomości Kr�i:iy. 

lEKST 9 
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mac-citta mad-gata-pral}a 
bodhayanta� parasparam 

kathayantaś ca mam nityam 
tu�yanti ca ramanti ca 

mat-citta�-umysły całkowicie pogrążone we Mnie; mat-gata-pra'}a�
życie poświęcone służbie dla Kr�i:iy; bodhayanta�-nauczanie; parasparam
pomiędzy sobą; kathayanta� ca-również rozmawiając; mam-o Mnie; 
nityam-ciągłe; tu�yanti-są zadowoleni; ca-również; ramanti-radują się 
transcendentalnym szczęściem; ca-również. 

11:.. UMACZENIE 
Myśli Moich czystych wielbicieli zawsze pogrążone są we Mnie, życia 

ich Mnie są podporządkowane, a rozmowy o Mnie - którymi oświecają  s ię 
nawzajem - są dla nich źródłem ciągłe wzbierającej radości. 

ZNACZENIE 
Czyści wielbiciele, których cechy zostały wymienione tutaj , całkowicie 

angażują się w transcendentalną służbę miłości dla Pana. Nic nie jest w stanie 
odwieść ich myśli od lotosowych stóp Kr�i:iy. Przedmiotem ich rozmów są 
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jedynie tematy transcendentalne. Szczególnie ten werset opisuje symptomy 
właściwe dla czystych wielbicieli, którzy przez dwadzieścia cztery godziny na 
dobę zaangażowani są w gloryfikowanie rozrywek Najwyższego Pana. Ich 
serca i dusze są całkowicie i cały czas pogrążone w Kr�i:iie, a dyskutowanie o 
Nim z innymi wielbicielami jest dla nich źródłem przyjemności i szczęścia. Na 
początkowym etapie służby oddania czerpią transcendentalną przyjemność z 
samej służby, a w dojrzałym stanie osiągają prawdziwą miłość do Boga. Raz 
osiągnąwszy tą transcendentalną pozycję, mogą rozkoszować się najwyższą 
doskonałością, którą Pan manifestuje w Swoim królestwie. Pan Caitanya 
porównuje transcendentalną służbę oddania do zasiewania ziarna w żywej 
istocie. Jest niezliczona liczba żywych istot podróżujących po różnych 
planetach wszechświata, lecz spośród nich wszystkich zaledwie parę jest tak 
szczęśliwych, by spotkać czystego wielbiciela i otrzymać szansę zrozumienia 
służby oddania. Ta służba oddania jest jak ziarno. Jeżeli zostanie zasiana w 
sercu żywej istoty i jeśli ta osoba kontynuuje słuchanie i intonowanie Hare 
Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare, ziarno to owocuje, tak jak nasienie drzewa owocuje, jeśli 
jest regularnie podlewane. Duchowa roślinka służby oddania stopniowo 
rośnie, aż zaczyna penetrować pokrycie tego wszechświata materialnego i 
wchodzi w promienie brahmajyoti w niebie duchowym. Rosnąc dalej w niebie 
duchowym, osiąga oną najwyższą planetę, która nazywana jest Gołoka 
Vrndavana, najwyższą planetą Km1y. Ostatecznie roślinka ta przyjmuje 
schronienie u lotosowych stóp Kr�i;iy, i tam spoczywa. Stopniowo, tak jak 
zwykła roślina, kwitnie ona i owocuje, a proces podlewania w postaci 
intonowania i słuchania jest kontynuowany. Ta roślinka służby oddania 
została dokładnie opisana w Caitanya-caritamrta, gdzie jest powiedziane, że 
kiedy przyjmuje ona schronienie lotosowych stóp Kr�i:tY, następuje wtedy 
całkowite pogrążenie się w miłości do Boga i osoba taka nawet przez moment 
nie może żyć w rozłączeniu z Panem - takjak ryba nie może żyć bez wody.Na 
takim etapie, w kontakcie z Najwyższym Panem, wielbiciel rzeczywiście 
osiąga cechy transcendentalne. 

Szczególnie Śrimad-Bhagavatam jest przepełnione opisami związków 
pomiędzy Najwyższym Panem i Jego wielbicielami; dlatego też jest ono 
bardzo drogie wszystkim wielbicielom Pana. Opisy te nie mają nic wspólnego 
z czynami materialnymi, zadowalaniem zmysłów czy wyzwoleniem. Sri mad
Bhagavatam jest jedyną narracją, która w pełni opisuje transcendentalną 
naturę N aj wyższego Pana i Jego wielbicieli. Dlatego też dusza zrealizowana w 
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świadomości Kr�r:iy czerpie niekończącą się przyjemność ze słuchania takiej 
literatury transcendentalnej ,  tak jak młody chłopiec i dziewczyna czerpią 
przyjemność z obcowania ze sobą. 

te�am satata-yuktanam 
bhaJatam priti-purvakam 

dadami buddhi-yogam tam 
yena mam upayanti te 

te�am- im; satata-yuktanam-zawsze zaangażowani; bhajatam-w służbie 
oddania; priti-purvakam-w miłosnym uniesieniu; dadami-daję; buddhi
yogam-prawdziwą inteligencję; tam-to; yena-przez którą; mam-do Mnie; 
upayanti-przyjdą; te-oni. 

lŁUMACZENIE 
Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mnie wielbią, Ja daję 

wiedzę, która do Mnie ich prowadzi .  

ZNACZENIE 
Bardzo znaczące w tym wersie jest słowo buddhi-yogam.  Możemy sobie 

przypomnieć, że w rozdz. drugim, Pan instruując Arjunę, powiedział, że 
naucza go sposobem buddhi-yogi. Teraz wytłumaczono, co to jest buddhi
yoga. Samo buddhi-yogam jest działaniem w świadomości Kr�r:tY i to jest 
najwyższą inteligencją. Buddhi oznacza inteligencję, a yo gam znaczy czynnoś
ci mistyczne albo rozwój mistyczny. Kiedy ktoś próbuje powrócić do domu, z 
powrotem do Boga, i w pełnej świadomości Kr�r:iY zaczyna pełnić służbę 
oddania, wtedy jego działanie nazywane jest buddhi-yogam.  Innymi słowy, 
buddhi-yogam jest procesem, dzięki któremu można wydostać się z sideł tego 
materialnego świata. Ostatecznym celem postępu jest Kr�r:ia. Ludzie nie 
wiedzą o tym; dlatego tak ważne jest obcowanie z wielbicielami i bona fide 
mistrzem duchowym. Należy wiedzieć, iż celem jest Kr�r:ia i kiedy ceł ten 
zostanie wyznaczony, wtedy ścieżka powoli, ale progresywnie jest pokony-
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wana i ostateczny ceł zostaje osiągnięty. 
Kto zna ceł życia, ale przywiązany jest do owoców swoich czynów, ten 

działa w karma-yodze. Kiedy wie, iż celem jest Km1a, ale znajduje 
przyjemność w spekulacjach umysłowych, zamierzając w ten sposób poznać 
Kr�i:ię, działa w jńana-yodze. A jeśli zna ceł i szuka Kr�i:iy całkowicie w 
świadomości Kr�i:iy, poprzez służbę oddania, działa wtedy w bhakti-yodze, 
czyli buddhi-yodze, która jest yogq kompletną. Ta kompletna yoga jest 
najwyższą doskonałością życia. 

Ktoś może mieć bona fide mistrza duchowego i może być związany z 
organizacją duchową, lecz jeśli nie jest wystarczająco inteligentny, aby 
uczynić postęp, wtedy Kr�i:ia udziela mu instrukcji od wewnątrz, tak, aby 
ostatecznie mógł on bez trudu Go osiągnąć. Wymaganą kwalifikacją jest 
ciągłe zaangażowanie w świadomość Kr�i:iy i pełnienie z miłością i oddaniem 
wszelkiego rodzaju służb. Osoba taka powinna wykonywać pewien rodzaj 
pracy dla Kr�i:iy i praca ta powinna być wykonywana z miłością. Jeśli 
wielbiciel jest wystarczająco inteligentny, uczyni on postęp na ścieżce samo
realizacji. Pan daje szansę czynienia postępu i ostatecznego osiągnięcia Go 
każdemu, kto jest szczery i oddany w wypełnianiu czynności służby oddania. 

lEKST 1 1  
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te�am evanukampartham 
aham ajńana-jam tama� 

naśayamy atma-bhavastho 
jńana-dipena bhasvata 

te�am-dła nich; eva-z pewnością; anukampa-artham-aby okazać szcze
gólną łaskę; aham-Ja; ajńana-jam-z powodu ignorancji; tama�-ciemność; 
naśayami-rozpraszam; at ma-wewnątrz; bhavastha�-nich; jńana-wiedzy; 
dipena-łampą; bhiisvata-błyszczącą. 

TŁUMACZENIE 
Pełen współczucia dla nich, Ja - który przebywam w ich sercach -

rozpraszam świetl istą lampą wiedzy ciemność zrodzoną z ignorancj i. 
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ZNACZENIE 
Kiedy Pan Caitanya rozpowszechniał w Benares intonowanie Hare Kr�i:ia, 

Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare, tysiące ludzi podążało za Nim. Prakaśananda, bardzo wpływowy 
w tym czasie uczony w Benares, wyśmiewał Pana Caitanyę, nazywając go 
sentymentalistą. Zdarza się, że filozofowie krytykują wielbicieli; sądzą 
bowiem, że większość wielbicieli Pana znajduje się w ciemnościach ignorancji 
i z punktu widzenia filozofii są oni naiwnymi sentymentalistami. W rzeczywi
stości jednak nie jest to prawdą. Są wielce kształceni naukowcy, którzy 
przedkładają filozofię oddania ponad wszelkie inne, ale nawet jeśli wielbiciel 
nie korzysta z ich literatury czy z pomocy swojego mistrza duchowego, to jeśli 
jest on szczery w służbie oddania, otrzymuje pomoc od Kr�i:iy z wewnątrz 
swego serca. Więc szczery wielbiciel, zaangażowany w służbę oddania, nie 
może być pozbawiony wiedzy. Jedyną kwalifikacją jest to, aby pełnił służbę 
oddania w pełnej świadomości Kr�QY. 

Współcześni filozofowie uważają, iż nikt bez wyjątku nie może posiadać 
czystej wiedzy. Dla nich Najwyższy Pan daje tą odpowiedź: ci, którzy 
zaangażowani są w czystą służbę oddania, mimo iż mogą nie posiadać 
dostatecznego wykształcenia i dostatecznej wiedzy o zasadach wedyjskich, 
otrzymują pomoc od Najwyższego Pana. To właśnie oznajmia ten werset. 

Najwyższy Pan mówiArjunie, że zasadniczo nie można zrozumiećNajwyż
szej Prawdy, Prawdy Absolutnej, Najwyższej Osoby Boga, jedynie przez 
spekulacje. Najwyższa Prawda jest tak ogromna, iż niemożliwością jest 
zrozumienie czy osiągnięcie Go jedynie przez wysiłek umysłowy. Człowiek 
może spekulować miliony lat, leczjeśli nie ma w nim oddania, jeśli nie jest on 
miłośnikiem Najwyższej Prawdy, nigdy nie zrozumie Kr�i:iy, czyli tej Prawdy 
Najwyższej. Jedynie przez służbę oddania można zadowolić Najwyższą 
Prawdę, Kr�Qę, który poprzez Swoją niepojętą energię objawia się w sercu 
Swojego czystego wielbiciela. Czysty wielbiciel zawsze ma Kr�i:ię w swoim 
sercu; dlategojestOnjak słońce, które rozprasza ciemność ignorancji . Jest to 
szczególna łaska, którą Kr�Qa obdarza Swojego czystego wielbiciela. 

Z powodu zanieczyszczeń nagromadzonych w obcowaniu z materią 
poprzez wiele, wiele milionów żywotów, nasze serce przykryte jest prochem 
materializmu. Ale kiedy zangażujemy się w służbę oddania i bezustannie 
będziemy intonować Hare Kr�i:ia, brud ten szybko zostanie zlikwidowany i 
wzniesiemy się do platformy czystej wiedzy. Ostateczny cel, Vi�QU, może 
zostać osiągnięty jedynie przez to intonowanie i przez pełnienie służby 
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oddania, a nie przez umysłowe spekulacje czy jałowe dysputy. Czysty 
wielbiciel nie musi martwić się o potrzeby życia. Nie musi być niespokojny, 
ponieważ gdy usunie on ciemność ze swojego serca, wszystko automatycznie 
otrzyma od N aj wyższego Pana, który zadowolony jest z jego służby. W tym 
zawiera się istota nauk Gity. Przez studiowanie Bhagavad-gity można zostać 
duszą całkowicie podporządkowaną Panu i zaangażować się w czystą służbę 
oddania. Pod opieką Pana, wielbiciel staje się wolny od wszelkiego 
skażonego materializmem wysiłku. 

lEKST 1 2- 1 3  
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arjuna uviica 
param brahma param dhiima 

pavitram paramam bhaviin 
puru$am śiiśvatam divyam 

iidi-devam ajam vibhum 

iihus tviim r�aya� sarve 
devar$ir niiradas tathii 

asito devalo vyiisa� 
svayam caiva bravi$i me 

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; param-najwyższa; brahma-prawda; param 
-najwyższy; dhiima-środki egzystencji; pavitram-najczystszy; paramam
najwyższy; bhaviin-Ty Sam; puru$am-osoba; śiiśvatam-oryginalna; divyam 
-transcendentalna; iidi-devam-pierwotny Pan; ajam-nienarodzony; vibhum 
-największy; iihu�-mówią; tviim-o Tobie; r$aya�-mędrcy; sarva-wszyscy; 
devar$i�-mędrzec pomiędzy półbogami; niirada�-Narada; tathii-również; 
asita�-Asita; devala�-Devala; vyiisa�-Vyasa; svayam-osobiście; ca-rów
nież; eva-z pewnością; bravi$i-tłumaczysz; me-Mnie. 
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11:, UMACZENIE 
Arjuna rzekł: Ty jesteś Najwyższym Brahmanem, ostateczną najwyższą  

siedzi bą i oczyszczeniem, Absolutną Prawdą, i wieczną Boską Osobą. Ty 
jesteś pierwotnym Bogiem, transcendentalnym i oryginalnym, i Ty jesteś 
n ienarodzonym, wszech-przenikającym pięknem. Wszyscy wielcy mędrcy, 
tacy jak Narada,Asita, Devała i Vyasa, mówią tak o Tobie, a teraz Ty Sam 
mi to oznajmiasz. 

ZNACZENIE 
W tych dwóch wersetach Najwyższy Pan daje szansę współczesnym 

filozofom, gdyż wyraźnie z nich wynika, że Najwyższy różni się od duszy 
indywidualnej. Arjuna, wysłuchawszy czterech zasadniczych wersetów Bha
gavad-gity w tym rozdz. , całkowicie uwolnił się od wszelkich wątpliwości i 
zaakceptował Kf�I')ę jako Najwyższą Osobę Boga. Natychmiast śmiało 
oznajmia: "Ty jesteś Parabrahmanem, Najwyższą Osobą Boga." Wcześniej 
Kr�I')a powiedział, iż On jest stwórcą wszystkiego i każdego. Każdy półbóg i 
każda istota ludzka zależna jest od Niego, chociaż z powodu ignorancji 
uważają się za absolutnych i niezależnych od Najwyższego Pana Kr�I')y. 
Ignorancja taka może zostać całkowicie usunięta poprzez pełnienie służby 
oddania. To zostało już wytłumaczone przez Pana w wersecie poprzednim. 
Teraz, dzięki Jego łasce i zgodnie ze wskazówkami wedyjskimi, Arjuna 
akceptuje Go jako Najwyższą Prawdę. Kiedy nazywa Kf�I')ęNajwyższąOsobą 
Boga, Prawdą Absolutną, nie jest to jedynie pochlebstwo dla bliskiego 
przyjaciela. Wszystko, coArjuna mówi w tych dwóch wersetach, potwierdzone 
jest przez prawdę wedyjską. Wedyjskie przekazy potwierdzają, że jedynie ten, 
kto pełni służbę oddania dla Najwyższego Pana, może Go poznać, podczas 
gdy dla innych jest to niemożliwe, W pismach wedyjskich znajdziemy 
potwierdzenie każdego poszczególnego słowa z tych dwóch wypowiedzia
nych przez Arjunę wersetów. 

Kena Upani�ad oznajmia, iż Najwyższy Brahman jest dla wszystkiego 
spoczynkiem, a Kf�I')a już wcześniej wytłumaczył, że wszystko spoczywa w 
Nim. Mw:ujaka Upani�ad potwierdza, że Najwyższy Pan, w którym wszystko 
spoczywa, może zostać zrealizowany jedynie przez tych, którzy bezustannie 
myślą o Nim. To bezustanne myślenie o Kr�I')ie nazywa się smarar.zam i jest 
jednym z procesów służby oddania. Tylko poprzez służbę oddania dla Kr�QY 
można zrozumieć swoją pozycję i uwolnić się od tego materialnego ciała. 
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Vedy mówią o Najwyższym Panu jako o najczystszym z czystych. Kto 
rozumie, że Kr�i:iajest najwyższą czystością, ten może zostać oczyszczony z 
wszelkich grzechów. Lecz nie może uwolnić się od grzechów ten, kto nie 
podporządkował się Najwyższemu Panu. Tak więc uznanie Kr�i:tY przez 
Arjunę za najwyższą czystość zgodne jest z literaturą wedyjską. Potwierdzają 
to również wielkie osobistości, z których największą jest Narada. 

Kr�i:iajestNajwyższąOsobąBoga i dlatego powinniśmy zawsze medytować 
o Nim, czerpiąc radość ze swojego transcendentalnego z Nim związku. Jest On 
najwyższym bytem i wolny jest od potrzeb cielesnych, narodzin i śmierci. Nie 
tylko Arjuna potwierdza to, ale cała literatura wedyjska, Pural}y i przekazy 
historyczne. Cała literatura wedyjska opisuje Kr�i:ię w ten sposób i On Sam 
mówi o Sobie w rozdz. czwartym: "Chociaż jestem nienarodzonym, pojawiam 
się na tej ziemi, aby ustanowić zasady religijne." Jest On również najwyższym 
początkiem. Sam nie mając źródła, jest przyczyną wszystkich przyczyn i 
wszystko emanuje z Niego. Tą doskonałą wiedzę o Nim można otrzymać 
dzięki Jego łasce. 

Arjuna mógł przemówić w ten sposób dzięki łasce Kr�i:tY· Jeśli chcemy 
zrozumiećBhgavad-gitę, powinniśmy przyjąć oznajmienia tych dwu wersetów. 
Nazywane jest to systememparampara, zaakceptowaniem sukcesji uczniów. 
Nie można zrozumiećBhagavad-gity nie będąc w sukcesji uczniów.Niejest to 
możliwe na drodze tak zwanego wykształcenia akademickiego. Na nieszczę
ście, osoby dumne z takiego wykształcenia, nie zważając na tak wiele 
dowodów literatury wedyjskiej, uparcie utrzymują, iż Kr�i:iajest tylko zwykłą 
osobą. 

sarvam etad rtam manye 
yan mam vadasi keśava 

na hi te bhagavan vyaktim 
vidur deva na danava� 

sarvam-wszystkie ; etat-te ; rtam-prawdy ; manye-przyjmuję; yat-które ; 
mam-mnie ; vadasi-Ty przekazujesz ; keśava-0 Kr�i:io; na-nigdy ; hi-z 
pewnością; te-Twoje; bhagavan--O OsoboBoga; vyaktim-objawienie; vidu� 
-mogą wiedzieć; deva�-półbogowie; na-ani nie; danava�-demony. 
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Il. UMACZENIE 
O Kr�ąo, całkowicie przyjmuję za prawdę wszystko to, co usłyszałem 

od Ciebie. Ani półbogowie, ani demony, O Panie, nie znają Twojej Osoby. 

ZNACZENIE 
Arjuna zapewnia tutaj ,  iż niewierzące, demoniczne z natury osoby nie mogą 

poznać Kr�ąy. Nie znają Go nawet półbogowie, a cóż dopiero mówić o tak 
zwanych naukowcach tego współczesnego świata? Dzięki łasce Najwyższego 
Pana, Arjuna zrozumiał, iż Najwyższą Prawdą jest Kmia, i że jest On 
doskonały. Ponieważ Arjuna jest autorytetem, jeśli chodzi o rozumienie 
Bhagavad-gity, my powinniśmy pójść w jego ślady. Jak wiemy z rozdz. 
czwartego, stary systemparamparii (sukcesji uczniów) dla zrozumienia nauk 
Bhagavad-gity został przerwany i dlatego Km1a, poprzez Arjunę (którego 
uważał za Swojego bliskiego przyjaciela i wielkiego wielbiciela) odnowił 
sukcesję uczniów. Dlatego, jak zostało to przedstawione w naszym wprowa
dzeniu, Bhagavad-gitę należy poznawać w systemie paramparii. Kiedy 
systemparamparii został przerwany, Arjuna został wybrany tym, który miał 
go odnowić. Przyjęcie przez Arjunę wszystkiego, co powiedział Kr�ąa, 
powinno być gorliwie naśladowane. Albowiem tylko wtedy będziemy mogli 
zrozumieć istotę Bhagavad-gity i tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, że 
Kr�ąa jest Najwyższą Osobą Boga. 

svayam eviitmaniitmiinain 
vettha tvain puru�ottama 

bhuta-bhiivana bhuteśa 
deva-deva jagat-pate 

svayam-osoba; eva-z pewnością; iitmanii-przez Siebie; iitmanam-Siebie; 
vettha-znasz; tvam-Ty; puru�ottama--0 największy spośród wszystkich 
osób; bhuta-bhiivana--0 początku wszystkiego; bhuteśa--0 Panie wszy
stkiego; deva-deva--0 Panie wszystkich półbogów;jagat-pate--0 Panie całego 
wszechświata. 
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TŁUMACZENIE 
Zaprawdę, tylko Ty Sam znasz S iebie poprzez Swoje moce, O początku 

wszystkiego, Panie wszystkich istot, Panie wszystkich półbogów, O 
Najwyższa Osobo, Panie wszechświata! 

ZNACZENIE 
Najwyższy Pan Kr�ąa może zostać poznany tylko przez osoby, które są w 

związku z Nim poprzez pełnienie służby oddania, tak jak Arjuna i jego 
następcy. Osoby o naturze demonicznej czy o mentalności ateistów nie mogą 
poznać Kr�ąy. Spekulacja umysłowa, która oddala od Najwyższego Pana jest 
poważnym grzechem, a kto nie znaKr�ąy, ten nie powinien pisać komentarzy 
do Bhagavad-gity. Jest ona przekazem Kr�QY i ponieważ jest nauką Kr�ąy, 
należy poznawać ją od Kr�ąy, tak jak poznawał ją Arjuna. Nie należy 
przyjmować tej nauki od ateistów. 

Najwyższa Prawda realizowana jest w trzech aspektach: jako bezosobowy 
Brahman, jako zlokalizowana Paramiitmii i ostatecznie - jako Najwyższa 
Osoba Boga. Więc na ostatnim etapie poznawania Prawdy Absolutnej 
dochodzi się do Najwyższej Osoby Boga. Człowiek wyzwolony, a nawet 
zwykły człowiek, może zrealizować bezosobowego Brahmana albo zlokali
zowaną Paramiitmę, jednakże nie może on zrozumieć osoby Boga z wersetów, 
które mówione są przez tę Osobę, Kr�ąę. Czasami impersonaliści akceptują 
Kr�Qę jako Bhagaviina albo uznają Jego autorytet. Jednakże wiele wyzwolo
nych osób nie może zrozumieć Kr�QY jako Puru�ottamy, N aj wyższej Osoby, 
ojca wszystkich żywych istot. Dlatego Arjuna zwraca się do Niego jako do 
Puru�ottamy. I nawet jeśli ktoś dojdzie do rozumienia, że On jest ojcem 
wszystkich żywych istot, to jednak nadal może nie znać Go jako najwyższego 
kontrolera. Dlatego zostałOn tutaj nazwany Bhuteśa, najwyższym kontrolerem 
każdego. A nawet jeśli ktoś zna K�ąę jako najwyższego kontrolera wszystkich 
żywych istot, to ciągle może nie wiedzieć, iż jest On źródłem wszystkich 
półbogów. Dlatego został tutaj nazwany Devadeva, Bogiem czczonym przez 
wszystkich półbogów. I jeśli nawet ktoś zna Go jako Boga wszystkich 
półbogów, może nie wiedzieć, iż jest On właścicielem wszystkiego. Dlatego 
Arjuna nazwał Go tutaj Jagatpati. W ten sposób została przedstawiona tutaj 
prawda o Kr�ąie, którą zrealizował Arjuna, i my powinniśmy pójść w jego 
ślady, aby zrozumieć Kr�Qę takim, jakim On jest. 
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vaktum arhasy aśe�e1:1a 
divya hy atma-vibhutaya� 

yabhir vibhutibhir lokan 
imams tvam vyapya ti�{hasi 
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vaktum-powiedzieć; arhasi-zasługujesz; aśe�e1:1a-dokładnie; divya-bos
kie; hi-z pewnością; atma-Ty Sam; vibhutaya�-bogactwa; yabhi�-przez 
które; vibhutibhi�-bogactwa; /okan-wszystkie planety; iman-te; tvam-Ty; 
vyapya-przenikający; ti�{hasi-pozostajesz . 

lŁUMACZENIE 
Opowiedz mi, proszę, dokładnie o Swoich boskich mocach, poprzez 

które przenikasz te światy i w nich pozostajesz. 

ZNACZENIE 
Z wersetu tego wynika, iż Arjuna jest już usatysfakcjonowany poznaniem 

Najwyższego Pana Kr�ąy. Dzięki łasce Kr�ąy, Arjuna ma osobiste doświad
czenie, inteligencję i wiedzę, i wszystko cokolwiek można zdobyć za ich 
pośrednictwem. I zrozumiał on Kr�ąę jako Najwyższą Osobę Boga. Mimo iż 
on sam nie ma żadnych wątpliwości, to jednak prosi K�ąę, aby wytłumaczył 
mu Swoją wszech-przenikającą naturę, tak aby w przyszłości ludzie, a 
szczególnie impersonaliści, mogli zrozumieć, w jaki sposób istnieje On w 
Swoim wszech-przenikającym aspekcie poprzez Swoje różne energie. Należy 
wiedzieć, że Arjuna zadaje to pytanie w imieniu zwykłych ludzi. 

lEKST 1 7  

� fąq1q( .nr.1�ąl � qf<f'.ąRtąą I 
ą � :ą � �st« lł•1ą„qą1 l l t\Sl l 



520 Bhagavad-giti Taką Jaką Jest 

katham vidyam aham yogims 
tvam sada paricintayan 

ke$u ke$u ca bhave$u 
cintyo'si bhagavan maya 

( Rozdz. I O  

katham-w jaki sposób; vidyam aham-powinienem wiedzieć; yogin-0 
najwyższy mistyku; tvam-Ty; sada-zawsze; paricintayan-myśłąc; ke$u-w 
których; ke$u-w których; ca-również; bhave$u-natura; cintya� asi-jesteś 
pamiętany; bhagavan-0 Najwyższy; maya-przeze Mnie. 

TŁUMACZENIE 
W jaki sposób powinienem medytować o Tobie? O której z Twych 

roz l icznych form mam rozmyślać, O Błogosławiony Panie? 

ZNACZENIE 
Jak o tym była mowa w rozdz. poprzednim, Najwyższa Osoba Boga 

pozostaje pod przykryciem Swojej yoga-mayi i zobaczyć mogą Go tylko 
dusze podporządkowane Jemu i wielbiciele. TerazArjuna przekonany jest, że 
jego przyjaciel, Km1a, jest Najwyższym Bogiem, ale chce on poznać główny 
proces, poprzez który wszech-przenikający Pan może zostać zrozumiany 
przez zwykłego człowieka. Żaden zwykły człowiek, włączając w to demonów 
i ateistów, nie może znać Kr�ąy, który strzeżony jest przez Swoją energię 
yoga-mayę. Więc znowuArjuna zadaje te pytania dla ich korzyści. Zaawanso
wany wielbiciel Najwyższego Pana zainteresowany jest nie tylko swoim 
własnym zrozumieniem, ale i tym, w jaki sposób cały rodzaj ludzki może 
zostać oświecony wiedzą. Powodowany miłosierdziem, jako że jest on 
Vai�r:iavą, wielbicielem, Arjuna pragnie tę wiedzę o wszech-przenikalności 
Najwyższego Pana �dostępnić zwykłemu człowiekowi. Nazywa tu Kr�ąę 
yoginem, ponieważ Sri Kr�ąa jest Panem energii yoga-maya, której może 
używać do zasłaniania się łub odsłaniania przed zwykłym człowiekiem. 
Zwykły człowiek, który nie ma miłości do Km1y, nie może zawsze myśleć o 
Kr�ąie; dlatego musi on myśleć materialnie. Arjuna bierze tutaj pod uwagę 
materialistyczny sposób myślenia łudzi w tym świecie. Ponieważ materialiści 
nie mogą zrozumieć Kr�QY w sposób duchowy, otrzymują oni radę, aby 
skoncentrowali swój umysł na rzeczach fizycznych i zobaczyli, w jaki sposób 
Kr�ąa manifestuje się poprzez przedmioty fizyczne. 
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vistaref}atmano yogam 
vibhutim ca janardana 

bhuyalJ kathaya tptir hi 
śnzvato nasti me'mrtam 
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vistaref}a-w opisie; atmanal;-o Sobie; yogam-moce mistyczne; vibhutim 
-bogactwa; ca-również;janardana-0 zabójco ateistów; bhuyalJ-ponownie; 
kathaya-opisz; tptil;-zadowolenie; hi-z pewnością; śrfJvatalJ-słuchając; 
na asti-nie ma; me-mój; amrtam-nektar. 

Il, UMACZENIE 
Opowiedz mi jeszcze raz dokładnie, O Janardano [Knąo] , o swych 

potężnych mocach i chwałach, o których słuchać mogę niestrudzenie, 
zawsze spragniony - ambrozj i podobnych - słów Twoich. 

ZNACZENIE 
Podobne zdania zostały wypowiedziane do Suty Gosviimiego przez r�ich z 

Naimi�arar:iya, którym przewodniczył Śaunaka. Oto te zdania: 
vayam tu na vitpyama uttama-śloka-vikrame 
yac chrfJvatam rasa-jńanam svadu svadu pade pade. 

"Nawet bezustannie słuchając o transcendentalnych rozrywkach Kr�QY, 
wysławianego przez hymny wedyjskie, nigdy nie można nasycić się się nimi. 
Ci, którzy mogą wejść w transcendentalny związek z Kr�Qą, na każdym kroku 
rozkoszują się opisami rozrywek Pana." Dlatego Arjuna pragnie słuchać o 
Kr�Qie, szczególnie o tym, w jaki sposób jest On wszech-przenikającym 
Najwyższym Panem. 

Każde opowiadanie czy zdanie dotyczące Kr�QY podobne jest nektarowi ,  
amrtam. Nektaru tego można skosztować przez praktyczne doświadczenie. 
Współczesne opowiadania, wymysły i historyjki, różne są od opisów transcen
dentalnych rozrywek Pana i słuchanie takich opowiadań prowadzi do 
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zmęczenia i przesytu, ale nigdy nie można się zmęczyć słuchaniem o Kr�i:Ue. 
Jest tak dlatego, że opowiadania te - rodem z całego wszechświata - pełne są 
odnośników do rozrywek inkarnacji Boga. Np. Puriir:zy są opowiadaniami z 
wieków przeszłych, które relacjonują rozrywki różnych inkarnacji Pana. W 
ten sposób tematy te pozostają zawsze świeże, pomimo wielokrotnego 
czytania. 

lEKST 1 9  
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śri bhagaviin uviica 
hanta te kathayi�yiimi 

divyii hy iitma-vibhutaya� 
priidhiinyata� kuru-śre�{ha 

nasty anto vistarasya me 

śri bhagaviin uviica-Najwyższa Osoba Boga rzekł; hanta-tak; te-tobie; 
kathayi�yiimi-powiem; divyii�-boskie; hi-z pewnością; iitma-vibhutaya�
własne bogactwa; priidhiinyata�-zasadniczo; kuruśre�{ha--0 najlepszy spo
śród Kaurawów; na asti-nie ma; anta�-granicy; vistarasya-do rozmiarów; 
me-Moje. 

lLUMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Tak, opowiem ci o przepychu Moich manife

stacji, tych najświetniejszych, Arjuno, albowiem bogactwa Moje są 
bezgraniczne. 

ZNACZENIE 
Nie można wyobrazić sobie wielkości K�i:tY i Jego bogactw. Niedoskonałość 

zmysłów duszy indywidualnej nie pozwala jej zrozumieć ogółu przedsięwzięć 
Kr�i:iy.Jednakże wielbiciele próbują zrozumiećKr�i:ię. lecz nie na tej zasadzie, 
iż będą mogli kiedyś zrozumieć Go całkowicie. Raczej, same tematy o Kr�i:iie 
są tak odświeżające, że zdają się być one nektarem. Więc radują się nimi. 
Czyści wielbiciele czerpią transcendentalną przyjemność z dyskutowania o 
bogactwach Kr�i:tY i Jego różnych energiach. Dlatego pragną słuchać i 
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rozmawiać o nich. Krg1a wie , iż żywe istoty nigdy nie będą w stanie ogarnąć 
rozmiarów Jego bogactw; dlatego zgadza się opowiedzieć tylko o zasadniczych 
manifestacjach Swoich różnych energii . Słowo priidhiinyata� (zasadnicze) 
jest bardzo ważne, jako że my możemy zrozumieć tylko niewiele z zasadni
czych detali dotyczących Najwyższego Pana, którego cechy są nieograniczo
ne. Zrozumienie ich wszystkich nie jest rzeczą możliwą. Słowo vibhuti, użyte 
w tym wersie, odnosi się do mocy, poprzez które kontroluje On całą 
manifestację. Według słownika A mara-kośa, vibhuti wskazuje na moce 
wyjątkowe. Tych wyjątowych mocy Najwyższego Pana ani manifestacji Jego 
boskiej energii nie mogą zrozumieć impersonaliści ani zwolennicy panteizmu. 
Jego energie rozdzielone są w różnych manifestacjach, zarówno w świecie 
materialnym, jak i duchowym. Teraz Kr�i:ia opisuje to, co może być 
bezpośrednio dostrzeżone przez zwykłego człowieka. W ten sposób zostanie 
opisana część Jego różnorodnych energii. 

lEKST 20 
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aham iitmii gucj.iikeśa 
sarva-bhutiiśaya-sthita� 

aham iidiś ca madhyam ca 
bhutiiniim anta eva ca 

aham-Ja; iitmii-dusza; gucj.iikeśa-0 Arjuno; sarva-bhuta-wszystkie żywe 
istoty; iiśaya-sthita�-usytuowane wewnątrz; aham-Jajestem; iidi�-początek; 
ca-również; madhyam-środek; ca-również; bhutiiniim-wszystkie żywe 
istoty; anta�-koniec; eva-z pewnością; ca-i. 

TŁUMACZENIE 
Ja jestem Duszą przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja 

jestem, O Guqakeśo, początkiem, środkiem i końcem wszystkich istot. 

ZNACZENIE 
W tym wersie Arjuna został nazwany Guqakeśą, to znaczy tym, który 

zwalczył ciemności snu. Ci, którzy pozostają w uśpieniu, w ciemnościach 
ignorancji, nie mogą zrozumieć, w jaki sposób Najwyższy Bóg przejawia się w 
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świecie duchowym i materialnym. Więc takie zwrócenie się Km1y doArjuny 
jest bardzo znaczące. Ponieważ Arjuna znajduje się ponad tak�1 ciemnością, 
Osoba Boga zgadza się opisać mu Swoje różne bogactwa. 

Km1a wpierw informuje Arjunę, że poprzez Swoją pierwotną t'kspansję jest 
Jażnią, czyli duszą całej manifestacji kosmicznej .  Przed stworzeniem tego 
świata materialnego, Najwyższy Pan, poprzez Swoją kompletną ekspansję, 
przyjmuje inkarnację Puru�a - i z Niej wszystko bierze początek. Zatem On 
jest dtmq, duszą mahat-tattvy, elementów wszechświata. To nie energia 
materialna jest przyczyną stworzenia, ale Maha-Vi�i:iu, który wchodzi w mahat
tattve, całość energii materialnej .  On jest duszą. Kiedy Maha-Vi�i:iu wchodzi 
w zamanifestowane wszechświaty, ponownie manifestuje się On jako Dusza 
Najwyższa w każdej istocie. Mamy doświadczenie, że określone ciało żywej 
istoty istnieje dzięki obecności w nim iskry duchowej .  Bez obecności tej iskry 
duchowej ciało nie może się rozwijać. Podobnie, ta manifestacja materialna 
nie może się rozwijać, jeśli nie wkroczy w nią Dusza Najwyższa, Km1a. 

Najwyższa Osoba istnieje jako Dusza Najwyższa we wszystkich zamani
f�stowanych wszechświatach. Opis trzech puru$a-avatórów podany jest w 
Sńmad-Bhógavatam. "Najwyższa Osoba Boga przejawia trzy postaci w 
manifestacji materialnej :  Karai:iodakaśayf Vi�i:iu, Garbhodakaśayl Vi�i:iu i 
K�frodakaśayl Vi�i:iu." Najwyższy Pan Kr�i:ia, przyczyna wszystkich przy
czyn, spoczywa w oceanie kosmicznymjakoMaha-Vi�i:iu alboKarai:iodakaśayl 
Vi�i:iu. A zatem Kr�i:ia jest początkiem tego wszechświata, utrzymuje tą 
manifestację i jest końcem całej tej energii . 
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iJdityfJnfJm aham Vi$f.1Ur 
jyoti$óin ravir ainśumón 

marlcir marutóm asmi 
nak$atróf.lóm ahain śaś/ 

ódityónam-pośród Adityów; aham-Ja jestem; vi$f.IU�-Najwyższym Pa
nem;jyoti$óm-spośród wszystkich ciał niebieskich; ravi�-słońce; ainśumón 
-promieniujące; marlci�-Marici; marutóm-spośród Marutów; asmi-Ja jes
tem; nak$alrónóm-z gwiazd; aham-Ja jestem; śaśl-księżycem. 
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11:, UMACZENIE 
Spośród Adityów, Ja jestem Vi�ąu. Słońcem jestem wśród ciał n iebies

kich. Pomiędzy Marutami, Maricim jestem, a pośród gwiazd - księżycem. 

ZNACZENIE 
Jest dwunastu Adityów, z których Kr�r:ia jest głównym. A pomiędzy 

wszystkimi ciałami niebieskimi migoczącymi na niebie, najważniejszym jest 
słońce, które w Brahma-samhita przyjmowane jest za blask bijący od 
Najwyższego Pana i uważane za jedno z Jego oczu. Marfci jest bóstwem 
kontrolującym przestrzenie niebieskie. Pomiędzy gwiazdami, księżyc naj
bardziej wyróżnia się w nocy i w ten sposób reprezentuje on Kr�Qę. 
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vedanam sama-vedo'smi 
devanam asmi vasava� 

indriya!Jam manaś casmi 
bhutanam asmi cetana 

vedanam-spośród wszystkich Ved; sama-veda�-Sama-veda; asmi-Ja 
jestem; devanam-pomiędzy półbogami; asmi-Ja jestem; vasava�-królem 
niebios; indriyi11Jam-spośród wszystkich zmysłów; mana�-umysłem; ca
również; asmi-Jajestem; bhutanam-pomiędzy wszystkimi żywymi istotami; 
asmi-Ja jestem; cetana-siłą życia. 

11:, UMACZENIE 
Spośród wszystkich Ved, Ja jestem Sama-vedą; pomiędzy półbogami -

Indrą; spośród wszystkich zmysłów, Ja jestem umysłem, a w żywych 
istotach - jestem siłą życia [ wiedza] . 

ZNACZENIE 
Różnica pomiędzy materią i duchem jest taka, że materia nie ma świado

mości, która właściwa jest tylko istotom żywym. Dlatego ta świadomość jest 
czymś wyższym i wiecznym. Nie można stworzyć świadomości poprzez 
kombinację elementów materialnych. 
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rudrląuim śahkaraś ciismi 
vitteśo yak�a-rak�asiim 

vasuniim piivakaś ciismi 
meru� śiklJ.arir:ziim aham 

[Rozdz. IO  

rudriir:ziim-spośród wszystkich Rudrów; śahkara�-Pan Śiva; ca-również; 
as mi-Ja jestem; vitteśa�-Panem skarbów; yak�a-ra�asiim-spośród Y aąów 
i Rak�asów; vasuniim-pomiędzy Vasu; piivaka�-ogniem; ca-również; as mi 
-Ja jestem; meru�-Meru; śikharir:ziim-spośród wszystkich gór, aham-Ja 
jestem. 

TŁUMACZENIE 
Pomiędzy Ru drami jestem Panem Śivą; pomiędzy Yak�ami i Rik�asami 

- panem bogactw [Kuverą] ; spośród Vasu jestem ogniem [Agni] ; a 
spośród gór - Meru. 

ZNACZENIE 
Jest jedenastu Rudrów, wśród których Śańkara (Pan Śiva) jest najważniej

szym. Jest on inkarnacją Najwyższego Pana kierującą w tym świecie gur:zq 
ignorancji. Kuvera jest głównym skarbnikiem pomiędzy półbogami i jest on 
reprezentacją Najwyższego Pana. Merujest górą słynną z bogatych zasobów 
naturalnych. 

lEKSf 24 

ą;(lł4(łi � � 1lł � � tc:�q�ł( I  
�"łi4htlłł( �: �((łlqR&i '{ł11R: l l�Vl l  

purodhasiim ca mukhyam miim 
viddhi piirtha brhaspatim 

seniininiim aham skanda� 
sarasiim asmi siigara� 



J e go B os ka Miłość A. C .  B haktivedanta Swami M aharaja P rabhupada, 
założyciel  i m istrz duchowy (acarya ) M iędzynarodowego Towarzystwa na 
rzecz Św iadomości Kriszny, największy propagator świadomości K riszny w 
świecie zachodnim. 



Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja, mistrz duchowy Jego 
Boskiej Miło�ki A. C .  Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, wielki wielbiciel 
Pana i czołowy naukowiec swego czasu. 



Śrila Gaura Kiśora Dasa Babaj l  Maharaja, mistrz duchowy Śrlla 
Bhaktisiddhanty Sarasvatl Gosvamlego, najbliższy uczeń Śrlla 1hakura 
Bhaktivinody. 



Śrila 'J:'hakura Bhaktivinoda, pionier programu szerzenia na cały m  świecie 
błogosławionego ruchu świadomości Kriszny. 



Dhrtarawa pyta Saiijayę o sytuację na polu bitwy. 



Kr�i:ia i Arjuna dmią w swoje  transcendentalne konchy. 



Kiedy Arjuna zobaczył swoich przyjaciół i krewnych na polu bitwy, jego 
serce przepełniło się współczuciem. 



Dusza zmienia c iała tak jak człowiek zmienia ubrania.  



"Bądżcie szczęśliwi poprzez tę ofiarę, albowiem spełniając ją otrzymacie 
wszystko, czego pożądacie." ( I II . I O) 



"Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy, widzi jednakowo 
uczonego i łagodnego bramina, krowę, słonia, psa ( . . . ) " (V. 1 8) 



"Należy medytować o Mnie wewnątrz swego serca M nie uczynić 
ostatecznym celem życia." (VI .  1 3- 1 4) 



Mniej inteligentni l udzie zwracają się do półbogów z prośbą o łaski i ich 
pragnienia zostają  spełnione, lecz w rzeczywistości to Najwyższy Pan jest 
tym, który je przyznaje. 



Forma kosmiczna. 



"Będąc w tym materialnym świecie, żywa istota przenosi swoje rozne 
koncepcje życia z jednego ciała do drugiego, tak jak powietrze przenosi 
zapachy kwiatów." ( XV.8)  



Myśli i czyny naszego obecnego życia determinują typ ciała, które 
otrzymamy w następnym życiu.  



Najwyższy Pan zstępuje zawsze kiedy tylko następuje zanik zasad rel igij
nych. 
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purodhasam-spośród wszystkich kapłanów; ca-również; mukhyam
wódz; mam-Mnie; viddhi-zrozum.; partha--0 synuPfthy; brhaspatim-Brhas
pati; senaninam-spośród wszystkich wodzów; aham-Ja jestem; skandaJ.i
Kartikeya; sarasam-spośród wszystkich zbiorników wodnych; asmi-Ja 
jestem; sagaraJ.i-oceanem. 

TŁUMACZENIE 

Wiedz, O Arjuno, że wśród kapłanów Ja jestem głównym, Brhaspati, 
panem oddania. Pomiędzy wodzami Ja jestem Skandą, panem wojny; a ze 
zbiorników wodnych - jestem oceanem. 

ZNACZENIE 

Indra jest półbogiem przewodzącym na planetach niebiańskich i znany jest 
jako król niebios. Planeta, na której panuje, nazywa się Indraloką. Brhaspati 
jest kapłanem Indry i ponieważ Indra jest głównym królem, Brhaspati jest 
głównym kapłanem. I takjaklndrajest wodzem wszystkich królów, podobnie 
Skanda, syn Parvati i Pana Śivy, jest wodzem wszystkich przywódców 
wojskowych. Zaś spośród wszystkich rezerwuarów wodnych największym 
jest ocean. Wszystkie te reprezentacje K�py są zaledwie cieniem Jego 
wielkości. 
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mahar�i!ftim bhrgur aham 
giram asmy ekam ak�aram 

yqjiianam japa-yajiio' smi 
sthtivara!fam himalayaJ.i 

mahar�i!fam-pomiędzy wielkimi mędrcami; bhrguJ.i-Bhrgu; aham-J a je
stem; giram-z wibracji; asmi-Jajestem; ekam ak�aram-pra!fava; yqjiianam 
-z otiar, japayqjiial;-intonowanie świętych imion; asmi-Jajestem; sthavara
!fi'lm-spośród rzeczy nieruchomych; himalayaJ.i-Himalaje. 
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11:. UMACZENIE 

Spośród wielkich mędrców, Ja jestem Bhrgu; spośród wibracji -
transcendentalnym om. Z ofiar, jestem intonowaniem świętych imion 
[japa) , a wśród rzeczy n ieruchomych - Himalajami jestem. 

ZNACZENIE 

Brahma, pierwsza żywa istota w tym wszechświecie, stworzył kilku synów 
w celu rozmnożenia różnego rodzaju gatunków. Najpotężniejszym z jego 
synów jestBhrgu, który jest również największym mędrcem. Spośród wszyst
kich wibracji transcendentalnych, " om" (om kara) reprezentuje Najwyższego, 
a spośród wszystkich ofiar, intonowanie Hare Kr�i:ia, Hare K�i:ia. Kr�i:ia 
Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare jest 
najczystszą reprezentacją Kr�i:iy. Czasami polecane są ofiary ze zwierząt, ale 
w ofierze Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia - nie ma mowy o przemocy. Jest to ofiara 
najprostsza i najbardziej czysta. Cokolwiek jest wzniosłego w tym świecie, to 
jest to reprezentacją Kr�i:iy. Dlatego Himalaje, najwyższe w świecie góry, 
również reprezentują Kr�i:ię. W poprzednim wersecie wspomniana została 
góra Meru, ale Meru jest czasami ruchoma, podczas gdy Himalaje są zawsze 
nieruchome. A więc Himalaje są większe od Meru. 
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aśvattha}J sarva-vrk�a!fam 
devar#!fam ca narada}J 

gandharva!fam citraratha}J 
siddha!fam kapilo muni}J 

aśvattha}J-drzewo banyanowe; sarva-vrk�a!fam-spośród wszystkich 
drzew; devar�i!lam-z wszystkich mędrców pomiędzy półbogami; ca-i; 
narada}J-Narada; gandharva!fam-mieszkańcy planety Gandharva; citra
ratha}J-Citraratha; siddhanam-spośród wszystkich doskonałych; kapitał; 
muni}J-Kapiła Muni. 
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11:, UMACZENIE 
Spośród wszystkich drzew, jestem świętym drzewem figowym. A 

pomiędzy mędrcami i półbogami - Naradą. Pomiędzy śpiewakami 
boskim i  [Gandharvami] jestem C itrarathą, a pomiędzy doskonałymi 
istotami - mędrcem Kapilą. 

ZNACZENIE 
Drzewo figowe (aśvattha) jest jednym z najpiękniejszych i najwyższych 

drzew i ludzie w Indiach często czczą je, traktując to jako jeden ze swoich 
codziennych porannych rytuałów. Spośród półbogów czczą również Naradę, 
który jest uważany za największego wielbiciela w tym wszechświecie. Jest on 
zatem reprezentacją K�r:iy jako wielbiciel (bhakta). Planetę Gandharva 
zamieszkują pięknie śpiewające istoty, a pomiędzy nimi naj lepszym śpiewa
kiemjestCitraratha. Spośród wiecznie żyjących istot, Kapilajest uważany za 
inkarnację Kr�i:iy. O Jego filozofii jest wzmianka w Śńmad-Bhiigavatam. 
Później sławę zdobył inny Kapila, ale jego filozofia jest ateistyczna. A więc 
jest pomiędzy nimi przepastna różnica. 
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uccail:zśravasam aśviiniim 
viddhi miim amrtodbhavam 

airiivatam gqjendriil}iim 
nariil}iim ca nariidhipam 

uccail:zśravasam-Vccai�śrava; aśviiniim-pomiędzy końmi; viddhi-wiedz; 
mam-Mnie; amrta-udbhavam-zrodzony z piany morskiej; airiivatam-Aira
vata; gajendriil}iim-spośród słoni; nariil}iim-pomiędzy ludzkimi istotami; 
ca-i; nariidhipam-król. 

11:, UMACZENIE 
Wiedz, że pomiędzy końmi Ja jestem Uccai�śravą, który wyłon ił s ię z 

oceanu, zrodzony z el iks iru n ieśmiertelności.JajestemAiravatą pomiędzy 
dostojnymi słoniami. A pomiędzy ludżmi - Ja jestem monarchą. 
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ZNACZENIE 
Razu pewnego półbogowie, będący wielbicielami Pana, odbywali podróż 

morską w towarzystwie demonów (asuras). Podczas tej podróży powstał 
nektar i trucizna, i Pan Śiva wypił truciznę. Z nektaru zaś powstało wiele istot, 
pomiędzy którymi był koń zwany Uccaiąśrava i słoń Airavata. Dlatego 
zwierzęta te mają szczególne znaczenie i są reprezentantami Kr�Qy. 

Reprezentantem Kr�QY pomiędzy istotami ludzkimi jest król, ponieważ 
Kr�Qa utrzymuje wszechświat, a królowie, którzy wybierani są na podstawie 
pobożnych kwalifikacji, utrzymują swoje królestwa. Królowie tacy jak 
Maharaja Yudhi�t}lira, Maharaja Parik�it i Pan Rama, wszyscy byli doskona
łymi monarchami, zawsze myślącymi o dobrobycie swoich poddanych. W 
literaturze wedyjskiej król uważany jest za reprezentanta Boga. W tym wieku 
jednakże, wraz z zanikiem zasad religijnych, monarchia uległa rozkładowi i w 
końcu została zniesiona. Należy jednak wiedzieć, iż w przeszłości , pod 
panowaniem prawych królów, ludzie byli bardziej szczęśliwi. 

TEKST 28 
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iiyudhiiniim aham vajram 
dhenimiim asmi kiimadhuk 

prajanaś ciismi kandarpa� 
sarpiif}iim asmi viisuki� 

iiyudhiiniim-ze wszystkich broni; aham-Ja jestem; vajram-btyskawicą; 
dhenuniim-wśród krów; asmi-Ja jestem; kiimadhuk-krową surabhi; praja
na�-dla wydania na świat dzieci; ca-i; asmi-Jajestem; kandarpa�-Kupidy
nem; sarpiif}iim-spośród wszystkich węży; asmi-Jajestem; viisuki�-Vasuki . 

lŁUMACZENIE 
Pomiędzy wszelkiego rodzaju bronią jestem błyskawicą; pomiędzy 

krowami Ja jestem surabhi ,  dającą obfitość mleka. Spośród rodzicieli -
jestem Kandarpą, bogiem miłości; a pomiędzy wężami jestem Vasuki, ich 
wodzem. 
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ZNACZENIE 
Piorun, jako potężna broń, reprezentuje moc Kr�ąy. Na Kr�ąaloce zaś, w 

niebie duchowym, są krowy, które zawsze mogą dawać nieograniczone ilości 
mleka. Oczywiście krowy takie nie istnieją w świecie materialnym, ale tutaj 
mowa jest o krowach z Kr�ąaloki. Pan utrzymuje wiele takich krów, 
nazywanych surabhi, zajmując się również ich pasieniem. Kandarpa jest 
seksualnym pragnieniem dawania narodzin dobrym synom; zatem Kandarpa 
jest reprezentantem Kr�Qy. Czasami seks traktuje się jedynie jako przyjemność 
zmysłową - i taki seks nie reprezentuje Kr�ąy. Ale seks, którego celem jest 
dawanie życia dobrym dzieciom nazywany jest Kandarpą i reprezentuje 
Kr�Qę. 
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anantaś casmi naganain 
varu�o yadasam aham 

pitr�am aryama casmi 
yama� samyamatam aham 

ananta�-Ananta; ca-również; asmi-Ja jestem; naganam-spośród wszy
stkich węży; varu�a�-półbóg kontrolujący wodę; yadasam-spośród wszyst
kich istot wodnych; aham-Jajestem; pifrnam-pomiędzy przodkami; aryama 
-Aryamą; ca-również; asmi-Jajestem; yama�-kontrolerem śmierci; sainya
matam-spośród wszystkich wykonawców praw; aham-Ja jestem. 

11:. UMACZENIE 
Pomiędzy boskimi wężami Naga,Ja jestemAnantą; pomiędzy bóstwami 

wodnymi jestem Varuąą. Spośród przodków, którzy odeszli, Ja jestem 
Aryamą; a pomiędzy wymierzającymi sprawiedliwość, jestem Yamą, 
panem śmierci. 

ZNACZENIE 
Pomiędzy wieloma niebiańskimi wężami Naga, Ananta jest największym. 

Takjak Varul')ajest najpotężniejszym pomiędzy bóstwami wodnymi. Obaj oni 
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reprezentują K�Qę. Aryama, który również reprezentuje Kr�Qę, zarządza 
planetą drzew. Jest wiele żywych istot, które zajmują się wymierzaniem kary 
złoczyńcom i wodzem ich jest Y arna. Y arna przebywa na planecie znajdującej 
się w pobliżu tej ziemskiej planety. Ci, którzy wiodą grzeszne życie, po śmierci 
zabierani są do tego miejsca, gdzie Yama karze ich w przeróżny sposób. 
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prahladaś casmi daityanain 
kalał; kalayatam aham 

mrga1Jam ca mrgendro' hain 
vainateyaś ca pak�i!Jam 

prahladal;-Prahlada; ca-również; as mi-Ja jestem; daityanam-demonów; 
kalal;-czas; kalayatam-pomiędzy pogromcami; aham-Jajestem; mrga1Jiim 
-pomiędzy zwierzętami; ca-i; mrgendraJ;-lew; aham-Jajestem; vainateyaJ; 
--Garuąa; ca-również; pak$i1Jam-spośród ptaków. 

· 

lł..UMACZENIE 
Pomiędzy demonami Daitya - jestem w ielbicielem Prahladą; pomiędzy 

pogromcami - jestem zwycięskim czasem; lwem jestem pomiędzy dzikimi 
zwierzętami, a wśród ptaków - Garu"ą, pierzastym nosicielem Vi�ąu. 

ZNACZENIE 
Diti i Aditi są dwiema siostrami. Synowie Aditi nazywani są Adityami i 

wszyscy są oddani Panu, podczas gdy synowie Diti, nazywani Daityami, są 
ateistami. Mimo iż Prahlada narodził się w rodzinie Daityów, już od 
najmłodszych lat był on wielkiem wielbicielem Pana. Dzięki swojej służbie 
oddanie i pobożnej naturze, uważany jest on za reprezentanta Kr�Qy. 

Jest wiele zwycięskich czynników, ale czas jest tym, który niszczy wszystko 
w tym materialnym świecie - dlatego reprezentuje Kr�Qę. Lew jest najpotęż
niejszym i najbardziej okrutnym spośród zwierząt; a wśród milionów gatunków 
ptaków, Garuąa, nosiciel Pana Vi�QU, jest największym. 
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pavana� pavatam asmi 
rama� śastra-bhrtam aham 

jha�a1:1am makaraś casmi 
srotasam asmijahnavi 
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pavana�-wiatr; pavatam-ze wszystkiego, co oczyszcza; asmi-Ja jestem; 
rama�-Rama; śastra-bhrtam-spośród tych, którzy noszą broń; aham-Ja 
jestem; jha�a1:1am-spośród wszystkich stworzeń wodnych; makara�-rekin; 
ca asmi-jestem również; srotasam-spośród płynących rzek; asmi-jestem; 
jahnavi-rzeka Ganges. 

TI:, UMACZENIE 
Spośród wszystkiego, co oczyszcza - Ja jestem wiatrem; spośród 

władających bronią - Ja jestem Ramą; pomiędzy rybami jestem rekinem, 
a z płynących rzek - Gangesem jestem. 

ZNACZENIE 
Spośród wszystkich stworzeń wodnych, jednym z największych i najbar

dziej niebezpiecznych dla człowieka jest rekin. Dlatego reprezentuje on 
Kr�f.lę. A wśród rzek, największą w Indiach jest Matka Ganges. Pan 
Ramacandra z Ramaya1:1y, inkarnacja Kr�r.tY, jest najpotężniejszym wojowni
kiem. 
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sarga1:1am adir antaś ca 
madhyam caivaham arjuna 

adhyatma-vidya vidyanam 
vada� pravadatam aham 
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sargtu;am-we wszystkim, co zostało stworzone; adi�-początek; anta�
koniec; ca-i; madhyam-środek; ca-również; eva-z pewnością; aham-Ja 
jestem; arjuna--0 Arjuno; adhyatma-vidya-wiedza duchowa; vidyanam-z 
całej wiedzy; vada�-naturalny wniosek; pravadatam-z dyskusji; aham-Ja 
jestem. 

11:. UMACZENIE 

Ja jestem początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia, 
Arjuno. Spośród wszystkich nauk - Ja jestem wiedzą duchową, a w logice 
- ostateczną prawdą. 

ZNACZENIE 

Wszystkie elementy materialne w przejawionych manifestacjach są począt
kowo tworzone przezMaha-Vig1u i ostatecznie unicestwiane przezPanaŚivę. 
Brahma jest stwórcą wtórnym. Wszystkie te przejawione elementy są różnymi 
inkarnacjami materialnych jakości Najwyższego Pana. Dlatego On jest 
począkiem, środkiem i końcem wszelkiego stworzenia. 

Nauka o duszy zawarta jest w l iteraturze, takiej jak cztery Vedy, Vedanta
sutra, Pura1Jy, Śńmad-Bhagavatam i Gita, które wszystkie reprezentują 
Kr�r:ię. W logice są różne etapy dowodzenia. Przedstawienie dowodu nazywa 
się japa. Próby pokonania przeciwników nazywają się vitatJ<Ja, a ostateczny 
wniosek - vada. Kr�r:ia jest ostateczną prawdą, końcem całego procesu 
dowodzenia. 

lEKST 3 3  
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ak�ara1Jam akaro'smi 
dvandva� samasikasya ca 

aham evak�aya� kalo 
dhataham viśvato-mukha� 

ak�aratJam-wśród liter; akara�-pierwsza; asmi-Ja jestem; dvanda�
dwoisty; samasikasya-złożenia; ca-i; aham-Ja jestem; eva-na pewno; 
ak�aya�-wieczny; kala�-czas; dhata-stworzyciel; aham-Ja jestem; viśva
to-mukha�-Brahma. 
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TŁUMACZENIE 
Wśród l iter jestem l iterą A, a pośród wyrazów złożonych - słowem 

podwójnym, Ja również jestem nieskończonym czasem, a pomiędzy 
stwórcami - Brahmą, którego twarze zwrócone są w każdym kierunku. 

ZNACZENIE 
A kara,-pierwsza litera w sanskryckim alfabecie, jest początkiem l iteratury 

wedyjskiej. Ponieważ bez akara nie można nic wymówić, je st ona początkiem 
dźwięku W sanskrycie jest również wiele słów złożonych, z których słowa 
podwójne, jak Rama-km1a, nazywane są dvandva�.  Np. Rama i Kr�Qa mają 
ten sam rytm i dlatego nazywane są słowem podwójnym. 

Pomiędzy wszystkimi zabójcami, największym jest czas, gdyż zabija on 
wszystko. Czas jest reprezentantem Kr�QY, ponieważ w odpowiednim czasie 
wszystko zostanie unicestwione w wielkim ogniu. 

Pomiędzy stwórcami i żywymi istotami, Brahma jest pierwszym. Jest wielu 
Brahmów, niektórzy z nich posiadają cztery głowy, inni osiem, szesnaście, 
etc . ,  i są oni głównymi stwórcami w swoich odpowiednich wszechświatach. 
Wszyscy oni są reprezentantami Kr�Qy. 

lEKST 34 
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mrtyu� sarva-haraś caham 
udbhavaś ca bhavi$yatam 

kirti� śńr vak ca niińtiiim 
smrtir medha dhrti� k$ama 

mrtyu�-śmierć; sarva-hara�-wszech-pochłaniająca; ca-również; aham
Jajestem; udbhava�-generacja; ca-również; bhavi$yatam-przyszłości; kir
ti�-sława; śri� vak-piękna mowa; ca-również; nań�am-z kobiet; sm{ti� 
-pamięć; medha-intełigencja; dhrti�-wierność; k$ama-cierpliwość. 

TŁUMACZENIE 
Ja jestem wszystko-pochłaniającą śmiercią i J  a jestem sprawcą wszyst

kich rzeczy, które jeszcze będą. Pomiędzy kobietami Ja jestem sławą, 
szcześciem, piękną mową, pamięcią, intel igencją, wiernością i cierpli
wością. 
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ZNACZENIE 
Człowiek umiera od momentu, w którym przychodzi na świat. Więc śmierć 

niszczy żywe istoty w każdej chwili, zaś ostatni jej cios nazywany jest samą 
śmiercią. Tą śmiercią jest Km1a. Wszystkie gatunki życia podlegają sześciu 
podstawowym zmianom. Rodzą się, rosną, trwają przez pewien czas, 
rozmnażają się, słabną i ostatecznie giną. Pierwszą tą zmianąjest uwolnienie 
się z łona, i to jest również Kr�ąą. Narodziny są początkiem wszelkich 
dalszych czynności. 

Sześć cech wymienionych powyżej uważane są za żeńskie. Jeśli jakaś 
kobieta posiada wszystkie albo niektóre z nich, staje się sławna. Sanskryt zaś 
jest językiem doskonałym i dlatego jest bardzo sławny. Jeśli ktoś go studiuje i 
może zapamiętać istotę, to znaczy że został obdarzony dobrą pamięcią, czyli 
sm(ti. Nie musi on czytać wielu książek na różne tematy. Możliwość 
pamiętania kilku i cytowania ich, gdy zaistnieje taka potrzeba, jest także 
czymś cennym. 

lEKST 35  
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brhat-siima tathii siimniim 
giiyatri chandasiim aham 

miisiiniim miirga-śir�o· ham 
rtuniim kusumiikaral:z 

brhat-siima-Brhat-siima; tathii-również; siimniim-spośród hymnów Sii
ma-vedy; giiyatri-hymny Gayatri; chandasiim-z całej poezji; aham-Ja 
jestem; miisiiniim-spośród miesięcy; miirga-śir�o· ham-Iistopad i grudzień; 
aham-Ja jestem; rtuniim-spośród wszystkich pór roku; kusumiikaral:z
wiosna. 

11:. UMACZENIE 
Wśród hymnów - Ja jestem Brhat-samą, śpiewaną dla Pana Indry; a z 

poezj i  - wersem Gayatri, codzienną modl itwą braminów. Spośród mie
s ięcy jestem listopadem i grudniem, a z pór roku - kwitnącą wiosną. 
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ZNACZENIE 
Jak już to Pan oznajmił wcześniej, Siima-veda jest bogata w piękne pieśni 

grane i śpiewane przez różnych półbogów. Jedną z tych pieśni jest Brhat
siima, która ma subtelną melodię i śpiewana jest o północy. 

W sanskrycie są określone reguły, jeśli chodzi o układanie poezji. Rytm i 
ilość zgłosek nie są dowolne, tak jak we współczesnej poezji . Pomiędzy taką 
poezją najważniejszą jest mantra Gayatri, intonowana przez odpowiednio 
kwalifikowanych braminów. O mantrze Gayatri jest wzmianka w Śrimad
bhiigavatam. Ponieważ mantra ta ma służyć szczególnie realizacji Boga, 
reprezentuje onaNajwyższegoPana. Przeznaczona jest ona dla łudzi zaawan
sowanych duchowo. I kiedy ktoś osiąga sukces w intonowaniu jej, może on 
przeniknąć transcendentalną pozycję Pana. Aby intonować Gayatri, trzeba 
być usytuowanym w gul}ie dobroci, czyli posiadać wszystkie kwalifikacje 
właściwe dla tej siły natury materialnej. Mantra Gayatri ma bardzo duże 
znaczenie w cywilizacji wedyjskiej i uważana jest za inkarnację Brahmana. 
Zapoczątkował ją Brahma i od niego mantra ta jest przekazywana poprzez 
sukcesję uczniów. 

Za naj lepsze miesiące w Indiach uważany jest listopad i grudzień, ponieważ 
w tym czasie zbiera się tam płony z pół i ludzie są wówczas bardzo szczęśliwi. 
Oczywiście powszechnie najbardziej ulubioną porą roku jest wiosna, kiedy nie 
jest ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco, a zaczynają kwitnąć drzewa i kwiaty. 
Wiosną ma również miejsce wiele uroczystości związanych z rozrywkami 
Km1y. Dlatego pora ta uważana jest za najbardziej radosną ze wszystkich i 
jest ona reprezentantką Pana Kr�IJY· 

TEKST 36 
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dyutam chalayatiim asmi 
rejas rejasviniim aham 

jayo'smi vyavasiiyo'smi 
sattvam sattvavariim aham 

dyuram-hazard; chalayariim-ze wszystkich oszustw; asmi-Ja jestem; 
reja�-spłendor; tejasviniim-ze wszystkich wspaniałości; aham-Ja jestem; 
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jaya�-zwycięstwo; asmi-Jajestem; vyavasaya�-przygoda; asmi-Jajestem; 
sattvam-siła; sattvavatam-wszystkich mocnych; aham-Ja jestem. 

Il.. UMACZENIE 
Ja jestem również hazardem oszustów; pomiędzy wspaniałościami - Ja 

jestem przepychem. Ja jestem zwyc ięstwem, przygodą i s iłą mocnych. 

ZNACZENIE 
Jest wielu różnych oszustów w całym świecie . Pomiędzy wszystkimi 

oszustwami, hazard zajmuje przednie miejsce i dlatego reprezentuje Kr�r:ię. 
Jako Najwyższy, Kr�r:ia może być większym oszustem, niż jakikolwiek 
człowiek. Jeśli Kr�r:ia decyduje się kogoś podejść, nikt nie może prześcignąć 
Go w Jego podstępie. Jego wielkość nie jest jednostronna. Jest On wielki pod 
każdym względem. 

On jest zwycięstwem zwycięzców i On jest przepychem wśród wszelkich 
wspaniałości. Pomiędzy przedsiębiorczymi przemysłowcami, On posiada 
największą inicjatywę. Pomiędzy poszukiwaczami przygód, On doświadcza 
ich najwięcej, a pomiędzy mocnymi On jest najmocniejszy. Kiedy Kr�r:ia 
obecny był na Ziemi, nikt nie był w stanie przewyższyć Go w sile. Już w 
dzieciństwie podniósł On Górę Govardhana. Nikt nie może prześcignąć Go w 
Jego podstępach; nikt nie może prześcignąć Go w zwycięstwie; nikt nie może 
prześcignąć Go w przedsiębiorczości ani pokonać Jego siły. 

lEKST 37 
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vr�!Jiniim viisudevo' smi 
pii!J<faviiniim dhananjaya� 

muniniim apy aham vyiisa� 
kaviniim uśanii kavi� 

vr�iniim-pomiędzy potomkami Vr�r:ii; viisudeva�-Kr�r:ia w Dvaraka; as mi 
-Ja jestem; pii!J<faviiniim-spośród Par:i<Jawów; dhananjaya�-Arjuna; muni
niim-pomiędzy mędrcami; api-również; aham-Ja jestem; vyiisa�-Vyasa, 
kompilator całej literatury wedyjskiej; kaviniim-pomiędzy wszystkimi wiel
kimi myślicielami; uśanii-Vśana; kavi�-myśliciel. 
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11:, UMACZENIE 
Spośród potomków Vr�ąi - Ja jestem Vasudevą. A spośród Paą4awów -

Arjuną. Ja jestem Vyasą pomiędzy mędrcami, a wśród myślicieli, Uśaną. 

ZNACZENIE 
Kr�Qajest oryginalnąNajwyższą Osobą Boga, a Vasudevajest bezpośrednią 

ekspansjąKr�IJY· ZarównoPanKr�Qa,jak iBaladeva pojawili się jako synowie 
Vasudevy. Pomiędzy synami Pal)QU, Arjuna odznacza się sławą i odwagą. W 
rzeczywistości jest on najlepszym z ludzi i dlatego reprezentuje Kr�Qę. 
Pomiędzy mędrcami muni, czyli ludżmi wykształconymi w wiedzy wedyjskiej, 
największym jest Vyasa, gdyż on wytłumaczył wiedzę wedyjską na wiele 
różnych sposobów, tak aby mogły ją zrozumieć szerokie rzesze ludzi w tym 
wieku Kali. Vyasa znany jest również jako inkarnacja Kr�l)y; dlatego również 
reprezentuje on Kr�Qę. Ka vis - to ci, którzy są w stanie rozważyć gruntownie 
każdy temat. Pomiędzy kavitami, Uśana był mistrzem duchowym demonów. 
Był on niezwykle inteligentny, przewidujący, był doskonałym politykiem i 
spirytualistą. Zatem Uśanajest jeszcze jednym reprezentantem mocy Kr�IJY· 

TEKST 38 
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daf}tjo damayatam asmi 
ni tir asmi jigi�atam 

maunain caivasmi guhyanain 
jnanain jnanavatam aham 

daf}tja�-kara; damayatam-ze wszystkich rozłączeń; asmi-Ja jestem; 
niti�-moralność; asmi-Ja jestem; jigi�atam-zwycięzców; maunam-cisza; 
ca-i; eva-również; as mi-Ja jestem; guhyanam-sekretów; }na nam-wiedzą; 
jnanavatam-mędrców; aham-Ja jestem. 

11:,UMACZENIE 
Pomiędzy karami - Ja jestem rózgą karzącą; Ja jestem moralnością 

wśród tych, którzy zwycięstwa pragną. Ja jestem ciszą wśród sekretów i 
mądrością mędrców. 
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ZNACZENIE 
Jest wiele czynników karzących, z których najważniejszymi są te, które 

redukują l iczbę przestępców. Kiedy karani są złoczyńcy, to rózga karząca 
reprezentuje wtedy K�Qę. Pomiędzy tymi, którzy próbują odnieść zwycięstwo 
na jakimś polu działania, najbardziej zwycięskim elementem jest moralność. 
Pomiędzy czynnościami słuchania, myślenia i medytacji , najważniejszą jest 
cisza, gdyż poprzez ciszę można zrobić szybki postęp. Mędrcem jest ten, kto 
potrafi rozróżnić ducha od materii, wyższą naturę Boga od niższej. Taka 
wiedza jest Samym Kr�Qą. 

lEKSf 39 
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yac capi sarva-bhutanam 
bijam tad aham arjuna 

na tad asti vina yat syan 
maya bhutam caracaram 

yat-cokolwiek; ca-również; api-może istnieć; sarva-bhutanam-pomiędzy 
wszelkim stworzeniem; bijam-ziarno; tat-to; aham-jestem; ary·una--O Arju
no; na-nie; tat-to; asti-jest; vina-bez; yat-to; syat- istnieje; maya-przeze 
Mnie; bhutam-stworzone; caracaram-poruszające się i nieruchome. 

Il. UMACZENIE 
Co więcej ,OArjuno,Jajestem nasieniem dającym początek wszelkiemu 

życiu. Nie ma żadnej istoty, poruszającej się czy nieruchomej, która 
mogłaby istnieć beze Mnie. 

ZNACZENIE 
Wszystko ma swoją przyczynę i tą przyczyną albo nasieniem manifestacji 

jest Kr�Qa. Nic nie może istnieć bez energii Kr�QY, dlatego jest On nazywany 
wszechmocnym. Bez Jego mocy nie mogą istnieć ani przedmioty ruchome, ani 
nieruchome. Każda więc egzystencja, której podstawą nie jest energia Kr�QY, 
nazywana jest maya, to znaczy czymś, czego nie ma. 
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lEKST 40 
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niinto 'sti mama divyiiniim 
vibhutiniim parantapa 

e�a tuddeśata� prokto 
vibhuter vistaro mayii 

54 1 

na-nie; anta�-granica; asti-jest; mama-Moich; divyiiniim-boskich; vi
bhutiniim-bogactw; parantapa-0 pogromco wroga; e�a�-wszystko to; tu 
-które; uddeśata�-przyk.łady; prokta�-opowiedziane; vibhute�-bogactwa; 
vistara�-rozwinięte; maya-przeze Mnie. 

11:..UMACZENIE 
O potężny Arjuno, zwycięzco n ieprzyjaciół, nie ma końca Moim 

boskim manifestacjom. To, o czym ci mówiłem, jest zaledwie cząstką 
Moich nieograniczonych bogactw. 

ZNACZENIE 
Jak oznajmia literatura wedyjska, mimo iż bogactwa i energie Najwyższego 

można poznawać na różne sposoby, nigdy nie można objąć ich i wytłumaczyć, 
jako że bogactwom tym i mocom nie ma końca. Tych parę przykładów Km1a 
podał Arjunie dla zaspokojenia jego ciekawości. 

lEKST 4 1  
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yad yad vibhutimat sattvam 
śrimad urjitam eva vii 

tat tad eviivagaccha tvam 
mama tejo'mśa-sambhavam 
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yat yat-jakiekolwiek; vibhuti-bogactwa; mat-posiadając; sattvam-istnie
nie; śńmat-piękne; urjitam-chwalebne; eva-z pewnością; va-albo; tat 
rat-wszystko to; eva-na pewno; avagaccha-musisz wiedzieć; tvam-ty; 
mama-Mój; teja�-przepych; amśa-częściowo; sambhavam-zrodzony z. 

11:, UMACZENIE 

Wiedz, że wszystkie te manifestacje, pełne potęgi i chwały - wypływają 
zaledwie z iskry Mojego splendoru. 

ZNACZENIE 

Należy wiedzieć, że cokolwiek jest pięknego i chwalebnego w świecie 
duchowym i materialnym - jest to tylko cząstkową manifestacją bogactw 
Kr�i:tY· Wszystko, co jest niezwykle okazałe, reprezentuje bogactwo Kr�i:iy. 

1EKST 42 
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athava bahunaitena 
kim jńatena tavarjuna 

vi�{abhyaham idam krtsnam 
ekamśena sthito )agat 

athava-albo; bahuna-wiele; etena-przez ten rodzaj; kim-co; jńatena
wiedząc; tava-ty; arjuna--0 Arjuno; vi�{abhya-cały; aham-Ja; idam-to; 
krtsnam-wszystkie manifestacje; eka-jedna; amśena-część; sthitha�-usy
tuowana; )agat-w tym wszechświecie. 

11:, UMACZENIE 

Ale jakiż jest pożytek, Arjuno, z całej tej drobiazgowej wiedzy? Jedną 
cząstką S iebie przenikam i utrzymuję cały ten wszechświat. 

ZNACZENIE 

Pan reprezentowany jest w całym wszechświecie przez przenikającą 
wszystko Duszę Najwyższą. Pan mówi tutaj Arjunie, że nie ma ma sensu 
rozmyślać, w jaki sposób rzeczy istnieją w swoich niezależnych wielkościach i 
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mocach. Powinien on wiedzieć, iż wszystko istnieje dzięki temu, że Kr�i:ia 
przenika to jako Dusza Najwyższa. Wszystko, począwszy od Brahmy, 
najpotężniejszej istoty, aż do najmniejszej mrówki, istnieje dzięki temu, że 
Pan przenika to wszystko i utrzymuje. 

Pan nie poleca czczenia półbogów, gdyż nawet najwięksi z nich, tacy jak 
Brahma i Śiva, reprezentują jedynie cząstkę mocy Najwyższego Pana. On jest 
źródłem wszystkiego, co istnieje i nikt nie może Go przewyższyć. Jest On 
samatii, co oznacza, iż nikt nie jest wyższy od Niego ani Jemu równy: Vi�!JU
mantra mówi, iż ten, kto uważa Najwyższego Pana Kr�i:ię za równego 
półbogom - nawet jeśli są to Brahma i Śiva - od razu staje się ateistą. Jeśli 
jednak ktoś dokładnie studiuje różne opisy bogactw i ekspansji energii Kr�i:iy, 
wtedy niewątpliwie może zrozumieć pozycję Najwyższego Pana i zostać Jego 
niewzruszonym wielbicielem. Pan jest wszech-przenikający poprzez ekspansję 
Swojej cząstkowej reprezentacji, Duszy Najwyższej , która przenika wszystko, 
co istnieje. Dlatego czyści wielbiciele koncentrują swoje umysły w świado
mości Kr�QY, pełniąc zawsze służbę oddania. W ten sposób zawsze znajdują 
się w pozycji transcendentalnej .  Rozdział ten, w wersetach od ósmego do 
jedenastego, bardzo wyraźnie poleca służbę oddania i wielbienie Kr�i:iy. Jest 
to droga czystej służby oddania. Rozdział ten także dokładnie wyjaśnia, w jaki 
sposób można osiągnąć najwyższą doskonałość, którą jest obcowanie z 
Najwyższą Osobą Boga. 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do dziesiątego rozdz. 
Śńmad-Bhagavad-gity, traktującego o Bogactwie A bsolutu. 





ROZDZIAŁ XI 

Forma Kosmiczna 

lEKST 1 

3Tiwr � I  
. . " łłC(�A(lłł Wf �li.łłli:łłijl�rjif_ I 

ą *' ą(i :ffi � łłTU są- Rirnr i{1{ 1 1  t 1 1  
arjuna u viica 
mad anugrahiiya paramam 

guhyam adhyiitma-samjńitam 
yat tvayoktam vacas rena 

moho'yam vigato mama 

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; mat-anugrahiiya-po to, aby okazać mi 
łaskę; para mam-najwyższy; guhyam-poufny; adhyiitma-duchowy; samjńi
tam-jeśłi chodzi o; yat-co; tvayii-przezCiebie; ukr am-powiedziane; vaca�
słowa; rena-przez to; moha�-złudzenie; ayam-to; vigata�-jest usunięte; 
mama-moje.  

545 
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11:, UMACZENIE 

Arjuna rzekł: Wysłuchałem Twoich nauk odnośnie poufnych tematów 
duchowych, których tak łaskawie mi udzieliłeś - i teraz moje złudzenia 
zostały rozwiane. 

ZNACZENIE 

Rozdział ten objawia nam Kr�Qę jako przyczynę wszystkich przyczyn. Jest 
On nawet źródłem Maha-Vi�ąu, a z Niego emanują materialne wszechświaty. 
Kr�ąa nie jest inkarnacją; On jest źródłem wszystkich inkarnacji . Zostanie to 
doskonale wytłumaczone w rozdziale ostatnim. 

Teraz Arjuna stwierdził, że uwolnił się już od złudzenia. To znaczy, że nie 
uważa on już dłużej Kr�QY za zwykłą ludzką istotę, swojego przyjaciela, ale za 
żródło wszystkiego. Arjuna stał się osobą wielce oświeconą i jest szczęśliwy, 
że ma tak wielkiego przyjaciela, Kr�ąę. Jednocześnie przezornie wziął on pod 
uwagę to, że chociaż on sam przyjął Kr�ąę jako źródło wszystkiego, to inni w 
przyszłości mogą mieć w tym względzie wątpliwości. Po to więc, aby niezbicie 
udowodnić wszystkim boskość Kr�Qy, poprosi Go w tym rozdziale, aby 
ukazał mu Swoją postać kosmiczną. Faktem jest, że widok kosmicznej formy 
Kr�QY napawa strachem każdego, komu dane jest ją ujrzeć. Tak też było w 
przypadku Arjuny, ale łaskawy Kr�Qa widząc przerażenie Arjuny w czasie 
manifestowania Swojej formy kosmicznej, przybierze potem oryginalną 
postać, aby go w ten sposób uspokoić. Arjuna kilkakrotnie zapewnia tutaj 
Pana, że wierzy Jego słowom. Kr�Qa bowiem przemawia do niego mając na 
celu jego korzyść. Arjuna przyznaje, że dzieje się to tylko dzięki wielkiej łasce 
Pana. Jest on teraz przekonany o tym, że Kr�Qa jest przyczyną wszystkich 
przyczyn i że obecny jest w sercu każdej istoty jako Dusza Najwyższa. 

IBKST 2 
�ą 1�ąi i{ � � fą(ij<�n im I 
mr: ą1qeq�1� itl(k�itfą �'l" � 1 1  

bhavapyayau h i  bhutanam 
śrutau vistaraśo maya 

tvattal; kamala-patrak�a 
mahatmyam api cavyayam 
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bhava-pojawienie się; apyayau-zanikanie; hi-z pewnością; bhutanam
wszystkich żywych istot; śrutau-słyszałem; vistaraśa�-szczegół; maya
przeze mnie; tvatta�-odCiebie; kamala-patrilk$a-0Lotosooki; mahiitmyam 
-chwały; api-również; ca-i; avyayam-niewyczerpane. 

TI:, UMACZENIE 

O Lotosooki, usłyszałem od Ciebie w szczegółach o pojawianiu s ię i 
odchodzeniu każdej żywej istoty, a wszystko to się spełnia poprzez Twoje 
niewyczerpujące s ię chwały. 

ZNACZENIE 

W wielkiej radości Arjuna nazywa tutaj Kr�Qę lotosookim (oczy Kr�QY 
przypominają bowiem płatki kwiatu lotosu). W ostatnim wersie poprzedniego 
rozdziału Kr�Qa zapewnił go, że utrzymuje cały wszechśwat zaledwie małą 
cząstką Siebie Samego i że On jest źródłem wszystkiego w tej manifestacji 
materialnej .  Arjuna dowiedział się o tym szczegółowo od Samego Pana. 
Arjuna wie, iż Pan, będąc źródłem wszelkiego początku i końca, Sam jest poza 
początkiem i końcem.Jest On wszech-przenikający, nie tracąc przez to Swojej 
osobowości. Jest to niepojęta moc Kr�Qy, którą całkowicie zrozumiał Arjuna, 
tak jak nas o tym zapewnił. 

lEKST 3 

C(ą�dt4'41i::'4 €ąq1i::ą1;\ q�ifll:R I 
qflłą1flł � m� ��.fl:qq 1 1  ą " 

evam etad yathattha 
tvam atmiinam parameśvara 

dra${Um icchami te rUpam 
aiśvaram puru$Ollama 

evam-tak; etat-ta; yathattha-taka, jaką jest; tvam-Ty; atmanam-dusza; 
parameśvara-Najwyższy Pan; dra${Um-zobaczyć; icchami-pragnę; te
Ciebie; rnpam-formę, postać; aiśvaram-boską; puru$ollama-O najlepszy 
spośród wszystkich osób. 
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Il, UMACZENIE 
O najpotężniejszy spośród wszystkich osób, O najwyższa postaci, 

chociaż widzę oto przed sobą Twoją prawdziwą pozycję, to jednak 
pragnę zobaczyć, w jaki sposób przenikasz tą kosmiczną manifestację. 
Pragnę Cię ujrzeć w Twojej kosm icznej postaci. 

ZNACZENIE 
Pan oznajmił, że ta manifestacja kosmiczna mogła powstać i istnieje dzięki 

temu, że On przenika ją poprzez Swoją osobową reprezentację. Jeśli chodzi o 
Arjunę, to przekonały go już stwierdzenia Km1y, ale po to, aby przekonać 
również wszystkich tych w przyszłości, którzy mogą myśleć, że Km1a jest 
zwykłą osobą, pragnie on zobaczyć Pana w Jego postaci kosmicznej .  W ten 
sposób pragnie zobaczyć, jak Pan działa wewnątrz tego wszechświata, będąc 
jednocześnie poza nim. Znacząca jest tutaj prośba Arjuny, aby Pan pozwolił 
mu obejrzeć Swoją formę kosmiczną. Pan, jako Najwyższa Osoba Boga, jest 
obecny w sercuArjuny i zna jego pragnienia, i wie, żeArjuna bynajmniej nie z 
kaprysu pragnie ujrzeć Go w Jego kosmicznej formie. Jest on całkowicie 
zadowolony z oglądania Go w Jego oryginalnej postaci, jako Kr�Qy. Pan wie, 
że Arjuna chce zobaczyć Jego formę kosmiczną po to, aby móc przekonać 
innych. On sam nie potrzebuje już żadnego potwierdzenia. Kr�Qa wie również, 
że Arjuna chce zobaczyć tę Jego formę kosmiczną po to, aby już zawczasu 
ustalić pewne jednoznaczne i ostateczne kryterium, jako że w przyszłości 
pojawi się wielu oszustów pozujących na inkarnacje Boga. Ludzie powinni być 
zatem ostrożni; ktoś, kto twierdzi, że jest Kr�Qą, powinien być przygotowany 
na to, aby ukazać swoją formę kosmiczną, i w ten sposób udowodnić ludziom 
prawdziwość swojego twierdzenia. 

lEKST 4 

� lff( � irąr sr;gfłł Rf 3ł1ll I 
tn'r'lf.R m lr � a\�"ł1�q1�q0"łłł'( l i  � l i 

manyase yadi tac chakyain 
mayii dra�{um iti prabho 

yogeśvara tato me tvain 
darśayiitmiinam avyayam 
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manyase-jeśli sądzisz; yadi-jeśli; tat-ta; śakyam-mogę zobaczyć; mayii: 
-przeze mnie; dra�{um-zobaczyć; iti-w ten sposób; prabho-0 Panie; 
yogeśvara-Pan wszelkich sił mistycznych; tata�-wobec tego; me-mnie; 
tvam-Ty; darśaya-ukaż; ii:tmii:nam-Siebie; avyayam-wieczny. 

11:, UMACZENIE 
Jeśli sądzisz, że będę w stanie zobaczyć Twoją formę kosmiczną, O mój 

Panie, mistrzu wszelkich mocy mistycznych, to proszę, ukaż mi ją 
łaskawie. 

ZNACZENIE 
Jest powiedziane, że nikt nie może zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć ani 

odczuć Najwyższego Pana Kr�ąę zmysłami materialnymi. Ale Pan może 
objawić się temu, kto zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości 
dla Niego. Każda żywa istotajestjedynie iskrą duchową; dlatego niemożliwym 
jest dla niej zrozumienie lub zobaczenie Najwyższego Pana. Arjuna, jako 
wielbiciel Pana, nie polega na swoich zdolnościach spekulacyjnych; raczej 
zdaje on sobie sprawę z ograniczeń właściwych każdej żywej istocie i uznaje 
najwyższą pozycję K�ąy. Arjuna rozumie, że żywa istota nie może pojąć tego, 
co jest nieskończone i nieograniczone . Jeśli jednakNieskończony objawia się 
Sam, to wtedy można zrozumiećJego naturę, dzięki Jego nieskończonej łasce. 
Bardzo ważne jest tutaj również słowo yogeśvara, ponieważ moce Pana są 
niepojęte. Jeśli chce, to może objawić się dzięki Swojej łasce, chociaż jest On 
nieograniczony. Dlatego Arjuna błaga Kr�Qę o Jego łaskę. Nie rozkazuje on 
Kr�ąie. Kr�ąa nie musi objawiać się nikomu, kto nie podporządkował Mu się 
całkowicie i kto nie pełni służby oddania. Zatem nie mogą zobaczyć Kr�QY 
osoby, które zdają się na spekulacje umysłowe. 

lEKST 5 

�4ł•1ą1�ą1::ą I 
� 1\' � � �są �: I 
� R;oq1f.ł "łl•t1ąo1it1d1R "'ł' l i  � l i  

śń bhagavii:n uvii:ca 
paśya me pii:rtha rnpii:f}i 
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śataśo'tha sahasraśa}J 
nana-vidhani divyani 

nana-van:zakrtini ca 

[Rozdz. 1 1  

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; paśya-spójrz; me
Moje; partha-0 synu Prthy; ropa1Ji-formy; śataśa}J-setki; atha-również; 
sahasraśa}J-tysiące; nana-vidhani-różnorodne; divyani-boskie; nana-róż
ne; var1Ja-kolorowe; akrtini-formy; ca-również. 

TI:, UMACZENIE 

Błogosławiony Pan rzekł: Mój drogi Arjuno, synu Prthy, spójrz z atem 
na Moje bogactwa, setki i tysiące boskich form, mieniących się n iczym 
morze pochodnią barw. 

ZNACZENIE 

Arjuna chciał zobaczyć Km1ę w Jego postaci kosmicznej, która będąc 
formą transcendentalną, przejawia się w tej manifestacji kosmicznej i w 
związku z tym zależna jest od czasu trwania natury materialnej . Takjak natura 
materialna manifestuje się okresowo, a następnie powraca do stanu nieza
manifestowanego, tak i ta kosmiczna forma Kr�QY jest zamanifestowana albo 
niezamanifestowana. Nie jest ona wiecznie usytuowana w niebie duchowym, 
tak jak inne formy Kr�Qy. Jeśli chodzi o wielbiciela Pana, to nie pragnie on 
oglądać formy kosmicznej ,  ale ponieważ Arjuna powodowany wcześniej 
wspomnianymi pobudkami chciał zobaczyć Kr�Qę w takiej formie, Kr�Qa 
objawił mu ją. Formy tej nie może zobaczyć zwykły człowiek. Musi on 
najpierw otrzymać od Kr�QY odpowiednią moc. 

TEKST 6 

q\ł41�\łłl;:ą(�S::l"'łf"IR1 ��� I 
ąpąt2tąlf01 'fWT!AtfUr lTmf 1 1  ą 1 1  

paśyadityan vasun rudran 
aśvinau marutas ratha 

bahuny adma-purva1Ji 
paśyaścarya1Ji bharata 
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paśya-zobacz; adityan-dwunastu synów Aditi; vasun-ośmiu Vasów; 
rodran-jedenaście form Rudry; aśvinau-dwóch Asvinów; marota!z-czter
dziestu dziewięciu Marutów (półbogów wiatru); ratha-również; bahuni 
-wielu; adma-o których nie słyszałeś ani których nie widziałeś; purvalJi 
-przedtem; paśya-zobacz; aścaryalJi-wszystkie wspaniałe; bharata--0 naj-
lepszy z Bharatów. 

TŁUMACZENIE 
O najlepszy z Bh aratów, spójrz na różne przejawieniaAditiów, Ru drów 

i wszystkich półbogów. Spójrz na te wszystkie rzeczy, o których nikt 
wcześniej nie słyszał ani których n ikt wcześniej nie oglądał. 

ZNACZENIE 
ChociażArjuna był osobistym przyjacielemK�QY i najbardziej oświeconym 

spośród wszystkich uczonych ludzi, to jednak nie mógł on posiadać pełnej 
wiedzy o Kr�Qie. Pan oznajmia tutaj, że nigdy w przeszłości ludzie nie widzieli 
tych Jego wszystkich form ani też nie słyszeli o tych Jego wspaniałych 
formach i manifestacjach. Teraz Kr�Qa odsłania je Arjunie. 

lEKST 7 

� >it•i�t™ � e:ą<M<I( I 
ifłf tt g:g1cfi� 44ą1�J:�fitąfij l i  \S l i  

ihaikastham jagat krtsnam 
paśyadya sa-caracaram 

mama dehe gut;Jakeśa 
yac canyad dra�{um icchasi 

iha-w tym; ekastham-w jednym; jagat-wszechświat; krtsnam-całkowi
cie; pasya-zobacz; adya-natychmiast; sa-z; cara-ruchome; acaram-nieru
chome; mama-Moje; dehe-w tym ciele; gu<jake.s'a--0 Arjuno; yat-to; 
ca-również; anyat-inny; dra�{um-zobaczyć; icchasi-chcesz . 

TŁUMACZENIE 
W tym c iele możesz ujrzeć wszystko cokolwiek tylko zapragniesz 

zobaczyć. Ta postać kosmiczna może pokazać ci wszystko, czego 



552 Bhagavad-gili Taką Jaką Jest [Rozdz. 1 1  

pragniesz teraz, jak również czego możesz zapragnąć w przyszłości. 
Wszystko zawiera się w niej w sposób doskonały. 

ZNACZENIE 
Nikt nie może zobaczyć całego wszechświata przebywając w jednym 

miejscu. Nawet najbardziej światły naukowiec nie może zobaczyć tego, co 
dzieje się w innej części wszechświata. Jednak Kr�ąa daje Arjunie moc 
ujrzenia wszystkiego, co pragnie on zobaczyć - z przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Wszystko to Arjuna może ujrzeć. Dzięki łasce Kr�ąy. 

lEKST 8 

Wł' {I � �.rn �§łłOl�ą �"" I 
� �  � q: 1"11 � �� 11 <; l i 

na tu miim śakyase dra${Um 
anenaiva sva-cak$U$ii 

divyam dadiimi te cak$u/} 
paśya me yogam aiśvaram 

na-nigdy; tu-ale; miim-Mnie; śakyase-w stanie; dra${Um-zobaczyć; 
anena-przez to; eva-na pewno; sva-cak$u$ii-swoimi oczyma; divyam-bo
skie; dadiimi-daję; te-tobie; cak$u/}-oczy; paśya-zobacz; me-Moje; yogam
aiśvaram-niepojęte siły mistyczne. 

TŁUMACZENIE 
Ale nie możesz Mnie ujrzeć swoimi obecnymi oczyma,Arjuno. Dlatego 

daję ci oczy boskie, dzięki którym będziesz mógł dostrzec Moje niepojęte 
siły mistyczne. 

ZNACZENIE 
Czysty wielbiciel pragnie oglądać Kr�ąę jedynie w Jego postaci dwurękiej ; 

dzięki Jego łasce wielbiciel może również ujrzeć Jego postać kosmiczną - nie 
swoim umysłem, ale oczami duchowymi. K�ąa powiedział Arjunie, że jeśli 
chce zobaczyć tę Jego formę, musi przemienić nie umysł, ale wzrok. 
Kosmiczna forma nie jest jednak najważniejszym przejawieniem Pana; to 
zostanie wytłumaczone w wersetach następnych. Ale ponieważ Arjuna chciał 
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ją zobaczyć, otrzymał od Pana odpowiednią moc widzenia. 
Wielbicieli pozostających we właściwym transcendentalnym związku z 

Panem pociąga kuNiemujedynie niegasnące uczucie miłości, a nie przepych i 
różnorodność Jego form. Współtowarzysze zabaw K�Qy, Jego przyjaciele i 
rodzice nigdy nie pragną, aby Kr�Qa objawiał im Swoje moce. Są tak pogrążeni 
w czystej miłości, iż nawet nie wiedzą, że K�Qa jest Najwyższą Osobą Boga. 
We wzajemnej wymi�nie miłości zapomnieli bowiem o tym, że Kr�Qa jest 
Najwyższym Panem. Srimad-Bhagavatam oznajmia, że chłopcy bawiący się 
z K�Qą, wszyscy są wielce pobożnymi duszami i mogli dostąpić zaszczytu 
uczestnictwa w Jego zabawach i figlach dopiero po wielu, wielu narodzinach. 
Tacy chłopcy nie wiedzą, że Kr�Qa jest Najwyższą Osobą Boga. Traktują Go 
jak swojego przyjaciela. Wielcy mędrcy uważają Najwyższą Osobę za 
bezosobowego Brahmana, wielbiciele za Najwyższą Osobę Boga, a zwykli 
ludzie za produkt tej natury materialnej . Prawdę mówiąc, wielbicieli nie 
interesuje oglądanie viśva-nipa, czyli formy kosmicznej . Ale Arjuna zapragnął 
ujrzeć ją po to, aby udowodnić słowa Km1y - tak, aby w przyszłości ludzie 
mogli wiedzieć, że Kr�Qa nie tylko teoretycznie czy w sposób filozoficzny 
podawał się za Najwyższego, ale w rzeczywistości takim objawił się Arjunie. 
Arjuna musi to potwierdzić, gdyż on rozpoczyna system parampara. Ci, 
którzy są naprawdę zainteresowani poznaniem Najwyższej Osoby Boga, 
Kf�l}y, i którzy biorą przykład z Arjuny, powinni zrozumieć, że K�Qa nie 
tylko teoretycznie podawał się za Najwyższego, ale rzeczywiście objawił się 
jako Najwyższy. 

Pan obdarzył Arjunę mocą konieczną do oglądania Jego formy kosmicznej, 
ponieważ wiedział, jakim motywem kierował się Arjuna, tak jak to już 
wcześniej wytłumaczyliśmy. 

lEKST 9 

m � I 
�i'fm �nn (1;;i„quą)lr� {ft: 1 

� � . "" f:;'�ąTlITTt ąy� Wf �� l i  � l i  

san)aya uvaca 
evam uktva tato rajan 

maha-yogeśvaro hari� 
darśayamasa parthaya 

paramam ritpam aiśvaram 
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saiijaya� uvaca-Sanjaya rzekł; evam-w ten sposób; uktva-mówiąc; 
tata�-następnie; raja n-O Królu; maha-yogeśvara�-najpotężniejszy mistyk; 
hari�-Najwyższa Osoba Boga, Kr�Qa; darśayamasa-ukazał; parthaya-Ar
junie: paramam-boską: ritpam-fonnę kosmiczną; aiśvaram-bogactwa. 

TŁUMACZENIE 

Safijaya rzekł: O Królu, mówiąc w ten sposób, Najwyższy, Pan 
wszelkich s ił mistycznych, Osoba Boga, ukazałArjunie Swoją kosrtJiczną 
postać. 

lEKST 1 0- 1 1  

aneka-vaktra-nayanam 
anekadbhuta-darśanam 

aneka-divyabharaf}am 
divyanekodyatayudham 

divya-malyambara-dharam 
divya-gandhanulepanam 

sarvaścaryamayam devam 
anantam viśvato-mukham 

aneka-różne; vaktra-usta; nayanam-oczy; aneka-różne; adbhuta-wspa
niałe; darśanam-widok; aneka-wiele; divya-boskie; abharaf}am-omamen
ty; divya-boskie; aneka-różne; udyata-podniesione; ayudham -bronie; 
divya-boskie; ma/ya-girłandy; ambara-dharam-w szatach; divya-boskie; 
gandha-zapach; anulepanam-unoszący się; sarva-wszystkie ; aścaryama
yam-wspaniałe ; devam-błyszczące ; anantam-nieograniczone ; viśvata�
mukham-wszech-przenikające. 

TŁUMACZENIE 

I oto zobaczył Arjuna w tej kosmicznej postaci nieskończenie wiele ust 
i n ieskończenie wiele oczu. A wszystko to było zdumiewające. Postać ta 
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była udekorowana boskimi, oślepiającymi ozdobami, przystrojona w 
mnogość szat. Przepiękne girl andy wieńczyły Pana, a ciało Jego namasz
czone było upajającymi wonnościami. Wszystko to było cudowne, n ie
ograniczone i wypełniało sobą wciąż bezkresną przestrzeń - wciąż i wciąż. 
To właśnie ujrzał Arjuna. 

ZNACZENIE 
Te dwa wersety wskazują na to, że Pan posiada nieograniczoną ilość rąk, 

ust, nóg, etc. Manifestacje Jego rozprzestrzenione są w całym wszechświecie i 
ilość ich jest nieograniczona. Dzięki łasce Pana i Jego niepojętej mocy, Arjuna 
mógł zobaczyć je wszystkie z jednego miejsca. 

lEKST 1 2  
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divi surya-sahasrasya 
bhaved yugapad utthitii 

yadi bhii� sadrśi sii syiid 
bhiisas tasya mahatmana� 

divi-na niebie; surya-słońce; sahasrasya-wiele tysięcy; bhavet-było; 
yugapat-jednocześnie; utthitii-obecne; yadi-jeśli; bhii�-światło; sadrsi-jak 
to; sii-to; syiit-może być; bhiisa�-błask; tasya-jest; mahiitmana�-wielkie
go Pana. 

11:., UMACZENIE 
I gdyby setki tysięcy słońc nagłe rozbłysło na niebie, może dałyby one 

blask podobny światłości Najwyższej Osoby w tej kosmicznej formie. 

ZNACZENIE 
To, co zobaczył Arjuna jest nie do opisania, jednakże Saiijaya próbuje dać 

Dhrtara�irze wyobrażenie wielkiego objawienia. Ani Saiijaya, ani Dhrtara�ira 
nie byli tam obecni, ale Saiijaya, dzięki łasce swojego mistrza duchowego 
Vyasy, mógł zobaczyć wszystko to, co się zdarzyło na Polu Kuruk�etra. 
Porównuje więc tę sytuację (tak, aby można ją było jak najlepiej zrozumieć) do 
zjawiska wyobrażeniowego (tj .  do tysięcy słońc) . 
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tatraikasthain }agat krtsnain 

pravibhaktam anekadha 
apaśyad deva-devasya 

śarlre paf.!fjavas tada 

[Rozdz. 1 1  

tatra-tam; ekastham-jedno miejsce; }agat-wszechświat; krtsnam-całko
wicie; pravibhaktam-podzielone na; anekadha-wiele rodzajów; apaśyat
mógł zobaczyć; deva-devasya-Najwyższej Osoby Boga; śarlre-w fonnie 
kosmicznej; paf.1fjava�-ArjUi1a; tada-w tym czasie. 

11:, UMACZENIE 

I zobaczył Arjuna w kosmicznej formie Pana niezl iczone ekspansje 
tego wszechświata, usytuowane w jednym miejscu - chociaż podzielone 
na wiele, wiele tysięcy. 

ZNACZENIE 

Znaczące jest tutaj słowo tatra ( tam). Wskazuje ono na to, że zarówno 
Kr�ąa, j ak i Arjuna siedzieli w powozie, kiedy Arjuna oglądał kosmiczną 
formę Pana. Inni, będący na polu wałki, nie mogli jej zobaczyć, gdyż Kr�ąa 
udostępnił ten widok jedynie Arjunie. Arjuna mógł zobaczyć w ciele Kr�QY 
wiele tysięcy wszechświatów. Z literatury wedyjskiej wiemy, że istnieje 
niezliczona ilość wszechświatów i planet. Niektóre z nich zrobione są z ziemi, 
niektóre ze złota, a niektóre z klejnotów; niektóre są bardzo dużych rozmiarów. 
inne zaś mniejszych, etc. Tak więc Arjuna mógł zobaczyć wszystkie te 
wszechświaty ze swojego powozu. Ale nikt inny nie był w stanie zrozumieć 
tego, co zaszło pomiędzy Kf�Qą i Arjuną. 

lEKST 1 4  
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tata� sa vismayavi�{o 
hma-roma dhanaiz}aya� 

pra!Jamya śirasa devam 
krtaitjalir abha�ata 
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tata�-następnie; sa�-on; vismayavi�{a�-przepełniony zdumieniem; hr�
{a-roma-z włosami na ciele zjeżonymi na skutek wielkiej ekstazy; dhanait
jaya�-Arjuna; pra!Jamya-ofiarując pokłony; śirasa-z głową; devam-do 
Najwyższej Osoby Boga; krtaitjali�-ze złożonymi rękoma; abha�ata-za
czął mówić. 

Wtedy, oszołomiony i zdumiony, z włosami na ciele zjeżonymi na 
skutek wielkiej ekstazy, Arjuna zaczął modlić się ze z-łożonymi rękoma, 
ofiarowując Najwyższemu Panu głębokie pokłony. 

ZNACZENIE 

Po otrzymaniu boskiej wizji ,  Arjuna natychmiast zmienił swój stosunek do 
Kr�i:iy. Wcześniej związek między nimi oparty był na przyjaźni, ale teraz - po 
objawieniu - Arjuna ofiarowuje Kr�i:iie z wielkim szacunkiem swoje pokłony i 
ze złożonymi rękoma modli się do Niego, wielbiąc Go w ekstatycznym 
zachwycie. Teraz podstawą związku Arjuny z Kr�i:ią staje się raczej głęboki 
podziw niż przyjaźń. Wielcy wielbiciele widzą K�i:ię jako rezerwuar wszelkich 
związków. Pisma święte wspominają o dwunastu rodzajach związków i 
wszystkie one obecne są w Kr�i:iie. Jest powiedziane, że jest On oceanem 
wszelkich wzajemnych związków istniejących pomiędzy dwoma żywymi 
istotami, pomiędzy półbogami czy między Najwyższym i Jego wielbicielami. 

Arjuna, z natury bardzo spokojny i cichy, teraz porwany przez podziw, 
pogrążył się w ekstazie, od której zjeżyły mu się włosy i ze złożonymi rękoma 
zaczął składać Najwyższemu Panu swoje pokłony. Nie był oczywiście 
przestraszony. Uległ podziwowi dla Najwyższego Pana. Wszystko co go 
otaczało, było tak cudowne; jego naturalna, pełna miłości przyjażń została 
przesycona podziwem i dlatego zareagował w ten sposób. 

TEKST 1 5  
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arjuna u viica 
paśyiimi deviims tava deva dehe 

sarviims tathii bhuta-viśe�a-sanghiin 
brahmii1Jam iśam kamaliisana-stham 

r�imś ca sarviin uragiimś ca divyiin 

[Rozdz. 1 1  

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; paśyiimi-widzę; deviin-wszystkich pótbo
gów; tava-Twoje; deva--0 Panie; dehe-w ciele; sarviin-wszystkie; tathii
również; bhuta-żywe istoty; viśesa-sanghiin-specjalnie zgromadzeni; brah
mii1Jam-Pan Brahma; iśam-Pa� Śiva; kamala-iisana-stham-siedzący na 
kwiecie lotosu; r�in-wielcy mędrcy; ca-również; sarviin-wszystkie; uragiin 
-węże; ca-również; divyiin-boskie. 

11:,UMACZENIE 
Arjuna rzekł: Mój drogi Panie Kr�QO, widzę wszystkich półbogów 

zgromadzonych w Twym ciele i mnogość innych żywych istot. Widzę 
Pana Brahmę spoczywającego na lotosowym kwiecie, jak również Pana 
Śivę oraz wielu mędrców i boskie węże. 

ZNACZENIE 
Arjuna widzi cały wszechświat; widzi zatem Brahmę, który jest pierwszą 

żywą istotą w tym wszechświecie, i boskiego węża, na którym w niższych 
rejonach wszechświata spoczywa Garbhodakaśayi Vi�ąu. To utworzone z 
wężów łoże nazywa się Vasuki. Arjuna widzi wszystko, od usytuowanego w 
niższych rejonach wszechświata Garbhodakaśayi Vi�ąu aż do najwyższej 
części wszechświata, gdzie na lotosowej planecie rezyduje Pan Brahma, 
pierwsza żywa istota tego wszechświata. To znaczy, że Arjuna mógł zobaczyć 
wszystko, od początku do końca, siedząc w jednym miejscu - w swoim 
powozie. Było to możliwe tylko dzięki łasce Kr�ąy. 

lEKSf 1 6  
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aneka-biihudara-vaktra-netram 
paśyiimi tviim sarvato 'nanta-riipam 

niintam na madhyam na punas taviidim 
paśyiimi viśveśvara viśva-riipa 
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aneka-wiełe; biihu-ramiona; udara-brzuchy; vaktra-usta; netram-oczy; 
paśyiimi-widzę; tviim-Tobie; sarvata�-ze wszystkich stron; ananta-riipam 
-nieograniczona forma; na antam-nie ma końca; na madhyam-nie ma 
środka; na puna�-ani też; tava-Twój; iidim-początek; paśyiimi-widzę; 
viśveśvara-0 Panie wszechświata; viśva-riipa-w formie wszechświata. 

11:.UMACZENIE 

O Panie wszechświata, widzę w Twym kosmicznym ciele nieskończoną 
ilość form - brzuchów, ust i oczu - a wszystko to nie ma końca, początku 
ani środka. 

ZNACZENIE 

Kr�IJa jest Najwyższą Osobą Boga i jest nieograniczony - można więc 
zobaczyć w Nim wszystko. 

TEKST 1 7  

kiń{inam gadinam cakril)am ca 
tejoriiśim sarvato diptimantam 

paśyiimi tviim durnińk�yam samantiid 
diptiina/iirka-dyutim aprameyam 

kiri{inam-z hełmami; gadinam-z buławami; cakri�wm-z tarczami; ca-i; 
tejoriiśim-błask; sarvata�-wszystkie strony; diptimantam-błyszczący; paś 
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yami-widzę; tvam-Ty; durnirik$yam-trudno dostrzegalny; samantat-roz
szerzając; dlpta-anala-płonący ogień; arka-słońce; dyutim-blask słoneczny; 
aprameyam-niezliczone. 

1Ł UMACZENIE 

Niełatwo jest patrzeć na tę Twoję formę, przystrojoną w rozmaitość 
koron, buław i tarcz, albowiem blask bijący z niej jest ognisty i potężny 
jak słońce. 

1EKSf 1 8  
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tvam ak$aram paramam veditavyam 
tvam asya viśvasya param nidhanam 

tvam avyaya� śaśvata-dharma-gopta 
sanatanas tvam puru$o mato me 

tvam-Ty; ak$aram-niewyczerpany; paramam-najwyższy; veditavyam
być rozumianym; tvam-Ty; asya-tego; viśvasya-wszechświata; param
najwyższy; nidhanam-podstawa; tvam-Ty jesteś; avyaya�-nieograniczony; 
saśvata-dharma-gopta-ostoja wiecznej religii; sanatana�-wieczny; tvam
Ty; puru$a�-Najwyższa Osoba; mata� me-taki jest mój sąd. 

1Ł UMACZENIE 

Ty jesteś celem pierwotnym i najwyższym; Ty jesteś naj lepszym we 
wszystkich wszechświatach; Ty jesteś najstarszy i n iewyczerpany; Ty 
jesteś obrońcą religi i, wieczną Osobą Boga. 

1EKSf 1 9  
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anadi-madhyantam ananta-viryam 
ananta-bahum śaśi-surya-netram 

paśyami tvam dipta-hutaśa-vaktram 
sva-tejasa viśvam idam tapantam 
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anadi-bez początku; madhya-bez środka; antam-bez końca; ananta
nieograniczony; viryam-chwalebny; ananta-nieograniczone; bahum-ramio
na; śaśi-księżyc; surya-słońce; netram-oczy; paśyami-widzę; tvam-Ty; 
dipta-płonący; hutaśa-vaktram-ogień wychodzący z Twoich ust; sva
tejasa-przez Ciebie; viśvam-ten wszechświat; idam-ten; tapantam-ogrze
wasz. 

TŁUMACZENIE 

Ty jesteś źródłem bez początku, środka i końca. Ramiona Twe n iezli
czone, oczy Twe bezkresne - a słońce i księżyc pośród nich. Zaś blaskiem 
Swoim ogrzewasz cały ten ·wszechświat. 

ZNACZENIE 

Nieograniczone są bogactwa Najwyższej Osoby Boga. Zdanie to powtarza 
się ciągle, ale według pism świętych, powtarzanie chwał Kr�i:iy nie jest li tylko 
literacką słabością. Jest oznajmione, że te same zdania powtarza się kilka razy 
w chwili oszołomienia, zdumienia czy wielkiej ekstazy. Nie jest to zatem tylko 
jakieś czcze pustosłowie. 

lEKST 20 
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dyav aprthivyor idam antaram hi 
vyaptam tvayaikena diśaś ca sarva� 

dmvadbhutam riipam ugram tavedam 
/oka-trayam pravyathitam mahatman 

dyau-w przestrzeni; iiprthivyo�-od ziemi; idam-to; antaram-pomiędzy; 
hi-z pewnością; vyiiptam-rozprzestrzeniony; tvayii-przez Ciebie; ekena-
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przez jeden; diśa�-kierunki; ca-i ; sarva�-wszystkie; dmva-widząc; ad
bhutam-piękna ; nipam-forma ; ugram-straszna; tava-Twoja ; idam-ten ; 
/oka-system planetarny ; trayam-trzy ; pravyathitam-zatrwożony ; mahat
man-O potężny. 

Il, UMACZENIE 
Chociaż jeden jesteś, przenikasz całe n iebo, wszystkie planety i 

przestrzeń pomiędzy nimi. O Potężny, oglądając tą przerażającą formę, 
widzę, że wszystkie systemy planetarne wprawiłeś w zdumienie. 

ZNACZENIE 
Z naczącymi słowami w tym wersie są dyav aprthivyo� (przestrzeń 

pomiędzy ziemią i niebem) i lokatrayam ( trzy światy), gdyż wskazują na to, 
że nie tylko Arjuna, ale również inni, na innych systemach planetarnych, 
zobaczyli kosmiczną formę Pana. Wizja ta nie była snem. Zobaczyli ją 
wszyscy rozbudzeni duchowo i obdarzeni boskim wzrokiem. 

lEKSf 2 1  
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ami h i  tvam sura-sangha viśanti 
kecid bhita� praiijalayo gr1Janti 

svastity uktva mahar$i-siddha-sangha� 
stuvanti tvam stutibhi� pu$kalabhi� 

ami-wszyscy ci; hi-z pewnością; tvam-Tobie; sura-sangha�-grupy pół
bogów; viśanti-wchodzą; kecit-niektórzy z nich; bhita�-z powodu strachu; 
praiijalaya�-ze złożonymi rękoma; gr1Janti-ofiarowują modlitwy; svasti
wszelki pokój; iti-w ten sposób; uktvó-mówiąc w ten sposób; mahar$i-wielcy 
mędrcy; siddha-sangha�-doskonal i mędrcy; stuvanti-śpiewają hymny; 
tvóm-do Ciebie; stutibhi�-z modlitwami; pu$kalabhi&-hymny wedyjskie . 
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TŁUMACZENIE 
Wszyscy półbogowie - wszyscy poddani Tobie - wchodzą w Ciebie. 

Wielce zatrwożeni, ze złożonymi rękoma, śpiewają hymny wedyjskie. 

ZNACZENIE 
Półbogowie we wszystkich systemach planetarnych zatrwożyli się strasz

liwą wizją kosmicznej formy i bijącym z niej blaskiem, i w modlitwie szukaj ą  
schronienia. 

1EKST 22 
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rudriidityii vasavo ye ca siidhyii 
viśve'śvinau marutaś CO$mapiiś ca 

gandharva-yak$iisura-siddha-sanghii 
vik$ante tviim vismitiiś caiva sarve 

rudra-przejawienia Pana Śivy; iidityii&-Adityowie; vasava&-Vasowie ; 
_re-wszyscy ci; ca-i; siidhyii&-Sadh iowie; viśve-Viśvadevowie; aśvinau 
-Aśvinlkumarowie; maruta&-Marutowie; ca- i; U$mapii&-przodkowie; ca- i; 
gandharva-Gandharvowie; yak$a-Yak�owie; asura-siddha-demony i dos
konali półbogowie; sanghii&-gromady; vik$ante-widzą; tviim--Ciebie; vismi
tii&-w zdumieniu; ca-również; eva-z pewnością; sarve-wszystko. 

TŁUMACZENIE 
Różne przejawienia Pana Śivy, Adityowie, Vasowie, Sadhyowie, Viśva

devowie, dwaj Aśvini, Marutowie, przodkowie i Gandharvowie, Yak�owie 
i wszyscy doskonali półbogowie spoglądają na Ciebie w zdumieniu. 

1EKST 23 
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rilpam mahat te bahu-vaktra-netram 
mahii-bilho bahu-biihuru-piidam 

bahudaram bahu-dam�(rii-kariilam 
dmva lokii.IJ pravyathitiis tathiiham 

(Rozdz. 1 1  

rilpam-forma; mahat-ogromna; te-Twoja; bahu-wiele; vaktra-twarzy; 
netram-oczy; mahii-biiho--0 potężny; bahu-wiele; biihu-ramiona; uru 
-ta lie; padam-nogi; bahu-udaram-wiele brzuchów; bahu-dam�(rii-wiele 
zębów; kariilam-straszliwe; dm va-widząc; /okii}J-wszystkie planety; prav
yathitii}J-zatrwożone; tathii-podobnie; aham-ja. 

11:, UMACZENIE 

O potężny, wszystkie planety i wszyscy półbogowie, podobnie jak j a, 
z atrwożeni są widokiem Twoich niezliczonych twarzy, oczu ,  ramion, 
brzuchów, nóg i straszl iwych zębów. 

lEKST 24 
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nabha}J sprśam diptam aneka-van:zam 
vyiittiinanam dipta-viśiila-netram 

dmva hi tviim pravyathitiintariitmii 
dhrtim na vindiimi śamam ca vi�r;o 

nabha}J sprśam-dotykając nieba; diptam-btyszcząc; aneka-wiele; varr;am 
-kolor, vyiittii-otwarte; iinanam-usta; dipta-swiecąc; viśiila-ogromne; ne
tram-oczy; dr�(vii-widząc; hi-z pewnością; tvii.m„-Ty; pravyathitii.-zaniepo
kojony; anta}J-wewnątrz; atma-dusza; dhrtim-stałosc; na-nie; vindami-i 
mają; śamam-spokój umysłu; ca-również; vi�!Jo--0 Panie Vi�tiu. 
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ll.UMACZENIE 

O wszech-przenikający Vi�Qu, nie mogę już dłużej zachować spokoju 
umysłu. Widok promieniujących potoków barw, którymi wypełniłeś aż 
po brzegi otchłanie n ieba, widok Twoich ogromnych błyszczących oczu 
i rozwartych ust napełnia mnie lękiem. 

lEKST 25 
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dam�{ra-karalani ca te mukhani 
dmvaiva kalanala-sannibhani 

diśo na jane na labhe ca śarma 
prasida deveśa jagan-nivasa 

dam�{ra-zęby; kara/ani-podobne; ca-również; te-Twoje; mukhani
twarze; dmva-widząc; eva-w ten sposób; kalana/a-ogień śmierci; sanni
bhani-jakby płonący; diśa�-kierunki; na Jane-nie wiem; na labhe-ani 
otrzymuję; ca śarma-i łaska; prasida-być zadowolonym; devaśa-0 Panie 
nad panami; jagat-nivasa-schronienie wszystkich światów. 

n, UMACZENIE 

O Panie nad panami, O schronienie światów, proszę, bądż łaskawy dla 
mnie. Nie mogę już dłużej utrzymać równowagi widząc Twoje płonące, 
zwrócone w każdym kierunku, śmierci podobne twarze o okropnych 
zębach. Wszystko to oszałamia mnie. 

lEKST 26-27 
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ami ca tviim dhrtarii�{rasya putrii� 
sarve sahaiviivanipiila-sanghai� 

bhi�mo dr01;a� suta-putras tathiisau 
sahiismadiyair api yodha-mukhyai� 

vaktriil}i te tvaramii!Jii viśanti 
dam�{rii kariiliini bhayiinakiini 

kecid vilagnii daśaniintare�u 
sandrśyante ciłr!Jitair uttamiingai� 

[Rozdz. 1 1  

ami-wszyscy ci; ca-również; tviim-Ty; dhrtarii�{asya-Dhrt.ara�!ry; pu
trii�-synowie; sarva-wszyscy; saha eva-razem z; avanipiila-walecznym i 
królami; sanghai�-grupami; bhi�ma�-Bhl�madeva; dro!Ja�-Droi:iacarya; 
suta-putra�-Kari:ia; tathii-również; asau-to; saha-z; asmadiyai�-nasz; 
api-również; yodha-mukhyai�-pierwszy pomiędzy walecznymi; vaktrii!li
usta; te-Twoje; tvaramii!Jii�-straszliwe; viśanti-wchodzą; dam�{rii-zęby; 
kara/ani-okropne; bhayiinakiini-przerażające; kecit-niektórzy z nich; vi
/agnii�-atakowane; daśaniintare�u-pomiędzy zębami; sandrśyante-wi
doczne; ciłrl}itai�-zniszczone; uttama-angai�-przez głowę. 

11:, UMACZENIE 

Wszyscy synowie Dhrtara�try, razem ze sprzymierzonymi królami, jak 
również Bhi�ma, DroQa, KarQa i wszyscy nasi żołnierze szybko znikają 
w Twych ustach. I widzę jak głowy ich miażdżone są w Twoich 
straszliwych zębach. 

ZNACZENIE 

Już we wcześniejszym wersecie Pan obiecywał Arjunie, że pokaże mu 
rzeczy bardzo dla niego interesujące. Teraz oto Arjuna widzi, że przywódcy 
strony przeciwnej (Bhi�ma, Droi:ia, Kari:ia i wszyscy synowie Dhrtara�!fY) i 
ich żołnierze, jak również żołnierze Arjuny, zostają zniszczeni. Jest to oznaką 
tego, że Arjuna wyjdzie zwycięsko z bitwy, pomimo ciężkich strat po obu 
stronach. Jest też wzmianka o tym, że zginie również, uważany za niepokona-
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nego, Bhi�ma. Zginie też KarQa. Polegną nie tylko wielcy wojownicy strony 
przeciwnej, tacy jak Bhi�ma, ale również niektórzy z wielkich wojowników 
Arjuny. 

1EKST 28 

ą� � �s'i.;•11: 
fH!�qą1f� �fr(:l I 

(f� � ri°Rrn 
fą�Rf ą'lfijOq�fą>ią�Rl l l��f l  

yathii nadiniim bahavo'mbu-vegii� 
samudram eviibhimukhii dravanti 

tathii taviimi nara-/oka-virii 
viśanti vaktrii!JY abhivijvalanti 

yathii-jak; nadiniim-rzek; bahava�-wiele; ambu-vegii�-fale rzek; sa
mudram-ocean; eva-z pewnością; abhimukhii�-w kierunku; dravanti-pły
ną; ratha-podobnie; rava-Twój; ami-wszyscy ci; nara-loka-virii�-królowie 
ludzkiego społeczeństwa; viśanti-wchodzą; vaktrii1Ji-w usta; abhivijvalanti 
-płonące. 

11:. UMACZENIE 

Tak jak rzeki wpływają do oceanu, tak wszyscy ci wielcy wojownicy 
znikają w Twych ogniem z iejących ustach .  

1EKST 29 
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yarhii pradiptam jvalanam patangii 

viśanti niiśiiya samrddha-vegii� 
tathaiva niiśiiya viśanti /okiis 

taviipi vaktrii!Ji samrddha-vegii� 
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yatha-jak; pradiptam-płonący; jvalanam-ogień; patahga!z-usta; viśanti 
-wchodzą; naśaya-zniszczenie; samrddha-pełna; vega!z-prędkosc; tatha 
eva-podobnie; naśaya-by ulec zagładzie; viśanti-wchodzą; loka!z-wszyscy 
ludzie; tava-do Ciebie; api-również ; vaktrar.zi-w ustach; samrddha-vega!z
z pełną prędkością. 

lŁUMACZENIE 

Widzę, jak wszyscy ci ludzie pośpiesznie wdzierają  się do ust Twoich, 
niczym ćmy c isnące się do płonącego ognia. 

lEKST 30 
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/elihyase grasamana!z samantal 
lokan samagran vadanair jvaladbhiłz 

tejobhir apurya }agat samagram 
bhasas tavogra!z pratapanti vi�r.zo 

/elihyase-pełzając; grasamana!z-trawiąc; samantat-ze wszystkich kie
runków; lokan-1udzie; samagran-całkowicie; vadanai!z-ustami; jvaladbhi!i 
-płonącymi; t ejobh i !i-blaskiem; apu rya-przykrywając; jagat-wszechswia t.; 
samagram-cały; bhasa!z-oswietlając; tava-Twoje; ugra!z-okropne; prata
panti-paląc; vi�r.zo-0 wszech-przenikający Panie. 

lŁUMACZENIE 

O Vi�ąu, widzę jak Swoimi płonącymi ustami pochłaniasz wszystkich 
ludzi i cały wszechświat zaćmiewasz Swym bezgran icznym blaskiem. 
W światów ognistej pożodze - S iebłe manifestujesz. 

lEKST 3 1  

3JT�� ił' 'fil �� 
;rifts� � � � I 



Tekst 32 ] Forma Kosmiczna 

" "' "' . 1'4�1t!lq'411łł �'4Pflłf IQ 
ą' ft Sł�l"łlfłł � � l i  ą � l i  

akhyahi me ko bhavan ugra-ropo 
namo'stu te deva-vara praslda 

vijnatum icchami bhavantam adyam 
na hi prajanami tava pravrttim 
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akhyahi-proszę wytłumacz; me-mi; ka�-kto; bhavan-Ty; ugra-ropa� 
-groźna postać; nama� astu-pokłony (hotdy); te-Tobie; deva-vara-potężny 
pomiędzy półbogami; praśida-bądż łaskawy; vijnatum-wiedzieć; icchami
pragnę; bhavantam-Ty; adyam-oryginałny; na-nigdy; hi-z pewnością; 
prajanami-wiem; tava-Twoja; pravrttim-misja. 

· 

n, UMACZENIE 

O Panie nad panami, w pełnym grożby Majestacie Swej kosmicznej 
formy, proszę wyjaw mi, kim jesteś. Ofiarowuję Ci moje głębokie pokłony, 
proszę, bądż łaskawy dla mnie. Nie wiem jaka jestTwoja misja i pragnę 
o niej u słyszeć. 

1EKST 3 2  
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śri bhagavan u vaca 
ka/o'smi loka-k$aya-krt pravrddho 

/okan samahartum iha pravrtta� 
rte'pi tvam na bhavi$yanti sarve 

ye'vasthita� pratyanike$u yodha� 

śri bhagavan u vaca--Osoba Boga rzekł; kala�-czas; asmi-Ja jestem; 
loka-światy; k$aya-krt-niszczycieł; pravrddha�-zabrać; /okan-wszystkich 
łudzi; samahartum-zniszczyć; iha-w tym świecie; pravrrta&-pochłonąć; rte 
api-nawet bez; tvam-ty; na-nigdy; bhavi$yanti-będą; sarve-wszystko; 
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ye-kto; avasthita�-usytuowani; pratyanike�u-po przeciwnej stronie; yo
dha�-żołn ierze. 

1ł.. UMACZENIE 

Błogosławiony Pan rzekł: Ja jestem czasem - n iszczycielem światów. 
Przyszedłem, aby zabrać wszystkich łudzi .  I za wyjątkiem was [ PaQqa
wów] wszyscy wojownicy po obu stronach zostaną zabici .  

ZNACZENIE 

Arjuna świadom tego, że Pan jest jego przyjacielem i Najwyższą Osobą 
Boga zarazem, zaintrygowany różnorodnością form manifestowanych przez 
Krg1ę, pyta Go o prawdziwą misję tej niszczącej siły. Jest powiedziane w 
Vedach, że Najwyższa Prawda niszczy wszystko, nawet Brahmę, Yasya 
brahme ca k�atram ca ubhe bhavata odanal:zl mrtyur yasyopasecanam ka 
ittha veda yatra sa�. Ostatecznie wszyscy bramini, k�atriyowie i wszyscy 
inni, pochłaniani są przez niszczący aspekt Najwyższego. Ta postać Najwyż
szegoPanajest wszech-pochłaniającym olbrzymem i tutajKr�i:ia przejawia się 
w formie wszech-pochłaniającego czasu. Oprócz kilku Pai:iqawów, unicestwił 
On każdego, kto znalazł się na polu bitwy. 

Arjuna długo wahał się przed podjęciem bitwy, w której siłą rzeczy zginąć 
musiało wielu drogich mu ludzkich istnień, a śmierci ich chciał za wszelką 
cenę uniknąć - nawet za cenę swojego honoru jako wojownika. Najwyższy 
Pan rzekł mu w odpowiedzi, że nawet gdyby poniechał tej wałki, wszyscy oni i 
tak zostaliby unicestwieni, gdyż taki był Jego boski plan. Nikt i nic nie mogło 
zapobiec ich śmierci, albowiem w rzeczywistości wszyscy oni znależli się po 
stronie śmierci zanim jeszcze rozległ się pierwszy szczęk miecza. Czas 
nieodwołalnie niesie w sobie zniszczenie i wszystkie manifestacje muszą ulec 
unicestwieniu zgodnie z pragnieniem i wolą Najwyższego Pana. Takie jest 
prawo natury. 

lEKST 3 3  
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tasmat tvam uttiHha yaśo /abhasva 
jitva śatrim bhunk�va rajyam samrddham 

mayaivaite nihata� purvam eva 
nimitta-matram bhava savyasacin 
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tasmat-zatem; tvam-ty; utti�{ha-powstań; yaśa�-sława; /abhasva-zysk; 
jitva-pokonując; śatriln-wrogów; bhunk�va-raduj się; rajyam-królestwo; 
samrddham-kwitnące; maya-przeze Mnie; eva-z pewnością; ete-wszy
scy ci; nihata�-już zabici; purvam eva-przez wcześniejsze elementy; 
nimitta-matram-stań się powodem; bhava-zostań; savyasacin--0 Savyasii
cinie. 

11:,UMACZENIE 

Zatem powstań i przygotuj się do walki. Po pokonaniu wszystkich 
wrogów, będziesz cieszył się kwitnącym królestwem. Oni już zostali 
przeznaczeni przeze Mnie na śmierć. A ty, O Savyasacinie, stań się 
jedynie Moim narzędziem w tej walce. 

ZNACZENIE 

Słowo savyasacin odnosi się do tego, kto jest doskonałym łucznikiem na 
polu walki; a więc Arjuna został nazwany doświadczonym wojownikiem, 
zdolnym do zabicia swoich wrogów za pomocą strzał. "Stań się jedynie 
(Moim) narzędziem" : nimitta-matram . To słowo jest również bardzo zna
czące. Cały świat porusza się zgodnie z planem Najwyższej Osoby Boga. 
Niemądre, nie posiadające dostatecznej wiedzy osoby myślą, że natura działa 
bez żadnego planu i że wszystkie manifestacje są jedynie przypadkowymi 
formacjami. Jest wielu tak zwanych naukowców, którzy snują przypuszczenia, 
że prawdopodobnie stało się to w ten sposób albo może w inny - ale tu nie ma 
mowy o " prawdopodobnie" i " może" . Cały ten świat materialny działa 
według określonego planu. Jaki jest ten plan? Ta manifestacja kosmiczna jest 
dla uwarunkowanych dusz szansą powrotu do Boga, z powrotem do domu. 
Tak długo pozostaną one w stanie uwarunkowanym, dopóki nie zmienią 
swojej władczej mentalności, która sprawia, że próbują panować nad naturą 
materialną. Natomiast każdy, kto może zrozumieć plan Najwyższego Pana i 
kultywuje świadomość Km1y jest osobą bardzo inteligentną. Bóg kieruje 
zarówno stworzeniem, jak i unicestwieniem tej manifestacj i  kosmicznej .  
Zatem bitwa na  Polu Kuruk�etra została stoczona zgodnie z planem Boga. 
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Arjuna odmawiał udziału w tej walce, ale otrzymał instrukcje, że powinien 
walczyć z determinacją i jednocześnie pragnąć Najwyższego Pana. Wtedy 
będzie szczęśliwy. Osobą doskonałą jest bowiem ta, która posiada pełną 
świadomośćKr�QY i poświęca swoje życie transcendentalnej służbie dłaPana. 

lEKST 34 
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dror:zam ca bhi$mam ca jayadratham ca 
karr:zam tathanyan api yodha-viran 

maya hatams tvam ja hi ma vyathinha 
yuddhasva jetasi rar:ze sapatnan 

dror:zam ca-również Droąa; bhi$mam ca-również Bhl�ma; jayadratham 
ca-również Jayadratha; karr:zam-również Karąa; tatha-również; anyan
inni; api-z pewnością; yodha-viran-wielcy wojownicy; maya-przeze Mnie; 
hatan-już zabici; tvam-ty; ja hi-zostań zwycięzcą; ma-nigdy; vyathi${ha�
bądź zaniepokojony; yudhyasva-po prostu wałcz; jetasi-pokonaj; ra�1e-w 
walce; sapatnan-wrogów. 

11:. UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Wszyscy wielcy wojownicy - Droąa, Bhi�ma, 

Jayadratha, Karą a - już zostal i  unicestwieni. Po prostu wałcz, a pokonasz 
swoich wrogów. 

ZNACZENIE 
Każdy plan jest sporządzany przez Najwyższą Osobę Boga, ale Pan jest tak 

dobry i łaskawy dla Swoich wielbicieli, że chce, aby zaszczyt spełnienia {>łanu 
przypadł tym, którzy reałizująJego plan odpowiednio doJego pragnień. Zycie 
powinno zatem przebiegać w taki sposób, aby każdy działał w świadomości 
Kr�QY i rozumiał Najwyższą Osobę Boga poprzez mistrza duchowego. Plany 
Najwyższej Osoby Boga można poznać dziękiJegołasce, a plany wielbicieli są 
tak dobre, jak Jego plany. Należy więc realizować takie plany i wyjść 
zwycięsko z wałki o egzystencję. 
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sanjaya uviica 
etac chrutvii vacanam keśavasya 

krtiinjalir vepamiina� kiriti 
namaskrtvii bhuya eviiha kf$1Jam 

sagadgadam bhita-bhita� pralJamya 
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saiijaya� uviica-Saiijaya rzekł; etat-w ten sposób; śrutvii-wysłuchawszy; 
vacanam-mowę; keśavasya-Kr�Qy; krtiinjali�-ze złożonymi rękoma; vepa
miina�-drżąc; kiriti-Arjuna; namaskrtvii-ofiarując pokłony; bhuya�-po
nownie; eva-również; iiha kr�IJam-powiedział do Kr�Qy; sa-gadgadam 
-drżącym głosem; bhita-bhita�-zatrwożony; pralJamya-ofiarując głębokie 
ukłony. 

TŁUMACZENIE 

S aiijaya rzekł do Dhrtara�try: O Królu, wysłuchawszy słów Najwyższej 
Osoby Boga, Arjuna, drżący, przepełniony boj aźnią, ofiarował Panu 
głębokie ukłony i ze złożonymi rękoma, drżącym głosem zaczął modl ić 
się w ten sposób: 

ZNACZENIE 

Jak to już wyjaśniliśmy wcześniej,  w czasie oglądania kosmicznej formy 
Najwyższej Osoby, Arjuna przepełniony podziwem składa Panu wyrazy 
swojego najgłębszego szacunku i modli się do Niego drżącym głosem, już nie 
tyle jako przyjaciel, ale jako przepełniony podziwem wielbiciel. 

lEKST 36 
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arjuna uviica 
slhiine hr$ikeśa lava prakirlyii 

jagal prahr$ya1y anurajyale ca 
rak$iimsi bhiliini diśo dravanli 

sarve namasyanli ca siddha-sanghii� 

(Rozdz. 1 1  

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; slhiine-sprawiedliwie; hr$ikeśa--O Panie 
wszystkich zmysłów; lava-Twoje; prakirlya-chwały; jagal-cały świa� 
prah�yali-raduje się; anura/va1e-będąc przyciąganym; rak$iimsi-demo
ny; bhitiini-z powodu strachu; diśa�-kierunki; dravanli-uciekają; sarve
wszyscy; namasyanti-ofiarując hołd; ca-również; siddha-sanghii�-dosko
nałe ludzkie istoty. 

Il:. UMACZENIE 

O Hr�ikeśo, cały świat raduje się słysząc Twoje imię i każdy ciągnie ku 
Tobie. I chociaż istoty doskonałe składają Ci hołd, to demony napełniają 
się trwogą i pierzchają we wszystkich kierunkach. Ale wszystko to jest 
sprawiedliwe. 

ZNACZENIE 

Arjuna poinformowany przez Kr�i:ię o wyniku bitwy na Polu Kuruk�etra, 
stał się oświeconym wielbicielem Najwyższego Pana. Przyznał, że wszystko 
co czyni Kr�i:ia jest słuszne i sprawiedliwe. Arjuna potwierdził, że Kr�i:ia jest 
obrońcą i przedmiotem czci dla wielbicieli i niszczycielem elementu niepożą
danego. Jednak jego czyny są jednakowo dobre dla wszystkich. Arjuna 
wiedział, że kiedy bitwa na Polu Kuruk�etra chyliła się ku końcowi, w 
przestrzeni obecni byli półbogowie, siddhas oraz inteligencja z wyższych 
planet, którzy obserwowali walkę tylko dlatego, że był tam obecny Km1a. 
Kiedy Arjuna oglądał kosmiczną formę Pana, półbogowie czerpali z tego 
przyjemność, ale inni - demony i ateiści, nie mogli znieść pochwał kierowa
nych do Pana. Z powodu swojego naturalnego strachu przed niszczącą 
postacią Najwyższej Osoby Boga, rozbiegli się. Arjuna chwali sposób 
postępowania Kr�QY z wielbicielami i ateistami. Wielbiciel wysławia Pana w 
każdej sytuacji ,  gdyż wie, że wszystko cokolwiek On czyni jest dobre dla 
wszystkich. 
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kasmiic ca te na nameran mahatman 
gariyase brahmar;o'py iidi-kartre 

ananta deveśa jagan-niviisa 
tvam ak�aram sad-asat tat-param yat 
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i 
kasmiit-dlaczego; ca-również; te-Tobie; na-nie; nameran-oriarować 

wyrazy szacunku; mahiitman--0 potężny; gariyase-jesteś lepszy od; brah
ma r;a�-Brahma; api-chociaż; iidi-kartre-najwyższy stwórca; ananta-nie
ograniczony; deveśa-Bóg bogów; jagat-niviisa--0 schronienie wszechświatów; 
tvam-Ty jesteś; ak�aram-nieprzemijający; sat-asat-przyczyna i skutek; ta/
param-transcendentalny; yar-ponieważ. 

1ł, UMACZENIE 

O potężny, który przewyższasz nawet Brahmę, Ty jesteś pierwotnym 
panem. Dlaczego więc oni wszyscy nie mieliby składać Ci hołdu, O bez
kresny? O schronienie wszechświatów, Ty jesteś niewyczerpanym źródłem, 
przyczyną wszystkich przyczyn - i jesteś transcendentalny w stosunku do 
tej materialnej manifestacji.  

ZNACZENIE 

Ofiarowując Panu swoje hołdy, Arjuna daje do zrozumienia, że Kr�r.ia jest 
przedmiotem uwielbienia dla każdego. Jest On wszech-przenikający i jest 
duszą każdej duszy. Arjuna nazywa Kr�ąę mahiirmq, co oznacza, że jest On 
nieograniczony i najbardziej wspaniałomyślny. Słowo ananta wskazuje na to, 
że nie ma niczego, co nie byłoby energią Pana i byłoby niezależne od Niego; a 
deveśa oznacza, że On jest kontrolerem wszystkich półbogów i przewyższa 
ich wszystkich. On jest centrum całego wszechświata. Arjuna był również 
zdania, że Panu należą się pokłony od wszystkich doskonałych żywych istot i 
wszystkich potężnych półbogów, gdyż nikt nie jest większy od Niego. 
Wskazuje szczególnie na to, że Kr�ąa jest potężniejszy od Brahmy, ponieważ 
Brahma został stworzony przez Niego. Brahma rodzi się z szypułki kwiatu 
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lotosu wyrastającego z pępka Garbhodakaśayi Vi�QU, który jest pełną 
ekspansją Kr�ąy. Zatem, zarówno Brahma, jak i Pan Śiva, (który został 
zrodzony z Brahmy), i wszyscy inni półbogowie, muszą ofiarować swoje pełne 
szacunku pokłony Kr�ąie. Zatem Pan wielbiony jest przez Pana Śivę, Brahmę 
i innych półbogów. Bardzo znaczące jest słowo ak�aram, gdyż to przejawienie 
materialne ulegnie zniszczeniu, ale Pan jest ponad tym stworzeniem material
nym. On jest przyczyną wszystkich przyczyn i jako taki, przewyższa On 
wszystkie uwarunkowane dusze wewnątrz tego przejawienia materialnego, 
jak również samą tą kosmiczną manifestację materialną. Jest On zatem 
wszech-potężnym Najwyższym. 

IBKST 38  
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tvam iidi-deva� puru�a� puriir;as 
tvam asya viśvasya param nidhiinam 

vettiisi vedyam ca param ca dhiima 
tvayii tatam viśvam ananta-rilpa 

tvam-Ty; iidi-deva�-pierwotny Najwyższy Bóg; puru�a�-osoba; purii�ia� 
-stary; tvam-Ty; asya-to; viśvasya-wszechświat; param-transcendentalny; 
nidhiinam-schronienie; vettii-znawca; asi-Ty jesteś; vedyam ca-i tym, co 
jest do poznania; param ca-i transcendentalny; dhiima-schronienie; tvayii
przezCiebie; latam-rozprzestrzeniony; viśvam-wszechświat; ananta-rilpa
nieograniczona forma. 

11:, UMACZENIE 
Ty jesteś pierwotną Osobą, Bogiem. Ty jesteś jedynym sanktuarium tego 

przejawionego kosmicznego świata. Posiadasz wszelką wiedzę, albowiem 
Ty Sam jesteś wszystkim, co jest do poznania. Jesteś ponad s iłami tej 
natury materialnej. O bezgraniczna postaci !  Ty przenikasz całą tą 
kosmiczną manifestację !  
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ZNACZENIE 
Wszystko spoczywa w Najwyższej OsobieBoga. JestOn zatem ostatecznym 

schronieniem wszystkiego. Nidhanam oznacza, że wszystko, nawet światłość 
Brahmana, spoczywa w Najwyższej Osobie Boga, Km1ie. On jest znawcą 
wszystkiego, co ma miejsce w tym świecie. I jeśli wiedza ma jakiś kres, to On 
jest kresem wszelkiej wiedzy. Zatem On jest tym, co jest znane i tym, co jest do 
poznania. Jest On przedmiotem wszelkiej wiedzy, gdyż jest wszech-przenika
jący. Ponieważ Onjest przyczyną w świecie duchowym,jestOn transcenden
talny. Jest On również pierwszą i najważniejszą osobą w świecie duchowym. 

lEKSf 39 

vayur yamo'gnir varu!la!z śaśanka!z 
prajapatis tvam prapitamahaś ca 

namo namas te'stu sahasra-krtva!z 
punaś ca bhuyo'pi namo namas te 

vayu!z-powietrze; yama!z-kontroler; agni!z-ogień; varu!la!z-woda; śa
śanka!z-księżyc; prajapati!z-Brahma; tvam-Ty; prapitamaha!z-dziadek; 
ca-również; nama!z-ofiarując wyrazy szacunku; nama!z te-ponownie składam 
Ci hołd; astu-są; sahasra-krtva!z-tysiąckroć; puna!z ca-i  znowu; bhuya!z
ponownie; api-również; nama!z-ofiaruję pokłony; nama!z te-składając Tobie 
pokłony. 

11:, UMACZENIE 
Ty jesteś powietrzem, wodą i księżycem! Ty jesteś najwyższym kontro

lerem i dziadkiem. Zatem Tobie ofiaruję tysiąckrotne głębokie wyrazy 
szacunku i przed Tobą się kłonię ciągle i od nowa. 

ZNACZENIE 
Pan został nazwany tutaj powietrzem, gdyż powietrze, będąc wszech

przenikającym, jest najważniejszym reprezentantem wszystkich półbogów. 
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Arjuna nazywa tu Kr�ryę również dziadkiem, gdyż On jest ojcem Brahmy, 
pierwszej żywej istoty w tym wszechświecie. 

lEKSf 40 

nama� purastad atha P!"�{hatas te 
namo'stu te sarvata eva sarva 

ananta-viryamita-vikramas tvam 
sarvam samapno�i tato'si sarva� 

nama�-otiarując pokłony; purastat-z przodu; atha-również; pfHhata�
od tyłu; te-Ty; nama� astu-otiaruję moje wyrazy szacunku; te-Tobie; 
sarvata�-ze wszystkich stron; eva sarva-ponieważ Ty jesteś wszystkim; 
ananta-virya-nieograniczona moc; amita-vikrama�-nieograniczona siła; 
tvam-Ty; sarvam-wszystko; samapno#-przykryty; tata� asi-jesteś zatem; 
sarva�-wszystkim. 

11:. UMACZENIE 
Pokłony z przodu, z tyłu i ze wszystkich stron! O n ieskończona mocy, 

Ty jesteś Panem bezgranicznych potęg ! Jesteś wszech-przen ikający, a 
zatem jesteś wszystkim. 

ZNACZENIE 
Powodowany miłosną ekstazą dla Kr�ryy, swojego przyjaciela, Arjuna 

ofiarowuje Mu swoje pokłony ze wszystkich stron. Akceptuje to, że On jest 
Panem wszystkich mocy i potęg, i że o wiele przewyższa wszystkich wielkich 
wojowników zgromadzonych na polu bitwy. W Vi��u Pur<i�a jest powiedzia
ne: yo 'yam tavdgato deva-samipam devat<i-ga�a� sa tvam eva jagat
srana yata� sarva-gato bhavan. "Bez względu na to, kto pojawia się przed 
Tobą, nawet jeśli jest to półbóg, to Ty jesteś jego stwórcą, O N aj wyższa Osobo 
Boga." 
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sakheti matva prasabhain yad uktain 
he kr$1Ja he yadava he sakheti 

ajanata mahimanain tavedain 
maya pramadat pra!Jayena vapi 

yac cavahasartham asatkrto'si 
vihara-śayyasana-bhojane$u 

eko'thavapy acyuta tat-samak$am 
tat k$amaye tvam aham aprameyam 
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sakha-przyjaciel; iti-w ten sposób; matva-myśląc; prasabham-tymcza
sowy; yat-cokolwiek; uktam-powiedział; he kr$1Ja-O Kr�i:io; he yadava-0 
Yadavo; he sakha iti-0 mój drogi przyjacielu; ajanata-nie wiedząc; mahi
manam-chwały; tava-Twoje; idam-to; maya-przeze mnie; pramadat-z 
powodu głupoty; pranayena-powodowany miłością; va api-albo; yat-cokol
wiek; ca-również; avahasartham-dla żartów; asatkrta�-obrażać; asi-zo
stało uczynione; vihara-odpoczywając; śayya-żartując; asana-na miejscu 
odpoczynku; bhojane$u-albo jedząc razem; eka�-sam; athava-albo; api
inni; acyuta-0 nieomylny; tat-samak$am-jako Twój współzawodnik; ta/
wszystkie te; k$amaye-wybacz; tvam-Ty; aham-ja; aprameyam-niezli-
czone. 

Il. UMACZENIE 
Nie znając Twoich chwał, w przeszłości zwracałem s ię do Ciebie: 

"Kr�Qo" , "Yadavo" , "O mój przyjac ielu" .  Proszę, wybacz mi  wszystko, 
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co mogłem zrobić z głupoty albo z miłości do Ciebie. Obrażałem Cię wiele 
razy podczas zabaw, czy to dzieląc z Tobą posłanie, czy jedząc z Tobą 
razem, czasami sam, czasami w obecności wielu przyjaciół. Proszę, 
wybacz mi te wszystkie obrazy, których się wobec Ciebie dopuściłem. 

ZNACZENIE 
Chociaż Km1a objawia się Arjunie w Swojej formie kosmicznej, to Arjuna 

nie zapomina o swoim przyjacielskim związku z Kr�Qą - dlatego przeprasza 
Go i prosi o wybaczenie wielu swoich bezceremonialnych gestów, przyczyną 
których było uczucie przyjaźni. Arjuna tłumaczy się, że nie wiedział o 
niesłychanych mistycznych mocach swojego przyjaciela i nie wie nawet, ile 
razy mógł Go obrazić, nazywając Go "Kr�Qą" , swoim przyjacielem albo 
Yadavą, etc. Lecz Kr�Qa jest tak dobry i łaskawy, że pomimo tyłu bogactw i 
mocy był przyjacielem i towarzyszem zabaw Arjuny. Na tym polega wymiana 
transcendentalnej miłości pomiędzy Panem i Jego wielbicielem. Związek 
Kr�QY z żywą istotąjest wieczny. Nie może być on zapomniany, i możemy to 
obserwować w zachowaniu Arjuny. Chociaż Arjuna oglądał potęgę formy 
kosmicznej, to jednak nie mógł zapomnieć o swojej przyjaźni z Km1ą. 

lEKST 43 
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pitosi lokasya caracarasya 
tvam asya puj'yaś ca gurur gariyan 

na tvat-samo'sty abhyadhikal; kuto'nyo 
loka-traye'py apratima-prabhova 

pito-ojciec; asi-Ty jesteś; /okasya-całego świata; cara-ruchome; acarasya 
-nieruchome; tvam-Ty jesteś; asya-tego; puj'yaJ;-wielbiony; ca-również; 
guruJ;-mistrz; gariyon-chwałebny; na-nigdy; tvat-samal;-równy Tobie; 
asti-jest; abhyadhikal;-większy; kutal;-jak to jest możliwe; anyaJ;- inny; 
loka-traye-w trzech systemach planetarnych; api-również; apratima-niez
mierzona; prabhava-siła. 
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11:, UMACZENIE 
Ty jesteś ojcem tej doskonałej manifestacji kosmicznej, wielbionym 

wodzem, mistrzem duchowym. Nikt nie jest Ci równy ani n ikt nie może 
być z Tobą jednym. Ty jesteś niezmierzoną potęgą we wszystkich trzech 
światach. 

ZNACZENIE 
Pan Km1a wielbiony jest tak, jak ojciec wielbiony jest przez syna. Jest On 

mistrzem duchowym, gdyż to On pierwotnie przekazał nauki wedyjskie 
Brahmie. A teraz przekazujeArjunieBhagavad-gitę. JestOn zatem pierwszym 
mistrzem duchowym i każdy bona fide mistrz duchowy w czasach obecnych 
musi pochodzić z sukcesji wywodzącej się od Km1y. Jeśli nie jest się 
reprezentantemKrg1y, nie można być mistrzem duchowym czy też nauczycie
lem tematów transcendentalnych. 

Pan wielbiony jest pod każdym względem.Jego wielkość jest niezmierzona. 
Nikt nie może być większy od Najwyższej Osoby Boga, Kr�Qy, ponieważ nikt 
nie jest równy Jemu ani wyższy od Niego w żadnej manifestacji , czy to 
duchowej czy materialnej .  Każdy zajmuje niższą pozycję. Nikt nie może 
przewyższyć Kr�Qy. 

Najwyższy Pan Kr�Qa, takjak zwykły człowiek, posiada ciało i zmysły, ale 
dla Niego nie ma różnicy pomiędzy Jego zmysłami, ciałem, umysłem i Nim 
Samym. Niemądre, nie znające Go doskonałe osoby mówią, że Kr�Qa różny 
jest od Swojej duszy, Swojego umysłu, serca i wszystkiego innego. Kr�Qa jest 
absolutem; zatem Jego czyny i moce są doskonałe. Jest powiedziane również, 
że Jego zmysły są odmienne od naszych. Może On spełniać wszelkie 
czynności zmysłowe; zatem Jego zmysły nie są ani niedoskonałe, ani 
ograniczone. Nikt nie może być większy od Niego, nikt nie może być Jemu 
równy i każdy jest niższy od Niego. 

Każdy, kto zna Jego transcendentalne ciało, czyny i doskonałość, po 
opuszczeniu tego ciała powraca do Niego i nie przychodzi ponownie do tego 
pełnego nieszczęść świata. Należy zatem wiedzieć, że czyny Kr�QY różnią się 
od czynów innych osób. Najlepszym sposobem postępowania jest przestrze
ganie zasad ustalonych przez Kr�Qę - prowadzi to bowiem do doskonałości .  
Jest powiedziane również, że nie ma nikogo, kto byłby panem Kr�QY -
wszyscy są Jego sługami. Tylko Kr�Qa jest Bogiem, a wszyscy są sługami. 
Wszyscy spełniają Jego rozkazy. Nie ma nikogo, kto mógłby sprzeciwić się 
temu. Każdy działa wedługJego wskazówek i wszyscy są kontrolowani przez 
Niego. Jak oznajmiaBrahma-samhita, On jest przyczyną wszystkich przyczyn. 
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tasmat pra'}amya pra'}idhaya kayam 
prasadaye tvam aham iśam irjyam 

piteva putrasya sakheva sakhyu� 
priya� priyayarhasi deva sorjhum 
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tasmat-dlatego; pra'}amya-po złożeniu hołdu; pra'}idhaya- leżąc; kayam 
-ciało; prasadaye-błagać o miłosierdzie; tvam-Ciebie; aham-ja; iśam
NajwyższemuPanu; irjyam-który jest wielbiony; pita iva-jak ojciec; putrasya 
-syna; sakha iva-jak przyjaciel; sakhyu�-przyjaciela; priya�-kochanek; 
przyaya�-ukochaną; arhasi-powinieneś; deva-mój Panie; sorjhum-tole-
rować. 

TŁUMACZENIE 
Ty jesteś Najwyższym Panem, którego wielbić powinna każda żywa 

i stota. Więc padam przed Tobą, by złożyć Ci hołd i błagać o miłosierdzie. 
Proszę wybacz mi wszelkie zło, którego mogłem się dopuścić w stosunku 
do C iebie i traktuj mnie tak jak ojciec traktuje syna albo przyjaciel 
przyjaciela, czy kochanek swoją  ukochaną. 

ZNACZENIE 
Wielbiciele Km1y pozostają z Nim w różnych związkach; ktoś może 

traktować Kr�i:ię jak syna, ktoś inny jak męża, przyjaciela, pana, etc. Kr�i:ia i 
Arjuna związani są przyjaźnią. Tak jak wyrozumiałym jest ojciec, mąż czy 
pan, tak również wyrozumiałym jest Kr�i:ia. 

lEKST 45 

3ITT"tł �s� {ft 
� � �N<i sr.t) 'il I 

m 'if � �CT �q 
� �it:tt \ifłt�ątij "��l i  



Tekst 45 ] Forma Kosmiczna 

adma-puT11am h�ito'smi dmva 
bhayena ca pravyathitam mano me 

tad eva me darśaya deva riipam 
prasida deveśa jagan-nivizsa 
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ad�{a-puT11am-nie widziany nigdy wcześniej; hr$itałz-uradowany; asmi
jestem; dmva-widząc; bhayena-z powodu strachu; ca-również; pravyathi
tam-zaniepokojony; manałz-umysł; me-mój; rat-dlatego; eva-z pewnością; 
me-mnie; darśaya-pokaż; deva-0 Panie; riipam-forma; prasida-bądź 
łaskawy; deveśa-0 Panie nad panami; jagat-nivasa-schronienie wszech
świata. 

TI:. UMACZENIE 
Radością napełnił mnie widok Twej formy kosmicznej, której n igdy 

wcześniej n ie oglądałem,  ale jednocześnie umysł mój zaniepokoił się i 
zatrowożył. Dlatego proszę, bądź miłosierny dla mnie i ukaż m i  ponownie 
Swoją postać Najwyższej Osoby Boga, O Panie nad panami, schronienie 
wszechświata. 

ZNACZENIE 
Arjunajest zawsze śmiały w stosunku doKr�r:iy. ponieważ jestJego bardzo 

drogim przyjacielem. I tak jak ktoś raduje się bogactwem swojego drogiego 
przyjaciela, tak Arjuna szczęśliwy jest, iż przekonał się, że jego przyjaciel 
Kr�r:ia jest Najwyższą Osobą Boga i może objawić tak wspaniałą formę 
kosmiczną. Ale jednocześnie, po zobaczeniu tej formy kosmicznej ,  przestra
szył się wspomnieniem przeszłości, kiedy to powodowany czystym uczuciem 
przyjaźni, popełnił zbyt wiele obraz w stosunku do Kr�r:tY· Więc umysł jego 
niespokojny jest z powodu tego lęku, chociaż prawdę mówiąc nie miał on 
żadnych powodów do obaw. Dlatego Arjuna prosi K�r:ię, aby ukazał mu 
Swoją formę Narayar:ia, jako że Pan może przybrać każdą formę. Formą 
kosmiczna jest materialna i okresowa, tak jak tymczasowy jest ten świat 
materialny. Ale na planetach Vaikur:itha, Pan posiada postać czteroręką, jako 
Narayar:ia. Jest nieskończona ilość planet w niebie duchowym i na każdej z 
nich Kr�r:ia obecny jest poprzez Swoje pełne, noszące różne imiona ekspansje. 
Zatem Arjuna pragnie ujrzeć jedną z takich form zamanifestowanych na 
planetach Vaikur:itha. Na każdej planecie Vaikur:itha rezyduje czteroręki 
Narayar:ia i w każdej z tych rąk trzyma różne symbole: muszlę, buławę, kwiat 
lotosu i tarczę. Imię Narayar:ia zależy od układu tych czterech przedmiotów w 
Jego rękach.Wszystkie te formy są tożsame z Kr�r:ią. Dlatego Arjuna pragnie 
zobaczyć Go w jednej z nich. 
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kiri{inam gadinam cakra-hastam 
icchiimi tviim dra�{um aham tathaiva 

tenaiva riipef}a catur-bhujena 
sahasra-biiho bhava viśva-miirte 

[Rozdz. 1 1  

kiri{inam-w koronie; gadinam-z buławą; cakra-hastam-z tarczą w ręku; 
icchiimi-pragnę; tviim-Ciebie; dra�{um-ujrzeć; aham-ja; tathii eva-w tej 
pozycj i; tena eva-przez to; riipef}a-w postaci; catur-bhujena-czterorękiej; 
sahasra-biiho--0 tysięczna-ręki; bhava-stań się; viśva-miirte--0 postaci kos
miczna. 

11:. UMACZENIE 
O kosmiczny Panie, chcę ujrzeć Twoją czteroramienną postać z 

ukoronowaną głową, z buławą, tarczą, muszlą i kwiatem lotosu w Twoich 
dłoniach. Pragnę zobaczyć Cię w tej postaci .  

ZNACZENIE 
Brahma-samhitii oznajmia, że Pan posiada setki i tysiące wiecznych form, 

z których głównymi są takie, jak Rama, Nr�iritha, Narayai:ia etc. I lość tych 
form jest niezliczona. Ale Arjuna wiedział, że Najwyższą Osobą Boga jest 
Kr�i:ia. który czasowo tylko przyjmuje formę kosmiczną. Teraz pragnie ujrzeć 
postać Narayai:ia. duchową formę Pana. Werset ten jest bez wątpienia 
potwierdzeniem zdania ze Srimad-Bhiigavatam stwierdzającego, że Kr�i:ia 
jest oryginalną Osobą Boga, a wszystkie inne formy wywodzą się z N i ego. N ie 
jest On różny od Swoich kompletnych ekspansji i jest On Bogiem w każdej ze 
Swoich niezliczonych form. W każdej z tych form jest On świeżą młodością. 
Jest to nieodłączna cecha Najwyższej Osoby Boga. Ten, kto poznaje Kr�i:ię. od 
razu uwalnia się od wszelkich zanieczyszczeń tego materialnego świata. 
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śń bhagavan u vaca 
maya prasannena tavarjunedain 

ropain param darśitam atma-yogat 
tejomayain viśvam anantam adyain 

yan me tvad-anyena na dr�{a-purvam 

585 

śń bhagavan u vaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; maya-przeze Mnie; 
prasannena-szczęśliwie; tava-tobie; atjuna-0 Arjuno; idam-to; riipam
forma; param-transcendentalny; darśitam-ukazana; atma-yogat-przez 
Moją wewnętrzną moc; tejomayam-pełen blasku; viśvam-cały wszechświat; 
anantam-nieograniczony; adyam-oryginalny; yat me-to, cojestMoje; tvat
anyena-oprócz ciebie; na dr�f a-purvam-nikt wcześniej nie widział. 

11:, UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Mój drogi Arjuno, z radością  objawiłem ci -

poprzez Swoją wewnętrzną moc - tą przejawioną wewnątrz materialnego 
świata kosmiczną postać. Nikt jeszcze przed Tobą n igdy nie oglądał tej 
n ieograniczonej i oślepiaj ącej swym blaskiem postaci. 

ZNACZENIE 
Arjuna chciał zobaczyć kosmiczną postać N ajwyższegoPana, więc okazując 

łaskę Swojemu wielbicielowi, Pan Kr�ąa ukazał mu tą Swoją pełną blasku i 
przepychu formę. Forma ta błyszczała jak słońce, a jej niezliczone twarze 
zmieniały się bezustannie. Km1a zamanifestował ją, aby zaspokoić pragnienie 
Swojego przyjaciela Arjuny. Postać ta została zamanifestowana poprzez 
wewnętrzną moc Kr�ąy, co jest czymś niepojętym dla ludzkiego umysłu. Nikt 
przed Arjuną nie oglądał tej formy, ale ponieważ została ona ukazana jemu, 
mogli zobaczyć ją wtedy również i inni wielbiciele z wyższych systemów 
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planetarnych i innych planet. Nie widzieli jej wcześniej, ale mogli zobaczyć ją 
teraz, kiedy oglądał ją Arjuna. Innymi słowy, wszyscy wielbiciele będący 
uczniami Pana mogli, dzięki Jego łasce, ujrzeć formę ukazaną Arjunie. Ktoś 
zauważył, że forma ta została również ukazana Duryodhanie, kiedy Km1a 
udał się do niego, aby pertraktować w sprawie pokoju. Na nieszczęście 
Duryodhana nie przyjął propozycji pokoju i w tym czasie Kr�ąa zamanifesto
wał niektóre ze Swoich form kosmicznych. Nie były to jednak te same formy, 
które zobaczył Arjuna, gdyż wyraźnie zostało powiedziane tutaj, że nikt 
wcześniej nie oglądał formy objawionej Arjunie. 
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na veda-yajnadhyayanair na danair 
na ca kriyabhir na tapobhir ugrai� 

evam nlpa� śakya aham nrloke 
dra�{um tvad-anyena kuru-pravira 

na-nigdy; veda-studia wedyjskie; yajna-ofiara; adhyayanai�- studiując; 
na danai�-przez dobroczynność; na-nigdy; ca-również; kriyabhi�-przez 
pobożne czyny; na tapobhi�-przez surowe pokuty; ugrai�-surowe; evam-w 
ten sposób; nlpa�-forma; śakya�-może zostać ujrzana; aham -Ja; nrloke-w 
tym świecie materialnym; dra�{um-zobaczyć; tvat-ty; anyena-przez inny; 
kuru-pravira-0 najlepszy pomiędzy wojownikami dynastii Kuru. 

TŁUMACZENIE 
O najlepszy spośród wojowników dynastii Kuru, n ikt przed tobą nigdy 

nie oglądał tej Mojej kosmicznej postaci. Nie można jej bowiem zobaczyć 
ani przez studiowanie Ved, ani przez spełnianie ofiar, dobroczynność czy 
podobne czynności. Tylko ty ją widziałeś. 

ZNACZENIE 
Należy właściwie w tym związku zrozumieć określenie "boski wzrok" .  Kto 

może mieć boski wzrok? Boski znaczy święty. Dopóki ktoś nie osiągnie 
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statusu boskości jako półbóg, nie może mieć boskiego wzroku. A kim jest 
półbóg? Pisma wedyjskie oznajmiają, że półbogami są wielbiciele Pana Vi�QU. 
Zatem boskiego wzroku nie mogą mieć ateiści, tzn. ci, którzy nie wierzą w 
Vi�ąu, albo ci, którzy za Najwyższego uważają jedynie bezosobowy aspekt 
Kr�r:iy. Nie można oczerniać Kr�i:tY i jednocześnie posiadać boski wzrok. Nie 
można mieć boskiego wzroku dopóki samemu nie osiągnie się cech boskości. 
Innymi słowy, tylko ci mogą widzieć w taki sposób jak Arjuna, którzy mają 
boski wzrok. 

Bhagavad-gita daje opis formy kosmicznej, której postać nie była znana 
nikomu przed Arjuną. Nikt przed tym zdarzeniem nie mógł mieć żadnego 
pojęcia o visva-riipa. Albowiem formę kosmiczną Pana mogą zobaczyć 
jedynie ci, którzy są naprawdę w posiadaniu boskich cech. A nie można ich 
posiadać, jeśli nie jest się czystym wielbicielem Kr�i:iy. Wielbiciele jednakże, 
którzy naprawdę posiadają boski charakter i takiż wzrok, nie są zbyt 
zainteresowani oglądaniem kosmicznej formy Pana. Jak opisuje wcześniejszy 
werset, Arjuna zapragnął zobaczyć czteroręką postać Pana Kr�i:iy jako Vi�QU, 
był bowiem naprawdę zatrwożony widokiem formy kosmicznej. 

W wersecie tym są pewne znaczące słowa, takiejak veda-yajnadhyayanai�. 
odnoszące się do studiowania literatury wedyjskiej i zasad składania ofiar. 
Veda odnosi się do wszelkiego rodzaju literatury wedyjskiej, mianowicie: 
czterech Ved (f!.k, Yajus, Sama,Athan1a ), osiemnastuPura�1ów, Upani�adóll' i 
Vedanta-sutry. Można studiować je w domu albo gdzie indziej. Są też sutry, 
Kalpa-sutry i Mimamsa-sutry traktujące o metodach składania ofiar. Dana i� 
odnosi się do dobroczynności, czyli jałmużny oddawanej pewnej grupie łudzi, 
takim np., którzy zaangażowani są w transcendentalną służbę miłości dla 
Pana, czyli braminom i Vai�i:iavom. Czyny pobożne odnoszą się do agni
hotra, etc . ,  obowiązków różnych kast. Pobożne czyny i dobrowolne zaakcep
towanie pewnych cierpień cielesnych nazywa się tapasyq. Więc ktoś może 
praktykować to wszystko; może więc czynić jakieś pokuty cielesne, rozdawać 
jałmużnę, studiować Vedy, ale jeśli nie jest wielbicielem Pana UakArjuna). to 
nie może on zobaczyć kosmicznej formy Pana. Inwersonałiści również 
wyobrażają sobie, że oglądają formę kosmiczną Pana, ale z Bhagavad-gity 
dowiadujemy się, że impersonałiści nie są wielbicielami. Zatem nie mogą oni 
zobaczyć kosmicznej formy Pana. 

Jest wiele osób, które tworzą inkarnacje, błędnie uważając za wcielenie 
Bogajakąś zwykłą istotę, ale jest to przejaw głupoty. Powinniśmy przestrzegać 
zasad Bhagavad-gity, gdyż nie ma innej możliwości osiągnięcia doskonałej 
wiedzy duchowej .  Chociaż Bhagavad-gita jest uważana za wstępne studium 
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nauki o Bogu, to jednak jest tak doskonała, że daje nam możliwość właściwego 
widzenia i rozumienia rzeczy. Zwolennicy pseudo-inkarnacji mogą twierdzić, 
że również widzieli transcendentalne wcielenie Boga, formę kosmiczną, ale 
jest to nie do przyjęcia, gdyż, jak to zostało tutaj wyraźnie powiedziane, 
dopóki ktoś nie zostanie wielbicielem Pana, nie może on zobaczyć Jego 
kosmicznej formy. Tak więc trzeba przede wszystkim zostać czystym wielbi
cielemK�r:iy, aby móc twierdzić, że to, co się widziało, było formą kosmiczną. 
Wielbiciel Kr�r:iy nie może zaakceptować ani fałszywych inkarnacji, ani też 
zwolenników takich inkarnacji. 
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mii. te vyathii. mii. ca vimiujha-bhii.vo 
dmva ropam ghoram idrn mamedam 

vyapetabhi� prita-manii.� punas tvam 
tad eva me ropam idam prapaśya 

ma-niech się to skończy; te-tobie; vyathii.-kłopot; ma-niech się skończy; 
ca-również; vimu{iha-bhii.va�-oszołomienie; dmva-przez oglądanie; ropam 
-forma; ghoram-straszliwa; idrk-jak ta; mama-Moja; idam-taka, jakąjest; 
vyapetabhi�-uwolnij się od wszelkiego strachu; prita-manii.�-bądż pdowo
lony w umyśle; puna� -ponownie; tvam-ty; tat-to; eva-w ten sposób; 
me-Moja; ropam-forma; idam-ta; prapaśya-zobacz. 

TŁUMACZENIE 
Umysł twój zatrwożył się zobaczywszy tą Moją straszl iwą postać. 

Połóżmy więc już temu kres. Uwoln ij się od wszelkiego niepokoju, Mój 
bhakto. Uspokoiwszy swój umysł, możesz zobaczyć teraz postać, którą 
pragniesz ujrzeć. 

ZNACZENIE 
Na początku Bhagavad-gity Arjuna niepokoił się, że w walce mogą zostać 

zabici Bhl�ma i Dror:ia, wielbieni przez niego dziadek i mistrz. Ale Kr�r:ia 
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powiedział mu, że nie powinien się martwić z tego powodu. Kiedy na 
zgromadzeniu wojowników próbowano obnażyć Draupadi , żonę Arjuny, 
Bhl �ma iDror:ia zachowali spokój ,  a za takie lekceważenie swoich powinności 
powinni zostać zabici. Kr�r:ia objawił Arjunie Swoją kosmiczną formę, aby 
pokazać mu, że ludzie ci już zostali zabici za swoje bezprawne postępowanie. 
Tak więc przedstawiając sceny unicestwienia wojowników, Kr�r:ia chciał go 
uspokoić i zarazem udowodnić mu, iż to nie on będzie przyczyną tego 
wydarzenia. Wielbiciele są zawsze spokojni i pojednawczy i nie mogą 
dokonywać takich straszliwych czynów. Tak więc ceł ukazania tej formy 
kosmicznej został wyjawiony i teraz Arjuna zapragnął zobaczyć czteroręką 
postać Pana, i Kr�r:ia objawił mu ją. Wielbiciel nie jest zbyt zainteresowany 
kosmiczną formą Pana, gdyż nie pozwała ona na wymianę uczuć miłości. 
Wielbiciel pragnie okazać Panu swoje pełne szacunku i uwielbienia uczucia, 
zatem pragnie on oglądać dwuręką albo czteroręką postać Kr�r:iy, tak aby w 
swojej służbie miłości mieć możliwość wymiany uczuć z Najwyższą Osobą 
Boga. 

lEKST 50 

saiijaya uviica 
ity arjunam viisudevas tathoktvii 

svakam ropam darśayiimiisa bhuya� 
iiśviisayiimiisa ca bhitam enam 

bhutvii puna� saumya-vapur mahiitmii 

sanjaya� uviica-Sanjaya rzekł; iti-w ten sposób; arjunam-do Arjuny; 
viisudeva�-Kr�i:ia; tathii-w ten sposób; uktvii-mówiąc; svakam -Swoją 
własną; ropam-formę; darśayiimiisa-ukazał; bhuya�-ponownie; iiśviisa
yiimiisa-również zapewnił go; ca-również; bhitam-przepełniony bojaźnią; 
enam -jemu; bhutvii puna�-stając się ponownie; saumya-vapu�-piękną 
postać; mahiitmii-potężny. 
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1ł. UMACZENIE 
Saiijaya rzekł do Dhrtara�try: Mówiąc w ten sposób do Arjuny, 

Najwyższa Osoba Boga, Kr�ąa, ukazał mu Swoją czteroręką postać. A w 
końcu przybrał postać dwuręką, uspokajając w ten sposób przepełnionego 
bojażnią Arjunę. 

ZNACZENIE 
Km1a przychodząc na świat jako syn Vasudevy i Devaki, najpierw pojawił 

się przed Swoimi rodzicami w postaci czterorękiej , jakoNarayai:ia, ale na ich 
prośbę przemienił się w zwykłe dziecko. Podobnie, K�i:ia zauważył, że 
Arjuna nie jest zbyt zainteresowany oglądaniem Jego czterorękiej postaci, ale 
na jego prośbę przejawił się przed nim w takiej formie. Następnie zaś przyjął 
Swoją przepiękną postać dwuręką. Ważne jest tutaj słowo saumya-vapu�. 
Saumya-vapu� znana jest jako forma najpiękniejsza. Kr�i:ia będąc obecnym 
na tej Ziemi, już samą Swoją postacią przyciągał wszystkich ku Sobie. Zaś 
Brahma-sam hita oznajmia, że jedynie ta osoba może zobaczyć tą wspaniałą 
postać Kr�i:iy, której oczy powleczone są mgłą miłości do Niego. 
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arjuna uvaca 
dmvedam manu�am rnpam 

ta va saumyam janilrdana 
idilnim asmi samvrtta� 

sa-cetil� prakrtim gata� 

arjuna� uvilca-Arjuna rzekł; d�{vil-widząc; idam-to; milnu�am-istota 
ludzka; rnpam-postać; tava-Twoja; saumyam-niezwykle piękna;janardana 
-pogromco wrogów; idanim-teraz; asmi-jestem; samvrtta�-uspokojony; 
sa-cetil�-w mojej świadomości; prakrtim-mój własny; gata�-jestem. 

1ł. UMACZENIE 
Ujrzawszy Kr�ąę w Jego oryginalnej postaci,Arjuna rzekł: Kiedy widzę 

tą podobną do ludzkiej postać, tak niezwykle piękną, umysł mój 
uspokaja się i wraca we mnie spokój. 
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ZNACZENIE 
Użyte tutaj słowa miinu�am ropam wyraźnie wskazują na to, że Najwyższa 

Osoba Boga jest oryginalnie dwuręki. Wersety te są dowodem na to, iż osoby, 
które utrzymują, że Kr�ąa jest zwykłą osobą i wyśmiewają się z Niego, nie 
posiadają wiedzy o Jego boskiej naturze. Czy Kr�ąa będąc zwykłą osobą 
mógłby ukazać Swoją formę kosmiczną, a następnie czteroręką formę 
Narayana? Bhagavad-gitii wyraźnie oznajmia, że ten, kto uważa Kr�ąę za 
zwykłą osobę i wprowadza w błąd czytelnika twierdząc, że to bezosobowy 
Brahman przemawia przez Kr�ąę, dopuszcza się największej niesprawiedli
wości. Kr�ąa rzeczywiście ukazał Swoją formę kosmiczną i czteroręką postać 
Vi�ąu. Więc jak może być On zwykłą ludzką istotą? Czysty wielbiciel nie 
zostaje wprowadzony w błąd przez fałszywe komentarze do Bhagavad-gity, 
ponieważ zna on prawdę. Oryginalne wersety Bhagavad-gity są jasne jak 
słońce i nie muszą być oświetlane błędnym ogniem niemądrych komentatorów. 
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śri bhagaviin uviica 
sudurdarśam idam ropam 

dr�faviin asi yan mama 
devii apy asya ropasya 

nityam darśana-kiink�i1:1ab 

śń bhagaviin uviica-Najwyższa Osoba Boga rzekł; sudurdarśana-bardzo 
trudna do ujrzenia; idam -ta; ropam-forma; dr�f aviin asi-jak widziałeś; 
yat-która; mama-Moja; deviib-półbogowie; api asya-także to; ropasya
formy; nityam-wiecznie; darśana-kiink�i1:1ab-zawsze pragną zobaczyć. 

TI:, UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Mój drogi Arjuno, n iezwykłe trudno jest 

ujrzeć tę formę, którą teraz widzisz. Nawet półbogowie ciągłe poszukują 
okazj i ,  aby oglądać tą tak bardzo im drogą postać. 
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ZNACZENIE 
W czterdziestym ósmym wersecie tego rozdziału Pan Kr�ąa ukrył Swoją 

kosmiczną formę i poinformował Arjunę, że formy tej nie mogą oglądać nawet 
osoby pełniące ofiary, pokuty, etc. Teraz zostało użyte słowo sudurdarśam, 
wskazujące na to, że dwuręka postać Kr�QY jest jeszcze bardziej tajemnicza. 
Ktoś może zobaczyć formę kosmiczną przez zabarwienie swoich czynów 
pokutnych, studiów nad Vedami i filozoficznych spekulacji jedynie odrobiną 
służby oddania. Niekiedy może to być możliwe, ale koniecznym do tego 
warunkiem jest odrobina bhakti; zostało to już wcześniej wytłumaczone. 
Jednakże dwuręką postać Kr�QY jest jeszcze trudniej zobaczyć niż Jego formę 
kosmiczną . Nie jest to łatwe nawet dla takich półbogów, jak Brahma i Pan 
Śiva. Mamy dowód w Śrimad-Bhiigavatam, że kiedy był On w łonie Swojej 
matki Devakl, wszyscy półbogowie z planet niebiańskich przybyli, aby 
podziwiać cudowną postać Kr�ąy; czekali nawet na to, aby Go zobaczyć. 
Głupcy mogą wyśmiewać Go, ale są oni tylko zwykłymi osobami. W 
rzeczywistości wszyscy półbogowie, nawet tak potężni jak Brahma i Śiva, 
pragną oglądać Go w Jego oryginalnej , dwurękiej formie . 

Bhagavad-gitii potwierdza również, że nie mogą Go zobaczyć ci, którzy Go 
wyśmiewają. Ciało Kr�ąy, jak zapewnia Brahma-samhitii i Sam Kr�ąa w 
Bhagavad-gitcie, jest całkowicie duchowe, pełne szczęścia i wieczne. Jego 
ciało nigdy nie jest podobne ciału materialnemu. Ale i tak dla niektórych 
studiujących Kr�ąę przez lekturę Bhagavad-gity czy podobnych pism we
dyjskich, pozostaje On nadal zagadką. Ci, którzy stosują metodę materialisty
czną, uważają Kr�ąę za wielką osobowość historyczną i wielce uczonego 
filozofa. Ale On nie jest zwykłym człowiekiem. Niektórzy twierdzą, iż Pan 
pomimo całej Swojej potęgi zmuszony był przyjąć ciało materialne. Uważają 
oni, że Prawda Absolutna jest bezosobowa i sądzą, że od Swojej bezosobowej 
cechy przyjął On osobowość związaną z tą naturą materialną. Jest to 
materialistyczny pogląd na Najwyższego Pana. Inne usiłowania zrozumienia 
Go są spekulacyjne. Ci, którzy poszukują wiedzy, również spekulują na temat 
Kr�QY i uważają, że jest On zasadniczo mniej ważny Od kosmicznej formy 
Najwyższego. Niektórzy zatem myślą, że forma kosmiczna ukazana Arjunie 
ważniejsza jest od Jego formy osobowej. Według nich osobowa forma 
Najwyższego jest tylko wyobrażeniem. Wierzą oni, że ostatecznie Prawda 
Absolutna nie jest osobą. Ale proces transcendentalny został opisany w 
drugim rozdziale Bhagavad-gity - należy słuchać o Kr�ąie od autorytetów. 
Taka jest prawdziwa metoda wedyjska i ci, którzy rzeczywiście stosują się do 



Tekst 53 ] Forma Kosmiczna 593 

zasad wedyjskich, słuchają o Kr�ąie od autorytetów i przez powtarzanie 
usłyszanych wieści o Nim, Kr�ąa staje się im drogi . Jak mówiliśmy już o tym 
kilkakrotnie, Kr�ąa okryty jest Swoją energiąyoga-mayq. Nie każdy może Go 
ujrzeć i nie każdemu może zostać On objawiony. Oglądać mogą Go tylko ci, 
którym On Sam się objawia. Potwierdza to literatura wedyjska: naprawdę 
zrozumieć Prawdę Absolutną mogą jedynie dusze podporządkowane Panu. 
Transcendentaliści, dzięki świadomości Kr�ąy i pełnieniu służby oddania, 
mogą otworzyć swoje oczy duchowe i zobaczyć Kr�ąę przez objawienie. 
Takiego objawienia nie mogą dostąpić nawet półbogowie. Zatem nawet 
półbogom jest bardzo trudno zrozumieć Kr�ąę i oświeceni półbogowie za wsze 
z nadzieją oczekują chwili, kiedy będą mogli oglądać Go w Jego dwurękiej 
postaci. Wniosek jest więc taki: niewątpliwie bardzo trudno jest zobaczyć 
kosmiczną fonnę Kr�ąy i nie jest to możliwe dla każdego, ale jeszcze trudniej 
jest poznać osobową postać Śyiimasundary. 
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nahain vedair na tapasa 
na danena na cejyaya 

śakya evain-vidho dra�{uin 
dmavan asi mam yatha 

na-nigdy; aham-Ja; vedai�-przez studiowanie Ved; na-nigdy; tapasa
przez srogie pokuty; na-nigdy; danena-przez dobroczynność; na-nigdy; 
ca-również; ijyaya-przez czczenie; śakya�-jest możliwe; evam-vidha�-jak 
to; dra�{um-zobaczyć; dm a van- widząc; as i-jesteś; mam-Mnie; yatha-jak. 
-jak. 

TŁUMACZENIE 
Postać ta, którą teraz oglądasz swoimi transcendentalnymi oczyma, 

nie może zostać poznana ani przez studiowanie Ved, ani przez odprawia
nie srogich pokut, ani przez dobroczynność, ani przez praktykowanie 
kultu. Nie są to środki, poprzez które można zobaczyć Mnie takim, jakim 
jestem naprawdę. 
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ZNACZENIE 
Kr�i:ia najpierw pojawił się przed Swoimi rodzicami, Devaki i Vasudevą, w 

postaci czterorękiej, a następnie przyjął formę dwuręką. Tajemnicy tej nie 
mogą zrozumieć ateiści i osoby nie pełniące służby oddania. Niełatwo 
zrozumieć Kr�i:ię naukowcom, którzy studiowali literaturę wedyjską drogą 
spekulacji albo tylko ze zwykłego akademickiego zainteresowania. Nie może 
zostać On zrozumiany przez tych, którzy uczęszczają do świątyni i czczą Pana 
tylko na pokaz. Cóż bowiem z tego, że odwiedzają świątynię, kiedy nie mogą 
poznać Kr�i:iy. takim jakim jest On naprawdę. Kr�i:ię można zrozumieć i 
poznać jedynie poprzez ścieżkę służby oddania, takjakSamKr�i:ia poinformuje 
nas o tym w następnym wersecie. 

lEKST 54 
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bhaktyó tv ananyayó śakya 
aham evam-vidho'rjuna 

jnatum dra�{um ca tattvena 
prave�{um ca parantapa 

bhaktyó-przez służbę oddania; tu-ale; ananyayó-nie zajmując się pracą 
dla zysku, ani wiedzą spekulacyjną; śakya�-możliwy; aham-Ja; evam
vidha�-w ten sposób; arjuna--0 Arjuno; jnótum-wiedzieć; dra�{ urn-zoba
czyć; tattvena-prawdziwie; prave�{um-przeniknąć; ca-również; parantapa 
-O potężny. 

lŁ UMACZENIE 
Mój drogi Arjuno, tyl ko poprzez n iepodzielną służbę oddania można 

Mnie zrozumieć Takim, jakim jestem, i zobaczyć bezpośrednio, tak j ak 
teraz ty Mnie oglądasz , stojącego oto przed tobą. Tylko tym sposobem 
można przeniknąć tajemnice Mojego poznania. 

ZNACZENIE 
Kr�i:ię poznać można jedynie poprzez proces niepodzielnej służby oddania. 

Najwyższy Pan dobitnie tłumaczy to w tym wersecie, tak aby nie było 



Tekst 54 ] Forma Kosmiczna 595 

żadnych wątpliwości i aby nieautoryzowani komentatorzy próbujący zrozu
mieć Bhagavad-gitę drogą spekulacji ,  uświadomili sobie, że w ten sposób 
jedynie tracą swój czas. Zaden z nich nie może zrozumieć Kr�i:iy ani tego, w 
jaki sposób pojawił się przed Swoimi rodzicami w postaci czterorękiej i 
natychmiast potem zmienił się w postać dwuręką. Wyrażnie zostało powiedzia
ne tutaj, że nikt nie może Go zrozumieć. Doświadczeni studenci literatury 
wedyjskiej mogą jednak uczyć się o Nim z tej literatury na wiele różnych 
sposobów. Jest tam wiele różnych zasad i przepisów i jeśli ktoś w ogóle chce 
zrozumieć Kr�i:ię, musi stosować się do tych zasad. Można zgodnie z tymi 
zasadami praktykować pokuty. Jeśli chodzi o dobroczynność, to jest rzeczą 
oczywistą, że wspomagać należy wielbiciel iKr�i:iy, którzy zaangażowani są w 
służbę oddania dla Niego i szerzą świadomość i filozofię Kr�i:iy na całym 
świecie. Świadomość Kr�i:iy jest bowiem dobrodziejstwem dla całej ludzkości .  
Pan Caitanya był uważany przez Rupę Gosvamiego za najbardziej hojnego w 
dobroczynności, gdyż za darmo rozdzielał On miłość Kr�i:iy, coś tak 
niezwykle drogocennego i tak bardzo trudnego do osiągnięcia. A jeśli ktoś 
praktykuje kult świątynny (w świątyniach w Indiach zawsze znajduje się jakiś 
posąg, najczęściej Vi�i:iu albo Kr�i:iy), to jest to szansa na zrobienie postępu. 
Dla początkujących w służbie oddania dla Pana, kult świątynny jest bardzo 
istotny i potwierdzone jest to przez literaturę wedyjską. 

Zobaczyć Najwyższą Osobę Boga drogą objawienia może ten, kto posiada 
niezachwiane oddanie dla Najwyższego Pana i kierowany jest przez mistrza 
duchowego. Dla tego, kto nie jest szkolony pod kierunkiem bona fide mistrza 
duchowego, niemożliwością jest nawet niewielkie zrozumienie Kr�i:iy. Słowo 
tu zostało użyte tutaj celowo, aby podkreślić, że żaden inny sposób nie może 
być praktyczny czy polecony i nie może skończyć się sukcesem, jeśli chodzi o 
zrozumienie Kr�i:iy. 

Osobowe formy Kr�i:iy, postać dwuręka i czteroręka, są całkowicie rożne od 
tymczasowej formy kosmicznej ukazanej Arjunie. Formą czteroręką jest 
Narayai:ia, a dwuręką Kr�i:ia .  Są to formy wieczne i transcendentalne, podczas 
gdy forma kosmiczna, która została objawiona Arjunie, jest przemijająca. 
Samo słowo sudurdarśam (" trudna do zobaczenia" ), wskazuje na to, że nikt 
nie widział tej formy kosmicznej, jak również daje do zrozumienia, że nie było 
potrzeby ukazywania jej wielbicielom. Formę tę objawił Kr�i:ia na prośbę 
Arjuny i teraz wiadomo, że gdy ktoś w przyszłości będzie podawał się za 
inkarnację Boga, ludzie będą mogli poprosić go o ukazanie im formy 
kosmicznej .  

Kr�i:ia zmienia postać kosmiczną na czteroręką postać Narayai:ia. a 
następnie na Swoją właściwą postać dwuręką. Jest to dowodem na to, że 
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czterorękie formy,jak również inne opisane w literaturze wedyj�kiej ,  wszystkie 
są emanacjami oryginalnego dwurękiego Kr�QY. On jest źródłem wszelkich 
emanacji. Kr�l)a jest różny nawet. od tych form, nie mówiąc już o koncepcji 
impersonalistycznej. Jeśli chodzi o czterorękie formy Kr�l)y, to jest wyraźnie 
powiedziane, że nawet najbardziej podobna do formy oryginalnej, czteroręka 
postać Kr�QY (znanajakoMaha-Vi�l)U spoczywający w oceanie kosmicznym, 
którego wydech daje początek, a wdech stanowi kres niezliczonej ilości 
wszechświatów) również jest ekspansją Najwyższego Pana. Należy zatem 
bezwzględnie czcić osobową formę Kr�QY jako Najwyższą Osobę Boga, który 
jest wiecznością, szczęściem i wiedzą. Jest On źródłem wszystkich form Vi�r:iu 
or.az wszystkich inkarnacji. I On jest oryginalną Najwyższą Osobą, jak 
potwierdza to Bhagavad-gita. 

Literatura wedyjska oznajmia, że Najwyższa Prawda Absolutna jest osobą. 
Jego imię jest Kr�r:ia, i czasami zdarza się, że schodzi On na tę planetę. 
Śrimad-Bhagavatam daje opis wielu różnych inkarnacji Najwyższej Osoby 
Boga i zarazem oznajmia, że Kr�l)a nie jest inkarnacją Boga, ale jest Samą 
oryginalną Najwyższą Osobą Boga. Kr�t.1as tu bhagavan svayam. Pan mówi 
również w Bhagavad-gicie, matta� parataram nanyat: "Nie ma nic wyższego 
od Mojej formy Najwyższej Osoby Boga, Kr�r:iy." Gdzie indziej w Bhagavad
gicie mówi On też, aham adir hi devanam: "Ja jestem źródłem wszystkich 
półbogów." A po wysłuchaniu Bhagavad-gity od Kr�r:iy, Arjuna również 
potwierdza to następującymi słowami: param brahmaparam dhamapavitram 
paramam bhavan: "Teraz całkowicie rozumiem, że Ty jesteś Najwyższą 
Osobą Boga, Absolutną Prawdą. Ty jesteś schronieniem wszystkiego." Zatem 
forma kosmiczna, którą Kr�r:ia ukazał Arjunie, nie jest oryginalną formą Boga. 
Oryginalną formą jest postać Kr�r:iY. Forma kosmiczna z tysiącami głów i rąk 
jest manifestowana po to, by przyciągnąć uwagę tych, którzy nie mają miłości 
do Boga. Nie jest ona jednak oryginalną formę Boga. 

Forma kosmiczna nie jest atrakcyjna dla czystych wielbicieli, którzy mają 
różne transcendentalne związki miłości z Panem. Najwyższy Pan odwzajemnia 
miłość transcendentalną w Swojej oryginalnej formie Kr�i:iy. Dlatego dla 
Arjuny, który był tak blisko związany z Kr�r:ią uczuciem przyjaźni, forma 
manifestacji kosmicznej nie była zadowalająca; była to raczej postać przeraża
jąca. Arjuna, który jest nieodłącznym towarzyszem Kr�r:iy, musiał mieć wzrok 
transcendentalny; nie był on zwykłym człowiekiem. Dlatego nie zachwycił się 
formą kosmiczną. Forma ta może wydawać się wspaniałą dla osób, które 
poprzez czyny przynoszące owoce, dążą do zdobycia wyższej pozycji.Ale dla 
osób, które zaangażowane są w służbę oddania, najdroższą jest dwuręka 
postać Kr�i:iy. 
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mat-karma-krn mat-paramo 
mad-bhakta& sahga-varjita& 

nirvaira& sarva-bhute�u 
ya& sa miim eti pii1.ujava 
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mat-karma-krt-zaangażowany w wykonywanie Mojej pracy; mat-para
ma&-dotyczącej Mnie, Najwyższego; mat-bhakta&-zaangażowany w służbę 
oddania dla Mnie; sahga-varjita&-wolny od zanieczyszczeń swoich wcze
śniej szych czynów i spekulacji umysłowych; nirvaira&-bez uczucia wrogo
ści; sarva-bhute�u-dla każdej żywej istoty; ya&-ten, kto; sa&-on; miim-do 
Mnie; eti-przychodzi; pii!J<fava-0 synu fitQQU. 

TŁUMACZENIE 

Mój drogi Arjuno, kto z aangażowany jest w służbę oddania d la Mnie, 
wolny od zanieczyszczeń swoich wcześniejszych czynów i od spekulacji 
umysłowych,  kto jest przyjacielem każdej żywej istoty, ten z pewnością 
przyjdzie do Mnie. 

ZNACZENIE 

Każdy, kto chce się zbliżyć do Najwyższego spośród wszystkich Osób 
Boga, zamieszkującego na planecie Kr�Qaloka w niebie duchowym i być w 
bliskim związku z Najwyższą Osobą, Km1ą, musi przyjąć tę formułę 
wypowiedzianą przez Samego Najwyższego. Dlatego werset ten uważany jest 
za esencję całejBhagavad-gity. Bhagavad-gitii jest książką przeznaczoną dla 
dusz uwarunkowanych, które zajęte tym materialnym światem i pragnieniem 
panowania nad naturą materialną, nie posiadają wiedzy o prawdziwym 
duchowym życiu. Celem Bhagavad-gity jest poinformowanie ludzi, w jaki 
sposób mogą zrozumieć oni swoje życie duchowe i swój związek z Najwyższą 
Osobą. Bhagavad-gitii pragnie pouczyć ich, w jaki sposób mogą powrócić do 
domu, z powrotem do Boga. Werset ten wyraźnie informuje, że procesem, 
poprzez który można osiągnąć sukces w swoich czynnościach duchowych -
jest służba oddania. Jeśli chodzi o pracę, to całą swoją energię należy 
zaangażować w czynności w świadomości Kr�DY · Nikt nie powinien wykony-
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wać żadnej pracy nie mającej związku z Kr�r:ią. Nazywa się to Kr�r:ia - karmą. 
Można być zaangażowanym w różne czynności, ale nie należy przywiązywać 
się do rezultatów swojej pracy. Efekty powinny być poświęcane Jemu. Np. 
jeśli ktoś prowadzi jakiś interes i chce zmienić swoje zajęcie na zajęcie w 
świadomości Kr�r:iy, to musi on zajmować się interesami dla Kr�QY. Bo skoro 
Kr�r:ia jest właścicielem tego interesu, to ma On prawo korzystać z zysków, 
które interes ten przynosi. Jeśli jakiś człowiek interesu jest w posiadaniu 
tysięcy dolarów i jeśli chce to wszystko ofiarować Kr�r:iie, może to zrobić. 
Będzie to praca dla Kr�QY. Zamiast budować ogromny budynek dla zadowala
nia własnych zmysłów, może skonstruować świątynię dlaKr�r:iy, zainstalować 
w niej Bóstwo Kr�r:iy i zapewnić odpowiednią dla Niego służbę, tak jak 
polecają to autoryzowane książki o służbie oddania. Wszystko tojestKr�r:ia -
karmą. Nie należy przywiązywać się do rezultatów swojej pracy, ale trzeba 
ofiarowywać je Kr�r:iie. Należy również przyjmować jako prasadam pozosta
łości pokarmu ofiarowanego Panu. Jeśli ktoś nie jest w stanie skonstruować 
świątyni dla Kr�r:iy, może zaangażować się w sprzątanie takiej świątyni; to 
również jest Kr�r:ia - karmą. Ktoś może uprawiać ogród dla zadowolenia 
Kr�r:iy. Każdy, kto ma ziemię (w Indiach każdy biedny człowiek ma jakiś 
skrawek ziemi) może uprawiać ją dlaKr�r:iy, hodując na niej kwiaty, by potem 
ofiarować je Panu. Można zasiać roślinę tul as i, gdyż liście tul as i mają bardzo 
duże znaczenie i Kr�r:ia poleca to w Bhagavad-gicie. Kr�r:ia pragnie, aby 
ofiarować Mu liść albo kwiat, czy trochę wody - i zadowala się tym. Chodzi tu 
szczególnie o liść tulasi. Więc ktoś może hodować roślinę tulasi. W służbę dla 
Kr�r:iy może zaangażować się nawet najbiedniejszy człowiek. Podaliśmy więc 
parę przykładów tego, w jaki sposób można zaangażować się w służbę dla 
Kr�r:tY· 

Słowo mat-parama� odnosi się do tego, kto uważa obcowanie z Kr�r:ią w 
jego najwyższej duchowej siedzibie za najwyższą doskonałość życia. Taka 
osoba nie pragnie dostać się na wyższe planety, takie jak Księżyc, Słońce czy 
planety niebiańskie, czy nawet na najwyższą planetę tego wszechświata, 
Brahmalokę - nie jest ona tym zainteresowana. Przyciąga ją tylko niebo 
duchowe. A nawet w niebie duchowym nie zadowala jej połączenie się z 
blaskiem brahmajyoti, gdyż pragnie dostać się na najwyższą planetę duchową, 
mianowicie na Kr�r:ialokę, Golokę Vrndavana. Mając pełną wiedzę o tej 
planecie, nie jest zainteresowana żadną inną. Jak wskazuje na to słowo mad
bhakta�, jest ona całkowicie zaangażowana w służbę oddania, szczególnie w 
dziewięć procesów służby oddania: słuchanie, intonowanie, pamiętanie, 
wielbienie, służenie lotosowym stopom Pana, ofiarowywanie modlitw, wypeł-
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nianie rozkazów Pana, bycie przyjacielem Pana i poświęcanie wszystkiego 
Panu. Można zaangażować się we wszystkie dziewięć procesów służby 
oddania, w osiem, siedem albo przynajmniej jeden - i w ten sposób osiągnąć 
doskonałość. 

Bardzo znaczące jest wyrażenie sanga-varjita�.  Nie należy obcować z 
osobami, które są wrogami Kr�Qy. A takimi są nie tylko ateiści, ale również ci, 
którzy przywiązani są do czynności przynoszących zyski i spekulanci 
umysłowi. Dlatego czysta służba oddania opisana jest w Bhakti-rasamrta
sindhu, jak następuje: anyabhila�ita-śimyam jnana-karmady-anavrtam 
anukulyena kr��anuśilanam bhaktir uttama. W wersie tym Śrila Riipa 
Gosviimi wyraźnie oznajmia, że jeśli ktoś chce pełnić czystą służbę oddania, 
musi być on wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń materialnych. Musi 
uwolnić się od towarzystwa osób, które przywiązane są do pracy dla zysków 
czy do spekulacji umysłowych. Kiedy ktoś, uwolniwszy się od takich 
niepożądanych związków i od zanieczyszczeń pragnieniami materialnymi, 
pomyślnie kultywuje wiedzę o Kr�Qie, to nazywane jest to czystą służbą 
oddania.A nukulyasya san kalpa� pratikulyasya varjanam. Należy myśleć o 
Kr�Qie i robić wszystko dla Niego w sposób życzliwy, bez niechęci. Kamsa był 
wrogiem Kr�Qy. Już od momentu Jego narodzin wielokrotnie usiłował Go 
zabić, uciekając się do różnych sposobów. A ponieważ nigdy mu się to nie 
udawało, zawsze myślał o Kr�Qie. Więc podczas pracy, jedzenia czy snu, 
zawsze był świadomy Kf�Qy, pod każdym względem. A le taka świadomość 
Kr�QY nie była pomyślna dla niego. Cóż z tego, że myślał o Kr�Qie przez. 
dwadzieścia cztery godziny na dobę? Był uważany za demona i w końcu został 
zabity przez Kr�Qę. Oczywiście każdy, kto zostaje zabity przez Kr�Qę, 
natychmiast osiąga zbawienie, ale nie to jest celem czystego wielbiciela. 
Czysty wielbiciel nie pragnie zbawienia.Nie pragnie on nawet przenieść się na 
najwyższą planetę, Golokę Vrndavana. Jego jedynym celem jest bezustanne 
pełnienie służby dla Kr�QY, bez względu na to, gdzie się znajduje. 

Wielbiciel Kr�QY żywi uczucie przyjaźni do każdego. Dlatego powiedziane 
jest tutaj, że nie ma on wrogów. Dlaczego tak jest? Wielbiciel świadomy Kr�QY 
wie, że jedynie służba oddania dla Pana może uwolnić każdego od wszystkich 
problemów życia. Doświadcza on tego osobiście i dlatego pragnie zaprowadzić 
ten system świaoomości Kr�QY w całym społeczeństwie ludzkim. W historii 
jest wiele przykładów wielbicieli Pana, którzy ryzykowali życiem szerząć 
świadomość Boga. Doskonałym przykładem jest Jezus Chrystus. Został On 
ukrzyżowany przez grzeszników, ale poświęcił Swoje życie dla głoszenia 
świadomości Boga. Oczywiście powierzchownym byłoby rozumienie, że 
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został On zabity. Również w Indiach jest wiele przyktadów takich osób, jak 
1bakur Haridasa. Dlaczego podejmowali oni tak wielkie ryzyko? Ponieważ 
chcieli szerzyć świadomość Kr�QY, a to nie jest łatwe. Osoba świadoma Kr�QY 
wie, że jeśli jakiś człowiek cierpi, to dlatego, że zapomniał o swoim wiecznym 
związku z Kr�Qą. Zatem największym dobrodziejstwem, którym można 
obdarzyć ludzkie społeczeństwo, jest wyzwalanie swoich bliżnich ze wszyst
kich problemów materialnych. W taki oto sposób czysty wielbiciel jest 
zaangażowany w służbę dla Pana. Możemy wyobrazić sobie jak bardzo 
łaskawy jest Kr�Qa dla zaangażowanych w jego służbę, ryzykujących dla 
Niego wszystkim. Dlatego jest rzeczą pewną, że takie osoby, po opuszczeniu 
tego ciała muszą osiągnąć najwyższą planetę. 

Podsumowując: Z tego rozdziału dowiadujemy się, iż w Swojej łaskawości, 
Najwyższy Pan Kr�Qa ukazał Arjunie Swoją kosmiczną formę (która jest 
manifestacją tymczasową), formę wszech-pochłaniającego czasu i formę 
czteroramiennego Vi�QU. Zatem Kr�Qa jest żródłem wszystkich tych manife
stacji .  Kr�Qa nie jest manifestacją viśva-ńipa czy Vi�QU. Kr�Qa jest żródłem 
wszystkich tych form. Są setki i tysiące form Vi�ryu, ale dla wielbiciela Pana 
żadna z tych form, poza dwuręką oryginalną formą Śyamasundary, nie ma 
znaczenia. Brahma-samhitii oznajmia, że ci, którzy z oddaniem i miłością 
przywiązani są doKr�QY w postaci Śyamasundary, zawsze mogą oglądać Go 
w swoim sercu i nie widzą niczego poza Nim. Należy zatem zrozumieć, iż 
celem tego jedenastego rozdziału jest między innymi wyjaśnienie, iż oryginalna 
postać Kr�QY jest zasadniczą i najwyższą. 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do jedenastego 
rozdziału Śńmad-Bhagavad-gity, traktującego o Formie kosmicznej. 



ROZDZIAŁ XII 

Służ ba Oddania 

lEKST I 

arjuna uviica 
evarit satata-yuktii ye 

bhaktiis tviirit paryupiisate 
ye ciipy ak$aram avyaktarit 

te$iirit ke yoga-vittamiiłz 

arjunałz uviica-Arjuna rzekł; evam-zatem; satata-zawsze; yuktiib-zaan
gażowani; ye-ci ; bhaktdłz-wiełbiciełe ; tvdm-dła Ciebie ; paryupdsate-wła
ściwie wielbią ; ye-ci ; ca-również ; ap i-ponownie ; ak$aram-poza zmysłami ; 
avyaktam-niezamanifestowany ; le$dm-z nich ;  ke-którzy ; yoga-vittamdłz
najbardziej doskonali. 

601 
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lł.UMACZENIE 

Arjuna zapytał: Kto jest bardziej doskonały: ci, którzy są właściwie 
zaangażowani w służbę oddania dla Ciebie, czy też ci, którzy wielbią 
niezamanifestowanego, bezosobowego Brahmana? 

ZNACZENIE 

Do tej pory Km1a wytłumaczył aspekt osobowy i bezosobowy Boga oraz 
formę kosmiczną i opisał wszystkie typy bhaktów (wielbicieli) i yoginów. 
Ogólnie rzecz biorąc transcendentalistów można podzielić na dwie grupy: 
impersonalistów i wielbicieli Boga osobowego. Wielbiciele Boga osobowego 
angażują całą swoją energię w służbę dla Najwyższego Pana. Impersonaliści 
nie angażują się bezpośrednio w służbę dla Kf�I)y, ale oddają się medytacji o 
niezamanifestowanym, bezosobowym Brahmanie. 

Dowiemy się z tego rozdziału, że spośród różnych procesów realizacj i 
Prawdy Absolutnej najdoskonalszym jest bhakti-yoga, czyli służba oddania. 
Jeśli ktoś w ogóle pragnie obcować z Najwyższą Osobą Boga, musi tedy 
przyjąć służbę oddania. 

Ci, którzy bezpośrednio wielbiąNajwyższegoPana, pełniąc służbę oddania, 
nazywani są wyznawcami Osoby Boga. Natomiast im personal istami nazywani 
są ci, którzy oddają się medytacj i  o bezosobowym Brahmanie. Arjuna 
zapytuje teraz, która z tych dwóch pozycj i  jest lepsza. Są różne sposoby 
realizowania Prawdy Absolutnej, ale w tym rozdziale Kf�I)a zapewnia, że 
bhakti-yoga, czyli służba oddania dla Niego - jest najwyższą ze wszystkich 
dróg. Jest to najszybszy i najłatwiejszy środek do osiągnięcia towarzystwa 
Boga. 

W rozdz. drugim Pan tłumaczy, że żywa istota nie jest tym materialnym 
ciałem, ale jest iskrą duchową, cząstką Absolutnej Prawdy. W rozdz. 
siódmym mówi też, że żywa istota jest cząstką najwyższej całości i poleca, 
aby zwróciła ona całą swoją uwagę w kierunku owej całości. Rozdz. ósmy 
oznajmia, że każdy kto myśli o Kr�I)ie w momencie śmierci, zostaje od razu 
przeniesiony do świata duchowego, siedziby Kr�I)y. A w końcu szóstego 
rozdz. Pan mówi, że spośród wszystkich yoginów, ten, który myśli o Kr�I)ie 
w głębi siebie, uważany jest za najbardziej doskonałego. Więc cała Gita 
poleca oddanie dla Kr�I)Y jako najwyższą formę realizacji duchowej .  Są 
jednak i tacy, którzy nadal przyciągani są do bezosobowego blasku emanują
cego z Kr�I)y, brahmajyoti, który jest wszech-przenikającym aspektem 
Prawdy Absolutnej i który jest niezamanifestowany i poza percepcją zmysłową. 
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Arjuna pragnie wiedzieć, który z tych dwóch typów transcendentalistów jest 
bardziej doskonały w wiedzy. Innymi słowy, wyjaśnia swoją pozycję, gdyż on 
przywiązany jest do osobowej formy Kr�ąy. Nie jest zainteresowany bezoso
bowym Brahmanem. Chce wiedzieć, czy jego pozycja jest bezpieczna. 
Bezosobowa manifestacja Najwyższego Pana jest przedmiotem medytacji 
zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. W rzeczywistości, nie 
można doskonale pojąć bezosobowej cechy Prawdy Absolutnej . Dlatego 
Arjuna chce powiedzieć, "Jaki jest pożytek z takiej straty czasu?" Arjuna 
doświadczył w rozdz. jedenastym, że najlepiej być przywiązanym do osobo
wej formy Kr�ąy, gdyż w ten sposób mógł on poznać jednocześnie i wszystkie 
inne formy. I owo poznanie nie było żadną przeszkodą w jego miłości do 
Krg1y. To ważne pytanie zadane Kr�ąie przez Arjunę wyjaśnia różnicę 
pomiędzy osobową i bozosobową koncepcją Prawdy Absolutnej . 

lEKST 2 

śri bhagaviin uviica 
mayy iiveśya mano ye miim 

nitya-yuktii upiisate 
śraddhayii parayopetiis 

te me yuktatamii matii� 

śri bhagaviin uviica-NajwyższaOsoba Boga rzekł; mayi-naMnie; iiveśya 
-skupiając; mana�-umysł; ye-ten, kto; miim-Mnie; nitya-zawsze; yuktii�
zaangażowany; upiiśate-wielbi; śraddhayii-z wiarą; parayii-transcenden
talna; upetii�-angażuje się; te-oni; me-Mój; yuktatamii�-najbardziej dosko
nały; matii�-uważam. 

11:., UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Ten, kto wielbi Mnie zawsze z wielką i 

transcendentalną wiarą, którego umysł skupiony jest n a  Mojej osobowej 
formie, ten uważany jest przeze Mnie za najbardziej doskonałego. 
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ZNACZENIE 
W odpowiedzi na pytanie Arjuny, Kr�Qa wyrazme mow1, ze ten, kto 

koncentruje się na Jego osobowej formie i kto wielbi Go z wiarą i oddaniem, 
ten ma być uważany za najbardziej doskonałego w yodze. Dla tego, kto 
posiada taką świadomość, żadne czyny nie mogą uchodzić za materialne, 
albowiem każdy czyn przez niego spełniany - spełniany jest przez Kr�Qę. 
Czysty wielbiciel jest bezustannie zajęty: czasami intonuje, czasami słucha 
albo czyta książki o Kr�Qie, czasami gotuje prasadam albo idzie na targ, by 
kupić coś dla Kr�Qy, czasami sprząta świątynię albo zmywa naczynia. 
Cokolwiek robi, wszystko poświęca Kr�Qie, nie dopuszczając do tego, by 
nawetjedna pojedyncza chwila minęła, w której nie zrobiłby czegoś dlaKr�Qy. 
Takie działanie jest działaniem w pełnym samadhi. 

lEKST 3-4 

ia' fłl'ł<ł1Pł°($qqoq;i qiq1ijij I 
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ye tv ak,saram anirdeśyam 
avyaktam paryupasate 

sarvatra-gam acintyam ca 
kii{astham aca/am dhruvam 

sanniyamyendriya-griimam 
sarvatra sama-buddhaya� 

te prapnuvanti mam eva 
sarva-bhuta-hite rata� 

ye-ci; tu-ale; ak,saram-który jest poza postrzeganiem zmysłowym; anir
deśyam-nieokreślony; avyaktam-niezamanifestowany; paryupasate-cał
kowicie angażuje się; sarvatra-gam-wszech-przenikający; acintyam-niepo
jęty; ca-również; ku{astham-w centrum; aca/am-hieruchomy; dhruvam
stały; sanniyamya-kontrołując; indriya-gramam-wszystkie zmysły; sar-
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vatra-wszędzie; sama-buddaya�-jednakowo ustosunkowany; te-oni; prap
nuvanti-osiągają; mam-Mnie; eva-na pewno; sarva-bhuta-hite-dobro wszyst
kich żywych isto� rata�-zaangażowany. 

lŁUMACZENIE 
Ale i ci, którzy całkowicie oddali się wielbieniu niezamanifestowanego, 

n iepoznawalnego przez zmysły, wszech-przenikającego, n iepojętego, 
trwałego i n iewzruszonego [ bezosobowej koncepcj i  Prawdy Absolutnej] , 
kontrolując wszystkie zmysły i będąc jednakowo ustosunkowanymi do 
wszystkich - i takie osoby, mające na względzie dobro wszystkich, w 
końcu Mnie osiągają. 

ZNACZENIE 
Ci, którzy wiełbią NajwyższegoBoga, Km1ę, nie bezpośrednio, ale próbują 

osi�nąć Go przez proces pośredni , ostatecznie również osiągają najwyższy 
ceł, Sri Kr�ąę, gdyż zostało powiedziane: "Po wielu narodzinach, człowiek 
wiedzy szuka schronienia we Mnie, wiedząc, że Vasudeva jest wszystkim." 
Kiedy jakaś osoba po wielu narodzinach dochodzi do pełnej wiedzy, 
podporządkowuje się wtedy Panu Kr�ąie. Jeśłi ktoś zbliża się doBoga metodą 
wspomnianą w tym wersecie, musi kontrolować zmysły, pełnić służbę dla 
każdego i zaangażować się w zajęcia pomyślne dla wszystkich żywych istot. 
W końcu osoba taka musi zbliżyć się do Pana Kr�ąy, gdyż w przeciwnym 
wypadku realizacja jej nie będzie doskonała. Często całkowite podporządko
wanie się Kr�ąie poprzedzone jest wieloma pokutami. 

Aby dostrzec Duszę Najwyższą wewnątrz duszy indywidualnej, trzeba 
wyrzec się wszelkich zmysłowych czynności, takich jak patrzenie, słuchanie, 
smakowanie, praca, etc. Wtedy osiąga się zrozumienie, że Dusza Najwyższa 
obecna jest wszędzie. Osoba, która to zrealizowała, nie zazdrości żadnej 
żywej istocie - nie widzi różnicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, 
ponieważ widzi jedynie duszę, a nie jej zewnętrzne okrycie. Ale dla zwykłego 
człowieka, ta metoda impersonałistycznej realizacji duchowej jest drogą 
bardzo trudną. 

lEKST 5 

� m s � ifid <� 'ł I łł oą 'ffi Hł 'ffi .ą d �ilł( I 
3łóą'ffil f{ irrat:� �g:ąf�<Cf� l i  '"' l i  



606 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

k/eśo' dhikataras te�iim 
avyaktiisakta-cetasiim 

avyaktii hi gatir du�kham 
dehavadbhir aviipyate 

[ Rozdz. 1 2  

k/eśa�-kłopot; adhikatara�-bardziej kłopotliwy; te�iim-z nich; avyakta
niezamanifestowany; iisakta-są przywiązane; cetasiim-tych, których umy
sły; avyaktii-niezamanifestowany; hi-z pewnością; gati�-du�k�am-postęp 
jest trudny; dehavadbhi�-wcielonych; aviipyate-osiągnąć. 

TŁUMACZENIE 
Jednakowoż bardzo trudno jest zrobić postęp tym, których umysły 

przywiązane są do niezamanifestowanej, bezosobowej cechy Najwyż
szego Pana, gdyż podążanie tą ścieżką zawsze sprawia wiele kłopotów 
istotom wcielonym. 

ZNACZENIE 
Transcendentaliści znajdujący się na ścieżce realizacji niepojętej , niezama

nifestowanej cechy Najwyższego Pana, nazywani są jniina-yoginami. A 
osoby posiadające pełną świadomośćKr�IJY, zaangażowane w służbę oddania 
dla Pana, nazywa się bhakti-yoginami. Została tutaj wyrażnie zaznaczona 
różnica pomiędzy jniina-yogq i bhakti-yogq. Proces jniina-yogi, chociaż 
ostatecznie prowadzący do tego samego celu.jest bardzo kłopotliwy; podczas 
gdy ścieżka bhakti-yogi, proces bezpośredniej służby oddania dlaNajwyższej 
Osoby Boga jest naturalny i łatwiejszy dla wcielonej duszy.Dusza indywidual
na pozostaje we wcieleniu od czasów niepamiętnych, dlatego niełatwo przy
chodzi jej zrozumieć jedynie teoretycznie, że jej istotna natura nie ma nic 
wspólnego z ciałem. W bhakti-yodze praktykuje się wielbienie BóstwaKr�IJY, 
dlatego że w naszych umysłach utrwalona jest pewna koncepcja cielesna, 
którą można tutaj wykorzystać. Oczywiście wielbienie Najwyższej Osoby 
Boga w Jego formie w świątyni nie jest bałwochwalstwem. Literatura wedyjska 
informuje, że istnieje kult sagu�a i nirgu�a: kult Najwyższego posiadającego 
atrybuty lub nie posiadającego ich. Wielbienie Bóstwa w świątyni jest kultem 
sagwza, gdzie Pan reprezentowany jest przez jakości materialne. Ale forma 
Pana, chociaż reprezentowana przez jakości materialne, takie jak kamień, 
drewno albo farba olejna, nie jest w rzeczywistości materialna. Taka jest 
absolutna natura Najwyższego Pana. Można podać tutaj wulgarny przykład. 
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Jesli wrzucimy listy dojakiejs skrzynki pocztowej napotkanej gdzies najakiejs 
ulicy, to naturalnie dotrą one do miejsca przeznaczenia bez trudu. A le jesli 
wrzucimy te listy do jakiejkolwiek starej skrzynki albo imitacji skrzynki 
pocztowej nie zatwierdzonej przez urząd pocztowy, to nie możemy spodziewać 
się takiego samego efektu. Podobnie, Bóg ma autoryzowaną reprezentację w 
postaci Bóstwa, która nazywa się arca-vigraha. Ta arca-vigraha jest inkar
nacją Najwyższego Pana. Bóg przyjmuje służbę poprzez tę formę. Pan jest 
wszechmocny i wszechpotężny, zatem poprzez Swoją inkarnację w arca
vigraha może On przyjąć służbę od wielbiciela, aby w ten sposób ułatwić mu 
pełnienie jej w uwarunkowanym stanie życia. 

Wielbiciel nie ma więc trudnosci w szybkim i bezposrednim zbliżeniu się do 
Najwyższego. Natomiast scieżka tych, którzy przyjęli bezosobowy sposób 
realizacji duchowej jest bardzo trudna. Muszą oni zrozumieć niezamanifesto
waną reprezentację Najwyższego, studiując taką literaturę wedyjską, jak 
Upani�ady; muszą nauczyć się sanskrytu; zrozumieć niepostrzegalne uczucia 
i muszą zrealizować wszystkie te procesy. Nie jest to łatwe dla zwykłego 
człowieka. Natomiast osoba w swiadomosci Kr�QY zaangażowana w służbę 
oddania, jedynie przez poddanie się przewodnictwu bona fide mistrza 
duchowego, składanie pokłonów przed Bóstwem, słuchanie o chwalebnych 
czynach Pana i jedzenie pozostałosci pokarmu ofiarowanego Panu - bez trudu 
realizuje Najwyższą Osobę Boga. Nie ma wątpliwosci co do tego, że 
impersonalisci niepotrzebnie przyjmują trudniejszą drogę, ryzykując tym, że 
ostatecznie mogą nie zrealizować Prawdy Absolutnej .  Natomiast wielbiący 
Boga osobowego, bez żadnego ryzyka, kłopotu czy trudnosci, szybko zbliżają 
się do Najwyższej Osoby. Podobne stwierdzenie znajduje się w Śrimad
Bhiigavatam. Powiedziane jest tam, że jesli ktos pragnie ostatecznie pod
porządkować się Najwyższej Osobie Boga (ten proces podporządkowania 
nazywany jest bhakti), to jest rzeczą wątpliwej wagi zadawanie sobie trudu, 
aby zrozumieć co jest Brahmanem, a co Nim nie jest. Można stracić na to 
dociekanie całe życie, a rezultat takowych poczynań bywa wysoce kłopotliwy. 

Żywa istota jest wiecznie indywidualną duszą. Poprzez realizację aspektu 
wiedzy i wiecznosci może ona połączyć się z duchową całoscią, ale nie 
zrealizuje w ten sposób aspektu szczęscia. Taki wysoce kształcony w procesie 
jniina-yogi transcendentalista może, dzięki łasce jakiegos bhakty,  dojsć do 
momentu bhakti-yogi, czyli służby oddania. Ale również wtedy długa 
praktyka impersonalizmu staje się dla niego źródłem kłopotów, gdyż nie jest 
mu tak łatwo porzucić koncepcję bezosobową. Zatem wcielona dusza zawsze 
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jest w kłopocie, jeśli chce zrealizować niezamanifestowanego, zarówno w 
czasie praktyki, jak i w momencie realizacji. Każda żywa istota posiada 
częściową niezależność, ale należy wiedzieć to na pewno, że realizacja 
niezamanifestowanego nie jest zgodna z naturąjej pełnej szczęścia duszy. Nie 
należy zatem podejmować tego procesu. Najlepszą drogą dla każdej indywi
dualnej istoty jest proces świadomości Kr�ąy, który polega na całkowitym 
zaangażowaniu się w shlżbę oddania. Jeśli ktoś lekceważy służbę oddania, to 
zawsze istnieje niebezpieczeństwo zwrócenia się w kierunku ateizmu. Zatem 
proces skupiania uwagi na niezamanifestowanym, niepojętym, niepoznawal
nym przez zmysły, tak jak zostało to wyrażone w tym wersie, nie 'powinien być 
nigdy polecany. A szczególnie nie powinien być polecany w tej epoce. Pan 
Kr�ąa również nie zachęca do podejmowania tej ścieżki. 

IBKST 6-7 

� Q; � � � � i«m: I 
3ł„��ą � 1lł \.� � l i  � l i  
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ye tu sarvi'u;i karmar;i 
mayi sannyasya mat-para� 

ananyenaiva yogena 
mam dhyayanta upasate 

te�am aham samuddharta 
mrtyu-samsara-sagarat 

bhavami na cirat partha 
mayy aveśita-cetasam 

ve-ten, kto; tu-ale; sarvar;i-wszystkie; karmar;i-czynności; mayi-dla 
Mnie; sannyasya-porzucając; mat-para�-będąc przywiązanym do Mnie; 
ananyena-niepodzielnie; eva-na pewno; yogena-przez praktykę takiej 
bhakti-yogi; mam-Mnie; dhyayanta�-medytując; upasate-wielbić; te�am-
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ich; aham-Ja; samuddharta-wybawiciel; mrtyu-śmierć; samsara-egzysten
cja materialna; siigarat-z oceanu; bhaviimi-staje się; na cirat-niedługi czas; 
piirtha-0 synuPfthy; mayi-Mnie; iiveśita-skupiony; cetasiim-tych, których 
umysły są takie. 

TŁUMACZENIE 
Tego zaś, co aby Mnie wielbić, wszelkie porzuca zajęcie i w pełnym 

oddaniu Mnie się powierza, a pełniąc służ bę oddania medytuje zawsze 
o Mnie, pogrążywszy swój umysł we Mnie - tego, o synu Prthy, szybko 
wyzwalam z oceanu narodzin i śmierci. 

ZNACZENIE 
Pełniąc czystą służbę oddania wielbiciel szybko pojmuje, żeBógjest wielki, 

a dusza indywidualna jest od Niego zależna. Pełnienie służby dla Pana jest jej 
zbawiennym obowiązkiem, gdyż w przeciwnym wypadku uwikłana zostanie 
w służbę mayi, złudnej energii. 

Jak to oznajmiono wcześniej ,  Najwyższego Pana można zrozumieć jedynie 
poprzez służbę oddania. Należy zatem być całkowicie oddanym Panu. Aby 
osiągnąć Km1ę, należy całkowicie skupić naNim swój umysł i pracować tylko 
dla Niego. Nie ma znaczenia jaki rodzaj pracy ktoś wykonuje, ale praca ta 
powinna być wykonywana tylko dla Kr�QY· Jest to wzorem służby oddania. 
Wielbiciel nie pragnie żadnych osiągnięć poza zadowoleniem Najwyższej 
Osoby Boga. Jego misją życiową jest zadowalanie Kr�QY i może poświęcić 
wszystko, aby osiągnąć ów cel. Tak postąpił właśnie Arjuna w bitwie na Polu 
Kuruk�etra. Proces jest bardzo prosty: można poświęcić się całkowicie 
swojemu zajęciu i jednocześnie intonować Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa 
Kr�Qa, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takie 
transcendentalne intonowanie przyciąga wielbiciela do Osoby Boga. 

Najwyższy Pan obiecuje tutaj ,  że prędko wyzwoli z oceanu materialnej 
egzystencji czystego wielbiciela, zaangażowanego w ten sposób w służbę 
oddania. Ci, którzy są zaawansowani w praktyce yogi, mogą według własnej 
woli przenieść swoją duszę na jakąkolwiek planetę, odpowiednio do swojego 
pragnienia. Inni korzystają z tej okazji na różne sposoby, ale jeśli chodzi o 
wielbiciela, to jak zostało tutaj wyrażnie powiedziane, Sam Pan go zabiera. 
Nie musi czekać, by zdobyć doświadczenie, które pozwoliłoby mu się 
przenieść do nieba duchowego. 
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Werset z Varaha PuralJa mówi: 

nayami paramam sthanam arciradi-gatim vina 
garu<ja-skandham aropya yatheccham anivarita� 

[Rozdz. 1 2  

Znaczenie tego wersetu jest takie, że wielbiciel nie musi praktykować 
a�{ańga-yogi, po to aby przenieść swoją duszę na planety duchowe. Odpo
wiedzialność za to bierze na siebie Sam Najwyższy Pan. Wyrażnie oznajmia 
On tutaj , że Sam jest wyzwolicielem .  Swojego wielbiciela. Małe dziecko 
znajduje się całkowicie pod opieką rodziców, a zatem jego pozycja jest 
bezpieczna. Podobnie, wielbiciel Pana nie musi czynić wysiłku, aby poprzez 
praktykę yogi przenieść się na inne planety. Sam Najwyższy Pan, dzięki 
Swojemu wielkiemu miłosierdziu, przybywa natychmiast unoszony przez 
Swojego ptaka Garuąę, i natychmiast wyzwała swojego wielbiciela z tej 
egzystencji materialnej. Chociaż człowiek, który wpadł do oceanu może być 
doskonałym pływakiem i może wytrwałe zmagać się z falami, to jednak nie 
jest w stanie sam siebie ocalić . Ale może się zdarzyć, że przybędzie ktoś inny, 
kto bez trudu wydostanie go z wody. Podobnie Pan wyciąga Swojego 
wielbiciela z tej egzystencji materialnej .  Musi on tylko praktykować łatwy 
proces świadomości Kr�QY i całkowicie zaangażować się w służbę oddania. 
Każdy inteligentny człowiek powinien zawsze preferować proces służby 
oddania ponad wszystkie inne ścieżki. Naraya1Jiya potwierdza to w następu
jący sposób: 

ya vai sadhana-sampatti-puru�artha-catu�{aye 
taya vina tad-apnoti naro naraya1Jaśraya� 

Znaczenie tego wersetu jest takie, że nie należy angażować się w różnego 
rodzaju procesy czynności zyskownych czy też kultywowanie wiedzy poprzez 
spekulacje umysłowe. Ten, kto oddany jest Najwyższej Osobie, może 
osiągnąć wszystkie korzyści czerpane z innych procesów yogi, spekulacj i 
umysłowych, rytuałów, ofiar, dobroczynności ,  etc. Jest to szczególnym dob
rodziejstwem służby oddania. 

Jedynie przez intonowanie świętego imienia Kr�QY - Hare Kr�Qa, Hare 
Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare - wielbiciel Pana może bez trudu i szczęśliwie osiągnąć najwyższe 
przeznaczenie, ale celu tego nie można osiągnąć przez żaden inny proces 
religi i .  

Konkluzja Bhagavad-gity została przedstawiona w rozdz. osiemnastym: 
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sarva-dharman parityajya mam ekam śara1:zam vraja 
aham tvam sarva-papebhyo mok�ayi�yami ma śuca�. 

6 1 1 

Należy porzucić wszystkie inne procesy samo-realizacji i po prostu pełnić 
służbę oddania w świadomości Km1y. To umożliwi osiągnięcie najwyższej 
doskonałości życia. Nie trzeba rozpamiętywać grzesznych czynów swojego 
przeszłego życia, gdyż Najwyższy Pan całkowicie przejmuje opiekę nad taką 
oddaną Mu osobą. Zatem nie należy szukać wyzwolenia błądząc po innych 
drogach realizacji duchowej. Niechaj każdy przyjmie schronienie najwyż
szego, wszechmocnego Boga, Km1y, gdyż to jest najwyższą doskonałością 
życia. 

lEKST 8 

� 1R � idą �ft rąą�ą I 
f.łąfąt;ąfu � mr ��if Wf m: l i � l i  

mayy eva mana adhatsva 
mayi buddhim niveśaya 

nivasi�yasi mayy eva 
ata urdhvam na samśaya� 

mayi-na Mnie; eva-z pewnością; mana�-umysł; adhatsva-skoncentruj ; 
mayi-na Mnie; buddhim- inteligencję; niveśaya-zwróć; nivasi�yasi-pro
wadż; mayi-doMnie; eva-na pewno; ata�-dlatego; urdhvam-do; na-nigdy; 
samśaya� -wątpliwości. 

TŁUMACZENIE 
Skoncentruj swój umysł n a  Mnie, Najwyższej Osobie Boga, i całą swoją 

intel igencję pogrąż we Mnie. W ten sposób bez wątpienia zawsze 
będziesz żył we Mn ie. 

ZNACZENIE 
Ten, kto zawsze zaangażowany jest w służbę oddania dla Pana Krg1y, żyje 

zawsze w bezpośrednim, transcendentalnym związku z Najwyższym Panem. 
Nie ma więc wątpliwości co do tego, że jego pozycja jest od samego początku 
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transcendentalna. Wielbiciel nie żyje na planie materalnym - żyje on w 
K�Qie. Święte imię Pana i Pan nie są czymś różnym ; zatem kiedy wielbiciel 
intonuje - Hare K�Qa - Kr�Qa i Jego wewnętrzna energia tańczą na jego 
języku. Kiedy ofiarowuje Km1ie pożywienie, Kr�Qa bezpośrednio przyjmuje 
ten pokarm. A spożywając pozostałości tego pokarmu - bhakta zostaje 
uświęcony, jako że Kr�ąa i prasadam nie są czymś różnym. Proces ten 
polecany jest w Gicie i innej literaturze wedyjskiej, ale trudno jest go 
zrozumieć osobom, które nie są zaangażowane w służbę oddania. 

lEKST 9 

3N ITT �� W1' � � � I 
�-q .... ,ą .... ą""'l ...... i � mt) lftflRJT� � 1 1  � 1 1  

atha cittam samadhatum 
na śakno$i mayi sthiram 

abhyasa-yogena tato 
mam icchaptum dhananjaya 

atha-jeśłi, zatem; cittam-umysł; samadhatam-skupiając; na-nie; śak
no$i-w stanie; mayi-na Mnie; sthiram-skoncentrowany; abhyasa-praktyka; 
yogena-przez służbę oddania; tata!z-zatem; mam-Mnie; iccha-pragnij; 
aptum-osiągnąc; dhananjaya--0 Arjuno. 

TŁUMACZENIE 
Mój drogi Arjuno, zdobywco bogactw, jeśli nie jesteś w stan ie skoncen

trować s ię na Mnie bez przeszkód, przestrzegaj wobec tego zasad bhakti
yogi .  W ten sposób rozwiniesz pragnienie, by Mnie osiągnąć. 

ZNACZENIE 
Werset ten wspomina o dwóch procesach bhakti-yogi. Pierwszy odnosi się 

do tych, którzy faktycznie rozwinęli przywiązanie do Kr�ąy poprzez miłość 
transcendentalną. Drugi proces jest dla tych, którzy jeszcze nie rozwinęli 
takiego przywiązania doNajwyższejOsoby poprzez miłość transcendentalną. 
Dla tej drugiej klasy istnieje wiele zasad i przepisów, których powinno się 
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przestrzegać, aby ostatecznie osiągnąć stan przywiązania do Kr�Qy. Bhakti
yoga jest oczyszczaniem zmysłów. W obecnym momencie, w życiu material
nym, zmysły są zawsze bardzo nieczyste, gdyż zajęte są samozadowalaniem. 
Mogą one zostać oczyszczone poprzez praktykę bhakti-yogi. A w stanie 
oczyszczonym wchodzą one w bezpośredni kontakt z N aj wyższym Panem. W 
tym życiu materialnym mogę służyć jakiemuś panu, ale nie służę mu z 
prawdziwą miłością. Moim celem jest zdobycie pieniędzy. Również ów pan 
nie kieruje się miłością; po prostu przyjmuje ode mnie służbę i płaci mi. Więc 
nie ma tu mowy o miłości. Ale w życiu duchowym należy wznieść się do 
czystego stanu miłości. Taki stan miłości można osiągnąć przez praktykę 
służby oddania pełnionej obecnymi zmysłami. 

Teraz ta miłość Boga istnieje w każdym sercu w stanie uśpionym i 
manifestuje się ona na różne sposoby, ale jest zanieczyszczona przez 
obcowanie z materią. Aby obudzić tą drzemiącą w nas naturalną miłość do 
Kr�Qy, musimy oczyścić wszelkie nasze związki materialne. Na tym polega 
cały proces. 

Aby praktykować bhakti-yogę, należy, pod kierunkiem mistrza duchowego, 
przestrzegać pewnych zasad: należy wstawać wcześnie rano, brać kąpiel, 
odwiedzać świątynię, modlić się tam i intonowaćHareKr�Qa, zbierać kwiaty i 
ofiarowywać je Bóstwu, gotować pokarm również po to, aby ofiarować go 
Bóstwu, spożywać prasadam, itd. Istnieją różne przepisy i zasady, których 
należy przestrzegać. Należy również ciągłe słuchać od czystych wielbicieli 
Bhagavad-gity i Śńmad-Bhagavatam. Ta praktyka może pomóc każdemu 
wznieść się do poziomu miłości Boga. A wtedy można być pewnym zbliżania 
się do królestwa Boga. Praktykowanie bhakti-yogi z przestrzeganiem zasad i 
stosowaniem się do wskazówek mistrza duchowego, niewątpliwie doprowadzi 
do miłości Boga. 

lEKST 1 0  
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abhyase'py asamartho'si 
mat-karma-paramo bhava 

· mad-artham api kanna�1i 
kun1a11 siddhim al'iipsyasi 
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abhyase-w praktyce; api-nawet; asamartha�-niezdołny; as i-jesteś; mat
karma-Moja praca; parama�-najwyższy; bhava-staniesz się; mat-artham
dła Mnie; api-nawet jeśli; karmizl}i-co; kurvan-wykonując; siddhim-dos
konałość; a i·apsyasi-osiągniesz. 

Il. UMACZENIE 
Jeśl i  nie możesz praktykować zasad bhakti-yogi, wtedy spróbuj po 

prostu pracować dla Mnie, gdyż przez pracę taką dojdziesz do stanu 
doskonałości. 

ZNACZENIE 
Ten, kto nie jest nawet w stanie praktykować zasad bhakti-yogi pod 

kierunkiem mistrza duchowego, może też, poprzez pracę dla Najwyższego 
Pana, zostać doprowadzony do stanu doskonałości. To, jak należy wykonywać 
taką pracę, wytłumaczył już pięćdziesiąty piąty werset rozdziału jedenastego. 
Należy być sympatykiem szerzenia ruchu świadomości Kr�Qy. Jest wielu 
wielbicieli, którzy zajęci są szerzeniem świadomości Kr�QY i potrzebna jest im 
pomoc. Jeśli więc ktoś nawet nie może bezpośrednio praktykować zasad 
bhakti-yogi, to może pomóc w takiej pracy. Każde przedsięwzięcie wymaga 
jakiegoś kawałka ziemi, kapitału, organizacji i nakładu pracy. Tak jak do 
interesów potrzebne jest jakieś miejsce, kapitał, praca i jakaś zorganizowana 
działalność, tak i te same rzeczy potrzebne są w służbie dla Kr�Qy. Różnica 
jest jedynie taka, że materialista pracuje dla zadowalania zmysłów. Tą samą 
pracę można jednakże wykonywać dla zadowolenia Kr�QY i będzie to 
działalność duchowa. Jeśli ktoś ma pod dostatkiem pieniędzy, to może pomóc 
przy budowie świątyni czy budynku potrzebnego do głoszenia świadomości 
Kr�QY albo może pomóc w publikowaniu książek. Są różne poła działalności i 
należy być zainteresowanym taką działalnością. Jeśli ktoś nie może poświęcić 
rezultatów całej swojej pracy na propagowanie świadomości Kr�Qy, to może 
oddawać na ten ceł pewien procent swoich dochodów. Taka dobrowolna 
służba na korzyść świadomości Kr�QY pomoże danej osobie osiągnąć wyższy 
stopień miłości Boga i następnie doprowadzi ją do doskonałości. 

TEKST 1 1  
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athaitad apy aśakto'si 
kartum mad-yogam iiśrital} 

sarva-karma-phala-tyiigam 
tata/} kuru yatiitmaviin 
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at ha-nawet chociaż; etat-to; api-również; aśaktal}-niezdolny; asi-jesteś; 
kartum-pełnić; mat-dla Mnie; yogam-służba oddania; iiśrital}-schronienie; 
sarva-karma-wszystkie czyny; pha/a-rezultat; tyiigam-dla wyrzeczenia 
się; tatal}-zatem; kuru-pracuj; yata-iitmavan-w sobie usytuowany. 

Il. UMACZENIE 
Jeśli jednakże n ie jesteś w stanie pracować w takiej świadomości, wtedy 

spróbuj pracować wyrzekając się wszystkich owoców swojej pracy i tym 
sposobem w sobie spróbuj się umocnić. 

ZNACZENIE 
Może się tak zdarzyć, że ktoś nie może nawet sympatyzować z działalnością 

w świadomości Kr�QY ze względów społecznych, rodzinnych czy religijnych, 
czy też z powodu jakichś innych przeszkód. Na przykład, może spotkać się ze 
sprzeciwami członków rodziny czy z wieloma innymi kłopotami. Ci, którzy 
mają takie problemy otrzymują radę, aby nagromadzone owoce swojej pracy 
przeznaczyli na jakiś dobry ceł. Taki sposób postępowania polecają Vea'.r. 
Znajduje się tam wiele opisów ofiar i specjalnych funkcji pumundi, czyli
szczególnych działań, na które można poświęcić owoce swoich wcześniejszych 
prac. W ten sposób można stopniowo wznieść się do poziomu wiedzy. 
Wiadomo również, że jeśli ktoś, kto nie jest nawet zainteresowany świado
mością Km1y, wspomaga jakiś szpital czy inną instytucję społeczną, to 
wyrzeka się w ten sposób ciężko zapracowanych owoców swojego działania. 
Taki sposób postępowania jest również · polecony tutaj, ponieważ przez 
praktykowanie wyrzeczenia się owoców swojej pracy, osoba taka z pewnością 
stopniowo oczyści swój umysł. A jeśli umysł jest oczyszczony,jest on w stanie 
zrozumieć świadomość Kr�Qy. Oczywiście świadomość Km1y nie jest zależna 
od żadnych innych doświadczeń, gdyż sama taka świadomość jest w stanie 
oczyścić umysł, ale jeśli są jakieś przeszkody w praktykowaniu jej. wtedy 
można po prostu wyrzekać się owoców swojego działania. W takiej sytuacji 
można pełnić służbę społeczną, środowiskową, narodową, można poświęcić 
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się dla kraju itp„ tak, aż pewnego dnia osoba taka będzie mogła dojść do etapu 
czystej służby oddania dla Najwyższego Pana. Bhagavad-gita oznajmia: 
yata� pravrttir bhutanam: Jeśli ktoś decyduje poświęcić się dla wyższego 
celu, to nawet jeśli nie wie, że najwyższym celem jest Kr�Qa, stopniowo, 
poprzez proces ofiary, dojdzie do takiego zrozumienia. 

lEKST 1 2  
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śreyo h i  jnanam abhyasaj 
jnanad dhyanam viśi�yate 

dhyanat karma-phala-tyagas 
tyagac chantir anantaram 

śreya�-lepiej; hi-na pewno; jnanam-wiedza; abhyasat-przez praktykę; 
jnanat-1epsza niż wiedza; dhyanam-medytacja; viśi�yate-szczególnie brana 
jest pod uwagę; dhyanat-z medytacji; karma-phala-tyaga�-wyrzeczenie się 
owoców czynu; tyagat-przez takie wyrzeczenie; śanti�-pokój; anantaram
następnie. 

TI:, UMACZENIE 
Jeśli i do tego nie możesz się zastosować, wtedy zajmij się kultywacją 

wiedzy. Lepszą od wiedzy jednakże jest medytacja. A lepszym od 
medytacj i jest wyrzeczenie się owoców swojego działania, gdyż przez 
takie wyrzeczenie można osiągnąć spokój umysłu. 

ZNACZENIE 
Jak wspomniano w poprzednich wersetach, są dwa rodzaje służby oddania: 

służba oddania poprzez przestrzeganie zasad i służba oddania w pełnym 
przywiązaniu i miłości do Km1y, Najwyższej Osoby Boga. Ci, którzy 
rzeczywiście nie są w stanie przestrzegać zasad świadomości Kr�QY, powinni 
kultywować wiedzę, gdyż poprzez tę wiedzę będą mogli zrozumieć swoją 
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rzeczywistą pozycję. Stopniowo wiedza rozwinie się w medytację. Poprzez 
medytację można, w procesie stopniowym, zrozumieć Najwyższą Osobę 
Boga. Są procesy, w których medytujący utożsamiają się z Najwyższym i ten 
rodzaj medytacji jest preferowany w przypadku, gdy ktoś jest niezdolny do 
zaangażowania się w służbę oddania. Jeśli ktoś nie jest w stanie medytować w 
ten sposób, to istnieją określone obowiązki polecane przez Vedy dla brami
nów, vaiśyów i śudrów, o których informacje znajdziemy w ostatnim rozdz. 
Bhagavad-gity . Ale we wszystkich przypadkach należy wyrzekać się rezul
tatów swojej pracy - to znaczy, że rezultaty karmy należy przeznaczać na 
jakiś dobry cel. Podsumowując: aby osiągnąć Najwyższą Osobę Boga, 
najwyższy cel, można praktykować jeden z dwu procesów - jeden proces 
polega na stopniowym rozwoju, a drugi proces jest bezpośredni. Metodą 
bezpośrednią jest służba oddania w świadomości Kr�Qy, a druga metoda 
polega na wyrzeczeniu się owoców swojego działania. W ten sposób można 
dojść do etapu wiedzy, następnie do etapu medytacji, potem do etapu 
zrozumienia Duszy Najwyższej i w końcu Najwyższej Osoby Boga. Można 
przyjąć proces stopniowy lub bezpośredni. Nie każdy może praktykować 
proces bezpośredni, dlatego proces pośredni jest również dobry. Należy 
jednak wiedzieć, że proces pośredni nie został polecony Arjunie, gdyż on 
znajduje się już na etapie służby oddania w miłości do Najwyższego Pana. 
Proces pośredni jest dla tych, którzy tego stanu jeszcze nie osiągnęli. Takie 
osoby powinny przyjąć stopniowy proces wyrzeczenia, wiedzy, medytacji i 
realizacji Duszy Najwyższej i Brahmana, ale jeśli chodzi o Bhagavad-gitę, to 
kładzie ona nacisk na proces bezpośredni. Każdemu radzi ona przyjąć proces 
bezpośredni, czyli podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, Kr�Qie. 

lEKST 1 3 - 1 4  
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adve�{ii sarva-bhutiiniim 
maitra� karu!ia eva ca 
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11irmamo 11irahaiikara1J 
sama-dufJkha-sukhalJ k�am/ 

sa11tu$f a/J satatam yog/ 
yatatma dr<fha-niścayalJ 

ma.1·.1·-arp ita-ma110-buddhir 
yo mad-bhaktalJ sa me pr�1·a1J 

[Rozdz. 1 2  

adre$[a-nie zazdrosny; sarva-bhutanam -dla wszystkich żywych istot; 
maitra!J-przyjacielski; karo (iafJ-dobry; eva-na pewno; ca-również; nir
mamafJ-pozbawiony poczucia własności; nirahańkarafJ-pozbawiony fałszy
wego ego; sama-jednakowo; dufJkhafJ-niedola; sukhalJ-szczęście; k�am/
przebaczając; santu�{afJ-zadowolony; satatam-zadowolony; yog/-zaanga
żowany w służbę oddania; yata-atma-dążąc; drdlJaniścayalJ -z determi
nacją; mayi-do M nie; arpita-zaangażowany; manafJ-umysł; buddhilJ
inteligentny; yalJ-ten, kto; mat-bhaktalJ-Mój wielbiciel; salJ me  pn)·a!J-jest 
Mi  drogi . 

1L UMACZENIE 

Kto nie zazdrości n ikomu i jest przyjacielem wszystkich żywych istot, 
kto nie uważa się za właściciela niczego i wolny jest od fałszywego ego, 
jednakim będąc wobec niedoli i szczęścia,  kto z awsze jest z adowolony 
i z determinacją pełni służbę oddania, kto przyjmuje Mnie swoim 
umysłem i inteligencją - ten jest Mi bardzo drogi. 

ZNACZENIE 

Wracając znowu do istoty czystej służby oddania, Pan opisuje w tych dwu 
wersetach transcendentalne cechy czystego wielbiciela.  Czysty wielbiciel 
nigdy i w żadnych okolicznościach nie ulega uczuciu niepokoju i nigdy nie 
zazdrości nikomu. Nie jest też wrogiem swojego wroga. Myśli ,  że powodem 
tego, iż ktoś występuje jako jego wróg, są jego własne złe czyny z przeszłośc i. 
Uważa więc, że lepiej cierpieć niż protestować. Sr/mad-Bhaga vatam oznaj
mia: tar te 'nukampam su-samik�yamatJo . Kiedykolwiek wielbiciel jest w 
niedoli albo popada w jakieś kłopoty, zawsze przyjmuje to jako łaskę Pana. 
Myśli on: "Z powodu swoich przeszłych grzechów powinienem cierpieć o 
wiele bardziej ,  niż cierpię obecnie. Tylko dzięki miłosierdziu Najwyższego 
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Pana nie otrzymuję całej kary, na którą zasłużyłem. Dzięki łasce Najwyższej 
Osoby Boga została ona zmniejszona do minimum" . Dlatego, pomimo wielu 
niepomyślnych okoliczności jest on zawsze spokojny, cichy i cierpliwy. 
Wielbiciel jest zawsze dobry i uprzejmy dla wszystkich, nawet dla swoich 
wrogów. Nirmama oznacza, że wielbiciel nie przywiązuje wielkiej wagi do 
przyjemności i kłopotów związanych z ciałem, gdyż doskonałe wie, że nie jest 
tym ciałem materialnym. Nie utożsamia się z ciałem, zatem wolny jest od 
fałszywego ego i jest zrównoważony zarówno w szczęściu, jak i niedoli. Jest 
tolerancyjny i zadowolony ze wszystkiego cokolwiek Pan przeznaczy dla 
niego. Nie ubiega się o rzeczy trudne do osiągnięcia. Dlatego jest zawsze 
radosny. Jest on w pełni doskonałym mistykiem, gdyż ściśle przestrzega 
instrukcji swojego mistrza duchowego, kontroluje zmysły i jest zdetermino
wany. Nie wpływają na niego fałszywe argumenty, gdyż nikt nie może 
odwieść go od służby oddania, którą pełni z wielką determinacją. Jest on w 
pełni świadomy tego, że Kr�i:ia jest wiecznym Panem, więc nikt nie może go 
zaniepokoić. Wszystkie te cechy umożliwiają mu całkowite zdanie się na 
Najwyższego Pana. Taki poziom służby oddania jest niewątpliwie czymś 
bardzo rzadkim, ale wielbiciel osiąga ten stan przez przestrzeganie zasad 
służby oddania. Najwyższy Pan mówi, ponadto że taki wielbiciel jest Mu 
bardzo drogi, gdyż Pan zawsze jest zadowolony ze wszystkich jego czynów 
spełnianych w pełnej świadomości Kr�i:iy. 

lEKST 1 5  
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yasman nodvijate loko 
lokan nodvijare ca ya� 

har�amar�a-bhayodvegair 
mukto ya� sa ca me pr�1·a� 

yasmar-od którego; na-nigdy; udrijare-niepokoi; loka�1 -osoby : !okar 
-osoby; na-nigdy; advijare-zaniepokojony: ca-również: yab-każdy: har�a-
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szczęsc1e; amar.Ja-niedola; bhaya-bojażliwość; udvegai�-z niepokojem; 
mukta�-uwolniony; ya�-kto; sa�-każdy; ca-również; me-Mój; priya�
bardzo drogi. 

11:. UMACZENIE 
Kto nie przysparza innym trudności i wolny jest od niepokoju, kto 

zrównoważony jest tak w obliczu szczęśc ia, jak i n ieszczęścia, ten jest Mi 
bardzo drogi. 

ZNACZENIE 
Opisano tutaj kilka następnych cech doskonałego wielbiciela. Bhakta taki 

nie jest dla nikogo przyczyną kłopotów, trosk, obawy czy niezadowolenia. 
Ponieważ jest on dobry dla każdego, postępuje w taki sposób, aby nie być 
przyczyną niepokoju dla innych i jest zrównoważony, gdy inni próbują go 
niepokoić. To dzięki łasce Pana jest on tak wyćwiczony, że żadne zakłócenia 
zewnętrzne nie są w stanie zakłócić jego spokoju. Wszelkie takie okoliczności 
materialne nie mogą mieć na niego żadnego wpływu, albowiem zawsze jest 
zaabsorbowany świadomością Kr�r:iy i zaangażowany w służbę oddania. Na 
ogół materialista jest bardzo szczęśliwy, gdy nadaży mu się okazja do 
zadowolenia zmysłów i ciała, ale kiedy widzi, że inni mają coś dla 
zadowalania zmysłów a on nie, jest wtedy smutny i zazdrosny. Kiedy 
spodziewa się zemsty ze strony swojego wroga, jest przestraszony. A kiedy nie 
odnosi sukcesu w jakimś przedsięwzięciu, jest przygnębiony i zniechęcony. 
Wielbiciel Pana natomiast jest zawsze transcendentalny wobec wszystkich 
takich przeciwności - dlatego jest on bardzo drogi Kr�r:iie. 

TEKST 1 6  
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anapek,Ja� śucir dak,Ja 
udiisino gata-vyatha� 

sarviirambha-parityiigi 
yo mad-bhakta� sa me priya� 
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anapek$a�-neutralny; śuci�-czysty; dak$a�-doświadczony; udasina�
wolny od trosk; gata-vyatha�-wolny od strapień; sarva-arambha-wszelkie 
wysiłki; parityagi-wyrzeczony; ya�-każdy; mat-bhakta�-Mój wielbiciel; 
sa�-on; me-Mnie; priya�-bardzo drogi. 

Il.. UMACZENIE 
Wielbiciel, który nie jest zależny od zwykłego biegu zdarzeń, który jest 

czysty, doświadczony, wolny od bólów i trosk, i który nie ubiega się o 
żaden zysk - taki wielbiciel jest Mi  bardzo drogi. 

ZNACZENIE 
Można ofiarować pieniądze wielbicielowi, ale on sam nie powinien o nie 

wałczyć. Jeśli pieniądze przychodzą do niego dzięki łasce Pana, nie jest on 
tym podniecony. Wielbiciel kąpie się przynajmniej dwa razy dziennie i wstaje 
wcześnie rano, aby pełnić swoją służbę oddania. W ten sposób jest naturalnie 
czysty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wielbiciel jest zawsze człowie
kiem doświadczonym, gdyż zna istotę wszelkiej działalności w życiu i jest 
całkowicie przekonany o autorytecie pism świętych. Wielbiciel nigdy nie 
bierze strony jakiejś określonej partii, zatem jest on wolny od wszelkich 
związków i przywiązań. Nigdy nie poddaje się żadnym cierpieniom, gdyż 
wolny jest od wszelkich desygnatów. Wie, że jego ciało jest desygnatem, więc 
jeśli zdarzają mu się jakieś cierpienia, jest wobec nich obojętny. Czysty 
wielbiciel nigdy nie ubiega się o nic, co byłoby w niezgodzie z zasadami służby 
oddania. Np. skonstruowanie wielkiego budynku wymaga dużego nakładu 
energii, więc nie angażuje się w taką rzecz, jeśli nie jest to korzystne dla jego 
postępu w służbie oddania. Może podjąć wszelkiego rodzaju trudy, aby 
skonstruować świątynią dla Pana, ale nie buduje wielkiego domu dla swoich 
krewnych. 

TEKST 1 7  
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yo na hrFati na dre${i 
na śocati na kaiik$ati 
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śubhaśubha-parityagi 
bhaktiman ya!z sa me priya!z 
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ya!z-ten, kto; na-nigdy; hr$yati-znajduje przyjemność; na-nigdy; dve${i
martwi się; na-nigdy; śocati-rozpacza; na-nigdy; kai7k$ati-pragnie; śubha 
-pomyślny; aśubha-niepoinyślny; parityagi-wyrzeczony; bhaktiman-bhak 
ta; ya!z-ten, kto; sa!z-jest on; me-Mój; priya!z-drogi. 

11:.UMACZENIE 
Ten, kto n igdy nie ulega przyjemności ani zmartwieniu, n igdy nie 

rozpacza i wolny jest od pragnień, kto wyrzeka się zarówno pomyślnych, 
jak i n iepomyślnych rzeczy, ten jest Mi bardzo drogi. 

ZNACZENIE 
Czysty wielbiciel nigdy nie jest szczęśliwy ani zmartwiony z powodu 

materialnego zysku czy straty.Ani nie zależy mu bardzo na tym, by mieć syna 
czy ucznia, ani nie martwi się, gdy ich nie ma. Nie rozpacza kiedy traci coś 
sobie bardzo drogiego, jak również nie jest niezadowolony, gdy nie otrzymuje 
tego, czego pragnie. Jest on transcendentalny wobec wszelkiego rodzaju 
dobrych i niedobrych, czy grzesznych czynów. Jest on gotów podjąć wszelkie 
ryzyko dla zadowolenia N aj wyższego Pana i nic nie jest dla niego przeszkodą 
w pełnieniu służby oddania. Taki wielbiciel jest bardzo drogi Km1ie. 

TEKST 1 8- 1 9  
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sama!z śatrau ca mitre ca 

tatha manapamanayo!z 
śi l0$1Ja-su kh a-du !i k he$U 

sama!z sanga-vivarjita!z 

tulya-ninda-stutir mauni 
santU${O yena kenacit 
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aniketa� sthira-matir 
bhaktimiin me priyo nara� 

623 

sama�-jednakowy; śatrau-dła wroga; ca-również; mitre-dła przyjaciół; 
ca-również; tatha-tak; miina-honor; apamiinayo�-hańba; śita-zimno; 
U$�a-upał; sukha-szczęście; du�khe$u-niedoła; sama�-zrównoważony; 
sanga-vivarjita�-wołny od wszelkich związków; tulya-jednakowy; nindii
zniesławienie; stuti�-sława; mauni-cichy; santU,\'{a�-zadowołony; yena
jakoś; kena-czy inaczej; cit-jeśli; aniketa�-nie mając stałego miejsca 
pobytu; sthira-niewzruszony; mati�-determinacja; bhaktimiin-zaangażo
wany w służbę oddania; me-Mój; pr(ya�-drogi; nara�-człowiek. 

TŁUMACZENIE 
Kto jednakowy ma stosunek tak do przyjaciół, jak i do wrogów, kto 

n iewzruszony pozostaje wobec sławy i niesławy, upału i z imna, szczęścia 
i n ieszczęścia, kto zawsze wolnym od zan ieczyszczeń będąc zawsze 
cichy jest i zadowala się czymkolwiek, kto o stałe miejsce pobytu n ie dba, 
n iewzruszony jest w wiedzy i zawsze zaangażowany w służbę oddania, 
ten jest Mi bardzo drogi. 

ZNACZENIE 
Wielbiciel jest zawsze wolny od wszelkich złych związków. Czasami bywa 

się chwalonym, czasami ganionym - taka jest natura ludzkiego społeczeństwa. 
Ale wielbiciel jest zawsze transcendentalny wobec fałszywej sławy czy 
niesławy, szczęścia czy nieszczęścia. Jest on bardzo cierpliwy. Nie rozmawia 
o niczym, co nie ma związku z Kr�Qą; dlatego nazywany jest cichym. Cichość 
nie oznacza, że nie powinno się mówić; cichość oznacza, że nie należy 
rozmawiać o nonsensach. Należy mówić tylko o sprawach istotnych, a 
najbardziej istotnymi tematami rozmów dla wielbiciela są tematy związane 
z Najwyższym Panem. Wielbiciel jest szczęśliwy w każdych warunkach. 
Czasami może dostawać bardzo smaczne pożywienie, czasami nie, ale jest 
zadowolony. Nie dba też o wygody, jeśli chodzi o miejsce spoczynku czy 
zamieszkania. Czasami może mieszkać pod drzewem, a czasami w luksusowym 
budynku. Nie jest przywiązany ani do jednego, ani do drugiego. Jest on 
nazywany niewzruszonym, gdyż jest niewzruszony w swojej determinacji i 
wiedzy. Możemy spotkać się w tych opisach wielbiciela z pewnymi powtórze
niami, ale chodzi tu o podkreślenie faktu, że musi on posiadać wszystkie te 
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cechy. Bez dobrych kwalifikacji nie można być czystym wielbicielem. Ten, kto 
nie jest wielbicielem ten, nie ma żadnych dobrych kwalifikacji . Jeśli ktoś chce 
uchodzić za wielbiciela, musi rozwinąć te dobre cechy. Oczywiście, nie czyni 
on specjalnego wysiłku, by je zdobyć, ale zaangażowanie w świadomość 
Km1y i służba oddania automatycznie pomagają mu je rozwinąć . 

IBKST 20 
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ye tu dharmyamrtam idam 
yathoktam paryupasate 

śraddadhana mat-parama 
bhaktas te'tiva me priyal:z 

ye-ten, kto; tu-ale; dharmya-wspaniałomyślność; amrtam-rozumienie; 
idam-to; yatha-jak; uktam-powiedziano; paryupasate-całkowicie angażuje 
się; śraddadhanal:z-z wiarą; mat-paramal:z-uważając Najwyższego Pana za 
wszystko; bhaktal:z-bhaktowie; te-takie osoby; ativa-bardzo, bardzo; me
Mnie; priyal:z-drogie. 

Tł. UMACZENIE 
Kto podąża tą wieczystą, n iezniszczalną ścieżką służby oddania i 

całkowicie i z wiarą angażuje się w n ią, czyn iąc Mnie n ajwyższym celem -
ten jest Mi bardzo, bardzo drogi .  

ZNACZENIE 
Rozdział ten opisuje wieczną religię, tłumaczy proces transcendentalnej 

służby, poprzez który można osiągnąć Najwyższego Pana. Proces ten jest 
bardzo drogi Panu i z wielką troską przyjmuje On osobę, która w taki proces się 
zaangażowała. Arjuna zadał Panu pytanie, kto jest lepszy: ten, kto realizuje 
bezosobowego Brahmana, czy ten, kto zaangażowany jest w bezpośrednią 
służbę dla N aj wyższej Osoby Boga. I otrzymał bardzo wyra żną odpowiedż, co 
do której nie może być żadnych wątpliwości - służba oddania dla Osoby Boga 
jest najlepszym ze wszystkich procesów realizacji duchowej .  Rozdział ten 
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oznajmia, że poprzez obcowanie z właściwymi osobami można rozwinąć 
przywiązanie do czystej służby oddania. Następnie zaś można przyjąć bona 
fide mistrza duchowego, pobierać od niego nauki, intonować święte imiona, 
przestrzegać zasad służby oddania z wiarą, uczuciem i oddaniem, i w ten 
sposób zaangażować się w służbę dla Pana. Ścieżka ta polecona została w tym 
rozdziale - zatem nie ma żadnych wątpliwości, że służba oddania jest 
jedynym doskonałym procesem samo-realizacji prowadzącym do osiągnięcia 
Najwyższej Osoby Boga. Bezosobowa koncepcja Prawdy Absolutnej, jak to 
opisuje ten rozdział, polecana jest tylko do momentu poddania siebie 
procesowi samo-realizacji . Innymi słowy, dopóki ktoś nie ma okazji obcowania 
z czystym wielbicielem, tak długo bezosobowa koncepcja może być dla niego 
korzystna. Osoba realizująca bezosobową koncepcję Prawdy Absolutnej 
pracuje wyrzekając się owoców swojej pracy, medytuje i kultywuje wiedzę po 
to, aby zrozumieć ducha i materię. Jest to potrzebne tak długo, dopóki nie 
spotka ona czystego wielbiciela. Jeśli jednak ktoś rozwinie pragnienie 
zaangażowania się w czystą służbę oddania w świadomości Km1y, nie musi 
wtedy stopniowo, krok po kroku, prz

.
echodzić etapów doskonalenia się 

w realizacji duchowej .  Służba oddania, jak opisują to środkowe rozdziały 
Bhagavad-gity, jest procesem bardziej odpowiednim. Osoba zaangażowana 
w nią nie musi martwić się o środki materialne potrzebne do urzymania ciała 
i duszy razem, gdyż problem ten zostaje rozwiązany dzięki łasce Pana. 

W ten sposób kOJiczq się wyjaśnienia Bhaktil'edanty do d1runastego 
rozdz. Śrimad-Bhagavad-glty, traktujqcego o Służbie oddania. 
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arjuna u vcica 
prakrtim puru�am caiva 

k�etram k�etrajnam eva ca 
etad veditum icchcimi 

jnanam jneyam ca keśava 
śń bhagavcin u vcica 
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idam śariram kaunteya 
k,setram ity abhidhiyate 

etad yo vetti tam prahu� 
k,setrajiia� iti tad-vida� 

[lfozdz. 1 3  

arjuna� uvaca-Arjuna rzekł; prakrtim-natura; puru,sam-podmiot radości; 
ca-również; eva-na pewno; k,setram-ciało; k,setrajńam-znawca ciała; eva
na pewno; ca-również; etat-wszystko to; veditum-zrozumieć; icchami
pragnę; jńanam-wiedza; jńeyam-przedmiot wiedzy; ca-również; keśava--0 
Kr�i:io; śri bhagavan uvaca-Najwyższa OsobaBoga rzekł; idam-to; śariram 
-ciało; kaunteya--0 synu Kunti; k,setram-pole; iti-w ten sposób; abhidhiya
te-jest nazywany; etat-to; ya�-każdy; vetti-wie; tam-jemu; prahu�-jest 
nazywany; k,setrajńa�-znawca ciała; iti-w ten sposób; tatvida�-ten, kto wie. 

11:. UMACZENIE 
Arjuna rzekł: Mój drogi Kr�Qo, chciałbym wiedzieć, co to jest prakrti 

[ natura] , Puru�a [ podmiot radościj , pole i znawca tego pola. Chciałbym 
w iedzieć również, czym jest wiedza i jaki jest jej cel. Błogosławiony Pan 
rzekł: To c iało, O synu Kunti, jest nazywane polem.A ten, kto zna to c iało, 
n azywany jest znawcą pola. 

ZNACZENIE 
Arjuna pragnie dowiedzieć się, co to jest prakrti, czyli natura; puru,sa -

podmiot radości; k,setra - pole; k,setrajńa - jego znawca. Pyta również, czym 
jest wiedza i co jest przedmiotem wiedzy. Kr�i:ia odpowiedział, że polem 
nazywane jest to ciało. A ten kto je zna, nazywany jest znawcą pola. Ciało to 
jest dla uwarunkowanej duszy polem działalności. Uwarunkowana dusza 
uwikłana w materialną egzystencję usiłuje panować nad naturą materialną. 
Wobec tego, odpowiednio do swojej możliwości dominowania nad tą material
ną naturą, otrzymuje ona jakieś pole działalności. Tym polem działalności jest 
ciało. A czym jest to ciało? Ciało utworzone jest ze zmysłów. Uwarunkowana 
dusza pragnie czerpać przyjemność z zadowalania zmysłów i stosownie do 
swoich możliwości w tym względzie otrzymuje ona odpowiednie ciało, czyli 
pole działalności. Dlatego ciało nazywane jest k,setra - polem działania dla 
uwarunkowanej duszy. Osoba, która nie utożsamia się z ciałem, nazywana 
jest k,setrajiia - znawcą pola. Zrozumienie różnicy pomiędzy polem i jego 
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znawcą, czyli ciałem i znawcą tego ciała, nie jest niczym trudnym. Każdy 
może zauważyć, iż od dzieciństwa do starości ciało jego podlega wielu 
zmianom. A jednak jest on ciągle tą samą osobą. Jest więc różnica pomiędzy 
znawcą pola działania i właściwym polem działania. Żywa, uwarunkowana 
dusza może zatem bez trudu zrozumieć, iż jest czymś różnym od ciała. Na 
początku zostało powiedziane - dehe smin - że żywa istota przebywa 
wewnątrz ciała. I ciało to zmienia się z ciała niemowlęcia na ciało dziecka, z 
ciała dziecka na ciało młodzieńca, z ciała młodzieńca na ciało starca - i osoba 
będąca jego właścicielem zdaje sobie sprawę z tych przemian. Właściciel jest 
więc wyraźnie k�etrajiza.  Czasami ktoś stwierdza: jestem szczęśliwy, jestem 
szalony, jestem kobietą, jestem psem, kotem, etc. Autorzy tych oznajmień są 
niewątpliwie znawcami pola. Mimo iż używamy tak wielu różnych przedmio
tów: naszych ubrań, etc. ,  wiemy, że jesteśmy czymś oddzielnym od rzeczy, 
których używamy. Podobnie, po niewielkich rozważaniach zrozumiemy 
również, iż jesteśmy czymś różnym od tego ciała. 

Pierwsze sześć rozdziałów Bhagavad-gity opisuje znawcę ciała (żywą 
istotę) i pozycję, w której będąc usytuowanym, można zrozumiećNajwyższego 
Pana. Środkowe rozdziały Gity opisują Najwyższą Osobę Boga oraz związek 
pomiędzy duszą indywidualną i Duszą Najwyższą w służbie oddania. 
Rozdziały te wyraźnie podkreślają najwyższą pozycję Najwyższej Osoby 
Boga i zależność duszy indywidualnej. Żywe istoty są zależne w każdych 
warunkach, ale zapom.inając o tym, cierpią. Kiedy, dzięki pobożnym czynom, 
zostaną oświecone, wtedy zbliżają się do Najwyższego Pana w różnym 
charakterze : jako dotknięte nieszczęściem, potrzebujące pieniędzy, nękane 
ciekawością, poszukujące wiedzy. To również zostało opisane. Teraz, zaczy
nając od rozdziału trzynastego, dowiemy się, w jaki sposób żywa istota 
wchodzi w kontakt z naturą materialną i w jaki sposób zostaje wyzwolona 
przez Najwyższego Pana poprzez różnego rodzaju procesy: działani� dla 
rezultatów, kultywowanie wiedzy i pełnienie służby oddania. Mimo iż żywa 
istota jest całkowicie różna od ciała materialnego, czasami wiąże się z nim. To 
zostanie również wytłumaczone. 

lEKST 3 
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k$etrajiiam capi mam viddhi 
sarva-k$etre$U bharata 

k$etra-k$etrajiiayor jiianam 
yat taj jiianam matam mama 

[Rozdz. 1 3  

k$etrajiiam-znawca; ca-również; api-na pewno; mam-Mnie; viddhi
wie: san·a-wszystko: k$etre$u-na polach ciał: bharata-0 synu Bharaty: 
k$etra-pole działania (ciało): k$etraj1iayo�-znawca pola; j1ia11am-wiedza: 
yar-to. co jest nauczane; tat-to; jiianam-wiedza; matam-opinia; mama-to. 

11:.. UMACZENIE 
O potomku Bharaty, powinieneś wiedzieć, że Ja jestem również znawcą 

wszystkich c iał. Zaś poznanie c iała materialnego i jego właściciela 
nazywane jest wiedzą. Takie jest Moje zdanie. 

ZNACZENIE 
Kiedy dyskutujemy o ciele materialnym, jego właścicielu, duszy i Duszy 

Najwyższej, to znajdujemy trzy różne tematy do rozważenia: Pana, żywą 
istotę i materię. Na każdym polu działania, w każdym ciele, znajdują się dwie 
dusze: dusza indywidualna i Dusza Najwyższa. Ponieważ Dusza Najwyższa 
jest kompletną ekspansją Najwyższej Osoby Boga, Km1y, Km1a mówi: "Ja 
jestem również znawcą, ale nie indywidualnym właścieielem ciała. Ja jestem 
znawcą najwyższym. Obecny jestem w każdym ciele jako Paramatma, czyli 
Dusza Najwyższa." 

Kto dokładnie studiuje pole działania i znawcę tego pola, ten - w 
kategoriach tej Bhagarad-gity - może dojść do wiedzy. 

Pan mówi: "Ja jestem znawcą pola działania w każdym indywidualnym 
ciele." Indywidualna dusza może być znawcą swojego własnego ciała, ale nie 
posiada ona wiedzy o innych ciałach. Najwyższa Osoba Boga, który obecny 
jest we wszystkich ciałach jako Dusza Najwyższa, posiada pełną wiedzę o 
tych ciałach. Zna On wszystkie ciała w różnych gatunkach życia. Jakiś 
obywatel może wiedzieć wszystko o swoim skrawku ziemi , ale król zna nie 
tylko swój pałac, ale i wszelką własność swoich poszczególnych poddanych. 
Podobnie, ktoś może być indywidualnym właścicielem swego ciała, ale 
Najwyższy Pan jest właścicielem wszystkich ciał. Król jest pierwszym 
właścicielem królestwa, natomiast poddany jest właścicielem wtórnym. W 
podobny sposób Najwyższy Pan jest najwyższym właścicielem wszystkich 
ciał. 
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Ciało złożone jest ze zmysłów. Najwyższy Pan jest Hr�ikeśą, to znaczy 
kontrolerem wszystkich zmysłów, tak jak król jest pierwszym kontrolerem 
wszelkiej działalności państwa, a obywatele są wtórnymi kontrolerami. Pan 
mówi też: "Ja jestem również znawcą." To znaczy, że jest On znawcą 
najwyższym; natomiast dusza indywidualna zna jedynie swoje określone ciało. 
Literatura wedyjska oznajmia: 

k�etriu;i hi śaririu;i bijam capi śubhaśubhe 
tani vetti sa yogatma tata� k�etrajna ucyate. 

Ciało nazywane jest k�etra, a wewnątrz niego mieszka właściciel tego ciała 
i Najwyższy Pan, który zna zarówno ciało, jak i jego właściciela. Dlatego 
nazywany jest On znawcą wszystkich pól. Różnica pomiędzy polem działania, 
właścicielem działającym i najwyższym właścicielem działania, została 
opisana w sposób następujący. Doskonała wiedza o konstytucj i  ciała, 
konstytucji duszy indywidualnej i konstytucji Duszy Najwyższej nazywana 
jest w literaturze wedyjskiej jnanam. Takie jest zdanie Kr�i:iy. Zrozumienie 
jednoczesnej tożsamości i odmienności duszy i Duszy Najwyższej jest wiedzą. 
Kto nie rozumie pola działania i znawcy tego pola działania, ten nie posiada 
doskonałej wiedzy. Należy zrozumieć pozycję pra/..:rti (natury) i puru�y -
tego, kto raduje się tą naturą, oraz ifrarę, czyli znawcę, który kontroluje 
zarówno naturę,jak i duszę indywidualną, i panuje nad nimi . Nie należy mylić 
tych trzech kategorii, różnych pod względem możliwości. Nie należy mylić 
malarza z obrazem czy sztalugą. Ten materialny świat. który jest polem 
działania, jest naturą; korzystającą z tej natury (radującą się nią) jest żywa 
istota, a ponad nimi dwiema jest najwyższy kontroler, Osoba Boga. Mówi się w 
języku wedyjskim: " bhokta bhogyain preritarain ca man·a san·ain pro/..:rain 
trividhain brahmam etat." Są trzy koncepcjeBrahmana: pra/..:rtijestBrahma
nemjako pole działania, Brahmanem je st teżjil'a (dusza indywidualna). która 
próbuje kontrolować naturę materialną, i Brahmanem jest również kontroler 
ich obu, który jest rzeczywistym kontrolerem. 

W rozdziale tym zostanie też wytłumaczone, że spośród dwóch znawców 
jeden jest omylny, podczas gdy drugi jest nieomylny.Jedenjest najwyższym. a 
drugi jest zależny. Ten, kto uważa. że ci dwaj znawcy pola są jednym i tym 
samym, zaprzecza Najwyższej Osobie Boga. który bardzo wyrażnie oznajmia 
tutaj :  "Ja jestem również znawcą pola działania." Kto myli sznur z wężem. ten 
nie posiada wiedzy. Są różne ciała i różni są właściciele tych ciał. Ta 
różnorodność ciał istnieje dlatego, ponieważ każda indywidualna dusza ma 
swoją indywidualną skłonność do panowania nad naturą materialną.Jednak w 
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nich wszystkich Najwyższy obecny jest jako kontroler. Znaczące jest słowo 
ca, które wskazuje na wszystkie ciała. Kr�ąajestDusząNajwy_ższą obecną w 
każdym ciele obok duszy indywidualnej - takie jest zdanie Srila Baladevy 
Vidyabhu�aąy. K�ąa mówi tutaj wyraźnie, że DuszaNajwyższa jest kontro
lerem zarówno pola działania jak i ograniczonego podmiotu radości (żywej 
istoty). 

lEKST 4 
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tat k�etram yac ca yadrk ca 
yad vikari yataś ca yat 

sa ca yo yat prabhavaś ca 
tat samasena me śnzu 

tat-to; k�etram-pole działania; yat-jak; ca-również; yadrk-jakie jest; 
ca-również; yat-co jest; vikari-zmiany; yata�-z których; ca-również; 
yat-jeden; sa�-on; ca-również; ya�-jeden; yat-który; prabhava� ca-rów
nież oddziaływanie; tat-to; samasena-pokrótce; me-ode Mnie; śnzu-do
wiedz się. 

Il. UMACZENIE 
Teraz proszę posłuchaj Mojego krótkiego opisu tego pola działania ; 

jego konstytucj i ;  zmian, którym ono podlega; tego, gdzie jest wytwarzane ; 
k im jest jego znawca i jakie jest jego oddz iaływanie. 

ZNACZENIE 
Pan opisuje pole działania, jego znawcę i ich organiczne pozycje. Należy 

wiedzieć, w jaki sposób zbudowane jest to ciało, jakie elementy składają się na 
nie, pod czyją kontrolą ciało to działa, jakim zmianom podlega, jakie są 
przyczyny i powody tych zmian, jaki jest ostateczny ceł indywidualnej istoty i 
jaka jest prawdziwa forma duszy indywidualnej. Należy również wiedzieć, 
jakie są różnice pomiędzy duszą indywidualną i Duszą Najwyższą, znać ich 
różnorodne oddziaływania, ich moce, etc. Bhagavad-gitę powinno się pozna
wać bezpośrednio z opisów danych przez Najwyższą Osobę Boga - a wtedy 
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wszystko będzie jasne. Należy jednak być ostrożnym, by nie uznać Najwyższej 
Osoby Boga, przebywającego w każdym ciele i indywidualnej duszy, zajivę. 
Byłoby to podobne zrównaniu wszechmocnego z bezsilnym. 

lEKST 5 
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r�ibhir bahudha gitam 
chandobhir vividhaih Prthak 

brahma-sutra-padaiś caiva 
hetumadbhir viniścitai� 

r�ibhi�-przez mędrców; bahudha-na wiele sposobów; gitam-opisany; 
chandobhi�-hymny wedyjskie; vividhai�-w różnych; prthak-różnie; brah
ma-sutra-Vedanta; padai�-aforyzm; ca-również; era-na pewno; hetumad
bhi�-z przyczyną i skutkiem; viniścitai�-stwierdza. 

1Ł UMACZENIE 
Tę wiedzę o polu działania i znawcy działania opisało wielu mędrców 

w różnych pismach wedyjskich - szczególnie w Vedanta-sutrze - z wszelkim 
uzasadnieniem przyczyny i skutku. 

ZNACZENIE 
Najwyższym autorytetem w tłumaczeniu tej wiedzy jest Najwyższa Osoba 

Boga, Kr�ąa. Jednakże jest rzeczą naturalną, iż uczeni naukowcy i wysokie 
autorytety zawsze powołują się na autorytety wcześniejsze. Kr�ąa tłumaczy 
najbardziej kontrowersyjny punkt, mianowicie dualizm i nie-dualizm duszy i 
Duszy Najwyższej ,  odwołując się do świętych pism Vedanty. które przyjmo
wane są za autorytet. Najpierw stwierdza, iż to, co On mówi zgodne jest z tym. 
co mówią mędrcy. Jeśli chodzi o mędrców, to oprócz Niego Samego wielkim 
mędrcem jest Vyasadeva, autor Vedanta-sutry, która w doskonały sposób 
tłumaczy dualizm. Ojciec Vyasadevy, Paraśara, który również był wielkim 
mędrcem, pisze w swoich religijnych księgach: " aham tl'am ca athimye „ ." 
" my - ty, ja i różne inne żywe istoty - wszyscy jesteśmy transcendentalni. 
mimo iż przebywamy w ciałach materialnych. Teraz jestesmy istotami 
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upadłymi i zależnymi od trzech sił natury materialnej, odpowiednio do naszej 
różnej karmy. Wskutek tego niektóre z żywych istot znajdują się na wyższym 
poziomie, inne natomiast posiadają naturę niższą. Przyczyną istnienia natury 
wyższej i niższej jest ignorancja, która manifestuje się w nieograniczonej 
liczbie żywych istot. Ale Dusza Najwyższa, która jest nieomylna i nigdy nie 
upada, nie jest skażona tymi trzema cechami natury materialnej i zawsze jest 
transcendentalna." W podobny sposób tę różnicę pomiędzy duszą, Duszą 
Najwyższą i ciałem przedstawiają pierwsze Vedy, a szczególnie Ka{ha 
Upani�ad. 

Istnieje manifestacja energii Najwyższego Pana, .znanajako annamaya, w 
której dana istota zależna jest tylko od pożywienia, które pozwała jej 
przetrwać. Jest to materialistyczna realizacja Najwyższego. Następnie jest 
prti1Jamaya; to znaczy, że po zrealizowaniuNajwyższejAbsolutnejPrawdy w 
pożywieniu, istota ta może zrealizować Prawdę Absolutną w symptomach 
życia, czyli formach życia. W manifestacji jiianamaya symptomy życia 
rozwijają się w myślenie, odczuwanie i wolę. Następnym etapem realizacji je st 
realizacja Brahmana i realizacja nazywana vijiianamaya, poprzez którą 
odróżnia się symptomy życia i myślenia od samej żywej istoty. Ostatnim i 
najwyższym etapem jest anandamaya, realizacja wszech-radosnej natury. 
Tak więc istnieje pięć stopni realizacji Brahmana, które nazywa się brahma 
puccham. Trzy pierwsze spośród nich - anamaya, pril1Jamaya ijiianamaya -
związane są z polem działania żywej istoty. Transcendentalnym do wszystkich 
tych pól działaniajestNajwyższy Pan, który nazywany jest anandamaya. W 
Vediinta-sutrze Najwyższy nazywany jest również iinandamayo'bhyasat. 
Najwyższa Osoba Boga jest z natury pełen szczęścia i aby radować się tym 
transcendentalnym szczęściem rozwija się On w manifestacje: vijiianamaya, 
pril1Jamaya, jiianamaya i annamaya. Na tym polu działania żywa istota 
uważana jest za podmiot radości, a czymś różnym od niej jest anandamaya. 
Oznacza to, że jeśli żywa istota decyduje się czerpać radość w połączeniu z 
anandamaya, wtedy osiąga doskonałość. Taki jest prawdziwy obraz Najwyż
szego Pana jako najwyższego znawcy poła, żywej istoty będącej znawcą 
uzależnionym i natury poła działania. 

lEKST 6-7 
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maha-bhutany ahańkaro 
buddhir avyaktam eva ca 

indriyal)i daśaikam ca 
paiica cendriya-gocara� 

iccha dve�a� sukham du�kham 
sańghataś cetana dhrti� 

etat k�etram samasena 
sa-vikaram udahrtam 
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mahii-bhutani-wielkie elementy; ahańkara�-fałszywe ego; buddhi�-in
teligencja; avyaktam-niezamanifestowany; eva-na pewno; ca-również; in
driyal)i-zmysły; daśa ekam-jedenaście; ca-również; paiica-pięć; ca-rów
nież; indriya-gocara�-przedmioty zmysłów; iccha-pragnienie; dve�a�-nie
nawiść; sukham-szczęście; du�kham-nieszczęście; sańghata�-połączenie; 
cetana-symptomy życia; dhrti�-przekonanie; etat-wszystko to; k�etram
pole działania; samasena-ogółem; sa-vikaram-interakcje; udahrtam-zilu
strowane. 

11:.. UMACZENIE 
Pięć wielkich elementów, fałszywe ego, inteligencja, niezamanifesto

wane, dziesięć zmysłów, umysł, pięć przedmiotów zmysłów, pragnienie, 
nienawiść, szczęście, nieszczęście, suma, symptomy życia i przekonania 
- wszystko to razem uważane jest za pole działania i jego interakcje. 

ZNACZENIE 
Według wszystkich autorytatywnych stwierdzeń wielkich mędrców, hymnów 

wedyjskich i aforyzmów z Vedanta-sutry, komponentami tego świata są: 
ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Jest to pięć wielkich elementów 
( mahabhuta ). Następnie jest fałszywe ego, inteligencja i niezamanifestowany 
stan trzech sił natury materialnej. Potem jest pięć zmysłów służących 
zdobywaniu wiedzy: oczy, uszy, nos, język i zmysł dotyku. Następnie pięć 
zmysłów czynnych: głos, nogi, ręce, odbyt i narządy płciowe. Ponad 
zmysłami jest umysł, który znajduje się wewnątrz i może być nazwany 



636 Bhagavad-gita Taką.Jaką Jest (Rozdz. 1 3  

zmysłem wewnętrznym. Więc razem z umysłem jest jedenaście zmysłów. 
Następnie jest pięć przedmiotów zmysłów: zapach, smak, ciepło, dotyk i 
dźwięk. Suma tych dwudziestu czterech elementów nazywana jest polem 
działania. Jeśli ktoś analitycznie przestudiuje te dwadzieścia cztery elementy, 
będzie mógł wtedy bardzo dobrze zrozumieć pole działania. Następnie jest 
pożądanie, nienawiść, przyjemność i ból, które są interakcjami reprezentują
cymi pięć wielkich elementów w ciele " wulgarnym" . Symptomy życia 
reprezentowane są przez świadomość, a przekonania są manifestacją ciała 
subtelnego - umysłu, ego i inteligencji. Te subtelne elementy wchodzą w 
zakres pola działania. 

Pięć wielkich elementów jest wulgarną reprezentacją subtelnego fałszywego 
ego. Są one reprezentacją w koncepcji materialnej .  Świadomość jest reprezen
towana przez inteligencję, której niezamanifestowanym stanem są trzy siły 
natury materialnej .  Te niezamanifestowane siły natury materialnej nazywane 
są pradhana. 

Kto pragnie dokładnie poznać te dwadzieścia cztery elementy i ich 
wzajemne oddziaływania, powinien bardziej dokładnie przestudiować tę 
filozofię. Bhagavad-gita daje tylko wiadomości sumaryczne. 

Ciało jest reprezentantem wszystkich tych czynników i podlega ono sześciu 
zmianom, mianowicie: rodzi się, rośnie, trwa przez pewien czas, wytwarza 
produkty uboczne, następnie zaczyna słabnąć i w ostatnim stadium ginie. 
Zatem pole jest nietrwałą materialną rzeczą. Jednakże k�etrajiia,  znawca tego 
pola, jego właściciel, jest czymś odmiennym. 
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31q1f.t�ąq��'łf�ąqij111 ąc1fAH1�ąl( I 
Jłj:ąjt(fqjft� � �4q1�qfąf.'.151g:: l i (; l i 
�lfN'! �'R{fR ttCT :ą I 
\j(rqą�CJ:ił(loijj�!(ą�'łl���'łl( l i � l i  
��: ���t<łlUfł1 I 
� :ą ijqf'Z1fi�fiłe1f.titqą�1 1 1, o l l  
lfftr ::ą I 'ł„q t(fq "ł łł Mi<"'l fłł :ą1 f<ttft I 
fąfą'ffi��ijfą�q<��"'�ijfd: 1 1 ' ' n  



Tekst 1 2 )  Natura, Podmiot Radości i Świadomość 

�-łłt�lł$twtA�� d+ą�t"łt���"ł'( I 
t(d'i\ft"łflłfd sTI'ffilł�t4 �s� 11� � 1 1 

amiinitvam adambhitvam 
ahimsa k$iintir iirjavam 

iiciiryopiisanam śaucam 
sthairyam iitma-vinigraha� 

indriyiirthe$U vairiigyam 
anahahkiira eva ca 

janma-mrtyu-jarii-vyiidhi
du�kha-do$iinudarśanam 

asaktir anabhi$vanga� 
putra-diira-grhiidi$u 

nityam ca sama-cittatvam 
i${iini${Opapatti$U 

mayi ciinanya-yogena 
bhaktir avyabhiciiril;i 

vivikta-deśa-sevitvam 
aratir jana-samsadi 

adhyiitma-jiiiina-nityatvam 
tattva-jiiiiniirtha-darśanam 

eta} jiiiinam iti proktam 
ajiiiinam yad ato'nyathii 
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amiinitvam-pokora; adambhitvam-wolność od dumy; ahimsa-łagod
ność; k$iinti�-tolerancja; iirjavam-prostota; iiciirya-upiisanam-przyjęcie 
bona fide mistrza duchowego; śaucam-czystość; sthairyam-nieugiętość; 
iitma-vinigraha�-kontrola; indriya-arthe$u-zmysłów; vairiigyam-wyrze
czenie; anahahkiira�-wolność od fałszywego egoizmu; eva-na pewno; 
ca-również; ja n ma-narodziny; mrtyu-śmierć; }arii-starość; vyiidhi-choro
ba; du�kha-niedola; do$a-błąd; anudarśanam-przestrzeganie; asakti�-bez 
przywiązania; anabhi$vahga�-wolny od związków; putra-syn; diira-żona; 
grha-iidi$u-dom, etc.; nityam-wieczny; ca-również; sama-cittatvam-rów
nowaga; ina-pożądany; ani$/a�-niepożądany; upapatti$u-osiągnąwszy; 
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mayi-Mnie; ca-również; ananya-yogena-przez służbę oddania; bhakti�
oddanie; avyabhicari�i-bezustanna, czysta; vivikta-ustronne; deśa-miejsce; 
sevitvam-dążąc; arati�-bez przywiązania; ja na-ogół łudzi; samsadi-więk
szość; adhyatma-właściwy dla duszy;jiiana-wiedza; nityatvam-wiecznośc; 
tattva-jiiana-znajomośc prawdy; artha-przedmiot; darśanam-filozofia; etat 
-wszystko to; jiianam-wiedza; iti-w ten sposób; proktam-oznajmiłem; 
aj1ianam-niewiedza; yat-to, które; ata�-od tego; anyatha-inne. 

1ł. UMACZENIE 
Pokora, wolność od dumy, łagodność, tolerancja, prostota, przyjęcie 

bona fide mistrza duchowego, czystość, wytrwałość i samo-kontrola, 
wyrzeczenie się przedmiotów zadowalania zmysłów, wolność od fałszy
wego ego, świadomość zła płynącego z narodzin i śmierci ,  starości i 
choroby; brak przywiąz an ia  do dzieci, żony, domu i innych rzeczy; 
równowaga wobec zdarzeń przyjemnych i n ieprzyjemnych, n iezachwiane 
i czyste oddanie dla Mnie, zamieszkanie w spokojnym miejscu, z dala od 
ludzkich tłumów; uznanie znaczenia samo-realizacj i i filozoficznych 
poszukiwań Absolutnej Prawdy - wszystko to uważam za wiedzę, a wszy
stko, co jest tego przeciwieństwem - za  ignorację. 

ZNACZENIE 
Niektórzy mniej inteligentni ludzie błędnie uważają taki proces wiedzy za 

interakcję poła działania. W rzeczywistości jednak jest to prawdziwy proces 
wiedzy. Kto przyjmuje ten proces, ten ma możliwość zbliżenia się do Prawdy 
Absolutnej .  Nie jest to wzajemne oddziaływanie dziesięciu elementów 
opisanych wcześniej ,  a raczej środek do uniezależnienia się od niego. Ze 
wszystkich opisów tego procesu wiedzy, najistotniejsza jest pierwsza linijka 
dziesiątego wersu: Proces wiedzy kończy się czystą służbą oddania dla Pana. 
Jeśli ktoś nie przyjmie albo n.:e jest w stanie przyjąć transcendentalnej służby 
oddania, to pozostałe dziewiętnaście elementów nie ma praktycznie żadnej 
wartości. A kto pełni służbę oddania w pełnej świadomości Kr�QY, ten 
automatycznie rozwija w sobie dziewiętnaście pozostałych cech. Istotną 
rzeczą, tak jak mówi o tym wers siódmy, jest przyjęcie mistrza duchowego. 
Jest to rzeczą najważniejszą, nawet dla tego, kto pełni służbę oddania. Życie 
transcendentalne zaczyna się od momentu przyjęcia bona fide mistrza 
duchowego. Śri Kr�Qa wyrażnie mówi tutaj, iż ten proces wiedzy jest 
rzeczywistą drogą. Wszelkie spekulacje poza nim są nonsensem. 
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Jeśli chodzi o wiedzę przedstawioną tutaj, to jej elementy mogą być 
analizowane w sposób następujący: Pokora oznacza, iż nie powinniśmy 
ubiegać się o szacunek innych. Materialna koncepcja życia czyni nas bardzo 
chciwymi otrzymywania honorów, ale z punktu widzenia człowieka posiada
jącego wiedzę - który wie, że nie jest tym ciałem - jakikolwiek honor czy 
dyshonor w stosunku do ciała nie ma żadnego znaczenia. Nie należy zatem 
ubiegać się o takie złudne materialne wartości. Zdarza się czasami, że ludzie 
pragną być sławni z powodu wyznawanej religii i dlatego - nie rozumiejąc 
zasad religijnych - wchodzą do jakiejś grupy, która w rzeczywistości nie 
przestrzega zasad religijnych i następnie chcą uchodzić za mentorów religij
nych. Jeśli komuś rzeczywiście zależy na prawdziwym postępie duchowym, 
to powinien mieć możliwość sprawdzenia swojego postępu, a można to zrobić 
przyjmując za kryterium cechy wymienione w wersach od ósmego do 
dwunastego. 

Łagodność na ogół rozumie się jako niezabijanie i nieszkodzenie ciału, lecz 
w rzeczywistości łagodność oznacza nie przysparzanie innym trosk. Ludzie 
na ogół usidleni są przez ignorancję, tkwiąc bardzo mocno w materialnej 
koncepcji życia, i bezustannie cierpią z powodu różnych materialnych 
bolączek. Dopóki więc ktoś nie doprowadzi ich do wiedzy duchowej, dopóty 
praktykują przemoc. Należy zatem czynić wszystko w celu dostarczenia 
ludziom prawdziwej wiedzy, tak aby będąc oświeconymi mogli uwolnić się z 
materialnych sideł. To właśnie nazywa się łagodnością. 

Tolerancja oznacza, iż trzeba umieć znosić zniewagi i obrazy ze strony 
innych. Kto zaangażowany jest w kultywację wiedzy duchowej, ten będzie 
spotykał się z wieloma zniewagami i brakiem szacunku ze strony innych. 
Można się tego spodziewać, gdyż taka jest konstytucja natury materialnej. 
Nawet taki chłopiec jak Prahłada, który już w wieku łat pięciu był zaangażo
wany w kultywację wiedzy duchowej, narażony był ciągłe na niebezpieczeń
stwo, albowiem ojciec zaczął sprzeciwiać się jego oddaniu. Wielokrotnie 
usiłował go zabić, ale Prahłada tolerował go. Może więc być wiele przeszkód 
na naszej drodze do postępu duchowego, lecz powinniśmy być tolerancyjni i 
wytrwale kontynuować nasz wysiłek. 

Prostota oznacza, że należy być tak prostolinijnym i bezpośrednim, aby 
móc bez dyplomacji mówić prawdę, nawet wrogowi. 

Jeśli chodzi o przyjęcie mistrza duchowego, to jest to rzeczą zafadniczą, 
gdyż bez instrukcji bona fide mistrza duchowego nie można zrobić postępu w 
wiedzy duchowej .  Do mistrza duchowego należy zbliżyć się z całą pokorą i 
służyć mu z oddaniem, tak aby go zadowolić i uzyskać jego błogosławieństwo. 
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Jako że bona fide mistrz duchowy jest reprezentantem K�r:iy, to pobłogosła
wiony przez niego uczeń zrobi natychmiastowy postęp, nawet jeśli nie 
postępuje on według regulujących zasad. Również praktykowanie tego 
procesu i przestrzeganie zasad będzie łatwiejsze dla tego, kto będzie służył 
mistrzowi duchowemu bez zastrzeżeń. 

Czystość jest istotna dla postępu w życiu duchowym. Są dwa rodzaje 
czystości: zewnętrzna i wewnętrzna. Czystość zewnętrzna polega na częstym 
braniu kąpieli, ale dla czystości wewnętrznej należy zawsze myśleć o Kr�r:iie i 
intonować Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, K�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare/ Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Proces ten oczyszcza umysł z 
nagromadzonego brudu przeszłej karmy. 

Wytrwałość oznacza determinację w czynieniu postępu w życiu duchowym. 
Bez takiej determinacji nie można zrobić wyraźnego postępu. A samo
kontrola oznacza, iż nie należy przyjmować niczego, co jest szkodliwe na 
ścieżce postępu duchowego. Należy przyzwyczaić się do tego, aby odrzucać 
wszystko co nie idzie w parze z takim postępem. Jest to prawdziwym 
wyrzeczeniem. Zmysły są tak mocne, iż zawsze nakłaniają nas do tego, co 
sprawia im przyjemność. Nie należy jednak spełniać tych zmysłowych 
pragnień, które nie są konieczne. Powinno się zaspokajać tylko te potrzeby 
zmysłów, które pomogą utrzymać ciało w gotowości do wypełniania jego 
obowiązków koniecznych do postępu w życiu duchowym. Najważniejszym i 
najbardziej trudnym do kontrolowania zmysłem jest język. Jeśli ktoś jest w 
stanie kontrolować język, wtedy bez trudu może kontrolować też i inne 
zmysły. Funkcją języka jest smakowanie i wibrowanie. Dlatego należy 
angażować go w smakowanie pozostałości pożywienia ofiarowanego Kr�r:iie 
oraz intonowanie Hare Kr�r:ia. Jeśli chodzi o oczy, to powinny oglądać one 
jedynie piękną postać Kr�r:iY. Będzie to kontrolowaniem oczu. Podobnie, uszy 
należy zaangażować w słuchanie o Kr��ie, a nos w wąchanie kwiatów 
ofiarowanych Kr�r:iie. Jest to proces służby oddania, a zatem Bhagavad-gitii 
po prostu tłumaczy tutaj naukę służby oddania, bowiem ona jest jej głównym i 
jedynym przedmiotem. Nieinteligentni komentatorzy Gity starają się skiero
wać umysł czytelnika na inne tematy, ale nie ma innego tematu w Bhagavad
gicie poza służbą oddania. 

Fałszywe ego oznacza utożsamianie się z własnym ciałem. Kiedy ktoś 
rozumie, iż nie jest tym ciałem, ale czystą duszą, jest to prawdziwym ego. Ego 
istnieje. i>otępiane jest fałszywe ego, ale nie ego prawdziwe. Literatura 
wedyjska mówi: ahain brahmiismi. JajestemBrahmanem,jestem duchem. To 
"ja jestem" konstytuujące duszę istnieje również w wyzwolonym stanie samo-
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realizacji. Tym konstytuującym "jestem" jest ego, ale kiedy to "jestem" 
odnoszone jest do ciała - jest to ego fałszywe. Natomiast kiedy istota jaźni 
odnosi się do rzeczywistości, to jest to ego prawdziwe. Są fi lozofowie, którzy 
mówią, iż powinniśmy pozbyć sie naszego ego, co jest zupełnie niemożliwe, 
jako że ego oznacza tożsamość. Nie powinniśmy natomiast błędnie utożsamiać 
się z ciałem. 

Należy spróbować zrozumieć niedolę narodzin, śmierci, starości i choroby. 
Opisy narodzin możemy znaleźć w różnorodnej literaturze wedyjskiej .  Świat 
nienarodzonego, pobyt dziecka w łonie matki, jego cierpienia, etc., bardzo 
obrazowo opisuje Śrimad-Bhilgavatam. Należy w pełni zrozumieć, iż 
narodziny są bardzo bolesne. Ponieważ zapomnieliśmy o tym, jak bardzo 
cierpieliśmy w łonie matki, nie próbujemy rozwiązać problemu narodzin i 
śmierci. Podobnie i śmierć łączy się z wieloma różnego rodzaju cierpieniami, 
o których również jest mowa w autorytatywnych pismach. Należy się nad tym 
zastanowić. Jeśli chodzi o starość i choroby, to każdy doświadcza tego 
praktycznie. Nikt nie chce chorować i nikt nie pragnie starości, ale nie można 
tego uniknąć. Dopóki nie będziemy mieć pesymistycznego poglądu na życie 
materialne - rozważając niedolę narodzin, śmierci, starości i choroby -
dopóty nie będzie w nas również zapału do zrobienia postępu w życiu 
duchowym. 

Jeśli chodzi o nieprzywiązywanie się do dzieci, żony i domu - to nie 
oznacza to, iż powinniśmy wyzbyć się dla nich uczuć. Są to naturalne 
przedmioty uczucia, ale kiedy nie sprzyjają one postępowi duchowemu, 
wtedy nie należy być do nich przywiązanym. Najlepszą metodą uczynienia 
domu przyjemnym jest świadomość Kr�Qy. Jeśli ktoś jest w pełni świadomy 
Kr�Qy, może uczynić swój dom bardzo szczęśliwym, gdyż ten proces 
świadomości Kr�QY jest rzeczą bardzo łatwą. Należy jedynie intonować Hare 
Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare, przyjmować pozostałości pokarmu ofiarowanego Kr�Qie, 
prowadzić pewne dyskusje na tematy takich ksiąg, jak Bhagavad-gita i 
Śrimad-Bhagavatam, i zaangażować się w wielbienie Bóstw. Te cztery rzeczy 
uczynią dom szczęśliwym. Należy nauczyć członków rodziny żyć w ten 
sposób. Cała rodzina może rano i wieczorem razem intonować Hare Kr�Qa, 
Hare Kr�Qa, Kr�Qa Km1a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare. Jeśli ktoś ukształtuje życie rodzinne w ten sposób, korzystny dla 
rozwijania świadomości Kr�QY, z przestrzeganiem tych czterech zasad, wtedy 
nie będzie potrzeby porzucania życia rodzinnego i przyjmowania wyrzeczo
nego porządku życia. Życie rodzinne należy jednak porzucić wtedy, kiedy nie 
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sprzyja ono postępowi duchowemu. Dla realizacji Kr�r:iy i dla Jego służby 
należy poświęcić wszystko, takjak to zrobiłArjuna. Arjuna nie chciał zabijać 
członków swojej rodziny, ale kiedy zrozumiał, iż są oni przeszkodą w jego 
realizacji K�r:iy, zaakceptował instrukcje Pana, walczył i zabił ich. Nigdy nie 
należy też przywiązywać się do szczęścia czy nieszczęścia rodzinnego, gdyż 
w tym świecie nie można nigdy być w pełni szczęśliwym czy całkowicie 
nieszczęśliwym. Szczęście i nieszczęście są w życiu materialnym czynnikami 
współistniejącymi. Należy nauczyć się je tolerować, takjak radzi toBhagvad
gitii. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać przychodzącego i odchodzącego 
szczęścia i nieszczęścia, więc nie należy być przywiązanym do materialistycz
nego sposobu życia. Należy pozostawać zrównoważonym w obu wypadkach. 
Na ogół, kiedy otrzymujemy jakieś pożądane rzeczy, jesteśmy bardzo 
szczęśliwi. A kiedy spotyka nas coś niepożądanego, jesteśmy przygnębieni. 
Lecz kiedy będziemy na platformie duchowej, rzeczy te nie będą już nas 
wzruszać. Aby osiągnąć ten stan, musimy bezustannie pełnić służbę oddania. 
Niewzruszona służba oddania polega na zaangażowaniu się w dziewięć 
procesów: intonowanie, słuchanie, wielbienie, ofiarowywanie pokłonów, etc . ,  
opisanych w ostatnim wersecie rozdz. dziewiątego. Należy praktykować ten 
proces. 

Gdy ktoś pogrążony jest w życiu duchowym, w naturalny sposób nie chce 
on przebywać z materialistami. Byłoby to niezgodne z jego naturą. Można 
sprawdzić siebie samego poprzez zamieszkanie w odludnym miejscu, bez 
niepożądanego towarzystwa, i przekonać się w ten sposób, jak bardzo jest się 
skłonnym do życia w samotności. Oczywiście wielbiciela Pana nie pociągają 
niepotrzebne sporty, chodzenie do kina czy pełnienie jakichś funkcji społe
cznych, gdyż rozumie on, że jest to jedynie stratą czasu. Jest wielu badaczy
naukowców i filozofów, którzy zajmują się studiowaniem życia seksualnego, 
czy jakimiś innymi tematami, ale wedługBhagavad-gity takie prace badawcze 
i spekulacje filozoficzne nie mają żadnej wartości. W mniejszym lub 
większym stopniu jest to pozbawione sensu. Według Bhagavad-gity, rozum 
filozoficzny ma służyć zgłębianiu natury duszy. Również badania powinny 
służyć temu celowi. To właśnie polecane jest tutaj .  

Jeśli chodzi o samo-realizację, to wyraźnie zostało tutaj powiedziane, iż 
szczególnie praktyczna jest bhakti-yoga. A jeśli chodzi o oddanie, to należy 
rozważyć związek pomiędzy Duszą Najwyższą i duszą indywidualną. Dusza 
indywidualna i Dusza Najwyższa nie mogą być jednym, przynajmniej w 
koncepcji bhakti, koncepcji życia w służbie oddania. Jak to zostało wyraźnie 
oznajmione, ta służba duszy indywidualnej dla Duszy Najwyższej jest 
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wieczna, nityam. Więc bhakti, czyli służba oddania jest wieczna. Należy być 
mocnym w tym filozoficznym przekonaniu, gdyż w przeciwnym wypadku 
będzie to tylko stratą czasu, ignorancją. 

Śrimad-Bhagavatam tłumaczy: vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj 
jiianam advayam. "Ci, którzy są rzeczywistymi znawcami Prawdy Absolut
nej wiedzą, żeNajwyższaJażń realizowanajest w trzech różnych fazach: jako 
Brahman, Paramatma i Bhagavan." (Bhag. 1 .2 . 1 1 )  Bhagavan jest ostatnim 
słowem w realizacji Prawdy Absolutnej. Zatem należy wznieść się do 
platformy zrozumienia Najwyższej Osoby Boga i następnie zaangażować się 
w służbę oddania dla Pana. To właśnie jest doskonałością wiedzy. 

Zaczynając od praktykowania pokory aż do punktu realizacji Najwyższej 
Prawdy, Absolutnej Osoby Boga, proces ten podobny jest do klatki schod� 
wej wiodącej od parteru aż do ostatniego piętra. Na klatce tej znajduje się 
wiele osób, niektóre z nich dotarły do pierwszego piętra, inne do drugiego, 
trzeciego, etc. Lecz dopóki ktoś nie dotrze do piętra ostatniego, którym jest 
poznanie Km1y, to można o nim powiedzieć, że znajduje się na niższym 
etapie wiedzy. Jeśli ktoś chce współzawodniczyć z Bogiem i jednocześnie 
zrobić postęp w wiedzy duchowej, na pewno będzie sfrustrowany. Wyraźnie 
zostało powiedziane, iż wiedza bez pokory jest szkodliwa. A już uważanie 
siebie za Boga jest najbardziej niebezpiecznym rodzajem pychy. Mimo iż 
żywa istota jest bezustannie kopana przez nieugięte prawa natury materialnej, 
to jednak nadał z powodu ignorancji, myśli: "Jestem Bogiem." Należy więc 
być pokornym i wiedzieć, iż jest się poddanym Najwyższego Pana. Kto 
buntuje się przeciwko Najwyższemu Bogu, ten staje się zależnym od natury 
materialnej .  Należy uświadomić sobie tę prawdę i być o niej święcie 
przekonanym. 

lEKSf 1 3  

jiieyam yat tat pravak�yami 
yaj jiiatva'mrtam aśnute 

anadimat param brahma 
na sat tan nasad ucyate 

jiieyam-przedmiot poznania; yat-ten; rat-który; pravaksyami-wytłuma
czę; yar-który; jiiarva-znając; amrram-nektar, aśnure-smakuje; anadi 
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-bez początku ; mat-param-podporządkowany Mnie ; brahma-duch; na-ani 
nie ; sat-przyczyna ; tat-to ; na-ani nie ; asat-skutek ;  ucyate-jest nazywany. 

lł..UMACZENIE 
Wytłumaczę ci teraz przedmiot wiedzy, przez poznanie którego skosz

tujesz wieczności .  Nie ma on początku i Mnie jest podległy. Nazywany 
jest Brahmanem - duchem. I leży on poza przyczyną i skutkiem tego 
materialnego świata. 

ZNACZENIE 
Pan wytłumaczył pole działania i znawcę tego pola. Wytłumaczył również 

proces poznania znawcy pola działania. Teraz objaśnia On przedmiot wiedzy 
- zarówno duszę, jak i Duszę Najwyższą. Przez poznanie znawcy, zarówno 
duszy, jak i Duszy Najwyższej, można spróbować nektaru życia. Jak zostało 
to wytłumaczone w rozdz. drugim, żywa istota jest wieczna. Potwierdzono to 
również tutaj .  Nie ma żadnego określonego momentu narodzinjivy. Nikt też 
nie może prześledzić historii manifestacji 1lviitmy z Najwyższego Pana. 
Zatem nie posiada ona początku. Potwierdza to literatura wedyjska: najiiyate 
mrjayate vii vipaścit. Znawca ciała nigdy nie rodzi się ani nie umiera i jest 
pełen wiedzy. Najwyższy Pan również został określony w l iteraturze wedyjs
kiej jako pradhiina-k�etrajiia-patir gutJeśal;r. Najwyższy Pan jako Dusza 
Najwyższa jest głównym znawcą ciała i On jest panem trzech sił natury 
materialnej .  W smrti jest powiedziane: diisa-bhuto harer eva niinyasvaiva 
kadiicana. Żywe i; to ty są wiecznymi sługami N aj wyższego Pana. Potwierdził 
to również w Swoich naukach Pan Caitanya. Zatem opis Brahmana w tym 
wersecie odnosi się do duszy indywidualnej i kiedy słowo Brahman stosuje się 
odnośnie żywej istoty, należy rozumieć, iż jest ona vijiiiinam brahma, 
przeciwieństwem ananta-brahmy. Ananta-brahma jest Najwyższym Brah
manem, Osobą Boga. 

lEKSf 1 4  
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sarvatal;r piitJi-piidam tat 
sarvato 'k#-śiro-mukham 
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sarvata� śrutimal loke 
sarvam iivrtya ti${hati 
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sarvata�-wszędzie; pii1Ji-ręce; padam-nogi; tat-to; sarvata�-wszędzie; 
ak$i-oczy; śira�-głowa; mukham-twarz; sarvata�-wszędzie; śrutimat-sły
sząc; /oke-w świecie; sarvam-wszędzie; iivrtya-przykrywając; li${hati- ist
ńieje. 

TŁUMACZENIE 
Wszędzie są Jego ręce, nogi, Jego oczy i twarze. I słyszy On wszystko. 

W taki oto sposób istnieje Dusza Najwyższa. 

ZNACZENIE 
Takjak słońce rozprzestrzenia swoje nieograniczone promienie, w podobny 

sposób przejawia się Dusza Najwyższa, czyli N aj wyższa Osoba Boga. Istnieje 
On w ten sposób w Swojej wszech-przenikającej formie i w Nim spoczywają 
wszystkie żywe istoty, począwszy od pierwszego wielkiego nauczyciela, 
Brahmy, a skończywszy na maleńkich mrówkach. Jest nieograniczona ilość 
głów, nóg, rąk, oczu i nieograniczona ilość żywych istot. Wszystkie one 
spoczywają w Duszy Najwyższej. Zatem Dusza Najwyższa jest wszech
przenikająca. Indywidualna dusza nie może powiedzieć, że wszędzie są jej 
ręce, nogi i oczy. Nie jest to możliwe. Zaś mniemanie, że to tylko z powodu 
tymczasowej ignorancji nie jest ona świadoma wszechobecności swoich 
członków i że stan ten uświadomi sobie z chwilą osiągnięcia właściwej wiedzy 
- jest błędne i sprzeczne. Skoro bowiem została uwarunkowana przez naturę 
materialną, to oznacza to, że nie jest ona najwyższą. Najwyższy różny jest od 
duszy indywidualnej .  Najwyższy Pan może rozprzestrzenić Swoje ręce bez 
ograniczenia, czego dusza indywidualna nie jest w stanie zrobić. W Bhagavad
gicie Pan mówi, że jeśli ktoś ofiaruje Mu kwiat, owoc albo trochę wody, On 
przyjmuje to. Jeśli jednak Pan znajduje się daleko, to jak może przyjmować te 
rzeczy? Na tym polega wszechmoc Pana. Nawet chociaż przebywa On w 
Swojej własnej siedzibie - bardzo, bardzo daleko od Ziemi - może On 
wyciągnąć rękę i przyjąć wszystko cokolwiek zostało Mu ofiarowane. Taka 
jest Jego moc. W Brahma-samhitii jest powiedziane; go/oka eva nivasati: 
mimo iż zawsze zajęty rozrywkami na Swojej transcendentalnej planecie, jest 
On wszech-przenikający. Indywidualna dusza nie może twierdzić, że jest 
wszechprzenikająca. Zatem werset ten opisuje Duszę Najwyższą, Osobę 
Boga, nie zaś duszę indywidualną. 
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lEKST 1 5  

eł Ps::ą gut 1 łITTi ełPs::ą Ją ą � łti( 1 
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sarvendriya-gu�abhasam 
sarvendriya-vivarjitam 

asaktam sarva-bhrc caiva 
nirgw;am gur;a-bhoktr ca 

[Rozdz. 1 3  

sarve-wszystkie; indriya-zmysły; gur;a-jakości; abhasam-źródło pier
wotne; sarva-wszystkie; indriya-zmysły; vivarjitam-bez; asaktam-bez 
przywiązania; sarva-bhrt-utrzymujący każdego; ca-również; eva-na pewno; 
nirgur;am-bez cech materialnych; gur;a-bhoktr-jednocześnie pan gur;; ca
również. 

Il. UMACZENIE 
Będąc oryginalnym źródłem wszystkich zmysłów, Sam [Dusza Naj

wyższa] nie posiada zmysłów. Utrzymuje wszystkie żywe istoty, a mimo 
to wolny jest od przywiązania. Będąc poza s iłami natury materialnej jest 
jednocześnie panem ich wszystkich [ guą natury materialnej] . 

ZNACZENIE 
Najwyższy Pan, mimo iż jest źródłem wszystkich zmysłów żywych istot, 

Sam nie posiada zmysłów materialnych, takich jakie posiadają żywe istoty. W 
rzeczywistości dusze indywidualne mają zmysły duchowe, które w uwarun
kowanym stanie życia przykryte są elementami materialnymi i dlatego 
czynności zmysłowe przejawiają się poprzez materię. Natomiast zmysły 
Najwyższego Pana nie są przykryte w ten sposób.Jego zmysły są transcenden
talne i dlatego nazywane są nirgur;a. Gur;a oznacza siły natury materialnej, 
ale Jego zmysły nie są przykryte przez materię. Należy zrozumieć to, iż Jego 
zmysły nie są podobne do naszych. Chociaż On jest źródłem wszelkich 
czynności zmysłowych, Jego zmysły są transcendentalne i nie są skażone 
materialnie. Wspaniale zostało to wytłumaczone w Svetaśvatara Upani�ad w 
wersie: sarvata� par;i-padam. Najwyższa Osoba Boga nie ma rąk skażonych 
materialnie, ale ma Swoje ręce, którymi przyjmuje wszystko cokolwiek jest 
Mu ofiarowane. Taka jest różnica pomiędzy duszą uwarunkowaną a Duszą 
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Najwyższą. Nie ma On oczu materialnych, ale oczy posiada - w przeciwnym 
wypadku jak mógłby widzieć? Widzi On wszystko: przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Obecny jest On w sercu żywej istoty i wie, co zrobiliśmy w 
przesŻłości , co robimy teraz i co oczekuje nas w przyszłości. Potwierdza to 
również Bhagavad-gitó.: On zna wszystko, ale nikt nie zna Jego. Jest 
powiedziane, iż Najwyższy Pan nie ma nóg takich, jakie my posiadamy, ale 
może On podróżować w przestrzeni, gdyż posiada nogi duchowe. Innymi 
słowy, Pan nie jest bezosobowy. Posiada On oczy, nogi, ręce i wszystko inne; a 
ponieważ my jesteśmy cząstkami Najwyższego Pana, również to mamy. A le 
Jego ręce, nogi, oczy i zmysły nie są zanieczyszczone przez naturę materialną. 

Bhagavad-gitó. również zapewnia, że kiedy Pan pojawia się, pojawia się 
takim, jakim jest naprawdę, dzięki Swojej wewnętrznej mocy. Nie jest On 
zanieczyszczony przez energię materialną, ponieważ jest Panem energii 
materialnej .  Literatura wedyjska informuje, iż całe Jego ciało jest duchowe. 
Ma On Swoją wieczną formę nazywaną sac-cid-ó.nanda-vigraha i pełen jest 
wszelkich bogactw i mocy. Jest właścicielem wszelkich bogactw i wszelkich 
energii. Jest On najbardziej inteligentny i posiada wszelką wiedzę. Są to 
niektóre z cech N aj wyższej Osoby Boga. On utrzymuje wszystkie żywe istoty i 
jest świadkiem wszystkich ich czynów. Z l iteratury wedyjskiej możemy 
dowiedzieć się, że Najwyższy Pan jest zawsze transcendentalny. Mimo iż nie 
widzimy Jego głowy, twarzy, rąk, nóg - On je posiada. Postać Pana będziemy 
mogli zobaczyć wtedy, kiedy wzniesiemy się do platformy transcendentalnej .  
Lecz teraz, kiedy nasze zmysły są zanieczyszczone materialnie, jest to 
niemożliwe. Dlatego impersonałiści, którzy nadal są zanieczyszczeni mate
rialnie, nie mogą zrozumieć Osoby Boga. 

lEKSf 1 6  
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bahir antaś ca bhutó.nó.m 
acaram caram eva ca 

suk�matvó.t rad avijneyam 
durastham có.ntike ca rat 

bahi�-na zewnątrz; anta�-wewnątrz; ca-również; bhutó.nó.m-wszyst
kich żywych istot; acaram-nieruchome; caram-poruszające się; eva-rów-
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nież; ca-i; suk�mat1·at-będąc subtelnym; tat-to; avijiieyam-niepoznawalny; 
durastham-z dala; ca antike-również blisko; ca-i; tat-to. 

11:. UMACZENIE 
Najwyższa Prawda istn ieje wewnątrz i na zewnątrz, w istotach rucho

mych i nieruchomych. Nie można poznać Go ani zobaczyć mocą 
zmysłów materialnych. Mimo iż jest bardzo daleko, jest również bl isko 
wszystkiego. 

ZNACZENIE 
Z l iteratury wedyjskiej dowiadujemy się, że NarayaQa, Najwyższa Osoba, 

przebywa zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz każdej żywej istoty. Jest On 
obecny zarówno w świecie duchowym, jak i materialnym. Mimo iż jest bardzo 
daleko, to jednak jest w pobliżu nas. Oznajmia to l iteratura wedyjska. Asi no 
duram vrajati śayano yati sarvata�. Ponieważ zawsze pogrążony jest On w 
szczęściu transcendentalnym, nie możemy zrozumieć, w jaki sposób cieszy 
się On Swoimi pełnymi bogactwami. Nie możemy zobaczyć a�i zrozumieć 
tego za pomocą materialnych zmysłów. Dlatego w języku wedyjskim mówi 
się, że aby Go zrozumieć, nasz umysł i zmysły materialne muszą przestać 
działać. Kto jednak oczyścił swój umysł i zmysły poprzez praktykowanie 
świadomości Kr�QY w służbie oddania, ten może oglądać Go bez przerwy. 
Brahma-samhira oznajmia, że wielbiciel który rozwinął miłość do Najwyższego 
Boga, może oglądać Go zawsze. RównieżBhagavad-gita potwierdza ( 1 1 . 54 ) , 
że zobaczyć i zrozumieć Go możnajedynie poprzez służbę oddania. Bhaktya 
trananyaya śakhya� .  

lEKST 1 7  
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avibhaktam ca bhute�u 
vibhaktam iva ca sthitam 

bhuta-bhartr ca taj jiieyam 
grasi��u prabhavi��u ca 

avibhaktam-bez podziału; ca-również; bhute�u-w każdej żywej istocie; 
vibhaktam-podzielony; iva-jak gdyby; ca-również; sthitam-usytuowany; 
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bhuta-bhartr-utrzymujący wszystkie żywe istoty; ca-również; tat-to;jńeyam 
-należy zrozumieć; grasi$�u-pochłania; prabhavi$�u-rozwija; ca-również. 

11:, UMACZENIE 
Mimo iż zdaje się być [Dusza Najwyższa] podzielonym, n igdy nie 

u lega podziałowi, zawsze jednym będąc. Chociaż utrzymuje każdą żywą 
istotę, to wiedz, że On wytwarza wszystko i wszystko pochłania. 

ZNACZENIE 
Pan usytuowany jest w każdym sercujakoDuszaNajwyższa. Czy to znaczy 

że rozdzielił się On na części? Nie. W rzeczywistości jest On jednym. Często 
podawany jest przykład słońca: słońce w południe usytuowane jest w swoim 
miejscuJeśłi jednak udamy się po pięć tysięcy mil w każdym kierunku i 
zapytamy: "Gdzie jest słońce?" , każdy odpowie, iż świeci ono nad naszymi 
głowami. Literatura wedyjska podaje ten przykład, aby wykazać, że mimo, iż 
jestOn niepodzielny, to zdaje się być rozdzielonym. Również powiedziane jest 
w literaturze wedyjskiej, że Vi��u. mimo iż jeden, obecny jest wszędzie. Tak 
jak słońce, które dla różnych osób zdaje się być w różnych miejscach. I 
chociaż Najwyższy Pan jest żywicielem i obrońcą każdej żywej istoty, to w 
czasie unicestwienia pochłania On wszystko. Potwierdza to rozdz. jedenasty, 
kiedy Pan mówi, że przyszedł, aby zniszczyć wszystkich wojowników 
zgromadzonych na Polu Kuruk�etra. Wspomina też o tym, że pochłania 
również wszystko jako czas. On jest tym, który unicestwia i zabija wszystko. 
W czasie stworzenia rozwija wszystko od stanu początkowego, a w czasie 
unicestwienia wszystko pochłania. Hymny wedyjskie potwierdzają ten fakt. 
On jest źródłem wszystkich żywych istot i spoczynkiem wszystkiego. Po 
stworzeniu wszystko utrzymywane jest dzięki Jego wszechmocy, a po 
unicestwieniu wszystko z powrotem wraca do Niego, by w Nim znaleźć 
spoczynek. Yato va i mani bhutani jayante yenajatanijivanti yat prayanty 
abhisamviśanti tad brahma tad vijijńasasva. (Taittriya Upani$ad, 3 . 1 )  

TEKST 1 8  

�Rl'łtqfą ł'i;StflRf�: ąo1..._ąij- I 
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jyoti$am api taj jyotis 
tamasa� param ucyate 
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Jniinam Jneyam Jniina-gamyam 
hrdi sarvasya vi�{hitam 

[Rozdz. 1 3  

jl'Oti�iim-we wszystkich obiektach świetlnych; api-również; tat-to;jyotił} 
-żródło światła; tamasał}-ciemności; param-poza; ucyate-jest powiedziane; 
ji'iiinam-wiedza; jt1eyam-do poznania; jniina-gamyam-osiągany przez wie
dzę; hrdi-w sercu; sarvasya-każdego; viHhitam-usytuowany. 

1ł. UMACZENIE 
Niezamanifestowany i poza ciemnością materii, On jest źródłem 

światła we wszystkich obiektach świetlnych. On jest w iedzą, jej przed
miotem i celem. To On przebywa w sercu każdej żywej istoty. 

ZNACZENIE 
Dusza Najwyższa, Najwyższa Osoba Boga, jest źródłem światła we 

wszystkich obiektach świetlnych, takich jak słońce, księżyc, gwiazdy, etc . 
Z literatury wedyjskiej wiemy, iż w królestwie duchowym zbędne jest słońce czy 
księżyc, albowiem świat ten jest pełen blasku emanującego z Najwyższego 
Pana. W świecie materialnym to brahmajyoti (duchowe promienie Najwyż
szego Pana) przykryte jest przez mahat-tattvę, elementy materialne. Dlatego 
świat ten musi być oświetlany przez słońce i księżyc, etc. Obiekty takie nie są 
jednak potrzebne w świecie duchowym. Literatura wedyjska wyrażnie 
oznajmia, że wszystko tam oświetlone jest Jego Światłością. Jest zatem jasne, 
że Jego siedziba nie znajduje się w świecie materialnym. Przebywa On w 
świecie duchowym, znajdującym się daleko w niebie duchowym. Potwierdza 
to również literatura wedyjska. Aditya-var!fam ta masa I} parastiit. JestOnjak 
słońce, zawsze pełen blasku, ale znajduje się On daleko poza ciemnością tego 
materialnego świata. Jego wiedza jest transcendentalna. Literatura wedyjska 
potwierdza, że Brahman jest skoncentrowaną wiedzą transcendentalną. Kto 
pragnie przenieść się do świata duchowego, ten otrzymuje wiedzę od 
Najwyższego Pana, przebywającego w każdym sercu. 

Jedna z wedyjskich mantr mówi: tam ha devam iitma-buddhi-prakiiśam 
mumuk�ur vai śara!fam aham prapadye. Kto w ogóle pragnie wyzwolenia, 
ten musi podporządkować się Najwyższej Osobie Boga. Jeśli chodzi o 
ostateczny cel wiedzy, to literatura wedyjska oznajmia: tam eva vidit
viitimrtyum eti. "Jedynie znając Ciebie można wyzwolić się z cyklu narodzin i 
śmierci." Obecny jest On w każdym sercu jako najwyższy kontroler. 
Najwyższy ma nogi i ręce, które rozprzestrzenione są wszędzie, a tego nie 
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można powiedzieć o duszy indywidualnej. Dlatego należy uznać, że jest 
dwóch znawców poła działania: dusza indywidualna i Dusza Najwyższa. 
Ręce i nogi jednej istoty znajdują się w jednym określonym miejscu, ale ręce i 
nogi Km1y znajdują się wszędzie. Potwierdzone jest to w Śvetiiśvatara 
Upani�ad: sarvasya prabhum iśiinam sarvasya śara1.1am brhat. Ta Najwyż
sza Osoba Boga, Dusza Najwyższa, jest prabhu, czyli panem wszystkich 
żywych istot. I ich ostatecznym schronieniem:Nie można więc zaprzeczyć, że 
Dusza Najwyższa i dusza indywidualna są zawsze różne. 

lEKST 1 9  

� � ij'ąT �r;j 'q fi ijl{Tmf: I 
� l(�fa�1ą łł�1ą1ąlqqQ� " � �l i  

iti k�etram tathii jiziinam 
jizeyam coktum samiisata� 

mad-bhakta etad vijiziiya 
mad-bhiiviiyopapadyate 

iti-zatem; k�etram-pole działania (ciało); tathii-również; jiziinam-wie
dza; jizeyam-przedmiot poznania; ca-również; uktam-opisałem; samiisa
ra�-pokrótce; mat-bhakta�-Mój wielbiciel; etat-wszystko to; vijiziiya-po 
zrozumieniu; mat-bhavaya-Moją naturę; upapadyate-osiąga. 

TŁUMACZENIE 
Opisałem ci zatem pokrótce pole działania [ ciało) , wiedzę, i to, co jest 

jej przedmiotem. Jedynie Moi wielbiciele mogą z rozumieć to dokładnie 
i w ten sposób osiągnąć Moją naturę. 

ZNACZENIE 
Pan opisał pokrótce ciało, wiedzę i przedmiot wiedzy. Jest to wiedza o 

trzech rzeczach: znawcy, przedmiocie poznania i procesie poznania. Wszystko 
to razem nazywane jest vijizanam, czyli nauką o wiedzy. Doskonałą wiedzę 
mogą zrozumieć bezpośrednio czyści wielbiciele Pana. Inni nie są w stanie jej 
zrozumieć. Moniści twierdzą, że na ostatnim etapie te trzy składniki stają się 
jednym, ale wielbiciele nie akceptują takiego stwierdzenia. Wiedza i rozwój 
wiedzy oznacza zrozumienie siebie w świadomości Kr�Qy. Teraz jesteśmy 
kierowani przez świadomość materialną, ale kiedy tylko zwrócimy całą naszą 
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świadomość ku Kr��ie i zdamy sobie sprawę z tego, iż On jest wszystkim, 
wtedy osiągniemy prawdziwą wiedzę. Innymi słowy, wiedza nie jest niczym 
innym, jak początkowym etapem doskonałego rozumienia służby oddania. 

lEKSf 20 

� � � �;mJ �llm'tf I 
�� garf� ���mhm�11�0 1 1  

prakrtim puru�am caiva 
viddhyanadi ubhav api 

vikaramś ca gw:zamś caiva 
viddhi prakrti-sambhavan 

prakrtim-natura materialna; puru�am-żywe istoty; ca-również; eva-na 
pewno; viddhi-musisz wiedzieć; anadi-bez początku; ubhau-oba; api-rów
nież; vikaran-przemiana; ca-również; gw:zan-trzy siły natury materialnej; 
ca-również; eva-na pewno; viddhi-wiedz; prakrti-natura materialna; sam
bhavan-wyprodukowane z. 

1Ł UMACZENIE 
Musisz wiedzieć, że natura materialna i żywe istoty nie mają początku. 

Ich przemiany i trzy guąy są produktami materialnej natury. 

ZNACZENIE 
Poprzez tą wiedzę można poznać ciało, pole działania i znawców tego ciała 

(duszę indywidualną i Duszę Najwyższą). Ciało jest polem działania i 
skomponowane jest z elementów materialnych. Ciało zamieszkuje dusza 
indywidualna. Puru�a. czyli żywa istota, czerpie przyjemność z działalności 
tego ciała. Jest ona jednym znawcą, drugim zaś jest Dusza Najwyższa. 
Oczywiście należy wiedzieć, że zarówno Dusza Najwyższa.jak i indywidualna 
żywa istota są różnymi manifestacjami Najwyższej Osoby Boga. Żywa istota 
jest w kategorii Jego energii, natomiast Dusza Najwyższajest w kategorii Jego 
Osobistej ekspansji. 

Zarówno materialna natura, jak i żywa istota są wieczne. To znaczy, że 
istniały one przed stworzeniem. Materialna manifestacja jest energiąNajwyż
szegoPana. Podobnie i żywe istoty, z tym, że one są energią wyższą.Obie one 
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istniały przed zamanifestowaniem się tego kosmosu. Natura materialna była 
pogrążona w Najwyższej Osobie Boga, Maha-Vi�ąu, i w odpowiedniej chwili 
została zamanifestowana za pośrednictwem mahat-tattvy. Podobnie pogrą
tone są w Nim żywe istoty, lecz ponieważ są one uwarunkowane, sprzeciwiają 
się służoie dla Najwyższego Pana. Wskutek tego nie mogą wejść do nieba 
duchowego. Po unicestwieniu natury materialnej, te żywe istoty otrzymują 
powtórną szansę działania w tym świecie materialnym i przygotowania się do 
wejścia w niebo duchowe. W tym oto zawiera się tajemnica tego materialnego 
stworzenia. W rzeczywistości żywa istota jest oryginalnie duchową cząstką 
Najwyższego Pana, ale z powodu swojej buntowniczej natury jest ona 
uwarunkowana wewnątrz tego świata materialnego. Właściwie nie ma 
znaczenia to, w jaki sposób te żywe istoty, czyli wyższe istoty Najwyższego 
Pana, weszły w kontakt z naturą materialną. Jednakże Najwyższa Osoba wie, 
jak i dlaczego to się zdarzyło. W pismach objawionych Pan mówi, że ci, którzy 
znajdują się pod urokiem natury materialnej, muszą prowadzić ciężką walkę o 
egzystencję. Ale my powinniśmy wiedzieć to z opisu tych paru wersetów, że 
wszelkie przemiany i oddziaływania natury materialnej poprzez trzy guf,ly są 
również produktami natury materialnej . Przyczyną wszystkich przemian i 
odmienności żywych istot jest ciało. Jeśli chodzi o duszę, to wszystkie żywe 
istoty są takie same. 

lEKST 2 1  

kiirya-kiiraf,la-kartrtve 
hetu� prakrtir ucyate 

puru�a� sukha-du�khiiniiin 
bhoktrtve hetur ucyate 

kiirya-skutek; kii:raf,la-przyczyna; kartrtve-jeśłi chodzi o stworzenie; 
hetu�-instrument; prakrti�-materiałna natura; ucyate-jest powiedziane, że; 
puru�a�-żywe istoty; sukha-szczęście; du�khiiniim-niedołi; bhoktrtve-w 
radościach; hetu�-instrument; ucyate-jest powiedziane, że. 
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11:.UMACZENIE 
Natura uważana jest za przyczynę wszelkiego materialnego działania i 

skutków, podczas gdy żywa istota jest przyczyną rozmaitego cierpienia i 
radości w tym świecie. 

ZNACZENIE 
Przyczyną różnych przejawień ciał i zmysłów pośród żywego stworzenia 

jest natura materialna. Jest 8 400 OOO różnych gatunków życia i te rozmaite 
formy są tworem natury materialnej .  Są one wynikiem różnych pragnień 
przyjemności zmysłowych żywej istoty, która wskutek tego otrzymuje 
odpowiednie ciało. Wędrując przez różnego rodzaju ciała, doświadcza 
rozmaitych przyjemności i cierpień. Przyczyną jej materialnego szczęścia i 
niedolijestjej ciało, a nie ona sama.Naprawdę szczęśliwajestjednak w swoim 
oryginalnym stanie; jest to bowiem jej prawdziwy stan. Ale z powodu 
pragnienia panowania nad naturą materialną, znajduje się w tym świecie 
materialnym. Inna sytuacja istnieje w świecie duchowym, który jest miejscem 
czystym. Natomiast w świecie materialnym musi ona ciężko walczyć i trudzić 
się, aby zdobyć jakieś przedmioty i tym sposobem dostarczyć różnych 
przyjemności ciału. Może należałoby wyraźniej stwierdzić, że ciało to jest 
rezultatem określonych pragnień zmysłów. Zmysły są instrumentami zaspoka
jania pragnien. Całość - ciało i zmysły - są darem natury materialnej i, jak to 
zostanie wyjaśnione w następnym wersie, żywa istota jest nagradzana i 
karana różnymi warunkami życia, odpowiednio do jej przeszłych pragnień i 
czynów. Odpowiednio do przeszłych pragnień i czynów żywej istoty, material
na natura umieszcza ją w różnych " rezydencjach" . Tak więc, to sama żywa 
istota jest przyczyną osiągnięcia takiej czy innej pozycji, takich czy owakich 
przyjemności i cierpień. Kiedy zostanie umieszczona w określonym typie 
ciała, podlega kontroli natury, ponieważ ciało, będąc materią, musi działać 
zgodnie z prawami natury. Wówczas żywa istota nie ma mocy, aby zmienić to 
prawo. Przypuśćmy, że dostanie ona ciało psa. Skoro tylko osiągnie to ciało, 
musi postępować zgodnie z psim zwyczajem. Nie ma innego wyboru. A kiedy 
dostanie ciało świni, wtedy zmuszona będzie jeść odchody i zachowywać się 
tak jak świnia. Podobnie, jeśli żywa istota osiągnie ciało półboga, musi 
postępować odpowiednio do tego ciała. Takie jest prawo natury. Lecz w 
każdych warunkach, w niedoli i szczęściu, Dusza Najwyższa towarzyszy 
duszy indywidualnej .  Zostało to wytłumaczone w Vedach w sposób następu
jący: dva supar!la sayuja sakhaya. Najwyższy Pan jest tak dobry dla żywej 
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istoty, że zawsze towarzyszy duszy indywidualnej i w każdych okoliczno
�iciach obecny jest przy niej jako Dusza Najwyższa, czyli Paramatma. 

1EKST 22 
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puru�a� prakrti-stho hi  

bhuńkte prakrti-jan gw:zan 
karar;am gur:za-sańgo'sya 
sad-asad-yoni-janmasu 

puru�a�-żywa istota; prakrti-stha�-usytuowana w energii materialnej; 
hi-na pewno ; bhunkte-raduje się ;prakrti-jdn-wyprodukowany przez naturę 
materialną ; gur:zdn-siły natury materialnej ; kdrar:zam-przyczyna ; gur:za
sańga�-obcowanie z siłami natury materialnej; asya-żywej istoty; sat
asat-dobro i zło; yoni-gatunki życia; janmasu-narodziny. 

TŁUMACZENIE 
W taki oto sposób podąża żywa istota ścieżkami życia w tym m aterial

nym świecie, czerpiąc przyjemność odpowiednio do trzech sił natury. Tak 
oto doświadcza dobra i zła pośród różnych gatunków, a przyczyną tego 
jest jej obcowanie z naturą materia•ną. 

ZNACZENIE 
Werset ten ma duże znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób żywa istota 

transmigruje z jednego ciała do innego. Rozdz. drugi tłumaczy, iż zmienia ona 
ciała, tak jak człowiek zmienia ubrania. Przyczyną tej zmiany okrycia jest jej 
przywiązanie do życia materialnego. Tak długo jak żywa istota jest przyciągana 
przez tą fałszywą manifestację, tak długo musi transmigrować z jednego ciała 
do innego. PrzycŻyną tego, iż raz po raz jest ona umieszczana w takich 
niepożądanych warunkach jest jej pragnienie panowania nad naturą mate
rialną. Pod wpływem pragnienia materialnego, żywa istota rodzi się czasami 
jako półbóg, czasami jako cłowiek, czasami jako zwierzę, ptak, robak, istota 
wodna, człowiek święty, czy też pluskwa. I dzieje się tak ciągłe. I we 
wszystkich przypadkach, mimo iż żywa istota znajduje się pod wpływem 
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natury materialnej, ciągłe uważa się ona za pana swojej sytuacji . 
Werset ten tłumaczy. w jaki sposób dostaje się ona do różnych ciał. 

Przyczyną tego jest obcowanie z różnymi siłami natury materialnej .  Należy 
zatem wznieść się ponad te trzy wiążące siły natury materialnej i osiągnąć 
pozycję transcendentalną. To nazywane jest świadomością Kr�i:iy. Dopóki 
więc żywa istota nie osiągnie świadomości Kr�i:iy. dopóty jej materialna 
świadomość będzie zmuszać ją do ciągłej zmiany ciał, gdyż od czasów 
niepamiętnych posiada ona pragnienia materialne. Ale taką świadomość 
należy zmienić. Zmianę tę spowodować może tylko słuchanie z autorytatyw
nych źródeł. Najlepszy przykład został podany tutaj :  Arjuna słucha nauki o 
Bogu odKr�i:iy. Jeśłi żywa istota podda się temu procesowi słuchania, straci w 
ten sposób swoje długo pielęgnowane pragnienia dominowania nad naturą 
materialną. I stopniowo i współmiernie do tego, jak będzie redukowała to 
swoje długotrwałe władcze pragnienie panowania, będzie cieszyła się coraz 
większym szczęściem duchowym. Wedyjska mantra mówi: smak wiecznego i 
pełnego szczęścia życia rośnie proporcjonalnie do osiąganej wiedzy o 
związku z Najwyższą Osobą Boga. 

upadra�{anumanta ca 
bharta bhokta maheśvara�

paramatmeti capy ukto 
dehe'smin puru�a� para� 

upadraHa-obserwujący; anumanta-przyzwałający; ca-również; bharta
pan; bhokta-najwyższy podmiot radości; maheśvara�-Najwyższy Pan; 
para matma-Dusza Najwyższa; iii-również; ca-i; api ukta�-jest powiedzia
ne; dehe-w tym ciele; asmin-to; puru�a�-podmiot radości; para�-trans
cendentałny. 

TI:, UMACZENIE 
W ciele tym jest jednak jeszcze inny inny podmiot rodości, który jest 

transcendentalny. Jest n im Pan, najwyższy właściciel, który jest tam 
obserwatorem i przyzwalającym, i który znany jest jako Dusza Najwyższa. 
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ZNACZENIE 

Werset ten oznajmia, że Dusza Najwyższa, która przebywa zawsze obok 
duszy indywidualnej ,  jest reprezentacją Najwyższego Pana. Nie jest On 
zwykłą żywą istotą. Ponieważ moniści uważają, iż jest tylko jeden znawca 
ciała, myślą, że nie ma różnicy pomiędzy Duszą Najwyższą i duszą 
indywidualną. Aby to wyjaśnić, Pan mówi, że On jest reprezentacjąParamatmy 
w każym ciele. Jest On różny od duszy indywidualnej . Jest On parał;, 
transcendentalny. Indywidualna dusza uczestniczy w czynnościach określo
nego poła, ale Dusza Najwyższa obecna jest tam nie jako ograniczony 
podmiot radości i uczestnik czynności cielesnych, lecz jako ich świadek, 
obserwator, zezwalający na nie i najwyższy podmiot radości . Jego imię jest 
Paramatma, nie zaś armii, i jest On transcendentalny. Jest więc całkowicie 
zrozumiałe, że atma i Paramatma są czymś różnym. Dusza Najwyższa 
(Paramatma) ma wszędzie Swoje ręce i nogi , ale dusza indywidualna nie .  
I ponieważ jest On Najwyższym Panem, jest On obecny wewnątrz, aby 
sankcjonować pragnienia duszy indywidualnej odnośnie uciech materialnych. 
Bez pozwolenia Duszy Najwyższej ,  dusza indywidualna nie jest w stanie nic 
uczynić. Indywidualna dusza jest bhakta, czyli utrzymywana, podczas gdy 
On jest bhukta, czyli utrzymującym. Jest niezliczona liczba żywych istot i On 
przebywa w nich wszystkich jako przyjaciel. 

W rzeczywistości indywidualna żywa istotajest wiecznie cząstką Najwyż
szegoPana i istnieje między nimi bliski związek przyjażni. Jednak żywa istota 
posiada tendencję do odrzucania sankcji Najwyższego Pana i niezależnego 
działania w próbie dominowania nad wyższą naturą. I właśnie z powodu 
posiadania tej tendencji , nazywanajest ona marginalną energią Najwyższego 
Pana. Żywa istota może być usytuowana w energii materialnej albo duchowej. 
Dopóki jest ona uwarunkowana przez energię materialną, tak długo Najwyższy 
Pan, Dusza Najwyższa, towarzyszy jej zawsze jako jej przyjaciel, aby 
nakłonić ją do powrotu do energii duchowej. Pan zawsze pragnie zabrać ją z 
powrotem do energii duchowej, ale z powodu swojej niewielkiej niezależności, 
indywidualna żywa istota bezustannie odrzuca towarzystwo duchowego 
światła. Niewłaściwe korzystanie z tej niezależności jest przyczyną jej wałki 
materialnej w uwarunkowanej naturze. Pan zawsze udziela jej instrukcji od 
wewnątrz i z zewnątrz. Taką Jego zewnętrzną instrukcją są nauki Bhaga vad
gity, a od środka usiłuje On przekonać żywą istotę, że jej działanie na polu 
materialnym nie prowadzi do prawdziwego szczęścia. "Po prostu porzuć je i 
zwróć swoją twarz ku Mnie. Wtedy będziesz szczęśliwy" - mówi On. Więc ta 
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inteligentna osoba, która pokłada swoją wiarę w Paramatmie, Najwyższej 
Osobie Boga, zaczyna robić postęp w kierunku wiecznego życia, pełnego 
szczęścia i wiedzy. 

lEKST 24 

� � ffi � ąffi' :ą gtrr: � I 
ri1fl ądq1;flsft{ ;r � �sf� l l �'cł l l  

ya evam vetti pUru$am 
prakrtim ca gu!Jai� saha 

sarvathil vartamano'pi 
na sa bhuyo' bhijayate 

ya�-każdy; evam-zatem; vetti-rozumie; puru$am-żywe istoty; prakrtim 
-naturę materialną; ca-i; gu1Jai�-siły natury materialnej; saha-z; sarvathil 
-wszelkimi środkami; vartamana�-usytuowany; api-pomimo; na-nigdy; 
sa�-on; bhuya�-ponownie; abhijayate-rodzi się. 

11:.UMACZENIE 
Kto rozumie tą naukę o żywej i stocie, materialnej naturze i działaniu 

jej s ił, ten n iewątpl iwie osiąga wyzwolenie. Osoba taka nie rodz i  się tu 
więcej, bez względu na jej obecną pozycję. 

ZNACZENIE 
Osoba, która dokładnie rozumie naturę materialną, Duszę N aj wyższą i 

duszę indywidualną, i ich wzajemny związek, może osiągnąć wyzwolenie i 
przenieść się do świata duchowego. Nie musi ona rodzić się ponownie w tym 
świecie materialnym. Taki jest rezultat wiedzy. Celem wiedzy jest zrozumie
nie, iż żywa istota przypadkiem upadła w ten materialny świat. Poprzez 
osobisty wysiłek w towarzystwie autorytetów, osób świętych i mistrza 
duchowego, musi ona zrozumieć swoją pozycję i następnie przemienić swoją 
świadomość na świadomość duchową, czyli świadomość K�Qy. Powinna to 
zrobić przez zrozumienie Bhagavad-gity w taki sposób, jak została ona 
wytłumaczona przez Osobę Boga. Wtedy z pewnością nie będzie musiała 
nigdy powracać do tego świata materialnego, lecz zostanie przeniesiona do 
świata duchowego, gdzie życie jest wieczne, pełne szczęścia i wiedzy. 



Tekst 25 ] Natura, Podmiot Radości i Świadomość 

lEKST 25  

dhyiineniitmani paśyanti 
kecid iitmiinam iitmanii 

anye siinkhyena yogena 
karma-yogena ciipare 
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dhyiinena-przez medytację; iitmani-duszę; paśyanti-widzą; kecit-jedni; 
atmiinam-DuszaNajwyższa; iitmanii-przez umysł; anye- inni; siinkhyena
przez dyskusje filozoficzne; yogena-przez systemyogi; karma-yogena-przez 
czyn wolny od pragnienia zysku; ca-również; apare- inni. 

11:.UMACZENIE 
Niektórzy postrzegają Duszę Najwyższą przez medytację, inni  przez 

kultywację wiedzy. A jeszcze inni poprzez czyn wolny od pragnienia 
zysku. 

ZNACZENIE 
Pan infonnujeArjunę, że dusze uwarunkowane mogą zostać podzielone na 

dwie klasy, jeśli weźmiemy pod uwagę dążenie do samo-realizacji .  Ateiści, 
agnostycy i sceptycy nie posiadają zdolności rozumienia duchowego. Ale są 
inni, którzy są pełni wiary w swoim poznawaniu życia duchowego i czyn ich 
wolny jest od pragnienia zysku. Ci, którzy usiłują ustanowić doktrynę 
monizmu, również zaliczani są do ateistów i agnostyków. Innymi słowy, tylko 
wielbiciele Najwyższej Osoby Boga naprawdę zdolni są do poznania ducho
wego. Tylko oni wiedzą, iż poza tą manifestacją  materialną istnieje świat 
duchowy i Najwyższa Osoba Boga, który przenika wszystko jako Paramatma, 
Dusza Najwyższa znajdująca się w każdej istocie, wszech-przenikający Bóg. 
Oczywiście są też i tacy, którzy próbują poznaćNajwyższąAbsolutnąPrawdę 
przez kultywację wiedzy, i oni mogą zostać zaliczeni do drugiej klasy. 
Filozofowie ateiści analizują ten świat poprzez jego dwadzieścia cztery 
elementy, a duszę indywidualną uważają za jego dwudziesty piąty składnik. 
Kiedy zaczynają rozumieć, że natura duszy indywidualnej jest transcenden
talna w stosunku do elementów materialnych, są również w stanie zrozumieć, 
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że ponad indywidualną duszą znajduje się Najwyższa Osoba Boga. Jest On 
dwudziestym szóstym elementem. W ten sposób stopniowo również dochodzą 
oni do poziomu służby oddania w świadomości Kr�ąy. Ci, którzy wyrzekają 
się owoców swojej pracy, również są doskonali w swojej postawie i mają 
szansę awansu do platformy służby oddania w świadomości Kr�ąy. Werset 
ten mówi również o ludziach, którzy są czyści w swojej świadomości i którzy 
próbują odkryć Duszę Najwyższą poprzez medytację, i kiedy odnoszą sukces, 
również osiągają pozycję transcendentalną. Są też i tacy, którzy usiłują 
zrozumieć Duszę Najwyższą przez rozwijanie wiedzy, oraz inni, którzy 
kultywują system ha{ha-yogi i próbują zadowolić Najwyższą Osobę Boga 
dziecinnymi igraszkami. 

lEKST 26 

" " " " 3lrli �ąąq>Jtl'1Płl: �"tf �lmf I 
a-sf1t 'ąlRfłi(„�ą � �f<tq(jqom 1 1 ,ą l l  

anye tv evam ajananta� 
śrotvanyebhya upasate 

te'pi catitaranty eva 
mrtyum śroti-parayalJO.� 

anye-inni; tu-ale; evam-to; ajananta�-bez wiedzy duchowej; śrotva
przez słuchanie; anyebhya�-od innych; upasate-zaczynają wielbić; te-oni; 
api-również; ca-i; atitaranti-pokonują; eva-na pewno; mrtyum-ścieżkę 
śmierci; śroti-paraya�a�-skłaniający się do procesu słuchania. 

Il.. UMACZENIE 
Są również tacy, którzy chociaż nie bogaci w wiedzę duchową, 

z aczynają wielbić Najwyższą Osobę, usłyszawszy o Nim od innych. 
Dzięki skłonności do słuchania od autorytetów - również przekraczaj ą  
ścieżkę narodzin i śmierci. 

ZNACZENIE 
Werset ten szczególnie odnosi się do współczesnego społeczeństwa, które 

praktycznie nie posiada żadnej wiedzy, jeśli chodzi o sprawy duchowe. 
Niektórzy mogą zdawać się być ateistami, agnostykami czy filozofami - ale w 
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rzeczywistości nie posiadają żadnej wiedzy o filozofii. Jeśli zaś chodzi o 
zwykłego człowieka, to jeśli jest on dobrą duszą, ma on szansę uczynienia 
postępu przez słuchanie. Ten proces słuchania jest bardzo ważny. Pan 
Caitanya, który głosił świadomość Kr�QY we współczesnym społeczeństwie, 
kładł ogromny nacisk na słuchanie. Przez słuchanie ze żródeł autorytatywnych 
nawet zwykty człowiek może uczynić postęp, szczególnie, według Pana 
Caitanyi, jeśli słucha transcendentalnych wibracji Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, 
Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Dlatego wszyscy ludzie powinni skorzystać z tej okazji i słuchać od dusz 
zrealizowanych, a stopniowo będą w stanie zrozumieć wszystko. Wtedy 
niewątpliwie zaczną wielbić NajwyższegoPana. PanCaitanya powiedział, że 
w tym wieku nikt nie musi zmieniać swojej pozycji, ale powinno się jedynie 
zrezygnować z wysiłku poznawaniaNajwyższejPrawdy poprzez rozumowanie 
spekulacyjne. Należy nauczyć się służyć tym, którzy posiadają wiedzę o 
Najwyższym Panu. Jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwy, że przyjmuje schronienie 
u czystego wielbiciela, słucha od niego o samo-realizacji i naśladuje go, 
stopniowo sam wzniesie się do pozycji czystego wielbiciela. Werset ten 
szczególnie mocno poleca proces słuchania, i jest to całkowicie słuszne. Mimo 
iż zwykty człowiek często nie jest tak zdolny, jak tak zwani filozofowie, to 
jednak jego pełne wiary słuchanie od osób autorytatywnych pomoże mu 
wydostać się z tego świata materialnego i powrócić do Boga, z powrotem do 
domu. 

TEKST 27 
• "' ,....,. t::::..-- • ą1ą�"łJtlą� T�l''H�:ą �łlą(J(�·ął( I 

���'"*'rnr, �ę-q 1 1�\9 1 1  

yavat samjayate kiiicit 
sattvam sthiivara-jangamam 

k�etra-k�etrajiia-samyogiit 
tad viddhi bharatar�abha 

yiivat-cokolwiek; samjiiyate-zdarza się; kiiicit-wszystko; sattvam-egzy
stencja; sthiivara-nieruchome; janga mam-ruchome; k�etra-ciało; k�etrajiia 
-znawca ciała; samyogat-związek pomiędzy; tal viddhi-musisz to wiedzieć; 
bharatar�abha--0 wodzu Bharatów. 
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1ł.. UMACZENIE 
O wodzu Bharatów, cokolwiek w idzisz w życiu, zarówno ruchome, jak 

i n ieruchome, to jest to jedynie kombinacją pola działania ze znawcą tego 
pola. 

ZNACZENIE 
Werset ten tłumaczy zarówno naturę materialną, jak i żywą istotę, które 

istniały przed stworzeniem tego kosmosu. Cokolwiek zostało stworzone, jest 
kombinacją żywej istoty z naturą materialną. Jest wiele manifestacji, takich 
jak drzewa, góry, wzgórza, które się nie poruszają, i jest wiele istnień 
poruszających się, a wszystkie z nich są jedynie kombinacjami natury 
materialnej z naturą wyższą, żywą istotą. Bez działania natury wyższej, żywej 
istoty, nic nie może wzrastać. Zatem związek pomiędzy naturą i materią trwa 
wiecznie, i kombinację tę tworzy Najwyższy Pan. Dlatego też jest On 
kontrolerem zarówno natury wyższej.jak i niższej. Tworzy naturę materialną i 
zsyła w nią naturę wyższą, wskutek czego powstaje wszelkie działanie i 
manifestacja. 

lEKST 28 
• --r .... ,,....... • .... � Wf'! � T� 1łnP<l'� I 

fcf�� ... �ą„d ą-: � � � 1 1 ��1 1  
samam sarve�u bhute$u 

ti${hantam parameśvaram 
vinaśyatsv avinaśyantam 

ya� paśyati sa paśyati 

samam-jednakowo; sarve$u-we wszystkich; bhute$u-żywych istotach; 
ti${hantam-przebywający; parameśvaram-Dusza Najwyższa; vinaśyatsu
w zniszczalnym; avinaśyantam-niezniszczalna; ya�-każdy; paśyati-widzi; 
sa�-on; paśyati-widzi prawdziwie. 

1ł.. UMACZENIE 
Kto widzi Duszę Najwyższą towarzyszącą indywidualnej duszy we 

wszystkich ciałach i kto wie, że ani dusza, ani Dusza Najwyższa nigdy nie 
ulegają zn iszczeniu - ten widzi prawdz iwie. 
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ZNACZENIE 
Każdy kto może zrozumieć trzy rzeczy - ciało, właściciela tego ciała, czyli 

duszę indywidualną, i przyjaciela tej indywidualnej duszy, we wzajemnym 
związku - ten posiada prawdziwą wiedzę. Ci, którzy nie mają związku z 
przyjacielem duszy, znajdują się w ignorancji. Widzą jedynie ciało i kiedy to 
ciało ulega zniszczeniu, myślą iż wszystko się kończy. Jednak w rzeczywi
stości tak nie jest. Po zniszczeniu ciała pozostaje zarówno dusza, jak i Dusza 
Najwyższa, które wiecznie wędrują poprzez wiele ruchomych i nieruchomych 
form. Słowo sanskryckie parameśvaram tłumaczy się czasami jako dusza 
indywidualna, jako że dusza jest panem ciała, a po zniszczeniu ciała 
przechodzi w inną formę. W ten sposób jest ona panem. Niektórzy natomiast 
tłumaczą to parameśvaram jako Dusza Najwyższa. W każdym przypadku, 
zarównoDuszaNajwyższa,jak i dusza indywidualna nie przestają istnieć .Nie 
ulegają one zniszczeniu. Kto może widzieć w ten sposób, ten widzi prawdzi
wie. 

TEKST 29 

� �ąfr� �� �'<R1{_ I 
� �rnArnrr;f ��) ąrr1f ą�j � 1 1  'Q..l l  

samam paśyan h i  sarvatra 
samavasthitam /śvaram 

na hinasty atmanatmanam 
tato yati param gatim 

samom-jednakowo; paśyan-widząc; hi-na pewno; sarvatra-wszędzie; 
samavasthitam-jednakowo usytuowany; lśvaram-Dusza Najwyższa; no
nie; hinasti-degraduje; atmana-przez umysł; atmanom-dusza; tata� yati
osiąga; param-transcendentalny; gatim-przeznaczenie. 

11:. UMACZENIE 
Kto widzi Duszę Najwyższą w każdej żywej istocie, wszędzie jednaką -

temu własny umysł zguby nie przyniesie. A zatem osiąga on transcenden
talne przeznaczenie. 
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ZNACZENIE 
Przez zrozumienie, że materialna egzystencjajestjednym wielkim cierpie

niem, żywa istota może wznieść się do płaszczyzny życia duchowego. Jeżeli 
ktoś rozumie, że Najwyższy przenika wszystko poprzez Swoją manifestację 
jako Paramatma, to znaczy, jeśli może on dostrzec obecność Najwyższej 
Osoby Boga w każdej żywej istocie, nie ulega on degradacji , ale stopniowo 
wznosi się do świata duchowego. Na ogół umysł pada ofiarą procesów 
egoistycznych, ale kiedy zwróci się do Duszy Najwyższej ,  wtedy jego 
właściciel czyni postęp w wiedzy duchowej . 

lEKST 30 
"' � ,.... ,.... ,... 17' Jl� � tfilirTOf f;r.l'f'llOTTT� 11'<{�: I 

ą: � ��•n1:q111q�tr � �ąftf 1 1 ą o l l  

prakrtyaiva ca karm<u;i 
kriyam<u;iini sarvaśa� 

ya� paśyati tathiitmiinam 
akariiram sa paśyati 

prak{'tyii-natura materialna; eva-na pewno; ca-również; karmiu;i-czyn
ności; kr(ramii�ani-zaangażowany w spełnianie; sarvaśa�-pod każdym 
względem; ya�-każdy, kto; paśyari-widzi; tatha-również; atmanam-siebie; 
akartiiram-nic nie robiący; sa�-on; paśyati-widzi doskonale. 

Il. UMACZENIE 
Kto wid:ii, że wszelkie czynności spełniane są przez ciało, będące 

tworem natury materialnej, i widzi, że dusza nie czyni nic - ten widzi 
prawdziwie. 

ZNACZENIE 
Ciało to zostało stworzone przez naturę materialną pod kierunkiem Duszy 

Najwyższej i wszelkie działanie mające związek z tym ciałem nie jest 
działaniem duszy znajdującej się w jego wnętrzu. Cokolwiek ktoś robi, bez 
względu na to, czy są to czyny prowadzące do szczęścia czy do nieszczęścia, 
jest on zmuszony do tego działania przez swoją konstytucję cielesną. Dusza 
jednakże znajduje się poza tymi wszystkimi czynnościami cielesnymi. Ciało 
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to odpowiada naszym przeszłym pragnieniom. Aby spełnić te pragnienia, 
otrzymujemy odpowiednie ciało, które działa odpowiednio do tych pragnień. 
Praktycznie mówiąc, ciało to jest mechanizmem zaprojektowanym przez 
Najwyższego Pana, mającym spełnić nasze pragnienia. To właśnie z powodu 
pragnień wrzuceni zostaliśmy w te ciężkie warunki, gdzie przychodzi nam 
albo ciepieć, albo używać życia. Kiedy jednak żywa istota posiada rozwinięte 
widzenie transcendentalne, wtedy odseparowuje się od tych czynności 
cielesnych. Ten, kto widzi w ten sposób, ten widzi prawdziwie. 

lEKST 3 1  

� ��q'�tffu l 
�nr � � f.mrt ;m � ij� i r ą  � l i  

yada bhuta-prrhag-bhavam 
eka-stham anupaśyati 

tata eva ca vistaram 
brahma sampadyate rada 

yada-kiedy; bhuta-żywe istoty; Prthak-bhavam-oddzielne istoty; eka
stham-usytuowane w jednym; anupaśyati-próbuje patrzeć poprzez autory
tety; tata� eva-następnie; ca-również; vistaram-rozprzestrzenione; brahma 
-Absolut; sampadyate-osiąga; rada-wówczas. 

11:, UMACZENIE 
Kiedy mędrzec nie patrzy już dłużej na żywe istoty jako różne, bowiem 

tylko z powodu ciał swoich zdają się być takimi, wtedy real izuje on 
koncepcję Brahmana - i widzi, że istoty te rozprzestrzenione są wszędzie. 

ZNACZENIE 
Kto widzi, że przyczyną różnych ciał żywych istot są różne pragnienia 

duszy indywidualnej i że ciała te nie należą właściwie do samej duszy, ten 
widzi prawdziwie. W życiu materialnym widzimy, iż ktoś jest półbogiem. 
istotą ludzką, psem, kotem, etc. Jest to wizja materialna. wizja nieprawdziwa. 
Przyczyną takiego materialnego zróżnicowania jest materialna koncepcja 
życia. Po opuszczeniu ciał materialnych wszystkie dusze są takie same. ale w 
kontakcie z naturą materialną otrzymują one ciała różnego typu. Kiedy ktoś to 
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zrozumie. osiąga wtedy widzenie duchowe. W ten sposób uwolniwszy się od 
takiego rozróżniania ludzi. zwierząt, istot dużych, małych, etc . ,  oczyszcza on 
swoją świadomość i jest zdolny do rozw)nięcia świadomości Kr�IJY w swojej 
tożsamości duchowej. W jaki sposób widzi on wtedy wszystko, tłumaczy 
werset następny. 

lEKST 32  

�"ł lt�tą i -atgo1„� ic:q4_fł 1-:fłl�fł0'M: I 
�.ftsfq <fi1„�lf ;płittffl ;r �lł� 1 1  � � l i  

aniiditl"iin nirgur;atviit 
paramiitmiiyam avyaya� 

śańra-stho 'pi kaunteya 
na karoti na lipyate 

aniiditriit-dzięki wieczności; nirgur;atviit-dzięki temu, że jest transcen
dentalna; param-poza naturą materialną; iitmii-dusza; ayam-ta; avyaya�
niewyczerpana; śarira-stha�-api-chociaż przebywając w ciele; kaunteya-0 
synu Kunti; na karoti-nigdy nie robi niczego; na lipyate-ani nie jest 
uwikłana. 

lŁUMACZENIE 
Posiadając taką wizJę wieczności może dostrzec on, iż dusza jest 

transcendentalna, wieczna i poza siłami  natury materialnej. Pomimo 
kontaktu z c iałem materialnym, O Arjuno, dusza nigdy nie wykonuje 
żadnej pracy ani  przez żadną pracę nie zostaje uwikłana. 

ZNACZENIE 
Żywa istota zdaje się rodzić, ponieważ rodzi się jej ciało materialne, ale w 

rzeczywistości jest ona wieczna. N ie rodzi się ona i pomimo tego, że przebywa 
w ciele materialnym, jest transcendentalna i wieczna. Nie może więc ulec 
zniszczeniu. Z natury jest ona pełna szczęścia. Nie angażuje się w żadne 
czynności materialne. Zatem czynności spełniane przez kontakt z ciałem 
materialnym nie wiążą jej .  
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yathii sarva-gatam sauk�myiid 
iikiiśam nopalipyate 

sarvatriivasthito dehe 
tathiitmii nopalipyate 

667 

yathii-jak; sarva-gatam-wszech-przenikająca; sauk�myiit-dzięki swojej 
subtelności; iikiiśam-niebo; na-nigdy; upalipyate-miesza się; sari:atra
wszędzie; avasthita&-usytuowany; dehe-w ciele; tathii-taka; iitmii-dusza; 
na-nigdy; upalipyate-miesza się. 

Il. UMACZENIE 
Niebo, dzięki swojej subtelnej naturze, nie miesza się z n iczym, mimo 

iż przenika wszystko. Podobnie, dusza usytuowana w wizj i  Brahmana nie 
wiąże się z ciałem, chociaż przebywa wewnątrz tego ciała. 

ZNACZENIE 
Powietrze przenika wodę, błoto, łajno i wszystko inne, jednakże nie miesza 

się z niczym. Podobnie żywa istota, mimo ii przebywa w różnych ciałach, to 
dzięki swojej subtelnej naturze, nigdy nie wiąże się z nimi. Dlatego nie można 
zobaczyć oczami materialnymi, w jaki sposób żywa istota przebywa w ciele i 
w jaki sposób opuszcza to ciało po jego unicestwieniu. Żaden naukowiec nie 
jest w stanie tego stwierdzić. 

TEKST 34 

ą� 'Sł1i'f!(l��il= � m� m: 1 
� �� �� � �ill�(f � l i  ą 'IJl l 

yathii prakiiśayaty eka& 
krts11a1n lokam imG1n rari& 

k�etram k�etri tathii krts11G 1;1 
prakiiśayati bhiirata 
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yatha-tak, jak; prakaśyati-oświetla; eka�-jedno; krtsnam-cały; /okam
wszechświat; imam-to; ravi�-słońce; k$etram-to ciało; k$etri-dusza; tatha 
-podobnie; krtsnam-wszystko; prakaśyati-oświetla; bharata--0 potomku 
Bharaty. 

TŁUMACZENIE 
O synu Bh araty, tak jak jedno słońce oświetla cały ten wszechświat, tak 

żywa istota, jedna wewnątrz ciała, oświetla je całe świadomością. 

ZNACZENIE 
Są różne teorie odnośnie świadomości. Bhagavad-gita podaje przykład 

słońca i światła słonecznego. Takjak słońce, usytuowane w jednym miejscu, 
oświetla cały wszechświat, tak i maleńka cząstka duszy, mimo iż usytuowana 
w sercu tego ciała, oświetla je całe świadomością. A więc świadomość jest 
dowodem na obecność duszy, tak jak blask słoneczny czy światło wskazuje na 
obecność słońca. Kiedy dusza obecna jest w ciele, całe ciało przenika 
świadomość, a skoro tylko je opuszcza, zostaje ono pozbawione świadomości. 
Każdy inteligentny człowiek może to zrozumieć bez trudu. Zatem świadomość 
nie jest produktem kombinacji elementów materialnych. Jest ona symptomem 
żywej istoty. Świadomość żywej istoty, mimo iż jakościowo taka sama jak 
świadomość najwyższa, nie jest jednak najwyższą świadomością - ponieważ 
świadomość określonego ciała nie jest obecna w innym ciele. Natomiast 
Dusza Najwyższa, znajdująca się w każdym ciele jako przyjaciel duszy 
indywidualnej, jest świadoma wszystkich ciał. Na tym polega różnica 
pomiędzy świadomością najwyższą i świadomością indywidualną. 

lEKST 3 5  

k$etra-k$etrajńayor evam 
antaram jńana-cak$U$il 

bhuta-prakrti-mok$am ca 
ye vidur yanri re param 

k$etra-ciało; k$etrajńayo�-właściciela ciała; evam-to; antaram-różnica; 
jńana-cak$U$ti-wzrokiem wiedzy; bhuta-żywa istota; prakrri-natura mate-
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rialna; mok,rnm-wyzwolenie; ca-również; ye-ten, kto; vidu�-wie; yiinti
osiąga; te-oni; param-Najwyższy. 

ll:.. UMACZENIE 
Kto jest świadom różnicy pomiędzy ciałem i właścicielem tego ciała i 

jest w stan ie zrozumieć proces wyzwolenia s ię z tej n iewol i ,  ten również, 
Arjuno, osiąga najwyższy ceł. 

ZNACZENIE 
Znaczenie tego trzynastego rozdziału jest takie, że należy poznać różnicę 

pomiędzy ciałem, właścicielem tego ciała i Duszą Najwyższą. Osoba wierząca 
powinna najpierw w dobrym towarzystwie słuchać o Bogu, aby w ten sposób 
stopniowo uczynić postęp. Jeśli ktoś przyjmuje mistrza duchowego, może on 
nauczyć się rozróżniać ducha od materii ,  co jest odskocznią do dalszej 
realizacji duchowej. Mistrz duchowy, poprzez swoje instrukcje, uczy swoich 
studentów, jak uwolnić się od materialnej koncepcji życia (tak jak Kr�ąa 
nauczając Arjunę, poprzez przekazanie mu Bhagavad-gity, stara się uwolnić 
go od materialistycznych rozważań). 

Można więc zrozumieć, że to ciało jest materią; można to stwierdzić 
analizując jego dwadzieścia cztery elementy. Jest ono manifestacją wulgarną. 
Manifestacją subtelną jest umysł i efekty psychologiczne. A symptomem 
życia jest wzajemne oddziaływanie tych cech. Ponad tym wszystkim jest 
jeszcze dusza i Dusza Najwyższa, które nie są tym samym. Świat materialny 
działa przez połączenie duszy i dwudziestu czterech elementów materialnych. 
Kto jest w stanie zrozumieć konstytucję całej tej manifestacji materialnej i to 
połączenie duszy z elementami materialnymi, jak również pozycję Duszy 
Najwyższej, ten staje się zdolnym do przeniesienia się w świat duchowy. 
Należy w pełni zrozumieć ten rozdział korzystając z pomocy mistrza 
duchowego, a jego tematy rozważyć i zrealizować. 

W ten sposób końcu� się wyjaśnienia Bhaktivedanty do trzynastego rozdz. 
Śrimad-Bhagavad-gity, traktujqcego o Naturze, podmiocie radości i świa
domości. 





ROZDZIAŁ XIV 

Trzy Siły Natury Materialnej 

lEKST I 

l!iftłł•1ą11�R I 
qf Wf: ��<łlflf �l"łl"łi �1'191�q'l I 
tł� �t{: w.i qti f'1 f.{fq<t) trat: l i  t li 

śri bhagaviin uviica 
param bhuya� pravak$yiimi 

jniiniiniiin jiziinam uttamam 
yaj jniitvii munaya� sarve 

pariiin siddhim ito gatii� 

śri bhagaviin uviica-Najwyższa Osoba Boga rzekł; param-transcenden
talny; bhuya�-znowu; pravak$yiimi-będę mówił; jniiniiniim-o wiedzy; 
jiziinam-wiedza; uttamam-najwyższa; yat-która; jniitvii-znając; munaya� 
-mędrcy; sarve-wszyscy; param-transcendentalna; siddhim-doskonałość; 
ita� -z tego świata; gatii�-osiągają. 

67 1 



672 Bhagavad-giti Taką Jaką Jest [Rozdz. 1 4  

1l:, UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Jeszcze raz wyjawię ci tą mądrość najwyższą, 

wiedzę n ajprzedniejszą spośród wszelkiej wiedzy, albowiem poznawszy 
ją, wszyscy mędrcy osiągnęli n ajwyższą doskonałość. 

ZNACZENIE 
Od rozdziału siódmego do końca rozdziału dwunastego Śri Kr�i:ia szczegó

łowo objawia Absolutną Prawdę, Najwyższą Osobę Boga. W tym rozdziale 
Najwyższy Pan kontynuuje proces oświecaniaArjuny. Jeśli ktoś zrozumie ten 
rozdział poprzez filozoficzne spekulacje, to dojdzie on do zrozumienia służby 
oddania. Rozdział trzynasty wyraźnie tłumaczy, iż przez pokorne rozwijanie 
wiedzy można uwolnić się z sideł tego materialnego świata. Wyjaśnia on 
również, że przyczyną niewoli żywej istoty w tym świecie materialnymjestjej 
związek z siłami natury materialnej .  Teraz zaś Najwyższa Osoba tłumaczy, 
czym są siły natury materialnej, na czym polega ich działanie, w jaki sposób 
związują one żywą istotę i w jaki sposób wyzwalają. Według orzeczenia 
Najwyższego Pana, wiedza wyjaśniona w tym rozdz. jest wyższa od tej, która 
podana została dotychczas w rozdziałach wcześniejszych. To właśnie dzięki 
zrozumieniu tej wiedzy, różni wielcy mędrcy osiągnęli doskonałość i przenieśli 
się do świata duchowego. Teraz Pan tłumaczy tą samą wiedzę dokładniej. Jest 
to wiedza o wiele wyższa od wszystkich innych procesów wiedzy wytłuma
czonych do tej pory. Poznawszy ją, wielu osiągnęło doskonałość. Należy więc 
oczekiwać, że każdy, kto zrozumie ten rozdz. czternasty, osiągnie doskonałość. 

1EKST 2 

« $19łiqtf� � �łl�a:qq1•t('lt: I 
�sft "'1qJ11tt� m 9f oqqf.lł � 1 1  � 1 1  

idam Jiziinam upiiśritya 
mama siidharmyam iigatii� 

sarge'pi nopajiiyante 
pralaye na vyathanti ca 

idam-to; jiziinam-wiedza; upiiśritya-przyjąwszy schronienie; mama
Moja; siidharmyam-natura; iigatii�-osiąga; sarge api-nawet w czasie 
stworzenia; na-nigdy; upajiiyante-przychodzi; pralaye-podczas unicest
wienia; na-ani nie; vyathanti-niepokojony; ca-również. 
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1ł.. UMACZENIE 
Przez u mocnienie się w tej w iedzy można osiągnąć transcendentalną  

naturę, podobną Mojej własnej. Osoba utwierdzona w ten sposób nie 
rodz i  s ię  już w ięcej, k iedy światy powstają ,  n ie będąc też n iepokojoną 
w czasie ich zaniku. 

ZNACZENIE 
Osoba, która zdobyła doskonałą wiedzę transcendentalną, wyzwoliwszy 

się tym samym z koła narodzin i śmierci, osiąga jakościową równość z 
Najwyższą Osobą Boga. Nie traci jednakże swojej tożsamości jako dusza 
indywidualna. Literatura wedyjska informuje, że dusze wyzwolone, które 
osiągnęły transcendentalne planety w niebie duchowym, zawsze oglądają 
lotosowe stopy Najwyższego Pana, pełniąc transcendentalną służbę miłości 
dla Niego. Więc nawet po wyzwoleniu wielbiciele Pana nie tracą swojej 
indywidualnej tożsamości. 

Na ogół każda wiedza, którą otrzymujemy w tym materialnym świecie, jest 
zanieczyszczona przez trzy siły natury materialnej .  Lecz istnieje też wiedza 
inna, wolna od tego skażenia, która nazywana jest wiedzą transcendentalną. 
Kto utwierdzony jest w tej wiedzy, ten znajduje się na tej samej platformie, co 
Najwyższa Osoba Boga. Ci, którzy nie mają żadnej wiedzy o niebie duchowym 
utrzymują, że po uwolnieniu się od materialnych czynności tej materialnej 
formy, duchowa tożsamość traci formę i indywidualność .Jednakże, takjak w 
tym świecie istnieje materialna różnorodność, podobnie różnorodność istnieje 
też w świecie duchowym. Osoby o ubogim zasobie wiedzy uważają, że 
egzystencja duchowa jest przeciwieństwem różnorodności materialnej. W 
rzeczywistości jednak, w świecie duchowym wszystko ma formę duchową. 
Również duchowe są tamtejsze zajęcia, które nazywane są służbę oddania. 
Istnieje tam nieskażona atmosfera i wszyscy są równi jakościowo z Najwyższym 
Panem. Aby zdobyć taką wiedzę, należy rozwinąć w sobie wszystkie cechy 
duchowe. Kto zatem rozwija te ·cechy duchowe, ten nie jest poruszany przez 
stworzenie czy zniszczenie tego świata materialnego. 

lEKST 3 

if1f ""f9tq!i� mtrll� �l'"'"hP( I 
�l{q: ���y;rt �ITT lł�frf lłl� 1 1  ą 1 1  
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mama yonir mahad-brahma 
tasmin garbham dadhamy aham 

sambhava� sarva-bhutanam 
tato bhavati bharata 

[Rozdz. 1 4  

mama-Mój; yoni�-żródło narodzin; mahat-cały byt materialny; brahma 
-najwyższy; tasmin-w tym; garbham-płodność; dadhami-stwarzam; aham 
-Ja; sambhava�-moż1iwość; sarva-bhutanam-spośród wszystkich żywych 
istot; tata�-następnie; bhavati-staje się; bharata--0 synu Bharaty. 

TI:, UMACZENIE 
Cała manifestacja materialna, nazywana Brahmanem, jest źródłem 

narodzin. I jest to ten Brahman, którego Ja zapładniam, umożl iwiając tym 
samym narodziny wszystkim żywym istotom, O synu Bharaty. 

ZNACZENIE 
Jest to wytłumaczenie tego świata: przyczyną wszystkiego, co ma tutaj 

miejsce jest kombinacja k�etra i k�etrajiia, ciała i duszy. Połączenie to jest 
możliwe dzięki Samemu Najwyższemu Panu. Mahat-tattva jest główną 
przyczyną całej manifestacji kosmicznej, a ponieważ całą substancją tej 
manifestacji są trzy siły natury materialnej ,  jest ona czasami nazywana 
Brahmanem. Najwyższa Osoba Boga zapładnia tą całą substancję i w ten 
sposób powstaje niezliczona ilość wszechświatów. Substancja ta, mahat
tattva, opisana jest w l iteraturze wedyjskiej jako Brahman: tasmad etad 
brah ma nama-ropam an nam ca jayate. Najwyższa Osoba impregnuje tego 
Brahmana nasieniem żywych istot. Dwadzieścia cztery elementy, zaczynając 
od ziemi, wody, ognia i powietrza, wszystkie są energią materialną, nazywaną 
Maha-brahmanem, czyli wi�lkim Brahmanem, naturą materialną. Jak zostało 
to wyjaśnione w rozdz. siódmym, poza tą naturą, jest jeszcze inna, wyższa 
natura - żywa istota. Z woliNajwyższejOsobyBoga natura materialna została 
połączona z naturą wyższą. I od tego czasu z tej natury materialnej rodzą się 
wszystkie żywe istoty. 

Skorpion składa swoje jajka w ryżu, dlatego czasami mówi się, iż skorpion 
rodzi się z ryżu. Lecz to nie ryż jest przyczyną narodzin skorpiona. W 
rzeczywistości jaja zostały złożone przez matkę. Podobnie też i natura 
materialna nie jest przyczyną narodzin żywych istot. Nasienia dostarcza 
Najwyższa Osoba Boga, a istoty te tylko wydają się być produktami natury 
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materialnej. Wszystkie one otrzymują różnorodne ciała stworzone przez 
naturę materialną, odpowiadające ich przeszłym czynom. W zależności od 
swojego przeszłego postępowania mogą one doznawać radości lub cierpienia. 
Tak więc to Pan jest przyczyną wszystkich przejawień żywych istot w tym 
świecie materialnym. 

lEKST 4 

�f� � �tł: �hlttR ąt: I 
a-mi Q �� fu�: Jq(lf l i  � l i  

sarva-yoni�u kaunteya 
murtayalJ sambhavanti yalJ 

tasam brahma mahad yonir 
aham bija-pradalJ pita 

sarva-yoni�u-we wszystkich gatunkach życia; kaunteya--0 synu Kunti; 
murtayalJ-formy; sambhavanti-tak jak się pojawiają; yalJ-które; tasam
wszystkie z nich; brahma-najwyższy; mahat yonil;-źródło narodzin w 
substancji materialnej; aham-Ja sam; bija-pradalJ-dostarczający nasienia; 
pita-ojciec. 

11:. UMACZENIE 
Należy wiedzieć, O synu Kunti ,  że wszystkie gatunki mogą zaistnieć 

przez narodziny w tej materialnej naturze, i żeJajestem ojcem dostarcza
jącym nasienia. 

ZNACZENIE 
Werset ten mówi wyraźnie, iż Najwyż�za Osoba Boga, Kr�ąa, jest pierwot

nym ojcem wszystkich żywych istot. Zywe istoty są połączeniem natury 
materialnej z naturą duchową. Takie istoty przebywają nie tylko na tej 
planecie, ale i na każdej innej, nawet na najwyższej, gdzie mieszka Brahma. 
Żywe istoty znajdują się wszędzie, wewnątrz ziemi, a nawet w wodzie i ogniu. 
Przyczyną tych wszystkich przejawień jest matka, natura materialna, i K�ąa, 
dostarczający nasienia ojciec. Wyjaśnienie tego jest takie, że żywe istoty, 
zaszczepione w naturę materialną, wyłaniają się i kształtują w czasie 
stworzenia odpowiednio do swoich przeszłych czynów. 
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lEKST 5 

� � � gon: sttRnhm: I 
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sattvam rajas tama iti 
gu!lti!z prakrti-sambhava!z 

nibadhnanti mahti-btiho 
dehe dehinam avyayam 

[Rozdz. 1 4  

sattvam-gu!la dobroci Uedna z sił natury materialnej); raja!z-gu!la pasji; 
tama!z-gu!la ignorancj i; iti-w ten sposób; gu!lti!z-cechy,jakości; prakrti-na
tura materialna; sambhava!z-wyprodukowana z; nibadhnanti-uwarunko
wują; mahti-btiho--0 potężny; dehe-w tym ciele; dehinam-żywa istota; 
avyayam-wieczna. 

n:, UMACZENIE 
Trzy s iły składają s ię na naturę materialną: dobroć, pasja i ignorancja. 

To przez te s iły - wchodząc w kontakt z naturą - zostaje uwarunkowana 
żywa istota. 

ZNACZENIE 
Żywa istota, jako że jest transcendentalna, nie ma nic wspólnego z tą 

materialną naturę. Jednakowoż, będąc uwarunkowaną w tym świecie materi
alnym, działa pod wptywem trzech sił natury. Żywe istoty - mające różne 
rodzaje ciał - znajdujące się pod wptywem różnych cech natury materialnej, 
skłonne są do działania zgodnie z tą naturą. I to właśnie jest przyczyną 
różnych odmian doświadczanego przez nie szczęścia i nieszczęścia. 

lEKST 6 

� � f;f��\Cłio:Sl'!fil�'łl'ł;łlq�'( I 
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tatra sattvam nirma/atvat. 
praktiśakam aniimayam 

sukha-sańgena badhniiti 
jnana-sańgena canagha 
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tatra-według tego; sattvam-gw;ia dobroci; nirmalatviit-będąc najczystszą 
w tym świecie materialnym; prakiiśakam-oświecająca; aniimayam-wolny 
od jakichkolwiek skutków grzechów; sukha-szczęście; sangena-związek; 
badhniiti-uwarunkowuje; jńiina-wiedza; sangena-związek; ca-również; 
anagha--0 bezgrzeszny. 

TŁUMACZENIE 
O bezgrzeszny, guąa dobroci - będąc czystszą od innych - oświeca i 

uwaln ia od następstw grzechów. Ci, którzy znajdują się pod jej wpływem, 
rozwijają wiedzę, ale zostają uwarunkowani przez koncepcję szczęścia. 

ZNACZENIE 
Są różne typy żywych istot uwarunkowanych przez naturę materialną. Ktoś 

jest szczęśliwy, ktoś inny jest bardzo aktywny, a jeszcze ktoś inny bezradny. 
Te wszystkie typy objawów psychologicznych są podstawą uwarunkowanej 
pozycji żywej istoty w przyrodzie. Ten rozdz. Bhagavad-gity tłumaczy różne 
rodzaje uwarunkowań. Najpierw rozważana jest guf)a dobroci .  Efektem 
rozwijania cechy dobroci w tym świecie materialnym jest osiągnięcie 
mądrości większej niż ta, którą posiadają osoby uwarunkowane w inny 
sposób. Na człowieka w gu') ie dobroci nie oddziaływują tak bardzo nieszczę
ścia materialne i dąży on do postępu w wiedzy materialnej .  Reprezentacyjnym 
typem takiego człowieka jest briihmaf)a (bramin) ,  który powinien być 
usytuowany w guf)ie dobroci .  Uczucie szczęścia odczuwane przez tego 
rodzaju ludzi spowodowane jest tym, że w gul) ie dobroci jest się bardziej lub 
mniej wolnym od następstw grzechów. Literatura wedyjska mówi, że guf)a 
dobroci oznacza większą wiedzę i większe odczucie szczęścia. 

Ale zła strona tego jest taka, że kiedy żywa istota jest pod wpływem tej 
guf)y, to ma ona skłonność do uważania się za zaawansowaną w wiedzy i 
lepszą od innych. I w ten sposób jest ona uwarunkowana. Naj lepszym 
przykładem są naukowcy i filozofowie: każdy dumny jest ze swojej wiedzy i 
ponieważ na ogół polepszają oni swoje warunki bytowe, odczuwają pewien 
rodzaj materialnego szczęścia. Przez to odczucie wyższego szczęścia w życiu 
uwarunkowanym zostają oni związani guf)q dobroci .  Wskutek tego pociąga 
ich działanie w tej gul) ie. I tak długo jak znajdują się pod urokiem tego rodzaju 
pracy, tak długo muszą przyjmować pewne typy ciał odpowiadające tej sile 
natury. W takiej sytuacji nie mają szansy na wyzwolenie, czyli przeniesienie 
się do świata duchowego. Ktoś może wielokrotnie być filozofem, naukowcem 
albo poetą i wciąż na nowo być uwikłanym w ten sam proces narodzin i 
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śmierci. Ale z powodu złudzenia pod wpływem energii materialnej ten rodzaj 
życia uważany jest za przyjemny. 

lEKST 7 

OO {Tłffilł;łi fą-f% ą:t>0t1�l·�ij�"4'l_ I 
ef.ij�mfu � �� �1Wf'l. 1 1  \9 1 1  

rajo ragatmakam viddhi 
t�na-sańga-samudbhavam 

tan nibadhnati kaunteya 
karma-sańgena dehinam 

raja�-gu'}a pasji; raga-atmakam-zrodzona z pragnienia, czyli żądzy; 
viddhi-znać; tr�TJa-pragnienie; sańga-towarzystwo; samudbhavam-pow
stały z; tat-to; nibadhnati-jest związany; kaunteya--0 synu Kunti ; karma
sahgena-przywiązanie do czynu przynoszącego owoce; dehinam-wcielonego. 

1ŁUMACZENIE 
Gu11a pasji rodzi się z n ieograniczonych pożądań i pragnień, O synu 

Kunti, i z tego powodu przywiązuje do materialnych czynności przyno
szących zyski. 

ZNACZENIE 
Gu'}a pasj i  charakteryzuje się wzajemnym pociągiem kobiety i mężczyzny. 

Kobieta przyciągana jest przez mężczyznę, mężczyzna przyciągany jest przez 
kobietę. To nazywa się gu'}q pasji .  I kiedy gu'}a ta wzrasta, rozwija się żądza 
przyjemności materialnych, czyli pragnienie zadowalania zmysłów. Dla 
takiego zadowalania zmysłów, człowiek będący pod wpływem gu'}y pasji 
pragnie szacunku społecznego czy narodowego, chce mieć szczęśliwą rodzinę, 
dzieci, żonę, dom, etc. Są to rezultaty gu'}y pasji .  Tak długo,jak ktoś ubiega się 
o te rzeczy, tak długo musi bardzo ciężko pracować. Dlatego przywiązuje się 
do owoców swojej pracy i w ten sposób praca ta wiąże go. Musi pracować po 
to, aby zadowolić żonę, dzieci i społeczeństwo, i utrzymać swój prestiż .  
Zatem cały materialny świat znajduje się mniej lub bardziej pod wpływem 
gu'}y pasji .  Według kryteriów tej gu'}y, współczesna cywilizacja jest uważana 
za bardzo zaawansowaną. W przeszłośći zaś cywilizację uważano za bardzo 
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zaawansowaną, jeśli była w gw;zie dobroci . Jeśli nie ma wyzwolenia dla tych, 
którzy są w gu!'ie dobroci,  to cóż dopiero mówić o tych uwikłanych w gu!'ę 
pasji? 

lEKSf 8 

�� � iit{;t ��oolll 1 
���m��mf� �mf 1 1 � 1 1 

tamas tv qjntma-Jam viddhi 
mohanam sarva-dehinO:m 

pramadalasya-nidrO:bhis 
tan nibadhnO:ti bhO:rata 

tama�-gu!'a ignorancji; tu-ale; aJnO:na:iam-rezultat ignorancji ;  viddhi
wiedząc; mohanam-złudzenie; sarva-dehinO:m-wszystkich wcielonych istot; 
pramO:da-szaleństwo; alasya- lenistwo; nidrO:bhi�-senność; tat-to; nibadh
nO:ti -wiąże; bhO:rata-0 synu Bharaty. 

11:, UMACZENIE 
Guąa ignorancji , O synu Bh araty, jest przyczyną złudzenia wszystkich 

żywych istot. A rezultatem jej jest szaleństwo, lenistwo i ospałość, które 
ograniczają uwarunkowaną duszę. 

ZNACZENIE 
W wersecie tym duże znaczenie ma specyficzne zastosowanie słowa tu . 

Oznacza to, żegu!'a ignorancji je st cechą właściwą dla wcielonej duszy. Gu!'a 
ignorancj i  jest przeciwieństwem gu!'y dobroci. W gu!'ie dobroci, przez 
kultywowanie wiedzy, można zrozumieć prawdziwą postać rzeczy, leczgu!'a 
ignorancji jest jej całkowitym zaprzeczeniem. Każdy zauroczony gu!'q 
ignorancji jest szaleńcem, a szaleniec nie jest w stanie zrozumieć, co jest 
czym. Zamiast robić postęp, ulega degradacji . Definicja gu!'y ignorancj i  
podana została w literaturze wedyjskiej: pod wpływem ignorancji nie można 
zrozumieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Np. każdy wie, że jego dziadek 
zmarł, zatem on też umrze - człowiek bowiem jest śmiertelny. Umrą również 
jego dzieci. Więc śmierć jest czymś pewnym. Jednakowoż ludzie w szaleńczy 
sposób gromadzą pieniądze i pracują bardzo ciężko dniami i nocami ,  nie 
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dbając o wieczną duszę. Jest to oczywisty przejaw szaleństwa. W tym swoim 
obłędzie nie kwapią się. wręcz się ociągają ze zrobieniem jakiegokolwiek 
postępu w duchowym rozumieniu. Tacy ludzie są bardzo leniwi. Kiedy 
zapraszani są tam. gdzie mogą zdobyć jakąś wiedzę duchową, nie są bardzo 
zainteresowani. Nie są nawet tak aktywni, jak ludzie kontrolowani przezgu!lę 
pasji . Więc innym symptomem człowieka osadzonego w gu!lie ignorancji jest 
to. że śpi on więcej. niż jest to konieczne . Sześć godzin snu jest wystarczającą 
ilością. ale człowiek w gu�1ie ignorancji śpi przynajmniej dziesięć albo 
dwanaście godzin dziennie. Człowiek taki zdaje się być zawsze przygnębionym 
i ma skłonności do intoksykowania się i snu. Są to objawy osoby uwarunko
wanej przez gunę ignorancji. 

lEKST 9 

� � �ąńl nt: � llml I 
''"'ił''� � (fl{: � m� 1 1 � 1 1  

sattvam sukhe sanjayati 
raja� karma!li bharata 

jnanam avrtya tu tama� 
pramade sanjayaty uta 

sattvam-gu!la dobroci; sukhe-w szczęściu; saiijayati-rozwija; raja�-gu!la 
pasji; karma!li-owoce czynu; bharata-0 synu Bharaty; jnanam-wiedza; 
QV{tya-przykrywając; /u-ale; tama�-gU!la ignorancji; pramade-w głupocie; 
sanjayati-rozwija; uta-jest powiedziane. 

1ł.. UMACZENIE 
Gu11a dobroci przywiązuje do szczęścia, pasja do gromadzenia owocu 

czynu. Ignorancja zaś do szaleństwa i głupoty. 

ZNACZENIE 
Osoba kontrolowana przez gu!lę dobroci jest zadowolona ze swojej pracy, 

czy też zajęcia intelektualnego; przykładem może być filozof czy naukowiec 
zajmujący się określoną dziedziną wiedzy i czerpiący z tego przyjemność. 
Człowiek w gu!lie dobroci i pasji może być zaangażowany w jakąś działalność 
przynoszącą korzyśc� posiada tyle ile może i wydaje to na dobre cele. 
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Czasami próbuje otwierać szpitale, wspomaga jakieś instytucje dobroczynne, 
etc. Takie są oznaki osoby będącej pod wpływem gulJy pasj i .  NatomiastgulJa 
ignorancji zakrywa wiedzę. Wszystko cokolwiek robi osoba w gunie ignorancji 
nie jest dobre ani dla niej samej ,  ani dla innych. 

lEKST I O  

��� � � � I  
nr: met QI{*' ij'i{! �� nr�ą-r l i �  o l l  

rajas tamaś cabhibhuya 
sattvam bhavati bharata 

raja� sattvam tamaś caiva 
tama� sattvam rajas tatha 

raja�-gu1Ja pasji; tama�-gulJa ignorancji ; ca-również; abhibhuya-rów
nież przewyższając; sattvam-gulJa dobroci; bhavati-nabiera znaczenia; 
bharata--0 synu Bharaty; raja�-gulJa pasji; sattvam-gulJa dobroci; tama�
gulJa ignorancji; ca-również; eva-podobnie; tama�-gulJa ignorancji; sattvam 
-gulJa dobroci; raja�-gulJa pasji; tatha-jak w tym. 

1Ł UMACZENIE 
Czasami znaczenia nabiera guąa pasji ,  pokonując guąę dobroci. 

Czasami dobroć pokonuje pasję. A innym razem, O synu Bharaty, guąa 
ignorancj i  pokonuje i dobroć i pasję. W ten sposób zawsze istnieje 
między nimi współzawodnictwo o przewagę. 

ZNACZENIE 
Gu1:1a pasji zaczyna dominować wtedy, kiedy pokonane zostają gUIJY 

dobroci i ignorancji . Kiedy wybija się gulJa dobroci, pokonuje wtedy pasję i 
ignorancję. A kiedy wzrastagulJa ignorancji ,  pokonuje ona dobroć i pasję. To 
współzawodnictwo między nimi trwa nieprzerwanie. Zatem ten, kto jest 
rzeczywiście zdecydowany zrobić postęp w świadomości K�i:iy, musi zapano
wać nad tymi trzema gu1Jami. Przewaga którejś zgu�1 natury przejawia się w 
naszym postępowaniu, czynnościach, jedzeniu, etc. Wszystko to zostanie 
wytłumaczone w następnych rozdziałach. Ale jeśli ktoś chce, może przez 
praktykę rozwinąć gu1:1ę dobroci i w ten sposób pokonać gulJę ignorancj i  i 
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pasji . Podobnie można rozwinąćgunę pasji i pokonać dobroć i ignorancję, czy 
też rozwinąć gw:zę ignorancji ,  pokonując pasję i dobroć. Mimo iż istnieją te 
trzy wiążące siły natury materialnej, to jeśli ktoś jest zdeterminowany, może 
zostać pobłogosławiony gur:zq dobroci .  A przekraczając ją może dojść do 
czystej dobroci, która nazywana jest stanem viisudeva, stanem, w którym 
można zrozumieć naukę Boga. To, pod wpływem jakiej gur:zy natury znajduje 
się dana osoba, można rozpoznać po manifestowanych przez nią czynnościach. 

TEKST 1 1  

sarva-dviire$U dehe'smin 
prakiiśa upajiiyate 

jiiiinain yadii tadii vidyiid 
vivrddhain sattvam iti uta 

sarva-dviire$u-wszystkie bramy; dehe asmin-w ciele; prakiiśa�-oświe
cenie; upajiiyate-rozwija; jiiiinam-wiedza; yadii-kiedy; tadii-wówczas; 
vidyiit-musi wiedzieć; vivrddham-zwiększona; sattvam-gur:za dobroci; iti
w ten sposób; uta-jest powiedziane. 

11:. UMACZENIE 
Gu9a dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie 

bramy ciała prześwietlone są wiedzą. 

ZNACZENIE 
Jest dziewięć bram w ciele: dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nozdrza, narządy 

rozrodcze i odbytnica. Kiedy symptomy dobroci przejawiają się w każdej 
" bramie" ciała, to jest to oznaką, że rozwinięta zostałagur:za dobroci .  W gur:zie 
dobroci można widzieć rzeczy właściwie, można słuchać właściwie i jeść 
właściwie. Osiąga się wówczas czystość zewnętrzną i wewnętrzną. W każdej 
bramie rozwijają się symptomy szczęścia - i jest to stan dobroci .  
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lEKST 1 2  

int: Sl'lf"'l<H•łf: 'fltwo11q:aq: � I 
<st�tt1f.ł � f.fri: � 1 1 t � 1 1 

lobhaJ:i pravrttir arambhaJ:i 
karma1;zam aśamaJ:i sprha 

rajasy etan i jayante 
vivrddhe bharatar�abha 

683 

lobhaJ:i-chciwość; pravrttiJ:i-żądza; arambhaJ:i-wysiłek; karmanam-czy
nów; aśamaJ:i-niekontrolowane; sprha-pragnienie; rajasi-w gw:zie pasji ; 
etani-wszystko to; jayante-rozwija się; vivrddhe-w przypadku nadmiaru; 
bharatar�abha-0 wodzu potomków Bharaty. 

1l:. UMACZENIE 
Kiedy wzrastają siły pasj i ,  wtedy, O najlepszy z Bh aratów, rozwijają s ię 

symptomy wielkiego przywiązania, n iekontrolowanych pragnień, żądzy 
i intensywnego wysiłku. 

ZNACZENIE 
Kto kontrolowany jest przez gu�ę pasji, ten nigdy nie jest zadowolony z 

pozycji, którą już osiągnął; zawsze pragnie zdobyć więcej. Pragnie zbudować 
willę i robi wszystko by była podobna do pałacu, tak jak gdyby mógł w niej 
zamieszkać wiecznie. I rozwija wielkie pragnienie zadowalania zmysłów, bez 
ograniczeń. Na zawsze chciałby pozostać w swoim domu, ze swoją rodziną 
i bez końca oddawać się uciechom zmysłowym. Wszystkie te symptomy 
charakterystyczne są dla gu�y pasji . 

lEKST 1 3  

31Sł'fllil�5l Sf1m:) mt � :ą I 
tt1t�tt1f.ł � tąrt t�ą;:ą;w 11 t ą 1 1 

aprakaśo'pravrttiś ca 
pramado moha eva ca 



684 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

tarnasy etan i jayante 
vivrddhe kuru-nandana 

[Rozdz. 1 4  

aprakaśa�-ciemność; apravrtti�-biemość; ca-i; prarnada�-szaleństwo; 
rnoha�-ułuda; eva-na pewno; ca-również; tarnasi-gwia ignorancj i; etani
te; jayante- przejawiają się; vivrddhe-jest rozwinięta; kuru-nandana-0 
synu Kuru. 

Il.,UMACZENIE 
A kiedy guąa ignorancji wzrasta, wtedy, O synu Kuru, przejawia się 

szaleństwo, ułuda, bierność i ciemnota. 

ZNACZENIE 
Gdzie nie ma światłości ,  tam nie ma też wiedzy. Osoba w gw;ie ignorancj i  

nie postępuje według żadnych określonych zasad. Pragnie ona działać 
dowolnie, bez żadnego celu. Nawet jeśli jest zdolna do pracy, nie czyni 
żadnego wysiłku. To nazywane jest ułudą. Chociaż świadomość jest obecna, 
życie jest bierne. Takie są oznaki osoby pogrążonej w gw:zie ignorancji .  

yada sattve pravrddhe tu 
pralayain yati deha-bhrt 

tadottarna-vidain /okan 
arna/an pratipadyate 

yada-kiedy; sattve-gw:ia dobroci; pravrddhe-w rozwoju; tu-ale; pralayarn 
-śmierć; yati-udaje się; deha-bhrt-wcielony; rada-wówczas; uttarna-vidarn 
-wielkich mędrców; lokan-planety; arna/an-czyste; pratipadyate-osiąga. 
osiąga. 

Il, UMACZENIE 
Kto umiera w guąie dobroci, ten osiąga czyste, wyższe planety. 
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ZNACZENIE 
Osoba będącą w gw;iie dobroci , po śmierci osiąga wyższe systemy 

planetarne, jak Brahmaloka czy Janaloka, i tam raduje się szczęściem 
pobożnych, wyższych istot. Ważne tutaj jest słowo amaliin, które oznacza: 
wolny od pasj i  i ignorancji . Ten świat materialny pełen jest różnego rodzaju 
nieczystości, ale gu1,1a dobroci jest najbardziej czystą formą bytu w tym 
świecie. Dla różnego rodzaju żywych istot istnieją różnego typu planety. Ci, 
którzy umierają w gu1,1ie dobroci, osiągają te planety, gdzie żyją wielcy 
mędrcy i wielcy wielbiciele. 

rajasi pralayam gatvii 
karma-sangi�u jiiyate 

tathii prali nas tamasi 
murfha-yoni�u jiiyate 

rajasi-w pasji; pralayam-śmierć; gatvii-osiągając; karma-sangi�u-po
między tymi, którzy zaangażowani są w pracę dla zysku; jiiyate-rodzi się; 
tathii-następnie; pralina�-umierając; tamasi-w ignorancj i; murfha-zwie
rzęce; yoni�u-gatunki; jiiyate-rodzi się. 

1ł.. UMACZENIE 
Kiedy ktoś w guąie pasji opuszcza swe c iało, rodz i  się pomiędzy 

zaangażowanymi  w pracę dla zysku. Umierający zaś w ignorancji musi 
przyjąć narodziny wśród zwierzęcych gatunków. 

ZNACZENIE 
Niektórzy ludzie są przekonani, że dusza raz osiągnąwszy ludzką formę 

życia, nigdy już nie cofa się już do gatunków niższych. Nie jest to jednak 
prawdą. Według tego wersetu, osoby rozwijające gu1,1ę ignorancji zostają po 
śmierci zdegradowane do zwierzęcej formy życia i ponownie, poprzez proces 
ewolucyjny, muszą wznosić się, by kiedyś powtórnie osiągnąć ludzką formę. 
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Zatem ci, którym poważnie zależy na Judzkim życiu, powinni rozwijać gw:zę 
dobroci i z pomocą właściwych osób przekroczyć nawet i tę gw:zę, i osiągnąć 
świadomość Km1y. Taki jest ceł ludzkiego życia. W przeciwnym wypadku nie 
ma gwarancji , że ludzka istota osiągnie ponownie ludzką formę. 

lEKST 1 6  

m: Qid�łl!: �t�ifi � � I 
� � �:(Oł$twł dlm: � 1 1 ��1 1  

karmaf}a/; sukrtasyahuJ; 
sattvikain nirmalain pha/am 

rajasas tu phalain dul;kham 
ajnanain tamasal; pha/am 

karmaf}a/;-pracy; sukrtasya-w guf}ie dobroci; ahuJ;-powiedziano; sauvi
kam-guf}a dobroci; nirmalam-oczyszczony; phalam-rezułta4 rajasaJ;
guf}y pasji; tu-ale; phalam-rezułta4 dul;kham-nieszczęście; ajnanam-głu
pota; tamasaJ;-guf}y ignorancji; phalam-rezułtat. 

Il:. UMACZENIE 
Kto w guąie dobroci działa, ten s ię oczyszcza. Praca wykonana w guąie 

pasji, kończy s ię niedolą; natomiast szaleństwo jest rezultatem czynu 
spełnionego w ignorancji .  

ZNACZENIE 
Poprzez pełnienie pobożnych czynów w guf}ie dobroci, ludzka istota 

oczyszcza się. Dlatego mędrcy, którzy uwolnili się od wszelkiego złudzenia, 
osiągają stan szczęścia. Natomiast wszystkie czynności spełniane pod 
wpływem gw:zy pasji kończą się nieszczęściem. Każde działanie mające na 
celu szczęście materialne musi skończyć się porażką. Np. ileż ludzkiej pracy i 
cierpienia wymaga wybudowanie drapacza chmur. Finansujący to przedsię
wzięcie musi włożyć wiele trudu w to, aby zgromadzić tak potężną sumę 
pieniędzy, a ci którzy pracują przy budowie muszą służyć za narzędzia 
fizyczne, pracując jak niewolnicy. Cały proces jest bardzo kłopotliwy. 
Bhagavad-gita mówi, że każda czynność wykonana pod wpływem pasji jest 
ostatecznie wielką udręką. Może być w tym odrobina tak zwanego mentalnego 
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szczęścia - "Ja mam ten dom, albo tyle pienii;dzy" - ale nie jest to szczęście 
prawdziwe. Jeśli chodzi o gw:zę ignorancji, to osoba działająca w niej nie 
posiada wiedzy i dlatego wszystkie jej czyny już teraz kończą się cierpieniem, 
a po śmierci czeka ją życie wśród gatunków zwierzęcych. Życie zwierząt jest 
zawsze nieszczęśliwe, chociaż pod wpływem złudnej energii ,  mayi, zwierzęta 
tego nie rozumieją. Przyczyną zabijania biednych zwierząt jest również guf.la 
ignorancji .  Zabójcy zwierząt nie wiedzą, że w przyszłości zwierzęta te będą 
miały ciała odpowiednie do tego, aby zabić ich. Takie jest prawo natury. W 
społeczeństwie ludzkim zabójca człowieka karany jest przez powieszenie. 
Jest to prawo państwowe. Z powodu ignorancji ludzie nie dostrzegają tego, że 
istnieje również doskonałe państwo zarządzane przez Najwyższego Pana. 
Każda żywa istota jest synem Najwyższego Pana i nie toleruje On nawet 
zabicia mrówki .  Trzeba za to zapłacić. Więc oddawanie się zabijaniu zwierząt 
dla zadowolenia swego podniebienia jest najgorszym rodzajem ignorancji .  
Ludzka istota nie ma potrzeby zabijania zwierząt, gdyż Bóg dostarczył tak 
wielu wspaniałych rzeczy, które mogą służyć jej za pokann. Jeśli jednak ktoś 
znajduje przyjemność w jedzeniu mięsa, to działa on w ignorancj i  i gotuje 
sobie bardzo ciemną przyszłość. Ze wszystkich rodzajów zabijania zwierząt, 
najbardziej karygodnym jest zabijanie krów, których mleko jest tak wielkim 
dobrodziejstwem dla człowieka. Zabijanie krów jest czynem ignorancji 
najgorszego rodzaju. Słowa literatury wedyjskiej : gobhi� prif.lila-matsaram 
oznajmiają, że osoba, która mogąc całkowicie zaspokoić swoje potrzeby 
mlekiem, pragnie zabić krowę, znajduje się w najciemniejszej ignorancji . 
Znajdujemy również w literaturze wedyjskiej modlitwę, która mówi: 

namo brahmaf.1ya-devaya go-brahma1Ja-hitaya ca 
jagaddhitaya kr$f.1aya govindaya namo nama�. 

"Mój Panie, Ty jesteś zawsze życzliwy dla krów i braminów oraz całego 
społeczeństwa ludzkiego i świata." Modlitwa ta kładzie szczególny nacisk na 
ochronę krów i braminów.Bramini (brahma!Jas) są symbolem wykształcenia 
duchowego, a krowy są symbolem najbardziej wartościowego pożywienia. 
Dlatego obie te żywe istoty powinny być otaczane szczególną ochroną - i to 
jest prawdziwym postępem cywilizacji. Jednak współczesne społeczeństwo 
ludzkie lekceważy wiedzę duchową - i popiera zabijanie krów. Oznacza to, że 
postęp społeczeństwa ludzkiego idzie w złym kierunku i że przygotowuje ono 
sobie ścieżkę do swojej własnej zguby. Cywilizacja, która w ten sposób kieruje 
swoimi obywatelami, iż w przyszłym życiu otrzymują oni ciała zwierząt - z 
pewnością nie jest ludzką cywilizacją. Obecna cywil izacja ludzka jest błędnie 
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prowadzona przez gU'JY pasji i ignorancji . Jest to bardzo niebezpieczny wiek i 
wszystkie narody powinny zadbać o to, aby ocalić ludzkość od największego 
niebezpieczeństwa - a uczynić to mogą poprzez przyjęcie łatwego procesu 
świadomości Kr�Qy. 

lEKST 1 7  

�+<łl��'lłl'ł� � {�rn) �� � :q I 
snt�lł�" 'flfm � s�q 'ą' 1 1  � -.s1 1  

sattvat sanjayate jnanam 
rajaso lobha eva ca 

pramada-mohau tamaso 
bhavato'jnanam eva ca 

sattvat-zgu1Jy dobroci; sanjayate-rozwija się; jnanam-wiedza; rajasa�
z gu1Jy pasji; /obha�-chciwość; eva-na pewno; ca-również; pramada-sza
leństwo; mohau-złudzenie; tamasa�-z gufJy ignorancji; bhavata�-rozwija 
się; ajnanam-głupota; eva-na pewno; ca-również. 

TŁUMACZENIE 
Z guQy dobroci rozwija  się prawdziwa wiedza, guQa pasj i  rozwija  

chciwość. GuQa ignorancji natomiast prowadzi do  głupoty, szaleństwa i 
ułudy. 

ZNACZENIE 
Ponieważ współczesna cywilizacja nie jest korzystna dla żywych istot, 

polecana jest świadomość Kr�Qy. Poprzez świadomość Kr�QY społeczeństwo 
rozwinie gufJę dobroci. Kiedy rozwinięta zostanie gulJa dobroci, ludzie będą w 
stanie widzieć rzeczy takimi, jakimi one są naprawdę. Ludzie w gu1Jie 
ignorancji podobni są do zwierząt i nie mogą widzieć wyrażnie. Będąc pod 
wpływem tej gufJy nie wiedzą o tym, że przez zabicie jednego zwierzęcia 
ryzykują tym, iż w przyszłym życiu sami mogą zostać zabici przez to samo 
zwierzę. Ponieważ nie mają pojęcia o prawdziwej wiedzy, są nieodpowie
dzialni. Dla zlikwidowania tej nieodpowiedzialności konieczne jest wykształ
cenie rozwijające w ludziach gufJę dobroci. Kiedy zostaną prawdziwie 
wykształceni w gu1Jie dobroci, staną się świadomi i będą posiadali pełną 



Tekst 1 8 ]  Trzy S iły Natury Materialnej 689 

wiedzę o rzeczywistości. Wtedy dopiero będą mogli żyć szczęśliwie i 
pomyślnie. Nawet jeśli tego szczęścia i pomyślności nie osiągnie większość 
łudzi, to jeśli pewien procent społeczeństwa rozwinie świadomość Kr�QY i 
będzie usytuowany w gw:zie dobroci, wtedy możliwy będzie pokój i pomyślność 
na całym świecie. Jeśli natomiast cały świat pozostanie pod wpływem pasj i  i 
ignorancji ,  nie będzie ani pokoju, ani pomyślności. Pod wpływem gw:zy pasj i  
ludzie stają się bardzo chciwi, a ich żądza uciech zmysłowych nie zna granic. 
Można się przekonać, że jeśli nawet ktoś ma dosyć pieniędzy i odpowiednie 
warunki dla zadowalania zmysłów, nie posiada on ani szczęścia, ani spokoju 
umysłu. Nie jest to możliwe, ponieważ usytuowany jest w gw:zie pasji .  Jeśli 
ktoś w ogóle pragnie szczęścia, to nie w pieniądzach go znajdzie. Musi 
wznieść się do poziomu guf}y dobroci , przez praktykowanie świadomości 
Kr�ąy. Kto znajduje się pod wpływem guf}y pasji ,  to nie tylko nie jest 
szczęśliwy w swoim umyśle, ale również jego zajęcia i zawód są bardzo 
kłopotliwe. Musi on obmyślać wiele planów, aby zdobyć dosyć pieniędzy do 
utrzymania swego status quo. Wszystko to zaś jest żałosne. Natomiastguf}a 
ignorancji doprowadza ł_udzi do szaleństwa. Przygnębieni swoimi warunkami, 
szukają schronienia w środkach toksycznych i w ten sposób jeszcze bardziej 
toną w ignorancji. Przyszłość, która ich czeka - jest bardzo mroczna. 

lEKST 1 8  

�if •1;ufrft � ir:lf fimR mm: I 
'11q044go1t�(ql 3Nl •l''4Rt �: 1 1 �� 1 1  

urdhvam gacchanti sattva-sthii 
madhye tiHhanti rii.jasii� 

jaghanya-guf}a-vrtti-sthii 
adho gacchanti tiimasii� 

urdhvam-w górę; gacchanti-idą; sattva-sthii�-ci, którzy są w guf}ie 
dobroci; madhye-w środku; ti�{hanti-zamieszkują; rii.jasii�-ci , którzy znaj
dują się pod wpływem guf}y pasji; jaghanya-okropny; guf}a-cecha; vrtti
sthii�-zajęcia; adha�-w dół; gacchanti-schodzą; tii.masii� -osoby w guf}ie 
ignorancji . 
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11:.UMACZENIE 
Będąc w guąie dobroci, stopniowo wznieść się można na planety 

niebiańskie; gul}a pasji zatrzymuje na tych ziemskich planetach. A ci, 
którzy pogrążeni są w ignorancj i, schodzą do światów piekielnych. 

ZNACZENIE 
Werset ten dokładniej przedstawia skutki działania w trzechgw:zach natury 

materialnej .  Istnieje wyższy system planetarny, w skład którego wchodzą 
planety niebiańskie, gdzie każdy jest w wysokim stopniu oświecony. Żywa 
istota może osiągnąć różne planety w tym systemie, odpowiednio do stopnia 
rozwoju gu1Jy dobroci .  Płanetą najwyższą jest Satyałoka, czyli Brahmałoka, 
gdzie przebywa pierwsza osoba tego wszechświata, Pan Brahma. Wiemy już, 
że nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie wspaniałych warunków życia 
na Brahmaloce, ale najwyższy stan życia, gu1Ja dobroci ,  może nas tam 
doprowadzić. 

Gu1Ja pasji jest czymś pośrednim. Znajduje się ona pomiędzy gu1Jq dobroci 
i ignorancji . Na ogół nikt nie znajduje się całkowicie pod wpływem jakiejś 
jednej określonej gufJy, ale nawet gdyby ktoś był całkowicie w pasji, to po 
prostu zostanie on na tej Ziemi jako król albo bogaty człowiek. Ale ponieważ 
oddziaływują na nas mieszaniny różnych gu� - można również zostać 
zdegradowanym. Teraz ludzie z tej Z iemi, będący w pasji i ignorancji, chcą na 
gwałt, przy użyciu maszyn, dostać się na wyższe planety, ale nie jest to 
możliwe. Osoba w guf}ie pasji może również w przyszłym życiu dostać 
obłędu. 

Najniższa cecha, gu1Ja ignorancji , opisana została tutaj jako odrażająca. 
Rozwijanie ignorancji jest wielkim ryzykiem. Jest to najniższa cecha natury 
materialnej. Poza formą ludzką jest jeszcze osiem milionów gatunków życia : 
ptaki, zwierzęta, gady, drzewa, etc„ I odpowiednio do rozwoju gu1Jy 
ignorancji , ludzie degradowani są do tych odrażających form. Znaczące jest 
tutaj słowo tilmasa�. Określa ono tych, którzy ciągłe pozostają w gu1Jie 
ignorancji , nie wznosząc się do wyższych gu1J. Przyszłość ich jest bardzo 
mroczna. 

Jednak ludzie w gu1Jie pasji i ignorancji mają szansę wznieść się do gu1Jy 
dobroci ,  a możliwe jest to poprzez proces świadomości Kr�Qy. Ci, którzy nie 
skorzystają z tej szansy, z pewnością pozostaną w tych niższych gu1Jach. 
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lEKST 1 9  
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nanyam gur;ebhya� kartaram 
yada dra�{anupaśyati 

gur;ebhyaś ca param vetti 
mad-bhavam so' dhigacchati 

69 1 

na-nigdy; anyam-ponad; gur;ebhya�-cechami; kartaram-wykonawca; 
yada-kiedy; dra�{a-anupaśyati-ten, kto widzi właściwie; gur;ebhya� ca-z 
gu�1 natury; param-transcendentalny; vetti-zna; mat-bhavam-Moją naturę 
duchową; sa�-on; adhigacchati-jest promowany. 

Il, UMACZENIE 
Kiedy zrozumiesz, że we wszelkiej działalności nie ma nic ponad te 

guąy natury i że Najwyższy Pan jest transcendentalny wobec nich 
wszystkich, wtedy będziesz mógł poznać Moją duchową naturę. 

lł.UMACZENIE 
Ponad wszelkie działania sił natury materialnej można wznieść się jedynie 

poprzez właściwe zrozumienie ich przy pomocy odpowiednich osób, będących 
czystymi duszami. Prawdziwym mistrzem duchowymjestKr�i:ia i On udziela 
tej duchowej wiedzy Arjunie. Zatem wiedzę tę można zdobyć od tych, którzy 
są w pełni świadomi Kr�ąy, i my właśnie w ten sposób powinniśmy ją 
otrzymać. W przeciwnym wypadku nasze życie potoczy się niewłaściwą 
drogą. Dzięki naukom bona fide mistrza duchowego, żywa istota może poznać 
swoją duchową pozycję, swoje materialne ciało, zmysły. Może dowiedzieć 
się, w jaki sposób została schwytana w pułapkę i pod wpływem jakich sił 
natury materialnej się znajduje. Jest ona bezradna będąc w matni tych sił, lecz 
kiedy zrozumie swoją właściwą pozycję, wtedy będzie mogła osiągnąć 
płaszczyznę transcendentalną, znajdując cel w życiu duchowym. Właściwie 
to nie żywa istota jest wykonawcą różnych czynności. Jest ona zmuszona do 
działania, ponieważ jest usytuowana w określonym typie ciała kontrolowanym 
przez określoną gur;ę natury materialnej .  I dopóki nie otrzyma pomocy od 
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jakiegoś autorytetu duchowego, nie może zrozumieć w jakiej pozycji właściwie 
się znajduje. Swoją prawdziwą pozycję może ona zrozumieć poprzez obco
wanie z bona fide mistrzem duchowym, i dzięki tej wiedzy może osiągnąć 
pełną świadomość Km1y. A człowiek świadomy Km1y nie jest już dłużej 
kontrolowany przez siły natury. Z rozdziału czwartego wiemy, że osoba, 
która podporządkowała się Km1ie - wolna jest od działania w gur;ach natury 
materialnej . Zatem ten, kto jest w stanie widzieć rzeczy takimi, jakimi są, 
powoli uwalnia się spod wpływu natury materialnej .  

lEKST 20 

!JOll:.łłl"'łłł� ::f� �6.��)ąąl"{ I 
��:���� l l � o l l  

gur;an etan atitya trin 
dehi deha-samudbhavan 

janma-mrtyu-jara-dul;khair 
vimukto'mrtam aśnute 

gur;an-cechy; etan-wszystkie te; atitya-przekraczając; trin-trzy; dehi
ciało; deha-ciało; samudbhavan-będąc produktem;janma-narodziny; mrt
yu-śmierć; jara-starość; dul;khail;-niedola; vimuktal}-uwolniwszy się od; 
amrtam-nektar; aśnute-cieszy się. 

TŁUMACZENIE 
Kiedy wcielona istota jest w stanie pokonać te trzy gul}y, wtedy może 

uwoln ić s ię od narodz in ,  śmierc i , starośc i  i n iedo l i  z n imi  związanych. 
I jeszcze w tym życiu może rozkoszować się nektarem. 

ZNACZENIE 
Werset ten riumaczy w jaki sposób można - nawet w tym ciele - pozostać w 

pozycji transcendentalnej ,  w pełnej świadomości Km1y. Sanskryckie słowo 
dehi oznacza wcielony. Nawetjeszcze będąc w tym materialnym ciele można, 
przez postęp w wiedzy duchowej ,  uwolnić się od wpływu sił natury materialnej . 
Osoba, która tego dokonała, może cieszyć się szczęściem duchowym już 
teraz, gdyż po opuszczeniu tego ciała z pewnością pójdzie do nieba 
duchowego. Ale jeszcze w tym ciele może radować się szczęściem duchowym. 
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Innymi słowy, służba oddania w świadomości Kr�QY jest Uak to zostanie 
wytłumaczone w rozdz. osiemnastym) oznaką wyzwolenia z matni materialnej. 
Kiedy ktoś uwalnia się od wpływu gu� natury materialnej, wtedy zaczyna 
pełnić służbę oddania. 

lEKST 2 1  
� 

$ � 1  
iff4�')„�Ull�i1lif� � !J�t I 
��: 'fi� �ifPft�OJRfc:R�� 1 1  �� l i  

arjuna u vaca 
kair lińgais trin gu�an etan 

atito bhavati prabho 
kim acara� katham caitams 

trin gu�an ativartate 

arjuna� uvaca-Arjuna rzekł; kai�-przez które; lińgai�-symptomy; trin
trzy; gu�an-cechy; etan-wszystkie te; atita�-pokonuje; bhavati-staje się; 
prabho-mój Panie; kim-co; acara�-zachowanie; katham-co; ca-również; 
etan-te; trin-trzy; gu�an-cechy; ativartate-pokonuje. 

11:.. UMACZENIE 
Arjuna zapytał : Mój drogi Panie, po jakich oznakach można poznać 

osobę, która jest transcendentalna  w stosunku do tych guQ? Jakie jest jej 
zachowanie i w jaki sposób pokonuje ona te trzy siły natury? 

ZNACZENIE 
W wersie tymArjuna zadaje bardzo istotne pytania. Chce on wiedzieć, jakie 

symptomy wykazuje osoba, która już pokonała siły natury materialnej .  
Najpierw zapytuje o cechy właściwe d la  takiej transcendentalnej osoby. 
W jaki sposób ktoś może dowiedzieć się, czy pokonał już wpływ gu� natury? 
Drugie pytanie, to jaki jest sposób życia takiej osoby i jakie są jej zajęcia. Czy 
kieruje się w swoim postępowaniu zasadami, czy też jej działanie jest 
nieuregulowane? Następnie Arjuna zapytuje o środki, za pomocą których 
można osiągnąć naturę transcendentalną. Jest to bardzo ważne. Jeśli ktoś nie 
zna środków, przez które można na zawsze osiągnąć transcendentalną 
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pozycję, to nie może on wykazywać takich symptomów. Więc wszystkie te 
pytania Arjuny są bardzo ważne i Pan odpowiada na nie po kolei. 

lEKST 22-25 

�"l i 
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śri bhagav<in uv<ica 
prak<iśam ca pravrttim ca 

moham eva ca p<il'}r;iava 
na dve�{i sampravrtt<ini 

na nivrtt<ini k<ink�all· 

ud<isinavad <isino 
gul'}air yo na vic<ilyate 

gul'}<i vartanta ity evam 
yo'vati�{hati nengate 

sama-du�kha-sukha� svastha� 
sama-/o�{<iśma-k<ińcana� 

tulya-priy<ipriyo dhiras 
tulya-nind<itma-samstuti� 

m<in<ipam<inayos tulyas 
tu/yo mitr<iri-pak�ayo� 

sarv<irambha-parity<igi 
gul'}<itita� sa ucyate 
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śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; prakaśam ca-i oświe
cenie; pravrttim ca-oraz przywiązanie; moham-złudzenie; eva ca-również; 
par.ujava-0 synuPil.Q<;iu; na-dve�{i-nie żywi nienawiści; sampravrttani-mimo 
iż rozwinięte; na nivrttani-ani nie zatrzymuje rozwoju; kahk�ati-pragnie; 
udasinavat-jak obojętny; asina�-usytuowany; gutzai�-przez cechy; ya�-ten, 
kto; na-nigdy; vicalyate-zostaje poruszony; gutza�-cechy; vartante-jest 
usytuowany; iti evam-wiedząc to; ya�-ten, kto; avati�{hati-pozostaje; na
nigdy; ihgate-chwiejny; sama-jednakowo; du�kha-w niedoli; sukha�-w 
szczęściu; svastha�-będąc usytuowanym; sama-jednakowo; /o�{a-grudka 
ziemi; aśma-kamień; kancana�-rloto; tulya-jednakowo ustosunkowany; 
priya-drogi; apr(ya�-niepożądany; dhira�-spokojnie; tulya-jednakowo; 
ninda-wobec zniesławienia; atma-samstuti�-wobec pochwał; mana-honor; 
apamanayo�-dyshonor; tulya�-jednakowo; tulya�-jednakowo; mitra-przy
jaciel; ari-wróg; pak�ayo�-w towarzystwie; sarva-wszystko; arambha�
wysiłek; parityagi-wyrzeczony; gutza-atita�-transcendentalny do gutz natury; 
sa�-on; ucyate-mówi się, że jest. 

1LUMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Kto n ie żywi  n ienawiści do oświecenia, 

przywiązania i ułudy, kiedy są obecne ani nie tęskni za  nimi, kiedy 
znikną; kto pozostaje obojętny i wolny od materialnych wpływów guą 
natury i jest niewzruszony, wiedząc, że jedynie guąy są aktywne; kto tak 
samo traktuje ból i przyjemność, i jednakowym okiem patrzy na grudkę 
z iemi, kamień i kawałek złota; kto jest mądry i jednakowo odnosi s ię do 
pochwał, jak i do oskarżeń; kto pozostaje niezmienny wobec honoru i 
dyshonoru, kto traktuje wrogów na  równi z przyjaciółmi, kto porzucił 
wszelkie przedsięwzięcia mające zysk na celu - taki człowiek pokonał 
guąy natury materialnej. 

ZNACZENIE 
Arjuna postawił trzy różne pytania i Pan odpowiada na nie po kolei . W 

wersach tych Kr�i:ia najpierw podkreśla, że osoba usytuowana transcenden
talnie nigdy nie żywi do nikogo nienawiści i wolna jest od wszelkiego 
pożądania. Kiedy żywa istota przebywa w tym materialnym świecie, wcielona 
w jakimś materialnym ciele, znajduje się pod kontrolą jednej z trzech gur:z 
natury i wyzwala się spod tego wpływu, kiedy opuszcza to ciało. Ale dopóki 
przebywa w tym ciele materialnym powinna zachowywać obojętność. 
Powinna zaangażować się w służbę oddania dla Pana, tak aby mogła 
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natychmiast zapomnieć o swoim utożsamianiu się z ciałem materialnym. 
Kiedy ktoś jest świadomy tylko swego ciała materialnego, działa jedynie dla 
zadowalania zmysłów. Kiedy jednak skieruje swoją świadomość ku Kr�r:iie, 
wtedy natychmiast zarzuca zadowalanie zmysłów. Nie potrzebuje on już tego 
ciała materialnego i nie musi działać pod jego dyktando. Siły gul} materialnych 
w ciele będą działały, ale sama dusza będzie wolna od takiego działania. 
W jaki sposób jest ona wolna? Nie pragnie czerpać radości z tego ciała ani nie 
pragnie wydostać się z niego. Więc usytuowany transcendentalnie wielbiciel 
automatycznie staje się wolnym. Nie musi wcale starać się o wyzwolenie spod 
wpływu sił natury materialnej .  

Następne pytanie dotyczyło postępowania osoby usytuowanej transcen
dentalnie. Osoba materialistyczna nie jest obojętna wobec tak zwanego 
honoru czy dyshonoru okazywanego jej ciału. Taki fałszywy honor czy 
dyshonor nie wzrusza jednak osoby usytuowanej transcendentalnie. Wykonuje 
ona swoje obowiązki w świadomości Kr�r:iY i nie dba o to, czy ludzie darzą ją 
szacunkiem czy też nie. Przyjmuje rzeczy, które korzystne są do wypełniania 
obowiązków w świadomości Kr�r:iy, a poza tym nie potrzebuje niczego 
materialnego - ani kamieni, ani złota. Traktuje jako drogiego przyjaciela 
każdego, kto pomaga jej w świadomości Kr�r:iy. I nie żywi nienawiści do 
swoich tak zwanych wrogów. Ma jednakowy stosunek do wszystkiego i widzi 
wszystko na jednym poziomie, gdyż wie doskonałe, że nie ma nic wspólnego z 
tym światem materialnym. Nie wzruszają jej spory społeczne i polityczne, 
gdyż zna sytuację okresowych zakłóceń i wstrząsów. Nie ubiega się o nic dla 
siebie. Może podjąć się wszelkiego trudu dla zadowołeniaKr�r:iy, ale dla samej 
siebie nie próbuje niczego zdobywać. Przez takie zachowanie zdobywa ona 
pozycję transcendentalną. 

mam ca yo' vyabhicarel}a 
bhakti-yogena sevate 

sa gul}an samatityaitan 
brahma-bhuyaya kalpate 

mam-Mnie; ca-również; ya�-osoba; avyabhicarel}a-niezawodnie; bhakti
yogena-przez służbę oddania; sevate-pełni służbę; sa�-on; gul}an-wszy-
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stkie gu!Jy natury materialnej; samatitya-przekraczając; etan-wszystko to; 
brahma-bhuyaya-aby wznieść się na płaszczyznę Brahmana; kalpate-jest 
uważany. 

1ł.. UMACZENIE 
Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w 

żadnych okol icznościach, ten od razu przekracza guąy natury i wznosi 
się na płaszczyznę Brahmana. 

ZNACZENIE 
Werset ten jest odpowiedzią na trzecie pytanie Arjuny: Jakie są sposoby 

osiągnięcia pozycj i  transcendentalnej . Jak to już wytłumaczono wcześniej ,  ten 
materialny świat działa pod wpływem sił natury materialnej .  Nie należy 
jednak niepokoić się działaniem tych sił. Zamiast myśleć o takich sprawach, 
lepiej zaangażować swoją świadomość w działanie w świadomości Kr�Qy. 
Działanie takie nazywane jest bhakti-yogq i polega na poświęcaniu wszystkich 
swoich czynów Kr�Qie. Obejmuje to nie tylko Kr�Qę, ale również Jego różne 
ekspansje, takie jak Rama i N arayal)a. Ekspansje te są niezliczone. Każdy kto 
pełni służbę dla którejś z form Kr�QY czy dla jakiejś Jego ekspansji, jest 
usytuowany transcendentalnie. Należy również zauważyć, że wszystkie 
formy Kr�QY są całkowicie transcendentalne, wieczne, pełne szczęścia i 
wiedzy. Takie osoby Boga są wszechmocne, wszystkowiedzące oraz posiadają 
wszelkie cechy transcendentalne. Więc jeśli ktoś z niezachwianą determinacją 
anagażuje się w służbę dłaKr�QY lub dla którejś z Jego pełnych ekspansji ,  to z 
łatwością pokonuje ongu!Jy natury materialnej ,  mimo iż są one bardzo trudne 
do przezwyciężenia. Zostało to już wytłumaczone w rozdz. siódmym. Kto 
podporządkowuje się K�Qie, ten od razu przezwycięża siły natury materialnej .  
Być w świadomości Kr�QY albo pełnić służbę oddania znaczy - osiągać 
cechy Kr�Qy. Pan mówi, że Jego naturajest wieczna, pełna szczęścia i wiedzy, 
a żywe istoty są cząstkami Najwyższego, tak samo jak grudki złota są 
cząstkami kopalni złota. Więc duchowa pozycja żywej istoty jest tak dobra jak 
złoto, pod względem jakości równa Kr�Qie. Różnica indywidualności istnieje 
nadał, w przeciwnym wypadku nie mogło by być mowy o bhakti-yodze. 
Bhakti-yoga oznacza, że jest Pan, wielbiciel Pana i wzajemna wymiana 
miłości pomiędzy nimi. Zatem zarówno Najwyższa Osoba Boga, jak i żywa 
istota są osobami i są indywidualnościami, w przeciwnym razie bhakti-yoga 
nie miałaby żadnego znaczenia. Jeśli ktoś nie znajduje się w tej samej 
transcendentalnej pozycji co Pan, nie może on służyć Najwyższemu Panu. 
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Aby być osobistym towarzyszem króla, trzeba zdobyć odpowiednie kwalifi
kacje. Kwalifikacją tą, jeśli chodzi o służbę oddania,jest zostanie Brahmanem, 
czyli uwolnienie się od wszelkich zanieczyszczeń materialnych. Literatura 
wedyjska oznajmia : brahmaiva-san brahmapyeti. Najwyższego Brahmana 
można osiągnąć przez zostanie Brahmanem. Przez osiągnięcie Brahmana nie 
traci się swojej wiecznej tożsamości Brahmana, lecz nadal pozostaje się duszą 
indywidualną. 

lEKST 27 

brahmalJO hi pratiHhaham 
amrtasyavyayasya ca 

śaśvatasya ca dharmasya 
sukhasyaikantikasya ca 

brahma!Ja�-bezosobowego brahmajyoti; hi-na pewno; prarinha-pod
stawa; aham-Ja jestem; amrtasya-niezniszczalnego; avyayasya-nieśmier
telny; ca-również; śaśvatasya-wiecznego; ca-i; dharmasya-organicznej 
pozycji; sukhasya-szczęście; aikantikasya-ostateczne; ca-również. 

11:. UMACZENIE 
A podstawą bezosobowego Brahmana, który jest konstytucyjną pozycją 

ostatecznego szczęścia i który jest n ieśmiertelny, niezniszczalny i wieczny 
- Ja jestem. 

ZNACZENIE 
Konstytucją Brahmana jest nieśmiertelność, niezniszczalność, wieczność i 

szczęście. Brahman jest początkiem realizacji transcendentalnej . Etapem 
drugim, środkowym, w transcendentalnej realizacji jest Dusza Najwyższa, 
Paramatma. A ostateczną realizacją Prawdy AbsolutnejjestN ajwyższaOsoba 
Boga.Dlatego też zarówno bezosobowyBrahman,jak iParamatma zawarte są 
w Najwyższej Osobie. Rozdział siódmy tłumaczy, że materialna natura jest 
manifestacją niższej energii Najwyższego Pana. Pan zapładnia tą niższą 
naturę cząstkami natury wyższej i jest to działanie elementu duchowego na 
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naturę materialną. Kiedy żywa istota, uwarunkowana przez naturę materialną, 
zaczyna kultywować wiedzę duchową, czyni ona postęp, z pozycji materialnej 
stopniowo wznosząc się do koncepcjiNajwyższegojakoBrahmana. Poznanie 
Brahmana jest pierwszym etapem w samo-realizacj i .  Na tym etapie osoba, 
która zrealizowała Brahmana, jest transcendentalna w stosunku do pozycji 
materialnej ,  ale nie jest ona prawdziwie doskonała w swojej realizacj i .  Jeśli 
chce, może pozostać w tej pozycji, a następnie stopniowo wznieść się do 
realizacji Paramiitmy - i w końcu do realizacji Najwyższej Osoby Boga. Jest 
wiele takich przykładów w literaturze wedyjskiej. Czterej Kumarowie najpierw 
byli zwolennikami koncepcji mówiącej ,  iż bezosobowyBrahmanjestPrawdą 
Absolutną, lecz następnie stopniowo wznieśli się do płaszczyzny służby 
oddania. Kto jednak nie jest w stanie wznieść się ponad bezosobową 
koncepcję Brahmana, ten zawsze narażony jest na ryzyko upadku. Śrimad
Bhiigavatam informuje, że chociaż nawet jakaś osoba może wznieść się do 
etapu bezosobowego Brahmana, to jeśli nie idzie dalej w swojej realizacji i nie 
posiada informacji o Najwyższej Osobie Boga, jej inteligencja nie jest 
doskonale czysta. Dlatego, pomimo osiągnięcia platformy Brahmana, jeśli nie 
jest zaangażowana w służbę oddania dla Pana, jest narażona na ryzyko 
upadku. W języku wedyjskim mówi się również : raso vai sa�; rasam hy 
eviiyam /abdhviinandi bhavati. "Kiedy ktoś poznaje Osobę Boga, rezerwuar 
wszelkich przyjemności, Kr�Qę, wtedy osiąga prawdziwe szczęście transcen
dentalne." Najwyższy Pan posiada w pełni sześć wartości i kiedy wielbiciel 
zbliża się do Niego, następuje wymiana tych sześciu wartości. Sługa króla 
używa życia prawie na równi z królem. A więc służbie oddania towarzyszą 
wieczne, niezniszczalne szczęście i wieczne życie. Zatem realizacja Brahma
na, czyli wieczności i niezniszczalności, zawarta jest w służbie oddania. 
Posiada ją osoba, która zaangażow.ana jest w pełnienie takiej służby. 

Żywa istota, mimo iż jest Brahmanem z natury, posiada pragnienie 
panowania nad światem materialnym i to pragnienie jest przyczyną jej 
upadku. W swojej organicznej pozycji żywa istota znajduje się ponad trzema 
siłami natury materialnej ,  ale obcowanie z tą naturą jest przyczyną jej 
uwikłania w różne gw:zy : dobroć, pasję i ignorancję. To pragnienie domino
wania nad światem materialnym istnieje w niej właśnie z powodu obcowania z 
tymi trzemagu�ami.Jednak przez zaangażowanie się - w pełnej świadomości 
Kf�QY - w służbę oddania, natychmiast osiąga ona pozycję transcendentalną i 
w ten sposób zostaje zlikwidowane jej bezprawne pragnienie kontrolowania 
natury materialnej .  Należy zatem praktykować proces służby oddania w 
towarzystwie wielbicieli, zaczynając od słuchania, intonowania, pamiętania, 
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etc., czyli dziewięciu przepisanych metod dla realizacji służby oddania. 
Stopniowo, dzięki obcowaniu z wielbicielami i oddziaływaniu mistrza ducho
wego, znika materialne pragnienie dominowania i utrwala się pozycja takiej 
osoby w transcendentalnej służbie dla Pana. Metoda ta jest polecana od 
dwudziestego drugiego do ostatniego wersetu tego rozdziału. Służba oddania 
dla Pana jest bardzo prosta : należy służyć Panu, spożywać pozostałości 
pokarmu ofiarowanego Bóstwom, wąchać kwiaty ofiarowywane lotosowym 
stopom Pana, odwiedzać miejsca, gdzie Pan odbywał Swoje transcendentalne 
rozrywki, czytać o różnych Jego czynach i wymianie miłości z wielbicielami, 
intonować zawsze transcendentalne wibracje Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�rya 
Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare oraz 
przestrzegać postów w niektóre dni, na pamiątkę pojawiania się i odchodzenia 
Pana i Jego wielbicieli . Przez przestrzeganie tego procesu można całkowicie 
uwolnić się od przywiązania do wszelkich czynności materialnych. Kto może 
w ten sposób osiągnąć brahmajyoti, ten staje się jakościowo równym 
Najwyższej Osobie Boga. 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do czternastego 
rozdziału Sńmad-Bhagavad-gity, traktującego o Trzech siłach natury mate
rialnej. 



ROZDZIAŁ XV 

Yoga Najwyższej Osoby 

lEKST I 
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śri bhagaviin uviica 
urdhva-mulam adha�-śiikham 

aśvattham priihur avyayam 
chandiimsi yasya parr;ani 

yas tam veda sa veda-vit 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; urdhva-mulam-korze
niami w górę; adha�-w dół; śakham-gałęzie; aśvattham-drzewo banyanowe; 
prahu�-powiedział; avyayam-wieczne; chandamsi-hymny wedyjskie; yasya 
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-którego; par�ani-liście; ya�-każdy; tam-to; veda-wie; sa�-on; veda
vit-znawca Ved. 

Il.. UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł :  Jest drzewo banyanowe rosnące korzeniami 

w górę, gałęzie zaś mające w dole, a l iśćmi jego są hymny wedyjskie. Kto 
zna to drzewo, ten jest znawcą Ved. 

ZNACZENIE 
Po przedyskutowaniu znaczenia bhakti-yogi, ktoś może zapytać : "A co, 

jeśli chodzi o Vedy?" Właśnie ten rozdział tłumaczy, iż celem studiowania 
Vedjest poznanie Km1y. Zatem ten, ktojest świadomy Km1y i zaangażowany 
w służbę oddania, ten już właściwie poznał Vedy. 

Matnia tego świata materialnego porównana została tutaj do drzewa 
banyanowego. Dla tego, kto zaangażowany jest w pracę dla zysków, to 
drzewo banyanowe nie ma końca. Wędruje on z jednej gałęzi na drugą, trzecią, 
czwartą . . .  Drzewo tego świata materialnego nie ma końca. I dla tego, kto 
przywiązany jest do tego drzewa, nie ma nadziei na wyzwolenie. Hymny 
wedyjskie mające służyć naszemu oświeceniu, nazywane są liśćmi tego 
drzewa. Korzenie tego drzewa rosną w górę, ponieważ zaczynają się od 
siedziby Brahmy, najwyższej planety tego wszechświata. Z tego drzewa 
złudzenia wydostać się może tylko ten, kto poznał je dokładnie. 

Należy poznać ten proces wyzwolenia. Już poprzednie rozdziały wspomi
nały o wielu procesach, za pomocą których można wydostać się z tej 
materialnej matni. I mogliśmy przekonać się, iż służba oddania jest najlepszą 
drogą prowadzącą do tego wyzwolenia. Podstawową zasadą służby oddania 
jest uwolnienie się od przywiązania do czynności materialnych i przywiązanie 
się do transcendentalnej służby dla Pana. Proces zrywania więzów z tym 
światem materialnym omówiony został na początku tego rozdziału. Korzenie 
tego życia materialnego rosną w górę. To znaczy, że zaczynają się one od 
totalnej substancji materialnej, od najwyższej planety tego wszechświata. Z 
tego miejsca rozprzestrzenia się cały wszechświat, z wieloma gałęziami 
reprezentującymi różne systemy planetarne. Owoce zaś reprezentują skutki 
działalności żywych istot, mianowicie : religię, rozwój ekonomiczny, zado
walanie zmysłów i wyzwolenie. 

W tym świecie nie ma bezpośredniego doświadczenia z takim drzewem, 
którego korzenie rosłyby w górę a gałęzie w dół, ale to nie znaczy, że taka 
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rzecz nie istnieje. Drzewem takim jest odbicie jakiegokolwiek drzewa w 
zbiorniku wodnym. Możemy zobaczyć, że drzewo rosnące na brzegu takiego 
zbiornika i odbijające się w nim, ma w tym odbiciu gałęzie skierowane w dół, a 
korzenie w górę. Innymi słowy, drzewo tego świata materialnego jest jedynie 
odbiciem prawdziwego drzewa świata duchowego. To odzwierciedlenie 
świata duchowego opiera się na pragnieniu, tak jak odzwierciedlenie drzewa 
spoczywa na tafli wodnej .  To właśnie pożądanie jest przyczyną usytuowania 
rzeczy w tym odbitym świetle materialnym. Kto chce wydostać się z tego 
świata materialnego, ten musi dokładnie poznać to drzewo poprzez studia 
analityczne. Wtedy będzie mógt przeciąć więzi łączące go z nim. 

Drzewo to, będąc odzwierciedleniem drzewa prawdziwego, jest dokładną 
jego kopią. Wszystko istnieje w świecie duchowym. lmpersonaliści uważają 
Brahmę za korzeń tego drzewa materialnego. I z tego korzenia, według filozofii 
saiikhya, pochodzi prakrti, puru�a. następnie trzy gut;1y, pięć wielkich 
elementów materialnych (paiica-mahabhuta), dziesięć zmysłów (daśen
driya), umysł, etc. W ten sposób dzielą oni cały świat materialny. Jeżeli 
Brahma jest centrum wszystkich manifestacji, wobec tego ten świat materialny 
jest manifestacją 1 80 stopni, a następne 1 80 stopni tworzy świat duchowy. 
Świat materialny jest odzwierciedleniem wypaczonym, więc świat duchowy 
musi mieć tą samą różnorodność, ale w rzeczywistości.Prakrti jest zewnętrzną 
energiąNajwyższegoPana, apuru�ajest to Sam Najwyższy Pan. Wszystko to 
wytłumaczone jest w Bhagavad-gicie. Ponieważ manifestacja ta jest mate
rialna, jest ona tymczasowa. Odzwierciedlenie to jest okresowe, ponieważ 
czasami jest widoczne, a czasami niewidoczne. Ale źródło tego odzwiercie
dlanego obrazu jest wieczne. To materialne odbicie prawdziwego drzewa musi 
zostać odcięte. Kiedy mówi się, że jakaś osoba zna Vedy to, znaczy, iż wie 
ona, w jaki sposób przeciąć więzy łączące ją z tym światem materialnym. Kto 
zna ten proces, ten prawdziwie zna Vedy. A kto oczarowany jest rytualisty
cznymi formułami Ved, ten oczarowany jest pięknymi zielonymi liśćmi tego 
drzewa; nie zna on dokładnie celu Ved. Tym celem Ved, jak zostało to 
wyjawione przez Samą Najwyższą Osobę Boga - jest ścięcie drzewa odzwier
ciedlonego i osiągnięcie prawdziwego drzewa świata duchowego. 

IBKST 2 
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adhaś cordhvam prasrtiis tasya śiikhii 
gząza-pravrddhii vi$aya-praviilii� 

adhaś ca miiliiny anusantatiini 
karmiinubandhini manu$ya-loke 

[ Rozdz. 1 5  

adha�-w dół; ca-i ; rirdhvam-w górę ;prasrta�-rozprzestrzenione ; tasya
jego ; śtikhti�-gałęzie ; gu�a-siły natury materialnej ; pravrddhti�-rozwinięte ; 
vi$aya-przedmioty zmysłów; praviilii�-gałązki; adha�-w dół; ca-i; miiliini 
-korzenie; anusantatiini-rozprzestrzenione; karma-według pracy; anu
bandhini-związany; manu$ya-loke-w świecie społeczeństwa ludzkiego. 

TŁUMACZENIE 
Gałęz ie tego drzewa rozprzestrzeniają się w górę i w dół, odżyw iane 

przez trzy siły natury materialnej .  Gałązki zaś reprezentują przedmioty 
zmysłów. Drzewo to ma również korzenie idące w dół i te zw iązane są  
z pracą społeczeństwa ludzkiego, której celem jest osiągnięcie korzyści. 

ZNACZENIE 
Werset ten dalej tłumaczy opis drzewa banyanowego. Gałęzie jego 

rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach. W niższych jego częściach 
znajdują się różnorodne przejawienia żywych istot, takiejak ludzie, zwierzęta, 
konie, krowy, psy, koty, etc. Usytuowane są one na niższych partiach gałęzi, 
podczas gdy wyższe jego partie zamieszkiwane są przez wyższe formy 
żywych istot: półbogów, Gandharvy (wróżki, czarodziejki) i wiele innych 
wyższych gatunków życia. I takjak drzewo odżywiane jest przez wodę, tak to 
drzewo odżywiane jest przez trzy siły natury materialnej .  Czasami widzimy, 
że jakiś obszar jest jałowy z braku dostatecznej ilości wody, podczas gdy inny 
tonie w zieleni. Podobnie, w zależności od dominacj i  określonych gu�. 
manifestują się odpowiednie gatunki życia, w odpowiedniej proporcji .  

Gałązki drzewa uważane są za przedmioty zmysłów. Przez rozwój różnych 
sił natury rozwijamy różne zmysły i za pomocą tych zmysłów cieszymy się 
różnymi rodzajami przedmiotów zmysłowych. Źródło zmysłów - oczy, nos, 
uszy, etc. - uważane są za górne gałązki, dostosowane do cieszenia się 
różnymi przedmiotami zmysłów. Liście są głosem, fonną, dotykiem - czyli 
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przedmiotami zmysłów.Dodatkowe (boczne) korzenie są ubocznymi produk
tami różnego rodzaju cierpień i uciech zmysłowych. W ten sposób rozwijamy 
przywiązanie i awersję. Tendencje do pobożności i niepobożności uważane są 
za korzenie boczne, rozprzestrzeniające się we wszystkich kierunkach. 
Główny korzeń wychodzi z Brahmaloki, a inne znajdują się w ludzkich 
systemach planetarnych. Osoba, która wyczerpie efekty swoich pobożnych 
czynów na wyższych systemach planetarnych, schodzi z powrotem na tę 
Ziemię, by odnowić swoją karmę, i poprzez czyny przynoszące owoce znowu 
być promowaną na wyższe systemy. Albowiem ta planeta ludzkich istot 
uważana jest za pole działania. 

lEKSf 3-4 
" 6� " ą ""'�""'q..,.q�'ftr2'( <fq I �łf(f 

;rMff ą � :ą- �ftmr I 
31� �-�rivr m fiRT 1 1  ą 1 1  

(ł(f: � ��oą-
mrrirnr ą f.tądHt �: I 

m � � �  
lf(f: srtfu: SRl<łT � l i  � l i  

na ropam asyeha tathopalabhyate 
niinto na ciidir na ca samprati�{hii 

aśvattham enam suviro<Jha-mulam 
asanga-śastrer.za dr<fhena chittvii 

tata� padam rat parimiirgitavyam 
yasmin gatii na nivartanti bhuya� 

tam eva ciidyam puru�am prapadye 
yata� pravrtti� prasrtii puriir.zi 

na-nie; ropam-forma; asya-tego drzewa; iha-w tym; tathii-również; 
upa/abhyate-może zostać dostrzeżony; na-nigdy; anta�-koniec; na-nigdy; 
ca-również; iidi�-początek; na-nigdy; ca-również; samprati�{hii-podsta-
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wa; asvattham-drzewo banyanowe; enam-to; suviro{iha-mocno; mu/am
zakorzenione; asańga-sastre!fa-bronią obojętności; dr{ihena-mocny; chiuva 
-przez przecięcie; tata�-następnie; padam-sytuacja; tar-to; parimargita
vyam-musi zostać odszukane; yasmin-gdzie; gata�-idąc; na-nigdy; nivar
tanti-powraca; bhuya�-ponownie; tam-do niego; eva-na pewno; ca-rów
nież; adyam-pierwotny; puru�am--Osoba Boga; prapadye-podporządkowuje 
się; yata�-od którego; pravrtti�-początek; prasrta-rozprzestrzenienie; pura
!li-bardzo stary. 

TŁUMACZENIE 
Prawdziwej formy tego drzewa n ie  można  dostrzec w tym świecie. Nikt 

nie może wiedzieć, gdzie s ię ono kończy i gdzie zaczyna. Ale z całą 
determinacją należy ściąć to drzewo narzędziem, którym jest brak 
przywiązan ia. A czyniąc to należy odszukać owo miejsce, z którego - raz 
tam dotarłszy - n igdy już s ię nie powraca, i tam podporządkować się 
Najwyższej Osobie Boga, od którego wszystko się zaczęło i w którym 
wszystko spoczywa od niepamiętnego czasu. 

ZNACZENIE 
Werset ten wyraźnie oznajmia, iż prawdziwego kształtu tego drzewa nie 

można poznać w świecie materialnym. Skoro korzenie tego drzewa znajdują 
się w górze, prawdziwe drzewo rozprzestrzenia się w drugim kierunku. Nikt 
jednak nie może zobaczyć, jak daleko się ono rozprzestrzenia ani nie może 
poznać jego początku. Jednak należy znaleźć przyczynę. "Ja jestem synem 
mojego ojca, mój ojciec jest synem takiej osoby, etc." Szukając w ten sposób 
dojdziemy do Brahmy, który stworzony został przez Garbhodakaśayl Vi�Qu. 
Kiedy ostatecznie w ten sposób dotrzemy do N aj wyższej Osoby Boga, będzie 
to koniec naszych poszukiwań. Przyczynę tego drzewa, Osobę Boga, należy 
odnaleźć przez obcowanie z osobami, które posiadają wiedzę o Najwyższej 
Osobie Boga. Wtedy, dzięki zrozumieniu, stopniowo uwolnimy się od 
przywiązania do tego fałszywego odbicia rzeczywistości i za pomocą wiedzy 
będziemy mogli przeciąć więzy łączące nas z nim i osiągnąć drzewo 
prawdziwe. 

Słowo asańga jest bardzo ważne w tym związku, jako że przywiązanie do 
uciech zmysłowych i panowania nad naturą materialną jest bardzo mocne. 
Dlatego należy nauczyć się - poprzez dyskusje na tematy duchowe oparte na 
pismach autorytatywnych i przez słuchanie od osób, które posiadają praw-
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dziwą wiedzę - w jaki :>posób uwolnić się od tego przywiązania. Rezultatem 
takich dyskusji w towarzystwie wielbicieli jest dojście do Najwyższej Osoby 
Boga. Wtedy pierwszą rzeczą, którą należy uczynić, jest podporządkowanie 
się Jemu. Podany został tutaj opis miej �ca, które raz osiągnąwszy, nie musi się 
wracać do tego fałszywego drzewa, będącego jedynie refleksem rzeczywi
stości .  Najwyższa Osoba Boga, Kr�i:ia, jest tym pierwotnym korzeniem, 
z którego wzięły początek wszystkie emanacje. Aby osiągnąć łaskę tej Boskiej 
Osoby, należy jedynie podporządkować się Jemu, a to jest rezultatem 
pełnienia służby oddania przez słuchanie, intonowanie, etc. On jest przyczyną 
powstania tego świata materialnego. Zostało to już wytłumaczone przez 
Samego Pana: aham sarvasya prabhava!z. "Ja jestem źródłem wszystkiego." 
Aby zatem wydostać się z matni tego potężnego drzewa banyanowego, 
którym jest życie materialne, należy podporządkować się Kr�i:iie. Osoba, 
która to czyni, natychmiast uwalnia się od przywiązania do tego materialnego 
rozwinięcia. 

lEKSf S 
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nirmiina-mohii jita-sanga-do�ii 
adhyiitma-nityii vinivrtta-kiimii!z 

dvandvair vimuktii!z sukha-du!zkha-samjnair 
gacchanty amiujhii!z padam avyayam tat 

nir-bez; mana-szacunek; mohii!z-złudzenie; jita-pokonawszy; sanga
towarzystwo; do�ii!z-fałszywe; adhyiitma-duchowy; nityii!z-wieczny; viniv
rtta-związany; kiimii!z-żądze; dvandvai!z-z dualizmami; vimuktii!z-wyz
wolony; sukha-du!zkha-szczęście i niedola; samjnai!z-nazywany; gacchan
ti-osiągają; amu�ha!z-niezmącony; padam-sytuacja; avyayam-wieczny; 
tat-ta . 

lLUMACZENJE 
Kto wolny jest od złudzenia, fałszywego prestiżu i n iewłaściwych 

związków, kto rozumie Wieczne - uwolniwszy się od materialnej żądzy 
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oraz dual izmu szczęścia i n ieszczęścia, i kto wie, w jaki sposób 
podporządkować się Najwyższej Osobie, ten osiąga wieczne królestwo. 

ZNACZENIE 
Wspaniale został opisany tutaj proces podporządkowania się. P ierwszą 

kwalifikacją jest to, że nie powinno się ulegać dumie. Ponieważ uwarunkowana 
dusza przepełniona jest dumą, uważając się za pana natury materialnej, 
dlatego bardzo trudno jest się jej podporządkować Najwyższej Osobie Boga. 
Powinniśmy wiedzieć, poprzez kultywację prawdziwej wiedzy, iż nie jesteśmy 
panami natury materialnej .  Panem jest Najwyższa Osoba Boga. Kiedy ktoś 
uwolni się od złudzenia, przyczyną którego jest właśnie duma, wtedy może 
rozpocząć proces podporządkowywania się. Nie może podporządkować się 
Najwyższej Osobie ten, kto zawsze oczekuje jakiegoś honoru w tym świecie 
materialnym. Przyczyną dumy jest złudzenie, albowiem chociaż ktoś przy
chodzi tutaj, pozostaje przez krótki okres czasu i następnie odchodzi, to 
zawsze ma on fałszywe przekonanie, iż jest panem tego świata. W ten sposób 
tylko komplikuje wszystko i zawsze znajduje się w kłopocie. Cały świat 
pozostaje pod tym wrażeniem. Ludzie uważają, że ta Z iemia należy do 
społeczeństwa ludzkiego i podzielili ją, ulegając fałszywemu wrażeniu, iż to 
oni są jej właścicielami. Należy uwolnić się od tego fałszywego przekonania, 
że ludzkie społeczeństwo jest właścicielem tego świata. Będąc wolnym od 
takiego fałszywego przekonania, można uwolnić się od fałszywych związków, 
których przyczyną jest uczucie rodzinne, społeczne i narodowe. Te fałszywe 
związki przywiązują nas do tego świata materialnego. Po przejściu tego etapu, 
należy rozwijać wiedzę duchową. Należy kultywować wiedzę o tym, co jest 
naprawdę naszą własnością, a co nią nie jest. A kiedy ktoś posiada prawdziwą 
wiedzę, uwalnia się od wszelkich dualizmów, takich jak szczęście i nieszczęś
cie, przyjemność i ból. Osiągnąwszy pełną wiedzę, jest on zdolny do 
podporządkowania się Najwyższej Osobie Boga. 

lEKST 6 
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n a  tad bhiisayate suryo 
na śaśiińko na piivaka� 
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yad gatvii na nivartante 
tad dhiima param an mama 

na-nie; tat-to; bhiisayate-oświetla; suryab-słonce; na-nie; śaśiinkab
księżyc; na-ani nie; piivakab-ogien, elektryczność; yat-gdzie; gatvii-idąc; 
na-nigdy; nivartante-powraca; tat dhiima-ta siedziba; paramam-najwyż
sze; mama-Moje. 

lŁUMACZENIE 
Tej Mojej s iedziby n ie oświetla słonce, księżyc ani elektryczność. Kto 

osiąga ją, n ie powraca już n igdy w ten świat materialny. 

ZNACZENIE 
Opisany został tutaj świat duchowy, siedziba Najwyższej Osoby Boga, 

Kr�ąy, który znany jest jako Kr�ąaloka, Golaka Vrndavana. W niebie 
duchowym nie jest potrzebne światło słoneczne, światło księżyca, ogień czy 
jakieś światło sztuczne, jako że tam wszystkie planety oświetlane są swoim 
własnym światłem. W tym wszechświecie mamy tylko jedną planetę, która 
sama wysyła światło - słonce, lecz w niebie duchowym wszystkie planety są 
samo-świetlne. Świecące promienie wszystkich tych planet (nazywanych 
Vaikuni�ami) tworzą błyszczące niebo znane jako brahmajyoti. W rzeczy
wistości blask ten emanuje z planety Kr�ąy, Golaki Vrndavana. Część tego 
promiennego blasku przykryta jest przez mahiit-tattvę, świat materialny. 
Pozostała, większa część tego świecącego nieba, pełna jest planet duchowych, 
nazywanych Vaikun�ami, z których główną jest Goloka Vrndavana. 

Tak długo jak żywa istota znajduje się w tym ciemnym świecie material
nym, tak długo jest ona uwarunkowana, ale skoro tylko osiąga niebo duchowe 
- odcinając się od tego fałszywego, wykrzywionego drzewa świata material
nego - zostaje wyzwolona. Wtedy nie musi już tutaj powracać. W swoim 
uwarunkowanym stanie życia żywa istota uważa siebie za pana tego 
materialnego świata, ale w stanie wyzwolonym wchodzi ona w królestwo 
duchowe i staje się towarzyszem Najwyższego Pana. Tam cieszy się wiecznym 
życiem, wiecznym szczęściem i pełnią wiedzy. 

Powinniśmy być urzeczeni tą informacją. Powiniśmy pragnąć przenieść się 
do wiecznego świata i wyzwolić się z tego fałszywego refleksu rzeczywistości. 
Mimo iż bardzo trudno przeciąć te więzy temu, kto jest zbyt przywiązany do 
tego świata materialnego, to jeśli przyjmie on świadomość Kr�ąy, wtedy ma 
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szansę stopniowo wyzwolić się od tego przywiązania. Musi obcować z 
wielbicielami świadomymi Kr�ąy. Powinien odnaleźć społeczność oddaną 
świadomości Kr�ąy i nauczyć się w jaki sposób pełnić służbę oddania. W ten 
sposób będzie mógł zerwać więzy łączące go z tym światem materialnym.Nie 
można bowiem uwolnić się od tego przywiązania jedynie przez noszenie 
szafranowych szat. Trzeba przywiązać się do służby oddania dla Pana. 
Należy bardzo poważnie potraktować to, co oznajmia rozdział dwunasty : że 
służba oddania jest jedynym sposobem uwolnienia się z tej fałszywej 
reprezentacji prawdziwego drzewa. Rozdział czternasty opisuje skażenie 
wszelkich procesów przez naturę materialną. Tylko służba oddania opisana 
została jako czysto transcendentalna. 

Bardzo ważne są tutaj słowa paramam mama. Właściwie każdy kąt i 
zakątek jest własnościąNajwyższegoPana, ale świat duchowy jestparamam, 
pełen sześciu bogactw. Również Upani$ady potwierdzają, iż w świecie 
duchowym niepotrzebne jest światło słońca czy księżyca, gdyż całe niebo 
duchowe prześwietlone jest wewnętrzną mocą Najwyższego Pana. Zaś 
najwyższą siedzibę osiągnąć można jedynie przez podporządkowanie się 
Najwyższemu Panu - i w żaden inny sposób. 

lEKST 7 
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mamaiviimśo jiva-loke 
jiva-bhutal:z saniitanal:z 

manal:z $a${hiinindriyiil}i 
prakrti-sthiini kar$ali 

mama-Moje; eva-na pewno; amśal:z-fragmentaryczne cząstki; jiva-/oke
świat uwarunkowanego życia; jiva-bhutal:z-uwarunkowane żywe istoty; 
sanjtanal:z-wieczny; manal:z-umysł;$a${hiini-sześć; indriyal}i- zmysły; pra
k(ti-natura materialna; sthiini-usytuowane; kar$iili-zmagając się ciężko. 

11:.UMACZENIE 
Żywe istoty, mimo iż żyją w tym uwarunkowanym świecie, są Moimi 

wiecznymi, fragmentarycznymi cząstkami. I właśnie to uwarunkowane 
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życie jest przyczyną ich  c iężkiej walki z sześcioma zmysłami ,  łączn ie  
z umysłem. 

ZNACZENIE 
Werset ten wyraźnie mówi o tożsamości żywej istoty. Żywa istota jest 

fragmentaryczną cząstką Najwyższego Pana - i jest taką wiecznie. Nie jest 
prawdą, iż przyjmuje ona indywidualność w swoim uwarunkowanym życiu, a 
po wyzwoleniu staje się jednym zNajwyższymPanem.Jest ona wiecznieJego 
fragmentaryczną cząstką, gdyż jest wyraźnie powiedziane - sanatanafl. 
Według wersji wedyjskiej ,  Najwyższy Pan przejawia się i rozprzestrzenia w 
niezliczonych ekspansjach, z których pierwsze nazywane są Vi�i:zu-tattva, a 
wtórne są żywymi istotami . Innymi słowy, Vi�i:zu-tattva jest osobistą ekspansją 
Km1y, podczas gdy żywe istoty są Jego oddzielonymi ekspansjami. Poprzez 
Swoją osobistą ekspansję manifestuje się On w różnych formach, takich jak 
Pan Rama, Nrsimhadeva, Vi�Qumurti, i wszystkie Bóstwa przewodzące na 
VaikuQihach, planetach nieba duchowego. Jego oddzielone ekspansje, żywe 
istoty, są Jego wiecznymi sługami .  Osobowe ekspansje Najwyższej Osoby 
Boga istnieją zawsze jako oddzielne indywidualności ,  tożsame z Osobą Boga. 
Podobnie, swoją indywidualność mają również i żywe istoty. Jako fragmen
taryczne cząstki Najwyższego Boga, żywe istoty mają również we fragmen
tarycznej ilości Jego cechy, z których jedną jest niezależność. Każda żywa 
istota ma indywidualną duszę, swoją osobistą indywidualność i niewielką 
niezależność. Przez niewłaściwe skorzystanie z tej niezależności staje się ona 
duszą uwarunkowaną, lecz kiedy używa jej właściwie -jest zawsze wyzwolona. 
W każdym przypadku jest ona jakościowo wieczna, tak jak Najwyższy Pan. 
W swoim wyzwolonym stanie jest ona wolna od tego materialnego uwarunko
wania i zaangażowana jest w transcendentalną służbę miłości dla Pana. 
Natomiast w uwarunkowanym stanie życia kontrolowana jest przez trzy siły 
natury materialnej i zapomina o transcendentalnej służbie miłości dla Pana. 
Wskutek tego, musi bardzo ciężko walczyć, aby utrzymać się przy życiu w 
tym świecie materialnym. 

Żywe istoty, nie tylko istoty ludzkie oraz psy i koty, ale nawet więksi 
kontrolerzy świata materialnego: Brahma, Pan Siva, a nawet Vi�QU - wszyscy 
są cząstkami Najwyższego Pana. Wszyscy oni są manifestacjami wiecznymi, 
nie okresowymi. Ważne jest słowo kar�ati (walczyć, albo zmagać się) . 
Uwarunkowana dusza jest ograniczona, jak gdyby skrępowana żelaznym 
łańcuchem. Jest ona związana przez fałszywe ego, a umysł jest głównym 
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czynnikiem kierującym nią w tym życiu materialnym. Gdy umysł kontrolo
wany jest przez gul}ę dobroci, jej czynności są dobre. Kiedy znajduje się on 
pod wpływem pasji, jej czyny są wówczas niespokojne i pełne fatygi; a kiedy 
umysł jest w gu!J ie ignorancji ,  schodzi ona do niż szych gatunków ż yc ia .  
Z wersetu tego wyraźnie wynika, że uwarunkowana dusza przykryta jest 
materialnym ciałem, umysłem i zmysłami, a kiedy osiąga wyzwolenie, to 
materialne pokrycie znika i manifestuje się jej ciało duchowe o indywidualnym 
charakterze. W Miidhyandiniiyana-śruti zamieszczona jest następująca 
informacja: sa vii e�a brahma-ni�{ha idam śariram marttyam atisrfya 
brahmiibhisampadya brahma!Jii paśyati brahma!Jii śniot i brahmal}aivedam 
sarvam anubhavati. Oznajmia ona, że kiedy żywa istota porzuca to materialne 
ciało i wchodzi do świata duchowego, odzyskuje ona swoje ciało duchowe, w 
którym to ciele może oglądać N aj wyższą Osobę Boga, twarzą w twarz. Może 
słuchać Go i mówić do Niego oraz poznać Go takim, jakim jest. Można 
również dowiedzieć się ze smrti, iż na planetach duchowych każdy żyje w 
ciele podobnym do ciała Najwyższej Osoby Boga. Jeśli chodzi o konstytucję 
cielesną, to nie ma różnicy pomiędzy cząstkowymi żywymi istotami a 
ekspansjami Vi�!Jumurti. Innymi słowy, z chwilą wyzwolenia żywa istota, 
dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga, otrzymuje c iało duchowe. 

Bardzo znaczące jest również słowo mamaiviimśałz (fragmentaryczna 
cząstkaNajwyższegoPana). Fragmentaryczna cząstka N ajwyższegoPana nie 
jest czymś takim jak odłamana część jakiegoś przedmiotu materialnego. 
Wiemy już z rozdz. drugiego, że duch nie może zostać podzielony na kawałki. 
Cząstka ta jest materialnie niewyobrażalna. Duch nie jest podobny materii, 
która może zostać pocięta na kawałki, a następnie ponownie złączona razem. 
Ta koncepcja nie znajduje zastosowania tutaj, ponieważ użyte zostało słowo 
saniitana (wieczny). Fragmentaryczna cząstka jest taką wiecznie. Wiemy 
również z początku rozdz. drugiego (dehino 'smin yathii), że fragmentaryczna 
cząstka Najwyższego Pana obecna jest w każdym indywidualnym ciele. Ta 
fragmentaryczna cząstka, kiedy zostaje wyzwolona z ciała materialnego, 
odnawia swoje prawdziwe ciało duchowe w niebie duchowym, na planecie 
duchowej,  i tam raduje się towarzystwem Najwyższego Pana. Należy 
wiedzieć, że żywa istota, będąc fragmentaryczną cząstkąNajwyższegoPana, 
jest mu jakościowo równa, tak jak cząstka złota jest również złotem. 

TEKST 8 
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śariram yad avapnoti 
yac capy utkramatiśvara� 

grhitvaitani samyati 
vayur gandhan ivaśayat 
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śariram-ciało; yat-tak bardzo jak; avapnoti-otrzymuje; yat-to, które; 
ca-również; api-faktycznie; utkramati-porzuca; iśvara�-pan ciała; grhitva 
-zabierając ;  etani-wszystkie te; samyati-odchodzi; vayu�-powietrze; gan
dhan-zapach; iva-jak; aśayat-z kwiatu. 

TŁUMACZENIE 
Będąc w tym materia lnym świecie, żywa istota przenosi swoje różne 

koncepcje życia z jednego ciała do drugiego, tak jak powietrze przenosi 
zapachy kwiatów. 

ZNACZENIE 
Żywa istota opisana została tutaj jako iśvara, kontroler swego własnego 

ciała. Jeśli chce, może ona zmienić swoje ciało na ciało wyższego rzędu albo 
też cofnąć się w niższe gatunki. Ma tutaj niewielką niezależność. Zmiany 
jakim podlega jej ciało, zależą od niej .  Świadomość, którą wytworzyła w tym 
życiu, przeniesie w chwili śmierci do innego ciała. Jeśli uczyniła swoją 
świadomość podobną świadomości psów i kotów, z pewnością otrzyma ciało 
psa albo kota. Jeśli jej świadomość ma cechy boskie, przyjmie ciało półboga. 
A jeśli jest świadoma Kr�QY, zostanie przeniesiona do świata duchowego, na 
Kr�ąałokę, gdzie będzie obcowała z Kr�ąą. Fałszywym jest twierdzenie, że 
po unicestwieniu ciała wszystko się kończy. Indywidualna dusza wędruje 
poprzez różne typy ciał, ajej obecne ciało i obecne czyny są podstawąjej ciała 
następnego. Otrzymujemy różne ciała odpowiednio do naszej karmy i 
musimy opuścić te ciała we właściwym czasie . Jest powiedziane tutaj ,  że ciało 
subtelne, które przenosi koncepcję ciała następnego, rozwija to inne ciało w 
przyszłym życiu. Ten proces wędrówki z jednego ciała do innego i wałka 
podczas przebywania w danym ciele jest nazywana kar$ati, czyli walką o 
egzystencję. 
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śrotram cak$u� sparśanam ca 
rasanam ghrtu;am eva ca 

adhi${haya manaś cayam 
vi$ayan upasevate 

[Rozdz. 1 5  

śrotram-uszy; cak$U�-oczy; sparśanam-dotyk; ca-również; rasanam
język; ghra!lam-zmysł węchu; eva-również; ca-i; adhi${haya- będąc usy
tuowanym; mana�-umysł; ca-również; ayam-to; vi$ayan-przedmioty 
zmysłów; upasevate-cieszy się. 

11:.UMACZENIE 
Przyjąwszy inne " wulgarne" ciało, otrzymuje ona [ żywa istota] pewien 

typ zmysłu słuchu, smaku, powonienia i dotyku, które grupują się wokół 
umysłu. Wskutek tego zadowala ją określony zespół przedmiotów 
zmysłów. 

ZNACZENIE 
Innymi słowy, jeżeli żywa istota zdegeneruje swoją świadomość do 

świadomości psów i kotów, wtedy w następnym życiu otrz.ymuje ciało psa 
albo kota, aby mogła korzystać z określonych uciech. Świadomość w swoim 
stanie pierwotnym jest czysta, jak woda. Kiedy jednak zmieszamy wodę z 
jakimś barwnikiem, to straci ona tą swoją czystość. Podobnie, świadomość 
jest czysta, ponieważ czysta jest dusza. Ale ta czysta świadomość zmienia się 
w zależności od obcowania z jakościami materialnymi. Prawdziwa świado
mość jest świadomością Km1y. Jeśli więc ktoś jest świadomy Km1y, to jego 
życie jest czyste. Jeżeli jednak jego świadomość zostanie zanieczyszczona 
pewnym typem mentalności materialnej ,  to w przyszłym życiu otrzymuje on 
ciało odpowiadające tej świadomości. Niekoniecznie musi to być ciało 
ludzkie. Można otrzymać ciało kota, psa, świni, półboga albo jednej z wielu 
innych form spośród 8 400 OOO gatunków życia. 

TEKST I O  
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utkramantam sthitam vapi 
bhunjanam va gu1Janvitam 

vimiufha nanupaśyanti 
paśyanti jnana-cak�u�a� 
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utkramantam-opuszczając ciało; sthitam-usytuowany w ciele; vapi-albo; 
bhunjanam-radując się; va-albo; gu1Ja-anvitam-pod urokiem sił natury 
materialnej; vimu{iha�-niemądre osoby; na-nigdy; anupaśyanti-mogą zoba
czyć; paśyanti-można zobaczyć; jnana-cak�u�a�-kto posiada oczy wiedzy. 

11:.,UMACZENIE 
Głupcy nie mogą zrozumieć, w jaki sposób żywa istota może opuścić 

swoje ciało. Nie mogą też zrozumieć, jakie c iało otrzyma ona pod 
wpływem sił natury. Lecz wszystko to zobaczyć może ten, kto posiada 
oczy wiedzy. 

ZNACZENIE 
Znaczące jest tutaj słowojnana-cak�u�a�.  Kto nie posiada wiedzy, ten nie 

może zrozumieć, w jaki sposób żywa istota opuszcza swoje obecne ciało ani 
nie wie jaki typ ciała przyjmie ona w życiu następnym; nie wiedząc też 
dlaczego teraz ma taki a nie inny rodzaj ciała. Wymaga to ogromnego zasobu 
wiedzy zBhagavad-gity i podobnej literatury, przyswojonej poprzez słuchanie 
od bona fide mistrza duchowego. Szczęśliwy jest ten, kto wyszkolony jest w 
postrzeganiu tych rzeczy. Każda żywa istota opuszcza swoje ciało w pewnych 
określonych warunkach; żyje w określonych warunkach i znajduje upodobanie 
w określonych warunkach. W efekcie cierpi ona różnego rodzaju szczęście i 
nieszczęście, ulegając złudzeniu radości zmysłowych. Osoby, które bez
ustannie ogłupiane są przez pragnienia i pożądanie, tracą wszelką moc 
rozumienia zmian swojego ciała i swojego pobytu w określonym ciele. Nie są 
w stanie ogarnąć tego rozumem. Jednakże ci, którzy rozwinęli wiedzę 
duchową, mogą zrozumieć, że duch jest różny od ciała, że zmienia on swoje 
ciało i raduje się w rozmaity sposób. Osoba, która posiada taką wiedzę, może 
zrozumieć, w jaki sposób uwarunkowana żywa istota cierpi w tym życiu 
materialnym. Dlatego ci, którzy w wysokim stopniu rozwinęli swoją świado
mość Kr�r:iy, robią wszystko, aby dostarczyć tej wiedzy ogółowi ludzkości, 
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gdyż uwarunkowane życie pełne jest problemów. Ludzie powinni uwolnić się 
od takiego życia, powinni stać się świadomymiKr�QY i wyzwolić się, aby móc 
następnie przenieść się do świata duchowego. 

IBKST 1 1  
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yatanto yoginaś cainam 
paśyanty atmany avasthitam 

yatanto'py akrtiitmiino 
nainam paśyanty acetasa� 

yatanta�-dążąc; yogina�-transcendentałiści; ca-również; enam-to; paś
yanti-mogą zobaczyć; iitmani-w duszy; avasthitam-usytuowany; yatanta� 
-chociaż czyniący wysiłek; api-chociaż; akrra-iitmiina�-bez samo-reali
zacji ; na-nie; enam-to; paśyanti-mogą zobaczyć; acetasałf-nierozwinięty 
umysł. 

Il, UMACZENIE 
Czyniący wysiłek transcendentalista, który osiągnął samo-real izację, 

widzi to wszystko bardzo wyraźnie. Lecz osoba niezrealizowana, nie 
będąca w takiej pozycji ,  nie jest w stanie pojąć tego, co ma miejsce, 
pomimo swoich starań. 

ZNACZENIE 
Jest wielu transcendentalistów na ścieżce duchowej samo-realizacji , ale kto 

nie jest zrealizowany, ten nie może zrozumieć, w jaki sposób zachodzą 
zmiany w ciele żywej istoty. Ważne w tym związku jest słowo yogina�. W 
dzisiejszych czasach jest wielu tak zwanychyoginów i jest wiele tak zwanych 
stowarzyszeń yoginów, ale w rzeczywistości są oni ślepcami, jeśli chodzi o 
realizację duchową. Zajmują się jedynie pewnym rodzajem ćwiczeń gimnasty
cznych i zadowalają się dobrze zbudowanym i zdrowym ciałem. Nie 
posiadają innej wiedzy. Nazywani są oni yatanto 'py akrtiitmiina� . Mimo iż 
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czynią wysiłki w tak zwanym systemie yogi, nie są samo-zrealizowani. Ludzie 
tacy nie mogą zrozumieć procesu transmigracj i  duszy. Tylko ci, którzy 
rzeczywiście praktykująyogę i zrealizowali duszę, świat i NajwyższegoPana, 
innymi słowy - bhakti-yogis, ci którzy zaangażowani są w czystą służbę 
oddania w świadomości Km1y, tylko oni mogą zrozumieć, w jaki sposób 
wszystko to się odbywa. 

TEKST 1 2  
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yad aditya-gatam tejo 
}agad bhasayate'khilam 

yac candramasi yac cagnau 
tat tejo viddhi mamakam 

yat-to, co; aditya-gatam-w blasku słonecznym; teja�-blask; }agat-cały 
świat; bhasayate-oświetla; akhi/am-całkowicie; yat-to, co; candramasi-w 
księżycu; yat-to, co; ca-również; agnau-w ogniu; tat-to; reja�- światłość; 
viddhi-zrozumieć; mamakam-ode Mnie. 

TŁUMACZENIE 
We Mnie ma swe źródło światłość słoneczna, która rozprasza c iemność 

całego świata. Ode Mnie jest również blask ognia i czar księżycowego 
światła. 

ZNACZENIE 
Nieinteligentni nie mogą zrozumieć, w jaki sposób dzieją się różne rzeczy. 

Wiedza zaczyna się w momencie, kiedy zrozumie się to, co Pan tutaj 
tłumaczy. Każdy widzi słońce, księżyc, światło elektryczne. Należy jedynie 
próbować zrozumieć, że światłość słońca, księżyca, światło elektryczne czy 
ogień, wszystko to pochodzi od Najwyższej Osoby Boga. Takie pojmowanie 
życia jest już wielkim krokiem naprzód dla uwarunkowanej duszy w tym 
świecie materialnym i jest ono początkiem świadomości Km1y. Żywe istoty 
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są zasadniczo cząstkami Najwyższego Pana i tutaj otrzymują one od Niego 
wskazówkę, w jaki sposób mogą powrócić do Boga, z powrotem do domu. Z 
wersetu tego dowiadujemy się, że słońce oświetla cały system słoneczny. Są 
różne wszechświaty i system)' słoneczne, w których są różne słońca, księżyce 
i planety. Źródłem blasku słonecznego jest światłość duchowa pochodząca z 
nieba duchowego Najwyższego Pana. Wraz ze wschodem słońca zaczyna się 
aktywność ludzkich istot. Zapalają one ogień, aby przygotować pożywienie, 
aby uruchomić fabryki, etc. Tak wiele rzeczy robi się z pomocą ognia. Zatem 
światło słoneczne, ogień i światło księżyca są wielkim dobrodziejstwem dla 
ludzkich istot. Żadna istota nie może żyć bez nich. Więc,jeśłi ktoś jest w stanie 
zrozumieć, że światło słońca, księżyca i ognia emanują z Najwyższej Osoby 
Boga, K�Qy, wtedy zaczyna się jego świadomość Kr�QY· Światło księżyca 
odżywia wszystkie warzywa, co jest również bardzo ważne dla człowieka . 
Przez zdanie sobie sprawy z tych wszystkich rzeczy, Judzie mogą bez trudu 
zrozumieć, że żyją dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga, Kr�Qy. Gdyby nie 
Jego miłosierdzie, nie byłoby słońca, księżyca i ognia, bez których trudno 
byłoby sobie wyobrazić życie. Są to pewne refleksje, które mogą rozbudzić 
świadomość Kr�QY w uwarunkowanej duszy . 

. lEKST 1 3  
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gam aviśya ca bhutani 
dharayamy aham ojasa 

pu��ami cau�adhi� sarva� 
samo bhutva rasatmaka� 

gam-planety; aviśya-przenikając; ca-również; bhutani-żywe istoty; dha
rayami-utrzymuję; aham-Ja; ojasa-Swoją energią; pu��ami-odżywiam; 
ca-i; au�adhi�-wszystkie warzywa; sarva�-wszystkie; soma�-księżyc; 
bhutva-stając się; rasa-atmaka�-dostarczając soku. 
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lŁUMACZENIE 
Ja przeni kam każdą planetę i dz ięki Mojej energii pozostają one w 

swoich orbitach. Ja staję s ię księżycem i w ten sposób dostarczam soków 
życ ia  wszystkim warzywom. 

ZNACZENIE 
Wszystkie planety unoszą się w przestrzeni jedynie dzięki energii Pana. Pan 

przenika każdy atom, każdą planetę i każdą żywą istotę. Zostało to omówione 
w Brahma-samhita. Jest tam powiedziane, że jedna pełna część Najwyższej 
Osoby Boga, Paramatrna, przenika każdą planetę, wszechświat, żywą istotę, a 
nawet atom. Więc wszystko manifestuje się we właściwy sposób dzięki temu, 
iż On przenika to wszystko. Kiedy dusza znajduje się wewnątrz ciała, ciało to 
może unosić się na wodzie, ale kiedy ta żyjąca iskra opuszcza ciało i jest ono 
martwe, wtedy tonie. Oczywiście kiedy uległo ono rozkładowi, unosi się 
wtedy jak słoma, ale w momencie kiedy człowiek umiera, jego ciało od razu 
tonie. Podobnie, wszystkie planety unoszą się w przestrzeni dzięki temu, że 
przenika je wyższa energia Najwyższej Osoby Boga. Jego energia utrzymuje 
każdą planetę, tak jakby to była garstka kurzu. Jeśli ktoś trzyma w dłoni 
piasek, to piasek ten nie może spaść w dół, ale skoro tylko rzuci się go w 
powietrze, opadnie natychmiast. Podobnie, wszystkie te unoszące się w 
przestrzeni planety w rzeczywistości znajdują się w dłoni kosmicznej formy 
NajwyższegoPana. DziękiJego mocy i energii wszystlcie ruchome i nieruchome 
przedmioty pozostają w swoim miejscu.Jest powiedziane, że to właśnie dzięki 
Najwyższej Osobie Boga świeci słońce i wszystkie planety pozostają w 
ciągłym ruchu. Gdyby nie On, wszystkie planety rozproszyłyby się niczym 
kurz w powietrzu i przestałyby istnieć. Również dzięki Niemu księżyc 
odżywia wszystkie warzywa. To właśnie dzięki oddziaływaniu księżyca stają 
się one smaczne. Bez światła księżycowego warzywa nie mogłyby ani rosnąć, 
ani być soczyste. Ludzkie społeczeństwo pracuje, żyje wygodnie i je smacznie 
tylko dzięki temu, iż Pan dostarcza wszystkich potrzebnych rzeczy. W 
przeciwnym wypadku ludzkość nie mogłaby żyć. Bardzo ważne jest słowo 
rasatmakal;. Wszystko nabiera smaku dzięki oddziaływaniu Najwyższego 
Pana, poprzez wpływ księżyca. 



720 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

lEKST 1 4  
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ahain vaiśvanaro bhutva 
prat:zinain deham aśrita}J 

prat:zapana-samayukta}J 
pacamy annain catur-ridham 
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aham-Ja; vaiśvanara}J-przezMoją kompletną cząstkę w postaci trawiącego 
ognia; bhutva-stając się; prat:zinam-wszystkich żywych istot; deham-ciało; 
aśrita�-usytuowany; prat:za-powietrze wydychane; apana-powietrze wdy
chane; samayukta�-utrzymywać równowagę; pacami-trawię; annam-poży
wienie; catur-vidham-cztery rodzaje. 

11:. UMACZENIE 
Ja jestem ogniem trawiącym w każdym żyjącym ciele i Ja jestem 

powietrzem życia, wdychanym i wydychanym, za pomocą którego trawię 
cztery rodzaje pokarmów. 

ZNACZENIE 
Z Ayur-vedic-śastry dowiadujemy się o ogniu przebywającym w żołądku, 

który trawi wszelki pokarm dostarczany żołądkowi. Kiedy ogien ten nie płonie 
nie jesteśmy głodni, a stajemy się głodni wtedy, kiedy zaczyna on działać. 
Czasami gdy nie działa prawidłowo, konieczne jest leczenie. W każdym 
przypadku ogien jest reprezentantem Najwyższej Osoby Boga. Również 
wedyjskie mantry potwierdzają, że Najwyższy Pan, czyli Brahman, obecny 
jest w żołądku w postaci ognia i trawi wszelkiego rodzaju pokarmy. Zatem 
skoro pomaga On w strawieniu wszelkiego rodzaju pokarmu, żywa istota nie 
jest niezależna w swoim procesie jedzenia. Nie może ona nawet jeść, jeśli Pan 
nie pomoże jej w trawieniu. Więc to On wytwarza i trawi pożywienie i dzięki 
Jego łasce cieszymy się życiem. Potwierdzone jest to również w Vedanta
sutrze: śabdadibhyo 'nta� prarinhanac ca. Pan obecny jest w dżwięku, w 
ciele, w powietrzu, a nawet jako siła trawiąca w żołądku. Są cztery rodzaje 
pożywienia: połykane, żute, lizane i ssane. I On jest siłą, która trawi te 
wszystkie rodzaje pokarmów. 
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sarvasya ciihain hrdi sannivi�{ho 
matta� smrtir jńiinam apohanain ca 

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo 
vediinta-krd veda-vid eva ciiham 
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sarvasya-wszystkich żywych istot; ca-i; aham-Ja; hrdi-w sercu; sanni
vi�{a�-przebywający; matta�-ode Mnie; smrti�-pamięć; jńiinam-wiedza; 
apohanam ca-i zapominanie; vedai�-przez Vedy; ca-również; sarvai�
wszystkie; aham-Ja jestem; eva-na pewno; vedya�-poznawany; vediinta
krt-kompiłator Vediinty; veda-vit-znawca Ved; eva-na pewno; ca-i; aham-Ja. 

11:., UMACZENIE 
Ode Mnie, który przebywam w każdym sercu, pochodzi pam ięć, wiedza 

i zapomnienie. Ja jestem przedmiotem poznania wszystkich Ved. W 
istocie, to Ja jestem kompilatorem Vedanty i Ja jestem znawcą Ved. 

ZNACZENIE 
Najwyższy Pan przebywa w każdym sercu jako Paramatma i to On 

właściwie jest inicjatorem wszelkich czynów. Żywa istota zapomina wszystko 
o swoim przeszłym życiu i musi działać zgodnie ze wskazówkami Najwyższego 
Pana, który jest świadkiem wszelkich jej poczynań. Kontynuuje ona pracę 
rozpoczętą w swoim przeszłym życiu, otrzymując od Pana potrzebną do tego 
wiedzę i pamięć. Pan również sprawia to, iż zapomina ona o swoim życiu 
przeszłym. Więc Pan jest nie tylko wszech-przenikający; jest On również 
zlokalizowany w każdym indywidualnym sercu i odpowiednio nagradza On 
różne czyny żywej istoty. Jest on wielbiony nie tylko jako bezosobowy 
Brahman, Najwyższa Osoba Boga i zlokalizowana Paramatma, ale również 
pod postacią Ved, które uważane są za Jego literacką inkarnację. Vedy są 
właściwie zbiorem wskazówek dla łudzi, poprzez przyjęcie których mogą oni 
odpowiednio ukształtować swoje życie i powrócić do Boga, z powrotem do 
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domu. Vedy ofiarowują wiedzę Najwyższej Osoby Boga, Kr�QY - i Kr�i:ia w 
Swojej inkarnacji jako Vyasadeva jest kompilatorem Vediinta-sutry. Zaś 
komentarz do Vedilnta-sutry (w postaciŚrlmad-Bhiigavatam) daje prawdziwe 
zrozumienie Vedilnta-sutry. Najwyższy Pan jest tak kompletny, że dla 
wyzwolenia uwarunkowanej duszy dostarcza jej pożywienia i trawi je, jest 
świadkiem jej czynów, daje jej wiedzę w postaci Ved i jako Najwyższa Osoba 
Boga, Śri Kr�i:ia,jest nauczyciełemBhagavad-glty. Dla uwarunkowanej duszy 
jest On przedmiotem uwielbienia. Jest On wszech-dobry i wszech-miłosierny. 

Anta�pravi�{a� śdstdjandndm. W momencie opuszczania swego obecnego 
ciała, żywa istota zapomina o wszystkim, ale zainspirowana przez Najwyż
szego Pana i otrzymawszy od niego odpowiednią inteligencję, podejmuje ona 
swoją pracę tam, gdzie zakończyła ją w swoim życiu przeszłym. Nie tylko 
raduje się ona albo cierpi w tym świecie według woli Najwyższego Pana 
przebywającego w jej sercu, ale również otrzymuje od Niego szansę poznania 
Ved. Jeśli ktoś ma poważny stosunek do poznawania wiedzy wedyjskiej, 
wtedy Kr�i:ia daje mu konieczną do tego inteligencję. Dlaczego przekazałOn tę 
wiedzę? Ponieważ największą potrzebą żywej istoty jest poznanie Kr�i:iy. 
Potwierdza to literatura wedyjska: yo'sau sarvair vedair giyate. W całej 
literaturze wedyjskiej, zaczynając od czterech Ved, Vedilnta-sutry, Upani�a
dów i PuriilJ, opiewane są chwałyNajwyższegoPana. Osiągany jest On przez 
spełnianie rytuałów wedyjskich, dyskutowanie filozofii wedyjskiej i wielbienie 
poprzez służbę oddania. Zatem celem Ved jest poznanie Km1y. Vedy zalecają 
nam to i proponują proces tego poznawania. Najwyższym celem jest 
Najwyższa Osoba Boga. Vediinta-sutra potwierdza to następującymi słowami: 
tat tu samanvayiit. Przez zrozumienie literatury wedyjskiej można osiągnąć 
doskonałość, a przez praktykowanie różnych procesów można poznać swój 
związek z Najwyższą Osobą Boga. W ten sposób można zbliżyć się do Niego i 
w końcu osiągnąć najwyższy ceł, którymjestjedynie Najwyższa Osoba Boga. 
Werset ten wyraźnie określa przeznaczenie, poznawanie i ceł Ved. 

dvav imau puru�au loke 
k�araś ciik�ara eva ca 
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k$ara� sarviązi bhutani 
ku{astho' k$ara ucyate 
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dvau-dwa; imau-w tym (świecie); puru$au-żywe istoty; loke-w świecie; 
k$ara�-omylne; ca-i; ak$ara�-nieomylne; eva-na pewno; ca-i; k$ara�
omylne; sarva1:1i-wszystkie; bhutani-żywe istoty; ku{astha�-w jedności; 
ak$ara�-nieomylne; ucyate-jest powiedziane. 

11:. UMACZENIE 
Są dwie klasy istot : omylne i n ieomylne. W materialnym świecie każda 

istota jest omylna, natomiast każda w świecie duchowym nazywana jest 
n ieomylną. 

ZNACZENIE 
Jak zostało to już wyjaśnione, Pan w Swojej inkarnacji jako Vyasadeva 

skompilował Vedanta-sutrę. Tutaj Pan podaje w skrócie treść Vedanta-sutry: 
mówi On, że żywe istoty, których liczba jest nieograniczona, mogą zostać 
podzielone na dwie klasy - istoty omylne i nieomylne. Żywe istoty są wiecznie 
oddzielnymi cząstkami Najwyżs;;:ej Osoby Boga. Kiedy są w kontakcie z tym 
światem materialnym, nazywane sąfiva-bhuta�; a sanskryckie słowo użyte 
tutaj ,  sarva1:1i bhutani, oznacza, iż są one omylne. Te jednakże, które są w 
jedności z Najwyższą Osobą Boga, nazywane są nieomylnymi. To, że są w 
jedności z Bogiem nie oznacza, że nie posiadają one indywidualności, ale że 
nie ma między nimi niezgody. Wszystkie one zgodne są co do celu stworzenia. 
Oczywiście w świecie duchowym nie ma takiej rzeczy jak stworzenie, ale 
odkądNajwyższaOsobaBoga oznajmił w Vedanta-sutrze, że On jest źródłem 
wszystkich emanacji , także i to pojęcie zostało bliżej wyjaśnione. 

Według oznajmienia Najwyższej Osoby Boga, Pana Kr�l)y, są dwie klasy 
istot. Vedy dają tego dowody, więc nie ma co do tego wątpliwości. Żywe 
istoty, które walczą w tym materialnym świecie z umysłem i pięcioma 
zmysłami, posiadają ciała materialne, które zmieniają się tak długo, dopóki 
żywa istota jest uwarunkowana. Przyczyną zmiany ciała jest kontakt z 
materią; materia zmienia się, więc również żywa istota zdaje się zmieniać .. Ale 
ciała w świecie duchowym nie są zbudowane z materii ,  dlatego nie podlegają 
żadnym zmianom. W świecie materialnym żywa istota przechodzi sześć 
zmian - rodzi się, rośnie, trwa przez pewien czas, daje narodziny potomstwu, 
następnie słabnie i w końcu ginie. N a tym polegają zmiany ciała materialnego. 
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Lecz w świecie duchowym ciało nie podlega żadnym zmianom. Nie ma tam 
narodzin, starości ani śmierci. Wszyscy istnieją tam w jedności .  Zostało to już 
wytłumaczone : sarvfu;i-bhutiini: każda żywa istota, która weszła w kontakt z 
materią, począwszy od pierwszej stworzonej żywej istoty, Brahmy, aż do 
maleńkiej mrówki, zmienia swoje, ciało. Zatem wszystkie one są omylne. W 
świecie duchowym jednakże wszyscy są wyzwoleni w jedności. 

lEKST 1 7  

�: %�„��: q(imq��ąl(i/t: I 
� i!ą;51ąq1fą�ą f.rlt�oąą (�: " �"" 

uttama� puru�as tv anya� 
paramiitmety udiihrta� 

yo /oka-trayam iiviśya 
bibharty avyaya /śvara� 

uttama�-najłepszy; puru�a�-osoba; tu-ale; anya�-inny; param-Najwyż
sza; iitmii-Jażń; iti-w ten sposób; udiihrta�-powiedziano; ya�-ten, kto; 
/oka-wszechświata; trayam-trzy podziały; iiviśya-przenikając; bibharti
utrzymując; avyaya�-nieograniczony; /śvara�-Pan. 

TŁUMACZENIE 
Oprócz tych dwu, jest jeszcze inna żywa osoba - Sam Najwyższy Pan, 

który przeniknął te światy i utrzymuje je. 

ZNACZENIE 
Treść tego wersetu została wspaniałe wyrażona w Ka{ha Upani�ad i 

Svetiiśvatara Upani�ad. Jest tam wyraźnie powiedziane, że ponad niezli
czoną ilością żywych istot - z których jedne są uwarunkowane, a inne 
wyzwolone - jest Najwyższa Osoba Boga, który jest Paramatmą. Werset z 
Upani�adów brzmi jak następuje: nityo nityiiniim cetanaś cetaniiniim . 
Znaczenie jego jest takie, że pomiędzy wszystkimi żywymi istotami, zarówno 
uwarunkowanymi jak i wyzwolonymi, jest jedna najwyższa żywa osoba, 
Najwyższa Osoba Boga, który utrzymuje je wszystkie i umożliwia im 
korzystanie z różnych radości, odpowiednio do ich czynów. Najwyższa 
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Osoba Boga przebywa w każdym sercu jako Paramatma. Nikt inny, tylko 
mędrzec, który jest w stanie Go zrozumieć, zdolny jest do osiągnięcia 
doskonałego spokoju. 

Błędne jest mniemanie, że Najwyższy Pan i żywe istoty znajdują się na tym 
samym poziomie, albo że są równi pod każdym względem. Zawsze należy 
brać pod uwagę różnicę w ich pozycji . Znaczące jest słowo uttama. Nikt nie 
może przewyższyć Najwyższej Osoby Boga. Ważne jest również słowo /oke, 
gdyż w Pauru$a, ( literaturze wedyjskiej)  powiedziane jest: lokyate vediirtho 
'nena. Ten Najwyższy Pan w Swoim zlokalizowanym aspekcie jako Param
atma tłumaczy cel Ved. Następujący werset również pojawia się w Vedach: 

tiivad e$a samprasiido 'smiic 
chaririit samutthiiya param 

jyoti-ropain sampadya svena 
rope1:1iibhini$padyate sa uttama& puru$a& 

"Dusza Najwyższa opuszczając ciało wchodzi w bezosobowe brahmajyoti, 
gdzie w Swojej fonnie pozostaje On w Swojej duchowej tożsamości. Ten 
Najwyższy nazywany jest Najwyższą Osobą." Znaczy to, że Najwyższa 
Osoba emanuje i rozprzestrzenia Swój blask duchowy, który jest najwyższą 
światłością. Najwyższa Osoba ma również zlokalizowany aspekt -Paramatmę. 
A inkamując jako syn Satyavati i Paraśary, tłumaczy On wiedzę wedyjską, 
jako Vyasadeva. 

lEKST 1 8  

q4tl�?4<'łłRft� �: I 
ril� m � ��= i�t(i"'q: " '�" 

yasmiit k$aram atito 'ham 
ak$ariid api cottama& 

ato'smi /oke vede ca 
prathita& puru$ottama& 

yasmiit-ponieważ; k$aram-omylny; atita&-transcendentalny; aham-Ja; 
ak$ariit-od nieomylnego; api-lepszy od; ca-i;  uttama&-najlepszy; ata&
dlatego; asmi-Jajestem; /oke-w świecie; vede-w literaturze wedyjskiej; ca-i; 
prathita&-sławiony; puru$ottama&-jako Najwyższa Osoba. 



726 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 1 5  

TŁUMACZENIE 
Transcendentalnym i największym będąc, poza omylnym i n ieomylnym, 

sławiony jestem zarówno w świecie, jak i w Vedach - jako Najwyższa 
Osoba. 

ZNACZENIE 
Nikt nie może przewyższyć Najwyższej Osoby Boga, Km1y - ani dusza 

uwarunkowana, ani wyzwolona. Jest On zatem najpotężniejszym spośród 
wszystkich osób. Z wersetu tego wyraźnie wynika więc, że zarówno żywe 
istoty,jak i Najwyższa Osoba, są istotami indywidualnymi. Różnica pomiędzy 
nimi jest taka, że żywe istoty, czy to w uwarunkowanym stanie życia, czy 
wyzwolone, nie mogą przewyższyć ogromu niepojętych mocy Najwyższej 
Osoby Boga. 

IBKST 1 9  

� 'łl�ą•Hf'(il iill"łiRI $;�"1fł'ł'( I 
� ij � fą "A iii Rt 'li ij� łł ,ą '1 llmf l i  t ą..1 1  

yo  mam evam asammiujho 
janati puru�ottamam 

sa sarva-vid bhajati mam 
sarva-bhavena bharata 

ya!z-każdy; mam-Mnie; evam-na pewno; asammu<j.ha!z-bez wątpienia; 
janati-wie; puru�ottamam-Najwyższa Osoba Boga; sa!z-on; sarva-vit
znawca wszystkiego; bhajati-pełni służbę oddania; mam-dla Mnie; sarva
bhavena-pod każdym względem; bharata-0 synu Bharaty. 

TŁUMACZENIE 
I kto wolnym będąc od cienia wątpliwości zna Mnie takim - jako 

Najwyższą Osobę Boga - ten jest znawcą wszystkiego. Osoba taka, O 
synu Bharaty, całkowicie angażuje się w służbę oddania dla Mnie. 

ZNACZENIE 
Istnieje wiele filozoficznych spekulacji na temat organicznej pozycji 

żywych istot i Najwyższej Absolutnej Prawdy. Teraz w tym wersecie 
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Najwyższa Osoba Boga wyraźnie tłumaczy, że ka7dy kto znaPanaKm1ęjako 
Najwyższą Osobę, ten jest właściwie znawcą wszystkiego. Posiadający 
niedoskonałą wiedzę jedynie spekulują na temat Prawdy Absolutnej ,  ale ci 
którzy znają Go doskonale, nie tracą cennego czasu, ale bezpośrednio 
angażują się w świadomośćKr�ąy, służbę oddania dla Najwyższego Pana. W 
całej Bhagavad-gicie fakt ten jest podkreślany na każdym kroku. Lecz 
pomimo to nadal jest tak wielu upartych komentatorów Gity, którzy uważają 
Najwyższą Absolutną Prawdę i żywe istoty za jedno i to samo. 

Wiedza wedyjska nazywana jest śruti - uczeniem się przez recepcję 
słuchową. Przekazu wedyjskiego należy słuchać od autorytetów, takich jak 
Kr�ąa i Jego reprezentanci . Kr�ąa przedstawia tutaj wszystko bardzo jasno i 
należy słuchać z takiego źródła. Nie wystarczy słuchać tak, jak słuchają 
bezrozumne świnie. Należy starać się zrozumieć wszystko to, co przekazują 
autorytety i nie oddawać się bezpłodnym spekulacjom. Należy pokornie 
uczyć się z Bhagavad-gity, iż żywe istoty są zawsze niższe od Najwyższej 
Osoby Boga. Każdy kto jest w stanie zrozumieć to zgodnie z naukami 
Najwyższej Osoby Boga, Śri Kr�ąy, ten tylko i nikt inny, zna cel Ved. 

Bardzo ważne jest tutaj słowo bhajate. W wielu miejscach słowo to 
używane jest w związku ze służbą dla Najwyższego Pana. Jeśli jakaś osoba 
zaangażowana jest w pełnej świadomości Kr�QY w służbę oddania dla Pana, 
oznacza to, iż zrozumiała ona całą wiedzę wedyjską. WVai�ąavaparampara 
mówi się, że jeśli ktoś zaangażowany jest w służbę oddania dla Kr�QY, to nie 
musi on praktykować żadnego procesu, aby zrozumieć Najwyższą Prawdę 
Absolutną. Osoba taka, ponieważ zaangażowana jest w służbę oddania dla 
Pana, już dotarła do celu. Zakończyła ona wszystkie wstępne procesy 
poznawania. Jeśli natomiast ktoś spekulując przez setki i tysiące swoich 
żywotów nie dojdzie do wniosku, że Kr�ąa jest Najwyższą Osobą Boga i że 
należy Mu się podporządkować, wtedy wszystkie jego spekulacje poczynione 
w ciągu tak wielu lat i żywotów są jedynie bezużyteczną stratą czasu. 

lEKST 20 

� � aji�ffł<UJ:Ji 1flfTSWA I 
l!31\'il i'4:łłl�l�tld'#)�� llmf l l �o l l  

iti guhyatamam śastram 
idam uktam mayanagha 
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etad buddhvii buddhimiin syiit 
krta-krtyaś ca bhiirata 
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iti-w ten sposób; guhyatamam-najbardziej poufny; śiistram-pisma obja
wione; idam-to; uktam-wyjawione; maya-przeze Mnie; anagha-0 bezgrze
szny; etat-to; buddhvii-rozumienie; buddhimiin-inteligentny; syiit-staje 
się; krta-krtya!i-najbardziej doskonały; ca-i; bhiirata-0 synu Bharaty. 

11:, UMACZENIE 
Wiedza, którą wyjawiłem ci teraz, O bezgrzeszny, jest najbardziej 

poufną częścią pism wedyjskich, przez zrozumienie której mądrość i 
doskonałość osiągnąć można. 

ZNACZENIE 
Pan wyraźnie tłumaczy tutaj ,  iż wiedza ta jest esencją wszystkich pism 

objawionych. I należy zrozumieć ją w taki sposób, jak podaje ją Najwyższa 
Osoba Boga. Wtedy można stać się inteligentnym i doskonałym w wiedzy 
transcendentalnej .  Innymi słowy, przez zrozumienie tej filozofii Najwyższej 
Osoby Boga i zaangażowanie się w Jego transcendentalną służbę, każdy może 
uwolnić się od wszelkiego skażenia siłami natury materialnej. Służba oddania 
jest procesem duchowego rozumienia. Gdziekolwiek istnieje służba oddania, 
tam nie może współistnieć materialne zanieczyszczenie. Służba oddania dla 
Pana (będąc duchowej natury, czyli będąc wewnętrzną energią Najwyższego 
Pana) i Sam Pan są jednym i tym samym. Pan nazywany jest słońcem, a 
ignorancja ciemnością. Gdzie obecne jest słońce, tam nie ma ciemności. 
Zatem, gdzie ma miejsce służba oddania pod właściwym kierownictwem bona 
fide mistrza duchowego, tam nie może być mowy o ignorancji .  

Aby stać się inteligentnym i czystym, każdy musi przyjąć świadomość 
Km1y i zaangażować się w służbę oddania. Dopóki ktoś nie osiągnie 
zrozumienia Kr�ąy i nie zaangażuje się w służbę oddania, to bez względu na 
to, jak bardzo inteligentnym by on nie był według oceny jakiegoś zwykłego 
człowieka, nie jest on doskonale inteligentny. 

Ważne tutaj jest słowo anagha, którym został nazwany Arjuna. Anagha 
(bezgrzeszny) oznacza, że bardzo trudno jest zrozumieć Kr�ąę, jeśli nie jest 
się wolnym od wszystkich skutków grzechu. Należy uwolnić się od wszelkiego 
zanieczyszczenia, od wszystkich grzesznych czynów; wtedy możliwe będzie 
zrozumienie. Służba oddania jest tak czysta i potężna, że jeśli ktoś się raz w 
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nią zaangażuje, automatycznie dochodzi do stanu wolności od grzechu. 
Kiedy pełnimy służbę oddania w towarzystwie czystych wielbicieli, w 

pełnej świadomości K�Qy, musimy postarać się o całkowite zlikwidowanie 
pewnych rzeczy. Najważniejszą rzeczą, którą należy przezwyciężyć, jest 
słabość serca. Pierwszy upadek spowodowany jest pragnieniem panowania 
nad naturą materialną. W ten sposób ktoś porzuca transcendentalną służbę 
oddania dla Pana. Drugą słabością serca jest to, że kiedy ktoś zwiększa swoją 
skłonność do panowania nad naturą materialną, przywiązuje się wtedy do 
materii i posiadłości materialnych. Tak więc problemy materialnego życia 
wynikają ze słabości serca. 

W ten sposób końcu� się wyjaśnieniaBhaktivedanty do piętnastego rozdz. 
Sri mad-Bhagavad-gity, traktującego o Y odzeNajwyższej Osoby (Puru�ttama
yoga). 
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śri bhagavan uvaca 
abhayam sauva-samśuddhir 

jnana-yoga-vyavasthiti� 
danam damaś ca yajnaś ca 

svadhyayas tapa arjavam 
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ahimsa satyam akrodhas 
tyagalJ śantir apaiśunam 

daya bhute�v alo/uptvam 
mardavam hrir acapalam 

tejalJ k�ama dhrtilJ śaucam 
bhavanti sampadam daivim 

adroho natimanita 
abhijatasya bharata 

[Rozdz .  1 6  

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; abhayam-wolność od 
strachu; sattva-samśuddhilJ-oczyszczenie życia;jiiana-wiedza; yoga-połą
czenie się; vyavasthitilJ-sytuacja; danam-dobroczynność; damalJ ca-i 
kontrolowanie umysłu; ya}lJalJ ca-oraz spełnianie ofiar, svadhyayalJ-studio
wanie literatury wedyjskiej; tapalJ-wyrzeczenie; arjavam-prostota; ahimsa 
-łagodność; satyam-prawdomówność; akrodhalJ-wolność od złości; tyagalJ 
-wyrzeczenie; śantilJ-pokój; apaiśunam-niechęć do szykan; daya-miło-
sierdzie; bhute�u-dla żywych istot; a/o/uptvam-wolność od chciwości; 
mardavam-delikatność; hrilJ-skromność; acapa/am-zdecydowanie; tejalJ
siła; k�ama-wybaczanie; dhrtilJ-hart ducha; śaucam-czystość; adrohalJ
wolność od zazdrości; na-nie; atimanita-oczekiwanie honorów; bhavanti
stają się; sampadam-cechy; daivim-transcendentalne; abhijatasya-ten, kto 
zrodzony jest z; bharata-0 synu Bharaty. 

Il.. UMACZENIE 
Błogosławiony Pan rzekł: Wolność od strachu, czystość życia, kulty

wowanie wiedzy duchowej, dobroczynność, samo-kontrola, spełnianie 
ofiar, studiowanie Ved, umiarkowanie i prostota; łagodność, prawdo
mówność, wolność od złości, wyrzeczenie, spokój, n iechęć do szykan, 
współczucie, wolność od żądzy, delikatność, skromność i mocna deter
minacja; wigor, zdolność przebaczania innym, hart ducha, czystość, 
wolność od zazdrości i pragnienia honorów - te transcendentalne cechy, 
o synu Bharaty, przynależą ludziom pobożnym o boskiej naturze. 

ZNACZENIE 
Na początku rozdz. piętnastego zostało opisane drzewo banyanowe tego 

materialnego świata. Wyrastające z niego korzenie boczne zostały porówna
ne do działalności żywych istot, pomyślnej i niepomyślnej .  Rozdz. dziewiąty 
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opisuje natomiast osoby pobożne (deva) i niepobożne, czyli demony (asura). 
Według porządku wedyjskiego czynności wykonywane w gulJie dobroci 
uważane są za pomyślne dla postępu na ścieżce wyzwolenia i czynności takie 
nazwane są deva-prakrti, transcendentalne z natury. Zatem ci, którzy 
posiadają naturę transcendentalną, czynią postęp na ścieżce wyzwolenia. 
Wyzwolenia tego nie mogą natomiast uzyskać te osoby, które działają w gulJie 
pasji i ignorancji . Albo będą one musiały pozostać w tym świecie materialnym 
jako istoty ludzkie albo zejdą pomiędzy gatunki zwierzęce, czy nawet jeszcze 
niższe formy życia. W rozdz. szesnastym Pan tłumaczy zarówno naturę 
transcendentalną i odpowiadające jej cechy,jak i naturę demoniczną, z cecha
mi jej właściwymi. Wyjaśnia również zalety i wady tych cech. 

Znaczące jest słowo abhijiitasya odnoszące się do tego, kto urodził się z 
cechami transcendentalnymi, czyli pobożnymi skłonnościami. Poczęcie 
dziecka w pobożnej atmosferze znane jest w pismach wedyjskich jako 
Garbhiidhiina-sainskiira. Jeżeli rodzice chcą mieć dziecko o pobożnych 
cechach, to powinni przestrzegać dziesięciu zasad obowiązujących istoty 
ludzkie. Z wcześniejszego ustępu z Bhagavad-gity wiemy również, że życie 
seksualne dla zrodzenia dobrego dziecka jest Samym Km1ą. Życie seksualne 
nie jest potępiane pod warunkiem, że proces ten zgodny będzie ze świado
mością Km1y. Przynajmniej ci, którzy są świadomi Km1y, nie powinni rodzić 
dzieci jak psy i koty, ale powinni płodzić je w taki sposób, aby po narodzeniu 
mogły stać się one świadomymi Km1y. Taki powinien być pożytek z dzieci 
zrodzonych z ojca i matki zaabsorbowanych świadomością Km1y. 

Społeczna instytucja znana jako van;iiśrama-dharma - instytucja dzieląca 
społeczeństwo na cztery klasy (czy kasty) - nie istnieje po to, by dzielić 
ludzkie społeczeństwo według narodzin. Podział taki ma odpowiadać kwalifi
kacjom nabytym i ma on utrzymać społeczeństwo w stanie spokoju i zapewnić 
mu dobrobyt. Cechy wymienione w tym wersie nazwane zostały transcenden
talnymi. I dzięki tym cechom, osoby posiadające je, mogą zrobić postęp w 
poznaniu duchowym i wyzwolić się z tego materialnego świata. Za głowę albo 
mistrza duchowego wszystkich statusów i porządków społecznych w instytucji 
van;iiśrama uważany jest sannyiisin, czyli osoba w wyrzeczonym porządku 
życia. Briihma1;a uważany jest za mistrza duchowego pozostałych trzech 
grup społecznych, mianowicie k�atriyów, vaiśyów i śudrów, ale sannyiisin, 
który znajduje się na szczycie tej instytucji, uważany jest za mistrza 
duchowego również dla braminów. Pierwszą cechą sannyiisina powinna być 
nieustraszoność. Ponieważ sannyiisin musi być zawsze sam, bez żadnego 
wsparcia czy gwarancji wsparcia, ma on polegać jedynie na łasce Najwyższej 



734 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 1 6  

Osoby Boga. Jeżeli myśli: "Któż będzie mnie chronił po tym jak zerwę 
wszelkie związki?" ,  to nie powinien przyjmować wyrzeczonego porządku 
życia. Trzeba być całkowicie przekonanym, żeKr�i:ia, czyliNajwyższaOsoba 
Boga w Swoim zlokalizowanym aspekcie jako Paramatma, jest zawsze w 
sercu, widzi wszystko i zawsze wie, co ktoś zamierza zrobić. Należy być 
święcie przekonanym o tym, iż Kr�i:ia jako Paramatma będzie troszczył się o 
duszę podporządkowaną Sobie. Należy myśleć: "Nigdy nie będę sam. Nawet 
gdybym żył w najciemniejszych rejonach lasu, Kr�i:ia będzie mi towarzyszył i 
zawsze będzie mnie chronił." Przekonanie takie nazywane jest abhayam, 
czyli wolnością od strachu. W takim to stanie umysłu musi być osoba w 
wyrzeczonym porządku życia. Wtedy powinna oczyścić swoje życie. Jest 
wiele zasad i reguł, których należy przestrzegać w wyrzeczonym porządku 
życia. Najważniejszym jest to, że sannyiisin nie może mieć żadnego bliskiego 
związku z kobietą. Nie może nawet rozmawiać z kobietą w odosobnionym 
miejscu. Wzorowym sannyiisinem był Pan Caitanya. Kiedy przebywał On w 
Puri, kobiety będące Jego wielbicielkami nie mogły nawet zbliżyć się do 
Niego, aby ofiarować Mu swoje wyrazy szacunku. Musiały złożyć pokłon z 
oddalonego miejsca. Nie jest to oznaką niechęci do kobiet jako klasy, ale jest 
taki ścisły zakaz, obowiązujący sannyiisinów, mówiący o tym, że nie mogą 
oni utrzymywać żadnych bliskich związków z kobietami . Aby oczyścić swoje 
życie, należy przestrzegać zasad i reguł własnego stanu. Dla sannyiisina 
surowo wzbronione są bliskie związki z kobietami i posiadanie bogactw dla 
zadowalania zmysłów. Wzorowym sannyiisinem był Sam Pan Caitanya. 
Możemy dowiedzieć się z opisów Jego życia, iż był On bardzo ścisły, jeśli 
chodzi o przestrzeganie zasad obowiązujących sannyiisina. Chociaż jest On 
uważany za najbardziej liberalną inkarnację Boga, przyjmującym najbardziej 
upadłe uwarunkowane dusze, to ściśle przestrzegał On zasad i reguł wyrzeczo
nego porządku życia (sannyiisa), jeśli chodzi o związek z kobietami .  Kiedyś 
zdarzyło się, że jeden z Jego osobistych towarzyszy, mianowicie Choia 
Haridasa, będąc razem z Panem Caitanyą i innymi Jego bliskimi towarzysza
mi, spojrzał pożądliwie na młodą kobietę. Pan Caitanya był tak surowy, że 
natychmiast wykluczył go z grupy Swoich osobistych towarzyszy. Powiedział 
On wtedy: "Dla sannyiisina czy kogokolwiek, kto aspiruje do tego, aby 
uwolnić się ze szponów natury materialnej i próbuje wznieść się do świata 
duchowego, powrócić do domu, z powrotem do Boga, dla takiej osoby 
spoglądanie na posiadłości materialne i kobiety z myślą o zadowalaniu 
zmysłów - nawet nie posiadanie ich, ale jedynie patrzenie na nie z takim 
zamiarem - jest tak karygodne, że lepiej, aby popełniła ona samobójstwo, 
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zanim zacznie realizować takie niedozwolone pragnienia." Więc na tym 
polega proces oczyszczenia. 

Następną cechą jestjiiana-yoga-vyavasthiti�: kultywacja wiedzy. Sann
yasin ma poświęcić swoje życie dla oświecenia żyjących w małżeństwie i 
innych, którzy zapomnieli o swoim prawdziwym życiu i rozwoju duchowym. 
Sannyasin ma wędrować od drzwi do drzwi i prosić o środki do życia, ale nie 
znaczy to, że jest on żebrakiem. Pokora jest również jedną z kwalifikacj i  osoby 
usytuowanej transcendentalnie. To właśnie z powodu czystej pokory sannya
sin chodzi od drzwi do drzwi, nie po to by prosić o wsparcie, ale po to aby 
odwiedzać różne rodziny i budzić w nich świadomość Km1y. Jest to 
obowiązkiem sannyasina. Jeślijest on rzeczywiście zaawansowany i otrzymał 
takie polecenie od swojego mistrza duchowego, powinien głosić świadomość 
Kr�QY z logiką i zrozumieniem. Jeśli jednak nie jest na tyle zaawansowany, to 
nie powinien przyjmować wyrzeczonego porządku życia. A jeżeli już przyjął 
sannyasę, nawet bez dostatecznej wiedzy, to powinien całkowicie zaanga
żować się w słuchanie od bona fide mistrza duchowego, aby tę wiedzę 
rozwinąć. Sannyasin, czyli osoba w wyrzeczonym porządku życia, musi być 
wolny od strachu, musi charakteryzować się czystością (sattva-samśuddhil;) 
i wiedzą Uiiana-yoga). 

Następną kwalifikacją jest dobroczynność. Dobroczynność powinni prak
tykować żyjący w małżeństwie. Osoby takie powinny utrzymywać się z 
uczciwych dochodów i 50 % tych dochodów przeznaczać na szerzenie 
świadomości Kr�QY na całym świecie. A więc powinni oni wspomagać takie 
instytucje, które się tym zajmują. Pieniądze powinny być dawane właściwym 
osobom. Jest dobroczynność różnego rodzaju, jak to zostanie wytłumaczone 
póżniej ,  dobroczynność w gw;ie dobroci, pasji i ignorancji .  Pisma święte 
polecają dobroczynność w gw;ie dobroci. Nie pochwalana jest natomiast 
dobroczynność w gw;ie pasji i ignorancji ,  gdyż w tym wypadku jest to tylko 
stratą pieniędzy. Powinna być praktykowana tylko dobroczynność, której 
celem jest szerzenie na całym świecie świadomości Kr�ąy. Na tym bowiem 
polega dobroczynność w gw;ie dobroci. 

Jeśli chodzi o samo-kontrolę (dama!;), to nie tylko dotyczy ona innych 
porządków życia w społeczeństwie religijnym, lecz szczególnie odnosi się ona 
do żyjących w małżeństwie. Nawet w małżeństwie nie powinno się niepotrzeb
nie angażować zmysłów w życie seksualne. Ograniczenia w życiu seksualnym, 
którego celem powinno być jedynie płodzenie potomstwa, obowiązują nawet 
małżeństwa. Jeśli ktoś nie pragnie dzieci, to nie powinien utrzymywać ze 
swoją żoną stosunków seksualnych. Współczesne społeczeństwo nadużywa 
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życia seksualnego, korzystając ze środków antykoncepcyjnych czy stosując 
jeszcze okropniejsze metody, aby uniknąć odpowiedzialności za dzieci. Nie 
jest to zgodne z cechami transcendentalnymi, ale jest wręcz demoniczne. Jeśli 
ktoś, nawet mając żonę, chce zrobić postęp w życiu duchowym, musi 
kontrolować swoje życie seksualne i nie powinien płodzić dzieci. jeżeli celem 
tego nie jest służenie Km1ie. Jeśli jest zdolny do płodzenia dzieci, które będą 
świadome Kr�Qy, to może mieć nawet setki dzieci, ale bez tej zdolności nie 
powinien angażować się w seks jedynie dla przyjemności zmysłowej. 

Również spełnianie ofiar odnosi się szczególnie do żyjących w małżeństwie, 
jako że ofiary wymagają większych nakładów pieniężnych. Osoby będące w 
innych porządkach życia, mianowicie brahmacarya, vanaprastha i sann
yasa, nie mają pieniędzy i utrzymują się z datków. Więc spełnianie różnego 
typu ofiar jest zadaniem żyjących w małżeństwie. Według zaleceń literatury 
wedyjskiej powinni oni spełniać ofiary agni-hotra, ale ofiary takie są w 
obecnych czasach bardzo kosztowne, tak że właściwie spełnianie ich nie leży 
teraz w możliwościach żadnej rodziny. Najlepsza ofiara polecana dla tego 
wieku nazywana jest saitkirtana-yajiza i polega ona na intonowaniu Hare 
Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare. Jest to najlepsza i najmniej kosztowna ofiara. Każdy może 
spełniać ją i czerpać korzyści. Więc te trzy rzeczy - mianowicie dobroczynność, 
kontrola zmysłów i spełnianie ofiar-obowiązują żyjących w małżeństwie. 

Zaś svddhydya�. studiowanie Ved, tapas (wyrzeczenie) oraz drjavam,  
łagodność albo prostota, obowiązkowe są dla brahmacdrya, dla tych osób, 
które rozpoczynają studia nad wiedzą transcendentalną. Brahmacańs nie 
powinni mieć żadnych związków z kobietami : powinni żyć w celibacie i zająć 
umysł studiowaniem literatury wedyjskiej, aby tym sposobem rozwinąć 
wiedzę duchową. Nazywa się to svadhyaya�. Tapas, czyli prostota i 
wyrzeczenie, obowiązuje szczególnie osoby, które wycofały się z życia 
rodzinnego ( vanaprastha). Nie powinno się całego życia spędzać w rodzinie. 
Należy zawsze pamiętać, że są cztery porządki życia : brahmacarya, 
grhastha, vanaprastha i sannyasa. Więc po okresie grhastha, życia w 
małżeństwie, należy porzucić życie rodzinne. Jeśli ktoś żyje sto lat, to 
powinien dwadzieścia pięć łat poświęcić studiom, dwadzieścia pięć lat 
spędzić w życiu rodzinnym, dwadzieścia pięć łat jako vanaprastha po 
wycofaniu się z życia rodzinnego i dwadzieścia pięć lat jako sannyasin , w 
wyrzeczonym porządku życia. Takie są zasady wedyjskiej dyscypliny religij
nej. Osoba, która wycofała się z życia rodzinnego, musi praktykować prostotę 
i wyrzeczenie, jeśli chodzi o ciało, umysł i język. Jest to tapasya . Właściwie 
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tapasya jest przeznaczeniem całego społeczeństwa van;aśrama-dharma. 
Bez tapasyi, czyli wyrzeczenia i prostoty, żadna ludzka istota nie może 
osiągnąć wyzwolenia. Teoria mówiąca, że nie ma takiej potrzeby jak prostota 
życia i że można swobodnie spekulować i wszystko będzie dobrze, nie jest 
polecana ani w literaturze wedyjskiej ,  ani w Bhagavad-gicie. Teorie takie 
wytwarzane są przez tak zwanych spirytualistów, którym chodzi jedynie o 
zyskanie popularności i dużej liczby zwolenników. Ograniczenia, nakazy i 
zasady nie przyciągają ludzi. Dlatego ci, którzy w imię religii starają się 
zyskać zwolenników jedynie tylko na pokaz, nie stawiają żadnych ograniczeń 
życiu swoich studentów ani też nie praktykują ich sami. Jednak Vedy nie 
pochwalają takich metod. 

Jeśli chodzi o prostotę, to zasady tej powinien przestrzegać każdy członek 
społeczeństwa, bez względu na status społeczny, czy to osoba należąca do 
aśramu brahmacarya, grhastha, czy vanaprastha. Zawsze należy żyć w 
sposób prosty i nieskomplikowany. 

Ahimsa oznacza, że nie wolno wstrzymywać progresywnego życia żadnej 
żywej istoty. Nie należy myśleć, że skoro iskra duchowa nie jest nigdy 
zabijana (nawet po zabiciu ciała), więc nie ma żadnej szkody w zabijaniu 
zwierząt dla zadowalania zmysłów. Ludzie teraz masowo zjadają zwierzęta, 
mimo iż mają pod dostatkiem zbóż, owoców i mleka - i naprawdę nie ma 
potrzeby zabijania zwierząt. Nakaz ten obowiązuje wszystkich. Zwierzę 
można zabić w przypadku, kiedy nie ma innej alternatywy, ale najpierw 
powinno być ono złożone w ofierze. W każdym razie tam, gdzie jest pod 
dostatkiem pokarmu przeznaczonego dla ludzi, osoby, które pragną zrobić 
postęp w realizacji duchowej ,  riie powinny zabijać zwierząt. Prawdziwa 
ahimsa oznacza niezakłócanie postępu życiowego żadnej istoty. Zwierzęta 
również robią postęp poprzez ewolucję, transmigrując z jednego gatunku 
życia zwierzęcego do innego. Kiedy jakieś zwierzę zostanie zabite, wtedy jego 
rozwój zostaje zahamowany. Jeśli zwierzę przebywa w jakimś określonym 
ciele przez pewną liczbę dni czy lat i ostatecznie zostanie zabite, wtedy musi 
jeszcze raz przyjąć tą samą formę życia i uzupełnić pozostałą liczbę dni, aby 
następnie być promowanym do kolejnych gatunków życia. Więc ten ich 
postęp nie powinien być wstrzymywany jedynie po to, aby zadowolić własne 
podniebienie. To właśnie jest nazywane ahimsą. 

Satyam. Słowo to oznacza, że nie należy zniekształcać prawdy dlejakiegoś 
osobistego interesu. W literaturze wedyjskiej są niewątpliwie pewne trudne 
ustępy, ale znaczenia i sensu ich należy dowiedzieć się od bona fide mistrza 
duchowego. Taki jest proces poznawania Ved. Śruti oznacza, że należy 
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słuchać od autorytetu. Nie należy stwarzać interpretacji mając na celu własny 
interes. Jest tak wiele komentarzy doBhagavad-gity, które błędnie interpretują 
tekst oryginalny. Powinno się przedstawiać właściwe znaczenie słów, a tego 
należy nauczyć się od bona fide mistrza duchowego. 

Akrodha� oznacza powstrzymywanie złości .  Należy być zawsze toleran
cyjnym, nawet jeśli jest się prowokowanym, gdyż poprzez uleganie złości 
zanieczyszczone zostaje całe ciało. Gniew jest produktem gufJy pasji i 
pożądania, więc osoba usytuowana transcendentalnie powinna powstrzymy
wać się od takiego uczucia.Apaiśunam oznacza, że nie należy szukać błędów 
u innych i krytykować ich niepotrzebnie. Oczywiście nazwanie złodzieja 
złodziejem nie jest szykaną, lecz nazwanie uczciwej osoby złodziejem jest 
wielką obrazą i jest bardzo szkodliwe dla osoby, która robi postęp w życiu 
duchowym. Hri� oznacza, że należy być zawsze bardzo skromnym i nie 
należy popełniać żadnych ohydnych czynów. Acapa/am, determinacja, 
oznacza, że w naszych wysiłkach nie powinniśmy ulegać ani uczuciu 
podniecenia, ani zawodu. Pewne nasze próby mogą skończyć się niepowo
dzeniem, ale nie powinniśmy rozpaczać z tego powodu. Należy robić postęp 
cierpliwie i z determinacją. Słowo teja� użyte tutaj ,  odnosi się do k�atriyów. 
K�atriyowie powinni być zawsze bardzo silni, aby tym sposobem móc chronić 
słabych. Nie powinni nigdy pozować na łagodnych. Jeśli zachodzi potrzeba 
użycia siły, powinni jej użyć. 

Śaucam oznacza czystość, nie tylko ciała i umysłu, ale również postępo
wania. Szczególnie odnosi się to do ludzi zajmujących się handlem, którzy nie 
powinni uczestniczyć w czarnym rynku.Natimanita, nie oczekiwanie honorów 
od innych, odnosi się do śudrów, klasy pracującej ,  która według pism 
wedyjskich uważana jest za najniższą z czterech klas. Nie powinni być oni 
niepotrzebnie napełnieni dumą i honorem, i powinni pozostać w swoim 
własnym statusie. Obowiązkiem śudrów, dla zachowania porządku społecz
nego, jest okazywanie szacunku klasom wyższym. 

Wszystkie te kwalifikacje, w liczbie szesnastu, są cechami transcendental
nymi. Powinny być one kultywowane zgodnie z różnymi statusami porządku 
społecznego. Jeśli cechy te rozwijane są poprzez praktykę, przez wszystkie 
klasy ludzi, to nawet jeśli warunki materialne są trudne, możliwy jest 
stopniowy postęp i osiągnięcie najwyższej platformy realizacji transcenden
talnej. 
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dambho darpo'bhimanaś ca 
krodha� paru$yam eva ca 

ajiianain cabhijatasya 
partha sampadam asurim 
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dambha�-duma, pycha, wyniosłość; darpa�-arogancja; abhimana�
próżność, zarozumiałość; ca-i; kroda�-rlość; paru$yam-opryskliwość; eva 
-na pewno; ca-i; ajiianam-ignorancja; ca-i; abhijatasya-ten, kto rodzi się; 
partha-0 synu Pithy; sampadam-natura; asurim-demoniczna. 

11:. UMACZENIE 
Wyniosłość, pycha, złość, zarozumiałość, opryskliwość i ignorancja -

te cechy, O synu Prthy, właściwe są demonicznej naturze. 

ZNACZENIE 
Werset ten opisuje królewską drogę do piekła. Demony pragną popisywać 

się swoją religią i postępem w nauce duchowej, mimo iż nie przestrzegają 
żadnych zasad. Zawsze są wyniośli i pyszni z posiadania jakiegoś wykształ
cenia czy też bogactw. Chcą być czczeni przez innych i pragną powszechnego 
poważania i szacunku, mimo iż nań nie zasługują. Denerwują się błahostkami 
i są wtedy bardzo opryskliwi. Nie wiedzą co wypada, a co nie wypada. Robią 
wszystko własnowolnie, kierując się własnym kaprysem i nie uznają żadnych 
autorytetów. Te demoniczne cechy posiadają już od zarania swoich c iał, 
w łonach swoich matek, i manifestują je wszystkie, kiedy wzrastają. 

lEKSf 5 
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daivi sampad vimok$aya 
nibandhayasuri mata 

ma śuca� sampadain daivim 
abhijato'si palJ<:Java 

daivi-transcendentalna; sampat-natura; vimok$aya-prowadząca do wy
zwolenia; nibandhaya-do niewoli; asuri-cechy demoniczne; mata-jest 
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uważany: ma-nie: .śuca&-martw się; sampadam-natura; dafrim-transcen
dentalna: abhijara&-zrodzony: asi-jesteś; pa'}<java-0 synu Pandu. 

1ł. UMACZENIE 
Cechy transcendentalne wiodą do wyzwolenia, podcz as gdy demo

n iczne są przyczyną n iewol i. Lecz ty, O synu PaQQU, nie martw się, gdyż 
przyszedłeś na świat z boskimi cechami. 

ZNACZENIE 
Pan Kr�r:ia uspokoił Arjunę poinformowawszy go, że nie urodztł się on z 

cechami demonicznymi .  Jego zaangażowanie się w walkę nie było postępkiem 
demonicznym, jako że rozważył on " za i przeciw'' . Rozważał on możliwość 
ocalenia od śmierci Bhl �my i Dror:iy, tak szanowanych przecież osób, więc nie 
działał pod wpływem złości, fałszywego prestiżu czy okrucienstwa. Zatem 
nie miał on cech właściwych demonom. Dla k�atryi, człowieka wojny. 
właśnie wypuszczanie strzał do wroga uważane jest za czyn transcendentalny. 
a uchylanie się od takiego obowiązku jest postępkiem demonicznym. Zatem 
nie miał Arjuna powodu do rozpaczy. Albowiem transcendentalnie usytuo
wany jest każdy, kto stosuje się do zasad swojego statusu społecznego. 

TEKST 6 
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dvau bhuta-sargau loke'smin 
daiva asura eva ca 

daivo vistaraśa� prokta 
asuram partha me Ś!"'}U 

dvau-dwa; bhuta-sargau-stworzone żywe istoty; loke-w tym świecie: 
asmin-to; daiva�-pobożne; asura�-demoniczne; eva-na pewno; ca-i; 
daiva�-boskie; vistaraśa�-szczegółowo; prokta�-powiedziałem; asuram 
-demoniczne; partha-0 synu Pfthy; me-ode Mnie; ś�u-posłuchaj. 

1ł. UMACZENIE 
O synu Prthy, w świecie tym są dwa rodzaje istot.Jedne z nich nazyw ane 

są boskimi, drugie demonicznymi .  Wyjaśniłem c i  już dokładnie cechy 
boskie, teraz posłuchaj ode Mnie o tych demon icznych. 
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ZNACZENIE 
Pan Kr�r:ia, zapewniwszy Arjunę, iż urodził się on z cechami boskimi, 

opisuje teraz demoniczny sposób życia. Uwarunkowane żywe istoty w tym 
świecie dzielą się na dwie klasy. Osoby, które przyszły na świat z cechami 
boskimi, prowadzą uregulowany tryb życia, przestrzegając nakazów pism 
świętych i autorytetów. Swoje obowiązki należy bowiem wykonywać w 
świetle pism autorytatywnych. Taka mentalność nazywana jest boską. A kto 
nie przestrzega nakazów pism świętych i postępuje tak, jak mu się podoba, ten 
nazywany jest osobą demoniczną, czyli asura. Nie ma żadnego innego 
kryterium rozróżniania tych dwu klas, jak tylko posłuszeństwo wobec 
nakazów i zakazów pism świętych. Literatura wedyjska mówi, że zarówno 
półbogowie, jak i demony narodzili się zPrajapati. Jedyna różnicajest taka, że 
jedna klasa przestrzega nakazów wedyjskich, podczas gdy druga je lekceważy. 

lEKST 7 
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pravrttim ca nivrttim ca 
Jana na vidur asura� 

na śaucam napi cacaro 
na satyam te�u vidyate 

pra1·rttim-właściwe postępowanie; ca-również; nivrttim-nie właściwe po
stępowanie; ca-i ;jana�-osoby; na-nigdy; vidu�-wiedzą; asura�-o demoni
cznym charakterze; na-nigdy; śaucam-czystość; ca-ani nie; api-również; 
ca- i; acara�-zachowanie; na-nigdy; satyam-prawda; te�u-w nich; vidyate 
-jest. 

TŁ UMACZENIE 
Demony n igdy nie wiedzą, co należy czynić, a czego n ie należy. Nie 

cechuje ich ani czystość, ani właściwe zachowanie, ani prawdomówność. 

ZNACZENIE 
W każdym cywilizowanym ludzkim społeczeństwie istnieje pewien zbiór 

zasad i nakazów pism świętych, które przestrzegane są na każdym etapie 
życia. Tak jest szczególnie wśródAryan, czyli tych, którzy przyjęli cywilizację 
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wedyjską i którzy znani są jako ludzie o najbardziej zaawansowanej cywiliza
cji .  Ci natomiast, którzy nie przestrzegają zaleceń pism świętych, uważani są 
za demony. Dlatego też powiedziane jest tutaj, że demony nie znają zasad 
pism świętych, a jeśli nawet nieliczni z nich je znają, to nie wykazują żadnych 
skłonności do przestrzegania ich. Nie ma w nich wiary w te nakazy ani też nie 
pragną stosować się do nich. Osoby demoniczne nie charakteryzują się ani 
czystością zewnętrzną, ani wewnętrzną. Należy zawsze dbać o to, by 
utrzymać swoje ciało w czystości, kąpiąc się, myjąc zęby, zmieniając ubranie, 
etc. Jeżeli natomiast chodzi o czystość wewnętrzną, to należy zawsze 
pamiętać święte imiona Boga i intonować Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia, 
Kr�r:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Osoby 
demoniczne jednak nie lubią i nie przestrzegają nakazów odnośnie czystości 
wewnętrznej i zewnętrznej .  

Jeśli chodzi o zachowanie, to istnieje wiele zasad i przepisów regulujących 
ludzkie zachowanie, jak np. Manu-samhita, która jest zbiorem praw obowią
zujących rasę ludzką. Hindusi stosują się do Manu-samhita do dnia dzisiej
szego. Z księgi tej czerpane są prawa o dziedziczeniu i inne. Manu-samhita 
wyrażnie oznajmia, że kobieta nie powinna posiadać wolności. Nie znaczy to. 
że kobiety należy traktować jak niewolnice, ale są one jak dzieci. Dzieci nie 
mają wolności ,  ale nie oznacza to, że są one niewolnikami. Demony obecnie 
zlekceważyły ten nakaz i uważają, że kobieta powinna cieszyć się wolnoś.:.ią 
na równi z mężczyzną. Jednakże nie polepszyło to warunków społecznych 
świata. W rzeczywistości kobieta powinna być chroniona na każdym etapie 
życia. W dniach jej młodości powinien sprawować nad nią opiekę ojciec. 
następnie mąż, a dorośli synowie wtedy, kiedy jest już w podeszłym wieku. 
Jest to według Manu-samhita właściwe postępowanie społeczne. Ale współ
czesna edukacja sztucznie wytworzyła dumną koncepcję życia kobiecego i 
dlatego małżeństwo w ludzkim społeczeństwie jest teraz praktycznie fikcją. 
Również stan moralny kobiet nie jest teraz najlepszy. Ale demony nie 
akceptują żadnych dobrych instrukcji dla społeczeństwa. I ponieważ nie 
korzystają z doświadczenia wielkich mędrców i nie przestrzegają praw i 
przepisów ustanowionych przez nich, ich społeczne warunki są bardzo 
żałosne. 
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asatyam aprati�{ham te 
jagad ahur aniśvaram 

aparaspara-sambhutam 
kim anyat kama-haitukam 
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asatyam-nieprawdziwa; aprati�{ham-bez podstaw; te-om; }agat-mani
festacja kosmiczna; ahu�-jest powiedziane; aniśvaram-bez kontrolera; 
aparaspara-przez obopólną żądzę; sambhutam-wytworzona; kim anyat 
-nie ma innej przyczyny; kama-haitukam-przyczyną jest tylko pożądanie, 
chuć . 

11:.. UMACZENIE 
Twierdzą oni ,  że świat ten jest n ierzeczywisty, nie ma żadnych podstaw 

i nie kontroluje go żaden Bóg. Zrodził się on z pragnienia seksualnego i 
n ie ma żadnej innej przyczyny ponad chuć. 

ZNACZENIE 
Demony utrzymują, że świat ten jest fantasmagorią. Nie ma żadnej 

przyczyny, żadnego skutku, żadnego kontrolera ani celu : wszystko jest 
nierzeczywiste. Twierdzą, że ta manifestacja kosmiczna powstaje na drodze 
przypadkowego oddziaływania na siebie elementów materialnych. Nie uwa
żają, aby świat ten był stworzony w pewnym celu przez Boga. Mają swoją 
własną teorię : że świat ten powstał sam z siebie i nie ma żadnego powodu, by 
wierzyć, że poza nim istnieje Bóg. Dla nich nie ma różnicy pomiędzy duchem i 
materią, i nie przyjmują oni N ajwyższegoDucha. Wszystko jest tylko materią 
i cały kosmos jest masą ignorancji .  Według nich wszystko jest próżnią, a 
przyczyną każdej istniejącej manifestacji jest nasza ignorancja w postrzeganiu. 
Zakładają oni, że cała manifestacja różnorodności jest przejawieniem się 
naszej ignorancji . Jest to podobne do snu, w którym możemy stworzyć tak 
wiele różnych rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją, a kiedy budzimy się, 
przekonujemy się, iż wszystko to było tylko senną zjawą. Ale w rzeczywistości, 
chociaż demony twierdzą, że życie jest snem, to jednak jakby na przekór - są 
one wielkimi ekspertami w korzystaniu z uciech tego snu. Więc zamiast 
zdobywać wiedzę, staj� się coraz większymi niewolnikami tej swojej krainy 
snów. Utrzymują oni, że świat ten został zrodzony bez udziału żadnego 
ducha, tak jak dziecko jest (według nich) rezultatem kontaktu seksualnego 
pomiędzy kobietą i mężczyzną. Według nich żywe istoty powstały ze 
związków materialnych i nie ma takiej rzeczy - jak dusza. Tak jak wiele 
żywych stworzen powstaje z potu czy z martwego ciała, bez żadnej 
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przyczyny. podobnie cały ten żyjący świat powstał ze związków materialnych 
manifestacji kosmicznej. Zatem przyczyną tej manifestacji jest natura mate
rialna i nie ma żadnej innej przyczyny. Nie wierzą oni w słowa Kr�i:iy z 
Bhagarnd-giry: mayiidhyak$e�1a prakrti!i suyare sa-cariicaram. "Ja kieruję 
ruchem tego całego materialnego świata." Innymi słowy, demony nie 
posiadają doskonałej wiedzy o stworzeniu tego świata. Każdy z nich ma jakąś 
swoją własną teorię na ten temat. Według nich jedna interpretacja pisma 
świętego jest tak dobra, jak każda inna, gdyż nie wierzą oni w standardowe 
rozumienie zaleceń pism świętych. 

TEKST 9 
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eriim dmim ava${abhya 
na${iitmiino '/pa-buddhaya !i 

prabhavanty ugra-karmii!Ja!i 
k$ayiiya jagaro' hitii!i 

etiim-w ten sposób; dr${im-wizja; ava${abhya-przyjmując; na$fa-stra
cona; atmiina�-dusza; alpa-buddhaya!i-mniej inteligentni; prabharnnti
działają; ugrakarmii!Ja!i-szkodliwe czyny; k$ayiiya-dla zniszczenia:jagata!i 
-świata; ahitii!i-niekorzystny. 

Il. UMACZENIE 
Będąc zwolennikami takich poglądów, osoby demoniczne, zgubione 

dla siebie samych i wyzbyte wszelkiej inteligencji,  angażują s ię w 
straszliwe prace mające na celu zniszczenie świata. 

ZNACZENIE 
Osoby demoniczne zajmują się rzeczami, które doprowadzą do zniszczenia 

świata. Pan oznajmia tutaj, że są to osoby mniej inteligentne. Nie mający 
pojęcia o Bogu materialiści uważają, iż czynią postęp, ale wedługBhagarnd
gity są to osoby nieinteligentne i pozbawione wszelkiego rozsądku. Starają się 
korzystać z uciech tego świata do granic absurdu i dlatego zawsze wynajdują 
coś dla zado,walania zmysłów. Takie materialistyczne wynalazki uważane są 
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za postęp ludzkiej cywilizacji, ale efekt tego jest taki, że ludzie stają się coraz 
bardziej gwałtowni i coraz bardziej okrutni. Okrutni dla zwierząt i okrutni dla 
innych ludzkich istot. Nie mają pojęcia o tym jak zachowywać się wobec 
siebie. Zabijanie zwierzątjest bardzo powszechne wśród takich demonicznych 
osób. Ludzie tacy uważani są za wrogów świata, gdyż ostatecznie wynajdą 
albo stworzą coś, co przyniesie zagładę wszystkim. Pośrednio werset ten 
przewiduje wynalazek broni nuklearnej, z której tak dumny jest dziś cały 
swiat. W każdym momencie może wybuchnąć wojna i ta broń atomowa może 
posiać spustoszenie. Takie rzeczy stwarzane sąjedynie dla zniszczenia świata 
i werset ten mówi o tym. To z powodu bezbożności wynalazki takie mają 
miejsce w społeczeństwie ludzkim. Celem ich z pewnością nie jest zaprowa
dzenie pokoju i pomyślności w świecie. 

lEKST I O  
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kamam aśritya du�purain 
dambha-mana-madanvita� 

mohad grhitvasad-grahan 
pravartante'śuci-vrata� 

kamam-pożądanie; aśritya-przyjmując schronienie; du�puram-chciwy; 
dambha-pycha, duma; mana-fałszywy prestiż; mada-anvita�-zarozumiały; 
mohat-przez złudzenie; grhitva-przyjmując; asat-nietrwałe; grahan-rze
czy; pra i·artante-działają; aśuci-nieczyste; vrata�-przypisane . 

TŁUMACZENIE 
Pełne n ienasyconej żądy, pychy i fałszywego prestiżu, a tym samym 

pełne ułudy, takie demoniczne osoby na zawsze przypisane są nieczystym 
pracom i przyciągane są przez to, co nietrwałe. 

ZNACZENIE 
Opisana została tutaj mentalność demonów. Żądza ich nigdy nie może 

zostać zaspokojona. Ciągle będą zwiększali swoje nienasycone pragnienia 
zadowalania zmysłów. Chociaż ciągle pełni są niepokoju, z powodu zaintere-
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sowania rzeczami nietrwałymi, to jednak ciągle, z powodu złudzenia, będą 
angażować się w czynności tego typu. Nie posiadają wiedzy i nie są w stanie 
rozpoznać, iż wybrali złą drogę. Przyjmując rzeczy nietrwałe, takie demoni
czne osoby stwarzają sobie swojego własnego Boga, tworzą swoje własne 
hymny i śpiewają zgodnie chórem. Rezultat tego jest taki, że coraz bardziej 
przywiązują się do dwu rzeczy - seksu i gromadzenia bogactw materialnych. 
Bardzo ważne w tym związku jest słowo asuci-1•rata� - przypisani nieczystym 
rzeczom. Takie demoniczne osoby zainteresowane sąjedynie winem, kobieta
mi. hazardem i jedzeniem mięsa. Są to ich a5uci. nieczyste zwyczaje. 
Powodowani dumą i fałszywym prestiżem, stwarzają pewne zasady religii nie 
aprobowane przez nakazy wedyjskie. Chociaż tacy demoniczni ludzie są 
najbardziej obrzydliwymi osobami w świecie, to jednak świat ten sztucznymi 
sposobami fałszywie honoruje ich. Mimo iż zdążają w kierunku piekła. 
uważają się za bardzo cywilizowanych. 

IBKST 1 1 - 1 2  
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cintam aparimeyam ca 
pralayantam upafrita& 

kamopabhoga-parama 
etavad iti n ifrita& 

asa-pa5a-5atair baddha� 
kama-krodha-paraya�a� 

ihante kama-bhogartham 
anyayenartha-saiicayan 

cintam-bojażń i niepokój; aparimeyam-niezmierzony; ca-i; pralaya
antam-do momentu śmierci; upafrita�-przyjąwszy schronienie w nich; 
kama-upabhoga-zadowalanie zmysłów; parama&-najwyższy cel życia; 
eta var-w ten sposób; nifrira&-stwierdzają; asa-pafo-splątani siecią nadziei: 
satai&-przez setki; baddha�-związani; kama-pożądanie; krodha-złość: 
paraya�a&-zawsze o takiej mentalności; ihante-pragnienie; kama-pożąda-
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nie; bhoga-uciechy zmysłowe; artham-w tym celu; anyayena-bezprawnie; 
ar/ha-bogactwa; sancayan-gromadzą. 

1l..UMACZENIE 
Wierzą oni, że zadowalanie zmysłów aż do końca życia  jest pierwszą 

potrzebą ludzkiej cywilizacji. Wskutek tego, n igdy nie ma końca ich 
niepokojom. Związani przez setki i tysiące pragnień, przez pożądanie i 
złość, gromadzą pieniądze n ielegalnymi środkami, mając na  celu zado
walanie zmysłów. 

ZNACZENIE 
Osoby demoniczne są przekonane, że zadowalanie zmysłów jest ostatecznym 

celem w życiu i przy tym zdaniu pozostają do końca życia. Nie wierzą w życie 
po smierci i nie wierzą w przyjmowanie różnego typu ciał w zależnosci od 
karmy, czyli czynów spełnianych w tym swiecie. Ich plany życiowe nigdy nie 
mają końca. Wytwarzają je jeden po drugim, z których żadnego nie realizują 
do końca. Osobiscie zetknęlismy się z taką osobą o demonicznej mentalnosci, 
która nawet w momencie smierci prosiła lekarza, aby przedłużył jej życie o 
cztery łata. gdyż nie zdążyła jeszcze zrealizować swych planów. Tacy 
niemądrzy ludzie nie wiedzą, że lekarz nie może przedłużyć życia, ani nawet o 
moment. Kiedy przychodzi ten czas, nie mają znaczenia ludzkie pragnienia. 
Prawa natury nie zezwalają nawet na sekundę ponad to, co komuś zostało 
przeznaczone do przeżycia. 

Osoby demoniczne, nie mając wiary w Boga ani w Duszę Najwyższą 
wewnątrz nich samych, dopuszczają się różnego rodzaju grzesznych czynów, 
jedynie dla zadowolenia zmysłów. Nie wiedzą, że wewnątrz ich serc obecny 
jest swiadek - Dusza Najwyższa, obserwująca czyny duszy indywidualnej .  
Jak informuje o tym literatura wedyjska, mianowicie Upani�ady, są dwa ptaki 
siedzące na jednym drzewie. Jeden jest aktywny i spożywając owoce tego 
drzewa, cieszy się albo cierpi, a drugi jest swiadkiem. Ale osoby demoniczne 
nie posiadają wiedzy o pismach wedyjskich oraz wyzbyte są wszelkiej wiary. 
Dlatego czują się wolnymi do robienia przeróżnego rodzaju nonsensów w celu 
zadowalania zmysłów, bez względu na konsekwencje. 

lEKST 1 3 - 1 5  
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idam adya mayii labdham 
imam priipsye manoratham 

idam astidam api me 
bhari!f)'ati punar dhanam 

asau mayii hata� śatrur 
hani!f)'e ciipariin api 

ifraro 'ham aham bhogi 
siddho 'ham ba/ariin sukhi 

ii<jhyo 'bhijanariin asmi 
ko 'nyo 'sti sadrśo mayii 

yak!fye diisyiimi modi!f)'a 
ity ajiiiina-vimohitii� 

[Rozdz. 1 6  

idam-to; a�ra-dzisiaj; mayii-przeze Mnie; /abdham-osiągnięte; imam
to; priipsye-zyskam; manoratham-odpowiednio do moich pragnien; idam
to; asti-jest; idam-to; api-również; me-moje; bhari!f)'ati-zwiększy się w 
przyszłości; puna�-ponownie; dhanam-bogactwo; asau-to; mayii-przeze 
mnie; hara�-został zabity; śatru�-wróg; hani!f)'e-zabiję; ca-również; apariin 
-innych; api-na pewno; iśvara�-panem; aham-ja jestem; aham-ja jestem: 
bhogi-podmiotem radości; siddha�-doskonały; aham-jajestem; bhalariin
potężny; sukhi-szczęśliwy; ii<jhya�-zamożny; abhijanariin-otoczony ary
stokratycznymi krewnymi; asmi-ja jestem; ka�-ktoś inny; anya�-inny: 
asti-jest; sadrśa�-jak; mayii-ja; yak!f)'e-poświęcę; diisyiimi-będę dawai 
jałmużnę; modi!f)'e-będę cieszył się; iti-w ten sposób; ajiiiina-ignorancja: 
rimohitii�-łudzony przez. 

Il. UMACZENIE 
Osoba demoniczna myśl i : "Tak wiele bogactw mam dzisiaj i zyskam 

jeszcze więcej, odpowiedn io do moich planów. Tak wiele należy teraz do 
mnie i mój majątek c iągle s ię będzie powiększał w przyszłości. On był 
moim wrogiem, więc zabiłem go. Inni moi wrogowie również zostaną 
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zabici. Ja jestem panem wszystkiego, ja jestem podmiotem radości, ja 
jestem doskonały, potężny i szczęśliwy.Jestem człowiekiem najbogatszym 
i otaczają mnie arystokratyczni krewni. Nikt nie jest tak potężny i 
szczęśliwy jak ja. Będę pełnił jakieś ofiary, rozdawał jałmużnę, i w ten 
sposób będę się wesel ił." W ten sposób osoby takie zwodzone są przez 
ignorancję. 

'TEKST 1 6  
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aneka-citta-vibhriintii 
moha-jii/a-samiivrtii� 

prasaktii� kiima-bhoge�u 
patanti narake' śucau 

aneka- łiczne; citta-vibhriintii�-nękani troskami; moha-złudzenie; jii/a
przez sieć; samii 1·rtii�-otoczeni; prasaktii�-przywiązani; kii ma-pożądanie; 
bhoge�u - zadowałanie zmysłów; paranti-ześłizgują się; narake-do piekła; 
aśucau-nieczysty. 

11:. UMACZENIE 

W ten sposób nawiedzani przez różnego rodzaju żądze i splątani siecią 
złudzeń, zbyt mocno przywiązują  się do uciech zmysłowych i upadają do 
piekła. 

ZNACZENIE 

Pragnienia demonicznych osób odnośnie gromadzenia pieniędzy nie mają 
granic. Są one nieskończone . Osoby takie myślą jedynie o tym, jak wiele 
posiadają już teraz i robią plany, w jaki sposób pomnożyć ten zasób bogactw. 
Dla osiągnięcia tego celu nie wahają się postępować w każdy grzeszny 
sposób, mając też do czynienia z czarnym rynkiem i nielegalnymi interesami. 
Są rozkochani w rzeczach, które już posiadają, takich jak ziemia, rodzina, 
dom i konto bankowe, i zawsze planują, w jaki sposób ulepszyć coś odnośnie 
tych rzeczy. Wierzą oni w swoją własną siłę i nie wiedzą, że wszystko to 
zyskują dzięki dobrym uczynkom w przeszłości. Otrzymują okazję gromadze-
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nia tych rzeczy, ale nie wiedzą nic o przeszłych przyczynach. Mysią, że 
wszelkie te bogactwa posiadają jedynie dzięki własnemu wysiłkowi. Demo
niczne osoby wierzą w siłę swojej własnej pracy - a nie w prawo karmy. 
Zgodnie z prawem karmy, to dzięki dobremu postępowaniu w przeszłosci 
człowiek rodzi się w wysoko postawionej rodzinie albo staje się bogatym, czy 
zdobywa wykształcenie albo jest bardzo piękny. Demoniczne osoby mysią 
jednak, że wszystkie te rzeczy otrzymują przypadkiem albo dzięki swojej 
osobistej mocy. Nie orientują się, jaka przyczyna stoi poza tyloma różnymi 
rodzajami ludzi, pięknosci i wykształcenia. Każdy kto staje się konkurentem 
takiej demonicznej osoby, ten jest jej wrogiem. Jest wiele demonicznych osób i 
każda z nichjest wrogiem dla pozostałych. Wrogosć ta coraz bardziej pogłębia 
się - pomiędzy osobami, następnie rodzinami, społecznosciami. I w koncu 
pomiędzy narodami. Dlatego też na całym swiecie bezustannie mają miejsce 
konflikty i wojny. 

Każdy demon mysli, że może żyć kosztem innych. Na ogół osoba taka 
uważa się za Najwyższego Boga, a demoniczny kaznodzieja mówi swoim 
zwolennikom: "Dlaczego szukacie Boga gdzie indziej? Wy sami jestescie 
Bogiem! Możecie robić cokolwiek wam się podoba. Nie wierzcie w Boga. 
Odrzućcie Boga. Bóg jest martwy." Tak oto wyglądają demoniczne nauki. 

Chociaż demoniczna osoba widzi, że inni są równie bogaci i wpływowi, to 
jednak ciągle mysli, że nikt nie jest bogatszy i ważniejszy od niej . Jesli chodzi o 
promocję na wyższe systemy planetarne, to nie wierzy ona w spełnianie 
yajiias, czyli ofiar. Demony mysią, że mogą stworzyć swój własny proces ofiar i 
zbudzować jakis mechanizm, za pomocą którego będą mogli osiągnąć każdą 
wyższą planetę. Naj lepszym przykładem takiej demonicznej osoby był 
RavaJJa. Przedłożył on ludziom swój program wybudowania schodów sięgają
cych do planet niebianskich, tak aby każdy mógł tam dotrzeć, nie spełniając 
ofiar zalecanych przez Vedy. Również w obecnym wieku takie demoniczne 
osoby walczą o zdobycie wyższych systemów planetarnych za pomocą 
mechanicznych urządzen. Są to przykłady oczywistego szalenstwa. Rezultat 
tego jest taki, że bezwiednie zeslizgują się oni do piekła. Bardzo ważne jest 
tutaj sanskryckie słowo moha-ja/a. Ja/a oznacza sieć . I tak jak ryby 
schwytane w sieć nie mają szansy na uwolnienie się, tak osoby takie nie mają 
sposobu na wydostanie się z materialnych sideł. 

lEKSf 1 7  
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iitma-sambhiivitii� stabdhii 
dhana-miina-madiin vita� 

yajante niima-yajiiais te 
dambheniividhi-purvakam 
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atma-sambhiivitii�-zadowoleni z siebie; stabdha�-zuchwali; dhana-miina 
-zamożność i fałszywy prestiż; mada-anvitii�-pogrążeni w dumie; yajante
spełniają ofiary; niima-tylko dla sławy; yajiiai�-z taką ofiarą; te-oni; 
dambhena-powodowani dumą; avidhi-purvakam-bez przestrzegania zasad 
i nakazów. 

1ł. UMACZENIE 
Zadowoleni z siebie i zawsze zuchwali , omamieni bogactwem i 

fałszywą dumą, spełniają czasami ofiary dla sławy jedynie, nie przestrze
gając żadnych zasad czy przepisów. 

ZNACZENIE 
Uważając siebie za panów świata, nie dbając o żaden autorytet ani pismo 

święte, demony dokonują czasami tak zwanych religijnych czy ofiarnych 
aktów. Ponieważ nie wierzą w żaden autorytet, dlatego są bardzo zuchwali. 
Przyczyną tego jest złudzenie wywołane nagromadzonym bogactwem i 
fałszywą dumą. Zdarza się nawet, że demony takie występują w roli 
kaznodziejów, wprowadzając ludzi w błąd i zdobywając sławę jako reforma
torzy religijni czy inkarnacje Boga. Albo spełniają oni ofiary na pokaz, albo 
czczą półbogów, czy też stwarzają swojego własnego Boga. Pospólstwo 
przyjmuje ich za Boga i oddaje im cześć, a głupcy uważają ich za zaawanso
wanych, jeśli chodzi o zasady religii czy zasady wiedzy duchowej .  Przywdzie
wają szatę osób z wyrzeczonego porządku życia i w tym przebraniu oddają się 
różnego rodzaju głupstwom. W rzeczywistości jest tak wiele różnych ograni
czen dla osoby, która wyrzekła się tego świata. Demony jednakże nie biorą 
pod uwagę takich ograniczen. Uważają, że każdy może stworzyć sobie swoją 
własną ścieżkę i nie ma takiej rzeczy jak ścieżka standardowa, którą należy 
podążać. Szczególnie podkreślone zostało tutaj słowo avidhi-purvakam, 
oznaczające lekceważenie zasad i nakazów. Przyczyną takiej postawy jest 
zawsze złudzenie i ignorancja. 

lEKST 1 8  
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ahaiikaram ba/am darpam 
kamam krodham ca samśritał; 

mam atma-para-dehe�u 
prad1·i�anto ' bhyasuyakał; 

[Rozdz. 1 6  

ahaiikaram-fałszywe ego; ba/am-siła; darpam-pycha, duma: kamam 
-pożądanie; krodham-złość; ca-również; samśritał;-przyjąwszy schronie
nie: mam-Mnie: at ma-swój własny; para-dehe�u-w innych ciałach: prad1·i
�a 111 a !;-bi użn i: a bh.1 ·asu,1 ·a ka ł;-zazdrosn y. 

1ł. UMACZENIE 
Zwiedzeni przez fałszywe ego, siłę, dumę, pożądanie i złość, demony 

stają się zazdrosne o Mnie, Najwyższą Osobę Boga, który przebywam w 
ich ciałach i c iałach innych, i blużnią przeciwko prawdziwej religii . 

ZNACZENIE 
Demoniczne osoby, zawsze sprzeciwiając się supremacji Boga, nie chcą 

wierzyć w pisma święte. Zazdrosne są zarówno o te pisma, jak i o istnienie 
Najwyższej Osoby Boga. Przyczyną tego jest tak zwany prestiż, nagromadzenie 
bogactw oraz siła. Nie wiedzą one, że obecne życie jest przygotowaniem do 
życia następnego. Nie wiedząc tego, są właściwie zazdrośni o samych siebie. 
jak również o innych. Popełniają gwałt na ciałach własnych i na ciałach 
innych. Nie dbają o najwyższą władzę Osoby Boga, gdyż wyzbyci są wszelkiej 
wiedzy. Zazdrośni o pisma święte i Najwyższą Osobę Boga, przedkładają 
fałszywe dowody przeciwko istnieniu Boga i podważają autorytet pism 
świętych. Osoba demoniczna uważa siebie za niezależną i potężną w każdym 
działaniu. Myśli, że skoro nikt nie może dorównać jej w sile. mocy czy 
bogactwie, może robić to, co się jej podoba i nikt nie może powstrzymać jej od 
tego. Jeśli ma jakiegoś wroga, który mógłby zahamować jej postęp w 
czynnościach zmysłowych, czyni plany w jaki sposób zlikwidować go przy 
użyciu własnej siły. 

TEKST 1 9  
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tan aham dvi$ata� kr-Uran 
samsare$U naradhaman 

k$1pamy ajasram aśubhan 
asurl$V eva yoni$U 

753 

tan-ci; aham-Ja; dVi$ata�-zazdrosne; kr-Uran-szkodliwe; samsare$U-W 
ocean egzystencji materialnej; nariidhamiin-najniżsi spośród rodzaju ludz
kiego; k$ipami-umieszczam; ajasram-niezliczone; aśuphiin-niepomyśłne; 
iisurl,s-u-demoniczne; eva-na pewno; yoni$u-w łonach. 

1ł.. UMACZENIE 
Takie zazdrosne i szkodliwe, najniższe spośród rodzaju ludzkiego 

osoby, ciskane są przeze Mnie w ocean egzystencji materialnej, pomiędzy 
różne demoniczne gatunki życia. 

ZNACZENIE 
Werset ten wyrażnie oznajmia, że umieszczenie jakiejś określonej duszy w 

określonym ciele jest przywilejem najwyższej woli. Demoniczna osoba może 
nie uznawać supremacji Pana i prawdąjest, że może działać według własnego 
· · widzimisię"' , ale powinna ona wiedzieć, że następne jej życie będzie zależało 
od decyzji Najwyższej Osoby Boga, nie jej własnej .  W Śrlmad-Bhiigavatam, 
w Trzecim Canto, jest powiedziane, że indywidualna dusza zostaje po śmierci 
umieszczona w łonie matki, gdzie otrzymuje określony typ ciała, pod kontrolą 
wyższej siły. Dlatego spotykamy tak wiele gatunków życia w świecie 
materialnym - zwierzęta, insekty, ludzie, itd. Wszystkim tym kieruje siła 
wyższa. Nie dzieje się to przypadkowo. Jeśli chodzi o osoby demoniczne, to 
wyrażnie zostało powiedziane, że ciągłe umieszczane są one w łonach 
demonów i wskutek tego nie przestają być zazdrosnymi, najniższymi spośród 
rodzaju ludzkiego. Takie demoniczne gatunki życia zawsze pełne są pożądania, 
zawsze są gwałtowne, nienawistne i nieczyste, niczym zwierzęta w dżungli .  

TEKST 20 
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asuńm yonim apanna 
miujha janmanijanmani 

mam aprapyaiva kaunteya 
tato yant_r adhamam gatim 

(Rozdz. 1 6  

asurim-demoniczne; _ronim-gatunki; apanna�-zyskując; mu{iha�-głup
cy: ja11ma11ija11mani-narodziny po narodzinach; mam-Mnie; aprapya-nie 
osiągając: era-na pewno: kaunteya--0 synu Kunti: tata�-wskutek tego: 
_ra111i-idą: adhamam-potępione; gatim-przeznaczenie. 

1ł. UMACZENIE 
Rodząc się c iągle pomiędzy demonicznymi gatunkami życia, osoby 

takie n igdy n ie mogą zbl iżyć się do Mnie i powoli zmierzają w kierunku 
najpodlejszego typu egzystencji .  

ZNACZENIE 
Powszechnie wiadomo, że Bóg jest wszech-miłosierny, ale tutaj dowiadu

jemy się, że nigdy nie jest On litościwy dla osób demonicznych. Talfie 
demoniczne osoby, życie po życiu, umieszczane są w łonach podobnych 
demonów i nie osiągając łaski Najwyższego Pana schodzą coraz niżej, tak że 
w koncu otrzymują ciała świn, kotów i psów. Wyrażnie zostało powiedziane 
tutaj , że demony takie nie mają praktycznie szansy na otrzymanie łaski Boga 
na żadnym etapie póżniejszego życia. Vedy również oznajmiają, że osoby 
takie stopniowo zostają zdegradowane do psów i świn. Ktoś może argument� 
wać w związku z tym, że skoro Bóg nie jest łaskawy dla takich demonów. to nie 
powinien być On ogłaszany jako wszech-miłosierny. Na pytanie to odpowiada 
werset z Vedanta-siltf)', który mówi, że Najwyższy Pan nie żywi nienawiści 
do nikogo. Umieszczenie asuras (demonów) w najniższych gatunkach życia 
jest po prostu inną stroną Jego miłosierdzia. Czasami asuras są zabijani przez 
Najwyższego Pana, ale taka śmierć jest również dla nich bardzo korzystna. 
gdyż jak dowiadujemy się z Ved, każdy kto zostanie zabity przez Najwyższego 
Pana, od razu osiąga wyzwolenie. Z historii wiemy o wielu takich as u ras -jak 
RavaQa, Kamsa, HiraQyakaśipu - dla których Pan pojawił się w różnych 
inkarnacjach po to, aby je zabić. Jest to sposób, w jaki Pan okazuje 
miłosierdzie as u ras, jeśli są na tyle szczęśliwe, aby tego miłosierdzia 
dostąpić. 
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lEKST 2 1  

RrfcN ;wt1._ą( rn "łl�"ł'łli:q"ł: I 
lfillf! il'4�'4T �„�.-1�d1'fi � l i �  W 

rri-vidham narakasyedam 
dvaram naśanam atmana{l 

kama{l krodhas ratha /obhas 
tasmad erat trayam tyajet 
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tri-l'idham-trzy rodzaje; narakasya-piekielne; idam-to; dvaram-brama; 
naśanam-destrukcyjne; atmana{l-duszy; kama{l-pożądanie; krodha{l-gniew, 
złość; ratha-jak również; lobha{l-chciwość; rasmat-dlatego; etat-te; tra
yam-trzy; t_rajer-musi porzucić. 

11:. UMACZENIE 
Trzy bramy wiodą do tego piekła, Arjuno, a są nimi - pożądanie, 

chciwość i gniew. Każdy rozsądny człowiek powinien uwolnić s ię od 
n ich ,  aby ocalić swą duszę od degradacji .  

ZNACZENIE 
Opisane zostały tutaj początki demonicznego życia. Kiedy ktoś bez 

powodzenia próbuje zaspokoić swoje pożądanie, to jest to przyczyną powsta
wania złości i chciwości. Człowiek rozsądny, który nie chce ześliznąć się do 
demonicznych form życia, musi próbować uwolnić się od tych trzech wrogów, 
które mogą zabić duszę do tego stopnia, że nie będzie dla niej żadnej 
możliwości wyzwolenia się z niewoli tego materialnego świata. 

lEKSf 22 

��: � d&(i&:��f�: I 
3'1'ą(�li:'ł"ł! � � ąti tfftf'{_ ' ' � � l i  

erair vimukra{l kaunreya 
ramo-dvarais tribhir nara{l 
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iicaraty iitmanałJ śreyas 
tato yiiti pariim gatim 

[Rozdz. 1 6  

etaiłJ-przez te; vimuktałJ-uwolniwszy się; kaunteya--0 synu Kunti; tamałJ
dvaraiłJ-bramy ignorancji; tribhiłJ-trzy rodzaje; narałJ-osoba; iicarati
spełnia; atmanałJ-dusza; śreyałJ-błogosławieństwo; tatałJ-wskutek tego; 
yati-idzie; param-najwyższe; gatim-przeznaczenie. 

11:, UMACZENIE 
Kto przed tymi trzema bramami piekła uratować się zdołał, ten, O synu 

Kunti ,  spełnia  czyny do samo-real izacji prowadzące i w ten sposób 
stopniowo osiąga najwyższe przeznaczenie. 

ZNACZENIE 
Należy być bardzo ostrożnym wobec tych trzech wrogów ludzkiego życia: 

pożądania, złości i chciwości . Im bardziej ktoś jest od nich wolny, tym 
bardziej czyste jest jego życie. Wtedy może przestrzegać zasad i instrukcji 
l iteratury wedyjskiej .  Przestrzegając zasad obowiązujących ludzkie istoty, 
powoli wznosi się on do platformy realizacji duchowej .  Jeśli ktoś jest na tyle 
szczęśliwy, że przez taką praktykę wzniesie się do świadomości Kr�QY, wtedy 
jego sukces jest pewny. Literatura wedyjska opisuje skutki działania i sposoby 
działania mające nam umożliwić osiągnięcie stanu czystości. Cała metoda 
polega na uwolnieniu się od pożądania, chciwości i gniewu. Poprzez kulty
wowanie wiedzy w tym procesie można wznieść się do najwyższej pozycji w 
samo-realizacji .  Ta samo-realizacja staje się doskonała w służbie oddania, 
która jest dla uwarukowanej duszy gwarancją wyzwolenia. Dlatego, zgodnie z 
systemem wedyjskim, ustanowione zostały cztery porządki życia duchowego 
i społecznego, nazywane systemem kastowym i systemem porządku ducho
wego. Są rożne prawa i reguły dla różnych kast, czyli grup społecznych, i jeśli 
ktoś może ich przestrzegać, automatycznie wzniesie się do najwyższej 
platformy realizacji duchowej .  Wtedy bez wątpienia osiągnie wyzwolenie. 
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ya!i śastra-vidhim utsrjya 
vartate kama-karata!! 

na sa siddhim avapnoti 
na sukham na param gatim 
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ya!i-każdy; śastra-vidhim-zalecenia pism świętych; utsr.jya-porzucając; 
rnrtate-pozostaje; kama-karata!i-działając według własnej woli pod wpty
wem pożądania; na-nigdy; sa!i-on; siddhim-doskonałość; avapnoti-osiąga; 
na-nigdy; sukham-szczęście; na-nigdy; param-najwyższy; gatim-stan 
doskonałości. 

11:,UMACZENIE 
Kto jednak lekceważy zalecenia pism świętych i postępuje według 

własnej fantazj i, ten nie osiąga ani doskonałości, ani szczęścia, ani 
najwyższego przeznaczenia. 

ZNACZENIE 
Jak opisano wcześniej ,  różne kasty i porządki życia w ludzkim społeczeń

stwie otrzymują odpowiednie śastra-vidhim , czyli wskazówki śastr. Każdy 
powinien przestrzegać takich instrukcji . Jeśli jednak ktoś odrzuca je i 
postępuje tak, jak mu się podoba, zgodnie ze swoim pożądaniem, chciwością i 
pragnieniami, to nigdy nie osiągnie doskonałości w życiu. Innymi słowy, 
człowiek może wiedzieć teoretycznie o tym wszystkim, ale jeśli nie stosuje się 
do tego w swoim własnym życiu, wtedy może być nazywany najniższym 
spośród rodzaju ludzkiego. W ludzkiej formie życia, żywa istota powinna być 
rozsądna i przestrzegać wszystkich wskazówek, które dane jej zostały po to, 
aby wzniosła się na najwyższą platformę życia. Jeśli nie stosuje się do nich, 
wtedy niechybnie doprowadza samą siebie do degradacji . A jeśli nawet 
przestrzega tych praw, przepisów i zasad moralnych, ale w końcu nie 
dochodzi do zrozumienia Najwyższego Pana, wtedy cała jej wiedza zostaje 
stracona. Dlatego należy stopniowo wznosić się do platformy świadomości 
Kr�r:iy i służby oddania. Tylko w ten i żaden inny sposób można osiągnąć stan 
najwyższej doskonałości .  

Znaczące jest słowo kama-carata!i .  Osoba, która świadomie łamie prawa, 
działa pod wptywem pożądania. Wie, że coś jest zakazane, jednak robi to. To 
nazywa się postępowaniem według własnej fantazji . Wie, że coś należy robić, 
jednak nie robi tego; dlatego nazywana jest kapryśną. Takie osoby zostają 
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potępione przez Najwyższego Pana i nie mogą osiągnąć doskonałości , która 
jest celem ludzkiego życia. Celem życia ludzkiego jest szczególnie oczysz
czenie własnej egzystencji. a kto nie przestrzega żadnych zasad ani wskazówek. 
ten nie może oczyścić się ani osiągnąć stanu prawdziwego szczęścia. 

TEKST 24 

�� Sf1łTvi � 'ł\lq\'ł\14f�ą�«'t I 
łTffi � ri 'fidfĄ(liRł 1 1 �\łl l 

tasmiic chiistram pramii1Jam te 
kii f'.\ ·ii kii ry•a-1 ·ya va st hit a u 

jniit1·ii siistra-1·idhiinoktam 
karma kartum ihiirhasi 

tasmiit-dlatego; siistram-pisma święte; pramii!lam-dowód: te-twoje: 
kiiry·a-obowiązek; akiirya-czynności zakazane; 1�1·arasthitau-w decydowa
niu; jniitvii-wiedząc; siistra-pism świętych; ridhiina-zasady: uktam-jak 
oznajmiono; karma-praca; kartum-robić; iha arhasi-powinieneś to robić. 

11:. UMACZENIE 
Z pism świętych n ależy dowiedzieć s ię, co jest obowiązkiem, a co n im 

nie jest. Znając takie zasady i nakazy, należy działać w taki sposób, aby 
stopniowo wznosić się. 

ZNACZENIE 
Jak oznajmiono w rozdz. piętnastym, wszystkie zasady i nakazy Ved mają na 

celu poznanie Kr�r:iy. Jeśli ktoś zrozumiał Kr�r:ię z Bhagarad-giry i osiągnął 
świadomość Kr�r:iy, angażując się w służbę oddania, to osiągnął on najwyższą 
doskonałość wiedzy ofiarowanej przez literaturę wedyjską. Pan Caitanya 
uczynił ten proces bardzo łatwym : prosił ludzi, aby jedynie intonowali Hare 
Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia. Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare; zaangażowali się w służbę dla Pana i spożywali pozostałości 
pokarmu ofiarowanego Bóstwu. Jeśli ktoś jest bezpośrednio zaangażowany 
we wszystkie te czynności służby oddania, to oznacza to, iż poznał on całą 
literaturę wedyjską i w doskonały sposób wyciągnął z niej wnioski. Oczywiście 
zwykłe osoby, nie będące w świadomości Kr�r:iy, czyli nie zaangażowane w 



Tekst 24 ] Natury Boskie i Demoniczne 759 

służbę oddania, muszą dowiadywać się z Ved, co należy do ich obowiązków, 
a czego nie powinny robić. I powinny one ściśle się do tych wskazówek 
stosować. To nazywa się przestrzeganiem zasad śastr, czyli pism świętych. 
Śastr;· wolne są od czterech zasadniczych wad właściwych uwarunkowanej 
duszy : niedoskonałych zmysłów, skłonności do oszukiwania, popełniania 
błędów i ulegania złudzeniu. Te cztery defekty uwarunkowanego życia 
dyskwalifikują człowieka do ustanawiania zasad. Dlatego zasady podane w 
śastrach - wolne od tych wad - przyjmowane są przez wszystkich wielkich 
świętych, acaryów i wielkie dusze, bez żadnych zmian. 

W Indiach jest wiele grup zajmujących się poznaniem duchowym, które na 
ogół dzielone są na dwie : impersonałistów i personalistów. Obie z tych grup 
żyją jednak zgodnie z zasadami Ved. Bez przestrzegania zasad pism świętych 
nie można wznieść się do stanu doskonałości. Dlatego ten, kto rozumie 
znaczenie i ceł śastr, uważany jest za osobę szczęśliwą. 

Przyczyną wszystkich upadków w ludzkim społeczeństwie jest niechęć do 
zasad poznawania Najwyższej Osoby Boga. Jest to największe przewinienie 
ludzkiego życia. Dlatego maya, materialna energia Najwyższej Osoby Boga, 
zawsze nęka nas w postaci trojakich nieszczęść. Energia materialna składa się 
z trzech sił natury materialnej .  Należy wznieść się przynajmniej do gul}y 
dobroci, zanim będzie mogła otworzyć się ścieżka do poznania Najwyższego 
Pana. Bez wzniesienia się do poziomu gu!Jy dobroci , pozostaje się pod 
wpływem pasji i ignorancji ,  które są przyczyną demonicznego życia. Osoby 
znajdujące się pod wpływemgul}y pasji i ignorancji wyszydzają pisma święte, 
święte osoby i właściwy stosunek do mistrza duchowego oraz lekceważą 
zasady pism świętych. Pomimo tego, że słyszą o pięknie służby oddania, nie 
są nią zainteresowani. Wytwarzają własne sposoby postępu. Są to niektóre z 
wad społeczeństwa, które prowadzą do demonicznego stanu życia. Jeśli 
jednak ktoś prowadzony jest przez właściwego i bona fide mistrza duchowego, 
który może doprowadzić do ścieżki oświecenia, na wyższy poziom, wtedy 
jego życie staje się sukcesem. 

W ten sposób ko11czq się f1yjaś11 ienia Bhaktii•edamy do szesnastego rozdz. 
Srimad-Bhagavad-gity, opisujqcego Natury boskie i demoniczne. 





ROZDZIAL XVII 

Rodzaje Wiary 

lEKST I 

arjuna uviica 
ye śiistra vidhim utsr}ya 

yajante śraddhayiinvitii� 
te�iim ni�{hii tu kii kr�1:1a 

sattvam iiho rajas tama� 

arjuna� uviica-Arjuna rzekł; ye-ci; śiistra-vidhim-zalecenia pism świę
tych; utsrJya-odrzucając; yajante-czczą; śraddhayii-pełna wiara; anvitii�
posiadana przez; te�iim-nich; ni�{hii-wiara; tu-ale; kii-czym jest to; kr�1:1a-
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O Kr�r:io; sauvam-w dobroci; aha-powiedział; raja�-w pasji; tama�-w 
ignorancji . 

Il. UMACZENIE 
Ar juna rzekł: O Kr�ąo,jaka jest pozycja tego, kto nie przestrzega zasad 

pism świętych, ale posiada wiarę odpowiadającą jego wyobrażeniom? 
Czy jest on w dobroci, pasji, czy ignorancji? 

ZNACZENIE 
W czwartym rozdz„ trzydziestym dziewiątym wersie, jest powiedziane, że 

osoba zaangażowana w jakiś określony typ kultu stopniowo wznosi się do 
poziomu wiedzy i osiąga najwyższy stan doskonałego spokoju i pomyślności. 
Według rozdz. szesnastego, osoby nieprzestrzegające zaleceń pism świętych 
są asuras, czyli demonami. Kto natomiast ściśle stosuje się do nich, ten 
nazywany jest deva, półbogiem. Jaka jest wobec tego pozycja osoby, która 
wiernie przestrzega pewnych nakazów, o których nie ma mowy w pismach 
świętych? Kr�I)a ma teraz wyjaśnić tą wątpliwość Arjuny. Czy ci, którzy 
stwarzają sobie pewien typBoga, wybierając jakąś istotę ludzką i pokładając w 
niej wiarę, znajdują się pod wpływem dobroci , pasji czy ignorancji? Czy takie 
osoby osiągają stan życiowej doskonałości? Czy możliwe jest dla nich 
osiągnięcie prawdziwej wiedzy i wzniesienie się do stanu najwyższej doskona
łości? Czy wysiłek tych, którzy nie stosują się do zasad pism świętych, ale 
wierzą w coś, wielbią bożków, półbogów i łudzi, kończy się sukcesem? Arjuna 
pyta o to wszystko Kr�I)ę. 

lEKST 2 

��•1ą1�ą14' I 
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śri bhagavan uvaca 
tri-vidha bhavari śraddha 

dehinam sa svabhava-ja 
sauviki rajasi caiva 

ramasi ceri ram śri:iu 
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śń bhagavan uvaca-NajwyższaOsoba Boga rzekł; tri-vidha-trzy rodzaje; 
bhavati-staje się; śraddha-wiara; dehinam-wcielonego; sa-to; sva-bhava
ja-odpowiednio do sił natury materialnej; sattviki-gw:za dobroci; rajasi-gw:za 
pasji; ca-również; eva-na pewno; tamasi-gw:za ignorancji; ca-i; iti-w ten 
sposób; tam-to; śr�u-słuchaj ode Mnie. 

11:., UMACZENIE 
Najwyższy Pan rzekł :  Odpowiednio do sił natury nabytych przez duszę 

wcieloną, wiara jej może być trzech rodzajów - w dobroci, pasj i  albo 
ignorancji .  A teraz posłuchaj o tym. 

ZNACZENIE 
Ci, którzy znają zasady pism świętych, ale z powodu lenistwa i opieszałości 

nie przestrzegają ich, rządzeni są przez siły natury materialnej .  Odpowiednio 
do swoich przeszłych czynów w �u�ie dobroci , pasj i  czy ignorancji, osiągają 
naturę o określonych cechach. Zywa istota bezustannie obcuje z różnymi 
gu�ami natury materialnej ,  już od chwili kiedy weszła w kontakt z tą naturą 
materialną. I w zależności od kontaktu z określonymi gu�ami natury, 
zdobywa ona określoną mentalność. Jednak, przez obcowanie z bona fide 
mistrzem duchowym i stosowanie się do jego wskazówek oraz wskazówek 
pism świętych, może ona zmienić swoją naturę. Stopniowo może ona zmienić 
swoją pozycję, z ignorancji wznosząc się do dobroci czy też z pasj i  do dobroci. 
Wniosek jest taki, że ślepa wiara w określonej gu�ie natury nie może pomóc 
takiej osobie osiągnąć stanu doskonałości . Musi ona z pomocą mistrza 
duchowego wszystko dokładnie rozważyć, używając przy tym całej swojej 
inteligencji . W ten sposób może ona zmienić swoją pozycję i wznieść się do 
wyższej gu�y natury. 

lEKST 3 
� .... �·��q1 � � � � I  
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sattvanuriipa sarvasya 
śraddha bhavati bharata 
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śraddhiimayo'yam puru�o 
yo yac chraddha� sa eva sa� 

sattva-anuropii-odpowiednio do życia; sarvasya-każdego; śraddhii-wia
ra; bhavati-staje się; bhiirata--0 synu Bharaty; śraddhii-wiara; maya�
pełna; ayam-to; puru�a�-żywa istota; ya�-każdy; yat-to; śraddhii�-wiara; 
sa�-to; eva-na pewno; sa�-on. 

1ł. UMACZENIE 
Odpowiednio do swojego życia, pod wpływem różnych guą natury, 

dana osoba rozwija określony typ wiary i wiara ta odpowiada guąom 
n atury nabytym przez n ią. 

ZNACZENIE 
Każdy ma jakiś określony typ wiary, bez względu na to, kim by nie był. 

Wiara ta uważana jest za dobrą lub będącą w pasji czy ignorancji, odpowiednio 
do natury, jaką posiada dana osoba. I odpowiednio do swojego określonego 
typu wiary, osoba ta obcuje z określonymi osobami. Ale rzeczywistym faktem 
jest to, że żywa istota - jak to zostało powiedziane w rozdz. piętnastym - jest 
oryginalnie fragmentaryczną cząstką Najwyższego Pana. Dlatego w swoim 
czystym stanie jest ona transcendentalna do wszystkich gu� natury material
nej .  Lecz kiedy zapomina o swoim związku z Najwyższą Osobą Boga i 
wchodzi w kontakt z naturą materialną w uwarunkowanym stanie życia, to 
stwarza wtedy, poprzez związek z siłami natury, swoją własną pozycję. Zaś 
wynikająca z niej sztuczna wiara i sposób życia są również czymś materialnym. 
Chociaż może ona znajdować się pod wpływem pewnego wrażenia czy 
koncepcji życia, to jednak oryginalnie jest ona nirgu�a, czyli transcendentalna. 
Aby zatem odnowić swój związek zNajwyższymPanem, musi się ona uwolnić 
od wszelkich nabytych zanieczyszczeń materialnych. Jest to jedyna, wolna od 
strachu ścieżka powrotu - świadomość Km1y. Kiedy ktoś usytuowany jest w 
świadomości Kr�r:iy, wtedy ścieżka ta jest dla niego gwarancją osiągnięcia 
stanu doskonałości. A kto nie przyjmuje tej ścieżki, ten z pewnością pozostaje 
pod wpływem gu� natury materialnej .  

Bardzo ważne w tym wersie jest słowo śraddhii, czyli wiara. Śraddhii albo 
wiara jest zawsze rezultatem dobrych czynów. Można wierzyć w półboga, 
jakiegoś Boga stworzonego przez siebie albo w jakieś inne wytwory umysłowe. 
Uważa się, że ta mocna wiara w coś jest przyczyną tego, że podejmujemy 
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działanie w gw:zie dobroci. A le w materialnym, uwarunkowanym życiu żadne 
działanie natury materialnej nie jest całkowicie czyste. Zawsze jest zanieczy
szczone i nigdy nie jest w czystej dobroci. Czysta dobroć jest transcendentalna. 
W oczyszczonej dobroci można zrozumieć naturę Najwyższej Osoby Boga. 
Tak długo, dopóki czyjaś wiara nie jest w tej czystej dobroci , tak długo osoba ta 
narażona jest na zanieczyszczenie gul'}ami natury. Te nieczyste gul'}y 
oddziaływują na serce. I odpowiednio do stanu serca w kontakcie z określoną 
gul'}q materialną utrwala się czyjaś wiara. Jeśli serce danej osoby jest w gul'}ie 
dobroci , to również jej wiara jest w gul'} ie dobroci. Jeżeli serce jej jest w gul'} ie 
pasji ,  to w takiej samej gul'} ie jest też jej wiara. A jeśli czyjeś serce jest w gul'} ie 
ciemności, złudzenia, to w taki sam sposób zanieczyszczona jest również jego 
wiara. Stąd też taka różnorodność wierzeń i systemów religijnych, odpowied
nio do różnych typów wiary. Prawdziwa zasada wiary religijnej usytuowana 
jest w czystej dobroci , ale ponieważ nasze serca zostały skażone, stworzyliśmy 
różne typy zasad religijnych. I tak oto, w zależności od różnych typów wiary, 
powstają różne odmiany kultu. 

yajante sattvika devan 
yak�a-rak�amsi rajasa� 

pretan bhuta-gal'}amś canye 
yajante ta masa jana� 

yajante-czcza;, sattvika�-ci, którzy są w gul'}ie dobroci; devan-półbogowie; 
yak�a-rak�amsi rqjasa�-osoby w gul'}ie pasji czczą demony; pretan-duchy 
zmarłych; bhuta-gal'}an-upiory; ca anye-i inni; yajante-wielbią; tamasa�
w gul'}ie ignorancji; jana�-ludzie. 

TŁUMACZENIE 
Osoby w guQie dobroci wielbią półbogów, będący w guQie pasji wielbią 

demony. Ci natomiast, którzy są w guQie ciemności, oddają cześć 
duchom i upiorom. 
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ZNACZENIE 
W wersie tym Najwyższa Osoba Boga opisuje różnego rodzaju czcicieli, 

odpowiednio do ich zewnętrznych czynności. Według zaleceń pism świętych, 
czcić należy jedynie Najwyższą Osobę Boga. Ci jednak, którzy nie są 
zaznajomieni z tymi zaleceniami pism, względnie nie posiadają wiary w nie, 
obierają za obiekt czci różne przedmioty, odpowiednio do swojej pozycji w 
gwzach natury materialnej .  Usytuowani w gw;ie dobroci na ogół oddają cześć 
półbogom, takim jak Brahma, Śiva, Indra, Candra i bóg Słońca. Wielbią oni 
określonych półbogów w określonym celu. Ci natomiast, którzy są w gw;ie 
pasji ,  oddają cześć demonom. W czasie drugiej wojny światowej jeden 
człowiek w Kalkucie czcił Hitlera, ponieważ dzięki tej wojnie zgromadził 
potężny majątek, zajmując się czarnym rynkiem. Osoby będące w gw; ie pasji i 
ignorancji na ogół wybierają na swojego Boga jakiegoś potężnego człowieka. 
Myślą, iż każdego można czcić jako Boga i osiągnąć przez to ten sam rezultat. 
Wyraźnie zostało powiedziane tutaj ,  że osoby w gw;ie pasji stwarzają i 
wielbią takich bogów, zaś ci, którzy są pod wpływem ignorancji, ciemności, 
oddają cześć duchom zmarłych. Czasami robią to na grobie jakiegoś zmarłego 
człowieka. Usługi seksualne są również w gw;ie ciemnośći. Są w Indiach 
odosobnione wioski, gdzie jeszcze nadal oddaje się cześć duchom. Widzieliśmy 
w Indiach, jak ludzie z niższych kast czasami udają się do lasu, by składać 
ofiary i oddawać cześć jakiemuś drzewu, jeśli wiedzą, że mieszka w nim duch. 
Te rozmaite rodzaje kultów nie są w rzeczywistości oddawaniem czci Bogu. 
Wielbienie Boga jest dla osób, które są usytuowane transcendentalnie, w 
czystej dobroci. W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane : sattvain viśuddham 
vasudeva-śabditam. "Kiedy człowiek usytuowany jest w czystej dobroci, 
wielbi Vasudevę." Znaczenie tego jest takie, że Najwyższą Osobę Boga mogą 
wielbić te osoby, które całkowicie oczyściły się z gul} natury materialnej i 
zajmują pozycję transcendentalną. 

lmpersonaliści usytuowani są w gu'} ie dobroci i wielbią oni pięć rodzajów 
półbogów. Czczą bezosobowego Vi�i:iu, czyli formę Vi�i:iu w tym świecie 
materialnym, która znana jest jako Vi�i:iu filozoficzny. Vi�i:iu jest ekspansją 
Najwyższej Osoby Boga, ale impersonaliści, ponieważ ostatecznie nie wierzą 
w Najwyższą Osobę Boga, wyobrażają sobie, że forma Vi�i:iu jest po prostu 
innym aspektem bezosobowego Brahmana. Również wyobrażają sobie, że 
Pan Brahma jest bezosobową formą w materialnej guf}ie pasji . Wskutek tego 
czasami opisują pięć rodzajów półbogów, których należy czcić, ale ponieważ 
myślą, że rzeczywistą prawdąjest bezosobowy Brahman, w końcu odrzucają 
wszelkie przedmioty kultu. 
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Podsumowując, z różnych cech natury materialnej można oczyścić się 
poprzez obcowanie z osobami o naturze transcendentalnej .  

IBKST 5-6 
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aśastra-vihitam ghoram 
tapyante ye tapo Jana� 

dambhahankara-samyukta� 
kama-raga-balanvita� 

kar�ayanta� śarira-stham 
bhuta-gramam acetasa� 

mam caivanta� śarira-stham 
tan viddhy asura-niścayan 

aśastra-nie wspomniane w pismach świętych; vihitam-skierowany; ghoram 
-szkodliwy dla innych; tapyante-odbywa pokuty; ye-ci; tapa�-wyrzeczenie; 
jana�-osoby; dambha-duma; ahankara-egotyzm; samyukta�-zaangażo
wanie; kama-pożądanie; raga-przywiązanie; bala-siła; anvita�-zmuszony 
przez; kar�ayanta�-torturując; śarira-stham-usytuowany w ciele; bhuta
gramam-kombinacja elementów materialnych; acetasa�-przez taką zba
łamuconą mentalność; mam-Mnie; ca-również; eva-na pewno; anta�
wewnątrz; śarira-stham-usytuowany w ciele; tan-ich; viddhi-rozumie si<;; 
asura -demony; niścayan-na pewno. 

11:., UMACZENIE 
Ci, którzy oddają się surowym pokutom nie zalecanym przez pisma 

święte i praktykują je z powodu dumy, egotyzmu, pożądania i przy
wiązania, takie osoby, kierowane pasją i torturujące swoje narządy 
c ielesne, jak również Duszę Najwyższą przebywającą wewnątrz, są 
demonicznej natury. 
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ZNACZENIE 
Istnieją ludzie, którzy wymyślają różnego rodzaju pokuty i umartwienia nie 

zalecane przez pisma święte. Np. w pismach takich nie ma mowy o poszczeniu 
dla jakiegoś skrytego celu, np. dla osiągnięcia jakiegoś czysto politycznego 
celu. Pisma święte zalecają posty dla postępu duchowego, a nie dla celów 
politycznych czy społecznych. Ci, którzy oddają się tego rodzaju pokutom, nie 
polecanym przez pisma objawione, są według Bhagavad-gity osobami 
demonicznymi. Czyny ich są niezgodne z zaleceniami pism i nie są korzystne 
dla ogółu ludzkości. W rzeczywistości są oni powodowani dumą, fałszywym 
ego, żądzą i przywiązaniem do uciech materialnych. Przez takie postępowanie 
nie tylko niszczą układ elementów materialnych, z których zbudowane jest 
ciało, ale również niepokoją Samą Najwyższą Osobę Boga, przebywającego 
wewnątrz ich ciała. Takie nieaprobowane posty i umartwianie się dla celów 
politycznych jest z pewnością również niepokojące dla innych. O tego rodzaju 
postach nie ma mowy w literaturze wedyjskiej .  Demoniczna osoba może 
myśleć, że tą metodą będzie w stanie zmusić swojego wroga albo stronę 
przeciwną do spełnienia swoich pragnień, ale czasem taki post kończy się 
śmiercią. Czynów takich nie aprobuje Najwyższa Osoba Boga i mówi On, że ci, 
którzy angażują się w nie, są niewątpliwie demonami. Takie demonstracje, 
będąc nieposłuszeństwem wobec zaleceń pism świętych, są obrazą dla 
Najwyższej Osoby Boga. Ważne w tym związku jest słowo acetasa}J - osoby o 
normalnej psychice muszą stosować się do zaleceń pism świętych. Ci, których 
sytuacja jest inna, nie są posłuszni tym zaleceniom i lekceważą pisma święte, 
wytwarzając swój własny proces pokut i umartwiania się. Należy zawsze 
pamiętać o tym, jaki jest ostateczny los takich ludzi, o którym wspomina 
rozdz. poprzedni. Pan zmusza ich do powtarzających się narodzin w łonach 
osób równie demonicznych. Wskutek tego będą żyli według demonicznych 
zasad narodziny po narodzinach, nie znając swojego związku z Najwyższą 
Osobą Boga. Jeśli jednakże będą wystarczająco szczęśliwi, by przyjąć 
przewodnictwo mistrza duchowego, który może skierować ich na ścieżkę 
mądrości wedyjskiej, wtedy będą mogli wydostać się z tego uwikłania i w końcu 
osiągną najwyższy cel. 

lEKST 7 
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iihiiras tv api sarvasya 
tri-vidho bhavati priya� 

yajńas tapas ratha diinam 
te�am bhedam imam śniu 

769 

iihiira�-jedzenie; tu-na pewno; api-również; sarvasya-każdego; tnv1-
dha�-trzy rodzaje; bhavati-są; przya�-drogi; yajńa�-ofiara; tapa�-wyrze
czenie; ratha-również; diinam-dobroczynność; te�iim-ich; bhedam-różnice; 
imam-w ten sposób; śr�u-słuchaj .  

Il,UMACZENIE 
Nawet pokarm, który wszyscy spożywają, trzech jest rodzajów, odpo

wiednio do trzech gun materialnej natury. To samo odnosi się do ofiar, 
wyrzeczenia i dobroczynności. Posłuchaj, a powiem ci, jakie są różn ice 
między nimi .  

ZNACZENIE 
W zależności od różnych sytuacji igu� natury materialnej istnieją różnice w 

sposobie jedzenia, spełniania ofiar, praktykowania wyrzeczenia i dobro
czynności .  Nie znajdują się one wszystkie na jednym poziomie. Ci, którzy 
mogą w sposób analityczny zrozumieć do jakiej gu�y natury materialnej 
należy dany rodzaj zachowania, posiadają prawdziwą mądrość. Natomiast 
głupcami są te osoby, które nie widzą różnicy pomiędzy różnymi rodzajami 
ofiar, pożywienia czy dobroczynności - i wszystko uważają za jedno. Są 
misjonarze, którzy nauczają ,  iż każdy może robić to, co się mu podoba 
i w ten sposób osiągnąć doskonałość. Ale tacy głupi przywódcy nie postępują 
w zgodzie ze wskazówkami pism świętych. Wymyślają swoje własne drogi 
i zwodzą ogół ludzkości .  

IBKST 8- 1 0  
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iiyu� sattva-baliirogya
sukha-priti-vivardhanii� 

rasyii� snigdhii� sthirii hrdyii 
iihiirii� siittvika-priyii� 

ka{v-amla-lava!liity-u$!la-
ti k$!la-rlik$a-vidiihi na� 

iihiirii riijasasye${ii 
du�kha-śokiimaya-pradii� 

yiita-yiimam gata-rasam 
puti paryu$itam ca yat 

ucchi${am api ciimedhyam 
bhojanam tiimasa-priyam 

[Rozdz. 1 7  

iiyu�-długość życia; sattva-życie; bala-siła; iirogya-zdrowie; sukha
szczęście; priti-zadowolenie; vivardhanii�-zwiększający; rasyii�-soczyste; 
snigdha�-pożywny; sthirii�-trwały; hrdya�-korzystne dla serca; ahiira�
pożywienie; sattvika-dobroć; priya�-smaczne; karu-gorzkie; am/a-kwaś
ne; lava!la-słone; ati-U$!1a-bardzo gorące; tik$!la-ostre; rlik$a-suche; vi
diihina�-palące; ahara�-pożywienie; rajasasya-wgu!lie pasji; i${a�-sma
czne; du�kha-nieszczęście; śoka-niedola; amaya-prada�-powodujące cho
roby; yata-yamam-gotowane na trzy godziny przed spożyciem; gata-rasam
bez smaku; puti-o przykrym zapachu; paryu$itam-rozldadać się; ca-również; 
yat-to, które; ucchi${am-resztki pokarmu spożywanego przez innych; api
również; ca-i; amedhyam-niedotykalny; bhojanam-jedząc; tamasa-w gu!lie 
ciemności; priyam-drogi. 

11:..UMACZENIE 
Pożywien ie w guąie dobroci przedłuża życie i oczyszcza je, daje siłę, 

zdrowie, szczęście i zadowolenie. Taki pożywny pokarm jest słodki, 
soczysty, oleisty i smaczny. W pożywieniu, które jest zbyt gorzkie, zbyt 
kwaśne, słone, ostre, suche i gorące, gustują ludzie w guąie pasji .  
Pozywienie takie jest przyczyną bólów, przygnębienia i choroby. Nato
miast pokarm, który gotowany jest na dłużej n iż  trzy godziny przed 
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spożyciem, który jest bez smaku, nieświeży, cuchnący, zepsuty i nieczysty, 
jest lubiany przez ludzi w ignorancj i. 

ZNACZENIE 
Pokarm ma przedłużać życie, oczyścić umysł i dać siłę ciału. Jest to jedyny 

cel spożywania pokarmu. W przeszłości wielkie autorytety wybrały ten rodzaj 
pożywienia, który jest naj lepszy dla zdrowia i przedłuża życie, to znaczy : 
produkty mleczne, cukier, ryż, pszenica, owoce i warzywa. W takim 
pożywieniu gustują ludzie będący w gw;ie dobroci .  Inne rodzaje pokarmu, 
takie jak pieczone ziarno i melasa, które same nie są smaczne, mogą stać się 
takimi przez dodanie do nich mleka czy zmieszanie z innymi produktami .  
Wtedy są one również w gul,lie dobroci .  Wszystkie tego rodzaju pokarmy są 
czyste z natury. Są one całkowicie różne od takich ohydnych rzeczy,jak mięso 
czy napoje alkoholowe. Tiuste pożywienie, wspomniane w wersie ósmym, nie 
ma żadnego związku z tłuszczem zwierzęcym otrzymywanym z uboju. 
Tiuszcz zwierzęcy dostępny jest w postaci mleka, które jest najwspanialszym 
rodzajem pokarmu. Tiuszczu zwierzęcego dostarczają mleko, masło, ser i 
podobne produkty, w takiej postaci, która wyklucza potrzebę zabijania 
niewinnych stworzeń. Przyczyną tego ohydnego procederu jest niewątpliwie 
zwierzęca mentalność. Cywilizowaną metodą otrzymywania tłuszczu jest 
przeróbka mleka. Zabijanie jest natomiast metodą istot niższych niż ludzie. 
Proteiny w obfitych ilościach znajdują się w grochu, dhallu, pełnej pszenicy, 
etc .  

Pożywienie w gu1Jie pasji, które jest gorzkie, zbyt słone albo zbyt gorące lub 
też nadmiernie przyprawione czerwoną ostrą papryką jest zawsze przyczyną 
kłopotów, ponieważ powoduje powstawanie śluzu w żołądku, co prowadzi do 
choroby. Pożywienie w gu1Jie ignorancji, czyli ciemności, to- zasadniczo to, 
które nie jest świeże. Każde pożywienie gotowane na dłużej niż trzy godziny 
przed spożyciem (za wyjątkiemprasadam, pokarmu ofiarowanegoPanu)jest 
pożywieniem w gu1Jie ciemności. Ponieważ rozkłada się ono, wydziela 
nieprzyjemny zapach, który zawsze przyciąga ludzi w tej gu1Jie, ale jest 
odrażający dla ludzi w gul,lie dobroci. 

Pozostałości pokarmu mogą być spożywane tylko wtedy, kiedy są one 
częścią pożywienia wpierw ofiarowanego Najwyższemu Panu albo jedzonego 
najpierw przez święte osoby, szczególnie mistrza duchowego. Spożywanie 
resztek pokarmu w innych wypadkach jest w gul,lie ciemności, zwiększa ono 
infekcje oraz jest przyczyną chorób. Takie pożywienie, chociaż bardzo 
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smaczne dla osób w gul}ie ciemności, nigdy nie jest lubiane ani nawet 
dotykane przez osoby będące w gul}ie dobroci .  Najlepszym pożywieniem są 
pozostałości pokarmu ofiarowanego Najwyższemu Panu. W Bhagavad-gicie 
Najwyższy Pan mówi, że przyjmuje pokarm przygotowany z warzyw, mąki i 
mleka, kiedy ofiarowany jest on z oddaniem. Pa tram pu�pam phalam toyam . 
Oczywiście oddanie i miłość są głównymi rzeczami, które N aj wyższa Osoba 
Boga przyjmuje, ale jest również powiedziane, że prasadam powinno zostać 
przygotowane w określony sposób. Każdy pokarm przygotowany zgodnie z 
zaleceniami pism świętych i ofiarowany Najwyższej Osobie Boga może być 
spożywany nawet wtedy, jeśli został przygotowany dużo wcześniej ,  gdyż taki 
pokarm jest transcendentalny .Dlatego, aby uczynić pokarm antyseptycznym, 
pożywnym i smacznym dla wszystkich - należy ofiarować go Najwyższej 
Osobie Boga. 

lEKST 1 1  

�'ł.?ll'łlll� f� Rf\:lffi � � I 
�n?.,,�lłłl� JR: «� « mFfli: 1 1 n 1 1  

aphaliikiil}k�ibhir yajńo 
vidhi-dmo ya ijyate 

ya�{avyam eveti mana� 
samiidhiiya sa siittvika� 

aphala-kiińk�ibhi�-wolna od pragnienia rezultatu; yajńa�-ofiara; vidhi
zgodnie; dma�-wskazówka; ya�-każdy; ijyate-pełni; ya�{avyam-musi być 
spełniona; eva-na pewno; iti-w ten sposób; mana�-umysł; samiidhiiya
skupiony na; sa�-on; siittvika�-w gul}ie dobroci .  

Tt.UMACZENIE 
Spośród wszystkich ofiar, w naturze dobroci są te, które spełn iane są 

z obowiązku, zgodnie z zaleceniami pism świętych i bez oczekiwania 
nagrody. 

ZNACZENIE 
Na ogół ofiary spełniane są w pewnym celu, ale jak to zostało tutaj wyrażnie 

powiedziane, powinny być one wolne od takich pragnień. Powinny być 
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traktowane jako obowiązek. Weżmy na przykład rytuały w świątyniach i 
kościołach. Na ogół są one spełniane w celu osiągnięcia jakiejś materialnej 
korzyści, co nie jest jednak w gw:zie dobroci. Chodzenie do świątyni czy 
kościoła należy traktować jako obowiązek. Należy tam ofiarowywać Najwyż
szej Osobie Boga wyrazy szacunku, kwiaty i pożywienie. Każdy uważa, że nie 
ma sensu chodzić do świątyni po to jedynie, by wielbić Boga.A le pisma święte 
nie pochwalają praktykowania kultu dla osiągnięcia jakichś materialnych 
korzyści. Do miejsc takich należy chodzić jedynie po to, aby ofiarować tam 
swoje wyrazy szacunku Bóstwu. W ten sposób można wznieść się do gut:zy 
dobroci. Przestrzeganie nakazów pism świętych i ofiarowywanie szacunku 
Najwyższej Osobie Boga jest obowiązkiem każdego cywilizowanego człowieka. 

lEKSf 1 2  

�� � � � � ą_ I 
� �� <ł � fąf( � 1 1 � � 1 1  

abhisandhaya tu phalain 
dambhartham api caiva yat 

ijyate bharata-śre�{ha 
tain yajnam viddhi rajasam 

abhisandhaya-pragnąc; tu-ale; phalam-rezultat, dambha-duma; artham 
-korzyści materialne; api-również; ca-i; eva-na pewno; yat-ten, który; 
ijyate-czczi; bharata-śre�{ha-0 wodzu Bharatów; tam-to; yajizam-ofiara; 
viddhi-wiedz; rfljasam-w gut:zie pasji. 

TŁUMACZENIE 
Ale te, które spełniane są dla jakiegoś celu czy korzyści materialnej, 

albo spełniane są ostentacyjnie, z dumą, takie ofiary, O wodzu Bharatów, 
są w naturze pasj i. 

ZNACZENIE 
Czasami celem ofiar jest wzniesienie się do królestwa niebiańskiego albo 

otrzymanie jakichś korzyści materialnych w tym świecie. Takie ofiary albo 
rytuały są w gut:zie pasji. 
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1EKST 1 3  

fą�(\;fqQf!l4' � I 
'lł"'""dłd q � � 11 n1 1  

vidhi-hinam asr�{iinnam 
mantra-hinam adak�ir:zam 

śraddhii-virahitam yajiiam 
tiimasam paricak�ate 

[Rozdz. 1 7  

vidhi-hinam-bez zaleceń pism świętych; asr�{a-annam-bez rozdawania 
prasadam; mantra-hi nam-bez intonowania hymnów wedyjskich; adak#r:zam 
-bez wynagrodzenia dla kapłanów; śraddhii-wiara; virahitam-bez; yajiiam 
-ofiara; tiimasam-w gur:zie ignorancji; paricak�ate-jest uważany. 

'ILUMACZENIE 
A te ofiary, których spełnianie n ie pozostaje w zgodzie z zaleceniami 

pism świętych, w których nie rozdaje s ię żadnego pożywienia duchowego, 
nie śpiewa hymnów ani nie wynagradza kapłanów, i które pozbawione są 
wiary - takie ofiary są w naturze ignorancji. 

ZNACZENIE 
Wiara w gur:zie ciemności, czyli ignorancji ,  jest właściwie brakiem wiary. 

Czasami Judzie czczą jakiegoś półboga tylko po to, aby zdobyć pieniądze i 
następnie tracą te pieniądze na rozrywki, ignorując zalecenia pism świętych. 
Takie wystawne pokazy religijności nie są przyjmowane za szczere. Wszystkie 
są w gur:zie ciemności, wytwarzają demoniczną mentalność i nie przynoszą 
pożytku Judzkiemu społeczeństwu. 

1EKST 1 4  

�"'ł��!ITTfp;ł �� I 
ili;i'ą�qf g« I "t mfu' fflł �� l i �  \ł l l  

deva-dvl}a-guru-priijiia
pujanam śaucam iirjavam 
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brahma-caryam ahimsa ca 
śariram tapa ucyate 

775 

deva-Najwyższy Pan; dv1ja-brahmalJa (bramin); guru-mistrz duchowy; 
prajna-osoby godne czci; pujanam-cześć; śaucam-czystość; arjavam 
-prostota; brahma-caryam-celibat; ahimsa-łagodność; ca-również; śariram 
-odnoszące się do ciała; tapa�-wyrzeczenie; ucyate-jest nazywane. 

11:. UMACZENIE 
Wyrzeczenie w stosunku do ciała polega na oddawaniu czci Najwyż

szemu Panu, braminom, mistrzowi duchowemu, wyżej rangą stojącym i 
starszym, jak ojcu i matce; jak również na zachowywaniu czystości, 
prostocie, życiu w celibacie, i łagodności. 

ZNACZENIE 
Najwyższy Pan tłumaczy tutaj różnego rodzaju wyrzeczenia i pokuty. 

Najpierw objaśnia wyrzeczenia i pokuty praktykowane przez ciało. Należy 
ofiarowywać albo uczyć się jak ofiarowywać szacunek Bogu albo półbogom, 
doskonałym kwalifikowanym braminom, mistrzowi duchowemu i starszym, 
jak ojcu czy matce, oraz każdej osobie posiadającej wiedzę wedyjską. Te 
osoby powinny otrzymywać należyty szacunek. Należy praktykować czystość 
wewnętrzną i zewnętrzną, i należy nauczyć się prostoty postępowania. Nie 
należy robić niczego, co nie jest aprobowane przez pisma święte. Nie powinno 
się mieć do czynienia z życiem seksualnym poza małżeństwem, gdyż pisma 
święte zezwalają na seks tylko w małżeństwie. To nazywa się celibatem. Na 
tym polegają wyrzeczenia i pokuty odnoszące się do ciała. 

lEKST 1 5  

'3f� 'fT'fti � mf� :ą 1q I 
�T·� ł.J � if1i � 1 1 �'-\ l l  

anudvega-karam vakyam 
satyam priya-hitam ca yat 

svadhyayabhyasanam caiva 
vanmayam rapa ucyate 
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anudvega-nie niepokojąc; karam-produkując; vakyam-słowa; saryam
prawdomówny; pr(ya-drogi; hiram-korzystny; ca-również; yar-który; sva
dhyaya-studiowanie Ved; abhyasanam-praktyka; ca-również; eva-na pew
no; vańmayam-głosu; tapa�-wyrzeczenie; ucyate-mówi się, że jest. 

11:. UMACZENIE 
Prostota mowy polega na prawdomówności i używan iu dobrych słów 

oraz unikaniu· tych, które obrażają. Należy również regularnie recytować 
Vedy. 

ZNACZENIE 
Należy przemawiać w taki sposób, aby nie niepokoić umysłów innych. 

Oczywiście, kiedy mówi nauczyciel, może on mówić prawdę dla pouczenia 
swoich studentów, ale taki nauczyciel nie powinien przemawiać do innych, 
nie będących jego uczniami, jeśli to miałoby podniecić ich umysły. Są to 
wyrzeczenia dotyczące mowy. Oprócz tego nie należy mówić o głupstwach. 
Jeśli przemawia się w środowisku duchowym, to swoje wypowiedzi należy 
opierać na pismach świętych. Powinno się cytować ustępy z pism autoryta-

. tywnych dla potwierdzenia tego co się mówi. Takie rozmowy powinny być 
jednocześnie bardzo przyjemne dla ucha. Z takich dyskusji można wyciągnąć 
największe korzyści i podnieść społeczeństwo ludzkie na wyższy poziom. 
Literatura wedyjska jest nieograniczona i należy ją studiować. To nazywa się 
prostotą mowy. 

lEKST 1 6  

�� :�: if\ Pl-i łt�l '1 '1 I �q fo:c ioHHP I 
�o:c��fafl�a-�iit '11'1"łlj�.q� l i �  ą 1 1  

mana�-prasada� saumyatvam 
maunam arma-vinigraha� 

bhava-samśuddhir iry erat 
rapo manasam ucyare 

mana�-prasada�-zadowolenie umysłu; saumyarvam-bez obłudy w sto
sunku do innych; maunam-powaga; arma-dusza; vinigraha�-kontrola; 
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bhava-natura; samśuddhi�-oczyszczenie; iti-w ten sposób; etat-to jest; 
tapa�-prostota (wyrzeczenie); manasam-umysłu; ucyate-jest nazywane. 

ll:..UMACZENIE 
A łagodne usposobienie, prostota, powaga, opanowanie czystość 

myśl i  są wyrzeczeniem dla umysłu. 

ZNACZENIE 
Uczynić umysł wyrzeczonym, znaczy to odwieść go od zadowalania 

zmysłów. Powinien być on tak wyszkolony, aby zawsze myśleć o czynieniu 
dobra dla innych. Najlepszym ćwiczeniem dla umysłu jest powaga myśli. Nie 
powinno się nigdy odbiegać od świadomości Krg1y i należy zawsze unikać 
zadowalania zmysłów. Oczyszczenie własnej natury polega na osiągnięciu 
świadomości Krg1y. Zadowolenie umysłu można osiągnąć jedynie przez 
powściągnięcie go od myśli o uciechach zmysłowych. Im bardziej myślimy o 
uciechach zmysłowych, tym bardziej umysł nasz jest niezadowolony. W 
obecnym wieku niepotrzebnie angażujemy umysł w tak wiele różnych 
sposobów zadowalania zmysłów i wskutek tego nie możemy osiągnąć 
zadowolenia umysłu. Naj lepszą radą na to jest zajęcie umysłu literaturą 
wedyjską, która pełna jest satysfakcjonujących opowieści, chociażby takich, 
jak te zawarte w Pura!Jach i Mahabharacie. Można skorzystać z tej wiedzy i 
oczyścić się. Umysł powinien być wolny od fałszu i powinien myśleć o 
dobrobycie innych. Umysł c ichy to umysł taki, który zawsze myśli o samo
realizacji. Osoba świadoma Krg1y jest w tym znaczeniu w doskonały sposób 
cicha. Kontrola umysłu oznacza powstrzymywanie umysłu od radości 
zmysłowych. Należy być prostolinijnym i uczciwym w swoim zachowaniu 
i w ten sposób oczyścić swoje życie. Wszystkie te cechy razem składają się na 
prostotę czynności umysłowych. 

lEKSf 1 7  

iq-ąt ąTąT al{ a qa f'łl A\{ �: 1 
�: � �  l l tlSl l 

śraddhaya paraya taptam 
tapas tat tri-vidham narai� 
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apha/iikiir;k�ibhir yuktai� 
siittvikam paricak�ate 

[ Rozdz. 1 7  

śraddhayii-z wiarą; parayii-transcendentalny; taplam-praktykowane; 
rapa�-wyrzeczenie; tal-to; rri-vidham-trzy rodzaje; narai�-przez ludzi; 
aphala-iikiink�ibhi�-bez pragnienia owoców; yuktai�-zaangażowany; siitt
vikam-w gur;ie dobroci; pari-cak�are-jest nazywane. 

TI:, UMACZENIE 
Te trzy wyrzeczenia  praktykowane przez l udzi, których celem nie jest 

osiągnięcie korzyści materialnych dla siebie, ale z adowolenie Najwyż
szego - są w naturze dobroci. 

lEKST 1 8  

łh'łii(łłl"łt�ltt rn � � ą_ I 
� � � mr� � "'�" 

sarkiira-miina-pujiirtham 
rapo dambhena caiva yar 

kriyare rad iha proktam 
riijasam ca/am adhruvam 

satkiira-szacunek; mana-honor; pujii-arrham-dla uwielbienia; rapa�
wyrzeczenia i pokuty; dambhena-z dumą; ca-również; eva-na pewno; 
yat-który jest; knyare-spełniany; tat-to; iha-w tym świecie; proktam-jest 
powiedziane; riijasam-w gur;ie pasji; ca/am-nietrwały; adhruvam-tymcza
sowy. 

TI:, UMACZENIE 
A te ostentacyjne pokuty i wyrzeczenia, które praktykowane są w celu 

zdobycia  szacunku, poważania i podziwu, uważane są za będące w gul) ie 
pasji. Nie są one ani trwałe, ani stanowcze. 

ZNACZENIE 
Czasami pokuty i wyrzeczenia praktykowane są w celu zwrócenia na siebie 

uwagi innych i zyskania ich honoru, szacunku i uwielbienia. Osoby w gw:iie 
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pasj i  stwarzają takie sytuacje, w których wielbione są przez poddanych i 
pozwalają im myć swoje stopy i ofiarowywać bogactwa. Takie sztucznie 
wytworzone sytuacje dla ostentacyjnego oddawania się pokutom, są w gw:zie 
pasji . Efekty ich są tymczasowe; mogą trwać przez pewien czas, ale nie są 
trwałe. 

lEKST 1 9  

�'ł1iuc1�qon ą�cft:tą1 � �= 1 
q<��e1ą011� � ?h'lliteQąt(łił( 1 1 t�1 1  

miu;Jha-grahe!Jatmana� yat 
pi<;Jaya kriyate rapa� 

parasyotsadanartham va 
tat tamasam udahrtam 

miąiha-głupcy; grahe!Ja-z wysiłkiem; atmanah-swojej własnej duszy; 
yat-która; pi<faya-przez tortury; kriyate-jest spełniana; tapa�-pokuta; 
parasya-dla innych; utsadanartham-powodując zniszczenie; va-albo; taf
to; tamasam-w gu!Jie ciemności; udahrtam-mówi się, że jest. 

TI:, UMACZENIE 
Te natomiast pokuty i wyrzeczenia, które praktykowane są n iemądrze 

przez uporczywe tortury swego ciała albo dla zniszczenia czy zaszko
dzenia i nnym - są w najciemniejszej ignorancj i .  

ZNACZENIE 
Są to przykłady niemądrych pokut podejmowanych przez demony takiejak 

Hirar:iyakaśipu, który poddawał się surowym torturom po to, aby uzyskać 
nieśmiertelność i zabić półbogów. Modlił się o to do Brahmy, ale ostatecznie 
został zabity przez Najwyższą Osobę Boga. Oddawanie się pokutom dla 
osiągnięcia czegoś niemożliwego jest na pewno w gu!Jie ignorancji . 

lEKST 20 

��fłtH 1łITT �s�� I 
�� m � m � ifITT it1i;:ąi � 11� 0 1 1 
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datavyam iti yad danam 
diyate'nupakaritJe 

deśe kale ca patre ca 
tad danam sattvikam smrtam 

(Rozdz. 1 7  

datavyam-zasługujący na otrzymanie; iti-w ten sposób; yat-ta, która; 
danam-jałmużna; diyate-dana; anupakarif}e-komukołwiek, bez względu na 
to, czy czyni się dobrze; dese-w miejscu; kale-w czasie; ca-również; 
patre-odpowiedniej osobie; ca-i; tal-to; danam-dobroczynność; sattvikam 
-w guf}ie dobroci; smrtam-uważana. 

11:.. UMACZENIE 
Dar dany z obowiązku, we właściwym czasie i we właściwym miejscu, 

wartościowej osobie, bez oczekiwania zwrotu - uważany jest za dobro
czynność w guąie dobroci. 

ZNACZENIE 
Literatura wedyjska poleca wspomaganie osób zaangażowanyh w czynno

ści duchowe. Nie poleca natomiast rozdawania jałmużny bez zastanowienia 
(obojętnie jakiej osobie) .  Zawsze brana jest pod uwagę doskonałość duchowa. 
Dlatego jest takie zalecenie, by jałmużnę dawać w miejscach pielgrzymek w 
czasie zaćmienia słońca łub księżyca, czy też w końcu miesiąca. Należy się 
ona albo wykwalifikowanemu braminowi, albo Vai�Qavie (wielbicielowi), 
albo też świątyni. Takie jałmużny powinny być dawane bez oczekiwania 
czegokolwiek w zamian. Jałmużna dawana jest czasami ludziom biednym z 
powodu współczucia, ale jeśli ten biedny człowiek nie jest wart otrzymaniajej ,  
wtedy nie łączy się to z żadnym postępem duchowym. Innymi słowy, Vedy nie 
polecają rozdawania jałmużny " na oślep'' . 

lEKST 2 1  

� 5łi:'lą<t1mą 'łla�R.�tt qr F: I 
� :ą � � � � "��" 

yat tu pratyupakarartham 
phalam uddiśya va puna� 
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diyate ca parikli${ain 
tad danain rajasain smrtam 

yat-ta, która; tu-ale; prati-upakara-artham-po to, aby otrzymać coś w 
zamian; phalam-rezultat; uddhiśya-pragnąc; va-albo; puna�-ponownie; 
diyate-dana jako jałmużna; ca-również; parikli${am-niechętnie; tat-to; 
danam-dobroczynność; rajasam-w gw:zie pasji; smrtam-rozumie się, że 
jest. 

11:,UMACZENIE 
Ale jałmużna dawana z oczekiwaniem czegoś w zamian albo z 

pragnieniem osiągnięcia czegoś, czy z n iechęcią - jest dobroczynnością 
w guąie pasj i. 

ZNACZENIE 
Dobroczynnność praktykowana jest czasami w celu osiągnięcia promocji 

na planety niebiańskie. Czasami łączy się ona z dużym wysiłkiem, po którym 
następuje żal: "Dlaczego straciłem tak wiele w ten sposób?" Jałmużna 
czasami dawanajest w sposób wymuszony, na prośbę jakiegoś zwierzchnika. 
Dobroczynność tego rodzaju jest w gw:zie pasji . 

Jest również wiele takich fundacji dobroczynnych, które wspomagają 
instytucje zajmujące się zadowalaniem zmysłów. Takiej dobroczynności nie 
polecają święte pisma wedyjskie. Jedynie pochwalaną jest dobroczynność w 
gu�ie dobroci. 

lEKST 22 

�ra �1'1qq1� �� � I 
'1'Wtlłtqą�1d €f�lq"i�i!.lit€ł'( 1 1 �� 1 1  

adeśa-kale yad danam 
.apatrebhyaś ca diyate 

asatkrtam avajiiatain 
tat tamasam udahrtam 

adesa-nieczyste miejsce; kale-nieczysty czas; yat-ta, która jest; danam 
-dobroczynność; apatrebhya�-dla niewartościowych osób; ca-równie; diya 
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te-jest dawana; asatkrtam-bez szacunku; avajniitam-bez właściwej uwagi; 
rat-to; tiimasam-w gw:zie ciemności; udiihrtam-mówi się, że jest. 

TŁ UMACZENIE 
A dobroczynność okazywana w n iewłaściwym miejscu i n iewłaściwym 

czasie, n iewartym tego osobom, bez szacunku i z pogardą - jest dobro
czynnością w guąie ignorancji .  

ZNACZENIE 
Nie zostało pochwalone tutaj wspieranie osób zajmujących się intoksykacją 

i hazardem. Ten rodzaj wspomagania charakterystyczny jest dla gu�y 
ignorancji .  Nie jest on dobry, a raczej zakrawa na popieranie grzesznych osób. 
Podobnie, jeśli ktoś daje jałmużnę właściwej osobie, ale bez szacunku 
właściwej uwagi, to również jest to dobroczynność w gu�ie ignorancji .  

lEKST 23 

��Rf � J46101Mfą"i: �: I 
'4161011�„ «:T�Pnn� fefm: � 1 1 � ą 1 1  

om-lat-sad iti nirdeśo 
brahma�as tri-vidha� smrra� 

briihma�iis rena vediiś ca 
yajiiiiś ca vihitii� purii 

om-wskazanie na Najwyższego; lat-to; sat-wieczny; Ili-to; nirdeśa�
oznaka; briihma�ii�-Najwyższego; tri-vidha�-trzy postacie; smrta�-uwa
żano; brahma�a�-bramini; rena-następnie; vedii�-literatura wedyjska; 
ca-również; yajiia�-otiara; ca-również; vihitii�-otiara; purii-dawniej . 

TŁUMACZENIE 
Od początku stworzen ia  trzy sylaby - om tat sat - były używane na 

wskazanie Najwyższej Absolutnej Prawdy [Brahmana) . Były one wyma
wiane przez braminów podczas intonowania hymnów wedyjskich 
śpiewane podczas spełniania ofiar dla zadowolenia Najwyższego. 
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ZNACZENIE 
Zostało wyjaśnione, że pokuty, ofiary, dobroczynność i pożywienie dzielą 

się na trzy kategorie : właściwe dla gu!Jy dobroci, pasj i  i ignorancji .  A le bez 
względu na to do jakiej kategorii należą - pierwszej ,  drugiej czy trzeciej ,  
wszystkie one są uwarunkowane, zanieczyszczone przez gu!Jy natury mate
rialnej . Kiedy jednak przeznaczone są dla Najwyższego - om tat sat, 
Najwyższej Osoby Boga, Wiecznego - wtedy stają się środkami do postępu 
duchowego. Zalecenia pism świętych wskazują właśnie na taki cel . Te trzy 
słowa :  om tat sat, specjalnie wskazują na Prawdę Absolutną, Najwyższą 
Osobę Boga. W hymnach wedyjskich zawsze występuje słowo om. 

Kto w swoim postępowaniu nie przestrzega zasad pism świętych, ten nie 
osiągnie Absolutnej Prawdy. Osiągnie jakiś rezultat tymczasowy, ale nie 
osiągnie ostatecznego celu życia. Wniosek jest taki, że dobroczynność, ofiary 
i pokuty muszą być praktykowane w gu1Jie dobroci. Jeśli praktykowane są w 
gu1Jie pasji i ignorancji ,  wtedy są niewątpliwie niższej jakości. Trzy słowa om 
tat sat wymawiane są w połączeniu ze świętym imieniem Najwyższego Pana, 
np. om tad vi$1JO�. I kiedykolwiek śpiewane są hymny wedyjskie albo święte 
imię Najwyższego Pana, zawsze dodawane jest om. Takie jest zalecenie 
literatury wedyjskiej .  Te trzy słowa wyjęte zostały z hymnów wedyjskich. Om 
ity etad brahmalJO nedi${am niima wskazuje na pierwszy cel. Następnie 
tattvamasi wskazuje na drugi cel, a sad eva saumya - na trzeci. Połączone 
tworzą om tal sat. Wcześniej, kiedy Brahma, pierwsza stworzona żywa istota, 
spełniał ofiary, wymawiał on te trzy imiona Najwyższej Osoby Boga. Ta sama 
zasada przekazywana jest w sukcesji uczniów. Więc hymn ten ma wielkie 
znaczenie. DlategoBhagavad-gltii poleca, aby każda praca była wykonywana 
dla om tal sat, czyli dla Najwyższej Osoby Boga. Jeśli ktoś odprawia pokuty, 
praktykuje dobroczynność i spełnia ofiary z tymi trzema słowami, to działa on 
w świadomości Kr�Qy. Świadomość Kr�QY jest naukowym spełnianiem 
czynności transcendentalnych, które umożliwiają nam powrót do domu - z 
powrotem do Boga. Nie ma żadnej straty energii w działaniu w taki 
transcendentalny sposób. 

lEKST 24 
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tasmad om ity udahrtya 
yajna-dana-tapal.z-kriyal.z 

pravartante vidhanoktal.z 
satatam brahma-vadinam 

[Rozdz. 1 7  

tasmat-zatem; om-zaczynając od om; iti-w ten sposób; udahrtya-wska
zując; yajna-ofiara; dana-dobroczynność; tapal.z-pokuta; knyal.z-spełnia
nie; pravartante-zaczyna się; vidhana-uktal.z-zgodnie z zaleceniami pism; 
satatam-zawsze; brahma-vadinam-transcendentalistów. 

lt.UMACZENIE 
Aby osiągnąć Najwyższego, wszystkie ofiary, pokuty działalność 

dobroczynną zaczynają transcendentaliści od om. 

ZNACZENIE 
Om tat vi�1:1ol.z paramam padam. Lotosowe stopy Vi�l')U są najwyższą 

platformą oddania. Poświęcanie wszystkich czynów Najwyższej Osobie Boga 
jest doskonałością działania. 

lEKST 25  
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tad ity anabhisandhaya 
phalam yajna-tapal.z-kriyal.z 

dana-knyaś ca vividhal.z 
kriyante mok�a-kank$ibhil.z 

tat-to; iti-oni; anabhisandhaya-bez zysku; pha/am-rezultat ofiary; yajna 
-ofiara; tapal.z-pokuta; knyal.z-czynności; dana-dobroczynność; kriyal.z
czynności; ca-również; vividhal.z-różnorodność; kriyante-spełniane; mok�a
kank$ibhil.z-tych, którzy naprawdę pragną wyzwolenia. 

lt.UMACZENIE 
Ofiary, pokutę i dobroczynność pełnić należy ze słowem tat. A celem 

takich transcendentalnych czynów jest uwoln ienie się z sideł materialnych. 
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ZNACZENIE 
Aby wznieść się do pozycji duchowej, należy działać bez pragnienia zysku 

materialnego. Celem wszystkich czynów powinno być ostateczne przeniesie
nie się do królestwa duchowego - powrót do domu, do Boga. 

TEKST 26-27 
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sad-bhave sadhu-bhave ca 
sad ity etat prayujyate 

praśaste karmat.zi tatha 
sac-chabda� part ha yujyate 

yajńe tapasi dane ca 
sthiti� sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthiyam 
sad ity evabhidhiyate 

sat-bhave-w sensie natury Najwyższego; sadhu-bhave-w znaczeniu natury 
służby oddania; ca-również; sat-Najwyższy; iti-w ten sposób; etat-to; 
prayujyate-jest używany; praśaste-bona fide; karmat.zi-czynności; tatha
również; sat-śabda�-dżwięk; part ha-O synu Pfthy; yujyate-jest używany; 
yajńe-otiara; tapas i-w pokucie; dane-dobroczynność; ca-również; sthiti�
usytuowany; sat-Najwyższy; iti-w ten sposób; ca-i; ucyate-wymawiane; 
karma-praca; ca-również; eva-na pewno; tal-to; arthiyam-są przeznaczo
ne; sat-Najwyższy; iti-w ten sposób; eva-na pewno; abhidhiyate-jest 
praktykowany. 

1l:. UMACZENIE 
A celem służ by oddan ia jest, O synu Prthy, Prawda Absolutna, 

oznaczana słowem sat. Te ofiary, pokuty i dobroczynność, które zgodne 
są z naturą absolutu, spełniane są dla zadowolenia Najwyższej Osoby. 



786 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest [Rozdz. 1 7  

ZNACZENIE 
Słowa praśaste karma1;i, czyli przepisane obowiązki, wskazują na to, że 

jest wiele czynności zalecanych przez literaturę wedyjską, które są procesami 
oczyszczającymi i które obowiązująjuż od wieku, kiedy pozostaje się jeszcze 
pod opieką rodziców, aż do końca życia. Takie oczyszczające procesy mają 
służyć ostatecznemu wyzwoleniu żywej istoty. Vedy zalecają, by przy 
wszystkich takich czynnościach wibrować om tat sat. Słowa sad-bhave i 
sadhu-bhave oznaczają sytuację transcendentalną. Ten, kto działa w świa
domości Kr�ąy, nazywany jest sauva, a kto jest w pełni świadomy czynności 
w świadomości Kr�ąy, ten nazywany jest svaropa. W Śrimad-Bhagavatam 
jest powiedziane, że tematy transcendentalne stają się zrozumiałe w towa
rzystwie wielbicieli . Bez takiego dobrego towarzystwa nie można zdobyć 
wiedzy transcendentalnej .  Słowa om tal sat wibrowane są również podczas 
inicjacji i ofiarowywania świętych nic i . Podobnie, najwyższy cel, om tal sat, 
przywoływany jest też we wszystkich rodzajach praktyk yogi. Słowa om tal 
sat używane są w celu udoskonalenia wszystkich czynności, jako że słowa te 
czynią wszystko kompletnym. 

lEKST 28 
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aśraddhaya hutam dauam 
tapas taplam krtam ca yat 

asad ity ucyate partha 
na ca tal pretya no iha 

aśraddhaya-bez wiary; hulam-spełniany; dattam-darowany; tapa�
pokuta; taplam-odbywana; krtam-spełniana; ca-również; yat-to, co; asat 
-przemija; iti-w ten sposób; ucyate-inówi się, że jest; partha--0 synu Prthy; 
na-nigdy; ca-również; tal-to; pretya-po śmierci; no-ani nie; iha-w tym 
życiu. 

TŁ UMACZENIE 
Ale ofiary, wyrzeczenia i pokuty praktykowane bez wiary w Najwyż

szego - są nietrwałe, O synu Pfthy, bez względu na to, jakie rytuały nie 
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byłyby spełniane. Nazywane są one asat i n ie przynoszą żadnego pożytku 
ani w tym życiu, ani w następnym. 

ZNACZENIE 
Wszystko cokolwiek robione jest bez celu transcendentalnego - czy to 

pełnienie ofiar, czy praktykowanie dobroczynności albo odbywanie pokut -
jest bezużyteczne. Dlatego werset ten mówi, że takie działanie nie jest dobre. 
Wszelkie czyny należy ofiarować Najwyższemu, w świadomości Km1y. Bez 
takiej wiary i bez właściwego przewodnictwa nigdy nie osiągniemy żadnego 
pomyślnego efektu. Wiarę w Najwyższego polecają wszystkie pisma wedyjskie. 
Zrozumienie Km1y powinno być, według instrukcj i  wedyjskich, celem 
wszystkich zajęć. Nikt nie może osiągnąć sukcesu nie stosując się do tej 
zasady. Dlatego najlepszą rzeczą jest działanie od początku w świadomości 
Kr�QY, pod przewodnictwem bona fide mistrza duchowego. Jest to sposób na 
osiągnięcie sukcesu we wszystkim, cokolwiek robimy. 

W uwarunkowanym stanie życia ludzie skłonni są do wielbienia półbogów, 
duchów czy Yak�ów, takich jak Kuvera. Gu!Ja dobroci lepsza jest od gu!Jy 
pasji i ignorancji, ale kto bezpośrednio przyjmuje świadomość Kr�QY, ten jest 
transcendentalny do wszystkich tych sił natury materialnej. Chociaż istnieje 
proces stopniowego postępu, to jednak najlepszym sposobem osiągnięcia 
świadomości K�QY jest towarzystwo czystych wielbicieli. I to poleca ten 
rozdział. Aby osiągnąć sukces, należy najpierw znaleźć właściwego mistrza 
duchowego i pod jego kierunkiem odbyć szkolenie. Wtedy można osiągnąć 
wiarę w Najwyższego. Kiedy wiara ta dojrzewa z biegiem czasu, wtedy 
nazywana jest miłością do Boga. Ta miłość jest ostatecznym celem wszystkich 
żywych istot. Należy zatem bezpośrednio przyjąć świadomość Kr�Qy. Takie 
jest zalecenie tego siedemnastego rozdziału. 

W ten sposób kończq się wyjaśnienia Bhaktivedanty do siedemnastego 
rozdz. Śrimad-Bhagavad-gity, omawiajqcego Różne typy wiar. 





ROZDZIAŁ XVIII 

Zakończenie -
Doskonałość Wyrzeczenia 

lEKST I 
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arjuna uvilca 
sannyilsasya mahabilho 

tattvam icchilmi veditum 
tyilgasya ca hr�ikeśa 

p[lhak keśini�udana 

arjuna� uvilca-Arjuna rzekł; sannyilsasya-wyrzeczenie; mahil-biiho--0 
potężny; tattvam-prawda; icchilmi-pragnę; veditum-zrozumieć; tyiigasya-
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wyrzeczenia; ca-również; hr$ikeśa-O panie zmysłów; prthak- różnie; keśi
nisudana-0 zabójco demona Keśi. 

TŁUMACZENIE 
Arjuna rzekł: O potężny, zabójco demona Keśi, Hr�ikeśo, pragnę 

zrozumieć cel wyrzeczenia [ tyaga] i wyrzeczonego porządku życia 
[ sanny asa] . 

ZNACZENIE 
Właściwie Bhagavad-gitii kończy się na rozdz. siedemnastym. Rozdz. 

osiemnasty jest uzupełniającym podsumowaniem tematów dyskutowanych 
wcześniej .  W każdym rozdz. Bhagavad-gity Pan Kr�Qa podkreśla, że służba 
oddania dla Najwyższej Osoby Boga jest ostatecznym celem życia. Istota 
służby oddania, najbardziej poufnej ścieżki wiedzy, została również stresz
czona w rozdz. osiemnastym. Pierwsze sześć rozdziałów Bhagavad-gity 
kładzie nacisk na służbę oddania :  yoginiim api sarve$iim . . .  "Spośród 
wszystkichyoginów czy transcendentalistów, ten jest najlepszym, kto zawsze 
myśli o Mnie w duszy swojej." W następnych sześciu rozdziałach została 
przedyskutowana czysta służba oddania, jej natura i czynności. Trzecie sześć 
rozdziałów opisuje wiedzę, wyrzeczenie, działanie natury materialnej i 
transcendentalnej oraz służbę oddania. Wniosek jest taki, że wszelkie czyny 
powinny być pełnione z myślą oNajwyższejOsobieBoga i wieńczone słowami 
om tar sat, które wskazują na Vi�QU, Najwyższą Osobę. Trzecia część 
Bhagavad-gity opisuje służbę oddania z podaniem przykładów wielkich 
iiciiryów z przeszłości i cytatów z Brahma-sutry ( Vediinta-sutry), według 
których służba oddania i nic innego - jest ostatecznym celem życia. Niektórzy 
impersonaliści uważają siebie za monopolistów, jeśli chodzi o znajomość 
Vediinta-sutry, ale w rzeczywistości Vediinta-sutra ma służyć zrozumieniu 
służby oddania, gdyż jej twórcą i znawcą jest Sam Pan. Zostało to opisane w 
rozdz. piętnastym. Tematem każdego pisma świętego, każdej Vedy, jest 
służba oddania. Tiumaczy to Bhagavad-gitii. 

Tak jak rozdział drugi jest streszczeniem wszystkich podstawowych 
tematów, podobnie rozdz. osiemnasty jest podsumowaniem wszystkich nauk 
Bhagavad-gity. Mówi on, że celem życia jest wyrzeczenie i osiągnięcie 
pozycj i  transcendentalnej, czyli wzniesienie się ponad trzy siły natury 
materialnej .  Arjuna pragnie wyjaśnić dwa różne tematy Bhagavad-gity, 
mianowicie wyrzeczenie (tyiiga) i wyrzeczony porządek życia (sannyiisa). 
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Dlatego zapytuje on o znaczenie tych dwu słów. 
Ważne są również dwa inne słowa użyte w tym wersie, będące imionami 

Kr�QY - H�ikeśa i Keśinisiidana. Hr�ikeśą jest Kr�Qa jako pan wszystkich 
zmysłów, który zawsze jest gotów pomóc nam w osiągnięciu spokoju.Dlatego 
Arjuna prosi Go, aby podsumował wszystko w taki sposób, aby pomogło mu 
to osiągnąć równowagę. Ma on jeszcze pewne wątpliwości, a wątpliwości 
zawsze porównywane są do demonów. Dlatego zwraca się do Kr�QY jako 
Keśinisiidany. Keśi był najstraszniejszym z demonów, które zostały zabite 
przez Pana; teraz Arjuria oczekuje, że Kr�Qa zabije również demona jego 
wątpliwości. 

lEKSf 2 
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śri bhagavan u vaca 
kamyiiniiin karma!Jiim nyasain 

sannyasain kavayo vidub 
sarva-karma-phala-tyiigain 

prahus tyagain vicak�a!Jiib 

śri bhagavan uvaca-Najwyższa Osoba Boga rzekł; kiimyiiniim-z pragnie
niem; karma!Jiim-czynności; nyiisam-wyrzeczenie; sannyiisam-wyrzeczo
ny porządek życia;  kavayab-uczony; vidub-wie ; sarva-wszystko; karma
czynności ;phala-rezultatów ; tyagam-wyrzeczenie ;prahub-nazywają;  tya
gam-wyrzeczenie ; vicak�a!Jdb-doświadczeni. 

11:. UMACZENIE 
Najwyższy Pan rzekł: Wyrzeczeniem [ tyaga) zwą mędrcy rezygnację z 

rezultatów wszelkich czynności. I stan ten nazywany jest przez wielkich 
uczonych ludzi wyrzeczonym porządkiem życia [ sannyasą] . 

ZNACZENIE 
Należy zrezygnować z działania mającego na celu zysk. Takie jest 

pouczenie Bhagavad-gity . Nie należy jednak porzucać czynności prowadzą-
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cych do postępu w wiedzy duchowej .  To zostanie wyjaśnione w wersecie 
następnym. Literatura wedyjska opisuje wiele metod spełniania ofiar dla 
jakiegoś określonego celu. Są pewne ofiary, które należy spełniać, jeśli 
pragnie się otrzymać dobrego syna; albo inne. które służą osiągnięciu 
wyższych planet. Należy jednak porzucić wszelkie takie ofiary, które 
wynikają z pożądania, ale nie powinno się rezygnować z ofiar, których celem 
jest oczyszczenie własnego serca lub postęp w życiu duchowym. 

TEKST 3 
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tyajyam do�avad ity eke 
karma prahur man/�i1:1a� 

yajiia-dana-tapa�-karma 
na tyajyam iti capare 

tya1yam-musi zostać zarzucona; do�avat-jako zło; iti-w ten sposób; 
eke-jedna grupa; karma-praca; prahu�-mówią; man/�i1:1a�-wielkich myśli
cieli; yajiia-ofiara; dana-dobroczynność; tapa�-pokuta; karma-praca; 
na-nigdy; tyajyam-musi zostać zarzucona; iti-w ten sposób; ca-na pewno; 
apare- inni. 

TŁUMACZENIE 
Niektórzy światli ludzie orzekają, że należy porzucić wszelkiego 

rodz aju czynności mające zysk na celu, ale są też mędrcy inn i, którzy 
utrzymują, że akty ofiarne, dobroczynność i pokuty n igdy n ie powinny 
zostać zarzucone. 

ZNACZENIE 
Literatura wedyjska opisuje wiele czynności, które są przedmiotem sporów. 

Np. jest powiedziane tam, że można zabić zwierzę po to, by złożyć je w 
ofierze. Jednak niektórzy utrzymują, że zabijanie zwierzątjest czymś całkowi
cie ohydnym. Vedy polecają zabijanie zwierząt jedynie dla ofiary i takie 
zwierzęta nie są uważane za zabite. Celem ofiary jest danie nowego życia 
zwierzęciu. Czasami zwierzę takie, po zabiciu w ofierze, otrzymuje nowe 
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życie zwierzęce, a czasami jest od razu promowane do ludzkiej formy życia. 
Ale zdania mędrców co do tego są podzielone. Niektórzy mówią, że należy 
zawsze unikać zabijania zwierząt; a inni twierdzą, że jest to dobre dla 
pewnych ofiar. Pan Osobiście wyjaśnia teraz wszystkie te różne opinie 
odnośnie czynów ofiarnych. 

lEKSf 4 
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niścayam śr:zu m e  tatra 
tyage bharata-sattama 

tyago hi puru�a-vyaghra 
tri-vidha� samprakirtita� 

niścayam-na pewno; śr�u-posłuchaj; me-ode Mnie; tatra-tam; tyage
jeśli chodzi o wyrzeczenie; bharata-sattama-0 najlepszy zBharatów; tyaga� 
-wyrzeczenie; hi-na pewno; puru�a-vyaghra-0 tygrysie pomiędzy istotami 
ludzkimi; tri-vidha�-trzy rodzaje; samprakirtita�-jest opisany. 

lŁUMACZENIE 
O naj lepszy z Bharatów, tygrysie pomiędzy ludźmi, posłuchaj teraz, 

proszę, a powiem ci o wyrzeczeniu, które jest trzech rodzajów, według 
oznajmień pism. 

ZNACZENIE 
Chociaż zdania na temat wyrzeczenia są podzielone, tutaj Najwyższa 

Osoba Boga, Śri Km1a, wypowiada Swój sąd, który powinien zostać przyjęty 
za rozstrzygający. Przede wszystkim, Vedy są zbiorem różnych praw danych 
przez Pana. Tutaj Pan obecny jest Osobiście i słowo Jego należy przyjąć za 
rozstrzygające. Pan mówi, że proces wyrzeczenia powinien być rozpatrywany 
w kategoriach gu� natury materialnej, w których jest praktykowany. 
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yajna-diina-tapa!z-karma 
na tyiijyam kiiryam eva rat 

yajno diinam tapaś caiva 
piivaniini mani�i'.liim 

[Rozdz. 1 8  

yajna-ofiara; dana-dobroczynność; tapa!z-pokuta; karma-czynności; 
na-nigdy ; tydjyam-być zarzucone ; karyam-muszą być spełniane ; eva-na 
pewno ; rat-to ; yajna!z-ofiara ; danam-dobroczynność ; tapa!z-pokuta ; ca
również; eva-na pewno ;pavanani-oczyszczający; mani�if.1am-nawet wielkie 
dusze. 

lŁUMACZENIE 
Akty ofiarne, dobroczynność i pokuty nie powinny zostać zarzucone i 

należy je praktykować. Zaprawdę, ofiary, dobroczynność i pokuty 
oczyszczają nawet wielkie dusze. 

ZNACZENIE 
Yogi ni powinni spełniać czyny służące postępowi ludzkiego społeczeństwa. 

Istnieje wiele procesów oczyszczających, które sprzyjają postępowi ludzkiej 
istoty w życiu duchowym. Za jedną z takich ofiar jest uważana ceremonia 
zaślubin, nazywana viviiha-yajna. Czy sannyiisin, który jest w wyrzeczonym 
porządku życia i który porzucił wszelkie związkie rodzinne, powinien 
popierać ceremonię zaślubin? Pan mówi tutaj, że nie należy zarzucać żadnych 
ofiar, które mają służyć dobru ludzkości .  Viviiha-yajna,  ceremonia zaślubin, 
ma na celu uspokojenie ludzkiego umysłu i przygotowanie go do postępu 
duchowego. Dla większości ludzi ta viviiha-yajna powinna być zalecana 
nawet przez osoby w wyrzeczonym porządku życia. Sannyiisin nigdy nie 
powinien obcować z kobietami, ale nie znaczy to, że ktoś na niższym etapie 
życia, młody człowiek, nie powinien przyjmować żony poprzez ceremonię 
zaślubin. Wszystkie polecane ofiary mają służyć osiągnięciu Najwyższego 
Pana. Dlatego nie powinny być one zarzucane na niższych etapach. Również 
dobroczynność powinna być praktykowana dla oczyszczenia serca. Jeśli 
wspomaga się właściwe osoby, jak to opisano wcześniej ,  to taka dobro
czynność prowadzi do postępu w życiu duchowym. 



Tekst 7 ]  Zakończenie - Doskonałość Wyrzeczenia 

lEKST 6 

tt('fl;ąftt ij �\tur � � �� I 
"'�oą1;ft� � � w� •Mifiłłł( 1 1  ą 1 1  

etany api tu karma'}i 
sańgam tyaktva phalani ca 

kartavyaniti me partha 
niścitam matam uttamam 
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etani-wszystko to; api-na pewno; tu-musi; karma'}i-czynności; sańgam 
-związek; tvaktva-wyrzekając się; pha/ani-rezultatów; ca-również; kar
ravyani-jako obowiązek; iti-w ten sposób; me-Moje; partha--0 synu Pfthy; 
niścitam-ostateczne; matam-zdanie; uttamam-naj lepszy. 

11:.UMACZENIE 
Wszystkie te czyny należy spełniać bez oczekiwania jakichkolwiek 

rezultatów. Powinny być one, O synu Prthy, traktowane jako obowiązek. 
Takie jest Moje ostateczne zdanie. 

ZNACZENIE 
Chociaż wszystkie ofiary są oczyszczające, to nie należy oczekiwać 

żadnych rezultatów ze spełniania ich. Innymi słowy, należy zarzucić wszelkie 
ofiary, które mają na celu materialny postęp w życiu i kontynuować spełnianie 
tylko tych, które oczyszczają życie i wznoszą do platformy duchowej. Należy 
popierać wszystko to, co prowadzi do świadomości Km1y. Również Śrimad
Bhagavatam oznajmia, że należy zaakceptować każdy czyn, który prowadzi 
do służby oddania dla Pana. Jest to najwyższym kryterium religii. Bhakta 
Pana powinien akceptować każdy rodzaj pracy, ofiary czy dobroczynności ,  
który pomoże mu w pełnieniu służby oddania dla Pana. 

lEKST 7 

f.łą('f � � Rrn: �) oftqqQij I 
�U*'� q��··•�1ąe: q�<tlre('f: 1 1 � 1 1 

niyatasya tu sannyasa� 
karma'}o nopapadyate 
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mohar tasya parityagas 
tamasa� parikirtita� 

[ Rozdz. 1 8  

n(yatasya-przepisane obowiązki; tu-ale; sannyasa�-wyrzeczenie; kar
ma!Ja�-czynności; na-nigdy; upapadyate-jest zasłużony; mohar-przez 
złudzenie; tasya-którego; parityaga�-wyrzeczenie; tamasa�-w gw:iie igno
rancj i; parikirtita�-jest nazywane. 

11:. UMACZENIE 
Nigdy n ie należy porzucać przepisanych obowiązków. A jeśli ktoś to 

czyni z powodu złudzenia, to jest to wyrzeczenie w guąie ignorancji .  

ZNACZENIE 
Należy porzucić pracę wykonywaną dla materialnego zadowolenia. Pole

cane są tylko te czyny, które pobudzają do duchowej aktywności, takie jak 
gotowanie dlaNajwyższegoPana, ofiarowywanie pożywienia Panu i następnie 
przyjmowanie tego pożywienia. Jest powiedziane, że osoba w wyrzeczonym 
porządku życia nie powinna gotować dla siebie. Zabronione jest gotowanie 
dla siebie, ale wskazane jest gotowanie dla Najwyższego Pana. Podobnie, 
sannyasln może urządzić ceremonię zaślubin, aby pomóc swemu uczniowi w 
świadomości Km1y.Jeśli ktoś wyrzeka się takich czynów, to znaczy, iż działa 
on w gu!fie ciemności. 

lEKSf 8 
fi "'  _...s. "' "' �!(•p4�ą ą�11łł ���łłl�łł::it'( I 

� � {l� � ��···'łl� �ilą l i  � l i 

du�kham ity eva yat karma 
kaya-kleśa-bhayat tyajet 

sa krtva rajasam tyagam 
naiva tyaga-phalam labhet 

du�kham-nieszczęśliwy; iti-w ten sposób; eva-na pewno; yat-ten, który; 
karma-praca; kaya-ciało; k/eśa-kłopotliwe; bhayat-z powodu; tyajet
strachu; sa�-ten; krtva-po uczynieniu; rajasam-w gu!fie pasji; tyagam
wyrzeczenie; na eva-na pewno nie; tyaga-wyrzeczony; phalam-rezułtaty; 
/abhet-osiąga. 
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11:. UMACZENIE 
Kto natomiast porzuca swoje obowiązki jako zbyt kłopotl iwe albo z 

powodu strachu, ten działa w guąie pasj i. A takie działanie n igdy nie 
prowadzi do postępu w wyrzeczeniu. 

ZNACZENIE 
Ten, kto jest w świadomości Kr�i:iy nigdy nie powinien zarzucać zarabiania 

pieniędzy w obawie, że praktykuje czynności dla zysków. Jeśli może 
poświęcać zarobione przez siebie pieniądze dla świadomości Kr�i:iy albo jeśli 
przez wczesne wstawanie rano może uczynić postęp w świadomościKr�ryy, to 
nie powinien odstępować od tego z powodu strachu albo dlatego, że takie 
postępowanie jest kłopotliwe . Takie wyrzeczenie byłoby w gw:zie pasji ,  a 
rezultaty działania w pasji są zawsze żałosne. N a wet jeśli ktoś zarzuci pracę w 
tym duchu, nigdy nie osiągnie rezultatów wyrzeczenia. 

lEKST 9 

Cfil4flł�ą � � młfsł-f I 
«i � � :fl � �: �ctil i«r: " ą_, 1 1  

kiiryam ity eva yat karma 
niyatam kriyate' rjuna 

sangam tyaktvii phalam caiva 
sa tyiiga� siittviko mata� 

kiiryam-musi być uczynione; iti-w ten sposób; eva-zatem; yat-to, co; 
karma-praca; niyatam-wyznaczona; knyate-wykonywana; arjuna--0 Ar
juno; sangam-związek; tyaktvii-wyrzekając się; phalam-rezultat; ca-rów
nież; eva-na pewno; sa�-to; tyiiga�-wyrzeczenie; siittvika�-w gw:zie 
dobroci; mata�-Moim zdaniem. 

11:. UMACZENIE 
Ale kto pełni swój obowiązek tylko dlatego, że pełnić go należy, 

wyrzekając się wszelkiego przywiązania do owocu swego czynu - to jego 
wyrzeczenie, Arjuno, jest w naturze dobroci. 
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ZNACZENIE 
Przepisane obowiązki należy wykonywać właśnie w tym duchu. Należy 

pracować bez przywiązywania się do owoców swojej pracy i trzeba być 
wolnym od przywiązania do charakteru pracy. Człowiek świadomy Kr�r:iy, 
który pracuje w fabryce, nie wiąże się z pracą tej fabryki ani z jej 
pracownikami . Pracuje on po prostu dla Kr�r:iy. I jeśli dla Kr�r:iy wyrzeka się 
rezultatów tej pracy, to działa on transcendentalnie. 

TEKST I O  
OJ itNt�i.'i � � "łl�'ł'Jitd I 
� ij "{ą ij łtl Pt ł!l 1:rcn<ft hhl� � � : l i  � o l i  

na dve�{Y akuśalam karma 
kuśa/e niinu�ajjate 

tyiigi sattva-samiivi�{o 
medhiivi chinna-samśaya� 

na-nigdy; dveHi-nienawidzi; akuśalam-niepomyślna; karma-praca; ku
śale-w pomyślnej; na-ani nie; anu�ajjate-przywiązuje się; tyiigi-wyrzeczo
ny; sattva-dobroć; samiivi�{a�-pogrążony w; medhiivi-inteligentny; chin na 
-odcina; samśaya�-wszystkie wątpliwości. 

Il, UMACZENIE 
Ci, którzy usytuowani są w guąie dobroci i jednakowo przyjmują pracę 

pomyślną, jak i n iepomyślną, ci nie mają co do obowiązku pracy żadnych 
wątpliwości. 

ZNACZENIE 
Osoba w świadomości Kr�r:iy albo w gw:zie dobroci nie nienawidzi nikogo 

ani niczego, co niepokoi jej ciało. Pracuje ona we właściwym miejscu i we 
właściwym czasie, nie obawiając się kłopotliwych następstw wynikających ze 
spełniania jej obowiązków. Taka usytuowana transcendentalnie osoba jest 
najbardziej inteligentna i wolna od wszelkich wątpliwości w swoim postę
powaniu. 
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lEKST 1 1  

;r ft �  � � 'łlit'1oą�qłf: I 
� 'łl4'łl�€'Utt1 � €'Utft�f� l i �  � l i  

na hi deha-bhrta śakyain 
tyaktuin karma!Jy aśe$ata� 

yas tu karma-phala-tyagi 
sa tyagity abhidhiyate 
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na-nigdy; hi-na pewno; deha-bhrta-wcielonego; śakyam-możliwe; tyak
tum-wyrzec się; karma1Ji-czynności; aśe$ata�-zupełnie; ya� tu-każdy, 
kto; karma-praca; pha/a-rezultat; tyagi-wyrzeczony; sa�-on; tyagi-wyrze
czooy; iti-w ten sposób; abhidhiyate-jest powiedziane. 

11:. UMACZENIE 
Z aprawdę, n ie jest to możliwe, aby wcielona istota zarzuciła wszelkie 

dz iałanie. Dlatego powiedziane jest, że prawdziwe wyrzeczenie ten 
posiada, kto wyrzeka się owoców swojego działania. 

ZNACZENIE 
Jest powiedziane w Bhagavad-gicie, że nigdy nie można przestać być 

aktywnym, nawet na chwilę. Dlatego ten, kto pracuje dla Km1y i nie korzysta 
sam z rezultatów tej pracy, wszystko ofiarowując Panu, ten posiada prawdziwe 
wyrzeczenie. Jest wielu członków Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz 
Świadomości K!?QY, którzy bardzo ciężko pracują w biurach albo fabrykach, 
czy w jakimś innym miejscu, i wszystko co zarobią, oddają na cele 
Towarzystwa. Takie wysoko oświecone dusze są prawdziwymi sannyasinami 
i usytuowani są w wyrzeczonym porządku życia. Wyrażnie zostało podkreś
lone tutaj, w jaki sposób wyrzekać się owoców swojej pracy i dla jakich celów 
należy się ich wyrzekać. 

lEKST 1 2  

3ł f:. e fl{� f4� :ą � 'fl1ivr: � I 
��flr.rt w -r �  4rąlfo'1i � 1 1 � � 1 1  

ani${am i${ain miśrain ca 
tri-vidhain karma!Ja� phalam 
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bhavaty atyaginam pretya 
na tu sannyasinam kvacit 

(Rozdz. 1 8  

ani�{am-prowadzący do piekła; i�{am-prowadzący do nieba; miśram 
ca-albo połączenie; tri-vidham-trzy rodzaje; karma1Jałf-praca; phalam
rezultaty; bha vati-staje się; atyaginam-wyrzeczonego; pretya-po śmierci; 
na tu-ale nie; sannyasinam-wyrzeczonego porządku życia; kvacit-kiedy
kolwiek. 

11:.. UMACZENIE 
Dla tego, kto nie jest wyrzeczony, trzy rodzaje owoców działania -

pożądane, n iepożądane i pośrednie - pojawiają  się po śmierci. Ale ci, 
którzy w wyrzeczonym porządku życia są  usytuowani, nie muszą 
odbierać skutków swojego działania  w postaci cierpienia czy radości. 

ZNACZENIE 
Osoba świadoma Kr�ąy, działająca w wiedzy o swoim związku zKm1ą, jest 

zawsze wyzwolona. Dlatego nie musi ona po śmierci odbierać owoców 
swojego działania - bądż to w postaci radości, bądż cierpienia. 

TEKST 1 3 - 1 4  

1'� 'ł �I 'i I� <tif{UTTf;r f.r'""1 if I 
mit �  uht11f.1 � ijąą;�ulf l i �  ąu 
� �'łl � � :ą 'l'łfT.Nt{ I 
Mm� 'l�il!i � � q� l i t  \/ l i  

pancaitani maha-baho 
kara1Jani nibodha me 

sahkhye krtanie proktani 
siddhaye sarva-karmalJam 

adhi�{hanam tatha karta 
kara1Jam ca p(thag-vidham 

vividhaś ca p(thak ce�{a 
daivam caivatra pancamam 
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pańca-pięć; etani-wszystkie te; maha-baho-0 potężny; kara!lani-przy
czyna; nibodha-zrozum; me-ode Mnie; sahkhye-w Vedach; krtanie-po 
spełnieniu; proktani-powiedziane; siddhaye-doskonałość; sarva-wszystko; 
karma!lam-pobudzony; adhi�{htinam-miejsce; ratha-również; karta-dzia
łający; kara!lam ca-narzędzia; Prthak-vidham-różnego rodzaju; vividha}J 
ca-różnorodności; prthak-oddzielnie; ce;\'{a}J-wysiłek; daivam-Najwyższy; 
ca-również; eva-na pewno; atra-tutaj; pańcamam-pięć. 

TŁ UMACZENIE 
O potężny Arjuno, posłuchaj teraz o p ięciu czynnikach, które składają 

się na wszelkie działanie. Według filozofii saitkhya są to : miejsce 
działani a, działający, zmysły, wysiłek i ostatecznie Dusza Najwyższa. 

ZNACZENIE 
Można zadać pytanie, że skoro każda wykonywana czynność musi mieć 

jakieś skutki, to dlaczego osoba świadoma Kr�QY nie odbiera tych skutków 
manifestujących się bądż to w postaci cierpienia, bądż radości? Aby wykazać, 
w jaki sposób to się dzieje, Pan cytuje filozofię Vedanty. Mówi On, że jest pięć 
przyczyn warunkujących wszelkie działanie i sukces w tym działaniu. Należy 
więc poznać te pięć przyczyn. Sahkhya oznacza podstawę wiedzy, a Vedanta 
jest ostatecznym trzonem wiedzy, przyjmowanym przez wszystkich wielkich 
acaryów, nawet przezSankar�.Należy więc wziąć pod uwagę takie autorytety. 

Ostateczna wola należy do Duszy N aj wyższej i Gita oznajmia: "sarvasya 
caham hrdt" . On angażuje każdego w pewnien rodzaj czynności i czyny 
wykonywane zgodnie z Jego wskazówką od wewnątrz nie przynoszą żadnych 
skutków ani w tym życiu, ani w następnym. 

Narzędziami działania są zmysły i za pomocą zmysłów dusza działa w 
różny sposób. Każde działanie wymaga pewnego wysiłku, ale wszystkie 
nasze czyny zależą od woli Duszy Najwyższej, odwiecznego przyjaciela 
przebywającego w naszych sercach. Najwyższy Pan jest najwyższą przyczyną. 
W takiej sytuacji, ten, kto działa w świadomości Kr�QY pod kierunkiem Duszy 
Najwyższej usytuowanej wewnątrz serca, jest w naturalny sposób niezwiązany 
z żadnym działaniem. Ci, którzy są całkowicie świadomi Kr�Qy, nie są 
ostatecznie odpowiedzialni za swoje czyny. Wszystko zależy od najwyższej 
woli, Duszy Najwyższej ,  Najwyższej Osoby Boga. 
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lEKSf 1 5  

��<ąt'ii�Oł��� JrR� �: I 
� en fcrffuł en q-� � bel: 1 1  � �1 1  

śarira-vanmanobhir yat 
karma prarabhate nara� 

nyayyam va viparitam va 
pancaite tasya hetava� 

(Rozdz. 1 8  

śańra-ciało; vak-mowa; manobhi�-przez umysł; yat-cokolwiek; karma 
-praca; prarabhate-zaczyna się; nara�-osoba; nyayyam-prawy; va-albo; 
vipańtam -przeciwny; va-albo; panca-pięć; ete-wszystkie te; tasya-jego; 
hetava�-przyczyny. 

11:.. UMACZENIE 
Bez względu na to, czy czyn, który człowiek pełn i za pomocą ciała, 

umysłu łub mowy, dobry jest łub zły, to zawsze jego sprawcą jest te pięć 
czynn ików. 

ZNACZENIE 
Ważne w tym wersie są słowa: "dobry" i " zły" .  Dobrą pracą jest praca 

wykonywana zgodnie z zaleceniami pism świętych, a złą jest każda ta, której 
wykonywanie pozostaje w niezgodzie z zasadami pism. Każdy jednak czyn 
dla swojej kompletności wymaga tych pięciu czynników. 

lEKSf 1 6  

rn m ;w;<ń<łł1�q1;i m � ą: 1 
q�ł4\'łłł)<'ł!ft(lłl4C � � �: 1 1 � � 1 1  

tatraivam sati kartaram 
atmanam kevalam tu ya� 

paśyaty akrta-buddhitvan 
na sa paśyati durmati� 

tatra-tam; evam-na pewno; sati-będąc w ten sposób; kartaram-wyko
nawcy; atmanam-dusza; kevalam-tylko; tu-ale; ya�-każdy; paśyati-widzi; 
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akrta-buddhitviit-z powodu braku inteligencji; na-nigdy; sa!z-on; paśyati
widzi; durmatifl-głupiec. 

11:. UMACZENIE 
Ten zatem, kto siebie uważa za jedynego sprawcę, nie biorąc pod uwagę 

tych pięciu czynników, nie jest zbyt intel igentny i nie może widzieć 
rzeczy, takimi jakimi są. 

ZNACZENIE 
Niemądra osoba nie może zrozumieć, że Dusza Najwyższa przebywa w jej 

sercu jako przyjaciel i kieruje wszelkim jej działaniem. Chociaż materialnymi 
przyczynami tego działania są: miejsce, wykonawca, wysiłek i zmysły, to 
ostateczną przyczyną jest Najwyższy, Osoba Boga. Dlatego należy widzieć 
nie tylko cztery przyczyny materialne, ale również najwyższą przyczynę 
sprawczą. Kto nie dostrzega Najwyższego, ten siebie samego uważa za 
sprawcę .  

lEKST 1 7  

� �) 1ftą) !fł:4$ Wł � I 
�sfą � ('łii:1llfil'it � "' �� li t\91 1 

yasya niihankrto bhiivo 
buddhir yasya na lipyate 

hatviipi sa imiil /okiin 
na hanti na nibadhyate 

yasya-tego, kto; na-nigdy; ahankrta!z-fałszywe ego; bhiiva!z-natura; 
buddhi!z-inteligencja; yasya-ten, kto; na-nigdy; /ipyate-jest przywiązany; 
hatvii api-nawet zabijając; sa!z-ten; imiin-to; /okiin-świat; na-nigdy; 
hanti-zabija; na-nigdy; nibadhyate-uwikłuje się. 

11:. UMACZENIE 
Kto n ie jest kierowany przez fałszywe ego i którego inteligencja wolna 

jest od uwikłań, ten - chociaż zabija  ludzi w tym świecie, nie jest zabójcą. 
I ż aden czyn nie jest w stanie go związać. 
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ZNACZENIE 
W wersie tym Pan informuje Arjunę, że jego pragnienie wycofania się z 

wałki wyrasta z fałszywego ego. Arjuna uważał siebie za sprawcę czynu, nie 
biorąc pod uwagę sankcji Najwyższego od wewnątrz i z zewnątrz. Jeśli ktoś 
nie wie, że istnieje wyższa sankcja, to dlaczego miałby działać? A le kto zna 
narzędzie działania, kto siebie widzi jako wykonawcę. a Najwyższego Pana 
jako najwyższą sankcję, ten doskonały jest w każdym swoim czynie. Taka 
osoba nigdy nie ulega złudzeniu. Osobiste działanie i odpowiedzialność 
wyrastają z fałszywego ego i bezbożności, czyli braku świadomości Km1y. 
Kto natomiast działa w świadomości Km1y, pod kierunkiem Duszy Najwyż
szej, czyli Najwyższej Osoby Boga, ten chociaż zabija, nie jest zabójcą. Nigdy 
też nie jest związany ze skutkami takiego zabijania. Jeśli żołnierz zabija z 
rozkazu wyższego oficera, to nie podlega wówczas sądowi, ale jeżeli zabija na 
własną rękę, wtedy z pewnością będzie sądzony przez prawo. 

lEKST 1 8  

'1wt '1f qft$1dl � ifi�..n40;c1 I 
� d- � �: ifiq4łlC:: l l t�l l  

jiiiinain jiieyain parijiiiitii 
tri-vidhii karma-codanii 

karat:zain karma karteli 
tri-vidhal:z karma sangrahal:z 

jiiiinam-wiedza; jiieyam-przedmiot; parijiiiitii-znawca; tri-vidhii-trzy 
rodzaje; karma-praca; codanii-bodziec; kara�am-zmysły; karma-praca; 
karta-wykonawca; iti-w ten sposób; tri-vidhal:z-trzy rodzaje; karma-praca; 
sangrahal:z-zbiór. 

TŁUMACZENIE 
Wiedz a, przedmiot wiedzy i znawca są trzema czynnikami, które do 

działania pobudzają. A zmysły, wysiłek i wykonawca tworzą działania 
podstawę. 

ZNACZENIE 
Są trzy rodzaje bodżców w codziennej pracy :  wiedza, przedmiot wiedzy i 

znawca. Narzędzia pracy, sama praca i wykonujący ją nazywane są elemen-
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tarni działania. Każda praca wykonywana przez Judzką istotę zawiera w sobie 
te elementy. Z anim ktoś zacznie działać, musi zaistnieć pewien bodziec, który 
nazywany jest inspiracją. Każde rozwiązanie, które nasuwa się przed 
zrealizowaniem pracy.jest subtelną formą pracy. Następnie praca ta przybiera 
postać działania. Najpierw trzeba przejść przez psychologiczny proces 
myślenia, czucia i podjęcia decyzji , i to nazywane jest bodźcem. A wiara 
towarzysząca wykonywaniu pracy jest w rzeczywistości wiedzą. Inspiracja do 
pracy jest samą pracą, jeśli pochodzi z pism świętych lub z instrukcji mistrza 
duchowego. Jeśli istnieje inspiracja i wykonawca, wtedy zmysły zostają 
zaangażowane w wykonanie rzeczywistej czynności. Umysł jest centrum 
wszystkich zmysłów, a przedmiotem jest sama praca. Takie są różne fazy 
pracy według opisu Bhagavad-gity. Suma wszystkich czynności nazywa się 
całością pracy. 

1EKST 1 9  

� d ią � � � g01lta;6: I 
� g01it4!Hłl� łf'łlą"ł.ę� � 11��1 1 

jiiiinam karma ca karta ca 
tridhaiva gw:za-bhedata� 

procyate gu'}a-sankhyiine 
yathiivac chrr.zu tany api 

jiiiinam-wiedza; karma-praca; ca-również; karta-wykonawca; ca-rów
nież; tridha-trzy rodzaje; eva-na pewno; gu'}a-bhedata�-odpowiednio do 
różnych gu'} natury; procyate-jest powiedziane; gu'}a-sankhyane-odpowied
nio do różnych gu'} natury; yathiivat-tak jak one działają; śr'.lu-słuchaj; 
tani-wszystkie z nich; api-również. 

11:.UMACZENIE 
Odpowiednio do trzech guQ natury materialnej, istnieją trzy rodzaje 

wiedzy, działania i dz iałających. Posłuchaj, a opiszę ci je. 

ZNACZENIE 
W rozdz. czternastym opisane zostały dokładnie trzy gu'}y natury material

nej .  W tym rozdz. powiedziano, że gu'}a dobroci oświeca, gu'}a pasji jest 
materialistyczna, a gu'}a ignorancji prowadzi do lenistwa i bierności. Jednak 
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wszystkie guł}y natury materialnej związują z tym światem materialnym; nie 
są one żródłem wyzwolenia. Nawet w guł} ie dobroci jest się uwarunkowanym. 
Rozdział siedemnasty opisuje różnego rodzaju kulty wyznawane przez różne 
typy ludzi, odpowiednio do ich usytuowania w guł}ach natury materialnej. W 
tym wersecie Pan pragnie mówić o różnych typach wiedzy, działających i 
samym działaniu, odpowiadającym tym trzem siłom natury materialnej .  

IBKST 20 

� � lłląłtoąąifl� I 
3ł fą •ł'ffi � � Rf.{ ff I f+ą 'fi� 1 1 .�  o 1 1  

sarva-bhute�u yenaikam 
bhiivam avyayam ik�ate 

avibhaktam vibhakte�u 
taj jniinam viddhi siittvikam 

sarva-bhute�u-we wszystkich żywych istotach; yena-przez którego; ekam 
-jeden; bhiivam-sytuacja; avyayam-niezniszczalny; ik�ate-widzi; avibhak
tam-niepodzielny; vibhakte�u-w niezliczonych podzielnych; tat-to; jniinam 
-wiedza; viddhi-wie; siittvikam-w guł}ie dobroci .  

TŁUMACZENIE 
Ta wiedza, dzięki której można widzieć w bytach wszystkich jedną 

n iepodzielną naturę duchową - n iepodzielną w podzielnych - jest wiedzą 
w guąie dobroci .  

ZNACZENIE 
Osoba, która widzi jednakową duszę w każdej żywej istocie, czy to w 

półbogu, czy istocie ludzkiej, zwierzęciu, ptaku, istocie wodnej czy roślinie, 
posiada wiedzę w guł}ie dobroci. Wszystkie żywe istoty posiadają dusze 
jednakowe, chociaż mają one różne ciała odpowiednio do swojego przeszłego 
postępowania. Jak zostało to opisane w rozdz. siódmym, siła życiowa 
przejawia się w każdym żywym ciele dzięki wyższej naturze Najwyższego 
Pana. A więc postrzeganie w każdym ciele tej jednej wyższej natury, siły 
życiowej ,  jest postrzeganiem w guł}ie dobroci. Ta żywa energia jest nieznisz-
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czałna, mimo iż c iała ulegają zniszczeniu. Widoczne różnice odnoszą się 
tylko do ciał, gdyż jest wiele form bytów materialnych w życiu uwarunkowa
nym; dlatego zdają się być one podzielnymi. Wiedza o tym prowadzi 
ostatecznie do samo-realizacj i .  

lEKST 2 1  

t'ł„ ... ' �  ........ „.„.„„flą„19( I 
itftr m m � Afł: UQ'( 1 1 �t" 

prfhaktvena tu yajjńanam 
nana-bhavan-prthag-vidhan 

vetti sarve$U bhute$U 
tajjńanam viddhi rajasam 

prthaktvena-z powodu podziału; tu-ale; yat-jńanam-bez wiedzy; nana
bhavan -różnorodne sytuacje; prthak-vidhan-różnie; vetti-ten, kto wie; 
sarve$u-we w&zystkich; bhute$u-żywych istotach; tat jńanam-ta wiedza; 
viddhi-musi zostać poznana; rajasam-w naturze pasji .  

lŁUMACZENIE 
Natomiast ta wiedza, która daje jedynie wizję różnych typów żywych 

istot zamieszkujących różne ciała - jest wiedzą w guąie pasj i .  

ZNACZENIE 
Koncepcja, według której to materialne ciało jest żywą istotą i wierzenie, że 

wraz ze zniszczeniem ciała zniszczeniu ulega również świadomość, nazywana 
jest wiedzą w gw.zie pasji .  Według tej wiedzy, przyczyną różnic POmiedzv 
ciałami jest rozwinięcie różnych typów świadomości poprzez te ciała, i nie ma 
oddzielnej duszy, która przejawiałaby świadomość. Ciało samo jest duszą i 
nie ma duszy oddzielnej od tego ciała. Według takiej wiedzy, świadomość jest 
tymczasowa albo jeszcze inaczej : nie ma dusz indywidualnych, ale istnieje 
dusza wszech-przenikająca, która jest pęłna wiedzy. a to ciało jest przejawie
niem tymczasowej ignorancji .  Lub też, istnieje tylko ciało i nie ma oprócz 
niego żadnej określonej duszy indywidualnej czy też Duszy Najwyższej . 
Wszystkie tego typu koncepcje uważane są za wytwory gu1.1y pasji . 
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lEKST 22 

� tffllął:;'fiAiłP<flfij ijifiitlf!'łił( I 
�� � łlfłiłfij@l:'.l(łlł( ' ' � �" 

yar ru krtsnavad ekasmin 
karye sakram ahairukam 

arauvarrhavad alpam ca 
rar ramasam udahrram 

[Rozdz. 1 8  

yar-ten, który; tu -ale; krrsnavar-wszystko; ekasmin-w jednym; karye
praca; sakram -przywiązany; ahaitukam-bez powodu; attatva-arthavat
nierzeczywisty; alpam ca-i bardzo uboga; rat-ta; tamasam-w gu1,1ie ciem
ności; udahrtam -mówi się. 

1ł.. UMACZENIE 
A wiedza, która przyw iązuje do jednego typu pracy, traktowanej jako 

wszystko we wszystkim, uboga w prawdę i znikoma - jest wiedzą w guQie 
ignorancji .  

ZNACZENIE 
"Wiedza" pospolitego człowieka jest zawsze w gu1,1ie ignorancji ,  ponieważ 

każda żywa istota w życiu uwarunkowanym rodzi się w gu1,1ie ignorancji .  Kto 
nie rozwija wiedzy zdając się na autorytety czy zalecenia pism świętych, ten 
posiada wiedzę ograniczającą się do ciała. Nie jest on zainteresowany 
postępowaniem odpowiednio do wskazówek pism objawionych. Dla niego 
Bogiem są pieniądze, a wiedza sprowadza się do zaspokajania potrzeb 
cielesnych. Taka wiedza nie ma żadnego związku z Prawdą Absolutną. Jest 
ona mniej lub bardziej wiedzą zwykłych zwierząt: wiedzą o jedzeniu, spaniu, 
obronie i prokreacji .  Wiedza taka opisana została tutaj jako produkt gu1,1y 
ciemności. Innymi słowy, wiedza dotycząca duszy odrębnej od ciała jest 
wiedzą w gu1,1ie dobroci. Wiedza produkująca wiele teorii i doktryn za pomocą 
zwykłej logiki i spekulacji umysłowych jest produktem gu1,1y pasji; podczas 
gdy wiedza dotycząca jedynie wygód cielesnych jest wiedzą w gu1,1ie 
ignorancji . 

lEKST 23 

f.A<ł �t<fldq<1•1t,<t: � I  
3ł'łll">łł'1J'11 � q'E'fffll�ą\IJ""'"� 1 1 �� 1 1  
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niyatam sańga-rahitam 
araga-dve�ata� krtam 

aphala-prepsuna karma 
yat tat sattvikam ucyate 

809 

niyatam-uregułowany; sańga-rahitam-'oez przywiązania; araga-dve�ata� 
-bez miłości łub nienawiści; krtam-wykonywana; aphala-prepsuna-'oez 
owoców; karma-czyny; yat-te, które; tat-te; sattvikam-w gu1Jie dobroci; 
ucyate-j('st nazywana. 

Il. UMACZENIE 
Jeśl i  zaś  o c hodzi  dz iałanie, to ten czyn, który pełniony jest zgodnie 

z obowiązkiem, bez przyw iąz ania, bez m iłości czy nienawiści, przez 
tego, kto wyrzekł się owoców z n iego pochodzących, nazywany jest 
czynem w guQie dobroci. 

ZNACZENIE 
Określone obowiązki zawodowe zalecane przez pisma święte, odpowiednio 

do różnych porządków i podziałów społecznych, wykonywane bez przywią
zania albo roszczenia sobie prawa własności do ich efektów i tym samym bez 
miłości czy nienawiści, i wykonywane w świadomości K�i:iy, dla zadowolenia 
Najwyższego, a nie dla własnej satysfakcj i  czy zadowolenia własnych 
zmysłów, nazywane są działaniem w gu1Jie dobroci. 

lEKST 24 

� 'łilłi�"łl � el(IRot iff �: I 
� 'ł!�l441� dsł}iitOJG;l(dł( 1 1�\łll 

yat tu kamepsuna karma 
saha1Jkare1Ja va puna� 

kriyate bahulayasam 
rad rajasam udahrtam 

yat-ta, która; tu-ale; kama-ipsuna-z korzystnym rezultatem; karma
praca; sahankiire1Ja-z ego; va-albo; puna�-ponownie; knyate-wykony
wana; bahula-ayasam-z wiełkiem nakładem pracy; tat-ta; rqjasam-w gu1Jie 
pasji; udahrtam-jest nazywana. 
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Tt. UMACZENIE 
Ten czyn natomiast, który spełniany jest z wielkiem nakładem pracy, 

przez tego, kto dąży do zaspokojenia swoich pragnień, i który wyrasta z 
fałszywego ego, nazywany jest działaniem w guąie pasji .  

IBKST 25 

3ł!l'ł•lł " fhflłM4� ę � I 
� � ą'('i'tiiijijł'1td 1 1��11 

anubandham k�ayam himsam 
anapek�ya ca pauru�am 

mohad arabhyate karma 
yat tat tamasam ucyate 

anubandham-przyszła niewola; k�ayam-rozproszona;· himsam-gwa� 
anapek�ya-bez brania pod uwagę skutków; ca-również; pauru�am-niepo
kojąca dla innych; mohat-przez złudzenie; arabhyate-rozpoczęta; karma
praca; yat-ta; tat-która; tamasam-w gu!lie ignorancji; ucyate-jest nazywana. 

Tt. UMACZENIE 
Ten zaś czyn, który spełniany jest w n iewiedzy i złudzeniu, bez brania 

pod uwagę przyszłych konsekwencji i niewoli, której jest przyczyną, 
który przynosi tylko szkodę i jest niepraktyczny - jest działaniem w guąie 
ignorancji. 

ZNACZENIE 
Z czynów swoich trzeba się rozliczać przed państwem albo przed pośredni

kami Najwyższego Pana, nazywanymi Yamadiitami (Yamadiitas). Nieodpo
wiedzialne działanie powoduje zawsze różnego rodzaju zakłócenia, ponieważ 
niszczy ono zasady pism świętych. Często oparte jest ono na przemocy i jest 
niepokojące dla innych żywych istot. Takie nieodpowiedzialne czyny przepro
wadzane są w świetle własnego doświadczenia. To nazywane jest złudzeniem. 
A wszelkie takie złudne działanie jest produktem gu!IY ignorancji. 

IBKST 26 

i'ffiijflą(ą 1(\ \l�ffl i(ijqf;ąą: I 
fi{:cą�«lfflf4ą;m m ijlRąąi �'łt "�'" 
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mukta-sańgo' nahamvadi 
dhrty-utsaha-samanvita!z 

siddhy-asiddhyor nirvikara!z 
karta sattvika ucyate 

8 1 1 

mukta-sańga!z-wolny od wszelkich związków materialnych; anaham
vadi-bez fałszywego ego; dhrti-utsaha-z wielkim entuzjazmem; samanvita!z 
-o takich kwalifikacjach; siddhi-doskonałość; asiddhyo!z-niepowodzenie; 
nirvikara!f-bez zmiany; karta-działający; sattvika!z-w gw.zie dobroci; ucyate 
-jest nazywany. 

11:. UMACZENIE 
Kto w działaniu swym wolny jest od materialnych przywiązan 1 

fałszywego ego, kto jest entuzjastyczny i rozsądny, obojętny tak wobec 
sukcesu, jak i niepowodzenia - ten działa w guąie dobroci. 

ZNACZENIE 
Osoba świadoma Kr�QY jest zawsze transcendentalna do gurz natury 

materialnej. Nie liczy ona na rezultaty pracy powierzonej sobie, gdyż jest 
ponad fałszywe ego i dumę. Jednak jest zawsze entuzjastyczna aż do 
zakończenia tej pracy. Nie przejmuje się trudami,  których się podjęła i jest 
zawsze pełna zapału. Nie dba o sukces czy niepowodzenie; jest jednakowa 
zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia. Taka osoba usytuowana jest w 
gurzie dobroci. 

lEKSf 27 

U1ft ą;frt;�fłcurl•.n fio6i1:iłcM�: I 
rim�: CMft mm: ąR�fiłą: "�"li 

ragi karma-pha/a-prepsur 
/ubdho himsatmako'śuci!z 

har�a-śokanvita!z karta 
rqjasa!z parikirtita!z 

ragi-bardzo przywiązany; karma-pha/a-do owoców pracy; prepsu!z
pragnąc; lubdha!z-chciwy; himsa-atmaka!f-zawsze zazdrosny; aśuci!z-
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nieczysty; har$a-.śoka-an vita&-skomplikowany, z radością i ze smutkiem; 
karta-osoba w ten sposób działająca; riijasa&-w gu!lie pasji; parikirtita&-jest 
nazywany. 

11:. UMACZENIE 
Lecz kto przywiązany jest do owoców swej pracy i dla siebie zatrzymać 

je pragnie, kto chciwy jest, zazdrosny i n ieczysty, u legając szczęściu  i 
n ieszczęściu, ten dz iała w guQie pasji .  

ZNACZENIE 
Zbyt duże przywiązanie do pewnego typu pracy czy do jej rezultatów, 

wynika ze zbytniego przywiązania do materializmu, ogniska domowego, 
domu, żony, dzieci. Osoba o takim przywiązaniu nie jest zainteresowana 
postępem w życiu duchowym. Pragnie ona jedynie uczynić ten świat tak 
materialnie wygodnym, jak to tylko możliwe. Jest ona na ogół bardzo chciwa i 
myśli ,  że wszystko co osiągnęła jest trwałe i nigdy tego nie utraci. Z reguły jest 
też bardzo zazdrosna i gotowa uczynić wszystko dla zadowolenia własnych 
zmysłów. Dlatego jest ona nieczysta i nie dba o to, czy jej dochody są uczciwe, 
czy nie. Jest bardzo szczęśliwa, kiedy odnosi sukces w swoim działaniu i 
bardzo przygnębiona, jeśli to działanie nie zakończy się sukcesem. Taka 
osoba jest w gw;ie pasji .  

TEKST 28 

�: �= �1'l: ml �"&Mil�: I 
f<{1J� �� "' <tiit m1"i � 1 1  ��l i  

ayukta& prakrta& stabdha& 
śa{ho nai$krtiko' lasa& 

vi$adi dirgha-sutri ca 
karta tamasa ucyate 

ayukta&-bez brania pod uwagę zaleceń pism świętych; priikrta&-materia
listyczna; stabdha&-zawzięta; śa{ha&-zakłamana; nai$krtika&-biegła w 
oszukiwaniu innych; a/asa&-leniwa; vi$adi-posępna; dirgha-sutri-ociąga
jąca się; ca-również; karta-działający; tamasa&-w gu!lie ignorancji; ucyate 
-jest nazywany. 
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11:. UMACZENIE 
A kto zawsze angażuje się w pracę n iezgodną z zaleceniami pism 

świętych, kto material istą będąc z awzięty jest, zakłamany i obrażl iwy w 
stosunku do innych, kto jest leniwy, ociągający się i zawsze posępny, ten 
działa w gul'}ie ignorancji .  

ZNACZENIE 
Pisma święte informują, jakiego rodzaju prace należy wykonywać, ajakich 

nie należy podejmować. Ci, którzy nie dbają o instrukcje pism, angażują się w 
prace zakazane i takie osoby są na ogół materialistami. Działają oni 
odpowiednio do gul} natury, a nie do zaleceń pism świętych. Z reguły osoby 
takie nie są zbyt uprzejme i przeważnie są bardzo przebiegłe, będąc też 
ekspertami w obrażaniu innych. Są one bardzo leniwe i jeśli nawet mają jakiś 
obowiązek do spełnienia, to nie wykonują go właściwie i odkładają go na 
póżniej .  Dlatego zdają się być posępnymi. Ociągają się w swojej pracy; 
wszystko co może zostać zrobione w ciągu godziny, ciągną całymi łatami. 
Takie osoby usytuowane są w gu1:1ie ignorancji .  

TEKST 29 

� �� go1a�["ąlf � I 
,n .... ą•u"łq�°101 'l'4";.„ � l l �Q..1 1  

buddher bhedam dhrteś caiva 
gu1:1atas tri-vidham śr1:1u 

procyamiinam aśe�e1:1a 
prthaktvena dhananjaya 

buddhe&-intełigencji; bhedam-różnice; dhrte&-wytrwałości; ca-również; 
eva-na pewno; gw:zata&-przez siły natury materialnej; tri-vidham-trzy 
rodzaje; śr1:1u-posłuchaj; procyamiinam-opisane przeze Mnie; aśe�e1:1a
dokładnie; prthaktvena-różnie; dhananjaya-0 zdobywco bogactw. 

11:. UMACZENIE 
A teraz, O zdobywco bogactw, posłuchaj, proszę, a powiem ci dokładnie 

o trzech rodzajach rozumienia i determinacj i ,  odpowiadających trzem 
gul'}om natury materialnej. 
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ZNACZENIE 
Teraz, po objaśnieniu wiedzy, przedmiotu wiedzy i znawcy, w trzech 

różnych kategoriach (odpowiednio do gu1,1 natury), Pan w ten sam sposób 
tłumaczy inteligencję i determinację działającego. 

TEKST 30 

qft ę r.rtfł � 'f't4'i•tlf łlqlłA I 
���ąt�!f{: �fPft� ijl�iftl  11ąo 1 1  

pravrttiin ca nivruiin ca 
kiiryiikiirye bhayiibhaye 

bandhain mok�ain ca yii veui 
buddhi� sii piirtha sauviki 

pravruim-zasługując; ca-również; nivruim-nie zasługując; kiirya-praca; 
akiirye-skutek; bhaya-bojażliwy; abhaye-wołny od strachu; bandham
zobowiązanie; mok�am ca-i wyzwolenie; yii-ten, który; veui-wie; buddhi� 
-zrozumienie; sa-to; piirtha-0 synu Pfthy; sauviki-w gu1,1ie dobroci. 

11:,UMACZENIE 
O synu Prthy, to rozumienie, dzięki któremu wie się, co należy, a czego 

n ie należy czynić; czego należy, a czego nie należy się obawiać; co jest 
przyczyną n iewol i, a co do wyzwolenia prowadzi - takie rozumienie 
właściwe jest guąie dobroci. 

ZNACZENIE 
Czynności, które wykonywane są zgodnie z zaleceniami pism świętych, 

nazywane są pravrtti, czyli czynami, które należy spełniać. Te natomiast 
czyny, które nie są polecane przez pisma, powinny zostać zarzucone. Kto nie 
zna wskazówek pism świętych, ten uwikłuje się w działanie i skutki tego 
działania. Rozumowanie, które za pomocą inteligencji pozwała rozróżniać te 
rzeczy. jest rozumowaniem w gu1,1ie dobroci. 

TEKST 3 1  

tf1fT � :ą � 'ąl'fitłfiN :ą I 
3ltfqtąN::st"11fłl ef,{: «T � mmT l i ą � l i  
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yaya dharmam adharmam ca 
karyam cakaryam eva ca 

ayathavat prajanati 
buddhi� sa partha rajasi 
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yaya-przez którego; dharmam-zasady religii; adharmam ca-i niereli
gijność; karyam-praca; ca-również; akaryam-czego nie należy robić; 
eva-na pewno; ca-również; ayathavat-niedoskonale; prajanati-wie; 
buddhi�-inteligencja; sa-to; partha-0 synu Prthy; rqjasi-w gw;ie pasji .  

TŁUMACZENIE 
Natomiast to rozumienie, które nie jest w stanie odróżnić rel igijnego 

sposobu życia od bezbożnego; czynów, które spełniane być powinny od 
tych, które są niewskazane, to niedoskonałe rozumienie, O synu Prthy, 
właściwe jest guąie pasj i. 

ZNACZENIE 
Inteligencja w gw;ie pasji zawsze działa na opak. Przyjmuje za religię to, co 

nie jest właściwie religią, a odrzuca religię prawdziwą. Wszystkie poglądy i 
czynności są nierozważne. Człowiek o inteligencji w gw;ie pasji uważa wielką 
duszę za człowieka pospolitego, a człowieka pospolitego za wielką duszę. 
Prawdę uważa za nieprawdę, a nieprawdę przyjmuje za prawdę. W swoim 
działaniu wybiera zawsze niewłaściwą drogę, dlatego inteligencja jego jest w 
gu1Jie pasji .  

lEKST 32 

3fd 1il4fłł� 1fT � dqijlłdl I 
ijątwrtPąqfhtiłł �: m� �li :\'� 1 1  

adharmam dharmam iti ya 
manyate tamasavrta 

sarvarthan viparitamś ca 
buddhi� sa partha tamasi 

adharmam-bezbożność; dharmam-religia; iti-w ten sposób; ya-który; 
manyate-myśli; tamasa-przez złudzenie; avrra-przykryty; sarva-arthan
wszystkie rzeczy; viparitan-zły kierunek; ca-również; buddhi�-inteligencja; 
sa-to; partha-0 synu Prthy; tamasi-w gu1Jie ignorancji . 
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11:.UMACZENIE 
To zaś rozumienie, które bezbożność za religię przyjmuje, a rel igię za 

bezbożność, które - będąc pod wpływem złudzenia i ciemności - zawsze 
w złym kierunku zmierza, takie rozumienie jest, O Piirtho, w guąie igno
rancji. 

lEKST 33  

'R'1n' im � ir.f!SllOcPł:ł4"41t: I 
tilłt"11.ą0i„1R'4'1 '!A: m � tt•R-1" 1 1 ą�11 

dhrtya yaya dharayate 
manal} pra1Jendriya-knj1al} 

yogenavyabhicari1Jya 
dhrtil; sa partha sattviki 

dh(lya-determinacja; yaya-przez którą; dharayate-jest utrzymywana; 
manal}-umysł; pratJa-życie; indriya-zmysły; kriyal}-czynności; yogena
przez praktykę yogi; avyabhicaritJya-bez przerwy; dhrtil;-takie zdecydo
wanie; sa-to; partha--0 synu Pfthy; sattviki-w gutJie dobroci. 

11:.UMACZENIE 
O synu Prthy, to niezłomne postanowienie, które podtrzymywane jest 

przez praktykę yogi i w ten sposób kontroluje umysł, życie i czynności 
zmysłów, jest postanowieniem w naturze dobroci .  

ZNACZENIE 
Yoga jest środkiem do zrozumienia Duszy Najwyższej .  Kto z niezmienną 

determinacją skupia się na Duszy Najwyższej, koncentrując swój umysł, życie 
i czynności zmysłowe na Najwyższym, ten angażuje się w świadomość Km1y. 
Ten rodzaj determinacji jest w gu'}ie dobroci .  Ważne tutaj jest słowo 
avyabhicari'}ya, gdyż odnosi się ono do osób, które zaangażowane są w 
świadomośćKm1y i które nigdy nie schodzą z tej ścieżki.jako że wszelkie inne 
działania przestały je już interesować. 
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lEKSf 34 

1f1fT � � �sł-J I 
� 9� 'lft\': m qrt\-mRft 1 1 ąv 1 1  1 

yaya tu dharma-kamarthan 
dhrtya dharayate'rjuna 

prasańgena phalakańk�i 
dhrti� sa partha rąjasi 
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yaya-przez które; tu-ale; dharma-kama-art han-dla religijności i rozwoju 
ekonomicznego; dhrtya-przez determinację; dharayate-w takich warunkach; 
arjuna-0 Arjuno; prasańgena-dlatego; phala-akańk�i-pragnąc efektów; 
dhrri�-determinacja; sa-ta; partha-0 synu Pfthy; rajasi-w gw;iie pasji. 

Il. UMACZENIE 
A ta determinacja, poprzez którą nie odstępuje się od praktykowania  

religii dla materialnych korzyści, od rozwoju ekonomicznego i zadowa
lania zmysłów, jest, O Arjuno, w naturze pasj i. 

ZNACZENIE 
Każda osoba, która zawsze liczy na korzyści materialne płynące z 

praktykowania religii czy działalności ekonomicznej ,  której jedynym pragnie
niem jest zadowalanie zmysłów i której umysł i zmysły są tym tak pochłonięte, 
że całe życie temu poświęca, taka osoba jest w gw;iie pasji. 

lEKSf 35  

1f1'T � � mt � � � I  
o:t' fątrif �if\lT "lftf: m 1łl� �mft I l'ą � 1 1  

yaya svapnam bhayam śokam 
vi�adam madam eva ca 

na vimuncari durmedha 
dhrti� sa partha tamasi 
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yaya-przez którą; S\•apnam-sen; bhayam-bojażń; śokam-rozpacz; vi
,5lidam-posępność; madom-złudzenie; eva-na pewno; ca-również; na
nigdy; l'imuiicati-jest wyzwolony; durmedha�-nieinteligentny; dhrti�-deter
minacja; sa-ta; partha--0 synu Pfthy; tamasi-w gu'}ie ignorancji .  

11:, UMACZENIE 
Ta zaś n ieinteligentna determinacja, która nie wychodzi poza marzenie 

senne, boj aźń ,  rozpacz ,  przygnębienie i złudzen ie ,  jest determ inacj ą  
w gul)ie ciemności. 

ZNACZENIE 
Nie należy z tego wyciągnąć wniosku, że osoba w gu'}ie dobroci nie miewa 

snów. Tutaj sen oznacza nadmiar snu. Marzenia senne są zawsze obecne : sen 
jest zjawiskiem naturalnym zarówno w gu'}ie dobroci, jak i pasji czy 
ignorancji . Ale ci, którzy nie potrafią zrezygnować z nadmiaru snu, którzy nie 
mogą wyzbyć się dumy pochodzącej z posiadania przedmiotów materialnych 
i którzy zawsze śnią o panowaniu nad naturą materialną, których umysł i 
zmysły są całe życie tym pochłonięte, takie osoby są w gu'}ie ignorancji .  

TEKST 36-37 

� Rąą1;ff RrfiN � if 'f(d�'ł I 
3j+ql(11S::łłd ą;r�:�:ąf.t•1;of6 1 1ąą 1 1  
� rą,fqą qf<o11fcs'l<flqłłi( I 
�(11fią* sthtiłłl�łł!f.lst�Ud>'iili( l i  ą\91 1 

sukhain tv idaniin tri-vidhain 
śrfJu me bharatar,5abha 

abhyasad ramate yatra 
du�khantain ca nigacchati 

yat rad agre vi,5am iva 
pari'}ame' mrtopamam 

/al sukhain sauvikain proklam 
atma-buddhi-prasada-jam 

sukham-szczęście; tu-ale; idanim-teraz; tri-vidham-trzy rodzaje; śr�1u
słuchaj; me-ode Mnie; bharatar,5abha--O najlepszy spośród Bharatów; 
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abhyasat-przez praktykę; ramate-podmiot radości; yatra-gdzie; dul;zkha
nieszcz�ście; antam-koniec; ca-również; nigacchati-osiąga; yat-to, które; 
tat-to; agre-na początku; vi�am iva-jak trucizna; paril:iame-na końcu; 
amrta-nektar; upamam-w porównaniu do; tat-to; sukham-szczęście; sattvi
kam-w gw;ie dobroci; proklam-jest powiedziane; atma-dusza; buddhi 
-inteligencja; prasada-jam-zadowalający. 

Il.UMACZENIE 
O najlepszy spośród Bharatów, teraz posłuchaj, proszę, o trzech 

rodzajach szczęśc ia, którymi cieszy się uwarunkowana dusza, a poprzez 
które może ona czasami położyć kres wszelkim n ieszczęściom. To, które 
na pocz ątku może być j a k  truci zna, ale pod koniec smakuje jak  nektar 
i które do samo-real i zacj i budzi, nazywane jest szczęściem w gul}ie 
dobroci. 

ZNACZENIE 
Uwarunkowana dusza ciągłe usiłuje znaleźć szczęście w życiu materialnym. 

W ten sposób żuje ona przeżute. Ale czasami, w czasie przeżuwania takich 
radości materialnych, dzięki obcowaniu z wielką duszą, zostaje ona uwolniona 
z niewoli materialnej .  I nnymi słowy, uwarunkowana dusza zawsze jest 
zaangażowana w jakiś rodzaj zadowalania zmysłów, ale kiedy, dzięki 
obcowaniu z odpowiednimi osobami, zrozumie, że jest to jedynie c iągłe 
powtarzanie tej samej rzeczy, kiedy rozbudzona zostanie jej prawdziwa 
świadomość Km1y. zostaje czasami wyzwolona od takiego powtarzającego 
się ( tak zwanego) szczęścia. 

W dążeniu do samo-realizacji należy przestrzegać wielu zasad mających na 
celu kontrolowanie umysłu i zmysłów i skoncentrowanie umysłu na Duszy 
Najwyższej. Wszystkie te procesy są bardzo trudne, gorzkie jak trucizna, ale 
jeżeli ktoś odnosi sukces w przestrzeganiu tych zasad i osiąga pozycję 
transcendentalną, wtedy zaczyna rozkoszować się nektarem prawdziwego 
życia. 

lEKST 38 

,ą,4p�ą444°1•iitt\'łd;�S'lJ'jqq( I 
qf(uuft fą,fłtą � � � 1 1 ą� 1 1  

vi�ayendriya-samyogad 
yat tad agre'mrtopamam 
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paril.1ame vi$am iva 
tat sukham riljasam smrtam 

vi$aya-przedmiot zmysłów; indriya-zmysły; samyogat-kombinacja; yat 
-to; lat-które; agre-na początku; amrta-upamam-takjak nektar, pari1,1iime 
-na końcu; Vi$am iva-jak trucizna; lat-to; sukham-szczęście; rajasam-w 
gu1,1ie pasji; smrtam-jest uważane. 

11:. UMACZENIE 
Natomiast to szczęście, które czerpane jest z kontaktu z mysłów z 

przedmiotami zmysłów i które zdaje się być na początku nektarem, lecz 
trucizną jest na końcu, jest szczęściem w guqie pasji .  

ZNACZENIE 
Młody mężczyzna spotyka młodą kobietę i zmysły nakłaniają go do 

patrzenia na nią, dotykania jej i w końcu do zbliżenia seksualnego. Na 
początku może to być dla zmysłów bardzo przyjemne, ale w końcu albo po 
pewnym czasie, staje się trucizną. Odchodzą od siebie albo następuje rozwód, 
czemu towarzyszy rozpacz, smutek, etc. Takie szczęście jest zawsze w gu1,1ie 
pasji . Szczęście czerpane z połączenia zmysłów z przedmiotami zmysłów jest 
zawsze przyczyną niedoli i dlatego należy unikać go za wszelką cenę. 

lEKST 39 

� � :ą- � i?lC:"łłłlc:łł"ł: I 
f.ł�li?S�Słłłi(h� 6fłlłł�OJ4'1(6'( 1 1 ą� 1 1  

yad agre canubandhe ca 
sukham mohanam atmana� 

nidra/asya-pramadouham 
tal tamasam udahrtam 

yat-to, które; agre-na początku; ca-również; anubandhe- związując; 
ca-również; sukham-szczęśc ie; mohanam-złudzenie; atmana�-duszy; ni 
dra-spanie; a/asya-lenistwo; pramada-złudzenie; ullham-zrodzone z; tal 
-to; tamasam-w gu1,1ie ignorancji; udahrtam -jest nazywane. 
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lł..UMACZENIE 
A to szczęście, które jest na samo-realizację ślepe, które jest złudzeniem 

od początku do końca i które powstaje ze snu, lenistwa i złudzenia - jest 
szczęściem w guąie ignorancji .  

ZNACZENIE 
Ten, kto znajduje przyjemność w spaniu, jak również ten, kto nie ma pojęcia 

o tym, co wypada a co nie wypada, jest z pewnością w gur.zie ignorancji. Dla 
osoby w gur.zie ignorancji wszystko jest złudzeniem. Nie ma tu szczęścia ani na 
początku, ani na końcu. Osoba w gur.zie pasji może odczuwać na początku 
pewien rodzaj krótkotrwałego szczęścia, które w końcu kończy się nieszczę
ściem, ale dla osoby w gur.zie ignorancji istnieje tylko nieszczęście, od 
początku do końca. 

lEKST 40 

;r � �oqf ą'l AA fu ą'T �: I 
� Słt��j:ffi �: ��: 1 1\lo l l  

na tad asti prthivyam va 
divi deVe!jU va puna� 

sauvam prakrti-jair muktam 
yad ebhi� syat tribhir gur.zai� 

na-nie; tat-to; asti-jest; p{'thivyam-we wszechświecie; va-albo; divi-na 
wyższych systemach planetarnych; deve:ju-pomiędzy półbogami; va-albo; 
puna�-ponownie; sallvam-egzystencja; prakrti-jai�-pod wpływem natury 
materialnej; muktam-wyzwolony; yat-ten; ebhi�-przez to; syat-tak staje 
się; tribhi�-przez trzy; gunai�-siły natury materialnej . 

lł..UMACZENIE 
Nie ma żadnej istoty ani tulaj, ani w wyższych systemach planetarnych 

pośród półbogów, która wolna byłaby od trzech guą natury materialnej. 

ZNACZENIE 
Pan podsumowuje tutaj całkowite oddziaływanie trzech sił natury material

nej na cały wszechświat. 
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lEKSf 4 1  

"'"o'"�ąfi\�r � -ą m 1 
� stFi\łł'ffilf.t �łłląst�: ll'd� l l  

brahma1Ja-k!falriya-viśam 
śudra!Jam ca parantapa 

karma!Ji pravibhaktani 
svabhava-prabhavair gu1Jail;i 

[Rozdz. 1 8  

brahma1Ja-bramini; k!fatriya-k!fatriyowie; viśam-vaiśyowie; śudril!Jilm 
-śudrowie; ca-i; parantapa--0 pogromco wroga; karma1Ji-czynności; pra
vibhaktani-dzielą się; svabhava-własna natura; prabhavail;i-zrodzona z; 
gu1Jail;i-przez siły natury materialnej .  

1ł.. UMACZENIE 
Klasy braminów, k�atriyów, vaiśyów i śudrów, O pogromco wroga, 

rozróżniane są według cech pracy, odpowiadających tym siłom natury 
materialnej. 

lEKSf 42 ' 
� �: � �1tĄ,uJąqą ę I 
� fą�11ot•łlrat'ł4��� 11\ł�l l  

śamo damas tapaJ:i śaucam 
k!fantir arjavam eva ca 

jizanam vijizanam astikyam 
brahma-karma svabhava-jam 

śamal;i-spokój; damal;i-samo-kontrola; tapal;i-prostota; śaucam-czys
tość; k!filnti/;i-tolerancja; arjavam-uczciwość; eva-na pewno; ca-i; jizanam 
-mądrość; v{iizanam-wiedza; astikyam-religijność; brahma-braminów; 
karma-obowiązek; svabhava-jam-zrodzony z własnej natury. 

1ł.. UMACZENIE 
Spokój, samo-kontrola, prostota, czystość, tolerancja, uczciwość, mą

drość, wiedza i religijność - to cechy, według których postępują bramini. 
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1EKST 43 

� � � � :ą1cqqe1ąął( I ��lf(Cfłf � cri' �  l l \lą 1 1  
śauryam rejo dhrtir dilk$yam 

yuddhe capy apalayanam 
danam iśvara-bhavaś ca 

k$illram karma svabhava-jam 
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śauryam-bohaterstwo; tejab-siła; dhrtib-determinacja; dilk$yam-zarad
ność; yuddhe-w walce; ca-i; api-również; apa/ayanam-nie unikający; 
danam-hojność; iśvara-przewodnictwo; bhavab-natura; ca-i; k$illram 
k$atriya; karma-obowiązek; svabhava-jam-zrodzony z własnej natury. 

TŁUMACZENIE 
Bohaterstwo, siła, determinacja, zaradność, odwaga w walce, hojność i 

umiejętność przewodzenia cechują postępowanie k�atriyów. 

1EKST 44 

t1N•rHą-ąą1fU1�4 � � I 
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kf$i-gorak$ya-va�ijyam 
vaiśya-karma svabhava-jam 

paricaryatmakam karma 
śudrasyapi svabhava-jam 

kr$i-orka; go-krowy; rak$ya-ochrona; va�l}yam-handel i rzemiosło; 
vaiśya-vaiśya; karma-obowiązek; svabhava-jam-zrodzony z własnej natu
ry; paricarya-służba; atmakam-natura; karma-obowiązek; śudrasya
śudrów; api-również; svabhava-jam-zrodzony z własnej natury. 

TŁUMACZENIE 
Rolnictwo, ochrona krów oraz handel i rzemiosło są zajęciami vaiśyów. 

Zaś obowiązkiem śudrów jest praca i służba dla innych. 



824 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

lEKST 45 

� � 4'�'4ł fli<d: � �q 9R! I 
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Sl'e sve karmal}y abhirata� 
sainsiddhiin /abhate nara� 

svakarma-nirata� siddhiin 
yatha vindati tac ch!1Ju 

[Rozdz. 1 8  

sve-własny; sve-własny; karmal}i-w pracy; abhirata�-przestrzegając; 
sainsiddhim-doskonałość; labhate-osiąga; nara�-człowiek; svakarma
przez swój obowiązek; nirata�-zaangażowany; siddhim-doskonałość; ya
tha-jak; vindati-osiąga; tal-to; Śr!Ju-michaj .  

1Ł UMACZENIE 
Przez pełnienie swego obowiązku każdy czfowiek może osiągnąć 

doskonałość. Posłuchaj, a powiem ci ,  w jaki sposób stać się to może. 

lEKST 46 

�: � ifit rifil'( � I  
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yata� pravruir bhutanain 
yena sarvam idain latam 

svakarma!Ja tam abhyarcya 
siddhiin vindati manava� 

yatałz-od którego; pravr1tiłz-emanacja; bhutanam-wszystkich żywych 
isto� yena-przez którego; sarvam-wszystkie; idam-to; latam-przenikający; 
svakarmal}a-w swoich obowiązkach; tam-Jego; abhyarcya-wiełbiąc; sidd
him-doskonałość; vindati-osiąga; manava!z-człowiek. 

lŁUMACZENIE 
Przez wielbienie Pana, będącego żródłem wszystkich stworzeń i 

przenikającego wszystko, człowiek może - pełniąc swoje obowiązki -
stać się doskonałym. 
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ZNACZENIE 
Jak zostało to oznajmione w rozdz. piętnastym, wszystkie żywe istoty są 

fragmentarycznymi cząstkami Najwyższego Pana. Zatem Najwyższy Pan jest 
żródłem ich wszystkich. Potwierdzone jest to w Vediinta-sutrze: janmiidy 
asya yata�. Najwyższy Pan jest więc początkiem życia w każdej żywej 
istocie . I Najwyższy Pan, poprzez Swoje dwie energie - wewnętrzną i zewnę
trzną - jest wszech-przenikający. Dlatego należy czcić Najwyższego Pana 
razem z Jego energiami. Na ogół wielbiciele ze szkoły Vai�Qava wielbią 
Najwyższego Pana wraz z Jego energią wewnętrzną. Jego energia zewnętrzna 
jest wypaczonym odbiciem energii wewnętrznej. Energia zewnętrzna jest 
tłem, ale Najwyższy Pan, poprzez ekspansję Swojej kompletnej części jako 
Paramatrna, usytuowany jest wszędzie. JestOn DusząNajwyższą wszystkich 
półbogów, istot ludzkich, zwierząt - jest wszędzie. Należy zatem zrozumieć, 
że naszym obowiązkiem, jako cząstek Najwyższego Pana, jest pełnienie 
służby dla Najwyższego. Każdy powinien być zaangażowany w służbę 
oddania dla Pana, w pełnej świadomości Kr�DY· To poleca ten werset. 

Każdy powinien myśleć, że jest zaangażowany w określony typ zajęć przez 
Hr�ikeśę, pana zmysłów. I Najwyższa Osoba Boga, Śri Kr�Qa, powinien być 
wielbiony przez wyniki pracy, w którą dana osoba jest zaangażowana. Jeśli 
ktoś zawsze myśli w ten sposób, w pełnej świadomości Kr�DY, wtedy dzięki 
łasce Pana staje się on w pełni świadomy wszystkiego. Jest to doskonałością 
życia. Pan mówi w Bhagavad-gicie: te�iim aham samuddhartii. Najwyższy 
Pan Sam bierze odpowiedzialność za wyzwolenie takiego wielbiciela .A to jest 
najwyższą doskonałością życia. Bez względu na to, jakie ktoś zajęcie pełni, 
jeśli służy on Najwyższemu Panu - osiągnie najwyższą doskonałość. 

TEKST 47 

�ą IP(ą'li(f fą-g'ar: Q('lql€(ą��d I( I 
�łlti4f.tłłd d- tci'łtli1� tą;�"( l l\ł\91 1 

śreyiin sva-dharmo vigw:za� 
para-dharmat svanu�{hitat 

svabhiiva-niyatam karma 
kurvan niipnoti kilbi�am 

śreyan-lepsze; sva-dharma�-swoje własne zajęcia; v1gu�a�-niedoskonale 
wykonywane; para-dharmiit-zajęcie kogoś innego; svanu�{hitat-doskonale 
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wykonane; s1'abhava-n(vatam-obowiązki zgodne z czyjąś naturą; karma
praca; kurva11-wykonując; na-nigdy; apnoti-osiąga; ki/bi,rnm-skutki grze
chów. 

Il. UMACZENIE 
Lepiej pełnić obowiązki własne, choćby niedoskonałe, niż przejmować 

obowiązki innych, nawet gdyby się je miało pełnić w sposób doskonały. 
Kto pełni przepisane obowiązki, będące w zgodzie z jego własną naturą, 
ten nigdy nie podlega grzesznym reakcjom. 

ZNACZENIE 
Jakie są to obowiązki, mówi o tym Bhagavad-gita. Jak to zostało już 

przedyskutowane w wersetach wcześniejszych, obowiązki braminów, k$alri
yów, vaiśyów i śudrów odpowiadają określonym gU1Jom natury materialnej .  
Nie należy imitować obowiązków cudzych. Człowiek, który z natury zaintere
sowany jest rodzajem pracy wykonywanej przez śudrów, nie powinien w 
sztuczny sposób uważać siebie za bramina, nawet jeśli urodził się w rodzinie 
braminów. Należy więc pracować zgodnie ze swoją naturą. Żadna praca nie 
hańbi, jeśli wykonywana jest w służbie dla Pana. Zawodowe obowiązki 
braminów są niewątpliwie w gu1Jie dobroci, ale jeśli jakaś osoba nie posiada 
natury w gu1Jie dobroci, to nie powinna ona przyjmować na siebie takich 
obowiązków. W obowiązki k$alriyów, czyli administratorów, wpisane jest tak 
wiele nieprzyjemnych powinności. K$atriya musi często używać przemocy, 
aby zabić swoich wrogów, a czasami musi też uciekać się do kłamstwa, ze 
względów dyplomatycznych. Taka przemoc i dwulicowość towarzyszą bowiem 
sprawom politycznym, ale k$afriya nie powinien z tego powodu porzucać 
swoich zawodowych obowiązków i próbować wypełniać obowiązki bramina. 

Zawsze należy działać dla zadowolenia Najwyższego Pana. Arjuna na 
przykład (będąc k$atriyq) zastanawiał się nad tym, czy powinien stoczyć 
walkę ze stroną przeciwną. Lecz jeśli wałka taka jest prowadzona dla Kr��y. 
Najwyższej Osoby Boga, wtedy nie należy obawiać się degradacji . Również 
kupiec musi tak często kłamać przy załatwianiu interesów, jeśli oczywiście 
chce osiągnąć jakiś zysk. Gdyby tego nie robił, nie byłoby mowy o żadnej 
korzyści. Czasami kupiec mówi: "Mój drogi kliencie, na tobie nie staram się 
zarobić", ale z drugiej strony trzeba znać zasadę, że nie ma kupca bez zysku. 
Stąd też słowa te są oczywistym kłamstwem. Jednakowoż, znając konieczności 
swego zawodu, chociażby to nieuniknione uciekanie się do kłamstwa, nie 
powinien on porzucać z tego powodu swojego zajęcia i brać się za obowiązki 
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bramina. To nie jest zalecane. Jeśli ktoś swoją pracą służy Najwyższej Osobie 
Boga, to nie ma znaczenia czy jest on k$atriyq, vaiśyq czy śudrq. Nawet 
bramini, którzy spełniają różnego typu ofiary, czasami muszą zabijać 
zwierzęta, gdyż czasami takie ofiary są wymagane. Podobnie, jeśli k$atriya 
wykonujący swoje własne obowiązki zabije wroga, nie popełnia żadnego 
grzechu. Te rzeczy zostały wyraźnie i dokładnie wytłumaczone w rozdz. 
trzecim. Każdy człowiek powinien pracować dlayajna, czyli Vi�i;iu, Najwyż
szej Osoby Boga. Natomiast wszystko to, co robione jest dla zadowolenia 
własnych zmysłów -jest przyczyną niewoli . Wniosek jest więc taki, że każdy 
powinien zostać zaangażowany odpowiednio do gufJy natury materialnej ,  pod 
wpływem której się znajduje - i swoją pracą służyć jedynie najwyższej sprawie 
Najwyższego Pana. 

lEKSf 48 
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saha-jam karma kaunteya 
sa-do$am api na tyajet 

sarvarambha h i  do$e1Ja 
dhumenagnir ivavrta� 

saha-jam-zrodzonajednocześnie; karma-praca; kaunteya--0 synu Kunti; 
sa-do$am-z wadami ; api-chociaż ; na-nigdy ; tyajet-być porzucona; sarva
arambha�-wszelkie ryzyko ; hi-jest na pewno ; do$ena-z wadą ; dhlimena 
-dymem; agni�-ogień; iva-jak; avrta�-przykryty . 

TŁUMACZENIE 
Każdy wysiłek okryty jest jakimś błędem, tak jak ogień okryty jest 

dymem. Dlatego nikt, O synu Kunti, n ie powinien porzucać pracy, która 
jest pochodną jego natury, nawet jeśl i praca taka pełna jest wad. 

ZNACZENIE 
W życiu uwarunkowanym każda praca zanieczyszczona jest gufJami 

natury materialnej .  Nawet jeśli ktoś jest braminem, to musi spełniać ofiary, w 
których konieczne jest zabijanie zwierząt. Podobnie k$atriya, bez względu na 
to jak bardzo pobożny by nie był, musi walczyć z wrogiem. Nie może tego 
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uniknąć. Również kupiec, jakkolwiek może być bardzo pobożny, musi 
niekiedy zataić swój zysk, aby utrzymać się w interesach, albo też czasami 
musi zajmować się interesami na czarnym rynku. Te rzeczy są konieczne; nie 
można ich uniknąć. Podobnie, jeśli ktoś jest śudrq i na przykład służy złemu 
panu, to powinien on wypełniać nawet te jego polecenia, które w oczach 
innych mogłyby uchodzić za takie, których nie powinno się było spełniać. 
Należy kontynuować wypełnianie swoich obwiązków, pomimo ich wad, jako 
że obowiązki te są pochodnymi natur poszczególnych osób. 

Podany został tutaj bardzo dobry przykład. Ogień, chociaż czysty, otoczony 
jest dymem. Lecz dym ten nie czyni ognia nieczystym. Pomimo tego, że jest w 
nim dym, ogień uważany jest za najbardziej czysty ze wszystkich elementów. 
Jeśli ktoś pragnie z jakichś względów zrezygnować z obowiązków k�atryi i 
zająć się obowiązkami bramina, to nie jest to takie pewne, że przyjąwszy taki 
status nie spotka się już więcej z nieprzyjemnymi obowiązkami. Można wobec 
tego wyciągnąć wniosek, że w tym świecie materialnym nikt nie może być 
całkowicie wolnym od zanieczyszczenia naturą materialną. W związku z tym 
bardzo na miejscu jest przykład z ogniem i dymem. Czasami zdarza się, że 
musimy wyjąć z ognia kamień i zwykle wtedy dym gryzie nas w oczy, i drażni 
nozdrza, lecz musimy znieść te nieprzyjemności, aby móc w pełni skorzystać 
z dobrodziejstwa ognia. Podobnie, nie powinno się porzucać swoich natural
nych zajęć tylko dlatego, że są w nich pewne wady. Raczej należy być 
zdecydowanym, aby przez wykonywanie swojego określonego zajęcia w 
świadomości Kr�IJY służyć Najwyższej Osobie Boga. To jest istotą doskona
łości .  Kiedy określony typ zajęcia wykonywany jest dla zadowolenia Najwyż
szego Pana, wówczas wszystkie wady tego zajęcia zostają oczyszczone. 
Kiedy oczyszczone zostaną rezultaty pracy, poprzez połączenie ich ze służbą 
oddania, wtedy osiąga się doskonałość w dostrzeganiu duszy wewnątrz - a to 
jest samo-realizacją. 

lEKST 49 
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asakta-buddhi� sarvatra 
jitiitmii vigata-sprha� 

nai�karmya-siddhim paramiim 
sannyiiseniidhigacchati 
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asakta-buddhi�-inteligencja wolna od przywiązań; sarvatra-wszędzie; 
jita-iitmii-kontrola umysłu; vigata-sprha�-bez pragnień materialnych; nai�
karmya-siddhim-doskonałość obojętności; paramiim-najwyższy; sannyii
sena-przez wyrzeczony porządek życia; adhigacchati-osiąga. 

11:.. UMACZENIE 
Rezultaty wyrzeczenia osiągnąć można jedynie przez samo-kontrolę, 

przez n ieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych i odrzucenie zmysło
wych radości. I jest to najwyższy stan doskonałego wyrzeczenia. 

ZNACZENIE 
Prawdziwe wyrzeczenie oznacza, że należy zawsze myśleć o sobie jako o 

cząstceNajwyższegoPana. Wtedy będziemy wiedzieli, że nie mamy prawa do 
korzystania z rezultatów naszej pracy. Skoro jesteśmy cząstkami Najwyższego 
Pana, rezultatami naszej pracy powinien cieszyć się Najwyższy Pan. Na tym 
polega prawdziwa świadomość Kr�Qy. Osoba działająca w świadomości 
Kr�QY jest prawdziwym sannyiisinem, osobą w wyrzeczonym porządku 
życia. Dzięki takiej mentalności może ona osiągnąć najwyższe zadowolenie, 
jako że naprawdę pracuje dla Najwyższego. W ten sposób nie jest przywiązana 
do niczego, co materialne. Poza transcendentalnym szczęściem czerpanym ze 
służby dla Pana, nie zwykła ona brać udziału w żadnej przyjemności .  
Sannyiisin ma uwolnić się od skutków swoich przeszłych czynów, ale osoba w 
świadomości Krg1y automatycznie osiąga tą doskonałość, nawet bez przyjmo
wania tak zwanego wyrzeczonego porządku życia. Taki stan umysłu nazywany 
jest yogiini(iha, czyli doskonałym stanem yogi. Potwierdza to rozdz. trzeci :  
yas tv <itma-ratir eva sy<it. Kto zadowolony jest w sobie, ten nie obawia się 
żadnych skutków, które mogą mu przynieść jego czynności. 

TEKST 50 
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siddhiin priipro yathii brahma 
tathiipnoti nibodha me 

samiisenaiva kaunteya 
ni�{hii jiiiinasya yii para 
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siddhim-doskonałość; prapta�-osiągając; yatha-jak; brahma-Najwyż
szy; ratha-jak; apnoti-osiąga; nibodha-spróbuj zrozumieć; me-ode Mnie; 
samasena-w skrócie; eva-na pewno; kaunteya-0 synu Kutni; ni${ ha-stan; 
jnanasya-wiedzy; ya-który; parci-transcendentalny. 

TŁUMACZENIE 
O synu Kunti, powiem ci teraz w skrócie, jak ten stan najwyższej 

doskonałości - stan Brahmana - osiągnąć można, działając w sposób, 
który teraz streszczę. 

ZNACZENIE 
Pan opisuje teraz Arjunie, jak osiągnąć ten stan najwyższej doskonałości 

poprzez zaangażowanie się w swoje obowiązki i wypełnianie ich jedynie dla 
Najwyższej Osoby.Boga. Najwyższy stan Brahmana można osiągnąć jedynie 
przez wyrzeczenie się rezultatów swojej pracy dla zadowolenia Najwyższego 
Pana. Jest to proces samo-realizacji .  Prawdziwa doskonałość wiedzy polega 
na osiągnięciu świadomości Kr�QY i to opisują wersety następne. 

1EKST 5 1 -5 3  
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buddhya viśuddhaya yukto 
dhrtyatmanam niyamya ca 

śabdadin vi$ayams tyaktva 
raga-dVe$aU vyudasya ca 

vivikta-sevi laghv-aśi 
yata-vak-kaya-manasa� 

dhyana-yoga-paro nityam 
vairagyam samupaśrita� 
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ahankaram ba/am darpam 
kamam krodham parigraham 

vimucya nirmama� śanto 
brahma-bhuyaya ka/pate 

83 1 

buddhya-przez inteligencję; viśuddhaya-całkowicie oczyszczony; yukta� 
-takie zajęcie; dhrtya-detenninacja; atmanam-dusza; n(yamya-uregulo
wana; ca-również; śabdadin-przedmioty zmysłów, takie jak dżwięk, etc . ;  
1·i�ayan-przedmioty zmysłów; tyaktva-wyrzekając się; raga-przywiązanie; 
dve�au-znienawidzony; vyudasya-odłożywszy; ca-również; vivikta-sevi
żyjąc w odosobnionym miejscu; laghu-asi-spożywając niewielkie ilości 
pokarmu; yata-vak-kontrola mowy; kaya-ciało; manasa�-kontrola umysłu; 
dhyana-yoga-para�-zawsze pogrążony w ekstazie; nityam-dwadzieścia czte
ry godziny na dobę; vairagyam -wolność od przywiązań; samupaśrita� 
-przyjąwszy schronienie; aha!lkaram-fałszywe ego; ba/am-nieprawdziwa 
siła; darpam-fałszywa duma; kamom-pożądanie; krodham-rlość; pari
graham-przyjmowanie rzeczy materialnych; vimucya-będąc wyzwolonym; 
nirmama�-nie roszcząc sobie prawa do własności; śanta�-spokojny; brahma
bhuyiiya-stać się samo-zrealizowanym; ka/pate-jest rozumiany. 

Il,UMACZENIE 
Kto oczyściwszy się z a  pomocą intel igencj i  i przez wytrwałe kontrolo

wanie umysłu, porzucił przedmioty zadowalania zmysłów i uwolnił s ię 
od przywiązań i n ienawiści; kto żyje w odosobnionym miejscu, je 
niewiele i kontroluje c iało oraz język, zawsze pogrążony jest w ekstazie 
i zawsze jest obojętny, wolny od fałszywego ego, fałszywej s iły, fałszywej 
dumy, pożądania i złości; i kto nie przyjmuje rzeczy materialnych, ten 
z pewnością wzniósł się do pozycji samo-realizacj i .  

ZNACZENIE 
Kiedy ktoś zostaje oczyszczony przez wiedzę, utrzymuje się wówczas w 

gu!lie dobroci. Wtedy jest w stanie kontrolować umysł i zawsze jest w 
ekstazie. Ponieważ nie jest on przywiązany do przedmiotów zmysłów, nie je 
on więcej niż potrzeba i kontroluje czynności swego ciała i umysłu. Wolny jest 
od fałszywego ego, gdyż wie, że nie jest tym ciałem. Nie nia też pragnienia, by 
uczynić ciało mocnym i dobrze zbudowanym przez przyjmowanie wielu 
rzeczy materialnych. Ponieważ nie żyje według cielesnej koncepcji życia, 
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wolny jest od fałszywej dumy. Zadowala się wszystkim, cokolwiek otrzymuje 
dzięki łasce Pana i nigdy nie jest zły z powodu braku przyjemności 
zmysłowych. Nigdy nie ugania się za przedmiotami zmysłów. Albowiem 
będąc całkowicie wolnym od fałszywego ego, automatycznie wolny jest od 
przywiązania do rzeczy materialnych. Jest to stan realizacji Brahmana, 
nazywany stanem brahma-bhuta. Kiedy ktoś wolny jest od materialnej 
koncepcji życia, jest wówczas spokojny i niewzruszony. 
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brahma-bhutal} prasanniitmii 
na śocati na kiihk$ati 

samal} sarve$U bhute$U 
mad-bhaktim labhare pariim 

brahma-bhutal}-będąc jednym z Absolutem; prasanna-iitmii-w pełni 
radosny; na-nigdy; śocati-rozpacza; na-nigdy; kiihk$ati-pragnie; samal} 
-jednakowo ustosunkowany; sarve$u-wszystkie; bhute$u-żywe istoty; mat
bhaktim-służba oddania dla Mnie; /abhate-zyskuje; param-transcenden
talny. 

TŁUMACZENIE 
Ten, kto jest usytuowany w taki transcendentalny sposób - od razu 

realizuje Najwyższego Brahmana. N ie rozpacza  n igdy ani n iczego nie 
pragnie, jednakowo ustosunkowanym będąc do każdej żywej istoty. W 
tym stanie osiąga czystą służbę oddania dla Mnie. 

ZNACZENIE 
Osiągnięcie stanu brahma-bhuta, czyli zjednoczenie się z Absolutem, jest 

dla impersonalistów słowem ostatnim. Ale według wyznawców Boga Osobo
wego, czyli czystych wielbicieli, należy podążyć dalej i zaangażować się w 
służbę oddania. Oznacza to, że ten, kto zaangażowany jest w czystą służbę 
oddania dla Najwyższego Pana jest już w stanie wyzwolonym, nazywanym 
brahma-bhuta - jednością z Absolutem. Bez zjednoczenia z Najwyższym, 
Absolutem, nie można pełnić służby dla Niego. Według koncepcji absolutnej ,  
nie ma różnicy pomiędzy służącym a przyjmującym służbę , jednak w 
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W materialnej koncepcji życia, kiedy ktoś pracuje dla zadowalania 
zmysłów, łączy się to z troskami i kłopotami, ale w świecie absolutnym, gdzie 
iest się zaangażowanym w czys� służbę oddania - nie ma żadnvch utrapień. 
Świadomy Km1y wielbiciel nie rozpacza nad niczym ani niczego nie pragnie. 
Ponieważ Bóg jest kompletny, to żywa istota, która zaangażowana jest w 
służbę dla Boga, w świadomości Kr�ąy, staje się również kompletna w sobie. 
Jest wtedy jak rzeka, której wody zostały oczyszczone. Ponieważ czysty 
wielbiciel nie myśli o niczym poza Kr�ąą, jest on w naturalny sposób zawsze 
radosny. Nie rozpacza z powodu żadnej materialnej straty ani nie pragnie 
żadnego zysku, gdyż jest kompletny w służbie dla Pana. Nie pragnie on uciech 
materialnych, ponieważ wie, że każda żywa istota jest fragmentaryczną 
cząstką Najwyższego Pana, a zatem jest Jego wiecznym sługą. Nie dzieli on 
istot w tym materialnym świecie na niższe i wyższe. Niższe i wyższe pozycje 
są czymś efemerycznym, a wielbiciel Pana nie ma nic wspólnego z efemerycz
nym pojawianiem się i znikaniem. Dla niego kamień i złoto jednakowej są 
wartości. Na tym polega stan brahma-bhuta i taki stan bez trudu osiąga czysty 
wielbiciel - bhakta. W tym stanie życia myśl o staniu się jednym z 
Najwyższym Brahmanem i zniszczeniu swojej indywidualności - staje się 
czymś piekielnym; idea osiągnięcia wyższych systemów planetarnych jest 
fantasmagorią, a zmysły są jak wyłamane zęby węża. Tak jak można się nie 
obawiać węża z wyłamanymi zębami, tak też można się nie obawiać 
zmysłów, kiedy są kontrolowane. Dla osób materialnie zanieczyszczonych 
świat jest udręką, ale dla wielbiciela Pana-cały świat jest tak dobry, jak 
Vaikuąihy w niebie duchowym. Zaś najwyższa osobistość w tym materialnym 
wszechświecie nie ma dla niego większego znaczenia niż mrówka. Taki stan 
może zostać osiągnięty dzięki miłosierdziu Panu Caitanyi, który nauczał 
czystej służby oddania w tym wieku. 
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bhaktya mam abhijanati 
yavan yaś casmi tattvata� 

tato mam tattvato jnatva 
viśate tad-anantaram 
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bhaktya-przez czystą służbę oddania; mam-Mnie; abhijanati-można 
poznać; yavan-tak bardzo jak; ya� ca asmi-takim jakim jestem; tauvata�
naprawdę; tata�-następnie; mam-Mnie; tauvata�-przez prawdę; jnatva 
-znając; viśate-wchodzi; rat-następnie; anantaram-po. 

11..UMACZENIE 
Jedynie przez służbę oddania można poznać Najwyższą Osobę, takim 

jakim On jest. I jedynie przez takie oddanie, będąc w pełni świadomym 
Najwyższego Pana, można wejść do królestwa Boga. 

ZNACZENIE 
Najwyższa Osoba Boga, Km1a, i Jego kompletne części, nie mogą zostać 

poznane za pomocą spekulacji umysłowych czy też przez nie-wielbicieli . Jeśli 
ktoś chce zrozumieć Najwyższą Osobę Boga - musi zaangażować się w czystą 
służbę oddania, pod kierunkiem czystego wielbiciela. W przeciwnym wypadku 
prawda o Najwyższej Osobie Boga pozostanie zakrytą. Już wcześniej zostało 
powiedziane (naham prakaśaM, że nie objawia się On każdemu. Nikt nie 
może zrozumieć Boga jedynie dzięki erudycji albo przez spekulacje umysłowe. 
KimjestKr�Qa, może zrozumieć tylko ten, kto naprawdę zaangażowany jest w 
świadomość Kr�QY i służbę oddania. Stopnie uniwersyteckie nie są pomocne 
w tym wypadku. 

Do wejścia do królestwa duchowego, siedziby Kr�Qy, staje się zdolnym 
tylko ten, kto jest całkowicie obeznany z nauką Kr�Qy. Stanie się Brahmanem 
nie jest równoznaczne z utratą tożsamości. Służba oddania istnieje, i tak długo 
jak istnieje służba oddania - musi istnieć Bóg, Jego wielbiciel i proces służby 
oddania. Taka wiedza nigdy nie ulega zatraceniu, nawet po osiągnięciu 
wyzwolenia. Wyzwolenie polega na uwolnieniu się od materialnej koncepcji 
życia. W życiu duchowym istnieje ta sama różnorodność, ta sama indywidual
ność - ale w czystej świadomości Kr�Qy. Nie należy błędnie rozumieć, że 
słowo viśate, " wchodzi we Mnie" , potwierdza monistyczną teorię osiągania 
jednorodności z bezosobowym Brahmanem. Viśate oznacza wejście do 
siedziby Najwyższego Pana, z zachowaniem własnej indywidualności, aby 
towarzyszyć i służyć Mu. Zielony ptak przylatuje na zielonę drze.wo nie po to, 
by zjednoczyć się z tym drzewem, ale po to, by cieszyć się jego owocami. 
Impersonaliści często używają przykładu rzeki wpływającej do oceanu i 
łączącej się z nim. To może być źródłem szczęścia dla impersonalistów, ale 
personaliści zachowują swoją indywidualność, tak jak zwierzęta wodne w 
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oceanie. Jeśli zagłębimy się w ocean, znajdziemy tam wiele żywych istot. 
Znajomość powierzchni oceanu nie jest wystarczająca. Trzeba również 
posiadać pełną wiedzę o stworzeniach żyjących w oceanicznych głębiach. 

Dzięki swojej czystej służbie oddania, wielbiciel może rzeczywiście poznać 
transcendentalne cechy i bogactwo Pana. Jak to zostało oznajmione w rozdz. 
jedenastym, tylko służba oddania jest środkiem do takiego poznania. To samo 
zostało potwierdzone tutaj. Jedynie przez służbę oddania można poznać 
Najwyższą Osobę Boga i wejść do Jego królestwa. 

Po osiągnięciu brahma-bhuta, stanu wolności od koncepcji materialnej, 
rozpoczyna się służba oddania, a jej początkiem jest słuchanie o Panu. Kiedy 
ktoś słucha o Najwyższym Panu, automatycznie następuje rozwój stanu 
brahma-bhuta i znikają zanieczyszczenia materialne, takie jak chciwość i 
żądza zadowalania zmysłów. Kiedy pożądanie i pragnienia znikają z serca 
wielbiciela, wtedy bardziej przywiązuje się on do służby oddania dla Pana i 
przez takie przywiązanie całkowicie uwalnia się od zanieczyszczeń material
nych. W takim stanie życia może on zrozumieć Najwyższego Pana. Mówi o 
tym również Śrimad-Bhagavatam. Proces bhakti, czyli służby transcenden
talnej, kontynuowany jest również po wyzwoleniu. Potwierdzenie tego można 
znaleźć też w Vedanta-sutrze: aprayalJ<il tatrapi hi dmam. Znaczy to, że 
proces służby oddania kontynuowany jest po wyzwoleniu. Śrimad-Bhaga
vatam definiuje prawdziwe wyzwolenie w oddaniu jako - odnalezienie się 
żywej istoty w jej własnej tożsamości, w swojej własnej organicznej pozycji . 
Ta organiczna pozycja została już wyjaśniona: każda żywa istota jest 
fragmentaryczną cząstką Najwyższego Pana. Zatem jej organiczną pozycją 
jest pełnienie służby. Nawet po wyzwoleniu, ta służba nigdy się nie kończy. 
Prawdziwe wyzwolenie polega na uwolnieniu się od błędnej koncepcji życia. 
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sarva-karm<ilJY api sada 
kurv<ilJo mad-vyapaśraya� 

mat-prasadad avapnoti 
śaśvatam padam avyayam 
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san·a-wszystkie; karma�1i-czynności; api-chociaż; sada-zawsze; kurva
!la�-wykonując; mat-pod Moją; vyapaśraya�-ochroną; mat-Moje; prasa
dat-miłosierdzie; avapnoti-osiąga; saśvatam-wieczna; padam-siedziba; 
a1:1·a_1·am-niezniszczalna. 

Il. UMACZENIE 
Chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności, wielbiciel 

mój - chron iony przeze Mnie - osiąga wieczn ą  i n ieprzemijającą 
siedz ibę, dzięki Mojemu miłosierdziu.  

ZNACZENIE 
Słowo mad-vyapaśraya� oznacza pod ochroną Najwyższego Pana. Aby 

uwolnić się od zanieczyszczeń materialnych, czysty wielbiciel działa pod 
kierunkiem Najwyższego Pana albo Jego reprezentanta, mistrza duchowego. 
Dla czystego wielbiciela nie istnieją żadne ograniczenia czasowe. Jest on 
zawsze, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, pochłonięty działalnością 
pod kierunkiem Najwyższego Pana. Dla wielbiciela, który jest w ten sposób 
zaangażowany w świadomość Km1y, Pan jest bardzo, bardzo dobry. Pomimo 
wszelkich trudności, wielbiciel ten zostaje ostatecznie umieszczony w siedzibie 
transcendentalnej ,  na Kr�Qaloce. Jego wejście tam jest zagwarantowane; co 
do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej najwyższej siedzibie nie ma 
żadnych zmian - wszystko jest tam wieczne, trwałe i pełne wiedzy. 
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cetasa sarva-karmani 

mayi sannyasya mat-para� 
buddhi-yogam upaśritya 

macciua� satatam bhava 

cetasa-przez inteligencję; sarva-karmani-wszelkiego rodzaju czynności; 
mayi-dla Mnie; sannyasya-wyrzekając się; mat-para�-Moja ochrona; 
buddhi-yogam-dziatanie w oddaniu; upaśritya-przyjmując schronienie; 
mat-cilla�-świadomość; satatam-dwadzieścia cztery godziny na dobę; 
bhava-zostań. 
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11:.. UMACZENIE 
W każdym działaniu polegaj na Mnie i zawsze we Mnie szukaj 

schronienia. W takiej służ bie oddania, bądź zawsze Mnie świadom. 

ZNACZENIE 
Kiedy ktoś działa w świadomości Kr�QY, to oczywiście nie postępuje on tak, 

jak gdyby był panem tego świata. Należy zawsze, takjak sługa, działać jedynie 
pod kierunkiemNajwyższegoPana. Sługa nie posiada osobistej niezależności. 
Działa on jedynie z rozkazu pana. Sługa działający z polecenia Najwyższego 
Pana wolny jest od wszelkiego przywiązania do zysku czy straty. Jedynie 
wypełnia swoje obowiązki, wiernie według rozkazu Pana. Ktoś może powie
dzieć, żeArjuna działał pod osobistym przewodnictwem Kr�ąy, ale co mamy 
robić my,teraz, kiedy Kr�ąa nie jest obecny? Jeśli ktoś będzie działał 
odpowiednio do wskazówek tej książki łub jeśli będzie wiernie wypełniał 
polecenia reprezentanta Kr�ąy, wtedy rezultat będzie ten sam. Bardzo ważne 
w tym wersie jest sanskryckie słowo mat-para�.  Wskazuje ono na to, że nie 
ma innego celu w życiu poza działaniem w świadomości Kr�QY i jedynie dla 
zadowolenia Kr�ąy. A działając w ten sposób należy myśleć tylko o Kr�ąie: 
"To Kr�ąa wyznaczył mnie do wypełnienia tego szczególnego obowiązku." 
Tak postępując, w naturalny sposób myśli się o Kr�ąie. Jest to doskonała 
świadomość Kr�ąy. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nie można 
ofiarowywać N aj wyższemu Panu rezultatów swojego samowolnego działania. 
Takie działanie nie będzie służbą oddania w świadomości Kr�ąy. Należy 
działać zgodnie z połeceniemKr�ąy.Jest to bardzo ważne. To połecenieKr�QY 
otrzymujemy poprzez sukcesję uczniów, od bona fide mistrza duchowego. 
Dlatego polecenie mistrza duchowego należy przyjmować jako główny i 
najważniejszy obowiązek w życiu. Jeśli ktoś jest uczniem bona fide mistrza 
duchowego i postępuje zgodnie z jego wskazówkami, wtedy jest mu gwaranto
wana doskonałość życia w świadomości Kr�ąy. 
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mac-citta� sarva-durga�1i 
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atha cer tvam ahal}kiiriin 
na .śro�yasi vinank�yasi 
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mat-Moja; citta�-świadomość; san'a-wszystkie; durgiil}i-przeszkody; 
mat-Moje; prasadiit-miłosierdzie; tari�yasi-pokonasz; atha-zatem; cer 
-jeśli; t vam -ty; ahankiiriit-przez fałszywe ego; na-nie; .śro�yasi-nie posłu
chasz; vinank�yasi-stracisz siebie. 

TŁUMACZENIE 
Jeśl i  staniesz się świadomym Mnie, dzięki Mojej łasce pokonasz 

wszelkie przeszkody uwarunkowanego życia. Jeś l i  jednakże nie będziesz 
pracował w takiej świadomości, ale będziesz działał poprzez fałszywe 
ego, nie słuchając Mnie, zgubisz siebie samego, Arjuno. 

ZNACZENIE 
Osoba w świadomości Km1y nie wykazuje przesadnej ochoty do wypełnia

nia obowiązków życiowych. Głupcy nie mogą zrozumieć tej wielkiej wolności 
od wszelkiego niepokoju i trosk. Dla tego, kto działa w świadomości Km1y, 
PanKr�Qa staje się najbliższym przyjacielem. Zawsze troszczy się On o dobro 
Swojego przyjaciela i ofiarowuje Siebie Samego temu, kto z pełnym oddaniem, 
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pracuje dla Jego zadowolenia. Nikt 
zatem nie powinien dać się zwieść fałszywemu ego,cielesnej koncepcj i życia. 
Nie należy mylnie sądzić, iż jest się niezależnym od praw natury materialnej i 
nieskrępowanym w swoim działaniu. Każdy znajduje się pod ścisłą kontrolą 
praw materialnych. Wyzwolenie przychodzi dopiero wtedy, kiedy zaczyna się 
działać w świadomości Kr�Qy, będąc wolnym od dylematów materialnych. 
Należy zawsze pamiętać, iż ten, kto nie działa w świadomości Kr�QY, gubi się 
w odmętach materialnych, w oceanie narodzin i śmierci. Żadna uwarunkowana 
dusza nie wie naprawdę, co należy robić, a czego nie należy, ale osoba 
świadoma Kf�QY jest swobodna w swoim działaniu, ponieważ otrzymuje ona 
natchnienie od Kr�QY, od wewnątrz - a umocnienie daje jej mistrz duchowy. 
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yad ahańkaram aśritya 
na yotsya iti manyase 

mithya1�a vyavasayas te 
prakrtis tvam niyok�yati 
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yat-zatem; ahańkaram- fałszywe ego; aśritya-przyjmując schronienie; 
na-nie; yotsya-będziesz walczył; iti-w ten sposób; manyase-pomyśł; mithya 
e�a(l-wszystko to jest błędem; vyavasayatz te-twoje zdecydowanie; prakrtitz 
-natura materialna; tvam-ty; n iyok�yati-zaangażuje ciebie. 

11:.. UMACZENIE 
Jeśli nie pójdziesz z a  Moją radą i nie będziesz wałczył, zbłądz isz,  a 

twoja natura i tak zmusi  cię do zaangażowania się w walkę. 

ZNACZENIE 
Arjuna był wojownikiem, k�atnya,., z natury. Dlatego jego naturalnym 

obowiązkiem było podjęcie wałki. Ale z powodu fałszywego ego obawiał się, 
że przez zabicie swojego nauczyciela, dziadka i przyjaciół narazi się na skutki 
grzechów. W rzeczywistości, uważał siebie za pana swoich czynów, tak jak 
gdyby od niego zależały dobre czy złe skutki tych czynów. Zapomniał o tym, 
że Najwyższa Osoba Boga był tam obecny Osobiście, nakazując mu walczyć. 
Takie zapominanie właściwe jest uwarunkowanej duszy. Najwyższa Osoba 
Boga daje wskazówki co do tego, co jest dobre, a co złe, a naszym 
obowiązkiem jest po prostu działanie w świadomości Km1y, gdyż tylko w ten 
sposób można osiągnąć najwyższą doskonałość. Nikt nie może sam upewnić 
się co do swojego przeznaczenia, tak jak pewnym tego jest Pan. Dlatego 
naj lepszą drogą jest przyjęcie wskazówek Najwyższego Pana i działanie 
odpowiednio do nich. Nikt nie powinien lekceważyć rozkazu Najwyższej 
Osoby Boga czy rozkazu mistrza duchowego, który jestJego reprezentantem. 
Takie rozkazy należy wypełniać bez wahania - tylko wtedy będzie się 
bezpiecznym w każdych warunkach. 

lEKST 60 
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svabhiiva-jena kaunteya 
11ibaddha� svena karma�1ii 

kartum necchasi yan mohiit 
kariFaSy avaso'pi tal 

[Rozdz. 1 8  

s 1·a-bhiiva-je11a-przez swoją własną naturę; kaunteya--0 synu Kunti: 
11ibaddha�-uwarunkowany; svena-przez własną; karma�1ii-czynnosci: kar
tum-zrobić; na-nie; icchasi-chcesz; yat-to; mohiit-przez złudzenie; kari�
yasi-będziesz działał: avasa�-niedostrzegalnie; api-nawet.; lat-to . 

11:.. UMACZENIE 
Pod wpływem złudzenia odmawiasz teraz postąpienia według Moich 

wskazówek. Ale zmuszony przez swoją własną naturę - będziesz działał 
w ten sam sposób, o synu Kunti .  

ZNACZENIE 
Jeżeli ktos odmawia działania pod kierunkiem Najwyższego Pana, wtedy 

zmuszony jest do działania przez gw;ę natury materialnej ,  w której jest 
usytuowany. Każdy znajduje się pod wpływem jakiejs okreslonej kombinacj i 
gu1,1 natury materialnej i postępuje odpowiednio do tej kombinacji . Ale kto 
dobrowolnie poddaje się kierownictwu Najwyższego Pana, ten zdobywa 
sławę. 

TEKST 6 1  

isvara� sarva-bhutiiniim 
hrd-defr'rjuna ti�{hati 

bhriimaya11 sarva-bhutiini 
yantriiro<jhiini miiyayii 

isvara�-Najwyższy Pan; sarva-bhutiiniim-wszystkich żywych istot; hrd
de5e-w sercu; arjuna--0 Arjuno; li�{ hat i-rezyduje; bhriimaya11-nakłania do 
przemieszczania się; sarva-bhutiini-wszystkie żywe istoty; ya11tra-maszyna; 
iiro<jhiini-będąc tak usytuowanym; miiyayii-pod urokiem energii materialnej. 
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TŁUMACZENIE 
Najwyższy Pan przebywa w każdym sercu, Arjuno, i On kieruje 

wędrówkami żywych istot, które usadowione są jak gdyby na maszynie, 
zrobionej z energii materialnej. 

ZNACZENIE 
Arjuna nie posiadał najwyższej wiedzy i jego decyzja odnośnie walki 

ograniczona była jego niedoskonałym rozeznaniem. Pan Kr�ąa nauczał, że 
dusza indywidualna nie jest sobie najwyższym panem. Najwyższa Osoba 
Boga, czyli On Sam, Kr�ąa, zlokalizowana Dusza Najwyższa, przebywa w 
sercu każdej żywej istoty i kieruje nią. Po każdorazowej zmianie ciała żywa 
istota zapomina o swoich przeszłych czynach, ale Dusza Najwyższa, jako 
znawca przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - pozostaje świadkiem jej 
wszystkich czynów. Zatem wszystkimi czynami żywych istot kieruje Dusza 
Najwyższa. Żywa istota otrzymuje to, na co zasłużyła, i przenoszona jest 
przez ciało materialne, które tworzone jest z energii materialnej pod kierunkiem 
Duszy Najwyższej .  Skoro tylko żywa istota zostanie umieszczona w okreś
lonym typie ciała, musi działać odpowiednio do swoich warunków cielesnych. 
Osoba siedząca w samochodzie wyścigowym posuwa się szybciej niż osoba w 
samochodzie wolniejszym, chociaż kierowcy, żywe istoty, mogą być tacy 
sami. Podobnie, z polecenia Najwyższej Duszy, materialna natura stwarza 
określony typ ciała dla określonego typu żywej istoty, aby mogła ona 
postępować zgodnie ze swoimi przeszłymi pragnieniami. Żywa istota nie jest 
niezależna. Nie należy uważać siebie za niezależnego od Najwyższej Osoby 
Boga. Jesteśmy zawsze kontrolowani przez Niego i dlatego naszym obowiąz
kiem jest podporządkować się Jemu. Takie jest polecenie tego wersetu. 

lEKST 62 
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tam eva śara�wm gaccha 
sarva-bhavena bharata 

rat prasadar param śantim 
sthanam prapsyasi śaśvatam 
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tam-Jemu ; eva-na pewno; śara�am-podporządkuj się ; gaccha-idż ; 
sarva-bhcivena-pod każdym względem ; bhcirata-0 synu Bharaty ; tat-prasci 
dat-dzięki Jego łasce; param-transcendentalny; santim-pokój; sthanam 
-siedziba; prapsyasi-osiągniesz; śaśvatam-wieczny. 

lł.UMACZENIE 
O potomku Bharaty, podporządkuj Mu się całkowicie. Dzięki Jego 

łasce osiągniesz transcendentalny spokój i najwyższą wieczną siedzibę. 

ZNACZENIE 
Żywa istota powinna zatem podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, 

który przebywa w każdym sercu, gdyż to uwolni ją od wszelkiego rodzaju 
nieszczęść tego materialnego życia. Przez takie podporządkowanie nie tylko 
można uwolnić się od wszelkich utrapień w tym życiu, ale w końcu osiągnąć 
Najwyższego Boga. Świat transcendentalny opisany został w literaturze 
wedyjskiej jako: rad vi��o� para mam padam. Ponieważ całe stworzenie jest 
królestwem Boga, wobec tego wszystko co materialne jest właściwie duchowe, 
ale paramom padam szczególnie odonosi się do wiecznej siedziby, która 
nazywana jest niebem duchowym albo Vaikurythą. 

W piętnastym rozdziale Bhagavad-gity jest powiedziane: "Sarvasya 
caham hrdi sanniviHa�" - Pan przebywa w sercu każdego. Więc to 
polecenie, że należy podporządkować się Duszy N aj wyższej wewnątrz serca 
oznacza, że należy podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, Km1ie. 
Kr�rya został już zaakceptowany przez Arjunę jako Najwyższy. Param 
brah ma param dhama. W rozdz. dziesiątym przyjął on Kr�ryę jako Najwyższą 
Osobę Boga i najwyższe schronienie wszystkich żywych istot. Zrobił to nie 
tylko na mocy swojego osobistego doświadczenia, ale również opierając się na 
dowodach wielkich autorytetów, takich jak Narada, Asita, Devala i Vyiisa. 

iti te jnanam akhyatam 
guhyad guhyataram maya 
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vimrśyaitad aśe�e1,1a 
yathecchasi tatha kuru 

843 

iti-w ten sposób; te-tobie; jńanam-wiedza; akhyatam-opisałem; guhyat 
-poufna; guhyataram-jeszcze bardziej poufna; maya-przeze Mnie; vimrśya 
-przez rozważenie; etat-to; aśe�e1,1a-całkowicie; yatha-jak ty; icchasi 
-chcesz; tatha-to; kuru-uczyń. 

11:, UMACZENIE 
Tak więc wytłumaczyłem ci wiedzę najbardziej poufną z poufnych. 

Rozważ to wszystko, a potem czyń, jak uważasz. 

ZNACZENIE 
Pan wytłumaczył już Arjunie wiedzę o brahma-bhuta. Osoba, która 

osiągnęła ten stan brahma-bhuta jest zawsze radosna, nigdy nie rozpacza ani 
nie pragnie niczego, a to dlatego, że posiadła ona wiedzę poufną. K�ąa 
wyjawia również wiedzę o Duszy Najwyższej .  Jest to również wiedza 
Brahmana, wiedza o Brahmanie, ale jest ona wiedzą wyższą. 

Kr�ąa mówi tutaj Arjunie, że może postąpić według własnej woli .  Pan nie 
ingeruje w małą niezależność żywej istoty. W Bhagavad-gicie Pan dokładnie 
wytłumaczył, w jaki sposób można osiągnąć wyższą pozycję życia. Arjuna 
otrzymał najlepszą radę, mianowicie, aby podporządkował się Duszy Najwyż
szej, która obecna jest w każdym sercu. Kierując się zdrowym rozsądkiem, 
należy bez wahania poddać się przewodnictwu Duszy Najwyższej.  To 
pomoże na zawsze pozostać w świadomości Kr�ąy, w najwyższym stanie 
doskonałości ludzkiego życia. Arjuna otrzymał bezpośrednie polecenie od 
Najwyższej Osoby Boga, aby podjąć walkę. Podporządkowanie się N aj wyższej 
Osobie Boga leży w interesie żywych istot. Nie jest to bynajmniej interesem 
NajwyższegoPrzed podporządkowaniem się, każdy może rozważyć tą swoją 
decyzję, tak dalece jak pozwała mu na to jego inteligencja. Jest to najlepszy 
sposób przyjmowania instrukcji od Najwyższej Osoby Boga. Takie instrukcje 
wydaje również mistrz duchowy, bona fide reprezentant Kr�ąy. 
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sarva-guhyatamam bhuya� 
srru me paramam vaca� 

i!f(o'si me dr<fham iti 
tato vak!fyami te hitam 

[Rozdz. 1 8  

sarra-guhyatamam-najbardziej poufna; bhuya�-ponownie; snrn-słuchaj; 
me-ode Mnie; para mam-najwyższa; vaca!1- instrukcja; i!f{a� as i-jesteś Mi 
bardzo drogi; me-Mnie; dr<fham-bardzo; iti-w ten sposób; tata�-zatem; 
rak!f_l'ami-mówię; te-dla twojej ; hitam-korzyści . 

Il. UMACZENIE 
Wyjawiam ci tą najskrytszą wiedzę, ponieważ jesteś Moim bardzo 

drogim przyjacielem. Słuchaj Mnie uważnie, gdyż mówię to dla twojej 
korzyści .  

ZNACZENIE 
Pan wyjawił Arjunie poufną wiedzę o Duszy Najwyższej przebywającej 

w każdym sercu, a teraz przekazuje mu najbardziej poufną część tej wiedzy -
o podporządkowaniu się Najwyższej Osobie Boga. W końcu dziewiątego 
rozdz. powiedział: "Myśl zawsze o Mnie" . To samo powtarza tutaj ,  aby 
podkreślić istotę naukBhagavad-gity . Istoty tej nie rozumie zwykły człowiek, 
ale tylko ten, kto jest naprawdę drogi Km1ie - czysty wielbiciel Kr�Qy. Jest to 
najważniejsza instrukcja w całej literaturze wedyjskiej. To, co w związku z 
tym mówi Kr�Qa, jest najistotniejszą częścią wiedzy, która powinna zostać 
przyjęta i zrealizowana nie tylko przez Arjunę, ale przez wszystkie żywe 
istoty. 

TEKST 65 
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manmana bhava mad-bhakto 
mad-yaji mam namaskuru 

mam evai!fyasi satyam te 
pratijane priyo'si me 

man-mana�-myśląc o Mnie; bha va-zostań; mat-bhakta�-Moim wielbi
cielem; mat-yaji-Moim czcicielem; mam-Mnie; namaskuru-ofiaruj swoje 
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pokłony; mam-Mnie; eva-na pewno; e�yasi-przyjdziesz; satyam-naprawdę; 
te-tobie; pratijiine-obiecuję; prija�-drogi; asi-jesteś; me-Moim. 

11:.. UMACZENIE 
Zawsze myśl o Mnie i zostań Moim wielbicielem. Czcij Mnie i składaj 

Mi hołd, a bez wątpien ia przyjdziesz do Mnie. Obiecuję ci to, ponieważ 
jesteś Mi bardzo drogim przyjacielem. 

ZNACZENIE 
Istota najskrytszej wiedzy polega na tym, że należy zostać czystym 

wielbicielem Kr�Qy, zawsze myśleć o Nim i Jemu ofiarowywać wszystkie 
swoje czyny. Nie znaczy to, że trzeba zostać oficjalnym " medytatorem" , ale 
należy w ten sposób ukształtować życie, aby zawsze mieć okazję do myślenia 
o Kr�Qie. Należy zawsze postępować w taki sposób, aby wszystkie codzienne 
czynności miały związek z Kr�Qą i w taki sposób zorganizować swoje życie, 
aby przez dwadzieścia cztery godziny na dobę myśleć o Kr�Qie. I Pan 
obiecuje, że każdy, kto posiada taką czystą świadomość Kr�QY - z pewnością 
powróci do siedziby Kr�Qy, gdzie będzie obcował z Nim, twarzą w twarz. Ta 
najskrytsza część wiedzy została wyjawionaArjunie, ponieważ jest on drogim 
przyjacielem Kr�Qy. Każdy, kto bierze przykład zArjuny, może zostać drogim 
przyjacielem Kr�QY i osiągnąć tą samą doskonałość, co Arjuna. 

Słowa te podkreślają, że należy skoncentrować swój umysł na Kr�Qie, Jego 
oryginalnej , dwurękiej formie - niebieskawym chłopcu o pięknej twarzy ,  
z pawim piórem we włosach i grającym na  flecie. Opisy Kr�QY można znaleźć 
w Brahma-samhitii i innej literaturze. Należy skupić swój umysł na oryginal
nej formie Boga, Kr�Qie. Nie powinno się nawet zwracać uwagi na inne formy 
Pana. Pan ma wiele różnych form, takich jak Vi�QU, N arayaQa, Rama, Variiha, 
etc . ,  ale wielbiciel powinien skoncentrować swój umysł na fonnieKr�i:iy, która 
obecna była przed Arjuną. To skoncentrowanie umysłu na Kr�Qie stanowi 
najskrytszą część wiedzy, która została wyjawionaArjunie dlatego, że był on 
najdroższym przyjacielem Kr�i:iy. 

TEKST 66 
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sarva-dharmiin pariryajya 
miim ekam śarQl:iam vraja 

aham tviim sarva-piipebhyo 
mok!fa)'i!fyiimi mii śucaf:i 

[Rozdz.  1 8  

san·a-dharmiin-wszystkie rodzaje religii; pariryaJra-porzucając: miim 
-Mnie; ekam-jedynie; .s'ara�am-podporządkuj się; vraja-idż; aham-Ja: 
t l'iim-ciebie; sarva-wszystkie; piipebhyaf:i-od następstw grzechów: mok!f.rai!f
yiimi-wyzwolę; mii-nie; śucaf:i-martw się. 

Il.. UMACZENIE 

Porzuć wszelkie rodzaje re l ig i i  i po prostu podporządkuj się M n ie.  
Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc. 

ZNACZENIE 

Pan opisał rozne typy wiedzy, procesy religii, wiedzę o Najwyższym 
Brahmanie, wiedzę o Duszy Najwyższej , wiedzę o różnych porządkach i 
statusach życia społecznego, wiedzę o wyrzeczonym porządku życia, o braku 
przywiązania, kontroli zmysłów i umysłu, medytacj i ,  etc .  Opisał na tak wiele 
różnych sposobów różne typy religii. Teraz, w zakończeniu Bhagavad-giry, 
Pan mówi, że Arjuna powinien porzucić wszystkie procesy, które zostały mu 
wcześniej wyttumaczone. Powinien jedynie podporządkować się Kr�ryie. To 
podporządkowanie się ocali go od wszelkich następstw grzechów, gdyż Pan 
Osobiście obiecuje, że będzie go chronił. 

W ósmym rozdz. zostało powiedziane, że wielbić Pana Kr�ryę może jedynie 
ten, kto uwolnił się od wszelkich następstw grzechów. Więc ktoś może myśleć. 
że dopóki nie uwolni się od skutków grzechów, to podporządkowanie będzie 
niemoż liwe. Ale takie wątpliwości mogą rozwiać słowa wypowiedziane tutaj 
przez S amego Pana. Nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze wolny od wszystkich 
następstw grzechów, automatycznie zostanie z nich uwolniony jedynie przez 
proces podporządkowania się Śri Kr�ryie. Do uwolnienia się z następstw 
grzechów nie jest konieczny żaden uciążl iwy wysiłek. Należy jedynie i bez 
wahania przyj ąć Kr��ę za najwyższego wybawcę wszystkich żywych istot 
i z wiarą i miłością podporządkować się Jemu. 

Zgodnie z procesem służby oddania, należy przyjąć jedynie takie zasady 
religijne, które ostatecznie prowadzą do służby oddania dla Pana. Można 
wykonywać jakiś określony rodzaj obowiązków zawodowych,  odpowiednio 
do swojej pozycji w porządku społecznym, ale jeśli przez takie wypełnianie 
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swoich obowiązków ktoś nie dochodzi do istoty świadomości Kr�Qy, wtedy 
wszystkie jego czyny idą na marne. Należy unikać wszystkiego, co nie 
prowadzi do osiągnięcia doskonałego stanu świadomości Kr�Qy. Należy być 
mocno przekonanym o tym, że w każdych okolicznościach Kr�Qa będzie nas 
chronił od wszelkich trudności. Nie ma potrzeby martwić się o to, w jaki 
sposób utrzymać ciało i duszę razem. Kr�Qa zadba o to. Należy zawsze czuć 
się bezradnym i uważać Kr�Qę za jedyną podstawę swojego postępu w życiu 
duchowym. Skoro tylko ktoś angażuje się w służbę dla Pana, w pełnej 
świadomości Kr�Qy, od razu zostaje uwolniony od wszelkich zanieczyszczeń 
natury materialnej .  Są różnego rodzaju procesy religijne i procesy oczyszczają
ce - kultywowanie wiedzy, medytacja w systemie yogi mistycznej, etc . .  Ale 
ten ,  kto podporządkuje się Kr�Qie, nie musi praktykować tak wielu metod. 
Samo podporządkowanie się Kr�Qie uchroni go od niepotrzebnej straty czasu. 
Dzięki temu podporządkowaniu może on ,1zrobić natychmiastowy postęp i 
uwolnić się od następstw grzechów. / 

Całą swoją uwagę należy skierować na piękną postać Kr�Qy. Imię Jego jest 
Kr�Qa, gdyż jest On wszech-atrakcyjny. Szczęśliwy jest ten, kogo przyciąga 
piękna, wszech-potężna i wszechmocna postać Kr�Qy. Są różne typy transcen
dentalistów: niektórzy z nich przywiązani są do bezosobowego Brahmana, 
niektórzy przyciągani są przez postać Duszy Najwyższej ,  etc. Ale kto 
przywiązany jest do Najwyższej Osoby Boga jako Samego Kr�Qy, ten jest 
najdoskonalszym ze wszystkich transcendentalistów. Innymi słowy, służba 
oddania dla Kr�Qy, w pełnej świadomości, jest najbardziej poufną częścią 
wiedzy - i to jest istotą całejBhagavad-glty. Karma-yogini, eksperymentujący 
filozofowie, mistycy i bhaktowie (wielbiciele), wszyscy są transcendentalista
mi, ale ten, kto jest czystym wielbicielem, ten jest najlepszym ze wszystkich. 
Użyto tutaj znaczących słów: ma śuca�. "Nie bój się, nie wahaj się, nie martw 
się;" Kogoś może to zaniepokoić, w jaki sposób można porzucić wszelkie 
religijne formy i po prostu podporządkować się Kr�Qie - ale taki niepokój jest 
zbyteczny. 

lEKST 67 
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idain te  natapaskaya 
nabhaktaya kadacana 



848 Bhagavad-gita Taką J aką Jest [ Rozdz. 1 8  

na ciisu.sru�ave viicyam 
na ca miim yo'bhyasuyati 

idam-to: te-ty; na-nigdy; atapaskiiya-ten, kto nie jest wyrzeczony; 
na-nigdy; abhaktiiya-ten, kto nie jest wielbicie lem; kadiicana-nigdy; na
nigdy; ca-również; asu.sru�ave-temu, kto nie jest zaangażowany w służbę 
oddania; viicyam-być mówiona; na-nigdy; ca-również: miim-Mnie; _ra�
każdy; abh_rasuyati-zazdrosny. 

1L UMACZENIE 
Wiedzy tej nie należy przekazywać tym, którzy n ie posiadają wyrze

czenia, którzy nie są wielbicielami i nie pełnią służ by oddania dla Mnie, 
ani też tym, którzy są o Mnie z azdrośni. 

ZNACZENIE 
Tej najskrytszej wiedzy nie należy przekazywać osobom, które nie prakty

kowały żadnych wyrzeczeń w procesie religii, które nigdy nie próbowały 
służby oddania w świadomości Kr�r:iy, które nie służyły czystemu wielbicie
lowi, zaś szczególnie tym, które uważająKr�r:ię za osobistość historyczną albo 
które są zazdrosne o Jego wielkość. Czasami jednak zdarza się, że nawet 
demoniczne osoby, które są zazdrosne o Kr�r:ię, wielbiąc Go w inny sposób, 
zabieraj ą się do tłumaczenia Bhagavad-gity, aby zrobić na tym interes. 
Jednak każdy, kto naprawdę pragnie zrozumieć Kr�r:ię, musi unikać takich 
komentarzy do Bhagavad-gity. W rzeczywistości celu Bhagavad-git_r nie 
mogą zrozumieć osoby zmysłowe. A  nawetjeśli ktoś nie jest zmysłowy i ściśle 
przestrzega zasad pism wedyjskich, a nie jest wielbicielem, również nie może 
zrozumieć Kr�r:iy. Nie może Go zrozumieć również ten , kto pozuje na 
wielbiciela, ale nie jest zaangażowany w czynności w świadomości Kr�r:iy. 
Jest wiele osób zazdrosnych oKr�r:ię, ponieważ wytłumaczyłOn w Bhagavad
gicie, iż On jest Najwyższym i że nikt Go nie przewyższa ani też nikt Mu nie 
dorównuje. Więc wiele osób zazdrości tego Kr�r:iie. Takim osobom nie należy 
przekazywać Bhagavad-gity, gdyż nie są one w stanie jej zrozumieć. 
ZrozumienieBhagavad-gity i Kr�r:iy nie jest możliwe dla osób niewierzących. 
Nie należy również komentować Bhagavad-gity, jeśli nie zrozumiało się 
Kr�r:iy od autorytetu, czyli czystego wielbiciela. 
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IBKST 68 
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ya idam paramam guhyam 
mad-bhakte�v abhidhasyati 

bhaktim mayi param krtva 
mam evai�yaty asamśaya� 
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ya�-każdy; idam-to; paramam-najbardziej; guhyam-poufny; mat-Mój; 
bhakre�u-pomiędzy wielbicielami; abhidhasyati-ttumaczy; bhaktim-służba 
oddania; mayi-Mnie; param-transcendentalny; krtva-rzeczywisty; mam
do Mnie; eva-na pewno; e�yati-przychodzi; asamśaya�-bez wątpienia. 

Tł..UMACZENIE 
Ale temu, kto ten n ajwyższy sekret tłumaczy Moim wielbicielom, 

gwarantowana jest służ ba oddania, i w końcu powróci on do Mnie. 

ZNACZENIE 
Na ogół radzi się, aby o tematach Bhagavad-glty rozmawiać tylko 

pomiędzy wielbicielami, gdyż ci, którzy nimi nie są, nie rozumieją ani Km1y, 
ani Bhagavad-giry. Kto nie przyjmuje Kr�IJY, takim jakim On jest, ani 
Bhagavad-gity, taką jaką jest, ten nie powinien próbować ttumaczyć jej 
dowolnie, gdyż jest to wielką obrazą. Bhagavad-gitę należy tłumaczyć tylko 
tym osobom, które gotowe są do zaakceptowania Kr�IJY jako Najwyższej 
Osoby Boga. Jest to temat do rozmowy tylko dla wielbicieli, a nie dla filozofów 
spekulantów. Każdy jednakże, kto próbuje szczerze przedstawić Bhagavad
gitę, taką jaką ona jest, uczyni postęp w czynnościach służby oddania i 
osiągnie stan czystego oddania. Dzięki takiemu czystemu oddaniu z pewnością 
powróci do domu, z powrotem do Boga. 

IBKST 69 
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na ca tasmiin manu�ye�u 
kaścin me priya-krttama� 

bhavitii na ca me tasmiid 
anya� priyataro bhuvi 
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na-nigdy; ca-i; tasmiit-dlatego; manu�ye�u-pomiędzy łudżmi; kascit
każdy; me-Mój; priya-kruama�-bardziej drogi; bhavitii-stanie się; na-nie; 
ca-i; me-Mój; tasmiit-niż on; anya�-inny; pr�vatara�-droższy; bhuri-w 
tym świec ie . 

11:, UMACZENIE 
Nie ma dla Mnie droższego od n iego sługi w tym świecie. Ani też nigdy 

droższego nie będzie. 

lEKST 70 
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adhye�yate ca ya imam 
dharmyam samviidam iivayo� 

jiiiina-yajiiena teniiham 
iHa� syiim iti me mali� 

adhye�yate-będzie studiował; ca-równ ież; ya�-on; imam-to; dharmyam 
-święta; samviidam-rozmowa; iivayo�-nasza; jiiiina-wiedza; yajiiena
przez ofiarę; tena-przez niego; aham-Ja; i�{a�-wiełbiony; syiim-będę; iti-w 
ten sposób; me-Moje; mati�-zdan ie . 

11:, UMACZENIE 
I orzekam, że ten, kto studiuje tą świętą rozmowę, wielbi Mnie całą 

swoją inteligencją. 

lEKST 7 1  
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śraddhiiviin anasuyaś ca 
śnzuyiid api yo nara� 

so'pi mukta� śubhiil lokiin 
priipnuyiit pu1Jya-karma1Jiim 
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sraddhiivan-wiemy; anasuya� ca-i  nie zazdrosny; śr!Juyiit- posłuchaj;  
api-na pewno; ya�- kto; nara�-człowiek; sa� api-on również; mukta�
będąc wyzwolonym; śubhiin-pomyślne; lokiin-planety; priipnuyiit-osiąga; 
pu1Jya-karma1Jiim-którzy spełniali pobożne czyny. 

TŁUMACZENIE 
A ten, kto słucha z wiarą, będąc wolnym od zazdrości - uwalnia się od 

następstw grzechów i osiąga planety, gdzie zamieszkują pobożne istoty. 

ZNACZENIE 
W sześćdziesiątym siódmym wersie tego rozdziału Pan wyrażnie zabrania 

przekazywania Gity tym, którzy są o niego zazdrośni. Innymi słowy, 
Bhagavad-gitii jest przeznaczonajedynie dla wielbicieli . Jednak zdarza się, że 
czasami wielbiciel Pana daje otwarte wykłady i uczestniczące w tych 
wykładach osoby nie wszystkie są wielbicielami. Dlaczego robi się wobec 
tego otwarte wykłady? Zostało to wytłumaczone tutaj .  Chociaż nie każdy jest 
wielbicielem Pana, to jest wiele osób, które nie są zazdrosne o Kr�r:ię. 
Posiadają one wiarę w Niego jako Najwyższą Osobę Boga. Jeżeli takie osoby 
słuchają o Panu od bona fide wielbiciela, to rezultat tego jest taki, że od razu 
zostają one uwolnione od wszystkich następstw grzechów i po śmierci 
osiągają wyższe systemy planetarne, gdzie żyją prawe osoby. Zatem jedynie 
przez słuchanie Bhagavad-gity, nawet osoby, które nie usiłują być czystymi 
wielbicielami, osiągają rezultaty pobożnych czynów. W ten sposób czysty 
wielbiciel Pana daje każdemu szansę uwolnienia się od wszelkich następstw 
grzechów i stania się czystym wielbicielem Pana. 

Na ogół ci. którzy wolni są od następstw grzechów, są ludżmi prawego 
charakteru. Takie osoby bez trudu przyjmują świadomość Kr�Qy. Bardzo 
ważne jest tutaj słowo pu1Jya-karma1Jiim. Odnosi się ono do spełniania 
wszelkich ofiar. Ci, którzy są szczerzy w służbie oddania, ale nie są czystymi 
wielbicielami, mogą osiągnąć system planetarny Gwiazdy Polarnej , czyli 
Dhruvalokę, gdzie panuje Dhruva Maharaja. Jest on wielkim wielbicielem 
Pana i posiada specjalną planetę, nazywaną Gwiazdą Polarną. 
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kaccid etac chrutam partha 
tvayaikagrel'}a cetasa 

kaccid ajnana-sammoha& 
pral'}O${as te dhananjaya 
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kaccit-czy; etat-to; śrutam-słyszałeś; part ha-O synu Pfthy; tvaya-przez 
ciebie; ekagrel'}a-z pełną uwagą; cetasa-przez umysł; kaccit-czy; ajnana-w 
ignorancji; sammoha&-złudzenie; pral'}O$fa&-rnzwiało się; te-twoje; dha
nanjaya-0 zdobywco bogactw (Arjuno). 

TŁUMACZENIE 
O zdobywco bogactw, Arjuno, czy wysłuchałeś Mnie uważnie? I czy 

rozwiały się twoje złudzenia i rozproszyła ignorancja? 

ZNACZENIE 
Pan występuje jako mistrz duchowy Arjuny, dlatego Jego obowiązkiem jest 

zapytać go, czy właściwie zrozumiał całą Bhagavad-gitę. Jeśli nie, Pan 
jest gotowy ponownie wytłumaczyć niejasne punkty czy nawet całąBhagavad
gitę, gdyby zaszła taka potrzeba. Właściwie każdy, kto słuchaBhagavad-gity 
od bona · fide mistrza duchowego, takiego jak Kr�Qa albo Jego reprezentant, 
przekona się, iż rozprasza się cała jego ignorancja. Bhagavad-gita nie jest 
zwykłą książką, pisaną przez jakiegoś poetę czy powieściopisarza. Jest ona 
mówiona przez Najwyższą Osobę Boga. Ten, kto jest na tyle szczęśliwy, aby 
słuchać tych nauk od Kr�QY albo Jego bona fide reprezentanta - z pewnością 
osiągnie wyzwolenie i wydostanie się z ciemności ignorancji. 

lEKST 73 
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arjuna uviica 
na${O moha� smr1ir labdhii 

lval prasiidiin mayiicyula 
s1hi1o 'smi gala-sandeha� 

kari$ye vacanam lava 
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arjuna� u viica-Arjuna rzekł; na${a�-rozproszone; moha�-złudzenie; 
smrti�-pamięć; labdhii-odzyskana; lva1-prasiidii1-dzięki Twojemu miło
sierdziu; maya-przeze mnie; acyula-0 nieomylny Kr�i:io; slhita�-usytuo
wany; asmi-jestem; gala-usunięte; sandeha�-wszystkie wątpliwości; ka
ri$ye-spełnię; vacanam -polecenie; lava-Twoje. 

1Ł UMACZENIE 
Arjuna rzekł: O mój drogi, n ieomylny Kr�ąo, rozwiały się już moje 

złudzenia  i dzięki Twojej łasce odzyskuję pamięć. Opuściły mnie już 
wszelkie w ątpl iwości i teraz jestem gotów działać tak, jak tylko zechcesz. 

ZNACZENIE 
Organiczna pozycja żywej istoty, zaprezentowana tutaj przez Arjunę, jest 

taka, że powinna ona działać zgodnie z rozkazem Najwyższego Pana. 
Przeznaczeniem jej jest samo-dyscyplina. Śri CaitanyaMahaprabhu mówi, że 
żywa istota jest wiecznym sługą Najwyższego Pana; taka jestjej rzeczywista 
pozycja. Kiedy zapomina o tej zasadzie, zostaje uwarunkowana przez 
materialną naturę, ale służąc Najwyższemu Panu staje się ona wyzwolonym 
sługą Boga. Pełnienie służby jest organiczną pozycją żywej istoty. Musi ona 
służyć albo złudnej miiyi - alboNajwyższemuPanu. Jeśli służy Najwyższemu 
Panu, to jest to właściwy dla niej stan, ale jeżeli woli służyć zewnętrznej ,  
złudnej energii, wtedy z pewnościąjest w niewoli . W tym materialnym świecie 
służy ona złudzeniu. Jest ograniczona przez swoją żądzą i pragnienia, jednak 
uważa siebie za pana tego świata. To nazywane jest ułudą. Kiedy ktoś osiąga 
wyzwolenie wteqy kończy się jego złudzenie i dobrowolnie podporządkowuje 
się on Najwyższemu, aby działać zgodnie z Jego pragnieniami. Ostatnim 
złudzeniem, ostatnią pułapką miiyi zastawioną na żywą istotę, jest twierdzenie, 
iż jest ona Bogiem. Żywa istota myśli wtedy, że nie jest już dłużej duszą 
uwarunkowaną, lecz że stała się Bogiem. Jest ona tak nieinteligentna, że nie 
zastanawia się, jak to jest możliwe, że będąc Bogiem - mogła mieć jakieś 



854 Bhagavad-gita Taką J aką Jest [Rozdz'. 1 8  

wątpliwości? Tego jakoś nie bierze pod uwagę . . .  Więc jest to ostatnia pułapka 
złudzenia. W rzeczywistości uwolnienie się od tej złudnej energii oznacza 
zrozumienie Kr�ąy, Najwyższej Osoby Boga, i działanie zgodnie z Jego 
poleceniem. Bardzo ważne w tym wersecie jest słowo moha�. Moha� odnosi 
się do tego, co jest przeciwieństwem wiedzy. W rzeczywistości prawdziwą 
wiedzą jest zrozumienie tego, iż każda żywa istota jest wiecznym sługą Pana. 
Jednak żywa istota nie chce myśleć w ten sposób. Nie chce uważać siebie za 
sługę, lecz za pana tego materialnego świata i pragnie panować nad naturą 
materialną. Na tym polega jej złudzenie. Złudzenie to można pokonać dzięki 
łasce Pana albo miłosierdziu Jego czystego wielbiciela. Kiedy to złudzenie 
zostanie przezwyciężone, żywa istota zgadza się działać w świadomości 
Kr�ąy. 

Swiadomością Kr�i:iy jest działanie zgodne z poleceniem Kr�i:iy. Uwarunko
wana dusza, łudzona przez zewnętrzną energię materialną, nie wie o tym, że 
Najwyższy Pan jest mistrzem pełnym wiedzy i że On jest właścicielem 
wszystkiego. Może On obdarzać Swoich wielbicieli wszelkimi dobrami, jeśli 
tylko tego zapragnie. Jest On przyjacielem każdego, a szczególnie życzliwy 
jest dla Swoich wielbicieli. Jest kontrolerem natury materialnej i wszystkich 
żywych istot. Jest również kontrolerem nieskończonego czasu i pełen jest 
wszelkich bogactw i mocy. Najwyższa Osoba Boga może nawet dać Siebie 
Samego Swemu wielbicielowi. 

Kto Go nie zna, ten znajduje się pod urokiem złudzenia: nie zostaje 
wielbicielem, ale sługą mayi. Arjuna jednakże, po wysłuchaniu Bhagavad
glty od Najwyższej Osoby Boga, uwolnił się od wszelkiej ułudy. Mógł się 
przekonać, że Kr�i:ia jest nie tylko jego przyjacielem, ale Najwyższą Osobą 
Boga. Zrozumiał on Kr�i:ię naprawdę. Więc studiowanie Bhagavad-gity 
oznacza rzeczywiste poznawanie Kr�ąy. Kiedy ktoś posiada pełną wiedzę, 
wtedy w naturalny sposób podporządkowuje się Kr�i:iie .  Kiedy Arjuna 
zrozumiał, że planem Kr�i:iy było zredukowanie niepotrzebnego wzrostu 
populacji ,  zgodził się walczyć zgodnie zJego pragnieniem. Ponownie podniósł 
swoją broń - swój łuk i strzały - aby walczyć. Pod kierunkiem Najwyższej 
Osoby Boga. 

TEKST 74 

«Wł �<TR I  
� ą1tl�ą� � � q(lt:qą: I 
'4ą1c;:flłqq�� (1qc:4ot'{ l l'9\ll l  



Tekst 75 ] Zakończenie - Doskonałość Wyrzeczenia 

sańjaya uviica 
ity aham viisudevasya 

piirthasya ca mahiitmanab 
samviidam imam aśrau�am 

adbhutam roma-har�wzam 
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sańjayab uviica-Sanjaya rzekł; iti-w ten sposób; aham-Ja; viisudevasya
Km1y; piirthasya-Arjuny; ca-również; mahiitmanab-wielkie dusze; samvii
dam-dyskutujące; imam-to; aśrau�am-słyszałem; adbhutam-podziw; ro
ma-har�m:zam-włosy jeżą się. 

TŁUMACZENIE 
Sanjaya rzekł: Usłyszałem zatem rozmowę dwóch wielkich dusz -

Kr�ąy i Arjuny. I tak wspaniałą była ta rozmowa, że włosy mi się jeżą na 
głowie. 

ZNACZENIE 
Na początku Bhagavad-gity Dhrtarawa zapytywał swego sekretarza 

Sańjayę: "Co zdarzyło się na Polu Kuruk�etra ?" A wszystko to, co się tam 
zdarzyło zostało objawione sercu Sańjayi dzięki łasce jego mistrza duchowego, 
Vyasy, i dlatego mógł on słyszeć i następnie przekazać rozmowę, która tam się 
odbyła. Rozmowa ta była niewątpliwie wspaniała, albowiem tak ważny dialog 
pomiędzy dwiema wielkimi duszami nigdy nie miał wcześniej miejsca i nie 
zdarzy się już więcej .  Jest ona wspaniała, albowiem Najwyższa Osoba Boga 
mówił do żywej istoty, Arjuny, Swojego wielkiego wielbiciela - o Sobie i o 
Swoich energiach. Jeśli pójdziemy za przykładem Arjuny, jeśli chodzi o 
zrozumienie Km1y, wtedy nasze życie na pewno będzie szczęśliwe i 
uwieńczone sukcesem. Sańjaya zdał sobie z tego sprawę i jak tylko zaczął to 
rozumieć, przekazał całą rozmowę Dhrtara�trze. Wkrótce zaś stwierdzi, że 
wszędzie tam, gdzie jest Km1a i Arjuna, tam zawsze jest zwycięstwo. 

IBKST 75 
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vyiisa-prasiidiic chrutaviin 
etad guhyam aham param 
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yogain yogeśvariit kr�t,1iit 
siik�iit kathayata}J svayam 

[Rozdz. 1 8  

vyiisa-prasiidiit-dzięki łasce Vyasadevy; śrntaviin-usłyszawszy; etat-to; 
guhyam-poufny; aham-ja; param-najwyższy; yogam-mistycyzm; yogeś
variit-od mistrza wszelkiego mistycyzmu; kr�t,1iit-od Kr�r:iy; siik�iit-bezpo
średnio; kathayata}J-mówiąc; svayam-osobiście. 

1L UMACZENIE 
Dzięki łasce Vyasy, usłyszałem najbardz iej poufną roz mowę, bezpoś

rednio od mistrza wszelkiego mistycyzmu - Kr�Qy, który Osobiście 
przemawiał do Arjuny. 

ZNACZENIE 
Vyasa był mistrzem duchowym Sanjayi i Sanjaya przyznaje, że to dzięki 

jego łasce mógł zrozumieć Najwyższą Osobę Boga. Znaczy to, że Kr�r:ię 
należy poznawać nie bezpośrednio, ale poprzez mistrza duchowego. Mistrz 
duchowy jest pośrednikiem, chociaż prawdą jest to, że doświadczenie jest 
bezpośrednie. Jest to tajemnica sukcesji uczniów. Jeśli mistrz duchowy jest 
bona fide, wtedy można słuchać Bhagavad-gity bezpośrednio, tak jak 
usłyszałjąArjuna. Jest wielu mistyków iyoginów na całym świecie, ale Kr�r:ia 
jest mistrzem wszystkich systemów yogi. Instrukcja Kr�r:tY została wyrażnie 
wyrażona w Bhagavad-gicie: podporządkuj się Kr�r:iie. Ten, kto to czyni, ten 
jest najwyższym spośród wszystkich yoginów. Potwierdza to ostatni werset 
rozdz. szóstego. Yoginiim api sarve�iim. 

Narada jest bezpośrednim uczniem Kr�r:tY i mistrzem duchowym Vyasy. 
Zatem Vyasa jest bona fide, tak jak Arjuna, ponieważ pochodzi z sukcesji 
uczniów, a Sanjaya jest bezpośrednim uczniem Vyasy. Dlatego, dzięki łasce 
Vyasy, zostały oczyszczone jego zmysły i mógł on słyszeć i widzieć Kr�r:ię 
bezpośrednio. Kto słyszy Kr�r:ię bezpośrednio, ten może zrozumieć tą poufną 
wiedzę. Ale słyszeć Kr�r:tY nie może ten, kto nie zetknie się z sukcesją 
uczniów; dlatego wiedza jego jest zawsze niedoskonała, przynajmniej jeśli 
chodzi o rozumienie Bhagavad-gity. 

Bhagavad-gitii tłumaczy wszystkie systemy yogi, takie jak karma-yoga, 
jizana-yoga i bhakti-yoga. Kr�r:ia jest mistrzem wszelkiego takiego mistycy
zmu. Tak jak Arjuna był na tyle szczęśliwy, że mógł zrozumieć Kr�r:ię 
bezpośrednio, podobnie, dzięki łasce Vyasy, również Sanjaya mógł bezpośred
nio Kr�r:ię słyszeć. Trzeba o tym pamiętać; w rzeczywistości bowiem nie ma 
żadnej różnicy w słuchaniu bezpośrednio od Kr�r:tY i w słuchaniu bezpośrednio 



Tekst 77) Zakończenie - Doskonałość Wyrzeczenia 857 

od Km1y poprzez bona fide mistrza duchowego, takiego jak Vyasa. Mistrz 
duchowy jest również reprezentantem Vyasadevy. Zgodnie z systemem 
wedyjskim, w dzień urodzin mistrza duchowego uczniowie urządzają uroczy
stość zwaną Vyiisa-pujii. 

rajan samsmrcya samsmrtya 
samviidam imam adbhutam 

keśaviirjunayo!t pw;yam 
hr�yiimi ca muhur muhu!t 

riijan--0 Królu; samsmrtya-pamiętając; samsmrtya-pamiętając; samvii
dam-wieść; imam-ta; adbhutam-piękna; keśava-Pan K�Qa; arjunayo!t-i 
Arjuna; pu!Jyam-pobożny; hr�yiimi-znajduję przyjemność; ca-również; 
muhu!t muhu!z-ciągle na nowo. 

TŁUMACZENIE 
O Królu, jakże wielką radość znajduję wciąż na nowo w każdym 

wspomni en i u  tego cudownego i świętego d i a logu pomiędzy Kn ąa.  
i Arjuną - i dreszcz rozkoszy wciąż przenika moje serce. 

ZNACZENIE 
Nauki Bhagavad-gity są tak transcendentalne, że każdy, kto zaznajomi się 

z tematami poruszanymi przezArjunę i Kr�Qę, staje się człowiekiem prawym i 
nie może zapomnieć tych rozmów. Innymi słowy, kto słucha Gity z 
właściwego źródła, bezpośrednio od Km1y, ten osiąga pełną świadomość 
Km1y. W rezultacie, osoba taka staje się coraz bardziej oświecona, a życie jej 
przeniknięte jest dreszczem rozkoszy, którym raduje się nie przez chwilę, ale 
w każdym momencie swojego życia. 
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tac ca samsmrtya samsmrtya 
rnpam atyadbhutam hare� 

vismayo me mahiin riijan 
hr�yiimi ca puna� puna� 
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lat-to; ca-również; samsmrtya-pamiętając; samsmrtya-pamiętając ; rU
pam-postać; a/i-wielką; adbhutam -piękną; hare�-Pana Kr�i:iy; visma
ya�-podziw; me-mój; mahiin-wielki; riijan-0 Królu; hm1iimi-radując się; 
ca-również; puna� puna�-ciągłe od nowa. 

TŁUMACZENIE 
O Królu, każde wspomnienie tej tak cudownej postaci Pana Kr�IJY 

wprawia mnie w coraz większe zdumienie. A radość moja nie może 
zaznać końca. 

ZNACZENIE 
Z wersetu tego wynika, że dzięki łasce Vyasy, Sanjaya mógł również 

zobaczyć kosmiczną formę Kr�i:iy ukazaną Arjunie. Zostało oczywiście 
powiedziane, że Pan Kr�i:ia nigdy przedtem nie przedstawił tej formy nikomu. 
Została ona objawiona tylko Arjunie, ale w tym czasie mogli ją również 
zobaczyć niektórzy wielcy wielbiciele Pana i Vyasa był jednym z nich. Jest on 
jednym z wielbicieli Pana i uważany jest za potężną inkarnację Kr�i:iy. Vyasa 
objawił wszystko to, co zobaczył swemu uczniowi Sanjayi, który zapamiętał 
tą wspaniałą postać Kr�i:iy i samo jej wspomnienie napełniało go ciągłe nową, 
wzbierającą radością. 
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yatra yogeśvara� kr�IJO 
yatra piirtho dhanur-dhara� 

tatra śrir vijayo bhutir 
dhruvii nitir matir mama 

yatra-gdzie; yogeśvara�-mistrz mistycyzmu; kr�IJa�-Pan Kr�i:ia; yatra
gdzie; piirtha�-syn Pfthy; dhanur-dhara�-nosicieł łuku i strzał; tatra-tam; 
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śri�-bogactwo; v1jaya�-zwycięstwo; bhuti�-wyjątkowa s iła; dhruvii-na 
pewno; niti� -moralność; mati� mama-takie jest moje zdanie. 

11:., UMACZENIE 
Gdziekolwiek jest Kr�ąa - mistrz wszystkich mistyków - i gdziekolwiek 

jest Arjuna - najlepszy spośród łuczników - tam z pewnością będzie 
również zwycięstwo, pomyślność, moralność i n iezwykła s iła. Takie jest 
moje zdanie. 

ZNACZENIE 
Bhagavad-gitii zaczyna się zapytaniem Dhrtara�try. Miał on nadzieję, że 

zwycięstwo przypadnie w udziale jego synom, otoczonym takimi wojowni
kami, jak Bhl�ma, Droąa i Kan:ia. Ludził się, że zwycięży jego strona. Ale 
Sanjaya, po opisaniu sytuacji na polu bitwy, powiedział Królowi: "Myślisz o 
zwycięstwie, ale moim zdaniem dobry los towarzyszy zawsze Kr�ąie i 
Arjunie." Bezpośrednio poinformował on Dhrtarawę, że nie może liczyć na 
zwycięstw swoich. Zwycięstwo oczekiwało Arjunę, ponieważ po jego stronie 
obecny był Kr�ąa. Przyjęcie przez Kr�ąę roli woźnicy Arjuny było ujawnie
niem Jego kolejnej wartości. K�ąa pełen jest wszelkich bogactw i najwyższych 
wartości, z których jedną jest wyrzeczenie. Kr�ąa jest również mistrzem 
wyrzeczenia, więc takich przykładów jest wiele. 

Walka toczyła się właściwie pomiędzy Duryodhaną i Yudhi�tbirą. Arjuna 
walczył po stronie swego starszego brata, Yudhi�tiry. Ponieważ po stronie 
Yudhi�tiry walczył Kr�ąa i Arjuna, jego zwycięstwo było pewne. Walka ta 
miała zadecydować o tym, kto będzie rządził światem. I Sanjaya przepowie
dział, że władza zostanie przekazana Yudhi�thirze. Również zostało przepo
wiedziane, że po zwycięstwie królestwo jego będzie rozwijało się pomyślnie, 
jako że był on nie tylko królem prawym i pobożnym, ale również wielkiem 
moralistą. Nigdy w całym swoim życiu nie splamił się ani jednym kłamstwem. 

Jest wiele mało inteligentnych osób, które uważają, że Bhagavad-gitii jest 
jedynie rozmową dwóch przyjaciół na polu bitwy. Ale wtedy taka książka nie 
mogłaby uchodzić za święte pismo. Niektórzy zaś mogą protestować mówiąc, 
że Kr�Qa namawiał Arjunę do walki, co jest niemoralne, ale w rzeczywistości 
sprawa przedstawia się jasno - Bhagavad-gitii jest najwyższą nauką o 
moralności. Najwyższe nauki moralne zostały przekazane w dziewiątym 
rozdziale, trzydziestym czwartym wersie: manmanii bhava mad bhakta�. 
Należy zostać wielbicielem Kr�QY - a istota wszystkich religii polega na 
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podporządkowaniu się Kr�i:iie; jak to zostało oznajmione: Sarva-dharmiin. 
Nauki Bhagavad-gity składają się na najwyższy proces religii i moralności. 
Wszystkie inne procesy mogą być metodami oczyszczającymi i mogą 
prowadzić do tego procesu, ale ostatnia instrukcja Gity jest ostatnim słowem 
na niwie wszelkiej moralności i religii - podporządkuj się Kr�i:iie. Takie jest 
orzeczenie rozdziału osiemnastego. 

Z Bhagavad-gity dowiadujemy się, że medytacja i filozoficzne spekulacje 
są tylko jednym z wielu procesów samo-realizacji, ale całkowite podporząd
kowanie się Kr�i:iie jest najwyższą doskonałością. Taka jest istota nauk 
Bhagavad-gity. Scieżka przestrzegania zasad porządku życia społecznego i 
różnych procesów religijnych może być poufną ścieżką wiedzy tak dalece, jak 
poufnymi są rytuały religijne, ale ciągle ma się tam do czynienia z medytacją i 
kultywacją wiedzy. Natomiast podporządkowanie się Kr�i:iie w służbie 
oddania, w pełnej świadomości Km1y, jest najbardziej poufną instrukcją i 
istotą osiemnastego rozdziału. 

Inną rzeczą, którą podkreślaBhagavad-gitii jest to, że rzeczywistą prawdą 
jest Najwyższa Osoba Boga - Kr�ąa. Prawda Absolutna real izowana jest 
w trzech aspektach -jako bezosobowy Brahman, zlokalizowana Paramiitmii 
i Najwyższa Osoba Boga, Kr�i:ia. Doskonała wiedza o Prawdzie Absolutnej 
oznacza doskonałą wiedzę 0 Km1ie. Jeśli ktoś poznajeKr�ąę, to w zakres jego 
poznania wchodzą wszystkie dziedziny wiedzy. Kr�r:iajest transcendenta lny, 
ponieważ zawsze usytuowany jest On w Swojej wiecznej, wewnętrznej 
energii. Żywe, przejawione istoty dzielą się na dwie klasy - wiecznie 
uwarunkowane i wiecznie wyzwolone. Liczba takich żywych istot jest 
nieograniczona i są one uważane za fundamentalne cząstki Kr�i:iy. Energia 
materialna manifestuje się w dwudziestu czterech kategoriach .  Stworzenie to 
znajduje się pod wpływem wiecznego czasu - jest tworzone i rozwiązywane 
przez energię zewnętrzną. Manifestacja tego kosmicznego świata jest na 
przemian widzialna albo niewidzialna. 

Bhagavad-gitii mówi o pięciu zasadniczych tematach: Najwyższej Osobie 
Boga, naturze materialnej,  żywych istotach, wiecznym czasie i wszelkiego 
rodzaju czynnościach. Wszystko to zależy odNajwyższej Osoby Boga, Kr�QY. 
Wszystkie koncepcje Prawdy Absolutnej,  mianowicie bezosobowy Brahman, 
zlokalizowana Paramiitmii czy każda inna koncepcja transcendentalna, 
istnieją w kategorii poznania Najwyższej Osoby Boga. Chociaż na pozór 
Najwyższa Osoba Boga, żywa istota, materialna natura i czas zdają się być 
czymś różnym, to jednak nie ma nic, co byłoby odmienne od Najwyższego. 
Ale Najwyższy jest zawsze różny od wszystkiego. Filozofia Pana Caitanyi 
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mówi o Nim, że jest On " w  niepojęty sposób jednocześnie jednym ze 
wszystkim i różnym od wszystkiego" . Ten system filozofii zawiera doskonałą 
wiedzę o Prawdzie Absolutnej.  

Żywa istota w swojej oryginalnej pozycji jest czystym duchem. Jest ona 
jakby atomową cząstką Najwyższego Ducha. Jednakże uwarunkowana żywa 
istota jest marginalną cząstką energii Pana. Ma ona skłonności zarówno do 
kontaktowania się z energią materialną, jak i duchową. Innymi słowy, żywa 
istota usytuowana jest pomiędzy dwiema energiami Pana, a ponieważ należy 
do wyższej energii Pana - ma ona odrobinę niezależności. Poprzez właściwe 
skorzystanie z tej niezależności - poddaje się ona bezpośredniemu przewod
nictwu Pana. W ten sposób osiąga ona swoją rzeczywistą pozycję w energii, 
która jest pełnią szczęścia. 

W ten sposób kończą się wyjaśnienia Bhaktivedanty do ostatniego, 
osiemnastego rozdziału Śrimad-Bhagavad-gity, traktującego o Doskonałości 
wyrzeczenia. 
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Wszelkie oznajmienia Bhagavad-gity Taką Jaką Jest są potwierdzone 
przez klasyczne źródła wedyjskie. Następujące autentyczne święte pisma 
wedyjskie zostały przytoczone w tekście (podajemy również numer strony): 

Atharva-veda, 508 

Bhakti-rasamrta-sindhu (B .r.s .) ,  229, 270, 3 1 4, 337 ,  364, 384, 599 

Brahma-samhitii (B.s .) ,  1 2, 72,  1 74, 2 1 2, 2 1 8, 226, 3 20, 336, 370, 45 1 .  460, 635 

Brhan-Niiradiya Purii!]a, 3 1 6  

Caitanya-caritiimrta (C.c . ), 23 ,  80, 1 2 3,  224-225 

Garga U pani�ad, 78, 454 

Ka\ha Upani�ad (Karha). 85.  97. 98, 1 09. 369 

Kiirma Purii!]a. 49 1 

Miidhyandi-niiyana-sruti, 7 1 2  

Mahabharata (M.b. ). 2 1 2-2 1 3  

Mok�a-dharma, 508 

Muryclaka Upani�ad (Mu!J�. ). 93-94. I OO 
Niirada-paiicariitra, 33 7 

N iiriiyal)iya, 6 1 2  

Nirukti ( Słownik wedyjski). 1 2 7 

Padma Purii!]a, 292. 3 1 2 , 364 

Parasara-smrti. 1 1 3- 1 1 4  

Pauru�a. 725 

Śrimad-Bhiigavatam (S. B. ). 54, 64-65. 7 1 .  72.  93.  1 1 8, 1 22 ,  1 29. 1 3 5 ,  1 64- 1 65 ,  1 70- 1 7 1 .  
1 86- 1 87. 202, 205, 2 3 1 ,  259 269-270, 293,  296-297. 3 1 8 ,  3 23 ,  348. 353 .  357,  36 1 .  367. 
387,  398, 442, 446-447, 448, 5 2 1 .  5 24. 6 1 9-620, 63 1 ,  765-766 

Svatvata Tantra, 365 

Śvetasvatara Upan i�ad (S„er. ). 93, 1 84- 1 85 ,  28 1 -282, 370, 388. 636. 64 1 

Taittriya Upani�ad, 39 1 ,  639 

Variiha Puriirya, 508, 6 1 1 

Vediinta-siitra ( V.s. ). 285, 446, 447. 474, 720. 825.  835 

Vi�ryu Purii!]a, 9 1 .  1 69, 578 

Yoga-siitra, 327 
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Słownik 

Abhakta-(nie-wiełbicieł) : Ktoś, kto lekceważy albo odrzuca zasady służby 
oddania, przeciwieństwo bhakty. 

Abhava-Śmierć, przeciwieństwo bhava. 
Abhaya-Nieustraszoność a lbo określenie kogoś wolnego od łęku; przeci

wieństwo bhaya. 
Abhijatasya-Okreśłenie wskazujące na kogoś, kto urodził się z cechami 

duchowymi, boskimi. 
Abhimanyu-Syn Arjuny. 
Abhyasat-Atrybut Prawdy Absolutnej, "Źródło niewyczerpanych pomyślnych 

jakości" .  
Acapała-Determinacja. 
Acarya-( dosłownie: ten, który uczy przykładem własnego życia.) Autentycz

nie wykwalifikowany mistrz duchowy. Musi on należeć do sukcesj i  
duchowej prowadzącej do Boga, a także przekazywać bez żadnych 
zmian Jego oryginalny przekaz. Wskazuje on wszystkim istotom,jak 
postępować drogą Pana, Śri Kr�Qy, a jego życie jest doskonałym 
odzwierciedleniem jego nauk. 

Acintya-Niepojęty, poza naszym zrozumieniem; coś, co przekracza granice 
materialnego wszechświata. 

Acintya-bhedabheda-tattva-Doktryna Pana Caitanyi "jednoczesnej jedności 
i odmienności", która mówi o niepojętej równoczesnej egzystencj i  
Absolutnej Prawdy w jej aspekcie osobowym i bezosobowym. 

Acit-Okreśłenie czegoś, co jest w ignorancji ;  przeciwieństwo cit. 
Acyuta-(dosłownie: ten, który nigdy nie upada) 

1 )  Imię Kr�QY, "Nieomylny" .  
2 )  Pełna ekspansja Kr�QY, która rządzi na jednej z planet VaikuiHha. 

Abhibhuta-Zamanifestowana natura materialna. 
Adhidaivata-Fonna kosmiczna Pana zawierająca wszystkich półbogów i ich 

planety. 
Adhiyajna-Atrybut Duszy Najwyższej jako Pana wszystkich ofiar. 
Adhyatma-cetasa-Okreśłenie kogoś, kto polega jedynie na Kr�Qie. 
Adi-deva-Atrybut Boga, "Pan Najwyższy i Oryginalny" . 
Aditi-Małżonka mędrca Kaśyapa M uni i matka Adicyas. 
Adityas-Dwunastu półbogów, synów Aditi. 
Advaita-Niedwoisty (kiedy odnosi się do Pana, oznacza że nie ma różnicy 

pomiędzy Jego ciałem a Nim Samym). 
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Advaitacarya-albo Śri Advaita: Jeden z głównych towarzyszy Śri Caitanyi 
Mahaprabhu. 

Agni-Bóg ognia, podarował Arjunie rydwan, którym powoził Śri Km1a na 
polu bitewnym Kuruk�etra. 

Agnihotra-yajfia-Ofiara ogniowa. 
Ahailkara-albo fałszywe ego: Złudzenie bycia Absolutnym Panem, Najwyż

szym Posiadaczem i Dobroczyńcą mającym prawo do wszystkich 
przyjemności świata, a przez nie to właśnie indywidualna dusza 
utożsamia się z ciałem materialnym, które przyjmuje, i wszystkim, co 
do niego przynależy (miejsce urodzenia, narodowość, rasa, rodzina, 
wyznawana religia, przyjemności i cierpienia, etc . ) .  Jest ono żródłem 
materialnego uwarunkowania. 

Ahimsa-Zasada niekrzywdzenia, niezabijania żywych istot (niestosowanie 
przemocy). 

Airavata-Słoń zrodzony z nektaru. 
Aja-Nienarodzony. 
Aj am iła-W swojej młodości - wielbiciel Pana, póżniej stracił swoje kwalifika

cje bramińskie przez związek z prostytutką, ale dzięki łasce Pana 
mógł intonować Jego imię na łożu śmierci, osiągając w ten sposób 
wyzwolenie. 

Akara-Pierwsza litera alfabetu sanskryckiego, reprezentuje żródło wszel
kiego dźwięku. 

Akarma-albo nai�karma: Czyn, który nie przynosi dalszych następstw, jako 
że jest wykonywany w świadomości Kr�l)y. 

Akrodha-Wolność od złości, gniewu. 
Ak�ara-Niezniszczalny. 
Amala�zysty, nieskalany. 
Amara-kośa-Sanskrycki słownik wedyjski. 
Ambari�a Maharaja-Król, który w pełni zaangażował się w różne czynności 

służby oddania dla Pana. 
Amrta-Nektar albo ambrozja. 
Anagha-Imię Arjuny, "Bezgrzeszny" . 
Ananda-Zob. Sac-cit-iinanda. 
Anandamaya- l )  Prawda Absolutna, uosobienie szczęśliwości. 

2) Stan, w którym realizuje się pełną szczęścia naturę Absolutnej 
Prawdy; również stan najwyższej realizacj i Absolutu. 

An anta- I )  Imię Boskiego węża o niezliczonej ilości głów, na którym 
spoczywa Vi�l)U. 
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2)  Określenie Kr�QY jako Tego, Którego wpływ i energie są bezgra
niczne. 

Ananta-brahman-Inne okreśłenieParam Brahmana, czyli Najwyższej Istoty, 
przeci wieńStWO V ijnima m-bra h mana. 

Anarya-Materiałista, który lekceważy ceł życia; przeciwieństwo arya. 
Anasuya-Okreśłenie kogoś, kto jest wolny od zazdrości .  
Aniruddha-Pełna ekspansja Kr�ąy, władająca na jednej z planet Vaik�tha. 
Annamaya-Percepcja Prawdy Absolutnej tylko w samym pożywieniu. 
Aąu-atma-Dusza niezmienie małych rozmiarów, będąca cząstkąKr�ąy; inne 

określenie jivatmy; przeciwieństwo vibhu-atmy. 
Apaniśuna-Niechęć do krytykowania. 
Apanu-vayu-Jedno z dziesięciu rodzajów powietrza znajdującego się wew

nątrz ciała, które kontrolowane jest przez system a�{ilizga-yogi. 
Apana-vayu kieruje się w dół. 

Apara-prakrti-apara-śakti albo maha-brahman: Energia zewnętrzna albo 
natura materialna. Jedna z trzech głównych energii Pana (duchowa. 
marginalna i materialna). Jest ona manifestacją zewnętrznej mocy 
Pana, która tworzy dwadzieścia cztery elementy materialne i wszech
świat, w którym żyjemy. Oddziaływania jej elementów są wynikiem 
wpływu czasu i kontaktu z energią duchową Pana, od której różni się 
tym, że czasami jest zamanifestowana, a czasami niezamanifesto
wana 

Apara-śakti-Zob. Apara-prakrti. 
Apauru�eya-Nie stworzone przez człowieka ( to znaczy wyjawione przez 

Boga). 
Arca-murti-Inne określenie murti. 
Arcana-Proces czczenia Bóstw, jedna z dziewięciu duchowych czynności 

służby oddania. 
Arca-vigraha-Inne określenie Murti. 
Arjava-Prostota albo uczciwość, prawość. 
Arjuna-Jeden z pięciu braci Paą<;tawów, szczególnie sławny. Przyjaciel, 

uczeń i wielbiciel Kr�ąy. Nazywany również: Anagha, Bharata. 
Bharatar�abha, Dhananjaya, Gu<;iakeśa, Kaunteya, Maha-baho, Pa
rantapa, Partha i Savyasacin. 

Arupa-(dosłownie: bez fonny.)OkreślaKr�ąę,AbsolutnąPrawdę,jakoTego, 
który nie ma formy materialnej ,  albowiem forma Jego jest duchowa i 
absolutna. 

Arya-Ten, kto zna wartość życia i którego kultura (cywilizacja) oparta jest na 
realizacji duchowej. 
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Aryama-Najważniejszy spośród przodków, którzy odeszli . Włada planetą 
drzew. 

Asarhmoha-Wolność od wątpliwości i złudzenia. 
Asamprajfiata-samadhi-Samadhi ( trans) osiągnięty przez przekroczenie 

przyjemności zmysłowej, przeciwieństwo samprajnata-samadhi. 
Asana-(dosłownie: siedzenie . )  Trzeci etap ośmiostopniowej yogi a$(anga. 

Polega na praktykowaniu różnych pozycj i  cielesnych. 
Asańga-Brak przywiązania, obojętność wobec wszelkiego rodzaju powabów 

materialnych. 
Asat-(dosłownie: to, co nie jest realne albo wieczne. )  Określenie czegoś 

złudnego, nietrwałego, efemerycznego. 
Aśrama- I )Jeden z czterech porządków życia duchowego (Zob.Brahmacarya, 

Grhastha, Vanaprastha, Sannyasa) .  Te cztery etapy przygotowują 
człowieka, który ich przestrzega, do kompletnej realizacji jego 
duchowej tożsamości jeszcze przed opuszczeniem ciała. (Zob. 
również Varnaśrama-dharma ) .  
2) miejsce, w którym praktykujemy poszukiwania realizacji du
chowej. 

A�taitga-yoga-(a$(a - osiem, anga - część) System yogi mistycznej przed
stawiony przez Patafijalego (Zob. Patanjali) w jego Yoga-sutrach. 
Składa się z ośmiu części: yama, niyama, asana, pra!Jayama, 
pratyahara, dhara!Ja, dhyana i samadhi. 

Aśuci-Nieczysty, niezdrowy. 
Aśuci-vrata-Zasada niezdrowego życia. 
Asura- I )  Ktoś, kto nie przestrzega zasad pism świętych i którego jedynym 

celem jest nieustanna pogoń za światowymi przyjemnościami. Im 
bardziej jest przywiązany do materii, tym bardziej staje się demo
niczny, tak że w końcu odrzuca egzystencję Boga, N aj wyższej Osoby. 
2) Istota, wyraźnie demoniczna, która otwarcie przeciwstawia się 
religijnym zasadom i Bogu. 
3 ) Monstra, złośliwe potwory, demony, które istniały na Ziemi,  
w czasie gdy przebywał na niej Km1a. 

Asuram bhavam aśrita-Osoby będące jawnymi ateistami. 
Aśvatthama-Wielki wojownik Kuru, syn DroQacaryi i krewny Arjuny. 
Atharva-Inne określenie Atharva-vedy.  
Atharva-veda-albo Atharva: Jedna z czterech oryginalnych Ved. 
Atma-jlvatma, a1Ju-atma albo vl}nanam-brahman: Maleńka cząstka energii, 

integralna część Boga, dusza, byt sam w sobie - jest różna od ciała, 
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w którym zamieszkuje serce, i jest źródłem świadomości. 
Tak jak Bóg, Istota Najwyższa, tak i dusza ma swoją własną 

indywidualność a jej forma jest wieczna, pełna wiedzy i szczęścia. 
Jednakowoż pozostaje ona zawsze różna od Boga i nigdy nie jest Mu 
równa, i chociaż posiada Jego atrybuty - to tylko w nieskończenie 
małej ilości. Stanowi ona energię marginałnęBoga i w związku z tym 
ma skłonność do ulegania wptywom albo energii duchowej ,  albo 
materialnej .  

Słowo to wyjaśniamy również przez określenia: " żywa istota" 
( iitmii ), " dusza indywidualna, oddzielna" (jlviitmii) albo " dusza 
nieskończenie mała" (a1Ju-iitmii), w zależności od aspektu, na który 
pragniemy położyć nacisk. Słowo to również oddajemy przez " jaźń" 
i czasami odnosi się ono do ciała, czasami do duszy, a czasami do 
zmysłów. 

Atma-n ivedana-Całkowite oddanie się Bogu, jedna z dziewięciu duchowych 
czynności służby oddania. 

Avajananti-Okreśłenie tych, którzy wyśmiewają Najwyższą Osobę i odma
wiają służby dla Niego. 

Avatara-(dosłownie: który zstępuje. )  Bóg, jedna z Jego pełnych emanacji 
(ekspansj i )  albo jeden z Jego reprezentantów schodzący ze świata 
duchowego do wszechświata materialnego, aby odnowić zasady 
religii. 

Avidhi-purvaka-Droga działania, która odrzuca wszystkie ustanowione 
reguły i zasady. 

Avidya-(a - nie, vidyii - wiedza) Niewiedza, ignorancja. 
AvyabhicariQya-Nieugięta stałość kogoś, kto niezachwianie podąża ścieżką 

służby oddania. 
Avyakta-Niezamanifestowany, utajony okres stworzenia (Zob. Stan zamani

festowany i niezamanifestowany. 
Avyaya-Atrybut Km1y, "Niewyczerpany" . 

B 
Baładeva-Inne imię Bałaramy. 
Baładeva Vidyabhu�aQa-Wiełki erudyta i iiciirya vai�i:iava, autor"Govinda

bhii�yd' ,  komentarza do Vediinta-sutry. 
Bałarama-ałboBaładeva: Pierwsza pełna emanacja ( ekspansja)Kr�Qy. Kiedy 

Pan pojawił się na Ziemi 5000 łat temu, Bałarama pojawił się z Nim 
również jako Jego starszy brat, syn Vasudevy. 
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Bali Maharaja-Potężny król, który pokonał wszystkie systemy planetarne. 
Przytaczany jako przykład samo-wyrzeczenia, albowiem na prośbę 
avatdra Vamany, S amego Boga, oddai M u  całe swoje  królestwo, 
a następnie sam podporządkował się Najwyższej Osobie. Jest 
jednym z dwunastu mahajanas. (Zob. Mahajanas) 

Bhagavan-{ bhaga - bogactwa, van - posiadający) Ten, kto posiada w pełni 
sześć doskonałości: piękno, bogactwo, sławę, siłę, mądrość i wyrze
czenie; określenie Najwyższej Osoby. 

Bhagavata-dharma-Inne określenie Sanatana-dharmy. 
B hagavata-Puraąa-Inne określenie Śrimad Bhagavatam. 
Bhakta-bhakti-yogi, santa albo vai�!Java: transcendentalista albo spiry-

tualista najwyższej kategorii ( zob. Yogi l ), adept bhakti-yogi albo 
inaczej wielbiciel Pana. Jest on przywiązany do osobowego aspektu 
Prawdy Absolutnej .  

Bhakti-Miłość i oddanie do Boga; oczyszczona służba d la  zmysłów Pana 
poprzez swoje własne zmysły. 

Bhakti-rasamrta-sindhu-("Ocean nektaru oddania" ): Dzieło mistrzostwa 
Śńla Rupy Gosvamiego, które traktuje szczegółowo o zasadach 
służby oddania. 

Bhaktisiddhanta S arasvati-Mistrz duchowy Jego Boskiej Miłości A. C. 
Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady. 

Bhaktivinode Thakura-Wielki dcdrya w linii Caitanyi Mahaprabhu. Ojciec 
Bhaktisiddhanty Sarasvati i pionier Ruchu na rzecz Świadomości 
Kr�QY na Zachodzie. 

Bhakti-yoga-buddhiyoga, karma-yoga albo brahma-yoga (służba oddania): 
Droga rozwijania bhakti, miłości do Boga w jej czystym stanie, bez 
żadnych skłonności do interesownego działania (karma) czy speku
lacji filozoficznej (jnana).  Jest ostatecznym etapem yogi, jak tego 
naucza Bhagavad-gita , i praktykuje się ją  poprzez całkowite pod
porządkowanie się Najwyższemu Panu, Sń Kr�Qie, na drodze 
dziewięciu duchowych czynności służby oddania pod przewodnict
wem acaryi, mistrza duchowego. 

Bhakti-yogi-lnne określenie bhakty, wielbiciela Pana. 
Bharata-Imię Arjuny, "Potomek Bharaty" . 
Bharata Maharaja-Starożytny władca świata, syn Króla ��abha, wielki 

bhakta Pana, który stracił służbę oddania na skutek miłości do 
osieroconego jelonka. W rezultacie, w następnym życiu pojawił się 
jako jeleń, pamiętając jednak swoje poprzednie wcielenie, później zaś 
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jako Jaąabharata (zob. Jat;labharata) .  Historię tę dokładnie opisuje 
Śrimad-Bhagavatam. 

Bharatavar�a-Nazwa, pod którą półbogowie znają tą ziemską planetę od 
czasów, kiedy władał nią Król Bharata. (Dziś nazwa ta odnosi się 
szczególnie do I ndii . )  

Bhava-Narodziny. przeciwieństwo abhava. 
Bhava-Wstępna manifestacja  wzniosłej miłości do Boga. 
Bhaya-Strach, przeciwieństwo abhaya. 
Bhima-albo inaczej Vrkodhara: Jeden z pięciu PilQQawów, starszy brat 

Arjuny. 
Bhi�ma-Wielki wielbiciel Kr�Qy, najstarszy spośród Kaurawów, należy 

również do grupy dwunastu mahajanas. 
Bhukta-Atrybut Pana, " który utrzymuje wszystkie istoty" . 
Bhuriśrava-albo Saumadatti: Syn Somadatty, Króla Bahlików. 
Bija-(dosłownie: sperma, nasienie.)  Atrybut Kr�Qy, pierwotne Nasienie 

wszystkich istot. 
Brahma-Pierwsza żywa istota stworzona we wszechświecie. Otrzymał on od 

Najwyższego Pana moc stworzenia tego wszechświata, w którymjest 
najwyższym zarządcą. Należy również do grupy dwunastu maha
janas. Kontroluje gur.zę pasji ( rajo-gu1Ja). 

Brahma-bhuta-Stan głębokiej szczęśliwości, którego doświadcza ten, kto 
zrealizował swoją  własną duchową tożsamość, uwolniwszy się od 
wszelkich dualizmów, wszelkich zanieczyszczeń i pragnień material
nych. Ani szczęście, ani ból tego świata nie są w stanie zakłócić tego 
stanu, a ten, kto go osiąga, angażuje się w służbę oddania dla 
Najwyższego Pana. 

Brahmacari- 1 )  Osoba żyjąca według zasad brahmacaryi (zob. Brahma
carya). 
2) Żonaty mężczyzna, który przestrzega wedyjskich reguł życia 
małżeńskiego. 

Brahmacarya-Pierwszy etap życia duchowego (zob:Aśrama); okres celibatu, 
wstrzemiężliwości seksualnej i studiów pod opieką wykwalifikowa
nego mistrza duchowego. 

Brahma-jana-Inne określenie Brahma�a (bramina), " który zna Brahmana" . 
Brahma-j ijiiasa-Duchowe dociekanie prawdy o naszej naturze, jak i naturze 

Absolutu. 
Brahmajyoti-(Zob. Brahman 2) 
Brahmaloka-Albo inaczej Satyaloka: Planeta Brahmy, najwyższa planeta we 
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wszechświecie materialnym. 
Brahman- I )  Brahman albo ananta-brahman: C.f. Param Brahman . 

2) Brahman albo brahmajyoti: światłość, blask emanujący z absolut
nego ciała Śri Kn;i:iy (Bhagavana), reprezentujący bezosobowy aspekt 
Prawdy Absolutnej albo pierwszy stopień realizacji Absolutu (zob. 
Bhagaviin i Paramiitmii). 
3) brahman albo vijniinam brahman: oddzielna istota duchowa 
czyli dusza indywidualna. 
4) brahman albo mahii-brahman: natura materialna albo totalna 
substancja materialna (mahat-tattva) konstytuująca dwadzieścia 
cztery elementy materialne. 
5) brahman albo śabda-brahman: Vedy (duchowe i absolutne), 
które zawierają różne zasady działania.  

BrahmaQa(s )-albo brahma-janas: Mędrcy i erudyci, którzy kierują społe
czeństwem; stanowią jedną z czterech var('! ( zob. Var(ta ). 

BrahmaQa-pathi-Ścieżka realizacji duchowej .  
Brahma-nirvaQa-Stan całkowitego pogrążenia się w świadomość Kr�i:iy. 

charakteryzujący się brakiem materialnych cierpień. 
Brahma  puccha-Najwyższy Brahman, realizowany w pięciu etapach. (zob. 

Annamaya, Prii(tamaya, Jniinamaya, Vijniinamaya, Anandamaya ). 
Brahma-sarhhita-Starożytne sanskryckie pismo święte zawierające modlitwy 

Brahmy do Govindy, odkryte przez Śń Caitanyę Mahaprabhu w 
jednej ze świątyń w południowych Indiach. Opisuje w szczegółach 
formę, atrybuty i królestwo Najwyższej Osoby. 

Brahma-sarhparśa-Wieczny związek duszy indywidualnej z Najwyższym 
Panem poprzez służbę oddania. 

Brahma-sutra-Inaczej Vediinta-sutra. 
Brahmavadi-Transcendenta liści trzeciego rzędu (zob. Yogi I )  przyciągani do 

Brahmana, bezosobowego aspektu Absolutnej Prawdy. 
Brahma-yoga-Droga zaangażowania się w służbę dla Najwyższego Pana, 

inne określenie bhakti-yogi, świadomości Kr�i:iy. 
Brahmi-sthiti-Uwolnienie się z więzów materii ,  czyli wyzwolenie. 
Brghu Muni-Wielki mędrzec, najpotężniejszy syn Brahmy. 
Brhaspati-Kapłan Indry, pierwszy spośród wszystkich kapłanów. 
Brhat-sama-Najważniejszy hymn Siima-vedy. 
Buddha-A vatdra, który pojawił się na początku Kali-yugi, aby nauczać 

zasad łagodności (ahimsa) i położyć kres ofiarom zwierzęcym. 
Buddhi albo inteligencja duchowa-Oryginalna inteligencja żywej istoty, 
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która umożliwia jej zrozumienie, jak wszystkie rzeczy (włączając w 
to nią samą) istnieją w relacji doBoga,NajwyższejOsoby. Osiągnięcie 
takiej inteligencji umożliwia nam uwolnienie się od materialnej 
koncepcji życia. 

c 
Caitanya-caritamrta-Dzieło Km1adasy Kaviraja opisujące życie i nauki Śri 

Caitanyi Mahaprabhu. 
Caitanya Mahaprabhu-A vatara, który pojawił się w Indiach 500 lat temu, 

aby nauczać ludzi yuga-dharmy (Zob. Yuga-dharma) i walczyć 
z degradującymi wpływami Kali-yugi (zob. Kali-yuga). Chociaż w 
rzeczywistości był On Samym Kr�ąą, Najwyższą Osobą Boga, 
pojawił się w roli bhakty,  aby uczyć miłości do Boga poprzez proces 
gramadnego intonowania świętych imion Pana. 

CilQakya PaQQita-Doradca króla Candragupty (współczesnego Aleksandrowi 
Macedońskiemu), znany jako autor kodeksów cywilnych i moralnych. 

CaQQala-"Zjadacz psów" ,  najniższy z ludzi. 
Candra-Bóstwo Księżyca. 
Candraloka-Księżyc, planeta Candry. 
Candrayana-Jedna z praktyk ascetycznych. 
Caturmasya-Czteromiesięczny okres,  korespondujący z porą deszczową, 

w którym ludzie oddają się różnego rodzaju praktykom ascetycznym 
i pokutom. 

Cekitana-Wielki wojownik walczący po stronie Paą<Jawów na Polu Ku
ruk�etra. 

Cho\a Haridasa-Bliski towarzysz Pana Caitanyi, wykluczony z Jego towa
rzystwa za rzucenie pożądliwego spojrzenia na młodą kobietę. 

Ciało materialne-Tymczasowe "ubranie", które przyjmuje uwarunkowana 
dusza. Składa się ono z ośmiu elementów: pięciu grubych albo 
inaczej wulgarnych (woda, ziemia, ogień, powietrze i eter) i trzech 
subtelnych (umysł, inteligencja i fałszywe ego). 

Ciało duchowe-Oryginalna forma żywej istoty. Konstytuują ją elementy 
duchowe sat, cit i ananda,  czyli odpowiednio: absolutna wieczność, 
absolutna wiedza i absolutne szczęście. 

CintamaQ i-Klejnot c!.uchowy, z którego zbudowane są wszystkie pałace 
w królestwie Sri Kr�ąy. Znany również pod nazwą kamienia filo
zoficznego. 

CintamaQi-dhama-Inne określenie Kr�ąaloki, gdzie wszystko zbudowane 
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jest z kamieni ci11tama(1is i gdzie spełniane są wszystkie pragnienia. 
Cit-Zob. Sac-cir-a11a11da. 
Citi-śakti-Wewnętrzna moc Pana, wszelka wiedza, wszelkie szczęście. 
Citraratha-Najlepszy z Gandharvów (boskich śpiewaków). 
Czas-C.f. Kala 
Czysty wielbicie l-Ten, kto wolnym będąc od wszelkiego przywiązania do 

owoców swojego działania (karma) i wiedzy spekulatywnej U1ia11a ) , 
oddaje swoje ciało i duszę w służbę dla Pana, osiągając w ten sposób 
doskonałość oddania dla Boga i szczyt realizacji duchowej .  

D 
Daityas-Istoty demoniczne, synowie Diti. Jednakowoż, pomiędzy nimi 

pojawił się wielki bhakta Prahlada. 
Daivi-prakrti-Boska natura, kieruje ona i chroni mahatmas. 
Damodara- 1 )  Imię Kr�Qy, "Ten, Którego Yaśoda związała sznurem". 

2) Pełna ekspansja Kr�QY przewodząca najednej z planet Vaikui:i�ha. 
Dana-Dobroczynność. 
Darśa-paurąamasi-Część Ved traktująca o kulcie półbogów. 
Daśendriya-Dziesięć organów zmysłowych: ucho, oko, język, nos, skóra, 

ręce, nogi, narządy mowy, odbytnica i narządy płc iowe. 
Dasya-Służenie Panu, jedna z dziewięciu duchowych czynności służby 

oddania. 
Dasya-bhakta-Wiełbiciel Pana, którego związek z Nim przybiera postać 

podobną relacj i ,  która łączy sługę z jego panem. 
Dehi-Istota wcielona. 
Deva- 1 )  I stota pobożna, sługa Pana. 

2) Istota uprawomocniona przez Pana do zarządzania jakąś częścią 
materialnego stworzenia Uak np. słońcem, deszczem, ogniem, etc . ) ,  
czy ';eż doglądania potrzeb wszystkich żywych istot. 

Devahuti-Żona mędrca Kardama Muni i matka avatara Kapili ,  który 
przekazał jej naukę sańkhya. 

Devaki-Matka wybrana przez Km1ę, kiedy pojawił się na Ziemi około 5000 
lat temu. 

Devaki-nandana-Imię Kr�QY, "Syn Devaki" . 
Deva- łoka-Inna nazwa Svarga-loki 
Deva-prakrti-Określa działania kierowane przez Dobroć, będące natury 

duchowej .  
Deveśa-Imię Kr�Qy, "Pan półbogów" .  
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Dhanaiij aya-Imię Arj uny, " który dostarczył bogactw" 
DharaQa-Szósty z ośmiu etapów a�{iinga-yogi. Polega na koncentracji 

umysłu. 
Dharma- 1 )  "Religia" , naturalna i wieczna funkcja duszy indywidualnej 

polegająca na postępowaniu według praw ustanowionych przez Boga 
i służeniu M u  z miłością i oddaniem. 
2) I nne określenie na różne religijne, społeczne i rodzinne obowiązki 
człowieka (svadharmas). 
3) Nieodłączna, wrodzona cecha przynależąca do danego obiektu, 
np. dharmq ognia jest światło i ciepło. 

Dharma-k�etra-M iejsce przeznaczone do składania ofiar. 
Dhata-"Stwórca" . 
Dhira-Ten, na którego nie mają wpływu ani warunki zewnętrzne, ani 

pragnienia jego umysłu, jak również (w końcu) konieczność opusz
czenia ciała. 

Dhr�tadyumna-Syn Drupady i uczeń Dror:iacaryi. To on właśnie zorganizo
wał armię Par:i<;ławów na Polu Kuruk�etra. 

Dhr�taketu-Wielki wojownik po stronie Paą<;ławów wałczący na Polu K uru
k�etra. 

Dhrtar�tra-Ojciec Kaurawów, jego knowania i nienasycone ambicje dopro-
wadziły do bitwy na Polu Kuruk�etra. 

Dhruvaloka-Planeta, na której rządzi Dhruva Maharaja. 
Dhruva Maharaja-Wielki wielbiciel Kr�r:iy, mistrz Gwiazdy Polarnej .  
Dhyana-Siódmy z ośmiu etapów a�{iinga-yogi. Polega na praktykowaniu 

medytacj i .  
Dhyana-yoga-Yoga medytacyjna. 
Diti-Żona mędrca Kaśyapy i matka Daityas (Daityów). 
Divya-"Boski' ' , "Wzniosły" albo "Czysto Duchowy" , atrybuty Pana. 
Dobroć-(sauva-gu!Ja): Jedna z trzech gulJ .  Rezultatem jej wpływu jest 

wiedza, szczęście, czystość, opanowanie zmysłów, łagodne usposo
bienie ( spokój )  i umiarkowanie. Jest kierowana przez Vi�r:iu. 

Draupadi-Córka Króla Drupady i żona pięciu Par:i<;ławów. 
Dravyamaya-yajiia-Ofiara, na którą składają się różne akty dobroczynne. 
Drqha-vrata-Niezachwiana wiara w służbę oddania. To mocne przekonanie 

stanowi pierwszy krok na ścieżce miłosnej służby oddania dla Pana. 
Drol)acarya-Mistrz wojskowy Paą<;iawów, a potem, w czasie bitwy na Polu 

Kuruk�etra, komendant i szef armii Kaurawów. 
Du ł]kha-Nieszczęście, cierpienie. 
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Durvasa Mun i-Wielki yogln obdarzony niezwykłymi siłami mistycznymi. 
Duryodhana-Pierwszy spośród synów Dhrtara�try, przywódca Kaurawów 

w bitwie na Polu Kuruk�etra. 
Du�krtas-lnne określenie DuJkrrinas. 
Du�krtinas-albo duJkrras: Cztery typy ludzi, którzy nigdy nie podporząd

kowują się Najwyższemu Panu (zob. Mur.jha, Nariidhama, Miiya_rii
apahrra-.F1ii11a, Asuram bhii1•am iifrira), przeciwieństwo sukrri11as. 

Dvandva-Słowo podwójne. 
Dvapara-yuga-Trzeci wiek (yuga) w cyklu czterech wieków składających się 

na jedną mahii-yugę; trwa 864 OOO lat. 
Dyav apfthivyo-Przestrzeń oddzielająca niebo i Z iemię. 

E 
Ekadaśi-Uedenasty dzień ubywającego i przybywającego księżyca) Szcze

gólny dzień w kultywowaniu pamięci o Panu, który wie lbiciele 
Najwyższego Pana obchodzą dwa razy w miesiącu, poszcząc, 
�chając i intonując chwały Pana. 

Emanacj a-Cf. Pełna emanacja . 
Energia duchowa-czyli energia wewnętrzna (parii-prakrti albo inaczej 

para-śakti): Jedna z trzech zasadniczych energii Pana (duchowa, 
marginalna i materialna). Jest ona manifestacją wewnętrznej mocy 
Pana; stanowi świat duchowy. W przeciwieństwie do energii material
nej jej atrybutem jest pełnia wieczności, wiedzy i szczęścia (sac-cid
iinanda ) .  

Energia i luzoryczny-Cf. M iiyii. 
Energia marginalna-Zob. Jiva-śakri. 
Energia materialn a-Zob. Aparii-prakrti. 
E nergia n iższa-Jedna z dwóch zasadniczych energii Pana (wyższa i niższa). 

Stanowi energię materialną. 
Energia wewnętrzn a-I nne określenie Energii duchowej. 
Energia wyższa-Jedna z dwóch zasadniczych energii Pana ( wyższa i niższa). 

Składa się na nią energia duchowa i marginalna. 
Energia zewnętrzna-Inne określenie energii materialnej (zob.Aparii-prakrr i). 

F 
Fałszywe ego-Zob. Ahaiikiira. 
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G 
Gandharvas-Śpiewacy niebiańscy, mieszkańcy rajskiej planety Gandharva

loka. 
Ganga-Święta rzeka obiegająca wkoło cały wszechświat, wypływająca z 

lotosowych stóp Vi�ryu. Jej wody mają moc oczyszczenia kogoś, kto 
się w niej kąpie, ze wszystkich zanieczyszczeń materialnych. 

Ganges-Zob. Ganga. 
Garbhadhana-samskara-Pierwszy ryt albo ofiara oczyszczająca (samskiira) 

z serii dziesięciu odbywanych kolejno na przestrzeni całego życia 
człowieka wedyjskiego. Garbhiidhiina sprzyja poczęciu dziecka 
w boskiej atmosferze. 

Garbhodakaśayl Vi�ąu-Drugi puru�a-avatiira, forma, przez którą Kararyo
dakaśayi Vi�i:iu wchodzi w każdy ze wszechświatów, aby stworzyć 
tam różnorodność form. 

Garuqa-Ogromny orzeł noszący Pana Vi�i:iu. 
Gautama-Jeden z siedmiu głównych filozofów Indii. 
Gayatri-albogiiyatrl-mantra: Wibracje transcendentalne intonowane każde-

go dnia przez odpowiednio wykwalifikowaną" podwójnie narodzoną" 
klasę ludzi (przydomkiem " podwójnie narodzony" obdarzano ludzi 
należących do trzech pierwszych stanów - zwłaszcza braminów, 
którzy dostępując ceremonii inicjacji " rodzili się po raz wtóry" ) .  

Glta-mahatmya-Pismo wysławiające Girę. 
Gltopani�ad-Inna nazwa Bhagavad-gity. 
Godasa-Ten, kto służy zmysłom, przeciwieństwo gosviimiego. 
Goloka Vrndavana-lnna nazwa Kr�i:ialoki. 
Gopala BhaHa Gosvaml-Jeden z sześciu wielkich mędrców ( albo Gosva

mich) Vrndavany. 
Gopl ( s ) -Wiejskie dziewczęta, towarzyszki Kr�i:iy we Vrndavanie. Są one, 

z powodu swojej czystej miłości do Pana, uosobieniem oddania. 
Gosvaml- 1 )  gosvami :  ten, kto jest doskonałym mistrzem swoich zmysłów 

i umysłu, przeciwieństwo godiisy. 
2) Gosvami : każdy z sześciu wielkich mędrców Vrndavany, bliskich 
uczniów Caitanyi Mahaprabhu: Riipa Gosvami, Sanatana Gosvami, 
Raghunatha Bhagha Gosvami , Jiva Gosvami , Gopala Bhaga Go
svami i Raghunatha Dasa Gosvami . Propagowali i kontynuowali 
misję Sri Caitanyi Mahaprabhu, jak również wyjaśni l i  Jego nauki 
w licznych dziełach traktujących o służbie oddania. 
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Govardhana-Wzgórze usytuowane we Vrndavan, w wiosce, gdzie Kr�i:ia 
spędził Swoje dzieciństwo 5000 lat temu. W wieku lat sześciu, Pan 
zademonstrował, że nie jest On zwykłą istotą, i podniósł to wzgórze 
małym palcem Swojej lewej ręki. Trzymał je w ten sposób przez 
siedem dni, chroniąc mieszkańców Vrndavany przed gwałtowną 
ulewą spowodowaną przez Indrę, króla planet niebiańskich. 

Gov i n d a- 1 ) Imię  Kr�i:iy ,  "Ź ródło przyjemności i radośc i dla z iemi,  krów 
i zmysłów wszystkich istot. 
2) Pełna emanacja Kr�i:iy, przewodząca na jednej z planet Vaikui:i!ha. 

Grhastha- 1 )Drugi etap życia duchowego ( zob. Aśrama); okres życia rodzi
nego i społecznego w zgodzie z zaleceniami pism świętych. 
2) Ktoś, kto żyje  według zasad i reguł tej aśramy. 

Gudakeśa-imię Kr�i:iy, "Który pokonał sen" . 
Guąa(s) -(dosłownie: sznur.) W liczbie trzech: sa11va-gu1Ja (Dobroć), rajo

gw.ia (Pasja) i tamo-gu!Ja (Ignorancja).  Mianem tym określamy 
wszelki wpływ iluzorycznej energii materialnej na istoty i rzeczy. 
Determinują one m.in. sposób bycia, myślenia i działania duszy, 
którą uwarunkowują.  To przez ich oddziaływanie mają miejsce 
stworzenie, utrzymanie i zniszczenie wszechświata. (W polskim 
przekładzie słowo to oddawane jest przez " cechę" , "jakość" , " siłę" 
natury materialnej) .  

Guąa-avataras-Trzy inkarnacje kontrolujące trzy sify natury materialnej .  
Brahma kontroluje Pasję, Vi�i:iu - Dobroć, a Siva - Ignorancję.  

Guru-( dosłownie: ciężki) Zrealizowana dusza, zdolna do kierowania ludżmi 
na ścieżce realizacji duchowej, a także wyzwolenia ich z cyklu 
ponownych narodzin i śmie�ci .  Będąc doskonale wykwalifikowanym 
może zostać acaryą ( zob. Aciiry1a). 

Guru-ku la-Aśrama mistrza duchowego, do której posyłane są dzieci po 
ukończeniu piątego roku życia. Tutaj otrzymują one poza starannym 
wykształceniem akademickim pełną edukację duchową, która uczyni 
z nich naj lepszych obywateli zdolnych nie tylko do doskonałego 
wywiązania się ze swoich obowiązków społecznych, ale przede 
wszystkim do uwolnienia się od czterech niedoli materialnej egzy
stencj i  (narodzin, choroby, starości i śmierci) .  

H 
Hanuman-Czysty bhakta Pana w ciele małpy, sługa avatara Ramacandry. 
H aridasa Thakur-Wielki bhakta, uczeń Caitanyi Mahaprbhu, który nadał 
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mu tytuł " niimiiciirya" , mistrza w intonowaniu Swiętego Imienia 
Intonował 300 OOO Imion dziennie. 

Hatha-yoga-Praktyka mająca na celu opanowanie zmysłów i umysłu poprzez 
różne ćwiczenia fizyczne. 

Hiąimba-Demon zabity przez Bhimę. 
Hiral}yagarbha-Inne imię Garbhodakaśayi Vi�QU, z którego narodził się 

Brahma (w kwiecie lotosu wyrastającym z Jego pępka). 
Hiral}yakaśipu-Zob. Prahliida Mahiiriija. 
Hri-Skromność.  
Hr�ikeśa- 1 )  Imię Kr�DY. "Pan zmysłów wszystkich istot'' . 

2) Pełna emanacja Kr�DY przewodząca najednej z planet VaikuQtha. 

I 
Ignorancja-czyli tamo-gw:za: Jedna z trzech gur. Rezultatemjej wpływujest 

lenistwo, chaos, ospałość i używanie intoksykantów. Kontrolowana 
przez Śivę. 

I k�vaku-Syn Manu (od którego otrzymał wiedzę duchową),  i ojciec dynastii 
Raghu. 

I lavaratavar�a-Starożytna nazwa Ziemi. 
Indra-Bóg deszczu i piorunów ; władca planet niebiańskich, szef wszystkich 

półbogów. 
Indraloka-Planeta Indry. 
Inteligencja duchowa-C.f. Buddhi. 
Inteligencja  materialna-Definiuje się ją jako zdolność warościowania im

pulsów otrzymywanych przez umysł i analizowania natury, jak 
również funkcjonowania energii materialnej .  Jednakowoż, ponieważ 
przedmioty te studiowane są bez brania pod uwagę ich związku z 
Bogiem, Oryginalną Przyczyną wszystkich rzeczy, inteligencja ta 
pozostaje niekompletna i nie może być użyta do niczego innego, jak 
tylko do zaspokajania potrzeb ciała. Jest więc ona subtelną energią 
materialną zdolną do okrycia świadomości duchowej jażni. 

isavasya-(iśa - Pan, viisya - kontrolować) Koncepcja stwierdzająca, że 
wszystko jest własnością Pana, wszystko jest przez Niego kontrolo
wane i wszystko powinno być użyte w służbie dla Niego. 

lśvara (s )-(dosłownie: pan) I )  Kr�JJa, Pan Absolutny, Najwyższy Pan. 
2) Półbogowie zarządzający różnymi administracyjnymi funkcjami 
we wszechświecie. 
3) Istota indywidualna, pan swojego własnego ciała. 
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J 
Ja<Jabharata-Imię króla Bharaty Maharaja  w jego trzecim wcieleniu. Żył 

w osamotnieniu, nie odzywając się nigdy do nikogo, tak że ludzie 
uważali go za szaleńca, później objawił się jako wielki święty. 

Jagai i Madhai-Dwóch braci, przykład istot ludzkich całkowicie upadłych, 
Uakich większość w naszym obecnym wieku, Kali-yuga). Jednako
woż, pomimo swojej upadłej kondycji, otrzymali łaskę Śrf Nityanandy, 
będąc w ten sposób wybawionymi od najgorszej degradacji. 

Jagapat i-Imię Km1y, "Pan Wszechświata" . 
Jala-Zob. Moha-jala. 
Janaka-Znany jako wielki wielbiciel Pana. Ojciec Sity, małżonki Rama

candry; jeden z dwunastu mahajanas. 
Janaloka-Jeden z wyższych systemów planetarnych. 
Janardana- 1 )  Imię Kr�Qy, "Pogromca ateistów" albo czasami "Ten, Który 

utrzymuje wszystkie istoty" .  
2) Pełna ekspansjaKr�QY przewodząca na jednej z płanetVaikui:itha. 

Japa- I )  Indywidualna recytacja świętego imienia Pana na koralach medyta
cyjnych (zob.Japa-mata), przeciwieństwo klrtana (zob. Kirtana 2)  
2) Przedstawienie dowodu w logice. 

Japa-ma la-Różaniec składający się ze I 08 paciorków zrobionych zwykłe 
z drzewa tułasi (zob. Tulasi). 

Jaźń-Rzeczywista tożsamość oddzielnej ,  indywidualnej duszy. (Inne okreś
lenie duszy). 

Jayadratha-Wiełki wojownik wałczący po stronie Kaurawów w bitwie na 
Polu Kuruk�etra. 

Jiva-Inne określenie Jivatmy. 
Jiva-bhuta-Okreśłenie17vatmy, kiedy jest ona w kontakcie z naturą materialną. 
Jfva Gosvamf-Jeden z sześciu wielkich mędrców ( albo Gosvamlch) 

Vrndavany. 
Jiva-śakti-tatastha-śakti albo energia marginalna: Jedna z trzech zasadni

czych energii Pana (duchowa, marginalna i materialna). Składają się 
na nią żywe istoty, atomowe cząstki Pana, które chociaż natury 
duchowej ,  mogą, z powodu swojej ograniczonej siły, upaść w iluzję 
energii materialnej .  

Jiva-tattva-Kategoria indywidualnych istot, integralnych cząstek Boga, Naj
wyższej Osoby, przeciwieństwo Vi�Qu-tattvy. 

Jivatma-Zob. A rma. 
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Jiiana-(dosłownie: wiedza) I )  Wiedza duchowa albo zrozumienie, które 
pozwala rozróżnić pomiędzy ciałem materialnym a duszą. 
2) Poszukiwanie prawdy na planie filozoficznym. 
3) Wiedza materialna ograniczona do dwudziestu czterech elementów 
natury. 

Jiiana-kaąqa- 1 )  Część Ved traktująca o filozoficznych poszukiwaniach 
Prawdy. 
2) Ofiara spełniana w celu otrzymania wiedzy. 

Jiianamaya-Percepcja Prawdy Absolutnej na poziomie funkcji umysłowych. 
Jiiana-yoga-Droga poznania, wiedzy. Ten, kto podąża tą ścieżką Uizani), 

usiłuje osiągnąć doskonałość duchową przez kultywowanie wiedzy 
na drodze studiowania pism świętych i spekulacji filozoficznej .  Ten 
sposób relizacji duchowej pozwala osiągnąć bezosobowego Brah
mana. 

Jiiana-yoga-vyavasthiti-Rozwijanie wiedzy duchowej .  
Jiiana-yogi-lnne określenie jizani (zob. lizani). 
Jiiani- 1 )  Ten, kto posiada wiedzę duchową (zob. lizana 1 )  

2) Transcendentalista trzeciego stopnia (zob. Yogi 1 ) ,  adeptjizana
yogi. 

Jyoti�toma-Ofiara polecana w celu osiągnięcia planet niebiańskich. 

K 
Kaivalya-Wewnętrzna, duchowa moc, przez którą uwarunkowana dusza · 

budzi się do świadomości swojej prawdziwej natury, która jest 
integralną częścią Najwyższego Pana. Osiągnięcie tej świadomości 
jest wstępem do manifestacji czynności duchowych, czynności 
służby oddania. 

Kala-Wieczny czas. 
Kali-Bogini, której kult poleca się tym, którzy jedzą mięso. 
Kal i-yuga-Wiek (yuga) kłótni i hipokryzji, ostatni z cyklu czterech wieków, 

które tworzą maha-yugę. Trwa 432 OOO lat, z czego minęło już 5 OOO 
lat. Jego cechą charakterystyczną jest postępujący zanik religii i 
pogoń za materialnym komfortem. 

Ka l k i-A vat<ira , który pojawi się pod koniec Kali-yugi,  aby unicestwić 
demony, wybawić bhaktów i zapoczątkować nową Satya-yugę. 

Kalpa-Mówiąc ogólnie, jeden dzień Brahmy ( 4 320 OOO OOO lat� na jedną 
kalpę składa się tysiąc cyklów czterech wieków, czyli maha-yugas. 

Kalpa-sutra-Pismo zawierające różne reguły dotyczące składania ofiar. 
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Kama-karata-Droga działania dyktowanego przez żądzę. 
Kamsa-Demoniczny król, wuj Kr�ąy. 
Ka1;uida-Jeden z siedmiu głównych filozofów Indii .  
Kandarpa-Bożek miłości Uego ekwiwalentem na naszym gruncie jest Kupi

dyn). 
Kapiła-Avatdra, który pojawił się w Satya-yudze, jako syn Kardama Muni 

i Devahuti, aby wyjaśnić filozofię sai1khya . N ałeży również do grupy 
dwunastu mahajanas i jest jednym z siedmiu głównych filozofów 
Indii. 

Karaąodakaśayl Vi�ąu-ałbo Maha-Vi�!Ju : Pierwszy puru�a-avatara, pełna 
ekspansja Pana jako źródło manifestacji materialnej. Z Niego po
chodzi mahat-tattva wszystkich wszechświatów, które na nowo 
powracają w Niego w czasie anihilacji (unicestwienia). 

Karma- I )  Prawo natury, zgodnie z którym wszelkie działanie materialne 
( zarówno dobre, jak i złe) powoduje reakcje, których efektem jest 
coraz większe uwikłanie się w egzystencję materialną i cykl powta
rzających się narodzin i śmierci. 
2) Wszelkie działanie będące w zgodzie z zasadami karma-ka!Jrja 
(zob. Karma-ka!Jrja I ) . 
3) Działanie w ogólności. 

Karma-kaąc;ła- 1 )  Część Ved, która traktuje o sposobach przepisanego 
działania w celu osiągnięcia różnych przyjemności materialnych. 
2) Ofiara składana w celu osiągnięcia różnych dóbr materialnych. 

Karma-yoga- 1 )  Działanie w świadomości Kr�ąy, inne określenie bhakti
yogi. 
2) Pierwszy stopień na drabinie yogi. Pomaga ona jej adeptowi 
uwolnić się od wszystkich zanieczyszczeń materialnych przez nau
czenie go zasad, które pomogą mu oczyścić jego działanie . 

Karma-yogl-lnne określenie karmi (zob. Karmi 2)  
Karmi- I )  Materialista, którego działanie ma na celu zadowolenie zmysłów. 

W rezultacie, zostaje coraz bardziej uwikłany w cykl powtarzających 
się narodzin i śmierci. 
2) karma-yogi, czyli adept karma-yogi. 

KarQa-Pochodzi ze związku półboga Słońca i Kuntl przed jej małżeństwem 
z Pai:ic;łu ; jest bratankiem Plłl)c;ławów, jednakowoż walczył przeciwko 
nim na Polu Kuruk�etra. 

Kar�ati-Walka o egzystencję. 
Karttikeya-Inne imię Skandy. 
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Kaśiraja-Wielki wojownik po stronie Pai:iqawów na Polu Kuruk�etra. 
Kaunteya-Imię Arjuny, " syn Kunti" . 
Kaurawowie-Zob. Kurus. 
Kavi- 1 )  Atrybut Kr�i:iy, "Wszystkowiedzący" 

2) Określenie głębokiego mędrca, myśliciela. 

88 1  

Keśava- 1 ) Imię Kr�i:tY, "Ten, Który m a  miękkie, cienkie i długie włosy" albo 
czasami "Zabójca demona Keśi ." . 
2) Pełna emanacja Kr�i:tY przewodząca na jednej z planet Vaikui:i!ha. 

Keśi-Straszny demon zniszczony przez Kr�i:ię. 
Keśini�udana-Imię Kr�i:iy, "Pogromca demona Keśi" . 
Khaęvańga Maharaja-Król, który osiągnął świadomośćKr�i:tY na kilka minut 

przed śmiercią. 
Kirtana- 1 )  Wysławianie Pana, jedna z dziewięciu duchowych czynności 

służby oddania. 
2)Zbiorowe intonowanieŚwiętegolmienia i chwał Pana, zwykle przy 
akompaniamencie różnych instrumentów; opozycja do japa ( zob. 
Japa). 

Krpacarya-Jeden z nauczycieli Pai:iqawów, brat-bliżniak KfPi, żony Droi:ia
caryi. 

Krpaąa-( dosłownie: skąpiec .)  Nieszczęśliwy człowiek, zbyt przywiązany do 
rzeczy materialnych. Lekceważy on konieczność rozwiązania rzeczy
wistych poblemów życia. Pragnie owoców swojego działania, igno
rując prawdziwe wartości egzystencji . 

Kr�ąa-Oryginalne imię Boga, N ajwyższejOsoby, w Jego pierwotnej duchowej 
formie; znaczy "Wszech-atrakcyjny" . Nazywany również: Acyuta, 
Bhagavan, Damodara, Devaki-nandana, Govinda, Hr�ikeśa,Jagapati , 
Janardana, Keśava, Keśini�udana, Madhava, Madhusudana, Maha
baho, Maheśvara, Piirtha-sarathi, Puru�ttama, Rama, Syamasundara, 
Vasudeva, Vi�i:iu, Yadava, Yajna, Puru�a. Yajneśvara, Yaśoda-nan
dana, Yogeśvara, Yogi . 

Kr�ąadasa Kaviraja-Autor Caitanya-caritiimrta. Acarya vai�i:iava w łań
cuchu sukcesji  uczniów. 

Kr�ąa-karma-Poświęcenie wszystkich swoich czynów w służbie dla Kr�i:iy. 
Kr�ąaloka-Goloka Vrndavana albo cintiimal}i-dhiima: Planeta, gdzie wie

cznie przebywa Kr�i:ia w towarzystwie Swoich czystych wielbicieli; 
jest ona najwyższą planetą w świecie duchowym. 

Kriya-Akt pobożności. 
K�ama-Przebaczenie albo cierpliwość. 
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K�ara-( dosłownie: krótkotrwały). A trybut duszy indywidualnej, " skłonna do 
upadku w materialny wszechświat'' . 

K�atriya(s )-Klasa administracyjno-wojskowa (szlachta, rycerstwo); tworzą 
jedną z var�as (zob. Var�a). 

K�etra-Pole działania uwarunkowanej duszy, inaczej mówiąc ciało mate
rialne. 

K�etrajiia-Dusza wcielona, " znawca pola" (ciała), ale również Dusza 
Najwyższa, "Najwyższy Znawca pola" , który towarzyszy duszy 
indywidualnej w ciele. 

K�irodakaśayi Vi�Qu-Trzeci puru�a-avatara; forma, przez którą Garbho
dakaśayl Vi�l)U wchodzi w serce każdej istoty, w każdy atom i 
przestrzeń pomiędzy atomami. Jest On Paramatmą, wszędzie obecną 
Duszą Najwyższą. 

Kumaras-(Sanaka, Sanandana, Sanatana i Sanatkumara)Czterej półbogowie 
i wielcy mędrcy, którzy będąc początkowo impersonalistami,  stali się 
póżniej wielkimi wielbicielami Pana. Należą również do grupy 
dwunastu mahajanas. 

Kumbhaka-yoga-Całkowite zatrzymanie przepływu powietrza wewnątrz 
ciała; praktykowana w a�{anga-yodze. 

Kunti-albo Pftha: Ciotka Kr�l)Y i matka YudhiHiry, Bhlmy i Arjuny. 
Podawana jako przykład oddania dla Pana. 

Kuntibhoja-Wielki wojownik walczący po stronie Pal)Qawów. 
Kuruk�etra-albo Pole Kurów: Miejsce pielgrzymek, uważane za święte od 

niepamiętnych czasów okresu wedyjskiego. Położone jest w pobliżu 
współczesnego Delhi, w Indiach. 

Kurus-albo Kaurawowie: Wszyscy potomkowie Króla Kuru, ale szczególnie 
1 OO synów Dhrtara�!ry. Potomkami Króla Kuru byli również Pal)Qa
wowie, ale Dhrtarawa chciał wyłączyć ich z tradycji  rodzinnej .  

Ku�astha-(dosłownie: niezmienny. ) Atrybut duszy indywidualnej ,  wska
zujący na to, że nigdy się nie zmienia i nie zna transformacji ,  którym 
podlega ciało. 

Kuvera-Skarbnik półbogów. 

L 
Lak�ma11a-Krewny Arjuny. 
Lak�mi-albo bogini szczęścia: Wieczna towarzyszka Pana (w Jego formie 

jako Narayal)a) na planetach duchowych Vaikul)!ha. 
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Liła-avataras-Boskie manifestacje, które w różnych epokach zstępują do 
materialnego wszechświata, aby objawić duchowe i absolutne 
rozrywki Najwyższego Pana. Pomiędzy nimi: Rama, N rsirhha, Varaha, 
Vamana. 

Loka-Płaneta. 
Loka-traya-Trzy światy, czyli systemy planetarne: wyższy, średni i niższy. 
Lokayatika-Szkoła filozoficzna należąca do buddyzmu, według której życie 

jest produktem kombinacji elementów materialnych na pewnym 
etapie ich rozwoju. 

Lotosowe stopy-Mówi się o Kr�Qie, że Jego stopy są lotosowe dla wskazania 
na to, że: 1 )  Jego stopy nigdy nie opuszczają Kr�Qałoki, która swym 
kształtem przypomina kwiat lotosu; 
2) Pałce Jego stóp podobne są płatkom lotosu; 
3) PodeszwaJ ego stóp jest czerwona jak lotos i znamię tego pięknego 
kwiatu zdobi ją jako jeden z pomyślnych znaków. 
4) Piękno, łagodność i świeżość Jego stóp przywodzi na myśl czar 
piękna, łagodności i świeżości lotosowego kwiatu. 

Mówi się oKr�Qie,Jego emanacjach, jak również Jego reprezentan
tach, czystych bhaktach, że Ich stopy są lotosowe, aby wskazać, że 
podobnie jak kwiat lotosu -który w wodzie będąc, nigdy nie jest przez 
nią tknięty- tak i Oni, nigdy nie są skażeni energią materialną, maya, 
chociaż wchodzą w kontakt z nią. 

M 
Madhai-C.f. Jagiii i Miidhiii. 
Madhava- 1 )  Imię Kr�Qy, "Mąż bogini szczęścia" . 

2) Pełna emanacja Kr�QY, przewodzi na jednej z planet VaikuQVta. 
3) Acarya vai�Qava w łańcuchu sukcesji uczniów. 

Madhavendra Puri-Wiełki acarya vai�QaVa w łańcuchu sukcesji uczniów. 
Madhu-Złośliwe monstrum zniszczone przez Kr�Qę. 
Madhurya-bhakta-Wiełbicieł Pana, jego relacja z Nim przybiera postać 

miłosnego związku. 
Madhusudana- 1 )  Imię Kr�QY, "Pogromca demona Madhu" . 

2) Pełna emanacja Kr�QY przewodząca na jednej z planet VaikuQtha. 
Madhvacarya-Wiełki acarya vai�Qava w łańcuchu sukcesji uczniów. 
Maha-baho-"O Siłnoręki" , wołacz określający zarówno Kr�Qę, jak i Arjunę. 
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Mahabharata-Czasami nazywana " piątą Vedq" . Słynna epopeja indyjska 
zawierająca około 100 OOO dwuwierszy, zapisana około 5 OOO lat 
temu przez Vyasadevę. Jej głównym wątkiem są dzieje waśni rodowej 
dwu klanów Bharatów - Pai:i<;tawów i Kaurawów - zakończonej bitwą 
na Pola Kuruk�etra. (Bhagavad-glta stanowi rriałą część tego wspa
niałego poematu. ) .  

Maha-bhuta-albo inaczej paiica-maha-bhuta: (dosłownie: wielki element) 
Zespół pięciu grubych albo" wulgarnych" elementów, które stanowią: 
ziemia, woda, ogień, eter i powietrze . 

Maha-brahman-zob. Brahman 4) 
Mahajanas-Dwunastu wielkich bhaktów (Brahma, Ś iva, Narada, Manu, 

Kumara, Kapila, Prahlada, Bhi�ma, Śukadeva Gosvaml, Yamaraja, 
Janaka, Bali). Są oni największymi autorytetami w sprawach ducho
wych ;  zwani również "ojcami religii". 

Maha-mantra-(dosłownie: wielka mantra . )  Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia 
Kr�i:ia. Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Polecona dla wieku Kali przez Pana Caitanyę Mahaprabhu, który nie 
był nikim innym, jak tylko Sarną Najwyższą Osobą Boga. Maha
mantra posiada nie tylko moc wyzwolenia uwarunkowanych istot 
z ich koncepcji materialnych, ale może również obudzić miłość do 
Boga i ekstazę życia duchowego. 

Mahan-Atrybut duszy, jako tej , która jest wyższa od grubych i subtelnych 
elementów, składających się na jej okrycie-ciało. 

Maha-Puraąa-(dosłownie: wielka Puriu:za.) Inna nazwa "Śrimad-Bhiiga
vatam" . 

Maharloka-Jeden z wyższych systemów planetarnych. 
Mahatma-(dosłownie: wielka dusza.)  Ten, kto rozumie w głębi samego 

siebie, że Kr�i:ia jest wszystkim i, z tego powodu, podporządkowuje 
się Jemu, oddając się całkowicie służbie oddania. Jest on największym 
z wedantystów. 

Mahat-tattva-albo inaczej maha-brahman: Suma dwudziestu czterech ele
mentów natury materialnej. 

Maha-Vi�ąu-Inne imię Karai:iodakaśayi Vi�i:iu. 
Maha-yajna-(dosłownie: wielka ofiara.) I )  Inne określenie dla Sańkirtana

yajiia.  
2) Albo inaczej paiica-maha-yajiia: Nazwa, przez którą określa się 
zespół pięciu ofiar polecanych dla zwykłego człowieka. 

Maha-yuga-Każdy z tysiąca cyklów czterech wieków (Satya-yuga, Treta-
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yuga, Dvapara-yuga i Kali-yuga) trwający 4 320 OOO lat, co odpo
wiada jednemu dniowi Brahmy. 

Maheśvara- 1 )  Imię Km1y, "Pan Absolutu" . 
2) Imię Śivy, " najwyższy w stworzeniu materialnym" . 

Maithuąya-agara-( dosłownie: jarzmo życia seksualnego.) Określenie świata 
materialnego, wskazujące na to, że wszystko w nim zorientowane jest 
wokół funkcji seksualnych. 

Mandan-"Leniwy" ,  atrybut kogoś, kto za dużo uwagi poświęca ciału. 
Mantra-( mana - umysł, tra - , wyzwolenie) Dźwiękowa wibracja duchowa 

mogąca wyzwolić żywą istotę przez oczyszczenie jej umysłu z 
zanieczyszczeń i skłonności materialnych. 

Manu-Ojciec ludzkości, autor Manu-samhitii. Należy również do grupy 
dwunastu mahajiinas. (Zob. Manvantara-avatiiras). 

Manu-sarhhita-albo inaczej Manu-smrti: Księga napisana przez Manu, 
w której znajdujemy zbiór praw koniecznych do harmonijnego funk
cjonowania społeczeństwa. 

Manu�a-rupa-Forma oryginalna (dwuręka) Boga, Najwyższej Osoby, Śri 
Km1y. 

Manu�l-Atrybut Km1y, jako Tego, Który posiada formę "Judzką". 
Manvantara-avataras-Różni Manus, czyli ojcowie ludzkości, którzy spełnia

ją funkcje prokreacyjne we wszechświecie, jak również ustanawiają 
prawa dla sprawiedliwego i spokojnego społeczeństwa. Czternastu 
z nich pojawia się w czasie jednego dnia Brahmy. My żyjemy w erze 
Vaivasvata Manu (siódmy z kolei). 

Mańci-Bóstwo przestrzeni niebiańskich, najważniejszy z Marutów. 
Mat-para-Czysty wielbiciel K�QY w pełni zaabsorbowany w służbę oddania, 

który nie ma innych celów poza działaniem tylko dla zadowolenia 
Pana. 

Maya-( dosłownie: to, co nie jest; złudzenie . )  Energia iluzoryczna Pana. Przez 
jej wpływ uwarunkowana dusza uważa się za Pana Stworzenia, 
Najwyższego Posiadacza i Używającego. Identyfikując się z energią 
materialną, to znaczy z ciałem (przez zmysły), z umysłem i z mate
rialną inteligencją, zapominając o wiecznym związku, który łączy ją 
z Bogiem, dusza, będąc uwarunkowaną przez miiyę, rzuca się na 
poszukiwanie przyjemności tego świata i tak oto wiąże się coraz 
mocniej z cyklem powtarzających się narodzin i śmierci. 

Maya Devi-Maya, personifikacja złudnej energii Pana. 
Mayavada-Szkoła filozoficzna, do której należą mayavadls. 



886 Bhagavad-glta Taką Jaką Jest 

Mayavadis-Przez określenie to rozumie się zwolenników różnych fi lozofii 
skupionych wokół jednej z dwóch wielkich kategorii, którymi są: 
impersonalizm (głosi tożsamość z Brahmanem) i nihilizm (znany 
również pod nazwą " filozofii pustki" )  przynależny do buddyzmu 
(który nie uznaje egzystencj i  duszy i Boga). 

Ogólnie rzecz biorąc są nimi ci, którzy utrzymują, że Prawda 
Absolutna pozbawionajest formy, osobowości, inteligencji, zmysłów, 
etc . ,  i także ci, którzy odrzucają egzystencję Boga jako Najwyższej 
Osoby czy też wierzą, że Jego forma i czyny podlegają wpływom 
miiyi, materialnej energii i luzorycznej .  

Mayaya-apahrta-jiiana-Ci, których wiedza została zredukowana do zera, 
albowiem spoczywają oni w królestwie złudzenia. 

Menaka-Anielsko czarująca nimfa wysłana przez półbogów z misją zakłócenia 
medytacj i  mę�rca Viśvamitry, który jej uległ ( a  ze związku tego 
narodziła się Sakuntala). 

Meru-Góra znana ze swoich bogactw mineralnych. 
Mimarhsa-sutra-Pismo, w którym zostały wyłożone zasady składania ofiar. 
Moha-I luzja; coś, co jest przeciwieństwem wiedzy, realności. 
Muąha-(dosłownie: głupiec, łajdak. ) I )  Ten, który haruje jak zwierzę, po to 

tylko, aby radować się owocami swojej pracy, nie wykazując 
żadnego zainteresowania realizacją duchową (zob. Du�krtinas). 
2)Ten, kto wyśmiewa Km1ę, kiedy pojawia się On w formie ludzkiej .  

Mukt i-Wyzwolenie .  Ogólnie mówiąc , jest to wyzwolenie spod surowych 
i bezwzględnych praw natury materialnej ( narodzin, choroby, 
starości i śmierci) albo też - dla miiyiiviidis - utożsamienie sie z 
Absolutem przez zniszczenie swego ego w celu rzekomego stania się 
Jednym z Absolutem (w takiej formie, jednakowoż, wyzwolenie jest 
czymś nienaturalnym, sztucznym). 

Ostateczne wyzwolenie oznacza przywrócenie naszej osobistej ,  
wiecznej więzi z Abolutem, z Bogiem, Sri Kr�r:ią. 

Mukunda-Imię Kr�r:iy, "Ten, Który daje wyzwolenie". 
Muni- I )  Mędrzec . 

2) "Filozof ' ,  który wymyśla jakąś głupią hipotezę, nie dochodząc do 
żadnej rzeczywistej konkluzji .  

Murti-arca-vigraha, arca-murti albo forma arca: Manifestacja osobowej 
formy Boga w postaci na pozór materialnej , którą znajdujemy w 
świątyni. Kr�r:ia, Stwórca i Pan wszystkich elementów materialnych, 
pojawia się w tej formie (która musi być zainstalowana przez mistrza 
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duchowego), żeby umożliwić tym, których zmysły nie zostały 
jeszcze oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń materialnych, 
kontemplowanie Go i służenie Mu. 

N 
Naga( s)- 1 )  Węże w ogólności. 

2) Rasa węży niebiańskich. 
Naimi�arar:iya-Święty las, miejsce spotkania wielkich mędrców scena 

różnych zadarzeń duchowych na przestrzeni wieków. 
Nai�karmya-Inne określenie dla A karma. 
Nakula-Jeden z pięciu PaQc:Jawów, młodszy brat Arjuny. 
Nanda Maharaja-Przybrany ojciec Kr�Qy, kiedy przebywał On na Ziemi 

5 OOO łat temu. 
Nanda-kanana-Ogrody rozkoszy znajdujące się na planetach niebiańskich. 
Narada Muni-Wielki mędrzec, syn Brahmy; przemierza materialne i duchowe 

światy, w których głosi chwały Najwyższego Pana, Śri Kr�Qy, 
śpiewając i grając na instrumencie strunowym vina. Należy do grupy 
dwunastu mahajanas. 

Naradhama-(dosłownie: najbardziej upadły z hidzi. )Ci, którzy nie wykorzy
stują swojej ludzkiej formy dla osiągnięcia realizacji duchowej .  

Narayaąa-Pełna, czteroręka emanacja Kr�Qy, z odpowiednim atrybutem w 
każdej z nich (koncha, dysk, maczuga i kwiat lotosu). Istnieją różne 
man\festacje NarayaQa, które mają różne imiona, w zależności od 
układu tych czterech symbolicznych elementów, i rządzące najednej 
z niezliczonych planet duchowych VaikuQiha Uedna z tych manifes
tacji Sama nosi imię NarayaQa.) 

Narottama Dasa Thakura-Acarya i poeta vai�Qava w łańcuchu sukcesji 
uczniów. 

Natimanita-Nieoczekiwanie honorów. 
Natura materialna-Inne określenie Energii materialnej. 
Nidhana-Atrybut Kr�Qy, "Ostateczne Schronienie" . 
Nihil izm-Ateistyczna teoria, według której wszystko oryginalnie wywodzi 

się z " pustki" i w tą " pustkę" w końcu powraca. 
Nirananada-Okreśłenie czegoś, co jest żródłem cierpienia, szczególnie ciała 

i materialnych wszechświatów. 
Niraśi-Cecha wielbiciela (bhakty), który działa bez osobistych motywów. 
Nirgur:ia-(dosłownie: bez cech.) Określa Kr�Qę, Prawdę Absolutną, jako 
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Tego, Który pozbawiony jest cech materialnych i nie podlega gui:iom, 
czyli wpływom natury materialnej .  (Zob. SagU1:za.) 

(Słowo to określa również duszę indywidualną, która żyje zawsze 
w naturze duchowej . )  

Nirmama-Świadomość, że  nie jest się właścicielem niczego, nawet własnego 
ciała. 

Nirmana-moha-Wyzwolenie się ze złudzenia materialnego. 
Nirukti-Sanskrycki słownik wedyjski. 
Nirvaąa-Koniec procesu życia materialistycznego; jest wstępem do mani

festacji  czynności duchowych. 
Niścala-"Stałość" , " niezmienność" , przez które to cechy wielbiciel może 

w pełni zaabsorbować się w myślenie o Panu. Jedna z dziewięciu 
duchowych czynności służby oddania. 

Niskiuna-Cecha wielbiciela, który pozbył się wszystkich osobistych pragnień. 
N itya-baddha-(dosłownie: wiecznie uwarunkowany. )  Atrybut duszy uwarun

kowanej ,  wskazujący na to, że nie może ona znależć żródła (ani 
zobaczyć końca) swojego uwarunkowania przez materię. 

Nityananda-Manifestacja Balaramy. A vatiira w rol i  doskonałego mistrza 
duchowego, wieczny towarzysz Pana Śń Caitanyi Mahaprabhu. 

Niyama-Drugi spośród ośmiu etapów a�{iinga-yogi. Polega na ścisłym 
przestrzeganiu regulujących zasad życia duchowego. 

Nrsirhha- 1 )  A vatiira, który pojawił się jako pół-człowiek, pół-lew. (Zob. 
Prahliida Mahiiriija. )  
2) Pełna ekspansja przewodząca na  jednej z planet duchowych 
Vaikui:itha. 

o 
O m-aum, omkiira albo pranava- Transcendentalna wibracja dżwiękowa 

reprezentująca Absol�tną Prawdę, Śń Kr�i:ię; jest zawarta w mantrze 
Hare Kr�i:ia. (Zob. również Om tal sat. )  

Oritkara-Inne określenie Om. 
Orit tat sat-Reprezentacja Prawdy Absolutnej ,  Boga, Śri Kr�i:iy. 

p 
Padam avyayam-Inna nazwa świata duchowego, "Wieczne Królestwo" . 
Pada-sevana-Służenie lotosowym stopom Pana, jedna z dziewięciu ducho

wych czynności służby oddania. (Określa również działanie, przez 
które służymy czystemu wielbicielowi Pana.)  
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Paiicagni-vidya-Ofiara polecana w celu osiągnięcia Brahmaloki. 
Paiica-maha-bhuta-Inne określenie Maha-bhuta. 
Paiica-maha-yajiia-Inne określenie Maha-yajiza (zob. Mah<i-yajiza 2) 
Paiicaratriki-vidhi-czyli zasady paizcaratriki: Zbiór zasad i reguł przestrze-

ganych przez Vai�Qavas w pełnieniu służby oddania. 
Paąqavas-Pięciu synów Króla PaQ<;iu: Yudhi��ira, Arjuna, Bhima, Nakula i 

Sahadeva. 
Paąqu-Król, syn Vicitraviryi i ojciec pięciu PflQ<;iawów. 
Para-Atrybut kogoś transcendentalnego do materii. 
Parag-atma-Określenie nadawane duszy, która przyciągana jest do przyjem-

ności zmysłowych ; przeciwieństwo pratyag-atmy. 
Parama-Atrybut Boga, Najwyższej Osoby, jako Tego, Który posiada pełnię 

sześciu doskonałości (zob. Bhagavan ). 
Paramahamsa-(parama - najwyższy, hamsa - łabędż)Najwyżej usytuowana 

z dusz zrealizowanych. 
Parama pada-Inne określenie świata duchowego, "Najwyższe Wieczne Kró

lestwo" . 
Parama puru�a-Atrybut Boga, "Pan, Najwyższa Osoba" . 
Paramatma-albo inaczej vibhu-atmil (Dusza Najwyższa): Pełna ekspansja 

Kr�QY (Bhagavana), która obecna jest w sercu każdej żywej istoty, 
w każdym atomie i pomiędzy atomami. TworzyOna" zlokalizowany" 
wszędzie obecny aspekt Prawdy Absolutnej i reprezentuje środkowy 
etap realizacji Absolutu (zob. Bhagavan i Brahman 2). 

Paramatmavadi-Transcendentaliści drugiego rzędu (zob. Yogi I )  przycią
gani do aspektu Para matma Prawdy Absolutnej .  

Param Brahman-param brahma, para-brahman albo ananta-brahman: 
Najwyższy Brahman, czyli Bóg, Najwyższa Osoba, Śri Kr�Qa. 

Param dhama- I )  Atrybut Boga, "Najwyższa Siedziba" . 
2) Inne określenie świata duchowego, "Najwyższe Królestwo, Naj
wyższa Siedziba" . 

Parameśvara- I )  Dusza Najwyższa, "Pan Absolutu" . 
2) Dusza indywidualna, pan ciała. 

Param pada-Inna nazwa świata duchowego, "Najwyższe Królestwo" , gdzie 
nie istnieją cierpienia materialne. 

Param para-albo inaczej sukcesja uczniów: I )  Sukcesja mistrzów duchowych, 
którzy przekazują aż do naszych dni, bez zmian, oryginalną naukę 
Pana. 
2) Mówi się, że przewodnik duchowy, pismo, nauka, wiedza, etc. są 
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parampariis, jeśli są one w zgodzie z pismami świętymi i mistrzami 
z autentycznej sukcesji duchowej, prowadzącej z powrotem do Boga. 
Żródła Wiedzy. 

Parantapa-Imię Arjuny, "Pogromca wrogów" .  
Para-prakrti-C.f. Energia duchowa. 
Para-śakti-C.f. Energia duchowa. 
Paraśara Muni-Wielki mędrzec, ojciec Vyasa_devy. autor "Paraśara-smrrt· . 
Paraśara-smrti-Kodeks religijny napisany przez Paraśarę Muni. 
Paraśurama-A vatiira,  który pojawił się około milion lat temu, aby ukarać 

demonicznych k�atriyów. 
Para-tattva-Atrybut Prawdy Absolutnej, "Najwyższa Rzeczywistość" . 
Paraśanubhuti-Duchowe zadowolenie będące rezul tatem przywiązania do 

Najwyższej Istoty. 
Parik�it Maharaja-Wielki król w czasach wedyjskich. W rezultacie klątwy, 

którą rzucił na niego syna bramina, został śmiertelnie ukąszony przez 
żmiję. Przez siedem ostatnich dni swojego życia słuchał Śrimad
Bhiigavatam, przygotowując się w ten sposób do śmierci .  

Part ha-Imię Arjuny, " syn Pfthy" . 
Partha-sarathi-Imię Kr�IJY, "Powożący rydwanem Arjuny" . 
Parvati-Małżonka Śivy. 
P�aQQi-(dosłownie: heretyk. )  Ateiści, którzy stawiają samych siebie na 

płaszczyźnie Boga i półbogów. 
Pasja-(rajo-gu�a ): Jedna z trzech gu�. Rezultatem jej wpływu jest powstanie 

żądzy, wielkiego przywiązania do rzeczy materialnych, płomiennych 
aspiracji ,  i w końcu - ciągłego niezadowolenia (pomimo stałego i 
intensywnego wysiłku w celu podwyższenia standardu swojej egzy
stencji  materialnej) .  Kontrolowana przez1 Brahmę. 

Paśupata-astra-Broń, którą Arjuna otrzymał od Śivy. 
Patafijal i  Muni-Wielki filozof, autor Yoga-sutry i mistrz G!f{iinga-yogi. 
Pavitra-(dosłownie: czysty.)  Atrybut Kr�IJY, "Wolny od wszelkich zanie-

czyszczeń" . 
Pavitra uttama-(dosłownie: najczystszy. )  Atrybut służby oddania, która 

stopniowo oczyszcza ze wszystkich grzechów. 
Pełna emanacja-( Vi!f�u-rauva): Manifestacja Boga, Kr�IJY. różna od Jego 

formy pierwotnej ,  ale nie pozbawiona jej absolutnych mocy. 
Pisma objawione-czyli śiistras : Pisma wedyjskie w ogólności (śruti) albo 

wszystkie inne pisma autorytatywne w sprawach nauki duchowej 
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(smrti), inaczej mówiąc, pisma wyjaśniające przez parampara (zob. 
Paramparii) naturę Prawdy Absolutnej ,  czyli Istoty Najwyższej, 
naturę duszy i wiecznego związku, który je łączy. 

Pisma wedyjskie-(Vedy): Zawierają cztery Vedy (�k. Yajus, Siima i 
Atharva ), także sto osiem Upani�adów (będących ich częścią 
filozoficzną i uzupełnieniem), osiemnaście Purii�ów, Mahiibhiiratt: 
(której Bhagavad-gitii jest małą częścią), Vediinta-sutrę i Śrimad
Bhiigavatam.A vatiira Vyasadeva, który je skompilował około 5 OOO 
łat temu, zawarł w nich całą wiedzę duchową wypowiedzianą przez 
Samego Boga, Śrf Kr�Qę, a przekazywaną do tego czasu ustnie. (Do 
pism wedyjskich zaliczamy również wszystkie inne pisma parampara 
(zob. Paramparii), takie jak Riimiiya�a. Bhakti-rasiimrta-sindu, 
Caitanya-caritiimrta i inne. 

Piśaca-Duch przywoływany w praktykach czarnej magii. 
Pitas-Przodkowie, którzy odeszli, mieszkańcy Pitrłoki. 
Pitamaha-"Dziadek" ,  czyli Brahma jako ten, który jest ojcem wszystkich 

istot. (Zob. również Prapitiimaha.) 
Pitrłoka-Płaneta przodków. 
Płanety niebiańskie-rajskie, albo planety rozkoszy: Płanety należące do 

wyższego systemu planetarnego. Istoty, które je zamieszkują są 
wyżej rozwinięte, życie jest tam dłuższe i przyjemności materialne 
dużo większe niż na innych planetach we wszechświecie. Wysyłane 
są tam pobożne dusze dla odebrania owoców swojego dobrego 
działania. Jednakowoż i tam obecne �ą narodziny i śmierć, dlatego 
bhakta nie jest nimi zainteresowany. 

Płanety niższe-Płanety należące do niższego systemu planetarnego. Atmo
sfera jest tam szczególnie ciemna i demoniczna, a dusze, które przez 
swoje niepobożne działanie" wygrały" ten los, pędzą żywot w ekstre
malnym cierpieniu. 

Płanety Vaikuąthas-C.f. Vaiku�{halokas. 
Prabha-Energia wyższa Pana, do której należą dusze indywidualne. 
Prabhu-Pan, mistrz. 
Pradhana-Nazwa nadana gw;om w ich stanie niezamanifestowanym. 
Pradyumna-Pełna emanacjaKr�QY przewodząca najednej z płanetVaikuQP,a. 
Prahłada Maharaja-Wzór czystego oddania dla Pana, który pojawił się w 

Swej fonniejakoNrsimha (pół-lew, pół człowiek), aby uwolnić go od 
prześladowań demonicznego ojca, króla HiraQyakaśipu. Należy 
również do grupy dwunastu mahajiinas. 
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Prajapati- 1 )  Prajapatis: przodkowie ludzkości. 
2) Prajapati: Brahma, ojciec wszystkich mieszkańców wszechświata. 
3) praja-pati: atrybut Vi�ąu, "Najwyższy Obrońca, Pan wszystkich 
istot" . 

Prakaśa-"Bezpośrednia percepcja" . 
Prakaśananda S arasvati-Wiełki erudyta na polu wiedzy wedyjskiej ,  współ

czesny Panu Caitanyi Mahaprabhu, którego oskarżał o sentymenta
lizm, jako że Ten tańczył i śpiewał, zamiast studiować Vedantę. Ale 
po tym jak Pan Caitanya objawił mu esencję i ceł studiowania 
Vedanty, został jednym z Jego gorliwych uczniów. 

Prakrti- 1 )  Natura materialna (apara-prakrti). 
2) Dusze indywidualne (para-prakrti). 
3) Inne określenie dla Svarnpa. 

Praąa-Inne określenie Pra'}a-vayu. 
Praąamaya-Percepcja Prawdy Absolutnej na poziomie symptomów życia. 
Praąava-czyłi pra1Java om kara: Inne określenie Om. 
Praąa-vayu-Jeden z rodzajów powietrza wewnętrznego, które krążą w ciele 

spełniając w nim różne funkcje. 
Praąayama-Czwarty z ośmiu etapów a�{anga-yogi. Pozwała osiągnąć mi

strzostwo w panowaniu nad oddechem poprzez różne ćwiczenia. 
Praąayama-yogi-Ten, który panuje nad wszystkimi rodzajami powietrza 

wewnętrznego. 
Prapitamaha-"Ojciec dziadka", "Dziadek", czyli Kr�ąa, jako Ten, Który 

jest źródłem Brahmy, "pitdmaha".  
Prasada-( dosłownie: łaska, miłosierdzie. )  Ogólnie, pożywienie wpierw ofi

arowane Panu. Kr�ąa, akceptując takie pożywienie ofiarowane Mu 
z miłością i oddaniem, uświęcaje i daje mu moc oczyszczenia tych, 
którzy przyjmują jego resztki. 

Można również przez to słowo określić całą manifestację łaski 
Pana. 

· 

Praśaste karmaąi-"Przepisane obowiązki" , czyli czynności usankcjonowane 
przez pisma święte. 

Pratyag-atma-Dusza obojętna wobec wszelkich czynności materialnych; 
przeciwieństwo parag-atmy. 

Pratyahara-Piąty z ośmiu etapów a�{anga-yogi. Polega on na powstrzymy
waniu zmysłów od ich obiektów. 

Pravrtti-Okreśłenie czynności spełnianych w zgodzie z zaleceniami pism 
świętych. 
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Prayiu:ia-kale-Moment śmierci. 
Prayaścitta-Ceremonia ablucji spełniana przed śmiercią w celu usunięcia 

wszystkich grzechów popełnionych uprzednio. 
Premii-Czysta miłość do Boga stanowiąca cel służby oddania i najwyższą 

doskonałość: życia. 
Prtha-Inne imię Kunti. 
Pumundis-Dobre uczynki, ofiary polecane w pismach świętych. 
Pui:iya-Atrybut czegoś, co zachowuje swoje oryginalne cechy. 
Pur:iya-karmar:ia-Spełnianie wielkich ofiar. 
Puraka-Stan równowagi ruchów oddechowych osiągany przez ofiarowanie 

powietrza wdychanego powietrzu wydychanemu, co jest przyczyną 
ich neutralizacji . (Zob. Recaka.)  

Purar:ias-Pisma wedyjskie, w liczbie osiemnastu, z których sześć jest 
przeznaczonych dla tych, którzy rozwijają Ignorancję, następne 
sześć dla tych pod wpływem Pasji i ostatnie sześć dla tych, którymi 
rządzi Dobroć. 

Purar:iy- Zob. Puriu;as. 
Purr:ia-Atrybut Najwyższego Pana, "Całość Kompletna i Absolutna" albo 

"Nieskończenie Doskonały" . 
Purujit-( dosłownie: główny samiec. )  I )  A trybut Km1y, "N aj wyższy Dobro

czyńca" . 
2) Atrybut duszy indywidualnej jako tej , która cieszy się materią. 
(Słowo to służy również do wskazania na PrawdęAbsolutnąjakąTą, 
Która w Swej ostatecznej formie posiada cechy osobowe. )  

Puru�a-avataras-Pełne emanacje Kr�Qy, w liczbie trzech (zob. Kcirar:zo
dakaściyi Vi$fJU, Garbhodakaściyi Vi$fJU i Kśirodakaściyi Vi$1JU ), 
które zaangażowane są w stworzenie, utrzymywanie i unicestwienie 
materialnych wszechświatów. 

Puru�artha-Zespół pięciu czynności spełnianych w celu pobożności, otrzy
mania bogactw, przyjemności zmysłowych i wyzwolenia. 

Puru�ottama- I )  Imię Km1y, "Osoba, Najwyższy Pan" albo "Ojciec wszyst
kich isto�· . 
2) Pełna emanacja Kr�DY przewodząca na jednej z planet VaikuQiha. 

R 
Radharaąi-Wieczna towarzyszka Kr�Qy, osobowa forma Jego wewnętrznej 

energii przyjemności. Jest Ona uosobieniem doskonałości w miłości 
i oddaniu dla Pana. 
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Raghu-Nazwa dynastii, w której pojawił się avatara Ramacandra. Jej 
założycielem jest Ik�vaku, syn Manu. 

Raghunatha BhaHa Gosvami-Jeden z sześciu mędrców (albo Gosvamich) 
Vrndavany ( zob. Gosvami 2). 

RahugaQa Maharaja-Król, który odkrył świętość Ja<,łabharaty (zob. Jacja-
bharata). 

Rajo-gul)a-C.f. Pasja. 
Rak�as-Klasa istot demonicznych. 
Rama- I )  Imię Kr�Qy, "Zródło niewyczerpanej szczęśliwości" .  

2).A vatara Ramacandra, który pojawił się, aby ratować świat przed 
tyranią demona RavaQy; przykład doskonałego władcy. 
3) Inne imię Balaramy. 

Ramacandra-Inne imię Pana Ramy ( zob. Rama 2). 
Ramayal)a-Słynna epopeja indyjska zapisana przez mędrca Valmikiego. Jej 

treścią są dzieje Króla Ramy oraz Jego małżonki Sity porwanej przez 
demona RavaQę. Po wielu przygodach Rama zdobywa - z pomocą 
wojska złożonego z małp i niedźwiedzi - wyspę Lankę, siedzibę 
RavaQy, i zabija demona, uwalniając Sitę .  

Rasa-li la-Taniec rasa, najwyższa ze wszystkich rozrywek Kr�Qy, zamani
festowana przez Pana, kiedy przebywał na Ziemi 5 OOO lat temu. 
Kr�Qa tańczył ten taniec w lesie Vrndavany z RadharaQi i innymi 
go pis, będąc jednocześnie narzeczonym każdej z nich. N ikt nie jest w 
stanie zrozumieć tej wzniosłej rozrywki, dopóki nie zostanie czystym 
wielbicielem Pana. Ktokolwiek zaś próbuje przeniknąć to niezwykłe 
misterium nie mając takich kwalifikacji ,  zgubi samego siebie i 
wprowadzi w błąd innych. 

Rava1.1a-Potężny demon, władca królestwa Lanki ; znany z tego że próbował 
zbudować schody prowadzące do planet niebiańskich, aby w ten 
sposób uniknąć obowiązków, których spełnienie jest konieczne dla 
odbycia takiej podróży. A vattira Ramacandra położył definitywnie 
kres wszystkim jego materialistycznym planom, kiedy ten obraził 
Go, porywając Jego małżonkę Sitę. 

Real izacja duchowa-Po pierwsze, zrozumienie, że dusza, z natury swej 
wieczna i niezmienna, pełna wiedzy i szczęścia, różni się od ciała 
materialnego; także, po drugie, zrealizowanie Prawdy Absolutnej 
i odnalezienie swej relacji  z Absolutem, Bogiem, Najwyższą Osobą, 
Śri Kr�Qą, w służeniu Mu z miłością i oddaniem, pod kierownictwem 
acaryi - w taki sposób realizacja duchowa staje się doskonała. 
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Recaka-Stan równowagi ruchów oddechowych osiągany przez ofiarowanie 
powietrza wychodzącego powietrzu wchodzącemu, co jest przyczyną 
ich neutralizacji . (Zob. Puraka.)  

�g-veda-ałbo �g: Jedna z czterech oryginalnych Ved. 
�k-Inna nazwa �g-vedy. 
Rudra-Syn Brahmy, źródło manifestacji Rudrów (Rudras); inne imię Śivy. 
Rudras-M anifestacje Rudry, w liczbie jedenastu, odpowiedzialni za populację 

wszechświata. 
Rupa Gosvanu-Jeden z sześciu mędrców (albo inaczej Gosvamich)Vrndavany 

(zob. Gosviimi 2) .  Jest on autorem Bhakti-rasiimrta-sindhu, naj
ważniejszego dzieła traktującego o służbie oddania. 

s 
Sac-cid-ananda-(sat - wieczność, cit - wiedza, ananda - szczęście.) Cechy 

właściwe duchowej i absolutnej formie ( vigraha)NajwyższegoPana, 
jak również oryginalnej formie dusz indywidualnych, które biorą 
udział w Jego naturze, i w końcu, cechy charakterystyczne egzystencj i  
duchowej samej w sobie. 

Sadacara-Czyste działania, wolne od wszelkich konsekwencji materialnych. 
Sadhaka-Ten, kto przestrzegając z wiarą zasad służby oddania pod przewod

nictwem autentycznego mistrza duchowego, zdobył kwalifikacje 
odpowiednie do osiągnięcia wyzwolenia. 

Sadhu-( dosłownie: mędrzec, święty człowiek.) Ten, kto całkowicie poświęcając 
się służbie oddania dla Najwyższego Pana, Śri Kr�Qy, dowodzi sobą 
największej mądrości, największej świętości. 

S aguąa-( dosłownie: posiadający cechy. )  Określa Kr�Qę, Prawdę Absolutną, 
jako Tego, Który posiada atrybuty. Jednakowoż, są one całkowicie 
duchowej natury. 

Sahadeva-Jeden z pięciu PaQ<Jawów, młodszy brat Arjuny. 
Sakhya-Z wiązek przyjaźni z Panem, jedna z dziewięciu duchowych czynno

ści służby oddania. 
S akhya-bhakta-Wielbiciel Pana, którego relacja z Nim przybiera postać 

przyjaznego związku. 
Sama-Inna nazwa Siima-vedy. 
S amadhi-( dosłownie: absorbcja umysłu.) I )  Stan kompletnej ekstazy osiągany 

przez totalne pogrążenie się w świadomości Kr�Qy. 
2) Ostatni z ośmiu etapów a�(iinga-yogi, który odpowiada realizacji 
duchowej .  
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Samana-1 nne okresie n ie Samiina-riiyu. 
Samana-vayu-albo siimana: Jeden z rodzajów powietrza wewnętrznego 

krążących w ciele i spełniających w nim różne funkcje. 
Samata-Równosć. 
Sama-veda-albo Sama: Jedna z czterech oryginalnych Ved. 
Samprajfiata-samadhi-"SamiidM' osiągane drogą poszukiwan filozoficz-

nych. opozycja do asamprajniita-samiidhi. 
Samskaras-Ryty, czyli ofiary oczyszczające, w liczbie dziesięciu, przezna

czone do uswięcenia człowieka w decydujących momentach jego 
życia. Pierwszym z nich jest garbhiidhiina-samskiira, spełniana w 
momencie zapłodnienia. Inne samskiiry spełniano m.in. w czasie 
takich przełomowych dla człowieka wedyjskiego wydarzen, jak 
nadanie imienia nowo narodzonemu dziecku, inicjacja przez autenty
cznego mistrza duchowego, małżenstwo, etc. 

Sanaka-Jeden z Kumiiras. 
Sananda-Jeden z Kumiiras. 
Sanatana- 1 )  saniitana: wieczny. 

2) Sanatana: jeden z Kumiiras. 
Sanatana-dhama-Inne okres lenie swiata duchowego, "Wieczna Siedziba".  
S anatana d h arma-albo inaczej bhagavata-dharma : Rel igia uniwersalna 

i absolutna, wieczny obowiązek każdej istoty, polegający na służeniu 
Bogu, Najwyższej Osobie, Śri K�r:iie, z miłoscią i oddaniem. (Również, 
inne okreslenie Van;iiśrama-dharmy. )  

Sanatana Gosvami-Jeden z szesciu mędrców (Gosvamich) Vrndavany (zob. 
Gosviimi 2). 

Sanatana-yoga-Droga przywrócenia na nowo wiecznej funkcji żywej istoty 
przez wyzwolenie się z uwarunkowan materialnych, w swiadomosci 
swojego rzeczywistego ego. 

S anatkumara-Jeden z Kumiiras. 
Sandipani Muni-Mistrz duchowy, który przyjął Kr�IJę na swojego ucznia, 

aby w ten sposób nauczyć ludzi fundamentalnych zasad posłu
szenstwa wobec mistrza duchowego. 

Sanga-varjita-Uwolnienie się od wszelkich zanieczyszczen albo kontaktu ze 
źródłami zanieczyszczen materialnych. 

Safijaya-Sekretarz Dhrtara�try, któremu zrelacjonował on przebieg bitwy na 
Polu Kuruk�etra, gdzie została wygłoszona Bhagavad-gitii. 

Sankar�aąa-Pełna emanacja Kr�IJY przewodząca na jednej z planet Vai
kul)tha. 
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Sańkhya- 1 )  System filozoficzny nauczany przez avatara Kapilę polegający 
na analitycznym studiowaniu duszy jako różnej od dwudziestu 
czterech elementów natury materialnej .  
2) System czysto materialnego analizowania świata zjawiskowego 
w jego różnych manifestacjach, wymyślony przez ateistę Kapiłę. 

Sańkhya-yoga-Droga zgłębiania duchowej jaźni jako różnej od ciała material
nego. Ma ona na celu doprowadzenie żywej istoty do bhakti-yogi, 
gdzie ta może zaangażować się w czynności duchowe, które są jej 
właściwe. 

Sańkirtana-Wszelkie czynności mające na celu głoszenie chwał Pana dla 
dobra wszystkich. Zasadnicza manifestacja sankirtana polega na 
publicznym intonowaniu Świętych Imion Pana, tańczeniu i rozda
waniu prasadam (zob. Prasada). Pisma święte polecają ją jako 
jedyną metodę zdolną do zatrzymania degradujących wptywów 
wieku Kali. 

Sańkirtana-yajna-albo inaczej maha-yajiia: Najważniejsza ze wszystkich 
ofiar, ustanowiona przez Pana Caitanyę; polega na propagowaniu 
chwał Boga (zob. Sankirtana) .Jestjedyną ofiarą polecaną dla wieku 
Kali. 

Sannyasa- 1 )  Wyrzeczenie się owoców płynących z wypełniania swoich 
obowiązków. 
2)Czwarty i ostatni etap życia duchowego (zob.Aśrama� całkowite 
wyrzeczenie się życia rodzinnego i społecznego w celu doskonałego 
opanowania zmysłów i umysłu, i pełnego zaangażowania się w 
służbę dla Kr�ąy. 

Sannyasa-yoga-Droga polegająca na poznaniu prawdziwej natury swojej 
duszy i działaniu w zgodzie z nią, czyli inaczej mówiąc, na wyrzeczeniu 
się wszelkich przyjemności materialnych na rzecz przyczyny wyższej, 
duchowej.  

Sannyasi- 1 )  Wielbiciel Pana, który wyrzeka się wszystkiego, aby służyć 
Panu. 
2) Ten, kto żyje według zasad sannyasy (zob. Sannyasa). 

Santa-Inne określenie bhakty jako tego, który jest zawsze pochłonięty służbą 
miłości dla Najwyższego Pana. 

Sarasvati-Bogini nauki. 
Sarva-gata-Wszechobecność istoty duchowej we wszelkim stworzeniu (w 

wodzie, ogniu, etc .) .  
Sat-Cf. Sac-cid-ananda. 



898 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

S attva-Okreśłenie człowieka działającego w świadomości Km1y. 
S attva-guąa-C.f. Dobroć. 
S attva-sarhśuddhi-Oczyszczenie egzystencji. 
S atya-Prawdomówność. 
Satyaki-Wiełki wojownik wałczący po stronie Piłl)Qawów w bitwie na Polu 

Kuruk�etra. 
S atyałoka-Inna nazwa Brahmaloki. 
S atyavati-Żona Paraśary i matka Vyasadevy. 
S atya-yuga-Pierwszy wiek (yuga) z cyklu czterech składających się na 

maha-yugę; trwa I 728 OOO łat. Prawie wszyscy ludzie żyjący w nim 
są zrealizowani duchowo. 

Saumadatti-Inne imię Bhuriśravy. 
Saumya-vapu-(dosłownie: forma najpiękniejsza. ) Okreśłenie wspaniałej for-

my Kr�l)y, która fascynuje wszystkie istoty . 
S avyasacin-Imię Arjuny, " doskonały łucznik" .  
Siddhis-Doskonałości jogiczne, będące jednakowoż natury materialnej. 
Sita-Bogini szczęścia, wieczna towarzyszka Ramacandry. 
Skanda-inaczej zwany Karttikeyą: Pan wojny, syn Śivy i Parvati . 
Służba oddan ia-C.f. Bhakti-yoga. 
Smaraąa-Pamiętanie o Panu, jedna z dziewięciu duchowych czynności 

służby oddania. 
Smrti-Pisma święte skompilowane przez żywe istoty pod transcendentalnym 

przewodnictwem. 
Somadatta-Ojciec Bhuriśravy i krewny Arjuny. 
Soma-rasa-Niebiański napój szczęścia i nieśmiertelności. 
Srj ami-Akt, przez który Najwyższy Pan manifestuje się Takim jakim jest, 

w Swojej formie duchowej i absolutnej, kiedy schodzi w ten świat, nie 
podlegając narodzinom jak zwykła istota. 

Stan zamanifestowany i niezamanifestowany-( vyakta i avyakta): Pisma 
wedyjskie nauczają, że wszechświat materialny (i wszystko, co w 
nim istnieje)jest - w regularnych odstępach czasu - raz zamanifesto
wany raz niezamanifestowany. Manifestuje się on, kiedy elementy 
tworzące go emanują z ciała Maha-Vi�l)U, który Swoim spojrzeniem 
zaszczepia w nim wszystkie żyjące istoty. Staje się zaś niezamani
festowanym, kiedy wszystkie rzeczy powracają do ciała Tego Samego 
Maha-Vi�l)U, a więc zarówno elementy materialne, jak i żywe istoty 
(przy czym te ostatnie kontynuują swoją indywidualną egzystencję 
w stanie podobnym do przedłużającego się snu). 
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Sthira-buddhi-Intełigencja skoncentrowana na duszy. 
Sthita-dhi-muni-Ten, kto będąc mocno osadzonym w świadomości Kr�i:iy, 

posiada doskonałą władzę nad umysłem. 
Subhadra-Siostra Kr�QY, małżonka Arjuny i matka Abhimanyu. 
Suduracara-Atrybut kogoś, kto spełnia czyny zasługujące na potępienie, 

nawet ohydne. 
Sukcesja uczn iów-C.f. Parampara. 
Sukha-Szczęście albo radość. 
Sukrtinas-Cztery rodzaje pobożnych łudzi, którzy poddają się Panu, przeci

wieństwo duskrtinas . 
Surabhi (s )-Krowy, które dają nieograniczone ilości mleka; znajdujemy je na 

Golaka Vrndavana. 
Suryałoka-Słońce; planeta, którą rządzi Vivasvan. 
Surya-vamśa-Linia k�atriyów wywodząca się od boga Słońca. 
Suta Gosvami-Mędrzec prezentujący narrację Śrimad-Bhagavatam mędrcom 

zebranym w lesie Naimi�arai:iya. 
Svadharma-"Przepisane obowiązki'' ,  czyli specyficzne obowiązki każdej 

istoty odpowiadające jej naturze i spełniane przez nią w systemie 
van:zaśrama-dharma. 

Svadhyaya-Studiowanie Ved. 
Svadhyaya-yajna-Ofiara polegająca na poświęceniu się różnym studiom. 
Svami-lnne określenie Gosvamiego (zob. Govami I ) . 
Svargaloka-Wyższy system planetarny składający się z planet niebiańskich 

zamieszkałych przez półbogów. 
Svartha-gati-Zasadniczy ceł, którego - dla swojego własnego dobra -

powinien szukać człowiek, aby osiągnąć Vi�QU, czyli Kr�Qę. 
Svarupa-ałbo inaczej prakrti: Pierwotna " forma" albo stan duszy ( istoty 

oddzielnej), kiedy jest ona osadzona w indywidualnej relacji, która 
łączy ją z Najwyższym Panem. 

(Słowo to określa również tego, kto ma pełną świadomość natury 
działania w świadomości Kr�Qy. 

Svarupa-siddhi-Przywrócenie na nowo przez żywą istotę jej svarnpy, 
wiecznego indywidualnego związku z Panem. 

ś 
Śabda-brahman-(Zob. Brahman 5 )  
Śaibya-Wiełki wojownik wałczący po stroniePai:i<;lawów naPoluKuruk�etra. 
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Ś aktyaveśa-avataras-Manifestacje bezpośrednie albo pośrednie Kr�Qy, 
objawiające jedną albo więcej specyficznych mocy Pana. 

Śakuni-Wuj Arjuny. 
Śałya-Stryj Arjuny walczący po stronie Kaurawów na Polu Kuruk�etra. 
Śama-Spokój będący rezultatem opanowania umysłu. 
Śandi łya-Jeden z siedmiu głównych filozofów Indii. 
Śa�kara-Inne imię Śivy, najważniejszego spośród jedenastu Rudrów, z 

którego emanują wszyscy pozostali .  
Śailkaracarya-Inkarnacja Śivy, która pojawiła się w ósmym wieku, aby 

nauczać filozofii mayavadf w tym celu, aby wyprzeć buddyzm z Indii 
i na nowo ustanowić autorytet Ved. 

Śanta-bhakta-Wielbiciel Pana, w relacji neutralnej, czyli pasywnej. 
Śariraka-bha�ya-Komentarz Śankaracaryf do Vediinta-sutry.  
Śastras-C.f. Pisma objawione. 
Śauca-Czystość. 
Śaunaka ��i-Szef mędrców, którzy zebrali się w lesie Naimi�araQya, aby 

wysłuchać Śńmad-Bhiigavatam z ust Suty Gosvamfego. 
Śikhandi-Wielki wojownik walczący po stronie Pfuxławów na Polu Kuruk�etra. 
Śiśupala-Demoniczny król, wróg Kr�Qy. 
Śiva-Rudra albo inaczej Śankara: Czysty wielbiciel odpowiedzialny za 

zniszczenie wszechświata pod koniec życiaBrahmy, który go zrodził. 
Należy również do grupy dwunastu mahajanas i jest kontrolerem 
Ignorancji .  

Śraddha-Wiara. 
Śravar:ia-Słuchanie o Panu, jedna z dziewięciu duchowych czynności służby 

oddania. 
Śridhara-Pełna emanacja Kr�QY przewodząca na jednej z planet VaikuQtha. 
Śrimad-Bhagavatam-Bhiigavata Puriir.za albo Maha Purar.za: Pismo wedyj

skie opisujące wieczne rozrywki Kr�Qy, Najwyższego Pana, i Jego 
czystych wielbicieli. Stanowi ono oryginalny komentarz do Vediinta
sutry napisany przez jej autora, Vyasadevę. Jest nazywane " śmie
tanką" całej literatury wedyjskiej .  

Śrivasa Piłl}"ita-Jeden z głównych towarzyszy Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu. 
Śruti- l )  Pisma objawione pochodzące bezpośrednio od Samego Boga, 

przeciwieństwo smrti. (Zob. Pisma objawione.) 
2)Atrybut wiedzy wedyjskiej, jako tej, która została otrzymana drogą 
słuchową. 

Świadomość Kr�r:iy- I )  Świadomość Kr�QY, czyli stan bycia świadomym 
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Kr�ąy, poznawania Go, medytowania o Nim, działania dla Niego, 
propagowania Jego chwał, etc. 
2) Świadomość Kr�ąy, czyli świat, gdzie jest się świadomym Kr�ąy. 
Najbardziej bezpośrednią manifestację tego znajdujemy w Ruchu na 
rzecz Świadomości Kr�ąy, z jego strukturą, prawami i zasadami. 

Śudra(s ) -Robotnicy, rzemieślnicy i artyści; służą trzem pozostałym var�om 
(zob. Var�a). 

Śukadeva Gosvami-Syn Vyasadevy; otrzymał od swojego ojca naukiŚ ri mad
Bhagavatam, kiedy był jeszcze w łonie matki (a pozostawał w nim 
przez szesnaście łat), później przekazał je królowi Parik�it, w czasie 
jego siedmiu ostatnich dni i nocy (zob. Parik�it Maharaja).  

Śyamasundara-Imię pierwotnej formy Km1y, Młody Pasterz " o zdumiewa
jąco pięknej cerze koloru deszczowej chmury" 

T 
Tamas-Ciemności materialnego Wszechświata. 
Tamasa-Ten, kto pędzi żywot w ciemnościach Ignorancji i którego przyszło

ścią nie jest nic innego, jak tylko ciemności. 
Tamo-guąa-C.f. Ignorancja. 
Tapa-czyłi tapasya: (dosłownie: sroga asceza.)Dobrowołne zaakceptowanie 

pewnych wyrzeczeń materialnych w imię wyższego celi. 
Tapakoła-Jeden z wyższych systemów planetarnych. 
Tapasya-Inne określenie Tapa. 
Tapomaya-yajfia-Ofiara z wygód materialnych. 
Tat-Zob. Om rat sat. 
Tatastha-ś akti-C.f. Jiva-śakti. 
Tat tvam asi-ałbo tattvamasi: (dosłownie: ty sam jesteś to, czyli tą naturą 

duchową.) Mantra wedyjska często używana przez mayavadis dla 
wskazania na tożsamość oddzielnej żywej istoty z Bogiem. Lecz jej 
prawdziwy sens zawiera się w adresie skierowanym do Najwyższego 
Pana: "Ty Sam jesteś tym N aj wyższym Brahmanem, Bogiem, N aj wyż
szą Osobą" . 

Tattvavit-Ten, kto zna Prawdę Absolutną w Jej trzech aspektach. 
Tej a-Wigor. 
Trai-vidya-Trzy Vedy razem wzięte, tj . � k. Yajus i Sama. 
Treta-yuga-Drugi wiek (yuga) z cyklu czterech tworzących maha-yugę; trwa 

1 2 96 OOO łat. 
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Tri-vedl-Bramin biegły w naukach trzech Ved: Sama, Yajus i f!.k. 
Trivikrama- 1 )  Inne imię Vamany. 

2) Pełna emanacja Kr�QY przewodząca na jednej z planet VaikuQiha. 
Tu�ti-Zadowołenie. 
Tyaga-Wyrzeczenie. u 
Ucchail)śrava-Koń zrodzony z oceanu nektaru. 
Udana-Inne określenie Udana-vayu. 
Udana-vayu-Jeden z rodzajów powietrza krążących w ciele i spełniających 

w nim różne funkcje. 
Ugrasena-Dziadek Kr�QY i ojciec Kamsy. 
U ma-Bogini, towarzyszka Śivy; jej kult polecany jest dla tych, którzy pragną 

pięknej żony. 
Umysł-Subtelny element materialny, który analizuje, przyjmuje albo odrzuca 

impulsy dostarczane przez pięć zmysłów, często nazywany" siódmym 
zmysłem" . Czasami zaś "jedenastym zmysłem" , ponieważ jego 
czynności, na które składa się myślenie, odczuwanie i woła, koronują 
czynności dziesięciu organów zmysłowych. 

Upani�ady-Pisma wedyjskie, w liczbie 1 08; stanowią fi lozoficzną część Ved. 
Uśana-Mistrz duchowy demonów. 
Uttama-(dosłownie: najwyższy, który przekracza ciemności materialne. )  

Określenie Najwyższego Pana jako Tego, Który jest ponad wszystkimi 
istotami ;  również służba oddania, która sytuuje się na płaszczyźnie 
czysto duchowej .  

V 
Vada-Końcowe stadium argumentacji logicznej .  
Vaibha�ika-Szkota filozoficzna, przynależna do buddyzmu, według której 

życie jest produktem kombinacji elementów materialnych w pewnym 
stadium ich ewolucj i .  

Vaidurya-Kłejnot mający właściwość zmieniania koloru w zależności od kąta 
padania światła. 

VaikurHha-( vai - wolny od, kufJ(ha - troska). Królestwo duchowe, gdzie 
wszystkojest sac-cid-ananda, pełne wieczności ,  wiedzy i szczęścia. 

Vaikuąthałoka(s ) -(płanety VaikuQpias): Wieczne planety usytuowane w 
Królestwie Vaikuą1ha, świecie duchowym. Kr�ąa rządzi na każdej 
z nich w Swojej Formie jako Narayal)a. 
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Vairagya-Obojętność wobec materii, charakteryzująca się jednak przywiąza
niem do wartości duchowych. 

Vai�Qava-Ten, kto poświęca swoje życie służbie oddania dla Vi�ryu, czyli 
Kr�r:iy. Najwyższego Pana; inne określenie bhakty. 

Vaiśvanara- 1 )  Ogień trawienny w żołądku. 
2) Jeden z siedmiu głównych filozofów Indii. 

Vaiśya(s)-Rolnicy i kupcy; zaspokajają potrzeby życiowe społeczeństwa, do 
ich obowiązków należy ochrona zwierząt, szczególnie krów; tworzą 
jedną z czterech var!! ( Var!' a). 

Vamana- 1 ) A vatara-Karzeł. (Zob. Bali Maharaja. )  
2) Pełna emanacja Kr�r:iy przewodząca na jednej z planet Vaikurypia. 

Vanaprastha- 1 ) Trzeci etap życia duchowego (zob.Aśrama); okres pielgrzy
mowania do różnych świętych miejsc, wyrzeczenie się życia ro
dzinnego i społecznego, innymi słowy, okres przygotowań do przy
jęcia sannyasy.  
2) ten, kto żyje według zasad tej aśramy. 

Vandana-Ofiarowanie modlitw Panu, jedna z dziewięciu czynności służby 
oddania. 

Varaha- 1 )  A vatara - Dzik. 
2) Pełna emanacja Kr�r:iY przewodząca na jednej z niezliczonych 
duchowych planet Vaikur:iiha. 

VarQa-Każdy z czterech podziałów społecznych, odpowiednio do naturalnych 
funkcji spełnianych przez ich członków. (Zob.Brahma!las,K�atriyas, 
Vaiśyas i Śudras.) Spokój i harmonia życia społecznego zależy od 
przestrzegania tych czterech uniwersalnych podziałów. (Zob. Var!l
<iśrama-dharma.) 

VarQa-sailkara-Niepożądana populacją będąca wynikiem nieprzestrzegania 
zasad religijnych. 

VarQaśrama-var!laśrama-dharma albo inaczej sanatana-dharma: Instytucja 
wedyjska odnosząca się do naturalnego podziału społeczeństwa na 
cztery var!IY i aśramy (zob. Var�w i Aśrama). Została założona 
przez Samego Kr�r:ię w celu zaspokojenia wszystkich materialnych 
i duchowych potrzeb człowieka. 

VarQaśrama-dharma-Inne określenie Van:iaśramy. 
VaruQa-Bóstwo zarządzające wodami. 
Vasudeva-Ojciec wybrany przez Kr�ąę, kiedy Ten pojawił się 5 OOO lat temu 

na Ziemi. 
Vasudeva- 1 )  Vasudeva: Imię Kr�r:iy, "Syn Vasudevy" . 
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2) Vasudeva: pełna emanacja Km1y przewodząca na jednej z planet 
VaikuQtha. 
3) viisudeva: stan czystej dobroci, w którym przekracza się trzy siły 
natury materialnej i w którym możliwe jest zrozumienie nauki o Bogu. 

Vasuki- 1 )  Inne imię Ananty jako tego, który tworzy łoże, na którym 
spoczywa Garbhodakaśayi-Vi�QU. 
2) Król węży. 

Vatsałya-Wiełbicieł Pana, którego związek z Nim przybiera postać podobną 
tej , która łączy rodziców z dzieckiem. 

Vedanta-(dosłownie: szczyt, konkluzja wiedzy.) Esencja całej filozofii we
dyjskiej, na którą składają się Vediinta-sutry, jak również Śrimad
Bhiigavatam, które naucza najwyższej realizacji Prawdy Absolutnej, 
czyli podporządkowania się Najwyższemu Panu, Śri Kr�Qie. 

Vedanta-siitra-ałbo inaczejBrahma-sutra :  Wielki traktat filozoficzny Vyasa
devy, na który składają się aforyzmy (sutras) o naturze Prawdy 
Absolutnej, skomponowane odpowiednio do konkluzji Ved. 

Vedy-(Vedas) :  l )  Oryginalna Veda, podzielona na cztery części (�k. Yajus, 
Siima i Atharva). 
2) Inne określenie pism wedyjskich razem wzietvch. 

Vibhu-Atrybut Najwyższego Pana jako Tego, Który posiada w nieskończono
ści sześć doskonałości, którymi są piękno, bogactwo, sława, siła, 
mądrość i wyrzeczenie. 

Vibhu-atma-Inne określenie Paramatmy, Duszy Najwyższej, opozycja do 
af}U-iitmy.  

Vibhiiti-( dosłownie: nadzwyczajna, niezwykła cecha.) l )  A trybut Kr�QY, 
wskazujący na nadzwyczajne jakości, dzięki którym włada On całą 
manifestacją materialną. 
2) Cała manifestacja doskonałości. 

Vidya-Wiedza. 
Vigatabhi-Cecha yogi na, " bez łęku" . 
Vigata-jvara-Cecha mędrca, " wolny od gorączkowej mentalności i ospałości" . 
Vigraha-Zob. Sac-cid-iinanda. 
Vijiiana- 1 )  Wiedza o duszy, jej prawdziwej naturze i wiecznej więzi, która 

łączy ją z Duszą Najwyższą. 
2) Wiedza praktyczna. 

Vijiianańt brahman-Inne określenie duszy oddzielnej (indywidualnej); prze
ciwieństwo ananta-brahmana. (Zob. Brahman 3) 

Vikarma-Działanie niezgodne z zasadami pism świętych, czyli działanie 
nieczyste. 
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Vikarąa-Wielki wojownik Kuru, brat Duryodhany. 
Vipaścit-Atrybut duszy, " posiadająca wiedzę" . 
Vipra-Uczony bramin. 
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Virata-Wielki wojownik po stronie PilQ<;lawów w bitwie na Polu Kuruk�etra. 
To w jego pałacu PilQ<;lawowie spędzili incognito ostatni rok swojego 
wygnania. Jest on również ojcem Uttary, matki Maharaja Pańk�it. 

Virata-n1pa-Inne określenie Viśva-riipa. 
Vi�ąu- 1 )  Imię Kr�Qy, "Ten, Który utrzymuje wszystko, co jest". 

2) Ogólne imię różnych puru�a-avataras (zob. Puru�a-avataras). 
Również kontroler Dobroci (sattva-gU1:za ). 

Vi�ąumurti-Pełna emanacja K�QY przewodząca najednej z planetVaikuQµia. 
Vi�ąu-miirti-Pełna manifestacja Kr�QY obecna w sercu każdej istoty. 
Vi�ąu-śakti-Zespół energii Najwyższego Pana. 
Vi�ąu-tattva-Kategoria boskich manifestacji, pełnych emanacj i  albo emana

cji pełnych emanacji Boga,NajwyższejOsoby, które nie różnią się od 
Niego, przeciwieństwo do fiva-tattvy.  

Viśvamirta Muni-Wielki mędrzec i doskonały yogin. Po trzech latach 
medytacji w celu osiągnięcia mistrzostwa nad swoimi zmysłami, dał 
się namówić do przyjemności cielesnych przez nimfę niebiańską 
Menakę, przysłaną przez zazdrosnego Indrę. Ze związku tego 
narodziła się Śakuntala, bohaterka słynnego dramatu Kalidasy, 
matka Bharaty. 

Viśva-rupa-czyli virii{a-riipa: Forma kosmiczna Najwyższego Pana, Śri 
Kr�Qy, usytuowana we wszechświecie materialnym. Zawiera ona 
całą manifestację kosmiczną. 

Vivaha-yajfia-Ryt oczyszczający małżeństwo, jeden z sainskiiras. 
Vivasvan-BógSłońca; otrzymał od Kf�QY naukęBhagavad-gity około milion 

lat temu. 
Vrkodhara-Inne imięBhfmy, żarłoka zdolnego do herkulesowych wyczynów. 
Vrndavana-Wioska w Indiach, gdzie pięć tysięcy lat temu Kr�Qa odbył Swoje 

duchowe i absolutne rozrywki w towarzystwie Swoich czystych 
wielbic ie l i .  Nie ma róż nicy pomiędzy tym ziemskim miejscem 
aGoloka Vrndavana w niebie duchowym, ale taka wizja możliwajest 
tylko dla tego, kto pełniąc służbę oddania, oczyścił się ze wszystkich 
zanieczyszczeń materialnych. 

Vyakta-Zamanifestowany. (Zob. Stan zamanifestowany i niezamanifesto
wany). 

Vyana-Inne określenie Vyiina-viiyu. 
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Vyana-vayu-albo 1:\'ana: Jeden z rodzajów powietrza krążącego wewnątrz 
ciała, kontrolowany przez system O${iinga-yogi. 

Vyasadeva-A vatiira, który skompilował wszystkie pisma wedyjskie. Jest 
jednym z siedmiu głównych filozofów Indii i największym filozofem 
wszechczasów. Jest również mistrzem duchowym Sanjayi. 

Vyasa-puja-Ceremonia ku czci mistrza duchowego, obchodzona corocznie 
na pamiątkę dnia, w którym pojawił się on na Ziemi. 

Vyavasayatmika-buddh i-Inteligencja ożywiająca niezachwianą wiarę w 
świadomość Km1y. 

w 
Wszechświat- I )  Wszechświat: cała manifestacja materialna zawierająca 

w sobie niezliczoną ilość wszechświatów. 
2) wszechświat: sfera zamknięta otoczona siedmioma warstwami 
materii i zawierająca w sobie czternaście systemów planetarnych. 
z których każdy składa się z niezliczonej ilości planet. 

Wyzwolenia: C.f. Mukti. 

y 
Yadava-Imię Km1y, "Ten, Który pojawił się w dynastii Yadu". 
Yajfia- 1 )  Yajiia: Imię Vi�QU, �QY ,jako "Tego, Który jest obiektem wszystkich 

ofiar'' . 
2) yajna:  akt ofiarny, czyli składanie ofiar. 

Yajfiapati-albo yajna-pati: Imię Kr�Qy, "Obdarzany wszystkimi ofiarami" . 
Yajfia Puru�a-albo yajna-puru$a: ImięKr�QY, "Obdarzany wszelkimi ofiara-

mi i Pan wszelkich ofiar'' . 
Yajfiartha karma-Konieczność działania dla pełnego zadowolenia Kr�Qy. 
Yajfiavalkya-Jeden z siedmiu głównych filozofów Indii. 
Yajfieśvara-Imię Kr�Qy, "Pan wszystkich ofiar'' .  
Yajur-veda-albo Yajus: Jedna z części oryginalnej Vedy. 
Yajus-Inna nazwa Yajur-vedy. 
Yak�as-Klasa istot demonicznych. 
Yama- I )  Inne imię Yamaraja. 

2)  yama: pierwszy z ośmiu etapów O${iinga-yogi. Polega na opano
waniu zmysłów. 

Yamadutas-Przedstawiciele Yamaraja. 
Yamaraja-albo Yama: Półbóg, który karze grzeszników po ich śmierci. Jeden 

z grupy dwunastu mahiijanas. 



Słownik 

Yamunii-Święta rzeka, której wody płyną przez Vrndavana. 
Yamuniiciirya-Wielki iiciirya vai�i:iava. 
Yaśa-Sława. 
Yaśodii-Przybrana matka Kr�QY we Vrndavana. 
Yaśodii-nandana-Imię Kr�i:iy, "Dziecko Yaśody" . 
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Yoga-(dosłownie: więż z Absolutem, Bogiem.) I )  Wszystkie metody, które 
pozwalają osiągnąć mistrzostwo w panowaniu nad umysłem i 
zmysłami, i połączyć indywidualną, oddzielną żywą istotę z Istotą 
Najwyższą, Sri Kr�i:ią. 
2) inne określenie a�{anga-yogi i jej licznych pochodnych. 

Yoga aiśvara-Niepojęta moc Najwyższego Pana. 
Yoga-miiyii-Wewnętrzna moc Kr�i:iy, która Go zasłania, czyniąc Go w ten 

sposób niedostępnym dla zwykłego człowieka. Również, moc, przez 
którą Pan objawia się częściowo Swojemu czystemu wielbicielowi. 

Yogiiruqha-Najwyższy etap yogi. 
Yogiiruruk�a-Początkowy etap yogi. 
Yoga-yajfia-Ofiara spełniana w celu osiągnięcia określonych doskonałości 

materialnych. 
Yoga-yukta-Stałe zaangażowanie na drodze realizacji duchowej. 
Yogeśvara-Imię Kr�i:iy, "Mistrz wszelkich mocy mistycznych" albo "Mistrz 

wszystkich rodzajów yog1" . 
Yogi- I )  Transcendentalista pierwszego, drugiego albo trzeciego stopnia, 

nazywany odpowiednio bhakto.., yoginem ijnanim albo według innej 
klasyfikacj i :  bhakta, paramatmavadi i brahmavadi. 
2) Transcendentalista drugiego stopnia, adept a�{anga-yogi albo 
jednej z jej pochodnych. 
3) Adept yogi w ogólności. 
4) Imię Kr�Qy, "Najwyższy Yogi" . 

Yudhiimanyu-Wielki wojownik po stronie Pii!)Qawów walczący na Polu 
Kuruk�etra. 

YudhiHira-Jeden z pięciu Pii!)Qawów, najstarszy brat Arjuny. 
Yuga-Każdy z czterech wieków maha-yugi. (Zob. Maha-yuga. )  
Yuga-avatiiras-Boskie manifestacje pojawiające się w każdym wieku (yuga),  

aby nauczać odpowiedniej dla danego wieku metody realizacji 
duchowej .  

Yuga-dharma-Droga realizacji duchowej odpowiednia dla każdego wieku 
()iuga). Dla naszego wieku (Kali-yuga) drogą tą jest intonowanie 
Swiętych Imion Boga. 
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Yukta- 1 )  Doskonałość duchowa, polegająca na pełnym zaangażowaniu się 
w służbę dla Prawdy Najwyższej i Absolutnej ,  Boga, czyli Śri Km1y. 
2) Ten, kto osiągnął taką doskonałość duchową, czyli ten, kto działa 
w pełnej świadomości Km1y. 

Yukta-vairagya-Wyrzeczenie się owoców działania przez ofiarowanie ich 
Najwyższemu Panu, Śri Km1ie. 

Yuyudhana-Wielki wojownik walczący po stronie Pa1:u;lawów na Polu 
Kuruk�etra. 

z 
Zmysły-Pięć zmysłów: słuch, dotyk, wzrok, smak, węch. Także, w szerszym 

znaczeniu, dziesięć organów zmysłowych: pięć postrzegania (uszy, 
skóra, oczy, język i nos) i pięć działania (usta, ręce, nogi, organy 
seksualne i odbytnica) . 

z 
Żywa istota-Dusza wcielona, czyli inaczej mówiąc ubrana w ciało jednego 

w 8 400 OOO gatunków żywych istot, które zamieszkują wszechświat. 



Wprowadzenie do pisowni i 
wymowy sanskryckiej 

Na przestrzeni wieków sanskryt zapisywano w różnych alfabetach, jednako
woż sposobem najpowszechniejszym, używanym w całych I ndiach, był zapis w 
alfabecie devanagari , co dosłownie znaczy pismo używane w " miastach 
półbogów" . A lfabet devanagari składa się z czterdziestu ośmiu liter: trzynastu 
samogłosek i trzydziestu pięciu spółgłosek. Starożytni gramatycy sanskryccy 
przystosowali alfabet do praktycznych reguł językowych i porządek ten został 
powszechnie przyjęty przez naukowców Zachodu. 

Pismo 

Alfabet devaniigarl ma następujące znaki zgłoskowe: 

tylnojęzykowe 
(gutturales) 

podniebienne 
(palatales) 

szczytowe 
( cerebrales) 

zębowe 
(dentales) 

Samogłoski: 

( 1  3 u  � u  51l r  � r  
Q: ai alt o 31) au 

� m (anusvtira) : l;l ( visarga) 

Spółgłoski: 

ą:i ka � kha il ga 'ą gha 

-:ą' ca � cha � ja � jha 

e ta ?) tha � �  G 4ha 

� ta � tha � da � dha 
909 

� na 

5J iia 

UT i:ia 

;::r na 
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wargowe q pa ą:) pha ą ba "ł{ bha Ji ma 
( labiales) 

półsamogłoski ą ya � ra � la ą va 
( semivocales ) 

szczelinowe � śa q �a � sa 
( spirantes )  

przydech � ha S · (avagraha) - apostrof 

Wszystkie spółgłoski sanskryckie zawierają w swojej budowie samogłoskę 
a, stąd: ka, kha, ga. gha, etc. 

Rrak samogłoski przv <;nółgłoskach wygłosowych oznacza się przez znak 
(-...) zwany rirama.  � 

Połączenie samogłosek ze spółgłoskami oddaje się następującymi znakami: 

fi f i '"' ai f o  � 
f i � u  �ii � r  !; � "" e  T au 
Przykłady: 'fi ka 'fit kii � ki tfiT k,  � ku � kii 

...... 

� � � i' k� ?\ k� CJi ke ąi kai � ko tfiT kau 

Cyfry: 

o -0 , _ J  � - 2  � - 3  'tl - 4  '-' - 5  ą -6 13- 7 l - 8  �- 9  

Wymowa 
System zapisu wyrazów sanskryckich, który przejęłismy z oryginału 

angielskiego, odpowiada swym kształtem stosowanemu już od ponad pięc
dziesięciu lat międzynarodowemu systemowi zapisu wymowy dżwięków 
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sanskryckich. Nie podajemy tutaj pełnej l isty znaków, ale tylko te, których 
wymowa róż n i  się od wymowy polskiej .  Podawane przykłady zapisujemy 
w transkrypcj i  polskiej .  

a i  
au  
m 

nigdy nie zmiękcza poprzedzającej spółgłoski twardej .  
wymawia się samogłoskowa, podobnie jak w języku czeskim. 
Równie stara i powszechna w Indiach jest wymowa ri, ry. I tak 
krótkie r oddajemy przez ri lub ry, zaś r długie ma wyraźny 
pogłos u ( ru ). Podobnie wymawiamy !. 
Przykłady: 

Kmw - Kriszna lub Kryszna 
Hr{ike5a - Hriszikeśa 
Dhrtara�{ra- Dritarasztra 
Grhastha - Grihasta 

brzmi jak ei .  
brzmi jak ou.  
(anusvara) czysta nosówka wymawiana jak on we francuskim 
wyrazie bon. W śródgłosie lub w złożeniach wymawiana jak n 
lub m ( przed spółgłoskami wargowymi) .  W wygłosie wyma
wiana jak m. 
Przykłady: 

diryam putraka - di11jam putraka 
samskara - samskara 
Nrsimha - Nrisimha 

( risarga ) wymawia się różnie,  zależnie od tego czy znajduje  
s ię  w środku czy też na koticu wersu. 
- w środku wersu: wymawia się jak h przydechowe, szybkie i 

nagle przerwane,  jak gdyby przechodzące w k. 
- jeśli wyraz, który ma w wygłosie visargę występuje oddziel

nie lub koticzy wers, to drugi składnik dyftongu ulega 
przedłużeniu, np. 

karmana� - karmanaha 
demi� - dernihi 

(Ta ostatnia reguła stosuje się tylko wtedy, gdy visarga 
znajduje się w wersie czwartej linii, na koticu drugiej lub 
czwartej; w przeciwnym wypadku wymawia sięjąjak gdyby 
znajdowała się w środku wersu. )  
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ya 

vy 
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wymawiać jak polskie j .  
Prz_rldad_r: 

yoga - joga 
Yuyudha11a - Jujudhana 
jyoti�{oma - dżjotisztoma 
Yudhi�{ira - Judhisztira 

wymawiać jak polskie w. 
Prz.rkłady: 

Veda - Weda 
viinaprastha - wanaprasta 

kha, gha, etc. wymawia się jak odpowiednie głoski nieprzydechowe z szybko 
następującym h.  

n a 

ca 

ja  

jiia 

Przykłady: 
Dhr�radyumna - Drisztadjumna 
siii7khya - sankhya 
Riidhiirii�i - Radhara11i 
Brahma/roti - Brahmadżjoti 

wymawiać jak ng. 

Przykłady: 
asanga - asa nga 
a�{iinga-yoga - asztanga joga 

jak polskie ć. (Do tej pory znak ten oddawano w polskiej 
transkrypcji przez cz, co nie jest poprawne. Jednak ze względu 
na powszechność takiej transkrypcji,  również w podanych 
niżej przykładach stosujemy ten zapis; należy jednakowoż 
pamiętać o prawidłowej wymowie . )  
Przykłady: 

Caitanya Mahiiprabhu - Czaitanja Mahaprabhu 
cintiima(1i - czintamani 
Riimacandra - Ramaczandra 
iiciirya - aczarja 

jak polskie dż .  (Do tej pory znak ten powszechnie oddawano 
przez dż ,  i tak Arjuna brzmi Ardżuna, Janaka - Dżanaka. 
jednakowoż prawidłowo powinno być: Ardżuna. Dżanaka. 
etc . )  
wymawiać gj a. 
Przykłady: 

asamprajiiata samadhi - asampragjata samadhi 
Brahma jijiiiisa - Brahma dż igjasa 



na 

t, Q, Q 

pha 
�a 

sa 

ha 
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jak polskie ń. 
Przykłady: 

Sanjaya - Sańdżaja 
Pataftjali - Patańdżali 

wymawiane w przybliżeniu jak polskie t, d, n. 
Przykłady: 
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KiiraQodakaśiiyi Vi�!IU - Karanodakaśaji Wisznu 
VaikuQtha - Waikuntha 
caQqiila - czandala 
cintiimaQi - czintamani 
tu�ti - tuszti 
guQa - guna 

wymawiać zawsze pha, nigdy fa. 
wymawiać jak polski sz. 
Przykłady: 

K�irodakaśiiyi Vi�IJU - Kszirodakaśaji Wisznu 
Vai�IJai·a - Waiszna wa 
Bhi�ma - Bhiszma 
Lak�mi - Lakszmi 

należy zawsze wymawiać bezdżwięcznie, np. rasa - rasa (nie: 
raza). 
wymawiane zawsze dżwięcznie. 

Akcent 
W sanskrycie nie ma sylab wzmacniających akcent, rytm jest determino

wany przez strumien sylab krótkich i sylab długich (które są utrzymywane 
dwa razy dłużej niż któtkie ). 



Indeks wersów sanskryckich 

I ndeks ten zawiera pełną listc: wersów sanskryckich (pierwsza i trzecia linijka 
każdego wersetu-tekstu) uporządkowanych w polskim porządku alfabetycznym. W 
pierwszej kolumnie podajemy łaciilską trans literacje: tekstu sanskryckiego, w drugiej 
zaś informacje: o pochodzeniu wersu ( numer rozdziału i wersetu-tekstu). 

A 
abhayam sauva-samsuddhi� 
abhisandhiiya tu pha/am 
abhito brahma-nirvii1:1am 
abhyiisiid ramate yatra 
abhyiisa-yoga-yuktena 

abhyiisa-yogena tata� 
abhyiisena tu kaunteya 
abhyiise"py asamartho'si 
abhyuuhiinam adharmasya 
iibrahma-bhuvaniil /okii� 

iicaraty iitmana� śreya� 
iiciiryii� pitara� putrii� 
iiciiryam upasangamya 
iiciiryiin miituliin bhriitrn 
iiciiryopiisanam saucam 

1 6 . l  
1 7 . 1 2  
5 .26 

1 8.36 
8.8 

1 2.9 
6.35 

1 2 . 1 0  
4.7 
8. 1 6  

1 6.22 
1 . 33 
1 . 2  
1 . 26 

1 3 .8  

acchedyo'yam adiihyo'yam 2.24 
adesa-kiile yad diinam 1 7  .22 
adharmiibhibhaviit krsna 1 .40 
adharmam dharmani ·iii yii 1 8 .32 
adhas ca muliiny anusantatiini 1 5 .2 

adhas cordhvam prasrtiis tasya 1 5 .2 
adhibhutam ca kim proktam 8. 1 
adhibhutam ksaro bhiivah 8.4 
adhisthiinam iarhii kartii · 1 8. 1 4  
adhi�ihaya manas ciiyam 1 5 .9 

adhi-yajna� katham ko'tra 
adhiyajno' ham eviitra 
adhyiitma-jniina-nityatvam 
adhyiitma-vidyii vidyiiniim 
adhyeffale ca ya imam 

iidhro 'bhiJanaviin asmi 
iidiiyiiniim aham vi�IJU� 
adma-purvam hr�ito'smi 

8 .2  
8 .4  

1 3 . 1 2  
1 0.32 
1 8 .70 

1 6. 1 5  
1 0. 2 1  
1 1 .45 
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advestii sarva-bhutiiniim 
iidy-a

.
ntavanta� kaunteya 

iigamiipiiyino'nityii� 
aghiiyur indriyiiriima� 
agnir jyotir aha� suk/a� 
aham iidir hi deviiniim 
aham iidis ca madhyiim ca 

aham iitmii gu<j.iikefo 
aham eviik�aya� kii/a� 
aham hi sarva-yajniiniim 
aham kratur aham yajna� 
aham krtsnasya jagata� 

aham san,asya prabhava� 
aham tviim sarva-piipebhya� 
aham vaisviinaro bhutvii 
ahankiira itiyam me 
ahankiiram ba/am darpam 

ahankiiram ba/am darpam 
ahankiira-vimudhiitmii 
iihiirii rajasasyeHii� 
iihiiras tv api sarvasya 
ahimsa samatii tuHi� 

ahimsii satyam akrodha� 
aho bata mahat-piipam 
iihus tviim r�aya� sarve 
airiivatam gajendrii1Jiim 
ajiinatii mahimiinam tavedam 

1 2. 1 3  
5 .22 

2. 1 4  
3 . 1 6  
8 .24 

1 0.2 
1 0.20 

1 0.20 
1 0.33  
9.24 
9. 1 6  
7.6 

1 0.8 
1 8 .66 
1 5 . 1 4  
7.4 

1 6. 1 8  

1 8 .53  
3 .27 

1 7. 9  
1 7 .7 
1 0.5  

1 6.2  
1 . 44 

1 0. 1 3  
1 0.27 
1 1 . 4 1  

ajniinam ciibhijiirasya 1 6.4  
ajniineniivrtam jniinam 5 . 1 5  
ajnas ciiśraddadhiinas ca 4.40 
ajo nitya� siisvato'yam puriiria� 2.20 
qjo'pi sann avyayiitmii 4.6 

akarmarias ca boddhavyam 
iikhyiihi me ko bhaviin ugra
akirtim ciipi bhutiini 

4. 1 7  
1 1 . 3 1  
2.34 
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ak�aram brahma paramam 
ak�ara!1am akaro'smi 

amani11•am adambhi1vam 
ami ca 1vam dhrwranrasya 
ami hi 1vam sura-sangha 
amrtam caiva mrtyuś ca 
anadi-madhyantam ananta-

anadimat param brahma 
anaditvan nirgw;atvat 
ananta deveśa jagan-nivasa 
anantaś casmi naganom 
anantavijayam raja 

ananta-viryamita-vikramas 
ananya-ceta}_l satatam 
ananyaś cintayan10 mam 
anany.-naiva yogena 
anapek�a}_l śucir dak�a}_l 

8.3  
1 0.33  

1 3 .8  
1 1 .26 
1 1 . 2 1  
9. 1 9  

1 1 . 1 9  

1 3 . 1 3  
1 3 .32 
1 1 .37 
1 0.29 

1 . 1 6 

1 1 .40 
8 . 1 4  
9.22 

1 2 .6 
1 2 . 1 6  

anarya-Junam asvargyam 2.2 
anaśino'prameyasya 2. 1 8  
anaśrita}_l karma-phalam 6. 1 
anatmanas tu satrutve 6.6 
aneka-bahudara-vak1ra-netram 1 1 . 1 6  

aneka-ciua-vibhrantah 
aneka-divyabhara!Ja� 
aneka-janma-samsiddha}_l 
aneka-vaktra-vayanam 
anena prasavi�yadhvam 

anicchann api vilr$1Jeya 
anike1a}_l s1hira-ma1i}_l 
anis1am islam miśram ca 
aniiyam �sukham /okam 
annad bhavanti bhu1ani 

anta-kale ca mam eva 
an1avan1a ime dehah 
an1ava1 1u phalam Iefam 
anubandham k$ayam himsam 
anudvega-karam vayam 

anye ca bahava}_l śura}_l 
anye sankhyena yogena 
anye 1 11 evam qjanan1a}_l 
apane juhva1i pril!Jam 
aparam bhava10 janma 

aparaspara-sambhulam 
apare niyatahara}_l 
apareyam iias Iv anyam 

1 6. 1 6  
1 1 . 1 0 
6.45 

I I .IO 
3 . 1 0  

3 . 36 
1 2. 1 9  
1 8 . 1 2  
9 .33 
3 . 1 4  

8.5 
2. 1 8  
7.23 

1 8.25 
1 7 . 1 5  

1 .9 
1 3 .25 
1 3 .26 
4.29 
4.4 

1 6 .8 
4.30 
7.5 

aparyap1am 1ad asmakam 
apaśyad deva-devasya 

apha/aka1Jk$ibhir yajiia}_l 
apha/aka1Jk$ibhir yuk1ai}_l 
apha/a-prepsuna karma 
api ced asi papebhya}_l 
api cel sudur-acara}_l 

api 1rai/okya-riljyasya 
aprakaśo'pravruiś ca 
aprapya mam nivanante 
aprapya yoga-samsiddhim 
apraiiHho maha-baho 

apuryama!Jam acala-
ano Jijiiasur anhanhi 
aruruk$or muner yogam 
asad i1y ucyale panha 
asak1a-buddhi/.1 sarvatra 

asak1am sarva-bhrc caiva 
asaktir anabhi$vahga}_l 
asak10 hy acaran karma 
asammuqha}_l sa manye$u 
asamsayam maha-baho 

asamśayam samagram mam 
asamya1a1mana yoga}_l 
aśa-paśa-śalair baddha}_l 
aśas1ra-vihi1am ghoram 
asalkrtam avajiia1am 

asa1yam apra1inham Ie 
asau maya ha1a}_l śa1ru}_l 
aścaryavac cainam anya}_l 
aścaryava/ paśyati kaścit 
asito devalo vyasa}_l 

1 . 1 0 
1 1 . 1 3  

1 7 . 1 1  
1 7 . 1 7  
1 8 .23 
4.36 
9.30 

1 . 35 
1 4 . 1 3  
9 .3 
6.37 
6.38 

2.70 
7 . 1 6  
6.3 

1 7.28 
1 8.49 

1 3 . 1 5  
1 3 . 1 0  

3 . 1 9  
1 0. 3  
6.35 

7. 1 
6.36 

1 6. 1 2  
1 7 .5  
1 7 .22 

1 6.8  
1 6. 1 4  

2.29 
2.29 

1 0. 1 3  

as makam 1u viśiHa ye I .  7 
aśocyan anvaśocas 1vam 2 . 1 1 
aśraddadhana}_l puru$a 9.3 
aśraddhaya hulam dauam 1 7 .28 
as1hi1a}_l sa hi yuk1a1ma 7 . 1 8  

asuńm yonim apanna}_l 1 6.20 
aśvasayamasa ca bhi1am enam 1 1 .50 
aśvauhah sarva-vrksanam 1 0.26 
aśvauha"ma vikar�ai Ća 1 . 8  
aśvauham enam suvirllqha- 1 5 .3  

a1a11vanhavad a/pam ca 
a1ha cainam ni1ya-ja1am 
a1ha cel 1vam ahankara1 

1 8.22 
2 .26 

1 8.58 
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atha cet tvam imam dharmyam 2.33 bahunam janmanam ante 7 . 1 9  
atha cittam samadhatum 1 2.9 bahuni me vyatitani 4.5 
athaitad apy aśakto'si 1 2 . 1  I bahuny adma-purva!Ji I 1 .6 
atha kena prayukto'yam 3.36 bahu-śakha hy anantaś ca 2.41 
athava bahunaitena 1 0.42 bałam balavatam caham 7. 1 I 
athava yoginam eva 6.42 bandham mok�am ca ya vetti 1 8.30 
atha vyavasthitan d!'ł{Va 1 .20 bandhur atmatmanas tasya 6.6 
atmaiva hy atmana bandhu� 6.5 bayha-sparśep asaktatma 5 .2 1  
atmany eva ca santuna� 3. I 7 bhqjanty ananya-manasa� 9. 1 3  
atmany evatmana runa� 2.55 bhaktim mayi param krtva 1 8 .68 
atma-sambhavita� stabdha� 16 . 1 7  bhakto'si me  sakha ceti 4.3 
atma-samstham mana� krtva 6.25 bhaktya mam abhljanati 1 8 .55 
atma-samyama-yogagnau 4.27 bhaktya tv ananyaya śakya� I 1 .54 
atmaupamyena sarvatra 6.32 bhavami na cirat partha 1 2 .7 
atma-vantam na karma!Ji 4.4 1 bhavan bhi�maś ca kartJaŚ ca 1 .8 
atma-vaśyair vidheyatma 2.64 bhavanti bhava bhutanam 1 0.5  
ato'smi loke vede ca 1 5 . 1 8  bhavanti sampadam daivim 1 6 .3 
atra sura mahe�vasa 1 . 4 bhavapyayau hi bhutanam I 1 .2 
atyeti tat sarvam idom viditva 8.28 bhava-samśuddhir ity etat I 7 . 1 6  
avacya-vadamś ca bahun 2.36 bhavaty atyaginam pretya 1 8 . 1 2  
avqjananti mam mu<fha 9. 1 I bhavi�ya!Ji ca bhutani 7.26 
avapya bhumav asapatnam 2.8 bhavita na ca me tasmat 1 8.69 
avibhaktam ca bhute�u 1 3. 1 7  bhayad ra!Jad uparatam 2.35 
avibhaktam vibhakte�u 1 8 .20 bhi�ma-drotJa-pramukhata� 1 .25 
avinaśi tu tad vid<fhi 2. 1 7  bhi�mam evabhirak�antu I . I  I 
avrtam jiianam etena 3.39 bhi�mO drOIJO� SUta-putras I 1 .26 
av.i·aktadini bhutani 2.28 bhogaiśvarya-prasaktanam 2.44 
avyaktad vyaktaya� sarva� 8. 1 8  bhoktaram yajiia-tapasam 5 .29 
avyakta hi gatir du�kham 1 2.5 bhramayan sarva-bhutani 1 8.6 1 
avyaktam vyaktim apannam 7.24 bhruvor madhye pra!Jam 8. 10 
avyakta-nidhanany eva 2.28 bhumir apo'na/o vayu� 7.4 
avyakto'k�ara ity kara� 8.21  bhuiijate te tv agham papa� 3. 1 3  
avyakto'yam acintyo'yam 2.25 bhuta-bhartr ca tqj jiieyam 1 3 . I  7 
ayane�u ca sarve�u I . I  I bhuta-bhavana bhuteśa 1 0. 1 5  
ayathavat prajanati 1 8. 3  I bhuta-bhavodbhava-kara� 8.3 
ayati� śraddhayopeta� 6.37 bhuta-grama� sa evayam 8 . 1 9  
ayudhanam aham vqjram 1 0.28 bhuta-gramam imam krrsnam 9.8 
ayu� sattva-balarogya- I 7.8 bhuta-bhrn na ca bhuta-stha� 9.5 
ayukta� kama-kare!Ja 5. 1 2  bhuta-prakr1i-mok�am ca 1 3 .35 
ayukta� prak(ta� stabdha� 1 8 .28 bhutani yanti bhutejya� 9.25 

bhuya eva maha-bhaho I O. I  B bhuya� kathaya trptir hi 1 0. 1 8  
bahavo jiiana-tapasa 4. 10 bijam mam sarva-bhutanam 7 . 10  
bahir antaś ca bhutanam 1 3 . 1 6 brahma-bhuta� prasannatma 1 8 .54 
bahudaram bahu-damnra- I 1 . 23 brahma-caryam aliimsa ca 1 7 . 1 4  
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brahmagnav apare yajnam 4.25 dehi nityam avadhyo'yam 2.30 
brahmaiva tena gantavyam 4.24 dehino'smin yatha dehe 2. 1 3  

1 8 .4 1  
dese kale ca patre ca 1 7 . 20 

brahmara-kłatriya-visam deva apy asya rilpasya 1 1 . 52  
brahmanom isam kamalasana- 1 1 . 1 5  deva-dvija-guru-priijna- 1 7 . 1 4  
brahmanas tena vedas ca 1 7 .23 
brahma�o hi pratił{haham 1 4.27 devan bhavayatanena 3 . 1 1  
brahmary adhaya karmari 5 . 1 0  devan deva-yajo yanti 7 .23  

4.24 
dharma-ksetre kuru-ksetre I .  I 

brahmarparam brahma haviłJ dharma-samsthapanapanartha- 4.8 
brahma-sutra-padais caiva 1 3 .5 dharmaviruddho bhutełu 7 . 1 1  
brhat-sama tatha samnam 10.35 
buddhau foranam anviccha 2.49 dharme naste kulam krtsnam 1 . 39 
buddher bhedam dhrtes caiva 1 8 .29 dharmyaddhi yuddhac· chreyo 2 . 3 1  

buddhir buddhimatam asmi 7 . 1 0  
dhartarał{ra ra!Je hanyułJ 1 .45 
dhartarał{rasya durbuddhełJ 1 .23 

buddhir jnanam asammohałJ 1 0.4 dhrnadyumno virciras ca 1 . 1 7  
buddhi-yogam upasritya 1 8. 57  
buddhi-yukto jahatiha 2.50 dhrstaketus ceitanah 1 .5 
buddhya vi5uddhaya yukałJ 1 8. 5 1  dhriya yaya dharaya1e 1 8 .33  
buddhya yukto yaya partha 2.39 dhumenavriyate vahniłJ 3 . 38 

c dhumo ratris tatha krsnah 8.25 
dhyanat karma-phala�iyrigałJ 1 2. 1 2  

cancalam hi manałJ krp:za 6.34 dhyana-yoga-paro nityam 1 8 .52  
catur-varryam maya S/"ł{am 4. 1 3  dhycinenatmani pasyanti 1 3 .25  
catur-vidha bhajante mam 7. 1 6  dhyayato visayan pumsałJ 2.62 
cetasa sarva-karmani 1 8 .57 difo na Jane na labhe ca sarma 1 1 .25 
chandamsi yasya parrani 1 5 . 1  divi surya-sahasrasya 1 1 . 1 2  
chinno-dvaidha yatatmanałJ 5 .25  divya-malyambara-dharam 1 1 . 1 1 
chillvainam samsayam yogam 4.42 divyam dadami te cakłułJ 1 1 .8  
cintcim aparimeyam ca 1 6 . 1 1 diyate ca pariklił{am 1 7 . 2 1  

do$air etaiłJ kula-ghnanam 1 .42 
drał{um icchami te rilpam 1 1 . 3  

D dravya-yajncis tapo-yajnałJ 4.28 
dadami buddhi-yogam tam I O. I O  dronam ca bhismam ca 1 1 . 34 
daivam evapare yajnam 4.25 drłivadbhutam· rilpam ugram 1 1 .20 
daivi hy eła gu!Jamayi 7. 1 4  drł{va hi tvam pravyathitanta- 1 1 .24 
daivi sampad vimok$aya 1 6. 5  drł{va tu  pa!J<favanikam 1 .2 
daivo vistarasałJ proktałJ 1 6.6 

dmvedam manułam rilpam 1 1 . 5 1  
dambhahankara-samyuktałJ 1 7 .5 dmvemam svajanam krłlJa 1 .28 
dambho darpo'bhimanałJ 1 6.4 drupado draupadeyas ca 1 . 1 8  
damstra kara/ani ca te 1 1 .25 dułJkham ity eva yat karma 1 8 .8  
dana�kriyas ca vividhałJ 1 7 .25 dułJkhełv anudvigna-manałJ 2.56 
danam damas ca yajnas ca 1 6 . 1 

durera hy avaram karma 2.49 
danam isvara-bhavas ca 1 8 .43 dvandvair vimuktah sukha- 1 5 . 5  
da!J<fO damayatam asmi 1 0.38 dvau bhuta-sargau '1oke'smin 1 6 .6 
darfoyamasa parthaya 1 1 .9 dvav imau purułau loke 1 5 . 1 6  
datavyam iti yad danam 1 7 .20 dyar aprthivgor idam antaram 1 1 .20 
daya bhutep a/oluptvam 1 6.2 dyutam chalayatam asmi 1 0.36 
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E gandharva-yak$iisura-siddha- 1 1 .22 

ekiiki ya1a-ci11ii1mii 6. 1 0  
gii1J<fivam sramsate has1ii1 1 .29 

ekam apy iisthita� samyak 5.4 gata-sahgasya muktasya 4.23 
ekam siihkhyam ca yogam ca 5.5 gatiisii.n agatiisii.mś ca 2. 1 1  
eka-tvena prthak-tvena 9. 1 5  gatir bhanii prabhu� siik$i 9. 1 8  
ekayii yiity aniivrttim 8.26 grhitvaitiini samyiiti 1 5 . 8  

gu1Jii gu1Je$U vartante 3.28 
eko'thaviipy acyuta tal 1 1 .42 
e$ii briihmi sthiti� piirtha 2.72 gu1Jiin etan atitya trin 1 4.20 
e$ii te'bhihitii siihkhye 2.39 gu1Jii vartanta ity evam 1 4.23 
e$a tii.ddeśata� prokta� 10.40 gu1Jebhyaś ca param veui 1 4. 1 9  
etad buddhvii buddhimiin syiit 1 5 .20 gunin ahatvd hi mahdnu 2.5 

etaddhi durlabhataram 6.42 
etad veditum icchiimi 1 3 . I  H etad yonini bhii.tiini 7.6 
etad yo veui tam priihu� 1 3 .2 hanta te kathayi$yiimi 10. 1 9  
etair vimohayaty e$a� 3.40 har!?iimar$a-bhayodvegai� 1 2. 1 5  
etair vimukta� kaunteya 1 6.22 harsa-5okiinvitah karta 1 8 .27 

hato vii priipsyasi svargam 2.37 etaj jniinam iti proklam 1 3 . 1 2  hatviipi sa imiil lokiin 1 8 . 1 7  etiim dmim ava!?{abhya 16 .9 
etiim vibhii.tim yogam ca 1 0.7 hatviirtha-kiimiims tu gurii.n 2.5 
etan me samśayam kr$1Ja 6.39 hetuniinena kaunteya 9. 1 0  
etan na  hantum icchiimi 1 . 34 hr$ikeśam tadii viikyam 1 .20 
etany api tu karmii1Ji 1 8 .6 
etasyiiham na paśyiimi 6.33 
etat ksetram samiisena 1 3. 7  I etat śrotvii vacanam keśavasya 1 1 . 35 

evam bahu-vidhii yajnii� 4.32 
icchii dvesah sukham duhkham 1 3 . 7 
icchii-dvesa 'samuuhena · 7.27 

evam buddhe� param budhvii 3.43 idam adya maya labdham 1 6 . 1 3  
evam etad yathiiuha 1 1 .3 idam astidam api me 1 6 . 1 3  
evam jniitvii krtam karma 4. 1 5  idam jniinam upiiśritya 1 4.2 
evam paramparii-priiptam 4.2 

idam śariram kaunteya 1 3 .2 
evam pravartitam cakram 3 . 1 6  idam te niitapaskiiya 1 8 .67 
evam rii.pa� śakya aham nrloke 1 1 .4 idam tu te guhyatamam 9. 1 
evam satata-yuktii ye 1 2 . 1  idiinim asmi samvrttah 1 1 .5 1 
evam trayi-dharmarn 9.21 ihaikastha1n jagat · krt;nam 1 1 .7 
evam ukto hr$ikeśa� 1 .24 

ihaiva tair jita� sarga� 5 . 1 9  
evam uktvii hrsikeśam 2.9 ihante kiima-bhogiirtham 1 6. 1 2  
evam uktviirj��a� sahkhye 1 .46 ijyate bharata-śre${ha 1 7 . 1 2  
evam uktvii tato riijan 1 1 .9 ik!?ate yoga-yukta-iimtii- 6.29 

imam vivasvate yogam 4. 1 

G indriyii1Jiim hi caratiim 2.67 
indriyii1Jiim manaś ciismi 1 0.22 

gacchanty apunar-iivruim 5 . 1 7  indriyii11i daśaikam ca 1 3 .6 
giim iiviśya ca bhii.tiini 1 5 . 1 3  indriyii1Ji mano buddhi� 3 .40 
gandharvii1Jiim citraratha� 1 0.26 indriyii1Jindriyiirthebhya� 2.58 
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indriya1;1indriyarthebhya� 2.68 jnanam vijnana-sahiram 9. 1 
indriya1;1i ndriyarthe�u 5.9 Jnanam yada rada vidyar 1 4. 1 1 
indriya1;1i para1;1y ahu� 3.42 
indriya1;1i pramarhini 2.60 jnana-vij1;1ana-1rp1a1ma 6.8 
indriyarthan vimurjharma 3.6 jnana-yajnena capy anye 9. 1 5  

jnana-yajnena renaham 1 8.70 
indriyarthe�u vairagyam 1 3 .9 jnana-yogena sankhyanam 3.3 
indriyasyendriyasyarthe 3.34 jnanena ru rad ahanam 5 . 1 6  
iHa� bhogan h i  vo deva� 3. 1 2  
isro s i  m e  drdam iri 1 8.64 jnarum draHum ca rauvena I 1 .54 
i�ubhi� prariyorsyami 2.4 jnarva sasrra-vidhanokrim 1 6 .24 

jneya� sa nirya-sannyasi 5 .3  
iśvarah sarva-bhuranam 1 8.6 1  jneyam yar rar pravak�yami I 3 . 1 3  
iśvaro · ·ham aham bhogi 1 6 . 1 4  jo�ayer sarva-karma1;1i 3.26 
iri guhyaramam śasrram 1 5 .20 
iri k�erram rarha jnanam 1 3 . 1 9  J)iayasi cer karma1;1as re 3. I 
iii mam yo 'bhijanari 4. 1 4  jyori�am api rajjyori� 1 3. 1 8  

iri marva bhajanre mam 10.8  
iri re jnanam akhyaram 1 8.63 K 
iry aham vasudevasya 1 8.74 
iry arjunam vasudevas I 1 .50 kaccid ajnana-sammoha� 1 8 .72 

kaccid erac chruram partha 1 8. 72 
kaccin nobhaya-vibhraHa� 6.38 
kair lingais rrin gu1;1an eran 1 4. 2 1  

J kair maya saha yoddhavyam 1 .22 

jaghanya-gu1;1a-vrt1i-s1ha� 1 4 . 1 8  ka/o'smi loke-k�aya-krr I 1 . 32 
jahi sarrum maha-baho 3.43 kalpa-k�aye punas rani 9.7 
janma-bandha-vinirmukra� 2.5 1 kama esa krodha esah 3.37 
janma karma ca me divyam 4.9 kamah krodhas rarha. lobhah 1 6.2 1 
janma-mrryu-jara-du�khai� 1 4.20 kamais rais rair hrta-jnana�· 7.20 

janma-mrryu-jara-vyadhi- 1 3 .9 kama-krodha-vimukranam 5 .26 
jara-mara1;1a-mok�aya 7.29 kama-krodhodbhavam vegam 5.23 
jarasya hi dhruvo mrryu� 2.27 kamam aśrirya du�puram 1 6 . 1 0  
jayo 'smi vyavasayo 'smi I 0.36 kama-rilpe1;1a kaunreya 3.39 
jha�a1;1am makaraś casmi 10. 3 1  kamarmana� svarga-para� 2.43 

jijnasur api yogasya 6.44 kamopabhoga-parama� 1 6 . 1 1  
jirarnama� praśanrasya 6.7 kamyanam karma1;1am nyasam 1 8 .2 
jlva-bhuram maha-baho 7.5 kairksamah karmanam siddhim 4. 1 2  
1ivanam sarva-bhure�u 7.9 kara�arir gu1;1a-sańgo 'sya 1 3 .22 
jniiniigni-dagdha-karmii1;1am 4. 1 9  kara1;1arir karma karteli 1 8 . 1 8  

jnanagni� sarva-karma1;1i 4.37 karma brahmodbhavam viddhi 3 . 1 5  
jniinam avrrya ru rama� 1 4.9 karma caiva rad-arthiyam 1 7.27 
Jniinam jneyam jniina-gamyam I 3. 1 8  karma-jam buddhi-yukrii hi 2. 1 5  
Jniinam Jneyam parijnara 1 8 . 1 8  karma-Jan viddhi ran sarviin 4.32 
jniinam karma ca karta ca 1 8. 1 9  karma1;1a� sukrrasyiihu� 1 4. 1 6  

jniinam labdhva param sanrim 4.39 karmanaiva hi samsiddhim 3.20 
jniinam re'ham sa-vijnanam 7.2 karma�i pravibhakrani 1 8 .41  
jniinam vijniinam asrikyam 1 8.42 karma1;10 by api boddhavyam 4. 1 7  
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karmar:iy abhipravrtto'pi 4.20 k$etrajnam capi mam viddhi 1 3 .3  
karmar:iy akarma ya� paśyet 4. 1 8  k$etra-k$etrqjna-samyogat 1 3 .27 

karmar:iy evadhikaras te 2.47 k$etra-k$etrajnayor evam 1 3 .35 
karmendriyai� karma-yogam 3 .7 k$etra-kfetrajnayor jnanam 1 3 .3  
karmendriyar:ii samyamya 3.6 ksetram ksetri tatha knsnam 1 3 .34 
karmibhyaś cadhiko yogi 6.46 k�ipamy d}asram aśubhan 1 6. 1 9  
kdrpar:iya-dofopahata 2.7 kf1pram bhavati dharmatma 9 .3 1  

karfayanta� śarira-stham I 7.6 k$ipram hi manufe /oke 4. 1 2  
katavyaniti m e  partha 1 8 .6 kfudram hrdaya-daurba/yam 2.3 
karrum necchasi yan mohat 1 8.60 ku/a-kfaya-krtam dofam 1 . 37 
karya-karar:ia-kartrtve 1 3 . 2 1  ku/a-kfaya-krtam dofam 1 .38 
karyam ity eva yat karma 1 8.9 kula-kfaye prar:iaśyanti 1 .39 

karyate hy avaśa� karma 3.5 kuru karmaiva tasmat tvam 4. 1 5  
kasmac ca te na nameran I 1 . 37 kuryad vidvams rarhasakta� 3.25 
kaśyaś ca paramefvasa� I . I  7 kutas tva kaśmalam idam 2.2 
kathambhismam aham 2.4 L katham etad vijaniyam 4.4 

karham na jneyam asmabhi� 1 .38 labhante brahma-nirvanam 5.25 
katham sa puru$a� parrha 2.21  /abhate ca tatah kama� 7.22 
katham vidyam aham yogin 1 0. 1 7  /elihyase grasamdna� I 1 . 30 
kathayantaś ca mam nityam 1 0.9 /1pyate na sa pdpena 5 . 1 0  
ka{v-amla-lavar:iaty-ufr:ia- 1 7 .9 lobha� pravrttir arambha� 1 4. 1 2  

kaunreya pratijanihi 9 .3 1  loka-sangraham evapi 3.20 
kavim purar:iam anuśasitaram 8.9 loke 'smin dvi vidha nif{ha 3.3 
kayena manasa buddhya 5. I I 
kecid vilagna daśanantarefu I 1 .27 
keśavarjunayo� pur:iyam 1 8 .76 M 
kesu kesu ca bhavesu 1 0. 1 7  mac-citta� sarva-durgar:i 1 8 .58 
kim aclirah katharh caitan 1 4. 2 1  mac-citta mad-gataprar:ia� 10.9 
kim karm� kim akarmeti 4. 1 6  mad anugrahaya paramam I I .  I 
kim no rajyena govinda 1 . 32 mad-artham api karmar:ii 1 2 . 1 0  
kim punar brahmar:ia� pur:iya� 9.33 mad-bhakta etad vijnaya 1 3 . 1 9  
kim tad-brahma kim adhyat- 8 . 1  mad-bhava manasa jata� 1 0.6 
kirtih śrir vak ca narinam 1 0.34 madhava� par:i<favaś caiva 1 . 1 4  
kiri{;·nam gadinam cakra- I 1 .46 maha-bhutany ahankara� 1 3.6 
kiri{inam gadinam cakrir:iam I I .  I 7 maharfaya� sapta purve 1 0.6 
klaibyam mci sma gama� 2.3 maharfir:iam bhrgur aham 1 0.25 
k/eśo 'dhikataras tesam I 2.5 maha-śano maha-papma 3.37 
kriyate bahulayasam 1 8 .24 mahatmanas tu mam parrha 9. 1 3  
kriyate rad iha proktam I 7 . 1 8  ma karma-phala-hetur bhu� 2.47 
k riya-viśef a-bah u lam 2.43 mama dehe gu<fakeśa I 1 .7 
krodhad bhavati sammoha� 2.63 mamaivamśo jiva-loke 1 5 .7 
krpaya parayavif{a� 1 . 27 mamaka� par:i<favaś caiva I . I  
krfi-gorakfya-var:iijyam 1 8.44 mam aprapyaiva kaunteya 1 6.20 
kfara� sarvar:ii bhutani 1 5 . 1 6  mam atma-para-dehefu 1 6 . 1 8  
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mama l'artmiinul'artante 3.23 mayy iisakta-manii� piirrha 7. 1 
mama 1·artmiinuvarran1e 4. 1 1  mayy iivesya mano ye miim 1 2.2 

mama ronir mahad-brahma 1 4.3 mayy eva mana iidha1sra 1 2 .8  
miim cai1·iin1ah arira-s/ham 1 7 .6 mi1hraisa 1Tavasiiras te 1 8 .59 
miim ca yo'ryabhiciirelJa 1 4.26 moghiisil mogha-karmiilJa� 9. 1 2  
miim e1•airrnsi sa1yam te 1 8 .65 mohiid iirabhrale karma 1 8 .25 
miim el'aiFasi yuktvaivam 9.34 mohiid grhit1·Ósad-griihiin 1 6 . 1 0  

miim eva ye prapadyan1e 7 . 1 4  mohiil 1asya pari1yiiga� 1 8 .7 
miim hi piirtha vyapiiśrilya 9.32 mohitam niibhijiiniiti 7. 1 3  
miim upetya punar janma 8. 1 5  mrgalJam ca mrgendro'ham 1 0.30 
miim upetya tu kaun1eya 8. 1 6  mrtyu� san·a-haras ciiham 1 0.34 
mana�-prasiida� saumyatvam 1 7 . 1 6  miu;lha-griihe!Jiilmana� ya1 1 7 . 1 9  

mana� samyamya mac-ciua� 6. 1 4  miu;Jho'yam niibhijiiniiti 7.25 
mana� $aHhiinindriyii1Ji 1 5. 7  muk1a-sango'naham1·iidi 1 8 .26 
miiniipamiinayos tulya� 1 4.25 muniniim apy aham 1·yiisa� 10.37 
manasaivendriya-griimam 6.24 miirdhny iidhiiyiitmana� 8. 1 2  
manasas t u  parii buddhi� 3.42 

manmanii bhava mad-bhakla� 1 8.65 N 
man-manii bhava mad-bhakta� 9.34 nabha� sprfom dip1am aneka- 1 1 .24 
man1ro'ham aham eviijyam 9. 1 6  nabhas ca prthivim cail'a 1 . 1 9  
manU$Yii1Jiim sahasre$U 7.3 niibhinanda1i na dvesli 2.57 
manyase yadi /ac chakyam 1 1 .4 na buddhi-bhedam janayel 3.26 

maricir maruliim asmi 10 .2 1  
na ciibhiivaya1a� siin1i� 2.66 

masaniim miirga-Sir$o'ham 1 0.35 na cainam kledayanty iipa� 2.23 
mii suca� sampadam daivim 1 6.5 na cai1ad vidmah kalaran no 2.6 
mii le vyalhii mii ca vimiit;J,ha- 1 1 .49 na caiva na bha�i$yiima� 2. 1 2  
mal-karma-km mal-parama� 1 1 .55 na ca miim liini karmiini 9.9 

ma1-prasiidiid aviipnoli 1 8.56 
na ca ma1-s1hiini bhiiliini 9.5 

miilrii-sparsiis tu kaunleya 2 . 1 4  n a  ca foknomy avas1hiitum 1 .30 
mal slhiini sarva-bhii1iini 9.4 na ca sannyasaniid eva 3.4 
malla eveli liin viddhi 7. 1 2  na ca sreyo'nupasyiimi 1 .3 1  
malla� para1aram niinya1 7.7 na ciisusrii$ave viicyam 1 8.67 

mii/U/ii� svasurii� pau/rii� 1 . 34 
na ciisya sarva-bhiile$U 3. 1 8  

maunam caiviismi guhyiiniim 1 0.38 na ca 1asmiin manU$Ye$U 1 8.69 
mayiidhyak$e1Ja prakrti� 9. 10 na ciiti svapna-silasya 6. 1 6  
mayii ha1iims tvam jahi mii 1 1 .34 niidalle kasyacit piipam 5 . 1 5  
mayaivaile nihaui� plirvam 1 1 . 33 na dveni sampravrtliini 1 4.22 

1 1 .47 
na dveny akuialam karma 1 8. 1 0 

maya prasannena tavcir 
mayii ta/am idam sarvam 9.4 niiham prakiisa� sarvasya 7.25 
miiyayiipahrta-jiiiinii 7. 1 5  niiham vedair na 1apasii 1 1 .53 
mayi ciinanya-yogena 1 3 . 1 1  na hi deha-bhr1ii sakyam 1 8 . 1 1  
mayi sarvam idam pro/am 7.7 na hijiiiinena sadrfom 4.38 

mayi sarvii!1i karmii!Ji 3.30 
na hi kalyiil]a-krt ka5ci1 6.40 

mayy-arpila-mano-buddhi� 1 2 . 1 4  na h i  kasci1 k$a1Jam api 3.5 
mayy arpita-mano buddhi� 8.7 na hinas1y ii1manii1miinam 1 3 .29 
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na hi prapaśyiimi mamiipanud- 2.8 niityaśnatas tu yogo'sti 6. 1 6  
na h i  te bhagavan vyaktim 1 0. 1 4  naty-ucchritam niitinicam 6. 1 1  
na hy asannyasta-sahkalpa� 6.2 nava-dviire pure dehi 5 . 1 3  

nainam chindanti śastriitJi 2.23 na veda-yajiiiidhyayanair na 1 1 .48 
nai�karmya-siddhim paramiim 1 8.49 na vimuiicati durmedhiih 1 8.35 
naite srti piirrha jiinam 8.27 niiyakii mama sainyasya 1 . 7  
nairn kiiicit karomiti 5.8 niiyam loko'sthi na para� 4.40 
naiva tasya krteniirtha� 3. 1 8  niiyam loko'sry ayajnasya 4 .3 1  

na jiiyate mr(1•ate vii kadiicit 2.20 na yotsya iti govindam 2.9 
na kiihk�e vijayam kr�tJa 1 . 3 1  nehiibhikrama niiśo'sti 2.49 
na karmaniim aniirambhiit 3.4 nibadhnanti mahii-biiho 1 4.5 
na karma 0phala samyogam 5. 1 4  nidrii/asya-pramiidottham 1 8 .39 
na kartrtvam na karmiit:1i 5. 1 4  nihatya dhiirtarii$friin na� 1 . 35 

nakulah sahadevaś ca 1 . 1 6  nimiuiini ca paśyami 1 . 3 1  
n a  ma� ·purasriid at h a  PrHharas 1 1 .40 nindantas tava siimarthyam 2.36 
na miim duskrtino mudhiih 7. 1 5  niriiśir nirmamo bhutvii 3.30 
na miim ka�miit:1i limpanri 4. 1 4  niriiśir yata-cilliitmii 4.21  
namaskrtvii bhuya eviiha 1 1 .35 nirdo�am hi samum brahma 5 . 1 9  

namasyantaś ca mam bhaktyii 9. 1 4  nirdvandvo h i  mahii-biiho 5 .3  
na me piirthiisti karttavyam 3.22 nirdvandvo nitya-sallva-stha� 2.45 
na me vidu� sura-gatJii� 10.2  nirmamo nirahahkiirah 1 2. 1 3  
namo namas re' stu sahasra- 1 1 .39 nirmamo nirahahkiirah 2 .7 1  
niinii-śastra-praharat:1ii� 1 .9 nirmdna-mohd jita-sa�ga 1 5 .5 

niinavaptam aviiptavyam 3.22 nirvaira� sarva-bhute�u 1 1 .55 
niinii vidhiini divyiini 1 1 . 5  niścayam ŚrtJU me tatra 1 8 .4 
niintam na madhyam na punas 1 1 . 1 6  nisprha� sarva-kamebhya� 6. 1 8  
niinto'sti mama divviiniim 10.40 nitya� san•a-gata� sthiit:1u� 2.24 
niinyam gut:1ebhya6 kartiiram 1 4. 1 9  nityam ca sama-ciuarvam 1 3 . 1 0  

niipnuvanti mahiitmiina� 8. 1 5  nivasi�yasi mayy eva 1 2.8  
na prahru·er priyam prapya 5 .20 niyaram kuru karma tvam 3.8 
narake niyatam vasa� 1 .43 niyaram sahga-rahitam 1 8 .23 
na rlipam asyeha tathopala- 1 5 .3 niyatasya tu sannyiisa� 1 8 .7 
na sa siddhim aviipnoti 1 6.23 nyiiyyam vii viparitam vii 1 8 . 1 5  

niisato vidyate bhiiva� 2. 1 6  
na  śaucam niipi ciiciira� 1 6.7 o 
naśayiimy iitma-bhavastha� I O. I  I 
niisti buddhir ayuktasya 2.66 om itr ekiiksaram brahma 8. 1 3  
na�{O moha� smrtir labdhii 1 8.73 om-rat-sad iii nirdeśa� 1 7 .23 

na rad asti Prthivyam vii 1 8 .40 
na rad asti vinii yat syiin 1 0.39 p 
na rad bhasayate surya� 1 5 .6 
na tu mam abhijiinanti 9.24 pancaitiini mahii-biiho 1 8 . 1 3  
na tu miim śakyase dra$fum 1 1 .8  piincajanyam hr�ikeśa� 1 . 1 5 

papam eviiśrayed asmiin 1 . 36 
na 1va1-samo's1y abhyadhika� 1 1 .43 piipmiinam prajahi hy enam 3 .41  
na 11· eviiham jaru niisam 2. 1 2  paramam puru�am dfryam 8.8 
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paramatmeti capy ukta� 1 3 .23 pramadalasya-nidrabhi� 1 4.8  
param bhavam ajananta� 9. 1 1  pramada-mohau tamasa� 14 . 1 7  
param bhavam ajanantah 7.24 pralJamya śirasa devam 1 1 . 1 4  
param bhuya� pravak$yÓmi 1 4. l  pralJapana-gati ruddhva 4.29 
param brahma param dhama 10. 1 2  pralJapana-samayukta� 1 5 . 1 4  

parasparam bhavayanta� 3. 1 1  pralJapanau samau krtva 5.27 
paras tasmat tu bhavo'nya� 8.20 pralJava� sarva-vede$U 7.8 
parasyotsadanartham va 1 7 . 1 9  prapya pu1Jya-krram lokan 6.41 
paricaryatmakam karma 1 8 .44 prasade sarva-du�khanam 2.65 
pari1Jame vi$am iva 1 8 .38 prasakta� kama-bhoge$u 1 6 . 1 6  

paritralJaya sadhiinam 4.8 prasangena phalakahk$i 1 8.34 
partha naiveha namutra 6.40 prasanna-cetaso hy aśu 2.6.5 
paryaptam tv idam ete$am I . IO praśanta-manasam hy enam 6.27 
paśyadityan vasun rudran 1 1 .6 praśantatma vigata-bhi� 6 . 1 4  
paśyaitam pa1J<fu-putra1Jam 1 . 3 praśaste karma1Ji tatha 1 7 .26 

paśya me partha ropa1Ji 1 1 . 5  pratyak$avagamam dharmyam 9.2 
paśydmi devdms tava deva 1 1 . 1 5  pravartante vidhanokta� 1 7.24 
paśydmi tvdm dipta-hutdśa- 1 1 . 1 9  pravrrte śastra-sampate 1 .20 
pasyami tvam durnirik$yam 1 1 . 1 7  pravrttim ca nivrttim ca 1 6.7 
paśyan sr1Jvan spf"San jighran 5 .8 pravrttim ca nivrttim ca 1 8 .30 

paśyaty akrta-buddhitvat 1 8 . 1 6  praya1Ja-kale ca katham 8.2 
patenti pita ro hy efam 1 .4 1  prayalJa kale manasa'calena 8. 1 0  
patram pu$pam phalam toyam 9.26 praya1Ja-kale'pi ca mam 7.30 
pau1J<fram dadhmau maha- 1 . 1 5 prayata yanti tam kalam 8.23 
pavana� pavatam asmi 1 0. 3 1  prayatnad yatamanas tu 6.45 

pitaham asya jagata� 9. 1 7  pretan bhiita-gulJamś canye 1 7.4 

pitasi lokasya caracarasya 1 1 .43 priyo hi jnanino'tyartham 7. 1 7  

piteva putrasya sakheva 1 1 .44 procyamanam aśefelJa 1 8.29 

pitr1Jam aryamil cilsmi 1 0.29 procyate gu1Ja-sankhyilne 1 8 . 1 9  

prabhava� pralaya� sthilnam 9. 1 8  p!'"fhaktvena tu yajjnilnam 1 8. 2 1  

prabhavanty ugra-karmillJa� 1 6 .9 
pUIJYO gandha� p!'"fhivyilm ca 7.9 
purodhasdm ca mukhyam 1 0.24 

prildhilnyata� kuru-śrenha 10. 1 9  purujit kuntibhojaś ca 1 .5 
prahlildaś cilsmi daityilnilm 1 0.30 puru$a� prakrti-stho hi 1 3 .22 
prajahilti yadil kilmiln 2.55 purufa� sa para� panha 8.22 
prajanaś casmi kandarpa� 1 0.28 

prakaśam ca pravrttim ca 1 4.22 
purufa� sukha-du�khilnilm 1 3 . 2 1  
puru$am śilśvatam divyam 1 0. 1 2  

prakrte� kriyamalJilni 3.27 piirvilbhyilsena tenaiva 6.44 
prakrter gu1Ja-sammii<fhil� 3.29 pUflJami caufadhi� sarva� 1 5 . 1 3  
prakrtim purufam caiva 1 3 . l 
prakrtim puru:/am caiva 1 3 .20 R 
prakrtim svilm adhi:/{hilya 4.6 raga-dvefa-viyuktais tu 2.64 
prakrtim svam avanabhya 9.8 ragi karma-phala-prepsu� 1 8.27 
prakrtim yanti bhiitani 3.33 raja� sattvam tamaś caiva 1 4 . 1 0  
prakrtyaiva ca karmillJi 1 3 .30 riljan samsmrrya samsmrrya 1 8.76 
pralapan visr.jan grh1Jan 5.9 rajasas tu phalam du�kham 1 4. 1 6  
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rqjasi pralayom gatva 
rqjas tamaś cabhibhuya 
ro,jasy etanijayante 
rqja-vidya rqja-guhyam 
rqjo ragatmakam viddhi 

1 4. 1 5  
1 4. 1 0  
1 4. 1 2  
9.2 

1 4.7 

rak:famsi bhitani diśo dravanti 1 1 .36 
raksasim asurim caiva 9. 1 2  
rasa-varJam raso'py asya 2.59 
raso'ham apsu kaunteya 7.8 
rasyaJ:r snigdhaJ:r sthira hrdyaJ:r 1 7.8 

ratrim yuga-sahasrantam 
ratry-ilgame praliyante 
ratry-agame'vaśaJ:r panha 
[1ibhir bahodha gitam 
rte'pi tvam na bhavi�yanti 

8. 1 7  
8. 1 8  
8. 1 9  

1 3 .5 
1 1 .32 

rudraditya vasavo ye ca 1 1 .22 
rudranam śańkaraś casmi 1 0.23 
rupaih mahat te bahu-vaktra- 1 1 .23 

s 
sa brahma-yoga-yuktatma 
sa buddhiman manu�ye$U 
sa ca yo yat prabhavaś ca 
sad-bhave siidhu-bhiive ca 
siidhibhutiidhidaivam miim 

siidhur eva sa mantavyaJ:r 
siidhu$v api ca piipe�u 
sadrśam cenate svasyiiJ:r 
sa evayam maya te' dya 
sa gho$O dhiirtara�{riiJJiim 

sa guJJan samatityaitiin 
saha-jam karma kaunteya 
sahasaiviibhyahanyanta 
sahasra-yuga-paryantam 
saha-yajiiaJ:r prajiiJ:r smva 

sa kiileneha mahatii 
sakheti matvii prasabham yad 
sa krtvii rqjasam tyiigam 
saktiil;r karmalJy avidviimsal;r 
samiidhiiv acalii buddhil;r 

5 .2 1  
4. 1 8  

13.4 
1 7.26 
7.30 

9.30 
6.9 
3.33 
4.3 
1 . 1 9  

1 4.26 
1 8.48 
1 . 1 3  
8. 1 7  
3 . 1 0  

4.2 
1 1 .4 1  
1 8 .8 
3.25 
2.53 

sama-duhkha-sukhah svasthah 1 4.24 
sama-duhkha-sukha"m dhiram· 2. 1 5  
samah sarvesu bhutesu 1 8 .54 
samah śatra� ca mit;e ca 1 2. 1 8  
sama� siddhiiv asiddhau ca 4.22 

samam kaya-śiro-grivam 
samam paśyan hi sarvatra 
samam sarvesu bhutesu 
samiisenaiva ·kaunteya 
sambhavaJ:r sarva-bhutanam 

sambhavitasya ciikirtiJ:r 
samo' ham sarva-bhute�u 
samprek�ya niisikiigram svam 
samviidam imam aśrausam 
sańgam tyaktva phala'1i caiva 

sańgat saiijiiyate kiimaJ:r 
sa niścayena yoktavyaJ:r 
sańkalpa-prabhaviin kiiman 
sańkarasya ca karta syam 
sańkaro narakiiyaiva 

siińkhya-yogau pfthag biiliil;r 
siińkhye krtante proktiini 
sanniyamyendriya-griimam 
sannyasaJ:r karma-yogaś ca 
sannyiisam karmaJJiim kr�IJa 

sannyiisas tu mahii-biiho 
sannyiisasya mahii-baho 
sannyiisa-yoga-yuktatma 
santunaJ:r satatam yogi 
sargaJJam iidir antaś ca 

sarge'pi nopqjiiyante 
sarva-bhutiini kaunteya 
sarva-bhutiini sammoham 
sarva-bhuta-stham atmiinam 
sarva-bhuta-sthitam yo miim 
sarvabhutatmabhutiitmii 

sarva-bhute�u yenaikam 
sarva-dharmiin parityqjya 
sarva-dviiriiJJi samyamya 
sarva-dviiresu dehe'smin 
sarva-guhyatam01n bhuyaJ:r 

sarva-jiiiina-vimucjhams tiin 
sarva-karmaJJi manasa 
sarva-karmiilJY api sada 
sarva-karma-phala-tyagam 
sarva-karma-phala-tyagam 

sarvam etad rtam manye 
sarvam jiiana-plavenaiva 
sarvam karmiikhilam parcha 
sarvii1Jindriya-karma1Ji 
sarviirambhii hi do�elJa 

6. 1 3  
1 3 .29 
1 3 .28 
1 8.50 
1 4.3  

2 .34 
9.29 
6. 1 3  

1 8 .74 
1 8.9 

2.62 
6.23 
6.24 
3.24 
1 .4 1  

5 .4 
1 8. 1 3  
1 2 .4 
5 .2 
5 . 1  

5.6 
1 8 . 1  
9.28 

1 2. 1 4  
1 0.32 

1 4.2 
9.7 
7.27 
6.29 
6 .3 1  
5 .7 

1 8 .20 
1 8 .66 
8. 1 2  

1 4. 1 1  
1 8.64 

3.32 
5 . 1 3  

1 8 .56 
1 8 .2 
1 2 . 1 1  

1 0. 1 4  
4.36 
4.33 
4.27 

1 8.48 
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sarnirambha-parilyiigi 1 2. 1 6  srhira-buddhir asammudhah 5 .20 
san·iirambha-parilyiigi 1 4.25 sthira-dhiłJ kim prabhaiera · 2.54 
san·iithiin vipaririims ca 1 8.32 srhira-prajiiasya kii bhii$ii 2.54 
sarl'a-sankalpa-sannyiisi 6.4 srhiro 'smi gara-sandehał; 1 8 .73 
sarl'iifraryamayam devam 1 1 . 1 1  srhirviisyiim anta-kale 'pi 2.72 

sarrns\'a ciiham hrdi sanni- 1 5 . 1 5  srrisu dustiisu viirsnera 1 .40 
sarvas)1a dhiitriiram acintra- 8.9 srr{vo va;·;yiis 1a1hi1 iudriiłJ 9.32 
sarvarał; pii1:1i-piidam tal · 1 3 . 1 4  sudurdarsam idam rilpam 1 1 .52 
sarvatah srurimal loke 1 3. 1 4  suhrdam sarva-bhuriiniim 5.29 
sarl'athÓ vartamiino'pi 6 . 3 1  suh�n-mi1rii1J·-udiisi na- 6.9 

sarvarhii vartamiino 'pi 1 3 .24 sukha-duhkhe same km·ii 2.38 
sarvarra-gam acinryam ca 1 2 .3 sukham i11yan1ikam yar rar 6.2 1 
sarvarriivasrhiro dehe 1 3 .33 sukham duhkham bhal'o 1 0.4 
sarva-yoni$U kaunreya 1 4.4 sukham tv tdiinim rri-vidham · 1 8 .36 
sarvendriya-gu1:1iibhiisam 1 3 . 1 5  sukham vii yadi vii duł;kham 6.32 

sarve'py ete yajiia-vidałJ 4.30 sukha-sahgena badhniiri 1 4.6 
sa sannyiisi ca yogi ca 6 . 1  sukhena brahma-samsparsam 6.28 
sa san1a-vid bhajari miim 1 5 . 1 9  sukhinałJ k$alrl)•iił; piirtha 2.32 
sararam kirrayanro miim 9. 1 4  suk$marviir tad avl)iieyam 1 3 . 1 6  
sa tayii fraddhayii yukrał; 7.22 svabhiiva-jena kaunteya 1 8.60 

sarkiira-miina-pujiirrham 1 7 . 1 8  svabhiiva-ni)1a1am karma 1 8 .47 
sauvam prakrti-jair mukram 1 8 .40 svadharmam api ciivek$ya 2 .3 1  
sauvam rajas rama iri 1 4.5 sva-dharme nidhanam śreyał; 3.35 
sauvam sukhe saiijayari 1 4.9 sviidhyiiyiibhyasanam cai1·a 1 7 . 1 5  
sauviinurilpii sarvasya 1 7 .3  sviidhyiiya-jiiiina-yajiiiiś ca 4.28 

sauviir saiijiiyare jiiiinam 1 4 . 1 7  svajanam h i  karham harvii 1 . 36 
siillviki riijasi caiva 1 7 .2 svakarma1:1ii ram abhyarcya 1 8 .46 
saubhadraś ca mahii-biihuł; 1 . 1 8  svakarma-nirarah siddhim 1 8 .45 
saubhadro draupadeyiis ca 1 .6 svalpam apy asya dharmasya 2.40 
sa yar pramii1:1am kurure 3 .2 1  svastiry ukrvii mahar$i-siddha- 1 1 .2 1  

sa yogi brahma-nirvii1:1am 5 .24 svayam eviirmaniirmiinam 1 0. 1 5  
seniininiim aham skandal; 1 0.24 sve sve karma1:1y abhirarał; 1 8 .45 
senayor ubhayor madhye 1 . 2 1  
senayor ubhayor madhye 1 .24 ś senayor ubhayor madhye 2 . 10  

sidanri mama gii1rii1:1i 1 .28 śabdiidin vi$ayiims ryakrvii 1 8.5 1 
siddhim priipro yarhii brahma 1 8 .50 śabdiidin vi$ayiin anye 4.26 
siddhy-asiddhayor nirvikiirałJ 1 8 .26 śaknolihaiva yał; sot;lhum 5.23 
siddhy-asiddhyołJ samo bhurvii 2.48 śakya evam vidho dra$(Um 1 1 . 53 
simha-niidam vinadyoccaił; 1 . 1 2  samo damas rapałJ śaucam 1 8.42 

smrri-bhramśiid buddhi-niiśah 2.63 śanaił; śanair uparamer 6.25 
so ·:pi mukrał; subhiil lokiin · 1 8. 7 1  santim nirvii1:1a-paramiim 6. 1 5  
SO vikalpena yogena 1 0.7 śiiriram kevalam karma 4.21  
sparśiin krrvii bahir biihyiin 5.27 sariram yad aviipnori 1 5 .8 
srhiine hr$ikeśa rava prakirrya 1 1 .36 śarira-srho'pi kaunreya 1 3 .32 
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sarira-vanmanobhir yat 1 8. 1 5  tamasy etanijayante 1 4. 1 3  
sarira-yatrapi ca te 3.8 tam eva cadyam purufam 1 5 .4 
sasvatasya ca dharmasya 1 4.27 tam eva saral}am gaccha 1 8 .62 
sauryam tejo dhrtir dakfyam 1 8.43 tam tam evaiti kaunteya 8.6 
sitOfl}O-sukha-du}JkefU 6.7 tam tam niyamam asthaya 7.20 

sitOfl}Q-SUkha-du}JkhefU 1 2. 1 8  tam tatha krpayavif{am 2 . 1  
fraddhadhana mat-parama/; 1 2.20 tam uvaca hrsikesah 2 . 10  
fraddhamayo 'yam P!'rufal; 1 7 .3  tam vidyad dul;kha:samyoga- 6.23 
5raddhaval labhate jnanam 4.39 tan aham dvisatah kniran 1 6 . 1 9  
5raddhavan ansuyas ca 1 8 . 7 1  tan akrtsna-vi"do mandan 3.29 

5raddhavan bhajate yo mam 6.47 tani sarval}i samyamya 2.6 1 
sraddhavanto 'nasuyanto 3 . 3 1  tan nibadhnati kaunteya 1 4.7 
sraddha-virahitam yajnam I 7. 1 3  tan samikfya sa kaunteyal; 1 .27 
sraddhaya paraya taplam 1 7 . I 7 tany aham veda sarval}i 4.5 
fraddhaya parayopetal; 1 .22 tapamy aham aham varfam 9. 1 9  

freyan dravyamayad yajnat 4.33 tapasvibhyo 'dhiko yogi 6.46 
freyan sva-dharmo vigul}al; 1 8 .47 tasom brahma mahad yoni/; 1 4.4 
5reyan sva-dharmo vigul}al; 3.35 tasmac chastram pramal}am te 1 6.24 
sreyo hijnanam abhyasat 1 2. 1 2  tasmad ajnana-sambhutam 4.42 
srotradinindriyal}y anye 4.26 tasmad apariharye 'rthe 2.27 

srotrain cakful; sparsanam ca 1 5 .9 tasmad asaktah satatam 3. 1 9  
sruti-vipratipanna te 2.53 tasmad evam v·iditvainam 2.25 
subhasubha-parityagi 1 2 . 1 7  tasmad om ity udahrrya 1 7 .24 
subhasubha-phalair evam 9.28 tasmad uttif{ha kaunteya 2.37 
sucau deie pratif{hapya 6. 1 I tasmad yasya maha-baho 2.68 

sucinam srimatam gehe 6.41  tasmad yogaya yujyasva 2.50 
sukla-krfl}e gali hy ete 8.26 tasman narha vayam hantum 1 . 36 
suni caiva svapake ca 5 .  1 8  tasmat pral}amya pral}idhaya I 1 .44 
frasuran suhrdas caiva 1 .26 tasmat sarva-gatam brahma 3. 1 5  

T tasmat sarval}i bhutani 2.30 

tac ca samsmrrya samsmrrya 1 8.77 tasmat sarvesu ka/esu 8.7 
tasmat sarvesu katesu 8.27 tada gantasi nirvedam 2.52 tasmat tvam 0indriytil}y adau 3 .41  tad aham bhakty-upahrtam 9.26 

tad-artham karma kaunteyu 3.9 tasmat tvam uttif{ha yafo I 1 . 33 
tad asya harati prajnam 2.67 tasyaham na pra1Jasyami 6.30 

tad buddhayas tad atmana/; 5 . 1 7  tasyahain nigraham manye 6.34 
tad ekam vada nifritya 3.2 tasyaham sulabhal; partha 8. 1 4  
tad eva me  dariaya deva riipam I I .45 tasya kartaram api mam 4. 1 3  
tad ity anabhisandhaya I 7.25 tasya sanjanayan harfom I .  I 2 
tadottama-vidam lokan 1 4 . 1 4  tasya tasyacalam 5raddham 7.2 1 

tadvat kama yam pravisanti 2.70 tata eva ca vistaram I 3 . 3 1  
tad viddhi pra1J1pa1ena 4.34 tata/; padam tat 1 5 .4 
ta ime 'vasthita yuddhe 1 .33 tata/; 5ai1khas ca bheryas ca I .  I 3 
tair dattan apradayaibhyaJ; 3. 1 2  tata/; sa vismayavi�{al; I l . 1 4 
tamas tv ajnana-jam viddhi 1 4.8 tata/; svadharmam kirtim ca 2.33 
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1a1a� śvelair hayair yuk1e 1 . 1 4  le$óm ni1yiibhiyuktóniim 9.22 
1a1as la/O niyamyaital 6.26 le$óm sa1a1a-yuk1anam I O. I O  
1a1ha dehan1ara-prap1i� 2. 1 3  le 1am bhuktva svarga-/okam 9.21  
1a1haiva nósóya visami lokii� 1 1 .29 1raigwJya-Vi$ayó vedó� 2.45 
1a1hiipi 1vam mahó-baho 2.26 1rai-vidya miim soma-pa� pula- 9.20 

1a1hii prali nas lamasi 1 4. 1 5  1ribhir gu1Jamayair bhóvai� 7. 1 3  
1a1ha sariró1Ji vihiiya Jlr1Jiini 2.22 lri-vidhó bhavali sraddhii 1 7 .2 
1a1ha sarvóni bhu1ani 9.6 1rividham narakasyedam 16 .2 1  
1a1ha 1avó,,;i nara-loka-virii� 1 1 .28 1u/ya-ninda-s1u1ir mauni 1 2 . 1 9  
lal kim karma1Ji ghore miim 3 . 1  1ulya-priyapriyo dhira� 1 4.24 

1a1 k$elram yac ca yadrk ca 1 3 .4 lvad-anya� sam5ayasyósya 6.39 
la/O mam /Ql/VQ/O jnótvii 1 8 .55 /vam ódi-deva� puru$a� 1 1 .38 
1a10 yuddha yajyasva 2.38 1vam ak$aram paramam 1 1 . 1 8  
/al prasódiil pariim samim 1 8 .62 /vam avyaya� sasva/a-dharma- l l .  l 8 
1a1ra candramasam jyoti� 8.25 1va11a� kamala-pa1rók$a 1 1 .2 
1a1raikiigram mana� krtvó 6. 1 2  

1yagasya ca hITikesa 1 8 . I  
1a1raikas1ham jagat kr1snam 1 1 . 1 3  1yagi sauva-samiiviHa� 1 8. 10 
1a1raivam sali kanaram 1 8. 1 6 1yago hi puru$a-vyóghra 1 8.4 
1a1rapasya1 s1hi1an piirlha� 1 .26 1yiijyam do$avad i1y eke 1 8.3  
1a1ra prayóló gacchami 8.24 1yak1va deham punar janma 4.9 
1a1ra sauvam nirmala1va1 1 4.6 1yak1va karma-phalasangam 4.20 

ta/ra srir vijayo bhuli� 1 8.78 u 
1a1ra 1am buddhi-samyogam 6.43 ubhau tau na vijanila� 2. 1 9  1a1 sukham siillvikam proklam 1 8.37 ubhayor api dIT{o'ma� 2. 1 6  1a1 svayam yoga-samsiddha� 4.38 uccaih5ravasam asnónóm 1 0.27 lal tad evóvagaccha tvam 10 .41  ucchi�{am api cómedhyam 1 7. 10 
lat le karma pravak$yómi 4. 1 6  udarli� sarva evaile 7. 1 8  
1a11vavi1 lu maha-bóho 3.28 udósinavad ósinah 1 4.23 tiivan sarvesu vedesu 2.46 udasina-vad asinam 9.9 1ayor na va"sam agacchet 3.34 uddhared ii1manii1miinam 6.5 1ayos lu karma-sannyiisól 5.2 upadek$yami 1e jnanam 4.34 
le brahma lad viduh knsnam 7.29 upadra${ónumama ca 1 3 .23 
te dvandva-moha-nimiukló� 7.28 upaili san/a-rajasam 6.27 leja� k$ama dhr1i� 5aucam 1 6.3  upavisyasane yuiljyad 6. 1 2  tejobhir apurya jaga! samagram 1 1 . 30 urdhvam gacchanti sauva- 1 4. 1 8  1ejomayam visvam ananlam 1 1 .47 urdhva-mulam adhah-sakham 1 5 . I  
1enaiva rUpelJa ca/ur-bhujena 1 1 .46 u1kraman1am s1hi1arh vópi 1 5 . 1 0  
le 'pi cótitaranty eva 1 3 .26 utsiidyante jóti-dharmó� 1 .42 te 'pi mam eva kaunteya 9.23 utsanna-kula-dharmó1Jiim 1 .43 te priipnuvanli mam eva 1 2.4 utsideyur ime loka� 3.24 le pu1Jyam ósódya surendra- 9.20 u/lama� puru$aS tv anya� 1 5 . 1 7  
te$óm adi1yavaj jnanam 5 . 1 6  uvaca pór!ha pasyaitan 1 .25 
tesam aham samuddhanii 1 2 .7 V 1e$am evanukampanham I O. l i  
le$ilm jnani nitya-yukta� 7. 1 7  vaktrani ie 1varamanó visami 1 1 .27 
le$Óm ni$(hó tu ka kr$1JG 1 7 . 1  vaktu� arhasy a5e$e1Ja 1 0. 1 6  
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viisiimsi jin:uini yathii vihiiya 2.22 vyiisa-prasiidiic chrutaviin 1 8.75 
vaśe hi yasyendriyii1Ji 2 . 1 6  vyavasiiyiitmikii buddhi� 2. 1 4  
viisudeva� sarvam iti 7 . 1 9  vyavasiiyiitmikii buddhi� 2.44 

vasuniim piivakaś ciismi 1 0.23 
vyufjhiim drupada-putrei:ia 1 . 3  

vaśyiitmanii tu yatatii 6.36 y viiyur yamo'gnir varu1:1a� 1 1 .39 
vediiham samatitiini 7 .26 yiibhir vibhutibhir /okiin 10. 1 6  
vedaiś ca sarvair aham eva 1 5 .  1 5  yac candramasi yac ciignau 15 . 1 2  

vediiniim siim-vedo'smi 1 0.22 
yac ciipi sarva-bhutiiniim 10.39 
yac ciivahiisiirtham asatkrto'si 1 1 .42 

veda-viida-ratii� piirtha 2.42 yac chreya etayor ekam 5. 1 
vediiviniiśinam nityam 2.2 1 
vede�u yajiie$u tapa�su caiva 8.28 yac chreya� syiin niścitam 2.7 
vedyam pavitram omkiira� 9. 1 7  yadii bhuta prthag-bhiivam 1 3 . 3 1  

1 . 29 
yad iiditya-gatam reja� 1 5 .  1 2  

vepathuś ca śarire me yad agre ciinubandhe ca 1 8.39 
vettiisi vedyam ca param ca 1 1 . 38  yad ahankiiram iiśritya 1 8.59 
vetti sarve$u bhute$U 1 8. 2 1  
vetti yatra n a  caivayam 6.2 1 yadii hi nendriyiirthe$U 6.4 
vidhi-hinam aS!'"${iinnam 1 7 . 1 3  yad ak$aram veda-vido vadanti 8. 1 1  

vidyii-vinaya-sampanne 5 . 1 8  
yadii samharate ciiyam 2.58 
yadii sattve pravrddhe tu 1 4. 1 4  

vigatecchii-bhaya-krodha� 5.28 yadii te moha-ka/i/am 2.52 
vihiiya kiimiin ya� sarviin 2.7 1 
vijiiiitum icchiimi bhavantam 1 1 . 3 1  yadii viniyatam cittam 6. 1 8  
vikiiriimś ca gui:iiimś caiva 1 3 .20 yadii yadii hi dharmasya 4.7 

1 8.63 
yad gatvii na nivartante 1 5 .6 

vimrsyaitad aśe$e1Ja yadi bhii� sadrśi sii syiit 1 I . 1 2  
vimucya nirmama� śiinta� 1 8.53 yad icchanto brahmacaryam 8. 1 1  
vimurjhil niinupaśyanti 1 5 . 1 0  
viniiśam avyayasyiisya 2. 1 7  yadi hy aham na varteyam 3.23 
vinaśyatsv avinaśyantam 1 3 .28 yad riijya-sukha-lobhena 1 .44 

1 8.28 
yadrcchii-/ii/bha-santu${a� 4.22 

vi$ iidi dirgha-sutri ca yadrcchaya copapannam 2.32 
vi$ayii vinivartante 2.59 yad yad iicarati śrenha� 3 .21  
vi$ayendriya-samyogiit 1 8 .38 
vi$idantam idam viikyam 2 . 1  yad yad vibhutimat sattvam 1 0.4 1  
vismayo me mahiln rajan 1 8 .77 yadyapy ete na paśyanti 1 . 37 

1 .46 
ya enam vetti hantiiram 2. 1 9  

visr}ya sa-śaram ciipam ya evam vetti puru$am 1 3 .24 
vinabhyiiham idam krtsnam 1 0.42 ya� paśyati tathiltmiinam 1 3 . 30 
vistarei:iatmano yogam 1 0. 1 8  
vita-riiga-bhaya-krodhii� 4. 1 0  ya� prayati sa mad-bhilvam 8.5 
vita-riiga-bhaya-krodhii� 2.56 ya� praya{i tyajan deham 8. 1 3  

ya� sarvatriinabhisneha� 2.57 
vivasviin manave priiha 4. 1 ya� sa sarve-!"u bhute-!"u 8.20 
vividhaś ca Prthak cena� 1 8. 1 4  ya� śiistra-vidhim utsr}ya 1 6 .23 
vivikta-deśa-sevitvam 1 3 . 1 1  
vivikta-sevi laghv-ilśi 1 8 .52 ya idam paramam guhyam 1 8.68 
vr-!"IJiniim viisudevo'smi 10.37 yajante niima-yajiiais te 1 6 . 1 7  

yajante siittvikii deviin 1 7.4 
vyilmiśrei:ieva viikyena 3.2 yajjiiiitvii munaya� sarve 1 4. 1  
vyapetabhi� prita-manii� 1 1 .49 yaj jiiiitvii na punar moham 4.35 
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yajjiuitva neha bhuyo'nyat 7.2 yatha prakasaya1y eka� 1 3 .34 
yajna-dana-tapa�-karma 1 8 . 3  yatha sarva-ga1am sauk!lmya1 1 3 . 33  
yajna-dana-tapa�-karma 1 8 .5  yatholbenavrto garbha� 3 .38 
rajnad bhavati parjanya� 1 . 1 4  yat karo!li yad asnasi 9.27 
yajnanam japa-yajno'smi 1 0.25 l'ato yato nifralati 6.26 

yajnarthat karma1Jo' 11yatra 3.9 1•atra caivatmanatmanam 6.20 
yajna-si:/{amrta-bhuja� 4.3 1  ·\'atra kale t v  anavrllim 8.23 
yajna-si:/{asina� san1a� 3. 1 3  :ratra yogesvara� kr:/IJa� 1 8 .78 
yajnas tapas tatha danam 1 7 . 7  yatroparamate ciuam 6.20 
yajnayacarata� karma 4.23 yat sankhyai� prapyate 5 .5  

yajne tapasi dane ca 1 7 .27 yat tad agre vi!lam iva 1 8 .37 
yajno danam tapas caiva 1 8.5  yat tapasyasi kaunleya 9.27 
yak:jye dasyami modi:jye 16 . 1 5  yat 1e'ham priyamalJaya I O. I  
yam hi na vya1hayan1i e/e 2. 1 5  yat tu kamepsuna karma 1 8 .24 
yam imam pu:fpitam vacam 2.42 1·at tu krtsnavad ekasmin 1 8.22 

yam labdhva caparam labham 6.22 yat tu pratyupakarartham 1 7. 2 1  
yam prapya na  nivartanle 8.2 1  yat tvayok1am vacas 1ena I I . I  
yam sannyasam iii prahu� 6.2 yavad elan nirik:je'ham 1 .22 
yam yam vapi smaram bhavam 8.6 yavan artha udapane 2.46 
yan eva ha1va na ji;lvi:jama� 2.6 yavat samjayate kincit 1 3 .27 

ya nisa sarva-bhu1anam 2.69 yaya dharmam adharmam ca 1 8 . 3 1  
yanti deva-vra/a devan 9.25 yaya svapnam bhayam fokam 1 8 .35 
yasman nodvijale loka� 1 2 . 1 5  yaya lu dharma-kamarthan 1 8 .34 
yasmal k!laram ali1o'ham 1 5 . 1 8  ye bhajan1i 1u mam bhak1ya 9.29 
yasmin s1hi10 na du�khena 6.22 ye caiva sauika bhava� 7. 1 2  

ya$favyam eve1i mana� 1 7 . 1 1  ye capy ak:jaram avyak1am 1 2 . I  
yas lu karma-pha/a-tyagi 1 8 . 1 1  ye hi samsparfoja bhoga� 5.22 
yas /v indriya1Ji manasa 3.7 ye me ma1am idam ni1yam 3 . 3 1  
yasyam jagra1i bhu1ani 2.69 yena bhu1any ase:/alJi 4.35 
yasya nahankr10 bhava� 1 8 . 1 7  ye'py anya-deva1a-bhakta� 9.23 

yasyanta�s1hani bhu1ani 8.22 ye:jam arthe kank:jitam na� 1 .32 
yasya sarve samarambha� 4. 1 9  ye:jam ca /vam buho-ma/a� 2.35 
ya1a� pravruir bhu1anam 1 8 .46 ye:fam 1v an1a-ga1am papam 7.28 
ya1an1o'py akr1a1mana� 1 5 . 1 1  ye sas/ra-vidhim u1sr.jya 1 7 . I  
yalanlo yoginas cainam 1 5 . 1 1  ye lu dharmyamr1am idam 1 2 .20 

ya1a1am api siddhanam 7 . 3  ye lu  sarva1Ji karma1Ji 1 2 .6 
ya1a1e ca lalo bhuya� 6.43 ye 1v ak:jaram anirdesyam 1 2. 3  
yatalo hy api kaun1eya 2.60 ye 1v e1ad abhyasuyan1a� 3.32 
yata-yamam ga1a-rasam 1 7 . 1 0  ye yatha mam prapadyante 4. 1 1  
ya1endriya-mano-buddhi� 5.28 yogam yogesvarat kr:flJal 1 8.75 

yatha dipo niva1as1ha� 6. 1 9  yogariufhasya 1asyaiva 6.3 
yathaidhamsi samiddho'gni� 4.37 yoga-sannyasta-karmalJam 4.4 1 
yathakaia-slhito ni1yam 9.6 yoga-slha� kuru karma1Ji 2.48 
yatha nadinam bahavo'mbu- 1 1 .28 yoga-yuk10 munir brahma 5.6 
yatha pradiptam jvalanam 1 1 .29 yoga-yuk10 visuddhatma 5 .7  
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yogeniivyabhiciiri!Jyii 
yogeśvara tato me tvam 
yogina� karma kurvanti 
yoginiim api sarve�iim 
yogino yata-ci11asya 

yogi yuit;lta satatam 
yo /oka-trayam iiviśya 
yo miim ajam aniidim ca 
yo miim evam asammui;iha� 
yo miim paśyati sarvatra 

yo na hrFati na dvef{i 
yo'nta�-sukho'ntariiriima� 
yotsyamiiniin avek�e· ham 
yo'yam yogas tvayii prokta� 
yo yo yiim yiim tanum 

yudhiimanyuś ca vikriinta� 
yuktiihiira-vihiirasya 
yukta� karma-pha/am tyaktvii 
yukta ity ucyate yogi 
yukta-svapniivabodhasya 

yunjann evam sadiitmiinam 
yuit;·ann evam sadiitmiinam 
yuyudhiino virii{aś ca 

1 8.33 
1 1 .4 
5 . 1 1  
6.47 
6. 1 9  

6. 1 0  
1 5 . 1 7  
1 0.3  
1 5 . 1 9  
6.30 

1 2 . 1 7  
5 .24 
1 .23 
6.33 
7 .2 1 

1 . 6 
6. 1 7  
5 . 1 2  
6.8 
6. 1 7  

6. 1 5  
6.28 
1 .4 



Indeks generalny 
Numeracja wydrukowana czcionką regularną wskazuje, że hasła należy szukać w Z na

cz en i u ( podajemy numer rozdziału i tekstu), cyfry w czcionce tłustej wskazują na hasła 
znajdujące się w tłumaczeniach wersetów Bhagavad-gity Takq Jakq Jest; zaś cyfry 
wydrukowane tłustą czcionką z towarzyszącym znakiem (zn) podają informację, że 
hasła należy szukać zarówno w Tłumaczeniu, jak i Znaczeniu. Niektóre z haseł mają 
numerację stronicową. 

A 
Abhimanyu. przeznaczony na zatrace

nie na Polu Kuruksetra, 1 . 1 6- 1 8  
A bhyasa-yoga-yuktena cer asa nanya-
- gamina. wersy cytowane, s.26 

A brahma-bhuvanal loka� punar avar
tino' rjuna, wers przytoczony, 
s. 1 9  

Absolut. Zob. Prawda Absolutna 
Absolutna Prawda. Zob. Prawda Abso

lutna 
Acan·as 

a·kceptują zasady bez zmian, 1 6 .24 
narodziny w ich rodzinach szczęś

liwe. 6.42 (zn) 
nauczają przykładem własnego ży-

cia. 3 .2 1  
odzyskują uwarunkowane dusze. 
s. 1 5  
podtrzymują indywidualnosc ducho

wej istoty na płaszczyżnie 
duchowej. 2. 1 2  

realizacja przez obcowanie z. 4.40. 
9.25 

ustanawiają reguły i nakazy. 9 . 1 4  
(Zob. także Mistrz duchowy, Nau-

- czyciel) 
Acarya1·an puru�o 1·eda, wers przy

toczony, 9.2 
Acinr.1·a. jako niepojęty, poza material

nym światem. 8 .9  
Acintrn-bheda 

doktryna ustanowiona przez Cai
tanyę. 7 .8 

jako doskonała wiedza o Absolucie. 
1 8.78 

Kr�IJa jako wszystko i poza wszyst-

93 1 

Acintya-bheda 
kim (niezależny), 7. 1 2, 9.4 
(zn). 9.5 (zn), 9.6 ( zn)  

Paramatma podzielona, a jednak 
jedna, 1 3 . 1 7  

Acvuta 
· K�Qa adresowany jako, 1 8.73 

_ K�Qa opisany jako, 4.5 
Adau fraddha tata� sadhu-sango' tha 

bhajana-kr(ra, wersy cytowane. 
4. 1 0  

Adhibhutam. natura fizyczna jako, 8.4 
Adhidaivatam. jako forma kosmiczna. 

8.4 
Adh(1·ajiia. jako Paramauna, 8 .4 
Adhyatma ce/asa. jako ten, który polega 

jedynie na Kr�Qie, 3.30 
Adi-devam, (Zob. Najwyższa Osoba 

Boga) 
Aditi. jako matka wielbicieli Aditya, 

1 0. 30 
Aditya-van;am tamasa�parastat. wers 

_ przytoczony. 1 3  . 1 8  
Adityas 

dwunastu zrodzonych z Narilyar:ia. 
1 0.8 

jako wielbiciele Pana. identyfikowa
ni, 1 0.30 

K�Qa jako Vi�QU wśród, I 0.2 1 
oglądają formę kosmiczną w zdu

mieniu. 1 1 .22 
ukazani w formie kosmicznej, 1 1 .6 

Ad1·ai1a. Kr�IJa jako. 4.5 
Adrnitam acrutam anadim ananta

rilpam. wersy cytowane. 4.5 
Advaitacarya 

cytowany. 8. 1 5  
pokłony dla. s .  I 
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Advaitilcarya 
_ w sukcesj i  uczniów. s .29 

Agamapayino' 11i1yas 1ams 1i1ik$asra 
bharala. wers przytoczony. 6 .23 

Agni 
Kr�r:ia jako. 1 0.23 
podarował Arjunie rydwan, 1 . 1 4  

Ag11iho1ra yajnas. ofiary ogniowe lek
ceważone przez pseudo-sa1111yii

si11ó11'. 6. 1 
Agresorzy. szesć typów. którzy mogą 

być zabici. 1 . 36 
Aham iidir hi de1·a11am. wers przyto

czony. 1 1 .54  
Aham bhaklaparadhino-hy asrn1an1ra 

i1·a dvl}a, wersy cytowane. 7. 1 8  
Aham brahmasmi 

jako rzeczywiste stwierdzenie tożsa
mości. 1 3 .8- 1 2  

realizacja duszy, 7 .  29 
Aham sarvasya prabha1•al:i. wers przy

toczony. 1 5 .4  
Aham sarvesu bhiaesu bhiaii1miiva

s1hi1a� sada , c
.
ytat, 9. 1 1  

Aham 1vam ca a1hiinye, wers przy-
- toczony, 1 3. 5  

A hiira-suddhau sallva-suddhih sauva
suddhau, wersy przyioczone, 

3 . 1 1  
Ahavesu mi1ho' nyonyamjighamsan10 

mahik$ila/:i, wersy przytoczone, 
2 . 3 1  

A ho bala frapaco'10 gariyiin, wersy 
_ cytowane. 2 .46, 6.44 

A hus /Vam !'$U)'a/:i sarve devarsir niira
das 1a1ha, wersy cytowane, s.4 

A irava1a 
identyfikowany, 1 0.27 
Kr�r:ia jako, 1 0.27 

Ajam, (Zob. Nienarodzony) 
Ajamila, spełniał obowiązki w swiado

mo5ci Kr�r:iy. 2.40 
Ajani ca yanmayam lad avimucya ni

yan1r. wersy cytowane, 7 .5  
Ajnojamuraniso' yam a1manaJ:i sukha

duJ:ikhayoJ:i, wersy przytoczone, 
5 . 1 5  

AJo ni1yaJ:i sasva/o' yam puraro. wersy 
cytowane, 2 . 20 

Akiimah sarva-kamo va moksa-kama 
udaradhi/:i, wersy cytowane, 

4. 1 1  

Akara. jako początek dżwięku. 1 0.33  
A karma 

jako wolnosć od reakcji .  4. 1 8  
oznaki akarmy, 4.20 

Ak�obhya. w sukcesji uczniów. s .29 
A mara-kosa. wedyjski słownik cyto

wany. 1 0. 1 9  
Ambari�a Maharaja 

jego transcendentalne zajęcia zostały 
opisane. 6 . 1 8  

pokonał Durvasę Muni. 2 .60. 2 .6 1  
przytoczony jako przykład do nas

ladowania, 2.67 
zaangażował wszystkie zmysły w 

służbę dla Km1y. 2.6 1 
A mrtam, opowiadania o Kr,;r:iie podobne 

nektarowi. 1 0. 1 8  
Anagha, Arjuna adresowany jako bez-
- grzeszny, 1 5 .20 (zn) 

Ananda-cinmaya-rasa. Najwyższa Sie-
- dziba jako. 8 .22  

A nandamara 
Absolutna Prawda jako. 7 . 24 
Kr�r:ia jako transcendentalny wobec 

_ wszystkich czynnosci. 1 3 .5  
Anandamaro' bh1·asa1. s. 1 8 . 6. 20-2 3.  

Ana ma 
1 3 .5  

. 

jako nieograniczona energia i wpływ. 
1 1 . 37 

_ Kr�r:ia jako. 10 .29 
Anandamaya-cinmaya, planety. Zob. 

Planety 
Anama-brahma, jako przeciwieristwo 

vl}nanam brah ma. 1 3 . 1 3  
AnamaviJaya, nazwa konchyYudhi�!iry. 

1 . 1 8  
A nasak1asya vi$ayan ya1harham upa

yuiija1aJ:i. wersy cytowane. 6. 1 O 
Aniruddha 

jako pełna ekspansja, 8 .22 
towarzyszy wielbicielom na plane

tach Vaikuntha. s.26 
Ani1yam asukham lokum, przytocze

nie, 9 .33  
Annamaya, jako uzależnienie egzysten

cj i tylko od pożywienia, 1 3 .5  
Aror U(liyiin maha10 mahiyiin, wersy 

cytowane, 2 .20 
Am a-kii le ca miim eva smaran muk1rii 

kalevaram, wersy cytowane. 
s. 2 1  
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AntalJpravi:nal:i śiistii janiiniim, przy
toczenie, 1 5  . 1 5  

A ntavanta ime dehiilJ, przytoczenie, 
2.28 

Antropologia, oparta na materialisty
cznej filozofii duszy, 

2.26 
Antropomorfizm, w służbie głupich 

przywódców, 4. 1 2  
A nu-iitmii ,jako jedna z dwóch rodzajów 

duszy, 2.20 
A nuku/yasya sanka/palJ prótiku/yasa 

varjanam, wers przytoczony, 
1 1 . 5 5  

Anyóbhi/ii�itiiśunyam jiiiina-karma
dy-aniivrtam, wersy przytoczo

ne, 7 . 1 6, 1 1 . 55  
Apii na 

jako jeden z pięciu rodzajów powie
trza, 2. 1 7  

metody oddechowe, 4.29 
Apilna-vóyu, użyte w celu realizacji, 

4.27 
Apareyam itas tv anyiim, cytat, s.8 
Aparimitó dhruvós tanubhrro yadi 

_ sarva-gatiis, wersy cytowane, 7.5 
Apriiya�at tatriipi hi dmam, wers przy

toczony, 1 8.55  
A rea-muni, Zob. A rca-vigraha 
Arjuna 

adresowany jako bezgrzeszny (ana
gha), 1 5.20 (zn) 

adresowany jako najlepszy zBhara
tów, 3.4 1 ,  7 . 1 6, 8.23, 1 1 .6, 
1 3.27, 1 8.4, 1 8.36-37 

adresowany jakoDhananjaya, 1 . 1 5, 
2.49, 4.4 1 ,  9.9, 1 2.9, 1 8.29, 
1 8.72 

adresowany jako Gudakeśa, 1 .24, 
2. 1 0, 1 0.20 

adresowany jako latorośl Bharaty, 
2 . 1 0, 7.27, 1 3 .3, 1 8.62 

adresowany jako najlepszy z Kaura
wów, 4.3 1 ,  1 1 .48 

adresowany jako najlepszy z ludzi, 
2. 1 5  

adresowany jakoPanBhilratów, 7. 1 1  
adresowany jako parantapalJ, dłori 

karząca wrogów, 2.9 (zn) 
adresowany jako Parth8., 1 .25, 2.2 1 ,  

2 . 3 2 ,  2 . 5 5 ,  3.23, 8.8, 8. 1 9, 

Arjunil 
adresowany jako potomek Bharaty, 

2. 1 8, 2.30, 4.7 
adresowany jakoSavyasacin, 1 1 .3 3  
adresowany jako synBharaty, 1 3.34, 

1 4.3,  1 4.8, 1 4. 1 0, 1 4. 1 2, 
1 5. 1 9, 1 6. 1 -3 

adresowany jako syn Kunti, 2. 1 4, 
2.37, 3.9, 5.22, 6.35,  7.8, 
8. 1 6, 9.7, 9. 1 0, 9.2 3 ,  9.27, 
1 3 . 2 ,  1 4.4, 1 4. 7 ,  1 6. 2 2 ,  
1 8.48, 1 8.50, 1 8.60 

adresowany jako syn Kuru, 6.43, 
1 4. 1 3  

adresowany jako syn Par:u;lu, 1 6.5  
adresowany jako syn Prthy, 2.3,  

2.39, 3.22, 4. 1 1 , 4.33,  7. 1 ,  
7. 1 0, 8 . 1 4, 9. 1 3, 9.32, 1 1 .5, 
1 2.6-7. 1 6.4, 1 6.6, 17 .26-
27, 1 8.6, 1 8.30, 1 8.3 1 

adresowany jako ukochane dziecię 
Kuru, 2.4 1 

adresowany jako tygrys wśród ludzi, 
1 8.4 

akceptuje wszystkie wypowiedzi 
K�QY jako prawdziwe, 1 0. 1 4  

błaga K�Qę o przebaczenie i tole
rancję, 1 1 .44 

chce, aby K�Qa zabił demona jego 
niezrozumienia, 2. 1 

dmie w swoją transcendentalną kon
chę, 1 . 1 4, 1 . 1 5  

doświadcza symptomów lęku, 1 .28· 
30 

Hanuman i Rama na jego rydwanie, 
1 .20 

jako idealny uczeri Gity, s.5 , I . I ,  
2.7 

jako instrument K�QY w bitwie, 
1 . 35 ,  1 1 .33 ( zn) 

jako mahii-bóho, potężnie uzbro
jony, 2.26 

jako Partha, znaczen.ie tego adresu, 
1 .25 

jako pełen współczucia i miękkiego 
serca, 1 .27-28, 1 .3 5 ,  1 .45,  
2 . 1 ,  2.36 

jako studenta Dronacaryi, I .  3 
jako przyjaciel i krewny Kr�Qy, s. 4 

2.3,  2 . 1 0, 2 . 1 2, 4.3 
jako uczeri i wielbiciel K�QY, s.6 , 

2.7 (zn), 2 . 1 0, 2.39, 4 . 3  
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Arjuna 
jako zawsze myślący o K�Qie, intro 

25, 1 . 24 
jego modlitwy i pokłony przed formą 

kosmiczną, 1 1 . 1 4- 3 1 ,  I l .35-
36 

jego niechęć i odmowa walki, 1 .2 1 -
22, 1 .30-38, 1 .45-46, 2.2. 
2.4-7, 2.9 

jego obowiązkiem jest walczyć, I .  38, 
2. 1 9, 2.2 1 ,  2. 30, 2 .32-33,  
2.7 1 ,  3 .8, 5.7,  1 6. 5  

jego oświecenie frustruje Dhitar�irę. 
2.9 

jego pozytywne cechy, I .  I ,  1 .24, 
1 . 36, 1 .44, 1 .46, 2.6, 6 .33,  
1 6.5 (zn) 

jego rydwan od boga ognia (Agni), 
1 . 1 4  

jego rydwan zdolny do zwycięstwa 
w trzech światach, 1 . 1 4 

jego serce przepełnione żalem, 1 .46, 
2. 1 .  2.8 

jego złudzenia i nieczystości, s . 1 4. 
1 . 3 1 ,  2.2, 2 .7,  2. 1 1 , 2. 1 3 , 
4 .35  

jego zmysły kontrolowane i zadowa
lane przezK�Qę, 1 . 1 5 , 1 . 32-
35 

jego zwycięstwo pewne, 1 . 1 4, 1 . 20, 
1 . 23 

jego żoną Draupadi , córka Króla 
Drupady, 1 . 3 

jego żony Draupadi obnażenie, 1 . 1 1  
korzystny wpływ świętego miejsca 

dla, I . I  
K�Qa jako, 1 0.37 (zn) 
ktoś, kto podąża jego śladem nie jest 

zdezorientowany, 4. 1 6  
niesława gorsza dla niego od śmierci, 

2.34 
niezdolny do rozwiązania problemów 

bez pomocy mistrza ducho
wego, 2.8 

nie wykazuje zainteresowania w 
oglądaniu formy cztero-ra
miennej, 1 1 .50 

obdarowany militarymi podarunka
mi przez Indrę, 2.33 

obecny, kiedy Git ii była po raz pier
wszy przekazana bogu Słoil
ca, 4.5 

Arjuna 
odrzuca teorię Vaibhil�ikas, 2.26 
ogląda wszystkich swoich przyjacioł 

i krewnych na polu bitwy, 
1 .26 

oświadcza, że system yogi nie jest 
możliwy do praktykowania 
w Kali-yuga, s .25 , 6.33 (zn) 

poddany działaniu złudnej energii. 
tak aby Gitii mogła być wyg
łoszona, s.6, s. 1 0  

pokonał Śivę i otrzymał od niego 
piiśupata-astra, 2.33 

poleca K�Qie poprowadzić rydwan 
pomiędzy armie, 1 .2 1 -22 

porównany do cielęcia, s.28 
porównany do ptaka pożywiającego 

się na drzewie ciała, 2.22 
pragnie, aby K�Qa zabił jego krew

nych Osobiście, 1 .32-35 
prosi K�Qę, aby Ten pokazał mu 

Swoją formę jako cztero-ra
mienny NariiyalJa, 1 1 .4 5 ,  
1 1 .46 

przejęty lękiem na wspomnienie 
obraz popełnionych wobec 
K�IJY, I 1 .4 1 -42 

przestraszony widokiem formy kos
micznej, 1 1 .23-25, 1 1 . 54 

przewiduje bliską śmierć, 1 . 28 
przyjmuje Kr�IJę za Najwyższego, 

s.5 
reprezentuje indywidualną duszę, 

2. 1 3 , 2 .2 1 
rodzinne przywiązanie jako korzeil 

jego problemów, 2. 7 
rozpoczyna nową sukcesję, s.3 
stan jego umysłu znany Kr�IJie, 1 .25 
wprawiony w zakłopotanie przez 

K�Qę, 5 . 1  
wspomniany przez Duryodhanę jako 

łucznik, 1 .4 
zadaje pytania w imieniu zwykłych 

ludzi i demonów, 4.4, I 0. 1 7  
zapomina o kodeksie k�atryi, 1 . 3 1  
zapomina o naturze K�Qy, 4.5 
zapytuje o los yogina, który nie 

zakoilczył pomyślnie proce
su, 6.37-39 

zatroskany widząc, z kim przyjdzie 
mu walczyć, 1 .2 1 -22, 1 .23 

znaczenie jego wielkiego dziedzictwa 
jako Kaunteyi i Bh araty, 2 . 1 4  
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A rca-vigraha 
jako inkarnacja Najwyższego Pana, 

1 2 .6-7 
jako zaangażowanie wszystkich 

zmysłów w służbę dlaK�Qy, 
6 . 1 8  

jej wielbienie pomocne w osiągnięciu 
realizacji Brahmana, 7 .29 

jej wielbienie rozpatrywane, 1 2 .6-7 
nie materialna, 1 2. 6-7 
wielbienie bezużyteczne, jeśli nie 

wielbi się Duszy Najwyższej, 
9. 1 1  

Arogancja, jako cecha demoniczna, 1 6.4 
Aropam, impersonaliści kładą nacisk 

na, 7 .7  
Ary a 

ich cywilizacja określana jako du
chowa, 2 .2  

najlepszym jest ten, który intonuje, 
2.46 

nakazy pism świętych przestrzegane 
przez, 1 6 . 7  

posiada wiedzę o wyzwoleniu z ma
terialnych sideł, 2.2 

Aryama, K�Qa jako, 1 0.29 ( zn) 
Asamprajiiata-samiidhi, opisane, 6 .20-

23 
Asamśayam samagram, osiągane przez 

oddanie, 7. I 
Asana, w ananga-yodze, 5.28,  5 .29 
A sat 

jako coś, co nie istnieje, s.6 
jako właściwośC ciała materialnego, 

s . 2 1  
_ ofiara i dobroczynnośC jako, 1 7  .28 

Asino duram vrajati śayiino yiiti sar
vat}J, przytoczenie, 1 3. 1 6  

A sita 
Arjuna pod wpływem jego autory

tetu, 1 8.62 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
przytoczenie jego imienia znaczące, 

1 0. 1 2- 1 3  
stwierdza, że Kr�Qa jest Najwyż

szym, s.5 
Ananga-yoga 

automatycznie praktykowana w 
świadomości K�Qy, 5 .29 

bardziej trudna niż świadomośc 
K�Qy, 5 . 28 

dla wielbiciela niekonieczna, aby 

Anariga-yoga 
mógł on przenieś(: się na inne 
planety, 1 2.6-7 

jako niższa metoda na ograniczenie 
zmysłów, 2.59 

jako wynikjiiiina-yogi, 6.47 
K�Qa nie może byc zrozumiany 

przez, 9.2 
opisana przez K�Qę, 5.27-28 (zn) 
praktykowana w celu osiągnięcia 

_ doskonałości, 4.28 
Asuram bhiivam iiśrita, jako klasa ło

trów, niegodziwców, 7 . 1 5  
Asuras, oglądają formę kosmiczną w 

zdumieniu, 1 1 .22 
Asya mahato bhutasya naśvasitam et ad 

yad rg vedo yajur-veda}J siima
vedo'tharvam girasa}J, 

_ przytoczenie, 1 5 . 1 5  
Aścaryo vaktii kuśa/o' sya labdhii, 

wersy przytoczone, 2.29 
Aśvauha 

drzewo figowe, często czczone, 
10.26 

K�Qa jako drzewo figowe, 
1 0.26 

Aśva//hiimii 
identyfikowany, 1 .8 
przytoczony przez Duryodhanę jako 

wielki wojownik, 1 .8 
ujrzany przezArjunę na polu bitwy, 

1 .26 
Aśvinis, oglądają formę kosmiczną w 

zdumieniu, 1 1 .22 
Atah śri-krsna-niimiidi na bhaved 

griihyam indriyai}J, wersy przy-
- toczone, 6.8,  7.3 

Atatatviicca miią·tviid at ma hi paramo 
hari}J, przytoczenie, 6.29 

Ateiści 
demony jako, 1 6. 1 8  
ich plany zniweczone przez naturę, 

7 . 1 5  
ich wyzwolenie, czynności mające 

na celu zysk i wiedza poko
nane, 9. 1 2  (zn) 

jako filozofowie siinkhya, 7 .4 
Kapila i jego ateistyczna filozofia 

siinkhya, 2.39 
K�Qa nie musi zabijac ich Osobi

ście, 4.8 
lękają się formy kosmicznej, rozgnie-
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Ateiści 
wani modlitwami do Kr�l)y, 
1 1 . 36 

mogą dowiedzieć się, że K�l)a jest 
istotą nadludzką, 4.4 

należy unikać ich towarzystwa, 1 1 .55 
nie posiadają duchowego zrozumie

nia, 1 3 .25 
nie mogą mieć boskiej wizji,  1 1 .48 
nie mogą zrozumieć formy K�i:iy. 

1 1 .5 3  
odrzucają egzystencję duszy, 2.28 
rozpatrywani jako asuram bhavam 

afrita, 7 . 1 5  
uważają K�i:ię za półboga, 4. 1 2, 

1 0.42 
Atha puru�o ha vai naraya(lo' kama 

yeta praja� vjeya ity upakram
ya, wers przytoczony, 1 0.8 

Atharva-veda 
cytowana, 1 0.8 
emanuje z K�Qy, 3 . 1 5  
jako jedna z czterech Ved, 1 1 .48 
jako K�i:ia. 9. 1 7  

Athasaktis tato bhavas tata� prema
bhyudaiicati, wersy przytoczone, 
4. 1 0  

Athato brahma-jijiiasa, należy pytać o 
_ Najwyższego, 3.37 

Alma, odnosi się do, 6 .5 ,  8. 1 
Atmanam rathinam viddhi 5ariram 

ratham eva ca, wersy przyto
czone 6 .34 

A.UM., Zob. Om 
A vqjananti mam mu!f�a�. przytoczenie, 

6.47 
A vatara, (Zob. Inkarnacje) 
A vyakta, (Zob. Niezamanifestowany) 
A vyakto k�aro ity uktas tam ahu� 

paramam gatim, wersy przyto
czone, s .2 1 

A vyaya, K�l)ajako niewyczerpany, nie-
- przebrany, bez dna, 7.25 

Ayur-vedic sastra, powołanie się na, 
1 5 . 1 4  

B 
Bflhlikas, 1 .8 
Bahunam janmanam ante 1nanavan 

mam prapadyate, cytat, 5 . 1 6, 
6 .38 

Bahv-ifrara-vadi, wierzą w wielu pół
bogów, 4.25 

Baladeva, pojawił się jako syn Vasude
vy, 1 0.37  

Baladeva Vidyabhu�ana 
cytowany, 2.6 1 .  3 . 1 4  
przytoczony, 8 .23 ,  8.26,  1 3 .3  
w sukcesji uczniów, s .30 

Balagra-sata-bhagasyo 5atadha kalpi
tasya ca, wersy cytowane, 2. 1 7  

Bali, jako światły przywódca, 7 . 1 5  
Banyanowe drzewo 

korzenie ma w górze, gałęzie w dole, 
s .20 
materialny świat porównany do. 

1 5. 1 -3 ,  1 5.4 
BezbożnośC 

jako rezultat zniszczenia tradycji 
rodzinnych, 1 .39 

K�l)a zstępuje, kiedy wzrasta, 4.7 
krzewi się po śmierci starszych 

członków rodziny, 1 . 39 
przyczyną złego prowadzenia się 

kobiet, 1 .40 
Bezczynność 

inteligentni zdezorientowani w okreś
leniu, co jest, 4. 1 6  

inteligentny człowiek widzi ją na 
równi z działaniem, 4. 1 8  

jako symptom ignorancji, 1 4.8 (zn). 
1 4. 1 3  

jako zaprzestanie materia lnych 
czynności, 6.3 

należy wiedzieć, co jest, 4. 1 7  (zn) 
nie ma wolności od reakcji, 3.4 
niższa od działania, 3.8 
odradzana, 2.47, 3 . 1 
taka sama jak praca w pełnej wiedzy, 

5 . 1 
Bh aga vad-gita 

bezużyteczna, jeśli zapomianamy o 
Jej mówcy, 2 . 1 2, 2.20 

część piątej Vedy, 2 .45 
dla kogo została wypowiedziana, 

s.6, I . I ,  2. 1 O, 1 1 .5 5  
główny cel, s . 6 ,  s. 1 1 . 1 8.66, 1 8 . 78 
jako esencja Ved i najbardziej dos

konałe święte pismo, s.3, s. 1 3 , 
s. 1 4 , s .28,  I . I ,  4.40 

jako jedyna w swoim rodzaju, 1 8 . 74 
jako łaska Pana, s.6 
jako najwyższa ostateczna prawda 
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Bhagavad-gitti 
w moralności, 1 8. 78 

jako nauka o Bogu, s. 7, I . I 
jako nektar, s .28 
jako pieśti rozpraszająca rozpacz, 

2 . 1  
jako powszechne dla całego świata 

pismo święte, s.28 
jako rzeczywiste poznanie K�ąy, 

1 8 .73 
jako temat dla wielbicieli, s .4,  2 . 1 2, 

1 8 .68 
jej historia odtworzona, 4. 1 
jej nauki różne od buddyzmu, 

2 .72 
jej wiedza nadludzka, 4. 1 
korzyści czerpane z, s.27-28, 2.8,  

4. 1 ,  1 3 .8- 1 2  
metoda słuchania i zrozumienia, s.3,  

s.5-6, s . 1 3 ,  s.26, s.29, I . I ,  
2.7, 4. 1 ,  4.43, 8.28, 1 2.9 

misterium objaśnione przez pytania 
Arjuny, 3.2 

mówca i duch, s.2 
nieautoryzowane komentarze i tłu

maczenia, s .2,  s . 1 3, 2 . 1 2, 
4.2, 4.3,  7 . 1 5 ,  1 0. 1 5  

nie może byc porównana do żadnej 
światowej książki, 2. 1 2  

nie może byc wyjaśniona czy zrozu
miana przez zazdrosnych, 
2. 1 2, 9.2, 1 8 .67 

oparta na zasadach Upani!!adów, 
2.29 

oryginalne wersy sąjasne jak słonce, 
1 1 .S  I 

podstawowe tematy i nauki, s.6, 
s. l O, s.26, 2. 1 7, 2.50, 2 .  72, 
1 3 .8- 1 2  

po raz pierwszy wypowiedziana do 
boga Słotica, s .3 

porównana do krowy, s .28 
porównana do wód Gangesu, s .28 
przekazana sercu Sanjayi przez 

Vyasą, 1 8 .74 
pneznaczona nie do spekulacji,  4. 1 ,  

4. 1 0  
rozprasza ignorancję, 2 . 1 6, 1 8 . 72  
usłyszana dzięki łasce Vyasy, 1 8. 75  
stracona, kiedy łaticuch uczniów 

zostaje przerwany, 4.2 
streszczona w Gitii-miihiitmya, I .  I 

Bhagavad-gitti 
studiowanie jej jako wielbienie K�QY 

przez inteligencję, 1 8. 70 
udzielana przez nieskalanego mate

rialnie, s. l O 
wyższe planety można osiągnąć 

przez słuchanie, 1 8. 7 1  
Bhagavan 

czasami akceptowany przez imper-
sonalistów, I O. I 5 

definicja i wyjaśnienie słowa, 2.2 
jako cel życia, 2 .3  
jako ostatnie słowo w realizacji 

Absolutu, 1 3 . 1 2  
jego sześc bogactw, 2.2 
K�i:ia adresowany przez całą Gitę 

jako, 2.2 
realizacja zawarta w samadhi, 2.53 
rozumiany jako rzeczywistośc, 5.  I 7 
wskazuje na K�ąę, s.3 

Bhagavata-dharma, propagowana przez 
Pana Caitanyę, 7. I 5 . 

Bhiigavata PuriitJa, (Zob. Srimad 
Bhiigvatam) 

Bhqjate, wyjaśnione jako służba, 6.47 
Bhakti 

definiowana jako oczyszczająca 
czynności, s. l O 

dziewięć procesów, śravanam, etc., 
s.26. 

jako siifJkhya, 2.39 
jako środek wiodący do wolności i 

na Vaikuąthy, s.2 1 ,  8.22 
jako buddhi-yoga, 2.39 
jej czynności mogą wydawać się byc 

zwykłymi, s. 1 0  
jej ścieżka nie jest łatwa, 7 . 3  
jej zasady umożliwiają osiągnięcie 

K�ąy, s.27 
konieczna, aby móc zobaczy<: fonnę 

kosmiczną, 1 1 . 52  
kontynuowana jest po wyzwoleniu, 

1 8.55 
przykład żony i kochanka, s.25 
znaczenie, 6.2 
(Zob. również Bhakti-yoga, Kult, 

Służba, Służba Oddania) 
Bhakti-rasiimna-sindhu 

przytoczona, 9. 1 
cytowana, 4. 1 0, 5 .2, 6.3 1 ,  7.3, 1 1 .55 

Bhaktir asya bhqjanam tadihiimutro-
piidhi etc., cytat, 6.4 7 
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Bhaktisiddhanta Sarasvati 
przytoczony, 9.34 
urodzony w pobożnej rodzinie, 6 .42 
w sukcesji uczniów, s.30 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
urodzony w rodzinie Vai$�ava, 

6.42 
w sukcesji uczniów, s.30 

Bhaktivinode Thakur 
jego streszczenie rodziału drugiego, 

2.72 
w sukcesji uczniów, s.30 

Bhaktya tvanamaya iaktaJ:i, cytat, 
1 3 . 1 6  

Bhakti-yoga 
daje pozwolenie na seks w małżeri

stwie, 6. 1 4  
definiowana, I 0. 1 0  
drt;iha-vrata, zdecydowana, stanow

cza wiara początkiem, 7 .30 
jako część drabiny yogi, 6.3 
jako działanie dla Kr�Qy, Ramy, 

NarayaQa, 1 4.26 
jako intonowanie, 8 . 1 4  
jako kulminacja wszystkich dróg 

yogi, 6.46-47 
jako najwyższa metoda realizacji, 

1 2. l  
jako pragnienie tylko Kr�Qy, 

8. 1 4  
jako praktyczna metoda samo-rea

lizacji, 1 3 . 1 2  
jako środek do osiągnięcia najwyż

szego celu, 6.37,  6.46, 8. 1 6  
jako środek na odczucie transcen

dentalnej przyjemności, 6.2(). 
23 

jako świadomość Kr�Qy, 5.29 
jako temat Gity, 2.72 
nie ma żadnych przeszkód w prakty-

kowaniu, 6.20-23 
odróżniana odjiiana-yogi, f2.5 
pięć różnych ścieżek, 8. 1 5  
pomyślna formuła dana przez Riipę 

Gosvamiego, 6.24 
regulujące zasady polecane w, 1 2.9 
umożliwia pamiętanie Kr�QY w 

chwili śmierci, 8 . 1 0  
zrywa węzeł materialnych przywią

zali i słabości, 7. I 
(Zob. również Bhakti, Kult, Służba, 

Służba oddania) 

Bharata 
Arjuna adresowany jako latorośl. 

2. 1 4, 7.27, 1 3 .3, 1 8.62 
Arjuna adresowany jako potomek. 

2. 1 8, 2.30, 4. 7 
Arjuna adresowany jako syn. 1 3.34, 

1 4. 3 ,  1 4. 8 ,  1 4. 1 0, 1 5 . 9 ,  
1 6. 1 -3 

DhrtaraHra adresowany jako poto
mek, 2. 1 0  

znaczenie imienia, 2. 1 4  
Bharata Maharaja 

historia jego transmigracji, 6.43 
stał się jeleniem w następnym życiu. 

8.6 
Bharatavar�a. Ziemia znana pomiędzy 

półbogami jako, 6.43 
Bhava, jako wstępne stadium miłości 

do K�Qy, 4 . 1 0  
Bhava-mahadavagni nirvapa�am , jako 

wyzwolenie, 6.20-23 
Bhavambudhir varsa-padam param 

padam, wersy cytowane, 2.5 1 
Bha1•am dvitil'abhinivesarah Sl'ad · 

isad ape;asya viparyayo; sm:rrih, 
przytoczenie, 5 . 1 3- 1 4  

Bhidyate hrdaya-granrhis chidyanre 
sarva-samsaya}J, wersy cytowa
ne, 7 . 1  

Bhima 
chroni wojska PaQ<;lawów, l . I O (zn) 
figą zaledwie w porównaniu z Bhi �ą, 

I . I O  
jako obiekt zawiści Duryodhany, 

1 . 1 1 
jako Vrkodara, 1 . 1 5  
jako zdolny do Herkulesowych 

wyczynów, 1 . 1 5  
przytoczony przez Duryodhanę jako 

heroiczny łucznik, 1 .4 
zabójca demona Hi<;limba, 1 . 1 5  

Bhisma 
daje ochronę armii Duryodhany, 

1 . 1 0 
Duryodhana dowodzi potrzeby jego 

ochrony, 1 . 1 1  (zn) 
ginie w ustach formy kosmicznej, 

1 1 .26-27 
jako wymówka Arjuny, aby nie 

podjąć walki, 2.3,  2.4, 2. 30, 
1 6.5 

może otrzymać duchowe albo nie-
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Bhi�ma 
biailskie ciało w następnym 
życiu, 2 . 1 3  

nazwany przezDuryodhanę wielkim 
wojownikiem, 1 .8 

nie ma potrzeby rozpaczać z powodu, 
2. 1 3  

nie protestował przeciwko obnażeniu 
Draupadi. I . I  I ,  1 .49 

opisany jako dziadek wojowników, 
1 . 1 2  

przeznaczony na śmierć na Polu 
Kuruk�etra, 1 . 1 8, 1 1 .34 

stanął w obronie Kr.?r:iY na zgro
madzeniu Kaurawów, 7.23 

stracił szacunek jako nauczyciel, 
2.5 

ważniejszy w hierarchii niż Bhima, 
I . I O 

wie, że zwycięstwo jest po stronie 
Kr.?QY. 1 . 1 1 - 1 2  

zmuszony z powodów finansowych 
wziąć stronę Duryodhany, 2.5 

Bhoktii bhogyam preritiiram ca matvii 
sarvam proktam rrividham 
brahman etat, przytoczenie, 1 3.3  

Bhoktiiram yajiia-tapasiim, przytocze
nie, 3 . 1 1  

Bhrgu, Kr�r:ia jako. I 0.25 
Bhuiijate re tv agham piipii ya pacanty 

atma-kiirar;iit,  przytoczenie , 
6. 1 6  

Bhuteśa, jako kontroler wszystkiego, 
1 0. 1 5  

Bhuriśrava 
identyfikowany, 1 .8 
nazwany przezDuryodhanę wielkim 

wojownikiem, 1 .8 
ujrzany przez Arjunę na polu bitwy, 

1 .26 
Bogactwo 

Caitanya nie pragnie gromadzić, 6 . 1  
cokolwiek jest bogate, reprezentuje 

bogactwo Kr.?QY. 1 0. 4 1  
czysty wielbiciel nie jest zaintere

sowany posiadanym przez 
Kr.?r:ię. 1 1 . 8  

demony nie znają przyczyny, 1 6 . 1 6  
demony przyciągane do, 1 6 . 1 0, 

1 6. 1 3- 1 5  - 1 7  
gdziekolwiek jest Kr.?r:ia tam są i, 

1 8.78. 

Bogactwo 
jako rezultat karmy, 1 6 . 1 6  
K�r:ia jako, 1 0.34 
KfliQ& posiada wszelkie bogactwo i 

energię, 1 3 . 1 5  
KfliQ& wskazuje tylko na Swoje nie

które, 1 0.40 
Kr.?QY nieograniczone, 1 0.40, 1 0. 1 9  

(zn) 
Kr.?QY rodzi oddanie, I O. 7 
Kr.?QY. temat rozdz. X, s.495-543 
K�QY wymieniane z wielbicielami, 

1 4.27 
Kr.?QY znane poprzez przekaz Bhii

gavatam i Giry, 1 0.7  
może być nagle zniszczone przez 

naturę, 2.8 
nielegalnie zdobywane przez de

mony, 1 6. 1 1 - 1 2  
nie może przeciwdziałać problemom 

materialnej egzystencji, 2.8 
pełnia w świecie duchowym, 1 5 .6 
sześć głównych, I O. I 

Bogini szczęścia setki, tysięcy służy 
K�r:iie, 8.2 1 

Bóg Słoilca, Arjuna był obecny, kiedy 
Gita została po raz pierwszy 
wypowiedziana do, 4.5 

Arjuna powinien iść w ślady, 
4. 1 5  

czczony w dobroci, 1 7  .4 
jako ojciec wszystkich k�atriyas, 

4. 1 
jako osoba postrzegany poprzez 

swoją energię, 7 . 1 3  
K�r:ia wspomina go, instruując, 7 .26 
ofiary dla, 4.25 
Vivasvanjako pierwszy uczeil K�r:iy. 

4. 1 ,  4. 1 6  
w sukcesji uczniów, s. 3 , 4 . 1  (zn), 

4.43 
znany jako Vivasvan, 4. 1 

Ból 
ktoś drogi K�r:iie wolny od, 1 2. 1 6-

1 7  
spowodowany przez pożywienie w 

gur;ie pasji, 1 7.8- 1 0  (zn) 
stworzony przez Kr.?Qę, definiowany, 

1 0.4-5 (zn) 
Brahma 

banyanowe drzewo wyrasta z jego 
siedziby, 1 5 . 1  
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Brahma 
dtugośc jego życia podana, 8. 1 7  

(zn), 9.7 
ich niezliczona liczba, 8. 1 7  
intonował om tal sat, 1 7 .23  
jako bezosobowa forma w gw:iie 

pasji, 1 7  .4 
jako częśc K�i:iy. 5 .29 
jako dziadek, pitii ma ha, I 0.6 
jako inkarnacja rajo-gur:iy. nie może 

dac wyzwolenia, 7 . 1 4  
jako ojciec Bhrgu, 1 0.25 
jako pierwsza żywa istota we wszech

świecie, 2.29 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
jako ten, który zainicjował mantrę 

giiyatri, 1 0.36 
jako wtórny stwórca, 10.32 
jako szef półbogów, 7.7,  10.7 
jawi się jako cztero-, ośmio-, szes-

nasto-, (etc.) głowy, 10.33 
jego modlitwy cytowane, 4. 1 ,  4 .5 
jego potomstwo, 1 0.6 
K�i:ia manifestuje się jako (o wielu 

twarzach zwróconych we 
wszystkich kierunkach),  
1 0.33 

K�i:ia ojcem, 1 0.3,  1 1 .39 
należy iśc w ślady, 4. 1 6  
nie posiada pełni bogactwa, 2 .2 
niszczony przez czas, 1 1 .32 
poddaje się tysiącletniej pokucie, 

aby móc stwarzac, 1 0.6 
podlega wpływom przedmiotów 

zmysłów, 2.62, 7. 1 4  
pragnie oglądac dwuramienną formę 

K�i:iy, 1 1 .5 2  
przenoszony do świata duchowego 

w czasie anihilacji (znisz
czenia), 8. 1 6- 1 7  

siedzący w kwiecie lotosu w formie 
kosmicznej, 1 1 . 1 5  

sławi formy i inkarnacje Kr�i:iy. 4.5 
spoczywa w Duszy Najwyższej, 

1 3. 1 4  
Vedy pierwotnie zostały wypowie

dziane do, 4. 7 
w sukcesji uczniów, s. 1 4, 4.7, 1 0.8 
wielbi K�i:ię jako Najwyższego, 2. 2, 

4. 1 2  
wielbiony w Dobroci, 1 7  .4 
zmienia swoje ciało, 15 . 1 6  

Brahma 
zniszczenie i stworzenie ma miejsce 

podczas dnia i nocy. 9. 7 
zrodzony z. 1 0.6 

Brahma-bhuta 
jako radosny, wolny od pragnień 

stan, 1 8 .63 
jako realizacja Brahmana, 1 8 .53  
jako wolnosc od skalania material

nego, 6 .27 
osiągana przez słuchanie o Krsnie. 

1 8 .55 
„ .  

służba oddania zaczyna się po 
osiągnięciu, 9.2 

Brahma-Jana, jako ten, który zna 
Brahmana, 1 0.5  

Brahma-Jijniisii, s .6 ,  2.45 
Brahmaciiri 

jego zajęcia w aśramie mistrza du
chowego, 8.28 

kontroluje umysł przez intonowanie. 
4.26 

uczony celibatu i omkiira, 8. 1 1  
wedyjskie studia, asceza i łagodnośc 

przeznaczone dla, 1 6. 1 -3 
Brahmacarya 

jako całkowite wycofanie się z życia 
seksualnego, 6 . 1 4  

nie możliwa od razu, 8. 1 1  
ograniczony seks w małżeństwie. 

6. 1 4  
Brahmaiva san brahmiipyeti, przyto

czenie, 
1 4.26 

Brahmajyoti 
jako cel impersonalistów, s .22.  

4.9,  7 .4,  8 . 1 3 , 1 2 . l  
jako częściowa realizacja, 4. 1 1 , 7.  I 
jako promienie ciała K�i:iy. s. 1 8, 

4.24, 6.47 
drzewko oddania wchodzi w, 1 0.9  
Dusza Najwyższa po opuszczeniu 

ciała wchodzi w, 1 5 . 1 7  
promocja przez asramas, 8.28 
emanuje z najwyższej siedziby. 

Krsnaloki, s. 1 9  
mieszczą' w sobie planety duchowe, 

s. 1 9, 1 5 .6 
nie ma w nich duchowej różnorodno

ści, 7.4 
okryte zasłoną miiyi, 4.24, 1 3 . 1 8  
okrywają formę Kr�i:iy. 7.25 
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Brahmajyoti Brahman 

osiągane przez kogoś, kto umiera w 
czasie, gdy bóstwo ognia, 
8 .24 

oświetla niebo duchowe, s. 1 8 , 1 3  . 1 8  
światło słoneczne pochodzi z, 7 .8,  

1 5 . 1 2  
wszystko usytuowane w, 4.24 
(Zob. ró wnież Brahman, N iebo 

duchowe, Wszech-przenika
jący) 

Brahmaloka 
istnieje możliwość upadku z, 1 5 .2 
jej cuda poza wszelkim wyobraże

niem, 1 4. 1 8  
korzenie drzewa banyanowego wy

chodzą z, 1 5 . 2  
narodziny, starość, choroby i śmierć 

również na, s . 1 9  
ofiara, aby osiągnąć, 8. 1 6  
osiągana przez śmierć w Dobroci. 

1 4. 1 4. 1 4. 1 8  
sannyasis promowani na, 8. 1 7  
trwa dłużej niż wszystkie inne plane

ty niebiańskie, 8 . 1 7  
(Zob. również Planety) 

Brahman 
Arjuna zapytuje o, 8. 1 
gayatri jako dżwic;kowa inkarnacja, 

10 .35  
jako całość materialnej substancji, 

żródło narodzin, 5. 1 0, 1 3 . 3 ,  
14.3  

jako cecha sat ( istnienie), s . 1 2  
jako część kompletnej całości, s. 1 2, 

2 .2,  5 . 1 7  
jako duchowa istota ijiva, 2 .72,  8. 1 ,  

8.3 (zn), 1 3 . 3 ,  1 3 . 1 3  (zn) 
jako konstytucjonalna pozycja osta

tecznego szczęścia, 1 4.27 (zn) 
jako mahat-tattva, 1 4. 3  
jako obiekt d o  połączenia sic;, s.22, 

2. 1 2 , 4.25, 6. 1 ,  8. 1 1  
jako obiekt impersonalistycznej me-

dytacji, 5 .6,  1 0.2,  1 2 . 1  
jako obiekt medytacji ,  1 2. 1  
jako ofiara. 4 .23 
jako osobisty blask Kr�!)y, 4.24, 

4 .35,  6 . 1  o 
jako prawda poza Vi�!)U, 1 7  .4 
jako skoncentrowana wiedza trans

cendentalna. 1 3  . 1 8  

jako vijiianam brahma i ananta 
brahma, 1 3 . 1 3  

jako żródło wszystkiego, 3 . 3 7  
K�!)a jako, s . 5 ,  1 0. 1 2- 1 3  (zn) 
K�!)a jako podstawa, 2 . 1 2, 5 . 1 7, 

7. 1 5 ,  1 1 .38,  1 3 . 1 3 , 1 4.27 
(zn) 

kto Go zna, umiera, kiedy bóstwo 
ognia panuje, 8.24 

ktoś w gw:zach nie może przekro
czyć, 7 . 1 3 

metody realizacji, 2. 72, 4 . 3 1 ,  6. 1 0, 
7 .29,  8 . 1 1 , 8 .24,  1 3 . 3 1 ,  
1 4.26 (zn), 1 8.50-54 

może być zrealizowany przez zwy
kłego człowieka, I 0. 1 5  

ofiara yoginów dla, 4.25 
osiągany przez kontrolowanie zmys

iów, 4 .30 
pod postacią ognia w żołądku, 1 5  . 1 4  
porównany do promieni słonecz

nych, s . 1 2  
porównany z Parabrahmanem, 5 ,  

7 . 10,  8 . 3  
praca w Brahmanie, 3 . 1 5  
realizacja jako aham brahmasmi, 

7.29 
realizacjajako svanipa, 5 . 20, 7.29, 

1 8 .55 
realizacja jako vijiianamaya, 1 3 .5 
realizacja przez służbę oddania, 

1 4.26 (zn) 
realizacja przez wielbienie arco, 

7.29 
realizacja różnych postaci, 8 . 1 1 
realizacja wymaga wielu narodzin, 

6.38 
realizacja zawarta w samadhi, 2 . 5 3  
realizowany, kiedy znika złudzenie 

oddzielnej tożsamości, 
1 3. 3 1  

tożsamy z om,  czyli K�!)ą, 1 8 . 3  
tożsamość z .  5 .20, 7.29, 1 8 .55 
trzy koncepcje: jako prakrti, jiva i 

kontroler, 1 3 .3  
wskazywany przez om tat sat, 17  .23 
wyzwolenie przez tożsamość z, 

6.27 (zn) 
zapładniany przez Kr�!)C:, 1 4.3  ( zn) 
(Zob. równieżBrahmajyoti, Wszech

przenikający) 



942 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

Brahmana 
bezw'

artościowy. jeśli niepobożny. 
2.3 

cechy. 2. 7. 1 8.42 
czasami musi zabijać zwierzęta. 

1 8.47 
intonuje codziennie gaya1ń. 1 0. 35 
intonuje om lal sal, 1 7 .23 
jako godny do odbieranie jałmużny. 

1 0.4-5 
jako głowa ciała Najwyższego. 7.23 
jako jeden z podziałów systemu 

varnaśrama-dharma, s.24, 
4. 1 3 

jako mistrz duchowy pozostałych 
var�as, 1 4. 1 6 ,  1 6 . 1 -3 

jego obowiązki skontrastowane z 
naturą i obowiązkami kła-
1ryi, 3 .35  

K�l)a jako dobrze życzący, 1 4. 1 6  
należy zapewnić im wszelką ochronę. 

1 4. 1 6  
narodziny w rodzinie, 2.40 
niezdatny na mistrza duchowego, 

dopóki nie zostanie Vai�l)avą, 
2.8 

nikt nie powinien imitować ich obo
wiązków, 1 8 .47 

obowiązki, których czasem nie może 
uniknąć, 2. 3 1  

oddawanie im czci jako wyrzecze
nie, 1 7. 1 4  (zn) 

osiąga planety niebiariskie przez 
spełnianie ofiar, 2. 3 1  

Paramatma w sercu psa i ,  6.29 
reprezentuje gu�e dobroci, 7 . 1 3 . 

1 4.6. 
rozpoznawalny według pracy w 

gu�ach, 1 8 .4 1 
status transcendentalny w świado-

mości K�l)y, 4 . 1 3  
zrodzony z energii Kr�l)y, I 0.6 
uważany za znawcę Brahmana, 4. 1 3  
widziany na równi z krową, słoniem, 

etc„ 5. 1 8  
(Zob. również Var�a) 

Briihma�a vaił�ava, niefortunny yogi 
rodzi się w rodzinie, 6.4 1 

Brahma�a� pathi, jako ścieżka trans
cendentalnej realizacji,  6.38 

Brahma�i. jako świadomość Kr�l)y, 
5 . 1 0  

Brahma-nirvana, osiągana przez świa
domość K�l)y, 2 . 7 2 ,  5.26, 5 .29 

Brahma-samhitii 
akceptuje K�l)ę jako N ajwyższego, 
cytowana, s. 1 2 , 2 .2,  3 . 1 3 ,  4. 1 ,  4. 9. 

6. 1 5 , 6.30, 7 .7 ,  9.4, 9.9, 9. 1 1 , 
1 3 . 1 4  

opisuje K�l)C: jako acyula, 4.5 
opisuje najwyższą siedzibę Goloka. 

s. 1 8  
przytoczona, 3 . 1 5 , 4.35,  7.24, 8.2 1 ,  

8.22,  9 .6.  9 . 1 1 . 1 0.2, 1 0.2 1 ,  
1 1 .43,  1 1 .46, 1 1 . 50, 1 1 .52,  
1 1 . 5 5 ,  1 3 . 1 6, 1 5 . 1 3 , 1 8 .65 

Brahma sampar5a, jako kontakt z Naj
wyższym, 6.28 

Brahma-sutra, przytoczona. s .6,  s. 1 2 , 
1 8. I  

Brahma-yoga, traci sic: smak do mate
rialnych przyjemności w, 5 . 2 1  

Brahmaviidi 
jako jeden z trzech typów transcen

dentalistów, s.22 
jego stopieri zaawansowania, 2.2 
(Zob. ró wn ież l mperson a l i ś c i .  

Mayadis) 
Brahmano pratił{hiiham, przytocze

nie, 5 . 1 7  
Brahma�yo devaki-pu1ra�. przytocze

nie, 1 0. 8  
Brahmal)yatirtha, w sukcesji uczniów, 

s.29 
Brah mi s1hitih , jako wyzwolenie, 

2 .72 
Bramin, (Zob. Briihma�a) 
Brhan-niiradiya Purii�a. cytowana, 

6. 1 1 - 1 2  
Brhad-Vaił�ava manlra, przytoczona. 

9 . 1 2  
Brhaspati 

K�l)a jako, I 0.24 
identyfikowany, I 0.24 

Bronie 
bomba atomowa przepowiedziana, 

1 6 .9  
K�l)a jako piorun pomiędzy, I 0.28 

( zn) 
nie mogą wyrządzić krzywdy duszy. 

2 .23 
piiśupa1a-astra, podarowana Arju

nie, 2 . 3 3  
różne typy dyskutowane, 2 . 2 3  
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Buddha 
jako jeden z głównych filozofów 

Indii, 9.2 
pojawił się, aby położyc kres ofiarom 

zwierzęcym, 4. 7 
pojawił się, kiedy zaczął szerzyc się 

materializm, 4. 7 
Buddhi-yoga 

jako służba oddania, 2 .39,  2.49, 3 . 3  
nie jest bezczynnością, 3 .  I 
wolna od więzów działania, 3 .4 
wyjaśniona, I O. I O 
zaprezentowana niesystematycznie 

w rozdz. drugim, 3 . 2  
Buddyści 

głoszą pustkę po życiu, 2.  72 
ich pogląd na duszę, 2.26 

c 
Caitanya 

akceptuje K�ąę jako Najwyższego, 
s.3 

bardziej tolerancyjny niż drzewo, 
pokorniejszy od trawy, 8 .5  

cytowany, 2.8, 6. 1 ,  6. 1 2, 6.20-23 
daje definicję prawdziwej sławy, I 0.6 
definiuje svanipa, s. 1 6, 1 3 . 1 3 , 1 8 .73 
gdziekolwiek był, tam była Vrnda-

vana, 8. 1 4  
harer nama, wersy cytowane, 6. 1 2  
jako inkarnacja, 3 . 1 0, 4.8 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
nauczał przez przykład, 3 . 2 1  
odpowiada Prakaśanandzie, dlacze-

go intonuje, 2.46 
opisany poufnie w pismach świę

tych, 4.8 
podnosi Haridasę do godności na

macarya, 6.44 
pokłony dla,' s. I 
poleca słuchanie i intonowanie, s.24, 

6. 34, 8 . 1 1 ,  1 3 .26, 1 6 .24 
porównuje służbę oddania do ziarna 

w sercu, I O. 9 
przepowiada, że sankinana rozsze

rzy się na cały świat, 4.8 
przyjął sannyasę wcześnie z wyż

szych powodów, 2. 1 5  
przytoczony, 10.8 
szerzy bhagavad-dharmę, 7 . 1 5  

Caitanya 
transcendentalna pozycja osiągana 

przez łaskę, 1 8 .54 
unika kobiet, 6. 1 -3 
ustanawia filozofię acintya-bheda, 

7.8,  1 8 .78 
uważany za najbardziej hojnego, 

1 1 .54 
wyśmiewany przez Prakaśimandę, 

I O. l i  
zabrania czytania komentarzy Mayil

vadl do Gity, 2 . 1 2  
zainicjował sańkirtana-yajnę, 3. 1 O, 

3. 1 2  
w sukcesji  uczniów, s.29 
wykluczył Cho� Hańdasę za spoj

rzenie na kobietę, 6. 1 -3 
Caitanya-caritamrta 

cytowana, s.23, 2.8,  2.4 1 ,  4.8 
drzewko służby oddania opisane w, 

1 0.9 
przytoczona, 7.2 1 ,  7 .22,  8. 1 4, 9.3,  

9.34 
CiuJakya PiuJqit, oświadcza, że kobiety 

są na ogół nieinteligentne i nie 
zasługują na zaufanie, 1 .40 

Canda/a "
może byc podniesiony do wyższej 

pozycji przez wielbiciela, 9.32 
usytuowany na najwyższej platfor-

mie przez intonowanie, 2.46 
Candra, czczony w Dobroci, 1 7 .4 
Candra, jako wyznaczony urzędnik, 3. 1 4  
Candraloka, jako cel, 9. 1 8  
Candrayana, jako jeden z rodzajów 

wyrzeczenia, 4.28 
Caturmasya, jako poszczenie i nie go

lenie się, 4.28 
C eto-darpatJa-marjanam, oczyszczone 

lustro umysłu, 6.20-23 
Cekitana, wymieniony przez Duryodha

nę jako wielki wojownik, 1 .5 
Cel ostateczny, powrót do siedziby 

Km1y, s. 1 8  
Chandogya Upani$ad, przytoczony, 

8.26 
Chciwośc,jakojedna z bram wiodących 

do piekła, 1 6. 2 1  
Choroba 

jako życiowy symptom, 1 3 .6-7 
jedna z czterech zasad materialnego 

życia, s. 1 9  
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Choroba 
nie dotyczy ciała duchowego, 7 .29 
nie może być przezwyciężona przez 

bogactwo, 1 2.8  
nie może być zahamowana, 1 3 . 8-

1 2  
obecna wszędzie w materialnym 

wszechświecie, 2.5 1 
odpowiednio do materialnego ciała, 

1 3. 2 1 
postrzeganie jej jako zia, 1 3 .8- 1 2  
przezwyciężona przez ofiarowane 

pożywienie, 3 . 1 4  
spowodowana przez pożywienie w 

guf)ie pasji, 1 7.8- 1 0  (zn) 
Chota Haridasa, odrzucony przez Cai. 

tanyę za spojrzenie na, 1 6 . 1 - 3  
Ciało (Zob. Ciało duchowe, Ciało mate

rialne, Ciało subtelne. 
Ciało duchowe 

K�l)y dyskutowane, 4.6, 9. 1 1 , 9. 1 3 , 
1 1 .43,  1 1 .52 

manifestowane z chwilą wyzwole
nia, 1 5 .7  

nie ma różnicy pomiędzy nim a 
jażnią, 4.5 

nie różne od Visnumiini, 1 5 .7 
nie tknięte przeŻ materialne niedole, 

7.29 
nie podlega zmianom, 1 5 . 1 6  
osiągane przez myślenie o K�l)ie w 

momencie śmierci, s.2 1  
osiągane przez proces pamiętania, 

s.26 
osiągane w niebie duchowym, 1 4.2  
poza koncepcją materialistów, 4. 1 O 
umożliwia widzenie Kr�l)Y twarzą 

w twarz, 1 5 . 7  
zaangażowane w wieczną stużbę, 

7 .29 
żywa istota ma tylko jedno, 8 .3  

Ciało materialne 
analityczne studium w rozdz. dru

gim, 2 . 1  
brane spośród 8 400 OOO gatunków 

życia, 8.3 
cztery potrzeby, 6 .20-23 
dusza jako podstawa, 2. 1 7- 1 8, 3 .5 ,  

7 .6, 1 0.20 
fałszywe utożsamianie się z, 3 . 29. 

5 . 1 3, 1 2.5 ,  1 3. 3 1  
ginie po wyzwoleniu, 1 5 . 7 

Ciało materialne 
jako adhibhiiram, 8.4 
jako przyczyna działania, 1 3 .30, 

1 8. 1 3- 1 4, 1 8 . 6 1  
jako przyczyna przyjemności i bolu, 

2. 1 7, 5 . 1 4, 1 3 . 2 1  
jako temat rozdz. XIII,  s.627-669 
jako żródło cierpienia, 22, 2 .5 1 ,  

5 . 1 4, 5 .25 
jego bramy prześwietlone dobrocią, 

1 4. 1 1 (zn) 
jego potrzeby zaspokajane według 

ustalonych zasad, 3 .34 
jego przemiany, s.9, 2. 1 6, 2.20, 2.22. 

8.4, 1 3 .2,  1 3 .6-7, 1 5 . 1 6  
jego skład, zmiany, początki i znawca 

wyjaśnione, 1 3 .4 
jego zmiany nie mają wpływu na 

duszę, 2 .20 
ktoś, kto je zna, nazywany jest 

k�etrajna, 1 3 .2 (zn) 
ktoś zapomina, kiedy opuszcza, 

1 5 . 1 5  
ma indywidualną zdolność do pano

wania, 1 3 .3  
materialistyczny punkt widzenia na 

jego rozwój,  2 .26 
musi być utrzymywane przez pracę, 

s.24, 3 .8 
nabywane odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej pracy, 2. 1 8 , 
5 . 2  

należy d o  Km1y, 5 . 1 1 
należy działać zgodnie z formą, 

1 3 .2 1 
nie może być osiągnięte przez duchy, 

1 .4 1  
nie może znać przesziości, teraż

niejszości i przysziości, 7. 26 
nie należy ubolewać nad, 

2. 1 ,  2.25 
o następnym decydują wyższe auto

rytety, s.22 
porównane do miasta o dziewięciu 

bramach, 5. 1 3  (zn) 
porównane do wozu kierowanego 

przez inteligencję, 6.34 
przeznaczeniem jego jest umrzeć, 

2 . 1 1 , 2. 1 8  (zn) 
relacja do Duszy Najwyższej (Pa

ramatma), 2 .20, 2.22, 1 3 .3 
(zn), 1 3 .23 (zn) 
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Ciało materialne 
relacja do trzech gulJ, 2.46, 3 .27, 

5 . 1 8, 1 4.22-25 
relacja do zmysłów, 2.70, 3.42, 1 3 .3, 

1 3. 2 1 ,  1 5. 9  
różne od duszy, 2. I ,  2 .  I 1 ,  2. 30, 4.5, 

I 3.32-35 
skontrastowane z ciałem duchowym, 

4. 1 0  
teoria jedności z duszą, I 8.2 I 
torturowane przez osoby demoni

czne, 1 7.5-6 ( zn) 
transmigracja, 2. 1 3, 1 5.8 (zn) 
uodparniane przez przyjmowanie 

ofiarowanego pożywienia, 
3. 1 4  

utrzymuje się przy życiu dzięki 
pokarmom zbożowym, 3 . 1 4  

utrzymywane przez półbogów, 3 .  I I 
wielorakość nie odnosi się do, 2. I 2, 

4.35 
wolnośc od, s.2 1 -22, 2.28, 5 . 1 1 - 1 3 , 

5 .20, 1 0. 1 2- 1 3, 1 2 . 1 3- 1 4  
z dwudziestu czterech elementów, 

1 3 .6-7, 1 3 .35  
zabijanie nie polecane, 2 .  I 9 
znane jako k$etra, pole, 1 3. 1  
zdeterminowane przez świadomość, 

1 5. 9  
żywa istota podmiotem jego radości, 

1 3 .20 
Ciało subtelne 

jako umysł i psychologiczne efekty, 
I 3.35 

przenosi koncepcję z jednego ciała 
do drugiego, 1 5.8  (zn) 

rozwija ciało " wulgarne" , 1 5 . 8  
symptomy życia jako manifestacja, 

1 3 . 7  
twór materialnej natury, 

3 .27 
upiory i duchy posiadają, I .4 I 

Cierpienia 
doświadczane, jeśli nie jest się oczy

szczonym przed śmiercią, 
1 .43 

wolnośc od, 6. 1 7  
(Zob. również Nieszczęścia, Troski) 

Cierpienie 
miiyii jako przyczyna, 5 .29 
odpowiednio do identyfikacji cieles

nej, 5 . 1 3 , 5 . 1 4  

Cierpienie 
przyczyną - zapomnienie o K!li:iie, 

5.25, I 1 .55 
przyczyną żywa istota, 1 3. 2  I (zn) 
transmigracja przyczyną, 2 .  I 3 
w materialnej egzystencji, s.6 
(Zob. również) 

Cintiima1Ji-dhiima, spełniane są tam 
wszystkie pragnienia, 8 . 2 1  

Cisza, stworzona przez K!li:ię, definio
wana, 1 0.4-5 (zn) 

Cit i-śakti, jako wewnętrzna moc, 6.20-
23 

Citraratha 
identyfikowany, 1 0.26 
K!łi:ia jako, 1 0.26 

Czas 
definiowany, s. 7-9 
forma kosmiczna podlega, 1 I .5 
jako forma kosmiczna, niszczyciel 

światów, 1 1 .32 
jako forma Kr�i:iy pochłaniająca 

wszystko, 1 1 .55,  1 3 . 1 7  
jako ostatec2ny zabójca, 1 0. 30, 

10 .33 
kala odnosi się do bóstwa prze

wodzącego, 8.23 
K!łi:ia jako, 1 0.30, 1 0.33 

Cząstki 
definiowane jako atomowe iskry 

promieni K!łQY, 2. I 7 
gasną, kiedy znajdą się poza obrębem 

ognia, 2.23 
jednakowe pod względem jakości z 

Najwyższym, 2.20 
różne od całości, 2. 1 6, 5 .3 
wiecznie oddzielone, 1 5 . 1 6  
współpraca z całością, s. 1 1 - I 2 
wszystkie istoty są cząstką K!łQY, 

4.35 
żywe istoty są wiecznie fragmen

tarycznymi, 1 5. 7  (zn) 
Cudzołóstwo 

religijne praktyki chronią kobietę 
przed, 1 .40 

sprowokowane przez nieodpowie
dzialnych mężczyzn, 1 .40 

Czynności 
Arjuna zapytuje o, 8. 1 
ciała i duszy, 9. 1-2 
determinują typ ciała, s.22 
dusza nie jest twórcą, 5. 1 4  
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Czynności 
dwojakiego rodzaju dla uwarunko

wanych dusz, 9 .30 
grzeszne czy pobożne, K�Qa nie 

przyjmuje ich na Siebie, 5 . 1 5  
jako deva-prakrti transcendentalne 

z natury, 1 6. 1 -3 
jako oblacje dla przodków, 1 .4 1  

(zn) 
jako prawdziwe życie żywej istoty, 

6.20-23 
jako religia, ekonomia, zadowala

nie zmysłów i wyzwolenie, 
1 5 .2  

jako sadiiciira, oczyszczone, 5 . 1 1  
jako saniitana-yoga, 4.43 
jako środek do osiągnięcia nieba 

duchowego, 4.24 (zn), 6 . 1 5  
kierowane przez trzy ekspansje Vi�u. 

7.4 
kończą się niepowodzeniem bez 

samo-zrozumienia, 2 .29 
materialna natura jako przyczyna, 

1 3 .2 1 (zn) 
materialne czynności kończą się z 

ciałem, 2.40 
materialne czynności przerwane w 

świadomości K�Qy, 6.3  
mogą być zmienione, s. 1 0- 1 1 
następstwa spalane przez ogień 

wiedzy, 4.37 (zn) 
neofici mają tendencję do porzuca

nia, 4. 1 5  
niektórzy stwierdzają, że powinny 

być zaniechane, 1 8.3  
niemożliwe do zarzucenia, 1 8. 1 1 
nieprzepisane, zawsze niepomyślne, 

6.40 
odpowiednio do trzech sił natury 

materialnej (gu�). s. 1 4, 2.45, 
7. 1 2  

obojętność wobec, 3.28 
oczyszczone, zwane bhakti, s. I O 
pomyślne czynności niszczone, 1 .42 
pomyślne jedynie w świadomości 

K�Qy, 2.49, 6 .40 
powodujące elewację i degradację, 

5 . 1 6  
prowadzące do służby oddania 

powinny być zaakceptowane, 
1 8.6 

przepisane w Vedach, 3. 1 5  

Czynności 
przynoszące sukces przez swój wkład 

do duchowości, 4.24 
spełniane jako obowiązek, 1 8.6 
spełniane np.  przez króla Janakę, 

3 .20 
spełniane przez Km1ę, 4.42, 9.9 

(zn), 1 1 .43 
uduchowione przez wiedzę, 4.34 
uwarunkowana dusza uważa się za 

sprawcę, 3 .27 
w materialnym i duchowym świecie, 

2 .72  
w świadomości Km1y, 2. 38, 2 .40, 

3 .27,  4 . 1 8  
w świadomości Kr�QY na planie 

absolutnym, 2.38, 2 .4 1 ,  5 . 1 2  
w związku z narodzinami i śmiercią, 

2 .27 
wielbiciela, transcendentalne, s. I O ,  

6 . 1 8  
wstrzymane, kiedy ktoś osiągayog�. 

6.4 
wszystkie inicjowane przez Param

atmę, 1 5 . 1 5  
wszystkie spełniane przez ciało, 1 3. 2 
wyrzeczenie się owoców przynosi 

wyzwolenie, 5 .3  
wyrzeczenie s ię  rezultatów, 4.20, 

5 . 1 2, 1 8.2  (zn) 
zbijające z tropu demony i ateistów, 

9. 1 2  (zn) 
zmysłowe przyczyną niekończącej 

się transmigracji, 5 .  2 
zmysłów powodują następstwa, 

2.38 
znane przez tych,  którzy biorą 

schronienie w Krsnie, 7 .29 
(Zob. również Działanie: Karma, 

Praca) 
Czystość 

ignorowana przez demony, 1 6 . 7  
jako wyrzeczenie w stosunku do 

ciała, 1 7 . 1 4  (zn) 
jako boska cecha, 1 6. 1 -3 (zn) 
zalecenia na rzecz wewnętrznej i 

zewnętrznej, 1 6 .  7 
Czystość moralna 

jako środek na wejście w Brahmana, 
8. 1 1  

kobiet konieczna dla zapewnienia 
dobrej populacji, 1 .40 
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Czystość moralna 
konieczna w życiu duchowym, 8. 1 I 
nie możliwa w dzisiejszych czasach, 

8. 1 1  
Czysty (pavitram), K�l)a jako, s.5 

D 
Daityas 

identyfikowani, I 0.30 
K11Qa jako Prahlilda wśród, 1 0.30 

Daivim Prakrri, boska natura, chroni 
mahiitmas, 9. 1 3  

Dilmodara, jako pełna ekspansja, 8.22 
Darśana dhyiina samsparśair matsya

kilrma-vihangamii�, wers cyto
wany, 5 .26 

Darśa-paurnamiisi, jako wielbienie 
półbogów, 9.25 

Diisa bhilto harer eva niinyasvaiva 
kadiicana, przytoczenie, 1 3. 1 3  

Diisya-bhakta, wielbiciel jako sługa 
Pana, 8 . 1 4  

Dayilnidhi, w sukcesji uczniów, s.29 
Deha-dehi-vibhedo' yam neśvare vid

yate kvacit, wers cytowany, 9 .34 
Dehino' sminyathii, wers przytoczony, 

1 5. 7  
Demony 

angażują się w straszliwe prace 
mające na celu zniszczenie 
świata, 1 6.9  (zn) 

Arjuna zapytuje w ich imieniu, 4.4 
blużnią przeciwko religii, 1 6. 1 8  
boją się K11QY i uciekają przed nim, 

1 1 .36 
cechy charakterystyczne, 1 6.6-23 
fałszywie tłumaczą Kr�Qę i Gite, 

4.2, 4.4 
głoszą, że chuć jest przyczyną tego 

nierzeczywistego świata, 1 6.8 
głoszą, że sami są Bogiem, 1 6. 1 3-

1 5- 1 7  
gromadzą nielegalnie pieniądze, 

1 6. 1 1 - 1 2  
i-:h wyzwolenie, czynności mające 

zysk na celu i wiedza zniwe
czone, 9. 1 2  (zn) 

ignorują wedyjskie nakazy, 1 6 .6 
jako eksperci w korzystaniu z uciech 

" snu" , 1 6 .8  
jako temat rozdz. XVI, s .  7 3 I -7 59 

Demony 
K11Qa ekspertem w zabijaniu, 8.2 
łaska K11QY dla, 1 6 .20 
mistrz duchowy może udzielić im 

wiedzy, 1 1 .6 
nękają wielbicieli, 4.8 
niszczone przez wysłanników �y. 

4.9 
nieświadomi Duszy N aj wyższej jako 

świadka, 1 6. 1 1 - 1 2  
nieświadomi obowiązku, 1 6.7 (zn) 
odrzucają ofiary, 4. 1 6  
poddają się zadręczającym pokutom, 

1 7.5-6 (zn), 1 7 . 1 9  
próbują zdobyć wyższe planety za 

pomocą maszyn, 4. 1 6  
przyciągani przez nietrwałe i nie

rzeczywiste prace, 1 6. I O (zn) 
schodzą w odrażające gatunki ,  1 6.20 
spełniają nieautoryzowane ofiary, 

1 6. 1 7  
spętane przez pragnienia, pożądanie 

i gniew, 1 6. 1 1 - 1 2  
twierdzą, że kobieta powinna być 

wolna, 1 6.7 
Uśana mistrzem duchowym, 1 0.37 
utrzymują, że zadowalanie zmysłów 

jest celem życia, 1 6. 1 1 - 1 2  
(zn) · 

wielbione w guf)ie pasji, 1 7  .4 
zakłopotane Gitq, 4.3 
zakłopotane Kr�Qą, 4.4-5,  7 .24, 

10. 1 4- 1 5  
zazdrosne o Km1ę, 1 6. 1 8  
złudzone z powodu żądzy, pychy, 

fałszywego prestiżu, 1 6. J O, 
1 6. 1 8  

Desygnaty 
odpowiednio do pożądania i prag

nień, s.2 1 
wolność od cielesnych, s.20 

Determinacja 
charakteryzuje mahiitmi:, 9. 1 4  
jako boska cecha, 1 6. 1 -3 (zn) 
jako zaleta k�atryi, 1 8.44 
w gunie dobroci, 1 8.33 
w gunie ignorancji, 1 8.34-35 (zn) 
w guf)ie pasji, 1 8.35 
w praktyce yogi, 6.24 (zn) 
wróbel próbujący opróżnić ocean 

przykładem, 6.24 
w służbie oddania, 1 2. 1 3- 1 4  (zn) 
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Determinacja 
w ścięciu drzewa banyanowego, 

1 5.34 
Devahiiti, siiilkhya wyjaśniona jej przez 

Kapilę, 2.39 
Devaki 

jako matka Kr�QY, 1 . 1 5 ,  4.4 
K�Qa pojawił się przed nią jako 

Naraylll)ll, 9 . 1 1 ,  1 1 .50, 1 1 .5 3  
prześladowana przez Karilsę, 4.9 

Devaki-nandana, znaczenie imienia, 
1 . 1 5  

Devala 
Arjuna wspomina o nim w swojej 

modlitwie, I 0. 1 2 - 1 3  
jako uczony przywódca, 7 .  1 5  
oświadcza, że K�Qa jest Najwyż

szym, s.5 
Devaloka, Zob. Planety 
Devarf i-bhii tcipta-nrlJ a m pitrna m ,  

wersy cytowane, 1 .4 1 ,  2 .38 
Deveśa,jako kontroler półbogów, 1 1 .37 
Dhanailiaya 

Arjuna adresowany jako, 2.49, 4.4 1 ,  
9.9, 1 2.9, 1 8.29, 1 8.72 

znaczenie imienia, I. I 5 
Dhiirailii, w Qf{iiilga-yodze, 5 .27-28, 

5. 29 
Dharma 

jej zasady są instrukcjami K�Qy, 
4.7 

jej zasady zarzucone, gdy ktoś pod
porządkowuje się Kr�Q ie, 
1 8.66 (zn) 

definiowana, s. 1 6  
Dharma-ląetre, znaczenie słowa, 

I . I  
Dharmam h i  siikfiit-bhagavad-pra1:1i

tam, wers przytoczony, 4 .7 ,  
4. 1 6, 4.34 

Dhira, definicja, 2.3 1 
Dh�tadyumna 

dmie w swoją konchę, 1 . 1 8  
nie stanowi poważniejszej przesz

kody dla DroQacil.ryi, 1 .4 
świetnie zorganizował armięPiQQa

wów, 1 .3  
Dh!ltaketu, nazwany wielkim wojow

nikiem przez Duryodhanę, 1 .5 
Dhrtarątra 

adresowany jako potomek Bharaty, 
2. 1 0  

Dhrtarątra 
Arjuna nie chce zabijać jego synów, 

1 .36, 1 .45 
jako ojciec Kaurawów, I .  I 
jego radość rozwiana przez oświe

cenie Arjuny, 2.9 
jego synowie mogą nie odnieść 

zwycięstwa, 1 8 .78 
jego synowie nigdy nie pójdą na 

kompromis z synami PiQQu. 
1 .2 

jego synowie przygnębieni widokiem 
armii PiQQawów, 1 .20 

jego synowie ślepi w sprawach 
religii, 1 .2 

jego synowie zniszczeni w ustach 
formy kosmicznej, 1 1 .27 

nie chce kompromisu, I .  I 
obawia się niekorzystnego wpływu 

Kuruk�try na wynik bitwy, 
1 . 1 -2 

odpowiedzialny za katastrofę na Polu 
Kuruksetra, 1 . 1 8  

pełen wątpliwości co do zwycięstwa 
swoich synów, 2 . 1  

poinformowany przez Saiijayę, że 
jego plany nie są chwalebne, 
1 . 1 8  

pragnie zawładnąć królestwemPaaja
wów, 1 .23 

serca jego synów zdruzgotane przez 
dżwięk konch, 1 . 1 9  

ślepy fizycznie i duchowo, 1 .2 
tematy dyskutowane między nim i 
Saiijayą tworzą podstawowe zasady 

Gity, I . I  
uradowany wieścią, że Arjuna od

mówił walki, 2.9 
wyłączył synów PiQQu z rodzinnego 

dziedzictwa, I . I 
zapytuje Saiijayę o sytuację na polu 

bitwy, I . I  
Dhruva Maharaja, osiągnięcie jego pla

nety, 1 8 . 7 1  
Dhyiina-yoga 

jako część drabiny yogi, 6.3  
jako temat rozdz. VI, s. 303-358 
nie przyjmowana przez żyjących w 

małżeństwie, 6 . 1 3- 1 4  
w ananga-yodze, 5 .28-29 
wiele przeszkód w jej uprawianiu, 

6 .20-23 
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Dhyilyam scuvams casya yasas cri
sandhyam, wersy przytoczone, 
2 .41  

Dik-k<il<idy-anavacchinne k�i:ie ceto 
vidhaya ca, wersy przytoczone, 
6. 3 1  

Diti,jako matka demonów Daitya, I O. 30 
Divyam (transcendentalny),jako cecha 

K�ryy, s .5 
Dobroczynność 

bezużyteczna bez wiary w N aj wyż
szego, 1 7.28 ( zn) 

dla zadowoleniaNajwyższej Osoby, 
1 7.26-27 

jako cecha boska, 1 6. 1 -3 (zn) 
jako dravyamaya-yajna, ofiara, 4.28 
jako obowiązek żyjących w małżen-

stwie, 1 6. 1 -3 
jako środek na oczyszczenie umysłu, 

1 2. 1 1 
nie daje szansy na ujrzenie dwurękiej 

formy Km1y, 1 1 .53 
nie daje szansy na zobaczenie formy 

kosmicznej, 1 1 .48 (zn) 
nie powinna zostać nigdy zarzu

cona, 1 8.3,  1 8.5 
oczyszcza nawet wielkie dusze, 1 8.5 
Pan Caitanya jako uosobienie hoj

ności w, 1 1 .54  
stworzona przez K�i:ic:. 1 0.4-5 
tac i sat wymawiane przy spełnianiu, 

1 7.25,  1 7.26-27 
uprawiana w dobroci, 1 0.4-5, 1 1 .54, 

1 6. 1 -3 ,  1 7.20 (zn) 
uprawiana w ignorancji, 1 7.22 
uprawiana w pasji, 1 4 .9, 1 7.2 1  
w zależności od trzech gui:i. 1 7.7,  

1 7.20 ( zn), 1 7. 2 1 (zn), 1 7.22 
( zn) 

zaczynana ze słowem om , 1 7  .24 
Dobroć 

czasami pokonuje pasję, 1 4. 1 0  (zn) 
determinacja w, 1 8.33  
dobroczynność, ofiary i pokuty 

muszą być w, 1 7 .23 
dobroczynność w, 1 7 .20 (zn) 
działanie, 2.4 7,  1 8.23 (zn) 
jako cecha Uakość, siła) natury, s.8 
jako manifestacja energii Kr�i:iy. 

7 . 1 2  ( zn) 
jako najczystsza forma egzystencji,  

1 4. 1 4  

Dobroć 
musi być osiągnięta, aby zrozumieć 

Km1c:, 1 7 . 2  
oczekuje sic: jej od bramina, 3 . 3 5  
oczyszcza działanie, 1 4. 1 6  
ofiary w, 1 7 . 1 1  
oświecające cechy, 1 4.6 (zn) 
pożywienie w, 1 7.8- 1 0  
półbogowie wielbieni w, 1 7.4 (zn) 
przekroczona przez świadomość 

K�i:iy, 1 7 .28 
robotnik w, 1 8.26 
symptomy dobroci doświadczane 

przez wiedzę, 1 4. 1 1  (zn) 
szczęście w, 1 8.36-37 
śmierć w gui:iie dobroci pozwala 

osiągnąć wyższe planety, 
1 4. 1 4, 1 4.8 ( zn) 

świat materialny nie jest w czystej , 
1 7 . 3  

transcendentalna, jeśli czysta, I 7.  3 
umocniona przez służbę oddania, 

7. 1 
umożliwia przyjęcie właściwych 

obowiązków, 
uwarunkowanie koncepcją szczęścia 

w, 1 4.6 (zn), 14.9 (zn) 
Vi�i:iu wielbiony w, 3 . 1 2  
wiara w czystej dobroci, 1 7  . 3  
wiedza rozwija sic: z ,  1 4. 1 7  
wiedza w, 1 8 .20 
w stanie vilsudeva można zrozumieć 

Boga, 1 4. 1 0  
wyrzeczenie w ,  1 7 . 1 7, 1 8.9 (zn) 
znaczenie edukacji w, 1 4. 1 7  
zrozumienie w, 1 8.30 
(Zob. również Siły natury) 

Draupadi 
jej obnażenie i apel o sprawiedli

wość, I . I  I 
jej synowie dmią w konchy, 1 . 1 6- 1 8  
jej synowie wymienieni przez Dur

yodhanc: jako wielcy wojow
nicy, 1 .6 

Dravyamaya-yajna ,  jako uczynki 
dobroczynne, 4.28 

Drt;lha-vraca, zdeterminowana wiara, 
jako początek bhakci-yogi, 7 .30 

Dronacarya 
Arjuna pełen wahali, czy powinien 

walczyć z, 2.4, 2.30, 1 6 .5  
dmie w swoją konchę, 1 . 1 6- 1 8  
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Dronacirya 
jako godny czci, 2.4 
jako nauczyciel Arjuny i innych 

PilQQawów. 1 .3 
jego błędy wypomniane przez Du

ryodhanę, 1 .3 
jego polityczna sprzeczka z Królem 

Drupadą, 1 . 3  
jego przeznaczeniem śmierć z ręki 

syna Drupady, 1 . 3  
jego siostra poślubiła Krpę, 1 .8 
jego wielka militarna siła nie za

grożona przez Dhr,;tadyum
nę, 1 .4 

K!ll)a mówi w jego obecności, 1 .25 
milczał podczas obnażaniaDraupa

di, 1 . 1 2 , 1 1 .49 
może dostać ciało duchowe albo 

niebiańskie, 2. 1 3  
nie ma powodów, aby rozpaczać 

nad śmiercią, 2. 1 3  
podarował Arjunie broń, którą ten 

mógł go zabić, 2 .33 
przekazał militarne sekrety Dhr,;ta

dyumnie, 1 . 3 
stracił szacunek należny nauczycie

lowi, 2.5 
ujrzany przez Arjunę na polu bitwy, 

1 .26 
uważany za już zabitego, 

1 1 .34 
zmuszony ze względów finansowych 

stanąć po stronie Duryodha
ny, 2.5 

zniszczony w ustach fonny kosmicz
nej, 1 1 .26-27 

Drupada 
jego ofiara i błogosławieństwo, 1 .3 
jego syn Dh!ltadyumna doskonale 

zorganizował armię Plil)Qa
wów, 1 .3 

ojciec Draupadi (żony Arjuny), 1 . 3 
wymieniony przez Duryodhanę 

jako wielki wojownik 1 .4 
Dualizm 

Arjuna nawoływany do przekrocze-
nia, 2.45 

jako przyczyna niepokoju, 5 . 1 2  
K!ll)a transcendentalny do, 9.9 
mędrcy wolni od, 4.22 (zn) 
musi być tolerowany, 2.45 
nieobecny w K!ll)ie, 4.6 

Dualizm 
ofiary niekonieczne dla tych, którzy 

przekroczyli, 3 . 1 6  
pomiędzy żywymi istotami a Naj

wyższym, 1 3 .3-5, 1 3 .8- 1 2, 
1 3 . 1 4, 1 3 .23,  1 5 . 1 7  

przekroczony przez pokonany 
umysł, 6.7 

przekroczony przez świadomość 
K!ll)Y, 2. 38, 2.4 1 ,  2.57, 5 . 1 2  

trudny do przekroczenia dla grzesz
nego, 7 .28 

wiedzy i poznającego, odrzucany 
przez monistów, 6.20-23 

wolność od, 4 .22, 5 .3,  5.25, 1 5.5 
(zn) 

żywa istota opanowana przez, 7.27 
Duch 

be�osobowy, wszech-przenikający. 
jako Brahman, 2 . 1  

jego znikome rozmiary dyskutowa
ne, 2 .2  

nie może być pocięty na kawałki, 
1 5 . 7  

nie tworzy owoców działania, 5 . 1 4  
odróżniany d o  materii, 2 . 1 6  
podstawą materialnego ciała, 2 . 1 7 . 

2. 1 8  
podstawą stworzenia, 7 .6 
realizacja jako aham brahmasmi, 

7.29 
wszystko związane z Kr�l)ą jest 

duchem, 4.5 
wyjaśniony analitycznie w rozdz. 

drugim, 2 . 1  
żywych istot taki sam, 1 3 . 2 1  
(Zob. również Dusza) 

Duchy 
czciciele duchów rodzą się pomię-

dzy duchami, 9.25 
czczone w drzewach, I 7 .4 
czczone w ignorancji, 1 7.4 (zn)  
czczone w uwarunkowanym stanie, 

1 7 .28 
ich czcziciele mogą zostać rak:fas 

albo yak:fas, 9.25 
uwolnione przez ofiarowanie pra

sadam,  1 .4 1  
zmuszone d o  pozostania w ciałach 

subtelnych, 1 .4 1  
Duma (pycha) 

demony oszołomione przez, 1 6 . 1 8  
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Duma (pycha) 
jako demoniczna cecha, 1 6.4 (zn), 

1 6. I O (zn) 
jako przeszkoda w podporządkowa

niu się, 1 5  .5  
ofiara spełniana z powodu, 17  . 1 2  
srogie pokuty spełniane z powodu, 

1 7.5-6 (zn) 
Duryodhana 

Bhisma i Drona zmuszeni wziąc · 
jego stronę z powodów finan
sowych, 2.5 

czuje lęk po zobaczeniu armiiPilJ:l<;la
wów, 1 .2 

jego dyplomatyczna ogłada, 1 .2-3 
jego przeznaczeniem - śmierc na 

Polu Kuruksetra, 1 .9 
jego zwycięstwo niemożliwe z powo

du obecnościK!1iQy po stronie 
PilJ:l<;lawów, 1 . 1 2  

jego żołnierze doświadczeni i dobrze 
uzbrojemi, 1 . 9  

jego żołnierze gotowi umrzec za 
jego sprawę, 1 .9 

ma nadzieję, że sentyment Bhi�my i 
Drol)iiciiryi do Piil)Qawów 
będzie zarzucony, 1 . 1 1  

nazwany złośliwym, 1 .23 
ostrzega Drol)iiciiryę, aby nie był 

łagodny dla PilJ:l<;lawów, 1 . 3  
podniesiony na duchu przez dżwięk 

konchy Bhi�my, 1 . 1 2  
porównany d o  n iepoż ądanego 

chwastu, I .  I 
pragnie zawładnąc królestwem 

Piindawów, 1 .23 
rzucił wyŻ�anie Arjunie, 1 . 37-38 
twierdzi, że jego s1łajest niezmierzo

na, I . I O  
ufny w zwycięstwo, I .  I O • 
uważa, że siły wojskowe Piil)Qawów 

są ograniczone, I .  I O 
widział niektóre z form K�l)y, 1 1 .47 
widziany przez A rjunc: na polu 

bitwy, 1 .26 
wspomniany jako król, 1 .2 
wytyka błędy Drol)iiciiryi, 1 .3 
zaleca dowódcom ochronę Bhi �my, 

I .  I I 
zazdrosny o Bhimę, jako że ten 

może go zabic, I .  I O 
zmusza Arjunc: do walki, 1 . 2 1 -22 

Durviisii Muni 
nie mógł kontrolować swoich zmy

słów z powodu dumy, 2.6 1 
pokonany przez Mahiiriija Ambari

�. 2.60 
Duskrtina ·

jako niegodziwcy, łotry; ich cztery 
klasy dyskutowane, 7 . 1 5  

(Zob. również 
Niegodziwcy) 

Dusza 
filozofowie lekceważą jej egzysten

cję, 2.26 
jako a!lu-iitmii, znikoma cząsteczka 

duchowa i vibhu-iitmii (Dusza 
Najwyższa), 2 .20 

jako pratyag-iitmii i parag-iitmii, 
4.27 

jako różna od Vi�TJU-tattvy, 2 . 1 7  
jako znikoma, 2. 1 7- 1 8, 2 .26 
jej natura aktywna, 3.5 
K�l)a jest Duszą wszystkich dusz, 

3 .30, 1 1 . 37 
lekceważona przez demony, 1 6.8 
materialnego świata jest Vi�u.Dusza 

Najwyższa, 5.4 
może być zrozumiana tylko przez 

Vedy, 2.25, 2 .30 
mnogość indywidualnych dusz wie

cznym faktem, 2. 1 2  
musi być zrozumiana, aby móc sic: 

uwolnić od niedoli, 2 .29 
nie ma nic wspólnego z tym światem 

materialnym, 5 .5  
nie może być oddzielona od oryginal

nej Duszy, 2.23 
nie może zabijać ani być zabita, 

2. 1 9  (zn), 2.2 1 
nie stwarza owoców działania, 5. 1 4  
nie wytwarza produktów ubocznych, 

2.20 
ogólna charakterystyka, 2. 1 3 , 2.20 

(zn), 2 .23-25 ,  3 .42,  9 .2, 
1 3.32-33, 1 3 .35 

opisanajako zdumiewająca, niezro
zumiała, 2.29 

oszołomiona uważa siebie samą za 
sprawcę działania, 3.27 

podlega dziesięciu rodzajom po
wietrza, 4.27 

porównana do ptaka na drzewie 
ciała, 2.22 
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Dusza 
porównana do światła słonecznego, 

2 . 1 7, 2 . 1 8  
realizuje wieczność, ale nie szczęście 

w połączeniu się z Brahma
nem, 1 2.5 

równa się świadomości, 2. 1 7 , 2 .20, 
2.25, 1 4.2  

również nazywana Brahmanem, 8 . 1  
tej samej jakości.co Dusza Najwyż

sza, 5. 1 8  
teoria jedności nie podtrzymana, 

2. 1 2, 2. 1 3  
transmigracja wyjaśniona, 2. 1 3, 2.22 
unosi się na pięciu rodzajach po

wietrza, 2. 1 7 
w relacji do ciała materialnego, 

2. 1 1 , 2. 1 6- 1 7, 2. 1 8  (zn), 
2.20, 2.22 (zn), 2.28, 3 .5 ,  
3 .40, 3 .42, 5 . 1 3 , 5 . 1 8, 6 .5 ,  
9 .2,  1 2 .5 ,  1 3.32-33, 1 8 .20 

w relacji do Duszy Najwyższej, 
2 . 24-25 , 6 . 20- 2 3 ,  1 3 . 3 ,  
1 3 . 1 4, 1 3. 1 8, 1 3.28 

w sercu wszystkiego, 2 . 1 3, 2. 1 7 , 
5. 1 8, 6.29 

w stosunku do inteligencji, 3 .40, 
3.42 

wchodzi w bezpośredni kontakt z 
K�Qą, 3.42 

wiecznie fragmentaryczna, 2 . 1 3 , 
2 .23 

zaszczepiona w prakrti przez spoj
rzenie K!łQY, 2.39 

zdegradowana przez żądzę, gniew i 
chciwość, 1 6.2 1  

(Zob. również Dusza uwarun�owa
na, Jażń, .fivtitma, Z ywa 
istota) 

Dusza Najwyższa, Zob. Paramatma 
Dusza uwarunkowana 

boski program dla, 3 . 1 0  
dwojakiego rodzaju zajęcia dla, 

9.30 
jako boska i demoniczna, 1 3 .25, 

1 6.6 (zn) 
jej cztery ułomności ,  1 6 .24 
jej ignorancja, 1 8 .22, 1 8 .58-59 
jej relacja do natury materialnej, 

3 . 1 0, 3 . 1 5 ,  1 3 .2 
może wyzwolić się przez wytreno

wanie umysłu, 6.5 

Dusza uwarunkowana 
pełna lęku z powodu zdeprawowanej 

pamięci, 6. 1 4  
pisma święte przeznaczone dla, 

3. 1 5 ,  1 1 .55 
podlega prawom natury materialnej, 

5 .29, 8 . 1 8- 1 9  
pozostaje zgęszczona w ciele Vi�r:iu, 

8. 1 8  
przyciągana przez związki cielesne. 

1 . 3 1  
przyczyna i natura uwarunkowania, 

5 . 1 9, 1 1 .33,  1 3 .20, 1 8.73 
różna od Najwyższego, s. 1 1  
studiuje Vedy pod kątem zadowo

lenia zmysłów, 3.26 
typy, 1 4.6 
umysł jest dla niej zarówno przy

jacielem, jako i wrogiem, 6.5 
uważa siebie za sprawcę działania, 

3.27 ( zn) 
wabiona przez siły natury, 6.37 
wiecznie skłania się ku iluzji, 2. 1 3 ,  

2 .23,  7 . 1 4  
zapomina o swoim rzeczywistym 

interesie, I .  3 1  
zawsze żądna materialnych przy

jemności, 3 . 1 5 ,  5 .26 . 
(Zob. również Dusza,Jivtitmti,Zywa 

istota) 
D vandvair vimuktti!r sukha-du!rkha

samjiiair, wersy przytoczone, in 
Dvapara-yuga 

charakterystyka i czas trwania, 4. 1 ,  
8 . 1 7  

K!łr:ia pojawia się pod koniec, 
4.7 

(Zob. również Yuga) 
Dvti suparl'}ti sayujti sakhtiyti, przy

toczenie, 1 3 . 2 1  
Dytiv-iiprthivyo!r. przestrzeń pomiędzy 

niebem a ziemią, 1 1 .20 
Działanie 

dla samej konieczności tylko, 4 .21  
duszy w relacji do Kr�QY. 5 .5 
jako karma, 8.3,  1 8. 1 2  
jako nie różne od bezczynności, 

4. 1 8  
jako symptom duszy, 9.2 
jego więzy przekroczone przez 

buddhi-yoge. 3.3 
jego zawiłości trudne do zrozumie-
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Działanie 
nia, 4. I 7 ( zn)  

jego żródłem nie jest dusza, 5 . 1 4  
K�l)a nie aspiruje do jego owoców, 

4. 1 4  
lepsze niż sztuczne wyrzeczenie, 

5 . 2  
motywowane przez wiedzę, przed

miot wiedzy i znawcą, I 8. I 8 
na płaszczyżnie duchowej wiedzie 

do wyzwolenia, 4.4 I 
nawet inteligentny ma kłopot w zde

finiowaniu, 4. I 6 
nie uprawnia do owoców, 2.47 
pięć czynników, które powodują, 

1 8. 1 3- 1 4- 1 7  
powinno być wzorowane na dzia

łaniu autorytetów, 4. I 6 
przymus, 3.5 
przynoszące owoce, zarzucone przez 

mędrców, 4.20 
równoznaczne z funkcją zmysłów, 

3.42 (zn) 
siły natury czynnikiem zmuszają

cym do, 3.5, I 8.59-60 
spalone doszczętnie przez ogień 

wiedzy, 4. I 9 
spowodowane miłością do K�l)y, 

4.20 
stałość pozwala uniknąć uwikłania 

w, 4.22 
uwarunkowana dusza uważa siebie 

za sprawcę, 3.27 
w doskonałości, 3 .  I 9 
w gufJach i jego rezultaty, 1 4 . 1 6  

(zn) 
w gufJie dobroci, 1 4. 1 3  (zn), 1 8.25 
w gufJie pasji, I 8.24 
w świadomości K�l)y, 3 . 1 9, 3.25, 

5 . 1  I 
w tym życiu determinuje przyszły 

stan istnienia, 8.6 
wielkiego człowieka - naśladowane 

przez innych, 3 .2 1 
wolne od dwoistości (dualizmu), 

4.22 
wolne od fałszywego ego nie jest 

przyczyną uwikłania, 1 8. I 7 
wolność od, 2.50 (zn), 3.3 1 (zn) 
wsparte wiedzą, 5 . 2  
wyrzeczone, 3. 1 9, 3.25, 3.4 1 ,  5 .3,  

5 . 1 3  

Działanie 
zgodne z zaleceniami K�y. 1 8.57-

6 1  
zgodne z zaleceniami pism świętych, 

1 6.24 
zmysłów - jego podstawą wysiłek i 

wykonawca, I 8. 1 8  
żywa istota jako przyczyna, 2.4 7 
(Zob. również Czynności, Karma, 

Praca) 
Dzieci 

jako cel życia seksualnego, 1 0.28, 
16 .  1 -3 

nie posiadają wolności, I 6. 7 
nieprzywiązywanie się do nich jest 

wiedzą, I 3.8- 1 2  (zn) 
od lat pięciu uczone brahmacaryi, 
powinny być świadome K�l)Y, 7. I I ,  

7 . 1 5  
produkt uboczny ciała, nie duszy, 

2.20 
przywiązanie do, 2. 7 ,  2. I 5 
wymagają opieki, 1 .40 

E 
Egzystencja materialna 

cztery zasady, s. I 9 
jako żródło dylematów dla każdego, 

2.7 
jej problemy nie mogą być przezwy

ciężone przez bogactwo, 2.8 
jej problemy rozwiązane przezBha

gavad-gitę, s.27 
odpowiednio do grzechu i ignorancji, 

4.3 1 ,  6.40 
porównana do płonącego lasu, 2. 7 
porównana do wezbranego oceanu, 

5 . 1 4  
przez jej przerwanie osiąga się naj

wyższą siedzibę, 6. 1 5  
trzy rodzaje nieszczęść nie istnieją 

dla wielbiciela, 2.65 
zazdrośni ciskani w ocean, I 6. I 9 

Ekiidaśi, poszczenie w, 9. 1 4  
Eko devo nitya-liliinurakto bhakta

vyiipi hrdy antariitmii, wers 
przytoczony, 4.9 

Eko'pi san bahudhii yo' vabhiiti, wersy 
przytoczone, 6. 3 1  
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Eko vai niiriiya!Ja iisin na brahmii na 
iśiino niipo niigni samau neme, 
wersy przytoczone, 1 0.8 

Ekspansje, Zob. Pełne ekspansje 
Elementy 

dwadzieścia cztery, s. 1 3  
jako niepojęte, 8 .  9 
K!li:ia postrzegany poprzez, 7 .8 
powstawanie, 2.28 
wszech-przenikające, 8.22, 9 .4,  

1 8.46 
Energia 

atrakcyjna dla tych na planie men
talnym, 1 .28 

duchowa jako podstawa dla mate-
rialnej, 7 .6, 1 8.62 

jako wieczna, 7 . 1 4, 8.20 
K!li:ia jako kontroler, 9. 1 1  
K!li:ia jako żródło i zanik, 7.6 ( zn) 
K!li:ia może rozkazać jej, aby uwol-

niła uwarunkowaną duszę, 
7. 1 4  

K!ls:ia zawsze w wyższej, 1 0.3 
K!ls:iY jako an na maya, prii1Jamaya, 

jniinamaya i vijniinamaya, 
1 3.5  

Kr�i:iy jako dusza mahat-tattvy, 
1 0.20 

K!ls:iY - trudna do przekroczenia, 
7 . 1 4  

likwidowana z końcem millenium, 
9.7 

niższa zawiera w sobie wulgarną i 
subtelną, 

opisana jako prabhii, 2 . 1 7  
osiem oddzielonych energii mate

rialnych, 7 .4 
planety w przestrzeni unoszą się 

dzięki, 1 5 . 1 3  
podzielona na trzy części, s .23 
pracuje na zasadzie cienia, 7 . 1 5  
przejawiająca się jako bogactwo 

K!lSJY, 1 0. 1 9  
przeniesiona do energii duchowej w 

czasie śmierci, 
przyjemność w dyskutowaniu o 

energiach K!ls:iY. 1 0. 1 9  
rozprzestrzenia się tak jak drzewo 

rozprzestrzenia swoje korze
nie, 7 .7  

siły natury materialnej jako mani
festacje energii K!ls:iY, 7 . 1 2  

Energia 
sc1eżka transcendentalna jako wypo

wiedzenie wojny energii ilu
zorycznej, 6. 3 7 

tożsama i odmienna od żródła, 2 . 1 6  
wewnętrzna i zewnętrzna, dyskuto

wane, 7 . 1 7 , 1 8.46 
wszelkie przejawienie zamanifesto

wane i podtrzymywane przez 
K!ls:ię. s. 1 1 - 1 2, 5 . 1 2, 9 .5,  
9. 1 7, 1 0.6, 1 3 .20 

wyzwalana na początku kreacji jako 
mahat-tattva, 9.8 

z serca, nie wyjaśniona przez nau
kowców, 2.22 

żywa istota w relacji do trzech ty
pów, 6.2 

żywe istoty siedzące na maszynach 
zrobionych z, 1 8.6 1  

Epidemie, ich przyczyną niepożądana 
populacja, 1 .40 

E$a u hy eva siidhu karma kiirayari 
tam yamebhyo lokebhya unnini
śate, wersy przytoczone, 5 . 1 5  

E$o' nuriitmii cetasii veditavya�, wersy 
cytowane, 2. 1 7  

Ete ciimśa-kalii� pumsa� kr$1Jas tu 
bhagaviin svayam, wersy cyto
wane, 2.2 

Eter 
jako jedna z osm1u oddzielonych 

energii, 7 .4 
jako jeden z pięciu wielkich ele

mentów, 1 3 .6-7 
K!li:ia jako dżwięk w eterze, 7 .8  
z niego wytwarzane jest powietrze, 

2 .28 
Evam mana� karma vaśam prayunkre 

iividyayiitmany upadhiyamiine, 
wersy cytowane, 5 .2  

Evam prasanna-manaso bhagavad
bhaki-yogata�. wersy cytowane, 
7. 1 ,  9.2 

F 
Fałszywa świadomość 

czynności typowe dla, 3.29 
porównany do osła ktoś będący w, 

3.40 
próbuje być panem materii, 8.4 
przyczyny i cechy charakterystycz

ne, s. 1 1  
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Fałszywa świadomość 
uwarunkowana dusza myśli, że jest 

przyczyną działania, 3 .27  
(zn) 

w Arjunie, 1 . 29-3 1  
(Zob. również Fałszywe ego) 

Fałszywe ego 
definicja, s. 10, 1 3 .8- 1 2  
demony zdezorientowane z powodu, 

1 6. 1 8  
działanie odpowiednio do, 1 8.24 
jako element składowy ciała, 1 3.6-7 

(zn) 
jako przywiązanie do cielesnych 

desygnatów, S . 1 4, 7 . 1 3  
jako siła wiążąca, s. 1 0-1 1 ,  

I S .7  
jest przyczyną zapomnienia o związ

ku z K�Qą, 3 .27 
jest przyczyną, że ktoś myśli o sobie 

jako o sprawcy działania, 
3 .27 

należy zarzucić pragnienia zrodzone 
Z, 6.24 

nie jest zabójcą ten, kto zabija będąc 
wolnym od, 1 8. 1 7  

praca wolna od ,  1 8.26 (zn) 
przynosi ruinę, l 8.S8 
przyswajane odpowiednio do pożą

dliwej inteligencji, 
3.40 

spokój może osiągnąć ktoś pozba
wiony, 2.7 1 

surowe pokuty spełniane z powodu, 
1 7.5-6 (zn) 

w Arjunie, s. 1 4, I 8.S9 
wolność od, 3 .30, S . 1 1 , 1 2. 1 3 - 1 4, 

1 3.8- 1 2, 1 8.5 1 -53 
zależy od złudzenia i dualizmu, 7.S, 

7.27 
zawiera dziesięć organów zmysło

wych, 7.4 
(Zob. również Fałszywa świado

mość) 
Filantropia 

akceptowana jako krok ku świado
mości Km1y, 1 2 . 1 1  

jako materialne zajęcie sannyilsinów 
Miiyiiviidi, S.6 

w gu1Jie pasji, 1 4.9 
yogin jest najlepszym filantropem, 

6.32 

Filozofia 
bez religii spekulacją, 3 .3  
oszuści mówią, 3 .6  
siedmiu głównych filozofów Indii, 

9.2 
zajmuje się w wytworami i czyn

nościami mentalnymi, nie 
żródłem, 7.4 

w dobie obecnej nie ma żadnej 
wiedzy o, 1 3.26 

Forma 
dowód na jej duchowość, 7 .26 
dwuręka i czteroręka, 4.6, I I .SO 
dwuręka i czteroręka objawiona, 

1 1 .50 
dwuręka jako żródło wszystkich 

innych, 1 1 .5 1 ,  1 1 .54-SS 
dwuręka nie może być ujrzana przez 

studiowanie Ved, pokuty, 
dobroczynność czy czczenie, 
l l .S2  

ich liczba niezliczona, 4.S, S.9, 1 1 .46 
istnieje wiecznie, 4. 7 
jako arca-vigraha, niematerialna, 

1 2.S 
jako przedmiot medytacji, s.2 1 -22, 

s. 26-27,  1 .24, 6.3 1 ,  8.7,  
1 8.6S 

jako sac-cid-ananda, 7.24 
jakoŚyiimasundara, najbardziej uko

chana, I I .SS 
może być dostrzeżona na platformie 

transcendentalnej, 1 3 .  l S 
nie może być zrozumiana za pomocą 

zmysłów, 6.8 
niepodobna do zwykłej ludzkiej 

istoty, 3.22 
niezamanifestowana forma przenika 

wszechświat, 9.3 
okryta przez yoga-maye, 7.2S 
oryginalna pojawia się w każdym 

millenium, 4.6 
porównana do słońca, 7.26 
półbogowie i wielbiciele pragną 

oglądać formę dwuręką,  
1 1 .49, 1 1 .52 (zn) 

przejawiona w Jego narodzinach, 
10.3 

Saiijaya zdumiony, 1 8.77 (zn) 
saumya-vapu!i najpiękniejsza, I I .SO 
tymczasowa i wieczna, dyskutowa-

ne, 1 l .S4 
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Fonna 
wielbienie fonny osobowej poleca-

ne, 1 2.2 (zn) 
wskazywana przez ariipam, 7.7 
wysławiana przez mahiitmiis, 9. 1 4  
wyśmiewana przez głupców, 9. 1 1  

(zn) 
zamanifestowana w świecie mate

rialnym, s. 1 8- 1 9  
zawsze manifestowana wielbicielom, 

4.5 
zawsze świeża, młodzieńcza, 1 1 .46 
żle zrozumiana jako materialna, 

4. 1 0, 7.24, 9. 1 2  
(Zob. również Sac-cid-ii nanda

vigraha) 
F onna kosmiczna 

Arjuna lęka się, 1 1 .54 
Arjuna pierwszy widzi, 1 1 .4 7,  1 1 .48 
Arjuna prosi, aby mógł zobaczyć, 

1 1 .3-4 
Arjuna składa pokłony dla, 1 1 . 1 4-

3 1  
Arjuna widzi po raz pierwszy, 1 1 .47-

48 
Arjuny powody, aby oglądać, 1 1 . 1 -

3, 1 1 .8  
jako adhidaivatam, 8.4 
jako przedmiot rozdz XI, s.545-600 
jako tymczasowa, 1 1 .5 ,  1 1 .54 
kontemplowana przez neofitów, 8.4 
K!ll)a lęka się, 1 1 .54 
K!ll)a musi obdarzyć kogoś mocą, 

aby mógł zobaczyć, 1 1 .5 
może być oglądana tylko duchowy

mi oczyma, 1 1 .8 
może być ujrzana przez odrobinę 

służby oddania, 1 1 .52 
nie jest oryginalną fonnę Km1y, 

1 1 .54 
nie może być widziana przez imper

sonalistów, 1 1 .48 
nie może być widziana przez studio

wanie Ved, ofiary czy dobro
czynność, 1 1 .48 

niezliczona ilość wszechświatów 
widziana w jednym miejscu, 1 1 . 1 3  
(zn) 
objawia niezliczoną ilość oczu, ust, 

szat, ornamentów, 1 1 . 1 2  
objawia wszystko od razu, 1 1 .6 ,  

1 1 .7 

Fonna kosmiczna 
objawia zagładę żołnierzy na Polu 

Kuruk�etra, 1 1 .27 ,  1 1 .28,  
1 1 .32-34 

objawiona w materialnym świecie 
dzięki wewnętrznej mocy, 
1 1 .47 

planety trzymane w dłoni, 1 5 . 1 4  
pochłania ludzi, pali światy, 1 1 .29, 

1 1 .30 
pokazana, aby odwieść od fałszy

wych, 1 1 .3 ,  1 1 .54 
pokazana, aby przyciągnąć tych, 

którzy nie mają miłości do 
K!ll)Y, 1 1 .54  

pokazana w materialnym świecie 
przez wewnętrzną moc, 1 1 .47 

porównana do słońca, 1 1 . 1 2, 1 1 . 1 7, 
1 1 .47 

widziana przez wielbicieli, półbogów 
i Vyasę, 1 1 .22-23, 1 1 .47, 
1 1 .48, 1 8 .77 

widziana przez wszystkich z roz
budzoną wizją duchową, 
1 1 .20 

widziana również przez Sanjayę, 
1 8.77 

wielbiciele nie są żądni, aby oglądać, 
1 1 .5 ,  1 1 .48-50, 1 1 .54 

wielbienie K!l!lY w, 9. 1 5  (zn) 
wyklucza wymianę miłości, 1 1 .49 
zamanifestowana częściowoDuryo-

dhanie, 1 1 .47 
zawiera nieograniczoną ilość fonn, 

brzuchów, ust, oczu, 1 1 . 1 6  
zdumiewa wszystkie systemy pla

netarne, 1 1 .20 

G 
Gadadhara, Acarya, pokłony dla, s. I 
Gandharvas 

K!lr:ia jako Citraratha wśród, I 0.26 
na wyższych gałęziach drzewa ban

yanowego, 1 5 .2 
oglądają fonnę kosmiczną w zdu

mieniu, 1 1 .22 
Gar:ic;liva, łuk Arjuny wyślizguje się z 

jego rąk, 1 .29 
Ganges 

emanuje ze stóp K!lr:iY. s.28 
jako święta rzeka, 6 . 1 1 - 1 2  
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Ganges 
jego wody porównane doBhagavad

gity, s.28 
K�Qa jako, 1 0.3 1 

Garbhii dhii na-samskiira ,  poczęcie 
dziecka w boskiej atmosferze, 
1 6 . 1 -3  

Garbhodakaśiiyi Vi�QU 
Brahmii zrodzony z Jego pępka, 

1 1 . 37 
jako puru�a-avatiira, 10.20 
spoczywa na wężu Viisuki, 1 1 . 1 5  
wchodzi we wszechświaty, 7.4, 9.8 

Garga Upani�ad, cytowany, 2.7, 9.6 
Giiii.fa (marijuana), P!llona przez pseu

dcrwielbicieli Sivy, 3.24 
Garuda 

K�Qa jako, 1 0.30 
Vi�QU noszony przez, 1 2 .6-7 
zmusił ocean, aby zwrócił wróblowi 

jego jajeczka, 6. 24 
Gaurakiśora, w sukcesji uczniów, s.30 
Giiyatri 

dyskutowana, 1 0.35  
K�Qa jako, 1 0.35  (zn) 

Gitii-miihiitmya, I .  I 
Ghriii:iam ga tat-piida-saroja-saurabhe, 

wersy cytowane, 2 .61  
Gniew 

Arjuny lęk przed działaniem w, 1 6 .5 
demony spętane przez, 1 6. 1 1 - 1 2, 

1 6. 1 8  
jako cecha demoniczna, 

1 6 .4 
jako jedna z bram wiodących do 

piekła, 1 6.2 1 
jako manifestacja ignorancji, 3 .37  
jako przyczyna złudzenia, 2.63, 

3. 37 
jest się jego sługą, jeśli umysł nie 

został pokonany, 6.6 
kontrolowany przez wypełnianie 

własnych obowiązków, 5.29 
pokonany przez samo-realizację, 

1 8.53  
rozwija się z pożądania, 2.62, 3.37, 

1 6 . 1 -3 
tolerowanie, 5.23 
w świadomości Km1y staje się nawet 

przyjacielem, 3 .38 
wolność od, 2.56, 4. 1 0, 5.26, 1 6. 1 -

3 (zn) 

Gniew 
wolność od poprzez powstrzymanie 

oddechu, medytację, 5.27-
28 ( zn) 

wykorzystany przez Hiinumana w 
walce, 3 .37  

zanieczyszcza całe ciało, 1 6. 1-3 
żywa istota opanowana przez, 

7.27 
Godiisa, jako sługa zmysłów, 6.26 
Goloka 

drzewko oddania sięga do, 1 0.9 
jako główna z planet VaikuQt}la, 

1 5 .6 
jako najwyższy, ostateczny cel ,  

1 1 .55 
jako oryginalna planeta, s . 1 9-20 
jako osobowa siedziba, 9. 1 1  
krowy surabhi na, 1 0.28 
nie ma powrotu z, 8 . 1 5 ,  1 5 .6 (zn) 
nie oświetlana przez słonce, księżyc, 

elektryczność, 1 5.6 
nie różna od K!1QY, 8.21 
opis, 8.2 1 
osiągana przez miłość do K!1QY. 

8.28 
osiągana przez poznanie Kr�Qy, 

6. 1 5, 7.30 
realizacja Brahmana daje wstęp, 

7.28 
wielbiciele nie pragną być przenie

sieni na, 1 1 .5 5  
wielbiciele osiągają, 8. 1 3  
wszystkie sprawy trzech światów 

prowadzone z, 8.22 
Go/oka eva nivasaty akhiliitma-bhu

ta�. przytoczenie, s. 1 8, 6. 1 5 , 
1 3. 1 4  

Goloka VJlldiivana, (Zob. również Niebo 
duchowe, Najwyższa Siedziba, 
VJlldiivana) 

Gopiila Bhana Gosviimi, pokłony dla, 
s. I 

Gosviimi 
definiowany jako ktoś, kto kontroluje 

zmysły, 5 .23 
jako ten, który kontroluje umysł, 

6.26 
narodziny w ich rodzinach szczęś

liwe, 6.42 
zna szczęście płynące ze zmysłów 

transcendentalnych, 6.26 
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Govardhana Hill 
nikt nie może imitowac Kr.il)Y przez 

podniesienie, 3 .24 
podniesione przez Kr.il)ę, I O. 36 

Govinda 
jako pełna ekspansja towarzyszy 

wielbicielom, s.22 
jako przyjemnośc zmysłów i krów, 

9. 1 I 
Kr.il)a adresowany jako, 1 . 32-35, 

2.9 
Kr.?l)a jako pierwotny, 2.2 
oglądany oczyma przesłoniętymi 

mgłą miłości, 6.30, 9.4 
sanras zakochani w, 3 .  I 3 
takim jakim jest na Goloka Vrnda-

vana, 8.2 1 
znaczenie imienia, I . I  5, 1 .32-35 
żywa istota powinna zadowalac Jego 
zmysły, 1 3 .2-35 (zn) 

Grhastha 
· spełnia ofiary dla dalszego oświe

cenia, 8.28 
doskonalośC przez wstrzemiężliwośc, 

4.26 
dobroczynnośc, samo-kontrola i 

ofiary obowiązkiem, I 6. 1 -3  
Grzech 

analizowany w Padma Puril!Ja, 9.2 
Arjuna lęka się, że narazi się na, 

1 .36-38 
Arjuna wolny od, I 5.20 
Arjuny pytania, dlaczego ktoś jest 

zmuszany do, 3.36 
człowiek zrealizowany wolny od, 

5.25 I 
Dusza Najwyższa me jest przyczy

ną, 3.36 
dziwne, żeby popełniac grzech dla 

zdobycia szczęścia, 1 .44 
jako vikarma, 1 .44, 2.47, 3. 1 6, 

3.36 
K!11)a obiecuje Arjunie uwolnic go 

od grzechu, 1 8.66 (zn) 
nie leży w prawdziwej naturze istoty, 

3.36 
nie powstaje, kiedy ktoś działa nie 

zważając na szczęście czy 
niepowodzenie, etc„ 2.38 

nie przyjmowany przez Najwyższe
go Ducha, 5. 1 5  

oczyszczony przez ofiarę, 2.22, 4.30 

Grzech 
prilyaicitta, system ablucji przed 

śmiercią, 1 .43 
przekroczony przez służbę oddania, 

5 .25,  7.28, 9.2, 1 0. 1 2- 1 3  
przekroczony przez wiedzę trans

cendentalną, 2 .52, 4.36-39, 
1 0.3 (zn), 1 8. 7 1  

przyczyny, 1 .44, 2.47, 3 . 1 6, 3.36, 
4.3 1 

ściągnięty przez nieofiarowane po
żywienie, 1 .4 1 ,  3. 1 3- 1 4, 6. 1 6  

w formie nasienia i jako owocujący, 
9.2 

wolnośc przez gu!Je dobroci, 1 4 .6 
wolnosc przez utożsamienie się z 

Brahmanem, 6.27 
w relacji do pracy i działania, 2.2 1 ,  

2.33, 4. 1 6, 4.2 1 ,  5 . 1 0, 1 8.47 
zabicie sześciu typów napastników 

nie powoduje, 1 .36 
żądza jako symbol, 3.4 1 

Gudilkeśa 
Arjuna jako, 2. 1 0, 1 0.20 
znaczenie, 1 .24, 1 0.20 

GU!JY 
Arjuna napominany do przekrocze

nia, 2.45 
asceza odpowiednio do, 1 7 . 7 ,  

1 7 . 1 3-20 
determinacja odpowiednio do, 

1 8. 33-35 
dobroczynnośc odpowiednio do, 

1 7.7,  1 7.20-22 
Dusza Najwyższa transcendentalna, 

1iva nie, 1 3 .5  
dusza poza, 1 3 .32 
działanie i czynności w relacji do, 

s. 1 4, 3.5, 5 . 1 3, 5 . 14, 1 4. 1 6, 
1 4. 1 9, 1 8.23-26, 1 8.60 

elewacja w, 1 7 .2  
jako manifestacje energii K r.il)Y, 

7. 1 2  
jako temat rozdziału XIV ,  s.6 7 1 -

700 
jako warunkujące i wiążące ze świa

tem materialnym, 3.27-29, 
1 4. 1 ,  1 4.5-9, 1 4 .27, 1 8 . 1 9  

kalają wiedzę, 1 4.2 
kalają żywą istotę, 14.5 
Kr.ma transcendentalny do, s. I O, 

7. 1 2  (zn), 1 1 .38, 1 4. 1 9  
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Gut;y 
manifestują i odżywiają materialny 

świat, 5 . 1 0, 1 5.2 
nabywane przez duszę, 3 .5  
nic poza, 14. 1 9  
niezamanifestowane jako pradhiina, 

1 3 . 7  
obcowanie z ,  I 7 .2  
oddziaływanie, 1 4. 1 0  (zn) 
odpowiednio do vart;as, 4. 1 3 ,  7. I 3, 

9.32, 1 8.4 1 
ofiary odpowiednio do, 3. I 2, 1 7. 7, 

1 7. 1 1 - 1 3  
Paramatma ich mistrzem, 1 3. I 5 (zn) 
pochodzą z korzenia drzewa ban

yanowego, I 5 .  I 
pożywienie odpowiednio do, 1 7. 7-

8- 10 
praca kogoś nieprzywiązanego do, 

4.23 
pracownicy odpowiednio do, 1 8.26-

28 
proces przekraczania, s. 1 0- 1  I ,  s.20-

2 1 ,  3 .35,  1 3.24, 1 4.22-25-
26, 1 5 .20 

przecznaczenie tych, którzy usytuo-
wani są w, 1 4. 1 8  (zn) 

przyswajane przez żywą istotę, 7. 1 2  
rezultaty rozwijane z, I 4. 1 7  (zn) 
szczęście odpowiednio do, 1 8.36-

37-39 
symptomy, 1 4. 1 1 - 1 3  
śmierć w, 1 3. 1 3- 1 5  
trudne do przezwyciężenia, 7 . 1 4  

(zn) 
uwarunkowane dusze nęcone przez, 

6 .37 
Vedy zajmują się głównie, 2.45 
wiara odpowiednio do, 1 7  .2-4 
wiedza odpowiednio do, 1 8.20-22 
.:1szystkie żywe istoty zwiedzione 

przez, 3.33, 7 . 1 3 (zn), 1 8.40 
znaczenie wyrazu gut;a, 7 . 1 4  
zrozumienie odpowiednio do, 1 8.29-

32 
(Zob. również Dobroć, Ignorancja, 

Pasja) 

H 
Hanumin 

jego gniew zaangażowany w służbę, 
3 .37 

Hanumin 
na chorągwi Arjuny, 1 .20 (zn) 
współpracował z Panem Ramą, 1 .20 

Hare K!lQa 
chroni wielbicieli od upadków ze 

ścieżki oddania, 9 . 3 1  
dla czystości wewnętrznej, 4.39, 

1 3.8- 1 2, 16 .7  
dla osiągnięcia najwyższego przez

naczenia, 8 . 1 3, 1 2 .6-7 
intonowana dla ciała transcendental

nego, 8.6, 9.3 1  
intonowana 3 00  OOO razy dziennie 

przezHarid8sę1bilkura, 6.44 
jako łatwa droga do elewacji, 1 6.24 
jako mantra dla całego świata, 

s.28 
jako medytacja, 6 .34, 8.8 
jako najczystsza reprezentacjaK!lQy, 

10.25 
jako najlepsza ofiara, 1 6. 1 -3 
jako najlepszy proces, aby uczynić 

człowieka zadowolonym, 
1 3 .8- 1 2  

jako proces pamiętania, 8.5,  8.8, 
8. 1 4  

jako służba oddania, 4.39, 8 .  I 4, 
9.20, 1 0.9, 1 2.9, 1 4.27 

jako środek do kontroli języka, 
1 3.8- 1 2  

jako środek do zadowolenia K!lQY. 
1 2.6-7 

jako środek do zrozumienia K!lQY, 
7 .24 

jako ucieczka od stworzenia i znisz
czenia, 8. 1 8  

jako wewnętrzna energia tańcząca 
na języku, 1 2.8 

jako zajęcie brahmaciiń, 4.26 
jej intonowanie jedyna drogą w Kali

yuga, 8. 1 1  
postęp przez słuchanie, I 3.26 
powinna być intonowana bez przer

wy, 9 .31  
przyjemność płynąca z intonowania, 

9.2 
zapoczątkowana przez Caitanyę w 

Benares, 10. I I 
zawiera om, 8. 1 3  

Hariiv abhaktasya kuto mahad-gut;ii, 
wersy cytowane, 1 .28 

Hardwar, jako święte miejsce, 6. 1 2  
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Harer niima harer niima harer niimai-
1·a kernlam. wersy przytoczo
ne. 6. 1 1 - 1 2  

Harer niimiinukinanam, jako zajęcie 
brahmaciiri, 4.26 

Haridisa ThBltur 
cierpiał, aby szerzy<': świadomośc 

Boga, 1 1 .55 
oparł się Miiyii Devi, 2.62 
nie jadł, dopóki nie skoilczył intono

wania 300 OOO imion, 6. 1 7 
podniesiony do godności niimiiciir

ya, 6.44 
Ha{ha-yoga 

jako dziecinna droga do zadowo
lenia Najwyższego, 1 3 .25 

ktoś praktykujący ją musi umrzeć w 
odpowiednim czasie, 8 .23 

praktykowana w celu osiągnięcia 
doskonałości, 4.28 

proces oddychania jogicznego opi
sany, 4.29 

przeznaczona do kontrolowania pię
ciu rodzajów powietrza, 2. 1 7  

wiele przeszkód do praktykowania, 
6.20-23 

He k�IJa karu1Jii-sindho, modlitwa, 
s. I 

Hiqimba, demon zabity przez Bhimę, 
1 . 1 5  Himalaje, Km1a jako, I 0.25 

HiraQyagarbha, Brahma zrodzony z, 
10.6 

HiraQyakaśipu 
jego plany pokonane przez material-

ną energię, 7 . 1 5  
prześladował syna, 4.8 
spełniał pokuty w ignorancji, 1 7 . 1  9 
zabity przez K�l)ę, 1 6.20 

H�ikeśa 
forma kosmiczna adresowana jako, 

1 1 .36 
ignorant zapomina o, 3 .27 
imię to wskazuje, że Kr�l)a wie 

wszystko, 1 .25 
jako kompletna ekspansja, 8.22 
jako Pan wszystkich zmysłów, 1 .2 1 -

22, 6.26, 1 3 .3 ,  1 8.46 
jako święte miejsce, 6 . 1 2  
K�Qa jako, 1 .20, 1 .25,  2 .  1 O, 1 8. 1 
może zrozumie<': cel, w jakimArjuna 

ogląda armie, 1 .24 

Hr�ikeśa 
znaczenie zwrócenia się do K�l)Y 

jako, 1 . 1 5 ,  1 8. 1  

I 
Ignorancja 

Arjuna umieszczony w, s.6 
czasami pokonuje dobro<': i pasję, 

1 4 . 1 0  (zn) 
cztery oznaki, 3 .29 
definiowana jako niewiedza oK�l)ie, 

4.9 
determinacja w, 1 8.35 ( zn) 
dezorientuje i okrywa wiedzę, 5 . 1 5  
dobroczynnośC w gu!Jie, 1 7  .22 
działanie w, 14. 1 3, 14. 1 6 ( zn), 1 8.25 
jako demoniczna cecha, 1 6.4 (zn), 

1 6. 1 3- 1 5, 1 6. 24 
jako manifestacja energii K�y, 7 . 1 2  

(zn) 
jako myślenie, że ciało jest duszą 

(jażnią), 3.29 
jako przyczyna grzechu, niewoli i 

cierpienia, 4. 3 1 ,  4.38, 5 . 1 4  
jako przyczyna wyższej i niższej 

natury, 1 3.5  
jako przywiązanie do rezultatów, 

2.42-32, 3.25 
jako siła (cecha) natury, s. 8 
jest przeszkodą w realizacji, 4.40, 

1 6 .  1 -3  
ktoś w gu1Jie czci duchy i upiory, 

1 7.4 ( zn) 
manifestuje się jako gniew, 3 .37  
nieposłuszny skazany na, 3.32 
obowiązki porzucone w, 2.32, 1 8 .7 
ofiara w gu!Jie, 1 7. 1 3  
piekielne światy przeznaczeniem 

tych w, 1 4. 1 8  (zn) 
pokonana przez Arjunę, 1 .24 
powoduje, że ktoś obarcza K�l)ę 

odpowiedzialnością, 5 . 1 5  
pożądanie symbolem, 3.39 
pożywienie w gu!Jie, 1 7.8- 10  (zn) 
pracownik w, 1 8.28 (zn) 
prowadzi do błędnej identyfikacji 

Duszy Najwyższej z duszą 
indywidualną, 2.29 

prowadzi do narodzin w królestwie 
zwierząt, 1 4 . 1 5  (zn) 
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Ignorancja 
przyczyną tego, że ktoś próbuje 

dostosować się do świata, 
2 .5 1 

przyczyną złudzenia; kończy się 
szaleństwem, lenistwem i 
ospałością, 6.6,  1 4.8-9-9, 
1 4. 1 3, 1 4. 1 7  (zn) 

rozpacz jako oznaka, 2. 1 
rezultaty gu1:1y dyskutowane, 1 4.8, 

14. 1 3  
rozwiana przez Gite, oddanie i guni, 

2 . 1 6, 2.50, 4.42, 7 . 1 ,  1 0. 1 1 -
1 3 ,  1 5 .20, 1 8 .72 

Śivajako inkamacjatamo-gu1Jy, 7 . 14  
szczęcie w,  1 8.39 (zn) 
wiedza w gu1:1ie, 1 8.22 (zn) 
wszystkie uwarunkowane istoty 

rodzą się w, 1 8.22 
wyrzeczenie w gu1:1ie, 1 7 . 1 9, 1 8.7 
wzrasta odpowiednio do wątpli
woścci, 4.42 
zrozumienie w, 1 8.32 

_ zrównana ze snem, 1 .24 
lhii yasya harer diisye karmalJii ma

nasii girii, wersy przytoczone, 
5 . 1 1  

Iksvaku 
· poinstruowany poprzez sukcesję 

uczniów, s .3,  4. 1 (zn), 4. 1 6  
przodek dynastii Raghu, 4. 1 

llavartava�a. Ziemia znana poprzednio 
jako, 6.43 

lmam -vivasvate yogam prokta viin 
aham avyayam, wersy cytowa
ne, s. 3 

Imię 
dlaczego intonowane przez Caita

nyę, 2.46 
impersonaliści obawiają się adreso

wać K!lQę przez, 9. 14  
intonowane, aby przenieść s ię  na 

K!lQalokę, 8. 7 
intonowanie jako najlepsza metoda 

realizacji duchowej w Kali
yuga, 3 . 1 0, 6 . 1 2  

intonowanie oznaką zaawansowane
go życia duchowego, 6.44 

korzyści płynące z intonowania, 
2.46, 3 .38  

K!lQY i On Sam nie są  różne, s.24, 
1 2.8 

Imię 
K!lQY nie jest sekciarskie, s. 1 8, 1 .24 
K!lQY nie może być zrozumiane 

przez zmysły, 6.8 
K!lQY odpowiednio do Jego czyn

ności, 1 . 1 5  
nie powinno być intonowane bez 

znajomości filozofii, 3 . 1  
om tat sat wypowiadane w połącze

niu z, 1 7.23 
intonowane 300 OOO razy dziennie 

przez Haridasę Thakura, 
6. 1 7, 6.44 

świat staje się radosny słysząc 
K!lQY, 1 1 .36 

wysławiane przez mahtitmtis, 9 . 1 4  
Impersonalistyczna realizacja, Zob. 

Realizacja impersonalistyczna 
Impersonaliści 

Brahman obiektem ich medytacji, 
1 2 . 1  

czasami akceptują K!lQę jako Bha
gavilna, 1 0. 1 5  

czczą pięć rodzajów półbogów, I 7 .  4 
czczą siebie samych jako Najwyż

szego, 9. 1 5  
ich przywiązania analizowane, 4. 1 O 
ich przywódca - Śańkaracarya -

zaakceptował K!lQą, 4. 1 2  
ich stopień zaawansowania, 2.2 
ich wyrzeczenie niedoskonałe, 2.63 
ich wyzwolenie trudne i tymczaso-

we, 4.9 
jako monopoliści V edtinta-siltry, 18. l 
jako pośrednio świadomiK!lQy, 6 . 1  O 
nie idą śladami nawetŚailkaracaryi, 

7.24 
nie mogą cieszyć się życiem, 2.63 
nie mogą być mahtitmtis, 9 . 1 4  
nie mogą rozkoszować się służbą 

oddania, 4. 1 1  
nie mogą w rzeczywistości widzieć 

formy kosmicznej, 1 1 .48 
nie mogą widzieć K!lQY. ponieważ 

jest On osłonięty brahmajyo
ti, 7 .25 

nie mogą wytłumaczyć zmysłów, 
1 . 1 5  

nie mogą zrozumieć K!lQY. 7 .3 ,  
10. 1 9  

nieświadomi pogwałcenia praw 
K!lQY. 7.28 
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Impersonaliści 
poświęcają osobowość przez wto

pienie się w Absolut, 4.25 
powracają do materialnego świata, 

2.63, 4. 1 1  
powstrzymują się od obowiązków z 

powodu lęku, 4. 1 8  
przerażeni koncepcją zachowania 

osobowości po śmierci, 4. 1 O 
ryzykują tym, że mogą nie zreali

zować Absolutu, 1 2.5 
utrzymują, że Brahman przyjmuje 

formąiivy, 8 .3  
utrzymują, że  K�Qa nie ma formy, 

7.7, 7.24 
według nich, K�Qa nie może jeść, 

2.63, 9.26 
wolą wibrować om, 7.8 
wtapiają się w brahmajyoti, s.22, 

4. 10, 4. 1 1 , 4.25, 7 .4, 8. 1 3, 
1 8.55 

wyśmiewają kult świątynny, 
9. 1 1  

wyzwolenie jest dla nich Najwyż
szym, 3 . 1 9  

zgodni, co do nieśmiertelności duszy, 
2. 1 6  

(Zob. również Brahmavadi, Maya
vadi) 

Indra 
czczony w gu!Jie dobroci, 1 7  .4 
jego czczenie odradzane przez 

K!lQą, s. 1 8  
jego kapłanem Brftaspati, 1 0.24 
K�Qa jako, 1 0.22 
K�Qa jako Brhat-sama śpiewana 

dla, 10.35 (zn) 
jako wyznaczony urzędnik, 3 . 1 4  
obdarza Arjunę różnymi militarnymi 

upominkami, 2 .33 
ofiary dla, 4.25 
osiąganie jego planety, 7.23 
szef półbogów zarządzających, 

8.2 
. zrodzony z NarayaQa, 1 0.8 
Indraloka 

jako cel, 9. 1 8, 9.20 
jako siedziba Indry, 1 0. 24 
pijący some rodzą się na, 9.20 

Indriya!Ji hayanabhur vi$ayams te$u 
gocaran, wersy przytoczone, 
6.34 

Indywidualność 
jako wieczna, zapewniona przez 

K�Qę, 2. 1 2  (zn), 2.23, 2.39 
jej zniszczenie czymś piekielnym, 

1 8 .54 
K�QY i żywych istot, s. 1 2, 2.38, 

5 . 1 6, 6.39 
obecna w jedności, 1 5 . 1 6  
utrzymywana na gruncie ducho

wym, 2. 1 2, 1 8.55  
zachowana nawet po wyzwoleniu, 

2.39, 4.25, 5. I 6, I 4.2 
zasadnicza dla bhakti-yogi, I 4.26 
złożona w ofierze w ogien Brahma

na, 4.25 
Inkarnacje 

fałszywe, 3 .24, 7. 1 5 ,  I 1 .48, 1 6. 1 7  
informacje dane w Brahma-sam hi-

ta, 4.5 
jako arca-vigraha, Bóstwo, I 2.5 
jako manifestacje puru$a, 10.20 
jako manifestacje wewnętrznej ener-

gii, 9. 1 I 
jako sześć typów avataras, 4.8 
ich misja, s. 1 5 ,  4.7, 4.8 
K�Qa jako żródło, 2.2, 4.8-9, 4.35 , 

I I . I ,  I 1 .54 
Kr�Qa zstępuje, gdy bezbożność, 

4.6, 4.7 
kryterium ustalone przez formę 

kosmiczną, I 1 .3 
materialnych jakości K�Qy, 

1 0.32 
mogą pojawiać się wszędzie, 4. 7 
nie powinny być akceptowane, jeśli 

nie ma mowy o nich w pis
mach świętych, 4. 7 

opisy dane w Bhagavatam, 2.2, 
I 1 .54 

Pana Caitanyi pojawiła się w Kali
yuga, 4.8 

pierwotne i wtórne, 4.8 
pojawiają się planowo, 4.6, 4. 7, 

4.8 
przytoczone w PuraQach, I O. I 8 
rajo-gu!Jy i tamo-gu!Jy, 7 . 1 4  
wymienione, 6.47 

Inteligencja 
Arjuny zdezorientowana, 3.2 
czasem pokonana przez umysł, 6.34 
dawana przez K�Qę do zrozumie-

nia Ved, I 5. I 5 



Indeks generalny 963 

Inteligencja 
definiowana jako zdolność analizo

wania rzeczy we właściwej 
perspektywie, 1 0.4-5 

dwie klasy inteligentnych ludzi, 2.69 
doskonale kontrolowana przez 

mędrca, 4.2 1  
jako element materialnego ciała, 

1 3.6-7 (zn) 
jako jedna z ośmiu oddzielonych 

energii, 7 .3  (zn) 
jako sąsiad duszy, 3.40 
jako siedlisko żądzy, 3.40 (zn) 
jażń transcendentalna do, 3.42 
kiedy stracona, ktoś upada w mate-

rialno bajoro, 2.63 
kogoś drogiego K�Qie, zgodna z 

Jego, 1 2 . 1 3- 1 4  
koniecznie powinna być skoncentro

wana na K�!Jie, s.26, 2.65, 
2.68, 5 . 1 7, 8.7, 1 2.8 

kontrolowana przez medytację, pow
strzymanie oddechu, 5.27 (zn) 

K�Qa jako, 7 . 1 0  (zn), 10.33 
ludzie w ogólności mają małą, 2.42-

43 
może uwolnić z więzów pracy, 2.39 
nie musi być wysoko rozwinięta, 

aby osiągnąć K�!Ję, s.27 
obojętność (wynika) z uwolnienia 

się od, 2 .5 1 
ogólnie nie mają jej kobiety, 

1 .40 
porównana do kierowcy pojazdu

ciała, 6 .34 
potrzebna, aby skoncentrować się w 

transie, 6.25 
stała, kiedy zmysły powściągnięte, 

2.6 1 ,  2.67, 2.68 
stracona lub żle ukierunkowana u 

osób demonicznych, 7 . 1 5 , 
1 6.9 

studiowanie Gity uważane za wiel
bienie z, 1 8. 70 

stworzona przez K�Qę, 1 0.4-5 
tych, którzy są niezdecydowani -

rozproszona, 2.41 
używana tylko w celu oczyszczenia 

się, 5 . 1 1 
vyavasiiyiitmikii, 2.41  
w buddhi-yodze, IO. I O  
w pasji wypaczona, 1 8. 3 1  

Inteligencja 
wyższa od umysłu, niższa od duszy, 

3.42 
wzmacnia umysł, 3.43 

Interes własny 
celem - osiągnięcie Vi�Qu, 3 . 7  
czysty wielbiciel nie ma pragnień 

związanych z, 8. 1 4  
definiowany jako poddanie się 

K�Qie, 1 .30 
jako Vi�QU, 1 . 3 1  
każdy pracuje dla, 6. 1 

Intoksykacja 
jako schronienie sfrustrowanych im

personalistów, 4. 1 O 
jako ucieczka tych, którzy są sfrus-

trowani, 1 4 . 1  7 
dla yogina niewłaściwa, 6.20-23 
jako demoniczne zajęcie, 1 6 . 1  O 
w gu!'ie ignorancji, 1 4.8 

Intonowanie 
chwałK�QY przez mahiitmiis, 9. 14  
Hare K�Qa dla ukonstytuowania 

ciała duchowego, 8.6 
Haridasy Thakura, 6. 1 7, 6.44 
hymnów przez półbogów w czasie 

manifestowania formy kos-
micznej, 1 1 .2 1 

jako K�Qa, 1 0.25 
jako najlepsza metoda realizacji w 

Kali-yuga, 2.46, 3 . 1 0, 6. 1 1 -
1 2, 8. 1 1  

jako oznaka rozwiniętego życia du
chowego, 6.44 

jako proces oddania, 8 . 1 4, 1 0.9, 
1 2.6-7. 1 4.27 

jako środek dla zadowolenia K�Qy, 
1 2 .6-7 

jako środek do odczucia przyjem
ności, 9.2 

jako środek na osiągnięcie najwyż
szego przeznaczenia, 2.46, 
1 2.6-7 

jako środek na pamiętanie i zrożu
mienie K�!IY. 7.24, 8.5,  8.8 

jako zajęcie brahmaciiri, 4.26 
nie polecane bez filozoficznej pod

budowy, 3 . 1  
oczyszcza lustro umysłu, 3 .38, 4.39, 

1 6.7 
om tal sat, 1 7.23 (zn) 
polecone przez PanaCaitanyę, 2.46 
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Intonowanie 
przez demony, 1 6. 1 0  

_ (Zob. również Sankirrana-yaJna) 
lśiiviisya 

całkowite wyrzeczenie wymaga 
świadomosci, 5 .2  

jako formuła pokoju, 2.67, 5 .29  
K�i:ia właścicielem wszechswiata, 

s. 1 4, 2.6§, 4.35 
przytoczony w lśopani�ad, 5 . 1 0  
wszystko użyte dla zadowolenia 

_ K�i:iy. 2 .71  
lśiiviisyam idam sarvam, przytoczenie, 

2.7 1  
{śopani�ad, cytowany, 5 . 1 0  
fśopani�ad, cytowany, 5 . 1 0  
lśvara, Zob. Kontroler (svara Puri, w sukcesji uczniów, s.29 
lśvara/;lparama/;I krp:ial;i sac-dd-iinan-

da-vigraha/;I 
wers cytowany, 2 .2 
wers przytoczony, 1 2- 1 3 , 4. 1 2, 7 .3 ,  

- 7.7, 9. 1 1  
lśvara/;I sarva-bhutiim hrd-deśe' r:Juna 
_ tif{hati, przytoczenie, 6.29 
lśvariinam vaca/;I saryam tathaivii-

can·ram kvacit, wersy cytowane, 
3 .24 

J 
Jaqabharata, jako imię Bharaty Maha

raja, 6.43 
Jagai, typowy nariidhama, wyzwolony 

przez Nityanandę, 7 . 1 5  
Jagannatha, w sukcesji uczniów, s.30 
Jagat-pare, Pan wszechświata, IO. I S  

{zn) 
Janaka 

jako światły przywódca społeczny, 
7. I S  

należy go naśladować, 4. 1 6  
osiągnął doskonałosć poprzez wy

pełnianie swoich obowiąz
ków, 3.20 

osiągnął samo-realizację, ojciec 
Sity, 3 .20 

Janaloka, elewacja na, 9.20 
Janardana 

jako pełna ekspansja, 8.22 
K�i:ia adresowany jako, 1 .37-38, 

3. 1 ,  10. 1 8  

Janmiidyasya yaro' n vayiid itarataś 
ca, cytat, 3 .37,  9.2 1 ,  1 8 .46 

Japa 
jako najlepszy proces, 9.27 
jako przedstawienie dowodu w lo

gice, 1 0.32 
Jayadhanna, w sukcesji uczniów, s.29 
Jayadratha 

gotowy umrzeć za Duryodhanę, I .  9 
uważany za już zabitego, 1 1 .34 

Jayatirtha, w sukcesji uczniów, s.29 
Jażń {dusza) 

Arjuna napominany, aby był osa-
dzony w, 2.4S 

Arjuna zapytuje o, 8. 1 
dwie klasy ludzi realizujących, 3 .3  
jako cierpiąca lub radująca się w 

towarzystwie umysłu i zmys
łów, 6.34 

jako kontroler umysłu i niższejjażni, 
3.43, 6.26 

jako wieczna natura żywej istoty, 
8.3 

K�i:iajakoJażń w sercu wszystkich, 
1 0.20 

mieszka w ciele, nie może być za
bita, 2 . 1 9, 2.29 

najłatwiej ją zrozumieć przez Gire, 
2.29 

nie ma niewoli dla kogos mocno 
usytuowanego w, 4.4 1 

nie ma obowiązków dla kogos, kto 
czerpie przyjemnosć z, 3 . 1 7  

nie robi nic, S .8-9, 1 3.30 
postrzeganie, 6.2S, 9.2 
poswięcona w ogniu Brahmana, 4.25 
powinno się mysleć tylko ojej zado-

woleniu, 6.25 
poznana przez spekulację i oddanie, 

3.3 
raduje się przez siad wiedzy, 4.38 
szczęście osi�ane przez stałosć w, 

6.28 
transcendentalna wobec zmysłów, 

umysłu i inteligencji, 3.43 
zadowolenie w, 2.SS 

Jezus Chrystus, poswięcił swoje życie 
dla głoszenia swiadomosci Boga, 
I I .SS 

Jiva,Zob. Dusza, Dusza uwarunkowana, 
Jiviitmii, Ż ywa istota 
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Jiva Gosvami 
pokłony dla, s. 1 
przypomina, że Km1a powinien być: 

uszanowany we wszystkim, 
9. 1 1  

w sukcesji uczniów, s.29 
Jiviitmii 

usytuowana razem z Paramatmą na 
drzewie ciała, 2 .20, 2.22 

(Zob. rownież Dusza, Dusza uwarun
kowana, Żywa istota) 

Jiiiina-yoga 
definicja, 1 0. 1 0  
jako część: drabiny yogi, 6.3  
jako rezultat karma-yogi, 6.47 
jako środek do połączenia się z 

Prawdą Absolutną, 6.46 
jako temat Gity, 2. 72 
jako trudna ścieżka samo-realizacji, 

6.20-23, 1 2 .5 
nie można zrozumieć: K�QY przez, 

9 .2 
nie przyjmowana przez żyjących w 

małżeństwie, 6 . 1 3- 1 4  
prowadzi d o  bhakti-yogi, 5.29 
różna od bhakti-yogi, 1 2 .5 
wielbiciele " trzeciej klasy" mają 

skłonności do, 9.3 
Jiiiini 

jako najlepszy spośród pobożnych, 
drogi K�Qie, 7 . 1 7 - 1 8  

najwyższy, ten, który myśli oK�Qie, 
s. 25 

przychodzi pełnić służbę oddania, 
kiedy sfrustrowany, 7 . 1 6  

uważany za tego.który mieszka w 
K�Qie, 7 . 1 8 ( zn), 7. 1 9  (zn) 

zalcłopatany w próbie zrozumienia 
K�Qy, 7 . 3  

Jiiana-ktu:uf a, jako ofiara na rzecz 
wiedzy, 4.3 3  

Jiianasindhu, w sukcesji uczniów, s.29 
Jiianiigni� sarva-karmii1.1i, przytocze

nie, 5 . 1 6  
Jiiiinnm, jako wiedza o jażni (duszy), 

3 .41  
Jiiiinam parama-guhyam me yad-vi

jiiiina-samanvitam, wers przy
toczony, 3 .41  

Jiiiinamaya, rozwija się w myślenie, 
czucie i wolę, 1 3 .5 

lu$tam yadii paśyaty anyam iśam asya, 
wersy przytoczone, 2.22 

Jyoti-rilpam sampadya svena, wersy 
przytoczone, 1 5  . 1  7 

Jyotim$i vi$f.1Ur bhavaniini vi�1.1u�. 
przytoczenie, 2. 1 6  

Jyotif{oma 
K�Qa jako, 9. 1 6  
ofiara mająca na celu osiągnięcie 

wyższych planet, 2.42-43 

K 
Kaivalyam 

jako jedność: z Najwyższym, 6.20-
23 

jako konstytucjonalna pozycja, 
6.20-23 

Kii/a, jako przewodzące bóstwo czasu, 
8.23 

Kali, jej kult polecany dla jedzących 
mięso, 3 . 1 2  

Kali-yuga 
cechy charakterystyczne i czas 

trwania, 4. 1 ,  8.1 7 
cechy charakterystyczne ludzi w, 

2.46, 6. 1 1 - 1 2  
inkarnacja Pana Caitanyi dla, 4.8 
intonowanie świętych imion jako 

metoda realizacji duchowej 
w, 2.46, 3 . 1 0, 6 . 1 1 - 1 2, 8 . 1 1  

system yogi trudny do praktykowa-
nia w, 6. 1 ,  6 . 3 3  

Kalki, zniszczy demony, 8. 1 7  
Karilsa 

K�Qa adresowany jako wróg, 2.52 
prześladował Vasudevę i Devaki, 

4.8 
zabity przez Km1ę, 4.8, 16 .20 
zawsze myślał o zabiciu K�Qy, 

9.34, 1 1 .55 
Kalpa-sutras, jako część: studiów do

tyczących składania ofiar, 1 1 .48 
Ka/pas, omówione, 8. 1 7  
Kamais tais tair hrt-ajiiiJnii� prapad

yante' nya-devatii�. wersy cy
towane, s. 1 7 

Kiimam ca diisye na tu kiima-kiimya
yii, wersy cytowane, 2.61 

KaQilda, jako jeden z czołowych filo
zofów, 9.2 
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Kandarpa, Kr�Qa jako bóg miłości. 
10.28 (zn) 

Kapila 
inkarnacja, wytłumaczył pradziwą 

sankhy�. 2.39 
jako jeden z czołowych filozofów 

I ndii, 9.2 
jako oszust i głosiciel ateistycznej 

filozofii sankhya, 2.39 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
Jego sankhya identyczna z filozofią 

K�QY. 2.39 
Km1a jako, 1 0.26 
należy naśladowai:, 4. 1 6  

Kara śmierci 
korzystna, albowiem oczyszcza ko

goś z karmy, 2.2 1 
popierana przez Manu-sam hita , 

2.21  
Karai:iodakaśayi Vi�Qu, jako puru�a

avatara, 1 0.20 
Kara u harer mandira-marjanadi�u, 

wersy cytowane, 2.61 
Karma 

bogactwo jako rezultat, 1 6 . 1 6  
czyjeś radości i cierpienia wynikiem, 

s.8 
czyny polecane przez Paramaunc: 

nie podlegają, 1 8 . 1 3- 1 4  
grzechu, analizowana, 9.2 
grzeszne reakcje anulowane przez 

czytanieBhagavad-gity, s.27 
korzenie drzewa banyanowego wiążą 

z, I 5.2 (zn) 
lekceważona przez demony, 1 6. 1 1 -

1 2, 1 6 . 1 6  
można ją zmienić, s .  9- 1 0  
narasta dla tych, którzy nie s ą  wyrze

czeni, 1 8. 1 2  
narodziny odpowiednio do, 9.8,  

9. 1 0, 1 4.4, 1 5 .8 
nie jest wieczna, s. 9- 1 O 
przeznaczona na ofiarę (yqjiia), 7. 1 5  
przyczyną transmigracji, s.9, 8.3 
umieszcza kogoś w gui:rach natury 

materialnej, 
użycie jej rezultatów dla dobrego 

celu, 1 2 . 1 2  
w relacji do czasu i sił natury 

materialnej, 8 
wolność od, 3 .3 1 ,  4. 14 ,  4 . 1 8, 4.37, 

1 3. 8- 1 2  

Karma 
zabijanie i jego skutki karmiczne. 

14. 1 6  
(Zob. również Czynności, Działanie. 

Praca) 
Karma-kai:rt;la 

aby zachęcić do stopniowej reali
zacji, 2.46 

jako częśi: Ved, dyskutowana, 2.42-
43, 2 .52 

jako czynności mające na celu zado
walanie zmysłów, 2.45 

jako ofiary mające zysk na celu. 
4.33 

ofiary jako Km1a, 9 . 1 6  
Karma-yoga 

definicja, I O. I O 
jako działanie w świadomości 

K�Qy, temat rozdz. V, s.267-
30 1 

jako buddhi-yoga, 2.39 
jako początek ścieżki bhakti, 6.47 
jako temat Gity, 2. 72 
jako temat rozdz. m. s. 1 5 9-209 
jako środek do połączenia sic: z 

Prawdą Absolutną, 6.46 
ktoś, kto ją pełni musi umrzei: we 

właściwym czasie, 
8.23 

lepsza w Kali-yudze od siinkhya
yogi, 6 . 1  

nie jest właściwie różna od siinkhya
yogi, 5.4 

nie ma żadnych przeszkód. aby 
pełnie, 6 .20-23 

nie można zrozumieć Km1y przez. 
9.2 

wielbiciele " trzeciej klasy" mają 
skłonności do, 9.3 

Karmana manasa vaca sarvavasthasu 
sarvada, wersy cytowane, 6 . 1 3-
14  

Karmis (c i ,  którzy pracują dla zysku) 
ich determinacja, 1 8.34 

jako robotnicy w gui:rie pasji, 1 8.27-
28  

mogą byi: promowani na  wyższe 
planety, 6.40 

nagradzani upragnionymi rezultata
mi przez Km1c:. 4. 1 1  

przychodzą do K�QY. gdy są w 
niedoli, 7 . 1 6  
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Kal"l)a 
ginie w ustach formy kosmicznej, 

1 1 .27 
jako bratanek Arjuny, 1 .8 
pomyśli, że Arjuna z lęku, 2.35 
uważany za już zabitego, 

1 1 .34 
wymieniony przezDuryodhanęjako 

wielki wojownik, 1 .8 
Kilśirilja 

dmie w konchę, 1 . 1 8  
wymieniony przez Duryodhanęjako 
wielki wojownik, 1 .5 

Kastowy system, Zob. System kastowy 
Ka(ha Upani$ad 

cytowany, 3.42, 8 . 1 6, 1 3 .5,  1 5 .7 
przytoczony, 2. 1 2, 2,20, 2.29, 7.6 

Kantikeya, zrodzony z Sivy i Piirvati, 
2.62 

Kar$ati,jako walka o egzystencje, 1 5.8 
Kaunteya, znaczenie imienia, 2 . 1 4  
Kaurawowie (Kurus) 

Arjuna adresowany jako najlepszy 
z, 4.3 1 ,  1 1 .48 

Arjuna adresowany jako syn, 2.4 1 ,  
6.43, 1 4. 1 3  

ich zwycięstwo zależy od Bhi�my, 
I . I  I 

Dhrtarawa ich ojcem, I .  I 
tylko synowie Dhrtaril�try nazywa

ni, I . I  
wskazani Arjunie przez K�i:ię. 

1 .25 
znaki wskazujące, że cała dynastia 

będzie zabita, 1 . 1 6- 1 8  
Kavis,jako ci, którzy myślą gruntownie, 

10.37 
Kena Upani$ad, cytowany, 1 0. 1 2- 1 3  
KeśiJgra-sata-bhiJgasya śatiJmśa� śiJ

drśatmaka�. wersy cytowane, 
2. 1 7  

Keśava 
jako pełna ekspansja, 8.22 
K�i:ia adresowany jako, 3 . 3 1  

Keśi, K�i:ia adresowany jako zabójca 
demona, 1 .30, 1 8. 1  

Keśinisildana, znaczenie takiego zwró
cenia się Arjuny do Km1y, 1 8. I 

Khatvilitga Mahilrilja, osiągnął świado
mość: K�i:iy. 2.72 

KibiJ vipra, kibiJ nyiJsi, śudra kene 
naya, wersy cytowane, 2.8 

Kim punar briJhmalJiJ� pufJyiJ bhakta 
,.qja�ayas ratha, wersy cytowa
ne, s.27 

Kobieta 
Caitanya nie chce cieszyć: się, 

6. 1 
dostępne na planetach niebiańskich, 

2.42-43 
ich czystość: prowadzi do dobrej 

populacji, 1 .40 
ich moralność: niska w dzisiejszych 

czasach, 1 6. 7 
jako główny przedmiot zaintereso

wania demonów, 1 6 . 1 0  
K�i:iajako sześć kobiecych bogactw, 

10.34 (zn) 
metody ochrony, 16 .7  
mogą zbliżyć: się do Najwyższego, 
nie powinny mieć wolności, 1 6 .7 
niezbyt inteligentne czy godne zau-

fania, 1 .40 
oświecony nie znajduje przyjemno

ści w, 3 . 1 7  
sannyiJsinom zakazuje się związków 

z, 1 6 . 1 -3 
skłonne do upadku, 1 .40 
wszystkie powinny być uważane jako 

matki, 1 6.9 
Yamunilcilrya spluwa na myśl o, 

2.60 
zdeprawowane, kiedy dominuje nie

religijność:, 1 .40 
Kompletna całość 

elementy składające się na, s. 1 2  
istnieją wszelkie udogodnienia dla 

żywej istoty, aby mogła zrea
lizować:, s. 1 3  

jako purnam, s. 1 4  
musi zawierać: w sobie wszystko, 

s. 1 2 - 1 3  
nie może być be z  formy, s. 1 2  

Kontroler 
kosmos manifestowany przez wolę 

K�i:iy. 9.8- 1 1 
H�ikeśa jako, 1 3.3  
K�i:ia jako ostateczny, s.9, 3.22, 

4.6 (zn), 9.8-1 1 ,  9. l I, 1 3. 1 8  
żywa istota kontroluje swoje własne 

ciało, 1 5 .8 
energii, natury i duszy, s.7, 9. 1 1 , 

13 .3  
pozycja wyższych iśvaras, 3.24 
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Krowy 
część rozrywek K�i;iy, s. 1 8  
ich łajno uważane za czyste, s. 1 3  
ich mleko symbolem najbardziej 

wartościowego pożywienia, 
1 4. 1 6  

ich ochrona obowiązkiem vaisyas, 
1 8.44 

ich rzeż (ubój) najciemniejszą igno
rancją, 1 4. 1 6  

K�Qa jako dobroczyńca, 1 4 . 1 6  
K�i;tajest wśród nich surabhi, I 0.28 

(zn) 
należy zapewnić im wszelką ochronę, 

14. 1 6  
przyjemności dostarcza im Govinda, 

I . I S , l .32-3S 
surabhi daje nieograniczoną ilość 

mleka, 8.2 1 
widziane przez mędrca na równi z 

braminem, S . 1 8  
K!'Pa 

ożeniony z siostrą DroQiiciiryi, 1 .8 
widziany przez A rjunę na polu 

bitwy, 1 . 26 
wymieniony przez Duryodhanę jako 

wielki wojownik, 1 .38  
KrPalJa, (skąpiec, sknera, kutwa) 

jako ten, który raduje się owocami 
swojej pracy, 2.49 (zn) 

opisany jako ten, który nie rozwią
zuje problemów życia, 2. 7 

nie wie, jak spożytować bogactwa, 
2.49 

wyobraża sobie, że może uchronić 
rodzinę od śmierci, 2 .7 

zbytnio przywiązany do rodziny, 
etc„ 2.7 

K�Qa 
angażuje kogoś w pobożne albo nie

pobożne czynności, 
S . I S  

asceza jako wielbienie, 1 7. 1 4  (zn) 
cechy charakterystyczne i przyczyny 

pojawiania się, s.7, s. I S ,  s. 1 8-
1 9, 3 .24, 4.6, 4.8 

daleko od wszystkiego, a jednocześ
nie blisko, 1 3  . 1 6  

daje przykład przez pracę, 3.22, 
3.23 

dmie w Swoją konchę, 1 . 14-1  S 
doi krowę Bhagavad-gity, s.28 

Kr�Qa 
dostarcza wszystkich surowców, 

3 . 1 2  
ekspansje wymienione i opisane, 

8.22 
gra na VelJU, Swoim necie, 8.2 1 
istniejące i nieistniejące w. 9. 1 9  
jako acyuta, 4.S, 1 8.73 
jako advaita, 4.S,  9.34 
jako Agni spośród Vasus, I 0.23 
jako Ananta wśród wężów Naga, 

1 0.29 
jako Arjuna spośród PilQqawów, 

1 0.37 (zn) 
jako Aryamil spośród przodków, 

którzy odeszli, 1 0.29 (zn) 
jako asvauha-drzewo figowe, I 0.26 
jako autor Ved, s. 1 4, s .23-24, 3 . 1  S ,  

I 5 .5 (zn) 
jako bezstronny, 4. 1 4, S . I S , S . 1 9, 

6.28, 9.9 (zn) 
jako Bhagaviln, 2.2 
jako Bhrgu, mędrzec, 1 0.25 
jako Bhiiteśa, I O. I S  
jako Brahma o wielu twarzach, 1 0.33 
jako Brhaspati, kapłan, 1 0.24 
jako Brhat-siima, 1 0.35 (zn) 
jako Caitanya, 3 . 1 0  
jako ciepło ognia, życie wszystkiego, 

co żyje, 7.9 ( zn) 
jako cisza ( milczenie), 10.38 (zn) 
jako Citraratha wśród Gandharvas, 

1 0.26 
jako czas, 1 0.30, 1 0.33, 1 1 .32 
jako Devaki-nandana, I .  I S  
jako dobroczyńca i dobrze życzący 

wszystkim, 5.29 
jako duchowa nauka oJażni, 1 0.32 
jako dusza maha1-1a11vy, 1 0.20 
jako dżwięk w eterze, 7.8 
jakoGovinda, I .  I S, 1 .32-35 (zn), 2.9 
jako góra Meru, 1 0.23 
jako hazard oszustów, 1 0.36 
jako Himalaje, 1 0.25 
jako H�ikeśa, I . I S , 1 .20, 1 .2 1 -22, 

1 .24, l .2S,  2. 1 o. 1 1 .36 
jako Indra, 1 0.23 
jako intonowanie mantr.Japa, I 0.25 
jakoJanilrdana, 1 .37-38, 3. l ,  1 0. 1 8  
jakoJażli (Dusza Najwyższa) w sercu 

wszystkich, s.9, l .2S, 6.29, 
10.20 



Indeks generalny 969 

Kr�i,a Kr�i,a 
jako jedeny Bóg dla całego świata, 

28, 1 1 .44 
jako Kandarpa, bóg miłości, I 0.28 

(zn) 
jako Kapiła, mędrzec, 1 0.26 
jako Keśava, 3 . 1  
jako Keśini�ildana, 1 .30, 1 8. I 
jako kompiłator Vedanty, 1 5 . 1 5 (zn) 
jako kompletna całość, s. 1 2, s. 1 3  
jako ostateczna prawda w logice, 

1 0.32 
jako kontroler (iśvara) wszystkiego, 

s.8, 3.22, 5 .29, 9. 1 9, 1 1 .39 
jako kon UcchaiJ:iśrava, 1 0.27 
jako król wśród łudzi, 1 0.27 ( zn) 
jako Kuvera, 1 0.23 
jako kwitnąca wiosna, 1 0.35 (zn) 
jako lew wśród dzikich zwierząt, 

10. 30 
jako listopad i grudzien, 1 0.35 (zn) 
jako litera A, 1 0. 3 3  
jako lotosooki, 1 1 .2 ( zn) 
jako Madhava, mąż bogini szczę

ścia, 1 . 14, 1 .36 
jako Madhusudana, I . I  5 ,  1 .32-35, 

2. 1 ,  8.2 (zn) 
jako mahatma, 1 1 .37  
jako M aheśvara, tło mayi, 7 . 1 4  
jako mantra, transcendentalny 

śpiew, 9. 1 6  (zn) 
jako Mari ci wśród M arutów, 

1 0. 2 1  
jako masło, ogien i to, co ofiarowane, 

9. 1 6  (zn) 
jako mądrość: mądrego, 1 0.38 (zn) 
jako męstwo silnego, 7.8, 7 . 1 0  
jako miejsce spoczynku wszelkiego 

stworzenia, 6.29 (zn), 7.7, 
9.6 (zn), 9. 1 8- 1 9  (zn), 1 1 .38 

jako mistrz wszelkiego mistycyzmu, 
1 8. 75 (zn) 

jako moralność:, I 0.38  (zn) 
jako mówca Gity, I . I  
jako Najwyższa Osoba Boga, s.3, 

s .5,  2.2, 10. 1 2- 1 3, 1 1 . 1 9, 
1 1 . 38 

jako najwyższa siedziba, s.5, s. 1 8, 
5.25 

jako najwyższa transcendentalna 
świadomość:, s.9, s. I O  

jako najwyższy autorytet, 2 . 1 ,  4.4 

jako Najwyższy Brahman, Param
brahman, s.5, 7 . 10, 1 0. 1 2-
1 3, (zn) 

jako najwyższy ceł, 9 . 1 8 ( zn), 1 1 . 1 8  
jako najwyższy podmiot radości, 

s.5 ,  s. 1 1 , s. 1 7 , 5.25 
jako Narada pomiędzy mędrcami, 

10.26 
jako nasienie wszelkiego istnienia, 

7. 1 0  ( zn), 9. 1 8  (zn), 10.34, 
10.39 

jako nienarodzony, s.5,  4.6, 10.3 
jako nieomylny, 1 . 2 1 -22 
jako nieprzebrany, niewyczerpany, 

bez dna, 7 .25 
jako nieprzerwana szczęśliwość:, s. 1 8  
jako nieśmiertelność:, 9. 1 9  
jako obronca ludzi, 1 .43 
jako obronca religii, I . I  , 1 1 . 1 8  
jako ocean, 1 0.24 
jako oczyszczenie, 9. 1 7  (zn), 10. 1 2-

1 3  
jako ogien trawienny, 1 5 . 1 4  
jako ojciec Brahmy i wszystkich 

stworzen, s. 1 4, 3.24, 7 . 1 5 ,  
9. 1 7, 1 0.6, 1 1 .39, 1 1 .43 

jako ojciec dostarczający nasienia, 
14.4 

jako oryginalny mistrz duchowy, 
s.29, 2.7, 2.9, 4. 1 ,  4.34, 
1 1 .43 

jako oryginalny zapach ziemi, 7.9 
(zn) 

jako Pan wszechświata, 1 0. 1 5  (zn) 
jako Partha-silrathi, 1 . 1 5  
jako pavitram (czysty), s.5 
jako piorun pomiędzy broniami, 

10.28 (zn) 
jako początek, środek i koniec wszy

stkiego, 1 0.20, 1 0.32 
jako podstawa wszystkiego, 6.30, 

9 . 1 8  (zn) 
jako pokuty wszystkich mistyków, 

7.9 
jako potomek V!1Qi, 3 .36 
jako powietrze, ogien, woda i księ-

życ, 1 1 .39 
jako powietrze życia, 1 5 . 1 4  (zn) 
jako Prahłilda, 10.30 
jako Prawda Absolutna, s.5, s. 1 2, 

6.38, 1 0. 1 2- 1 3  
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Kr�Qa 
jako przedmiot i uosobienie realizacji, 

s. 1 2, 4. 1 1  
jako przełożony, 2 . 10, 2. 1 2, 2. 1 3, 

1 1 .43 
jako przepych wśród wspaniałości, 

1 0.36 
jako przyczyna materialnego szczę

ścia, 1 .3 1  
jako przyczyna wszystkich przy

czyn, s. 1 2, 2.2, 2.4 1 ,  1 1 .37  
jako przyjaciel, 2 .3 ,  5 .25,  8. 1 8  (zn) 
jako przyjemność dla krów i zmys

łów, s . 1 8 ,  1 . 1 5 ,  1 .32-35 
jako ptak Garuąa, 10.30 
jako Puru�ottama, Najwyższa Oso

ba, 8. l , 8.9, 10. 1 2- 1 3, I0. 1 5  
(zn), 1 7. 1 8  

jako Rilmacandra, 1 .20, 1 0. 3 1  
jako rekin pomiędzy rybami, 1 O. 3 1  
jako �k. Sama i Yajur Veda, 9. 1 7  

(zn), 1 0.22 
jako równocześnie tożsamy i różny, 

4. 1 2, 7 . 1 2, 9.4 (zn) 
jako rózga karząca, 1 0.38 (zn) 
jako rytuał i ofiara, 9. 1 6  (zn) 
jako rzeka Ganges, 10.3 1 
jakosac-cid..iJnanda-vigraha�. s. 1 2, 

2.2, 4.5 
jako siła mocnego, I O. I I 
jakoSkanda wśród genarałów, 10.24 
jako słoli Airilvata, 1 0.27 (zn) 
jako słonce i księżyc, 4. 1 ,  I 0.2 1 ,  

1 1 . 1 9, 1 5 . 1 2  
jako słowo podwójne wśród złożeli, 

10.33 
jako smak wody, światło słolica i 

księżyca, 7 .8 
jako stworzenie i zniszczenie, 9. 1 8  

(zn) 
jako stwórca Brahmy, Śivy i półbo

gów, 10.3  
jako surabhi wśród krów, 1 0.28 

(zn) 
jako Śiva wśród Rudrów, 10.23 
jako śmierć, 9. 1 9, 1 0.29, 10.34(zn) 

1 1 .25 
jako Śyilmasundara, s. 1 9, 6.47 
jako ten, który stwarza, utrzymuje i 
niszczy, 2 .39, 3. 10, 3 . 1 5 , 4. 1 3, 

9.5-8, 9.30, 1 0.6, 10.8 (zn), 
1 1 .30, 1 3. 1 7  (zn), 14.3 (zn) 

Kr�Qa 
jako ten, który wyzwala z koła na

rodzin i śmierci, 1 2.6-7 (zn) 
jako tożsamy ze swoim imieniem, 

s.24, 8. 1 3, 1 0.25 ( zn) 
jako transcendentalny do gu!', czasu 

i przestrzeni, s. 1 0, s. 1 1 , 4.4, 
4. 14, 7 .3 (zn), 1 1 .37-38 

jako umysł i siła życia, 1 0.22 
jako Uśanii, 1 0.37 (zn) 
jako VaruQa, bóstwo wodne, 10.29 
jako Vilsudeva albo Vr�Qi, 1 . 1 5 , 

10.37 (zn) 
jako Vilsuki, przywódca wężów, 

10.28 
jako Vi�Qu, s.28, 4.23,  7.4 
jako Vi�QU wśród Adityów, I 0.2 1 
jako Vyilsa, 1 0.37 (zn) 
jako wers Gilyatri, 1 0.35 (zn) 
jako wiatr, 1 0. 3 1  
jako wibracja om, 7.8 ( zn), 8 . 1 3, 

9. 1 7  ( zn), 1 0.25 
jako wiecznie młody, 4.6, 1 1 .46 
jako wieczny, 2. 1 1 - 1 2, 1 1 . 1 9  
jako właściciel wszystkiego, s. 1 4, 

4.35, 5 .25 
jako wszech-przenikający, s.5, 4.24, 

9.4 (zn), 1 0. 1 2- 1 3, 1 0.42, 
1 1 .20, 1 1 .38,  1 1 .40 

jako Yildava, 1 1 .4 1 -42 
jako Yama, pan śmierci, 1 0.29 (zn) 
jako Yaśodil-nandana, 1 . 1 5  
jako yogeśvara , 1 1 .4 (zn), 1 8.78 
jako zioło lecznicze, 9. 1 6  
jako znawca wszystkiego i przed

miot wiedzy, 4.9, 6 .39, 9. 1 7  
(zn), 1 1 .38 

jako zwycięstwo, przygoda i siła, 
10.36 

jako żródło bez początku, środka i 
kolica, 1 1 . 1 9  

jako żródło Brahmana, 2.2, 2 . 1 2, 
7. 1 5  

jako żródło Duszy Najwyższej, Pa-
ramiltrny, 2.2, 2.20, 7 . 1 5  

jako żródło inkarnacji, 2.2, 4.8, I 0.2 
jako żródło pożądania (żądzy), 3.37 
jako życie seksualne, 7.  I I 
jako życzliwy krowom i brami

nom, 10. 1 6  
jego bogactwa, s .5,  2.2, 3.23, s.495-

543, 1 1 .5  
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Kr�r,a 
Jego dzieła spełniane w naturalnej 

kolejności, 3 .22 
jego formy, s. 1 2 , 4.5 , 4.6, 1 1 .50-52, 

1 8.66 
Jego umysł, ciało i Jażli są tożsame, 

4.5, 9 .34 
jego wielu wnuków na polu bitwy, 

4.6 
każdy podąża Jego ścieżką, 4. 1 1  
koncentracja na, s.24-27, 1 .24 
kontroluje zmysły Arjuny, 1 . 1 5  
lekceważony i wyśmiewany przez 

demony, s. 1 9, 1 6.8 
może być poznany tylko dzięki łasce 

czystego wielbiciela, 2.29 
może mówić przez oddech, 3 . 1 5  
nazywany w zależności od Jego 

czynności, 1 . 1 5  
nie jest odpowiedzialny za czyny 

żywych istot, 4. 1 4  
nie łamie nakazów pism świętych, 

3 .22 
nie można powiedzieć, że jest tożsa

my z formą kosmiczną Vi�r,u, 
1 1 .55 

nie podlega przepisanym obowiąz
kom, 3.22, 9.9 (zn) 

nie powinno Go się imitować, 
3 .24 

nie toleruje zniewag wobec Swoich 
wielbicieli, 1 .35 

nie ulega złudzeniu, 2. 1 2, 
5 . 1 6  

nigdy nie przynosi nikomu niesz
częścia, I .  36 

nigdy nie stracony dla tego, kto 
widzi Go wszędzie, 6.30 (zn) 

nigdy nie ukazuje się głupcom i 
nieinteligentnym, 7.25 

objawia formę kosmiczną, 1 1 .8 (zn) 
objawia Siebie Samego wielbicie

lom, 7 . 3  
opisy K�i,y, 8.2 1 ,  1 8.65 
porównany do kamienia vaidurya, 

4.5 
porównany do ptaka-świadka na 

drzewie ciała, 2.22 
prowadzi rydwan pomiędzy armie, 

1 .24 
rezyduje wiecznie w Goloce, s. 1 9  
rozprasza rozpacz, 2. 1 

Knr,a 
spełniał wszystkie zalecenia prze

pisane dla żyjących w mał
żelistwie, 3.23 

traktuje wszystkich jako przyjaciół, 
5 . 1 8  

transcendentalny do omylnych i nie
omylnych, 1 5 . 1 8  

trudny do poznania, s.5, 4.5, 7 .3 ,  
7.3 

wchodzi w każdą planetę i utrzymuje 
ją na orbicie, 1 5. 1 3  

wielbiony przez ascezę, 1 7. 1 4  (zn) 
wolny w swoim działaniu, 4. 7 
"wydłuża" Swoje ręce, aby przyjąć 

ofiarę, 1 3. 14, 1 3. 1 5  
wypowiada Gitę, aby służyła ludz

kości za przewodnik, I .  I 
wytępia niepożądany element na 

Polu Kuruk�etra, I . I  
zabija kombatantów przed bitwą, 

1 .32-35 
zdecydowany, aby zabić niegodziw-

ców, 1 .32-35 
zmysły, s.28, 2.7, 3 . 1 5 ,  3 .22, 1 3 . 1 5  
związek zArjuną dyskutowany, 2 . 1  O 
związki z wielbicielami, s.4, s.25, 

1 .2 1 -22, 3.9, 4. 1 1  
KrFJa-var1,1am IViflikrFJam san ngo

piingastra-plirfadam, wersy cy
towane, 3 . 1 0  

K�i,adasa Kaviraja 
w sukcesji uczniów, s.30 
wspomniany jako autor, 4.8 

K�IJa� svayam samabhavat parama� 
puman yo, wersy cytowane, 4.5 

Kni,aloka, Zob. Goloka Vrndavana, 
Najwyższa Siedziba, Niebo du
chowe 

K�!Jas tu bhagavan svayam, przyto
czenie, s.3, 1 1 .54 

Krtavarma 
· Arjuna widzi go na polu bitwy, 1 .26 

gotowy umrzeć za sprawę Duryo
dhany, 1 .9 

Kfara, definicja, 2. 1 3  

K�atriya 
Arjuna nie wypełnia swoich obo-

wiązków jako, 1 .32, 2 .2  
bóg Słonca jako ich ojciec, 4 . 1  
cechy, 1 8.43 
jako ramiona Najwyższego, 7 .23  
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J4atriya 
jako var�a. s.24, 2.26, 4. 1 3  
jego egzystencja uzależniona od po

siadania królestwa, I .  3 1  
jego natura i obowiązki porównane 

do natury i obowiązków bra
mina, 3.35 

jego walka transcendentalna, 1 6.5 
K�Qa spełnia obowiązki, 3.22 
nie może angażować się w żadne 

inne obowiązki, 1 3 .  I 
nie może atakować nieuzbojonego i 

nieskorego do walki przeciw
nika, 2.45 

nie powinien być tchórzliwy, 1 . 36, 
2 .3 1  

nie powinien odmawiać, gdy zostanie 
wyzwany do walki czy gry 
hazardowej, 1 .38, 2 .32 

nie rozpacza z powodu " wulgarne
go' ciała, 2. 1 

obowiązki, 2.3,  2.6, 2. 14, 2.27, 2 .31  
(zn), 3.22, 1 6.4, 1 8.47 

osiąga planety niebiańskie, 2.3 1  
rozróżniany na podstawie pracy w 

gu�ach, 1 8.41  
szczęśliwy z powodu nadarzającej 

się okazji do walki, 2.32 
tradycyjna walka z tygrysem, 2 .31  
w gu�ie pasJi, 7 . 1 3  
zdolność do wejścia na Słońce, 1 .3 1  
znaczenie słowa, 2 .3 1  
zrodzony z energii K�Qy, 1 0.6 
(Zob. również Var�a) 

Kfatriyo hi projii rakfan śastra-pii�i�. 
wersy przytoczone, 2.32 

Kfetra, jako pole ciała, 1 3.2  
Kfetrojiia, jako znawca ciała, 1 3 .2 
Kfetrii�i h i  śaririi�i bijam capi śubhii-

śubhe, wersy przytoczone, 1 3 .3 
Księżyc 

forma kosmiczna adresowana jako, 
1 1 .39 

jako jedno z oczu K�QY, 1 1 . 1 9  
jego wspaniałość (czar) pochodzi 

od K�Qy, 1 5 . 1 2  
K�Qa jako, 10.2 1 ,  1 5 . 1 3  (zn) 
nie oświetla najwyższej siedziby, 

1 5.6 (zn) 
odżywia warzywa, 1 5 . 1 2, 1 5 . 1 3  (zn) 
osiągany przez ofiary i czynności 

przynoszące zysk, 8.25 
Paramiitmii żródłem światła, 1 3 . 1 8  

Księżyc 
porusza się według rozkazu Kr�QY. 

9.6 
pozycje i czas opuszczenia ciała, 

8.24-25 
soma-rasa pita na, 8.25 
wyższe istoty na, 8.25 

Kfi�e pu�ye martyalokam viśanti, 
wers przytoczony, 2.8 

K�irodakaśiiyi Vi�QU 
jako purufa-avatiira, 1 0.20 
przenika wszystkie atomy, 7.4, 9.8 

Kulaśekhara Mahilriija, cytowany, 8.2 

Kult 
arcii, dla poznania Brahmana, 7 .29 
arca vigraha, w świątyni nie jest 

czczeniem bałwana, 1 2 .5 
Arjunie poleca się wielbienie K�py, 

1 8.65 
doskonałość osiągana przez, 1 8.46 
K�Qy, briihma�as, mistrza ducho

wego, przełożonych, 17 . 1 4  
(zn) 

K�QY i Duszy Najwyższej, 
6.3 1 

K�py jako jednego bez wtórego, 
różnego w wielu, 9. 1 5  (zn) 

K�QY przez mahiitmiis, 6.47 (zn), 
9. 1 4  (zn) 

K�QY przez studiowanie Gity. 1 8. 70 
K�QY w formie kosmicznej, 9. 1 5  

(zn) 
metody przytoczone, 9.34 
nie wystarczy, aby móc ujrzeć formę 

dwuręką, 1 1 .5 3  (zn) 
niezamanifestowanego, 1 2.3-4 (zn) 
odpowiednio do trzech sił natury, 

1 7.2-4 
odróżniany od bhojare, 6.47 
półbogów, 3 . 1 2, 3 . 1 4, 4. 1 2, 4.25 

(zn), 6.47, 7.20-22, 9.23, 
9.25, 1 7.4 

przywódców społecznych przez 
głupców, 4. 1 2  

siebie samego jako Najwyższego 
Pana, 9. 1 5  

słońca przez chorych, 7.20, 7 .2 1 
świątynny dla zrobienia postępu 

duchowego, 1 1 .54 
świątynny wyśmiewany przez im

personalistów, 9. 1 1  
upiorów, przodków i K�QY. 9.25 
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Kult 
wymyślonej formy jako Najwyższe

go, 9. I S  
wypływający z ekonomicznych mo

tywów potępiony, I 7 . 1 1  
(Zob. również Bhakti, Bhakti-yoga, 

Służba, Służba oddania) 
Kumaras 

ich droga od realizacji impersonalnej 
do oddania, 1 4.27 

jako najważniejsi półbogowie, 
1 0.7 

jako światli przywódcy, 7 . I S  
należy iść w ich ślady, 4. 1 6  

Kumbhaka-yoga, zatrzymanie oddechu 
w celu przedłużenia życia, 4.29 

Kunti 
Ajuna adresowany jako syn, 2 . 1 4, 

2.37, 3.9, S.22, 6.3S, 7.8, 
8. 1 6, 9.7, 9. 1 0, 9.23, 9.27, 
9.3 1 ,  1 3. 1 -2, 1 4.4, 1 4.7, 
1 6.22, 1 8.48, 1 8.SO, 1 8.60 

Arjuna jako jej syn - znaczenie tego 
faktu, l .2S 

jako matka Ka�y. 1 .8 
jako matka Yudhi�µiiry, 1 . 1 8  
jej modlitwy przytoczone, 7.2S 

Kuntibhoja, wymieniony przez Duryo
dhanę jako wielki wojownik, 

l .S 
Klirma Pur<itJa, przytoczona, 9.34 
Kuruqetra ( Pole Kurów) 

bitwa nieunikniona przez wolę 
K11Qy, 2.27 

jako starożytne święte miejsce piel
grzymek, I . I 

nikt nie został tam zabity w sensie 
duchowym, S . 7  

porównane do pola ryżowego, gdzie 
zostały wytępione niepożą
dane chwasty, I . I  

oglądane w duchowej wizji przez 
Sanjayę w komnacie Dhrta
ra�\ry, 1 . 1  

wptyw na losy bitwy, I . I  
znaczenie słowa, I .  I 

Ku\astha, opisanie duszy jako stałej, 
2.20 

Kuvera 
czczony w uwarunkowanym stanie, 

1 7 .28 
Kr�l)a jako, 10.23 

L 
Lak�mal)a, widziany przez Arjunę na 

polu bitwy, 1 .26 
Lak�mipati, w sukcesji uczniów, s.29 
Lalita, Sń, pokłony dla, s.  l 
Lęk 

K�l)a poleca, aby Arjuna pozbył się 
lęku, 1 8.66 (zn) 

determinacja kogoś w ignorancji 
pełna, 1 8.3S  

Literatura 
materialistyczna, s.23 
należy czytać tylko Bhagavad-gite, 

s.28 
o światowych sprawach męcząca, 

10. 1 8  
Literatura wedyjska 

cytowana, 1 3 . 1 3 , 1 3 . 1 8, 1 4.26 
doskonałość przez zrozumienie, 

I S . I S  
jako najlepsza rozrywka dla umysłu, 

1 7 . 1 6  
jako środek do zrozumienia K111)y, 

1 1 .54 
już przestudiowana przez kogoś, kto 

intonuje święte imię, 
2.46 

opisuje ciało i jego znawcę, 1 3. S  
poleca przyjęcie mistrza duchowe

go, 2.7 
powołanie się na, 1 3 .8- 1 2, 1 3 . I S , 

1 7.6 
studiowanie jej jako ofiara, 4.28, 

1 1 .48 
stwierdza, że PrawdaAbsolutnajest 

osobą, I l .S4 
umożliwia pamiętanie Kr�l)Y w 

chwili śmierci, s.24 
wystarczy czytać tylko Gitę, s.28 
zapewnia moc wiążącą modlitwom 

Arjuny, 10. 1 2- 1 3  
zgodna co do tego, że K111)a jest 

żródłem wszystkich półbo
gów, 10.8 

Lokayatikas, podtrzymują materiali
styczny pogląd na duszę, 2.26 

Lokyate vedartho' nena, przytoczenie, 
1 5 . 1 7  

Ludzkie życie 
doskonałe w towarzystwie Pana, 

s. 1 5  
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Ludzkie życie 
gwarantowane dla kogoś w świa

domości K�Qy, 2.40 
jako jedyna droga ucieczki z mate

rialnego świata, 4.3 1 
jako najbardziej wartościowy naby

tek, 2. 7 
jako szansa na pokonanie żądzy, 

3 .38 
jako uregulowane i nieuregulowane, 

6.40 
miłość do Boga najwyższą dosko

nałością, 3 .41  
może być przedłużone albo skrócone 

przez K�Qę, 7.9 
nie przeznaczone do zwykłego haro

wania, s. 1 4  
nie właściwie zużyte przez skąpca, 

2 .7  
ogólnie znaczy: jedzenie, spanie, 

obrona, łączenie się w pary, 
7 .3  

przeznaczone dla aśramas, nie dla 
zadowalania zmysłów, 4.26 

przeznaczone dla ofiary i oczysz
czenia, 3 . 1 2, 1 6 .23 

przeznaczone dla realizacji, s.6, 3. 1 6, 
3 .38,  7 . 1 5 ,  7 .30 

wiele form istnieje na innych plane
tach,  1 0.4-5 

zaczyna się z przyjęciem var�aś
rama-dharma, 2 . 3 1  

400 OOO gatunków ludzkich, 7 . 1 5  

Ł 
Łagodność 

człowiek w wiedzy nie może zabijać 
ani być przyczyną zabijania, 
2.2 1  

dyplomacja w polityce, ale nie za
sada, 10.4-5 

jako ahimsa, definicja, 2. 1 9, I 0.4-
5, 1 6. 1 -3 

jako asceza ciała, 1 7  . 1 4  
jako cecha boska, 1 6. 1 -3 (zn) 
jako czynność światowa, 3 .29 
jako osobiste przywiązanie, 3. 1 9  
jako wiedza, definiowana, 1 3.8- 1 2  

(zn) 
narodziny i śmierć niezależne od 

wojny, 2.27 

Łagodność 
powinna być zarzucona przez Arju

nę, 2 .3 ,  2 .32 
przemoc nie zalecana, pomimo nie-

śmiertelnośCi duszy, 2.30 
stworzona przez Km1ę, 10.4-5 
w ofierze Hare Krsna, 1 0.25 
wymagana od bra'rńina, 3.35 
zasady ustanowione przez Buddhę, 

4.7 
Łaska ( miłosierdzie) 

Arjuna przekonany o Km1y, 1 1 .  I 
buddhi-yoga osiągana przez, 2.40 
ciało duchowe osiągane przez, 1 5 . 7 
cierpienia przyjmowane jako łaska 

Km1y, 2.56,  3 .28 
Duszy N aj wyższej umożliwia trans

migrację, 2.22 
jako środek do zrozumienia Km1y, 

4.5,  1 1 .4 
jako środek do zrozumienia planu 

Kr�IJY, 1 1 .34 
Km1a może być poznany dzięki, 

2.29, 4 . 1 1 ,  4.28, 7 .24 
K�IJY daje sposobność do osiągnię

cia doskonałości, 6.43 
K�QY daje szczęście, 2.56 
K�IJY dla wielbicieli, 7.23, 8. 1 4, 

1 0.2  
Km1y jako wszystko, 7 . 1 9  
Kr�IJY jako wyzwoliciela, 7 . 1 4, 

1 2 .6-7 
K�IJY może przedłużyć albo skrócić 

życie, 7.9 
K�QY spełnia wszystko automatycz

nie, 1 2.20 
Kr�IJY sprawia, że Arjuna widzi 

wszystko, 1 1 . 1 5  
K r � l! Y  widzi ana w ktopotach ,  

1 2 . 1 3- 1 4  
maya pokonana dzięki, 1 8 . 7 3 
najwyższa siedziba osiągana przez, 

1 8.56, 1 8.62 
niedostępna dla osób demonicznych, 

1 6.20 
niegodziwcy uwolnieni dzięki, 4.8 
okazana spekulatorom, 10.2 
osiągana przez przestrzeganie naka-

zów, 2.64 
oświeca obowiązki, 3. 1 7  
pojawienie się K�IJY w oryginalnej 

formie jako, 4.6 
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Łaska (miłosierdzie) 
pytania Arjuny jako przejaw, I 0. 1 7 , 

1 1 .44 
Saiijaya słucha Gity dzięki łasce 

Vyilsy, 1 8. 75 (zn) 
sannyasi zależny od, 1 6 . 1 - 3  
słońce, księżyc i ogień jako dowód, 

1 5 . 1 2  
trawienie pokarmu jej przejawem, 

1 5 . 1 4  
umieszczanie demonów w niższych 

gatunkach jako przejaw, 1 6.20 
umożl iwia A rjunie zobaczenie 

wszystkiego, 1 1 . 7, 1 8. 7 3 
wielbiciela konieczna do wyzwole

nia, 4.9 
zabijanie demonów przezK�Qęjako 

przejaw, 1 6 .20 

M 
Mahimsyat sarva bhutani, przytocze

nie, 2 . 1 9  
Mad-bhaktim /abhate param, cytat, 

6.27 
Mad-bhakti-prabhavena sarvendriya

vijaya-purvika svatma · dmi� 
sulabheti bhava�. przytocze
nie, 2.61 

Madhai, typowy naradhama, wyzwolo
ny przez Nityilnandę, 7 . 1 5  

Miidhava 
jako pełna ekspansja, 8.22 
w sukcesji uczniów, s.29 
znaczenie imienia, I . 36 

Miidhavendra Puri 
cytowany, 2.52 
w sukcesji uczniów, s.29 

Madhu, demon zabity przez Kmię, 
1 . 1 5 ,  2 . 1 , 8.2 

Madhurya-bhakta, służba małżeńska, 
8. 14 

Madhusudana 
K !1Qajako, 1 .32-35, 2. 1 ,  2.4, 6.33, 

8.2 (zn) 
znaczenie imienia, 1 . 1 5 ,  2 . 1  

Madhvilcilrya 
akceptuje K11Qę jako Najwyższego, 

s.3 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
w sukcesji uczniów, s.29 

Madhyandi-nayanaśruti, cytowana, 
1 5 . 7  

Ma ha-brahman, dwadzieścia cztery 
elementy jako, 1 4.3  

Maha-btihu (potężnie uzbrojony), zna
czenie zwrotu, 2.26 

Maha-yqjna, K�Qa jako, 
9. 1 6  

Mahii-Visnu 
jako dusza mahat-tattvy, Dusza Naj

wyższa, 10.20 
K�Qa jako przyczyna, 1 1 . 1 ,  1 1 .54 
leży w Oceanie Przyczyn i wydycha 

wszechświaty, 9.8 
materialna natura pochłaniana przez, 

1 3.20 
nie przyciąga czystego wielbiciela, 

9. 1 3  
stwarza energię materialną, 7 .4,  

10.32 
Mahabharata 

dla mniej pojętnych ludzi, s.24 
Gita częścią, s.28, 2.45, 4 . 1  
jako zajęcie dla umysłu, 1 7  . 1 6  
opisuje Caitanyę, 4.8 
zawiera tematy dyskutowane przez 

Dhrtarawę i Saiijayę, I .  I 
Mahabhuta, pięć wielkich elementów, 

1 3.6-7 (zn) 
Mahilrilja Ambari�a. Zob. Ambari�a 

Mahilrilja 
Maharloka, jako cel, 9. 1 8, 9.20 
Mahat-tattva 

jako przyczyna zaistnienia kosmosu, 
1 3 .20, 14.3  

K!1Qa jako dusza, 1 0.20 
Mahil Visnu wchodzi w, 9.8 
okrywa brahmqjyoti w materialnym 

świecie, 1 3 . 1 8, 1 5 .6 
stworzona przez Mahil-Vi�QU, 7.4 

Mahatma 
chroniony przez boską naturę, 

9. 1 3  
jako ten, kto przychodzi do K!1QY, 

bezinteresownie, 7 . 1 8  
K!1Qa adresowany jako, 1 1 .37  
nie może być " wyprodukowany" , 

9. 14  
nigdy nie wraca do materialnego 

świata, 8.1  5 
otrzymuje transcendentalny przekaz 

od duszy zrealizowanej, 8 . 1 5  
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Mahatma 
rozwija się przez towarzystwo z 

wielbicielami, 9 . 1 3  
symptomy, 8. 1 5 , 9. 1 3- 1 4  
ten, kto podporządkowuje się Kr�ryie 

jest bardzo rzadki, 7 . 1 9  
w pełni zaangażowany w służbę 

oddania, 9. 1 3  
Maheśvara, najwyższy kontroler, tło 

mayi, 7 . 1 4  
Miihimsyiit sarvii bhiaani, przytocze

nie, 2 . 1 9  
Maithw;ya-iigara, jarzmo życia sek

sualnego, 3.39 
Małżeristwo 

jako ceremonia oczyszczająca, 1 8.5 
jako ograniczone życie seksualne, 

3 .34, 4.26, 6. 1 4, 1 7. 1 4  
jako vivaha-yajiia powinno być po

pierane, 1 8 .5 
nie przywiązywanie się do żony 

jako wiedza, 1 3 .8- 1 2  (zn) 
Miim hi piirtha vyapiiśritya ye' pi syu� 

papayonaya�. cytat, s.27 
Miim tu veda na kafrana, cytat, 7 .3 
Mama yonir mahad brahma, cytat, 

5 . 1 0  
Mana eva manu�yanam kara!Jam 

bandha-mok�ayo�. cytat, 6.5 
Maryipu�paka, nazwa konchy Sahade

vy, 1 . 1 8  
Manmana bhava mad-bhakta�. wers 

cytowany, 1 8. 78 
Mantra, K�rya jako, 9. 1 6  (zn) 
Manu 

jako światły przywódca, 7 . 1 5  
K�rya pojawia się za czasów ós

mego, 4.7 
należy naśladować, 4. 1 6  
poinstruowany przez boga Słorica, 

s.3 
wiek obecnego, 4. 1 
w sukcesji uczniów, 4. 1 (zn), 

4 . 1 6  
zrodzony z umysłu Km1y, 1 0.6 

Manu-samhira 
ciągle w użyciu jako księga praw

nicza, 3 .2 1 ,  1 6 .7 
oświadcza, że kobietom nie należy 

dawać wolności, 1 6 .7 
podtrzymuje karę śmierci, 4. 1 6  

Manu-smrti, zacytowane, 3 .39, 7. 1 5  

Miinusam riipam, Kr�IJa oryginalnie 
dwuręki, 1 1 .5 1 

Mari ci, Kr�rya jako, I 0.2 1 
Marutowie 

K�rya jako Mari ci pośród, 
1 0. 2 1  

widziani w formie kosmicznej, 1 1 .22 
Mar-para� 

pod ochroną Km1y, 1 8.57 
znaczenie, 2.6 1 

Materialny wszechświat, Z ob. Wszech
świat materialny 

Mathuri, jako święte miejsce, 6. 1 1 - 1 2  
Malla� parataram niinyat kimcit asti 

dhanaiijaya, przytoczenie, 5 . 1 7, 
1 1 .54 

Mayii 
Arjuny rozproswna, 1 1 . 1 (zn), 1 8.73 
Brahma i Śiva pod jej wpływem, 

7. 1 4  
dyskwalifikuje nauczyciela, 2 . 1 3  
impersonaliści myślą, że wszystko 

jest, 7 .24 
jako przyczyna cielesnego zróżnico

wania żywych istot, 4 .35 
jako skażenie materialną infekcją, 

6 .20-2 3  
jej ostatnia pułapka, 2 . 3 9  
jej tłem jest Najwyższy Magik, 7. 1 4  
K�rya pozwala żywym istotom upaść 

w, 7 .2 1 
można ujść przed nią przez proces 

wiedzy i oddania, 2. 1 4  
nie może okryć Najwyższego, 7.26 
obojętność wynika z wyplątania sic: 

z, 2 .5 1 
oddzielona od duszy w czasie wy

zwolenia, 2. 1 2  
omamiła A rjunę, 2. 1 4  
omamiła mentalność demonów, 

1 6. 1 3- 1 6 ( zn) 
porównana do sznura wiążącego 

żywą istotę, 7 . 1 4  
przyczyną trojakiego rodzaju cier

pieli, 1 6 .24 
przyczyną zapomnienia, 7 . 1 5  
służba zarówno dla Km1y, jak i dla, 

1 2 .6-7 
trudno ją przezwyciężyć przez 

wiedzę teoretyczną, 3.33 
uwarunkowana dusza zawsze skłonna 

do upadku w, 2.23 
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Maya 
Vi�QU jej jedynym mistrzem, 7 . 1 4  
zakrywa brahmajyoti jako mate

rialna zasłona, 4.24 
zamanifestowana w gu!Jie ignoran

cji, 1 4. 1 3  
zasłania wiedzę o jażni (duszy) 3 .41  
zdefiniowana jako poczucie oddziel

nej egzystencji od Km1y, 
4.35, 1 0.39 

żywej istoty kontakt z, 5 .29, 7.27 
Maya devi, oparł się jej Haridasa Tha

kur, 2.62 
Maya mugdhajiver nahi svatal:r kr$1Ja

jńan, wersy cytowane, s.23 
Mayadhyak$e1Ja prakrtil:r siiyate sa

caracaram, wers przytoczony, 
1 6.8  

Mayam tu  prakrtim vidyan mayinam 
tu mahesvaram, wers przytoczo
ny, 7 . 1 4  

Mayillita paravyome savilra avasthilna, 
wersy przytoczone, 

4.8 
Milyayilpahrta-jńilna, jako klasa nie

godziwców, 7 . 1 5  
Mayi sannyasya karmilni, wers przy

toczony, 5 . 1 0  
Mayavadi 

argumentują, że indywidualność jest 
materialna, 2 . 1 2  

czczą siebie samych jako Najwyż
szego, 9. 1 5  

ich studia nadŚrimad-Bhilgavatam 
kłopotliwe, 5 .6 

ich wyjaśnienie Gity zwodnicze i 
zakazane, 2 . 1 2  

ich wyrzeczenie niekompletne, 5 .2 
myślą, że forma KJłQY jest material

na, 7.24 
myślą, że KJłQa traci tożsamość w 

ekspansjach, 4.35 
nie mogą wyjaśnić, dlaczego dusza 

jest w iluzji, 2 .23 
pełnią tymczasową służbę oddania, 

9.2 
sannyilsis porównani z Vai�Qava

sannyilsis, 5 .6 
teoria jedności duszy nie podtrzyma

na, 2 . 1 3  
teoria wtopienia się nie potwierdzona 

przez Km1ę, 2. 1 2  

Mayavildi 
(Zob. również Brahmavadi, lmper

sonaliści) 
Medytacja 

jak usiąść do, 6. 1 3- 1 4  
K!łQa jako cel, 5 .26, 6. 1 3- 1 4, 8.8 

(zn) 
lepsza od wiedzy, 1 2. 1 2  
nie możliwa dla niespokojnych, 6. 1 2  
o Brahmanie problematyczna, 1 2 . I 
o Duszy Najwyższej, 6. 19 ,  6.3 1 ,  

1 3.25 
o formie i imieniu Km1y, s.26-27  
o Najwyższej Osobie jako znawcy 

wszystkiego, najstarszym, 
etc„ 8.9 

o Vi�Qu, a nie o pustce, polecana, 
2.6 1 ,  8.9 

oszuści robią pokazy, 3.6 
ośmiostopniowej yogi uważana za 

karmiczną, 6.3 
staje się możliwa przez dziewięć 

praktyk oddania, 7. I 
w celu realizacji Brahmana, 7.29 
zaczyna się wraz z przyjęciem świa

domości K!łQY, 6.3 
żółw utrzymuje potomstwo przez, 

5 .26 
Menaka, zbałamuciła Viśvamitrę, 2.60 
Meru 

czasami ruchoma, nie tak wielkajak 
Himalaje, 1 0.25 

Km1a jako, I 0.23 
Mędrcy 

cechy charakterystyczne i sympto
my, 2.55-58, 2.69, 3. 1 8- 1 9, 
3 . 2 8 ,  5 . 20- 2 2 ,  5 . 24-26,  
14.22-25, 1 8.53 

definicja muni, 2.56 
droga do połączenia się Brahmanem, 

8. 1 1  
działanie i praca, 3. 1 8, 3.33, 4. 1 5, 

4.20-2 1 
ich dzień jest nocą dla wszystkich 

istot, 2.69 
ich zobowiązania anulowane, jeśli 

podporządkowują się K!lQie, 
2 .38 

jako dwudziestu pięciu patriarchów 
wszechświata, I 0.6 

jako sadhu w świadomości Km1y, 
4.8 
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Mędrcy 
konkluzja o istniejącym i nieistnie-

jącym. 2. 1 6  
K111)a jako Bhrgu pomiędzy. I 0.25 
K111)a jako Narada wśród. 1 0.26 
Kr�l)a jako żródło. I 0.2 
Narada rozwinął pragnienie służby 

oddania przez towarzystwo 
z. 9.2 

nie mogą równać się Km1ie. 6.39 
nawet najwięksi upadają, 2.60 
nie mają żadnych zobowiązail, jako 

że są wielbicielami Mukun
dy, 1 .4 '. 

nie mogą zabijać ani być przyczyną 
zabijania, 2.2 1 

nie muszą przestrzegać rytuałów, 
3.26 

nie zdezorientowani przez trans
migrację, 2 . 1 3  

nie znają żródła Kr�l)Y ani Jego 
osobowości, I 0.2 

oczyszczeni przez oddanie, osiągają 
K111)ę, 5.6 

osiągają doskonałość przez najwyż
szą mądrość, 1 3 .20 

piją nektar Bhagavad-gity. s.28 
powinni dać przykład tym w igno

rancji,  3 .25-26, 3.29 
przyjmują schronienie w Kr�l)ie, 

2.5 1 
przytoczeni przez Kr�r:ię jako auto

rytety, 1 3 .5 
równość wizji, 5 . 1 8, 6.8-9 
siedmiu wielkich mędrców zrodzo

nych z umysłu Kr�r:iy, 1 0.6 
szczęście, 6.2 1 ,  1 4. l 6 
sthita-dhi-muni różni się od zwykłe-

go muni, 2.56 
w formie kosmicznej, 1 1 . 1 5  
w pełni wiedzy, 4. 1 9  
w zgodzie z śiistrami i mistrzem 

duchowym. 1 0. 3  
wiedzą, żejażil nie może być zabita, 

ani zabijać, 2. 1 9  
wielbią Kr�r:ię znając Go jako żródło, 

1 0.8  
zgodni co do wieczności duszy, 2. 1 6  
znająK11r:ięjako cel wszystkich ofiar, 

5.29 
znają różnicę pomiędzy ciałem i 

duszą, 2. 1 1  

Mistrz duchowy 
(Zob. rók'nież M istrz duchowy. 

Vai�r:iavas, Wielbiciele) 
Miłość 

analizowana jako bhal'G i prema. 
4. 1 0  

do Kr�l)Y przekracza wyzwolenie. 
6 . 30 

do K r�l)Y śpiąca w sercu, 1 2 .9 
do Kr�l)Y w zaawansowanym sta

dium, 8 . 2 8  
d o  Kr�r:iy wypaczona jako żądza. 

3 . 4 1  
działanie d l a  Kr�r:iy z ,  4 .20 
jako niewątpienie w dominację Kr,;r:iy. 

5 . 2 5  
jako przywiązanie d o  K11r:iy. 1 2 .9 
jako środek na oglądanie Kr�r:iy. 

6.30. 9.4. 1 0. I0, 1 1 .50, 1 3 . 1 6  
konieczna, aby myśleć o Kr�r:iie. 

1 0. 1 7  
K11r:ia jako Kandarpa, bóg miłości, 

1 0.28 ( zn) 
Kr�l)a przyjmuje miłość, z którą mu 

coś ofiarowujemy, 9 . 2  
Kr�r:iy jako ostateczny cel ,  1 7  . 2 8  
Kr�r:iy jako szczyt oddania, I O .  9 
Kr�r:iy rozdawana hojnie przez Cai-

tanyę, 1 1 . 5 4  
niemoż liwa z formą kosmiczną. 

1 1 .49 
przemieniona w żądzę (pożądanie). 

3 . 3 7  
w służbie dla Vasudevy w celu wy

zwolenia, 5 . 2  
wiara dojrzewa w, 1 7 .28 
wielbicieli sprawia, że  zapominają o 

Kr�l)ie jako o Bogu, 1 1 . 8 
wymiana miłości z Kr�r:ią w Jego 

oryginalnej fonnie, 1 1 . 5 4  
Mimiimsa-sutras, jako część pism świę

tych traktująca o ofiarach, 1 1 . 48 
Mistrz duchowy 

akceptacja jako początek służby 
oddania, 1 2 .20, 1 3 .8- 1 2  

akceptuje K r�l)ę jako Najwyższego, 
s . 3  

Arjuna potrzebował go, aby roz
wiązać swoje problemy, 2 .8  

brahmacari w relacji z, 6. 1 4, 8 . 1 1 .  
8 . 2 8  

Caitanyi pierwszy warunek dla, 2 .8  
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Mistrz duchowy 
inicjacja jako krok ku miłości Boga, 

4. 10  
jako pochodzący z rodziny acaryów 

albo gosvamich, 6.42 
jako przezroczyste medium, 1 8. 76 
jako rezprezentant K�y, 2.20, 5. 16,  

1 8.59 
jako reprezentant Vyasy, 1 8 .76 
jak sannyasi i brahma!Ja, 16. 1-3 
jako środek do zdobycia wiedzy, 

2.7,  4.34 ( zn), 4.35,  6.47, 
1 3.8- 1 2  (zn),  1 4 . 1 9, 1 7 .6 

jego polecenia jako obowiązek, 2.4 1 ,  
3 . 35,  1 8 .57  

jego zadowolenie przynosi postęp 
duchowy, 2.34,  1 3 .8- 1 2  

jeśli nie przewyższa studenta, relacja 
bez znaczenia, 2 .  1 3 

kiedy jest zadowolony znaczy to, że 
Bóg jest również zadowolony, 
2.41 

konieczny, aby móc zrozumieć cel 
Ved, 16. 1-3 
konieczny do zrozumienia Kr�i;iy, 

2.29, 2 .4 1 ,  1 1 .5 4  
Kr�i;ia jako oryginalny, 2.6-7, 2 . 1 0, 

2 .39, 4.34, 1 1 .43  
metody zbliżenia się do, 2.7,  4.34 

(zn) 
modlitwy do, s.  1 
może być z niższych kast,jeśli Vai�

Qava, 2.8 
może rozwiązać wszystkie proble

my, jeśli całkowicie świa
domy Kr�Qy, 2.8 

może zmienić czyjąś naturę (gu1Je), 
1 7 .2 

należy studiować Gite pod kierun
kiem, 4.43 

należy zasięgać jego rady, aby osiąg
nąć spokój i szczęście, 

2.8 
nie ma sprzeczności pomiędzy nim, 

świętym człowiekiem i pis
mem świętym, 1O .3  

nie wypacza instrukcji Kr�i;iy, 4.43.  
10.3,  1 8 .59 

nigdy nie ogłasza s ię Bogiem. 5 .  16 
obdarzany takim samym szacunkiem 

jaki zwykle należy się Bogu, 
5 . 1 6  

mistrz duchowy 
objawia uczniowi jego związek z 

K�Qą, 5 . 1 6  
oddawanie mu czci jako wyrzecze

nie, 1 7. 1 4 (zn) 
polecany przez literaturę wedyjską, 

2.7 
pomaga wyzwolić się z materialnej 

koncepcji, 4. 10, 1 3.35 
relacja z uczniem, 2.7,  2.68, 4.34 
rozwiewa ignorancję, 5 . 16,  1 8 .59 
świadomość K�QY najlepiej prakty-

kowana pod kierunkiem, 2.41 
tylko on albo Kr�Qa może dać wyz-

wolenie, 7. 1 4  
uwalnia kogoś od rozpaczy, 2.22 
Vyasa-puja ku jego czci, 1 8. 75 
w sukcesji uczniól\', 4. 34, 4.43 
(Zob. również A carya, Mędrcy, 

Vai�Qavas, Wielbiciele) 
Mithila, Janaka królem, 3 .20 
Moce 

K�Qa zna Siebie poprzez, 1 0. 1 5  
K�QY nie mogą być przewyższone, 

1 5 .  1 8  
K�QY uświadamiane poprzez dys

kusje, 9. 1 
Osoby Boga bezgraniczne, s. 1 3  

Mok�a-dharma, cytowana, 10.8 
Monizm 

jako dowód łaski K�Qy, 
1 5 . 1 2  

jako wielbienie siebie jako Najwyż
szego, 9. 1 5  

jako zwodniczy, 7.5 
nie akceptuje przyjemności trans

cendentalnej, 6.20-23 
nie popierany, 2.24, 1 8 .55 
uważany za ateizm, 1 3 .25 

Mudhas grupcy, którzy wyśmiewają ludzką 
formę K�i;iy, 9. 1 1  (zn) 

jako klasa łotrów i niegodziwców, 
7. 1 5  

Mukunda 
jako ten, który daje mukti. 2.5 1 
kto bierze w N im schronienie nie ma 

żadnych zobowiązali. 1 .4 1 .  
2.38 

santas w miłości z.  3 . 1 3  
Muh l'anti rat sun-ah. przytoczenie . . 

7 .3  
. . 
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Mukunda-lingiilaya-darśane drśau,  
wersy cytowane, 2.6 1 ,  6. 1 8  

Mu1Jtfaka Upanifad 
cytowany, 2. 1 7  
przytoczony, 2. 1 7, 2.22, 1 0. 1 2-1 3 

Muni, Zob. Mędrcy 
Mukti, Zob. Wyzwolenie 
Mukti-pradiitii sarvefiim viflJUr eva 

samśaya�. przytoczenie, 7 . 1 4  
Muktir hitviinyathii nipam svanipelJa 

vyavasthiti�, wers przytoczony, 
4.35 

N 
Na dhanam na janam na sundańm 

kavitiim vii jagadiśa kiimaye, 
wersy przytoczone, 6 . 1  

Na hi jnanena sadrśam, wers przytcr 
czony, 5 . 1 6  

Na jayate mriyate va vipaścin wersy 
cytowane, 2 .20 

wers przytoczony, I 3 . 1 3  
Na tad bhasayate suryo na śaśanko, 

etc., wersy cytowane, 1 9  
Na tasmiil kaścid m e  priyakrt tama�. 

przytoczenie, 6 .32  
Na tasya kiiryam karalJam ca vidyate, 

wersy przytoczone, 6 .32 
Naga, K�Qa jako Ananta wsród węży, 

10.29 
Naimi�iraQya, mędrcy z lasu, I 0. 1 8  
Naitat samiicarej jiitu manasiipi hy 

aniśvara�. wersy cytowane, 3.24 
Najwyższa Osoba Boga 

jako Absolutna Wola, 7 . 2 1  
jako jedyny mistrz, 7 .  20 
jako kompletna realizacja, s. 1 2, 

1 5. 1 9  
jako K�Qa, 5-6, 2.2,  2 .29, 4.35,  

9. 1 3  
jako najwyższa indywidualna osoba, 

2. 1 2  
jako obiekt uwielbienia, 4 . 1 1 ,  1 7  .4 
jako pełnia szczęscia, 1 3 .5 
jako żródło drzewa banyanowego, 

1 5.4  
Jego szesć bogactw wyjasnione, 2 .2  
manifestuje Vedy, 3. 1 5  
nazywany sac-cid-iinanda-vigraha, 

s. 1 2  
nie ma dla Niego żadnych obowiąz

ków, 3.22 

Najwyższa Osoba Boga 
opisywany przez Vedy, 3.22 
oryginalnie dwuręki, 1 1 .5 1  
osiągany przez czyste oddanie, 8.22 
ostatnie słowo w Absolucie, 5. 1 7  
ponadBrahmanem i Paramiltmą, s. 1 2  
rozprzestrzenia się w wiele form, 

aby zwiększyć Swoje szczę
scie, 3 . 3 7  

rozprzestrzeniony w viJniinamaya, 
prii1Jamaya, etc„ 1 3 .5 

róż.ny od częsci, 2. 1 6  
toi.samy z Jego wieloma formami, 

4.9 
usatysfakcjonowany, kiedy mistrz 

duchowy jest zadowolony, 
2 .41  

uwalnia Swojego wielbiciela od 
wszelkich zobowiązan, 1 .41 

w sercu wszystkiego, 2 . 1 2, 5 . 1 3  
zawsze ponad indywidualną duszą, 

2.25 
Najwyższa Prawda Absolutna, Zob. 

Prawda Absolutna 
Najwyższa Siedziba 

jako iinanda-cinmaya-rasa, 8.22 
jako cintiima1Ji-dhiima, 8.21  
jako Goloka Vrndilvana, s .1 8-20 
jako K�1.1a. s .5,  8.22, 9. 1 7 , 9. 1 8, 

10. 1 2- 1 3  
jako samo-swietlna, s. 1 8 , 2. 1 6 , 

1 5.6  (zn) 
jako saniitana (wieczna), s. 1 5  
jako niezamanifestowane, nieomylne 

przeznaczenie, 8.2 1 
może być osiągnięta jeszcze w tym 

swiecie, s. 1 8  
nie ma narodzin w, 8. 1 6  
nie m a  powrotu z ,  8.2 1 ,  1 5.6 (zn) 
nie jest różna od służby oddania, 

2 .72 
nie osiągana przez kaprysne działa

nie, 1 6.23  
opisana, s. 1 8, 8 .2 1  
osiągana przez oddanie, 2 1 -22,  

2. 72,  4 .9,  4. 1 O, 6. 1 5 ,  1 1 .55 ,  
1 8 .55  

osiągana przez łaskę, 1 8.56, 1 8.62 
osiągana przez zarzucenie material

nej egzystencji, 6. 1 5 ,  1 5.5 
(zn), 1 6.22 

osiągana w chwili smierci, 8.5 
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Najwyższa Siedziba 
różnorodnosc w, 8.22 
(Zob. również Goloka Vrndavana, 

Niebo duchowe) 
Najwyższy Pan, Zob. K�i:ia 
Nakula, dmie w swoją konchę, 1 .48 
Namo brahmar,1Ya-deviiya go-briihma-

r:ia-hitiiya, wersy przytoczone, 
1 4. 1 6  

Nanda-kiinana, ogrody zmysłowej roz
koszy, 2 .43 

Nanda Maharaja,  odwiedziony od 
czczenia Indry, s. 1 8  

Narada 
głosi, że Kr�i:ia jest Najwyższym, 

s. 5 ,  6, 7.24 
jako mistrz duchowy Vyasy, 6.40. 

1 8.77  
jako największy wielbiciel  we 

wszechswiecie, I O. 26 
K�i:ia jako, I 0.26 
ma wpływ na Arjunę, 1 8 .62 
należy nasladowac, 4. 1 6  
początek jego służby oddania, 9 .2 
uprawomocnia modlitwę A rjuny, 

1 0. 1 2- 1 3  
w sukcesji uczniów, s.29 

Niirada-pancariitra 
musi być przestrzegana w służbie 

oddania, 7. 3 
przytoczona, 6 . 3 1  

Nariidhama 
ciskani w demoniczne łona, 1 6 . 1 9  
jako klasa niegodziwców, najniż

szych sposród rodzaju ludz
kiego, dyskutowana, 7 . 1 5  

Niiriiyai:ia 
Arjuna chce zobaczyć fonnę, 1 1 .45-

46 
bhakti-yoga spełniana dla, 14 .26 
czteroręka fonnajest wieczna, 1 1 .54 
czteroręki, bóstwo przewodzące na 

planetach Vaikui:iiha, 1 1 .45 
jako jedna z głównych fonn, 1 1 .46, 

1 8 .65 
Kr�i:ia pojawił się przed rodzicami 

jako, 4.6, 1 1 .50 
najwyższy podmiot radosci, ekspans

ja, 8.8, 8 .22 
nie posiada pełni bogactwa, 2 .2 
nikt nie może stać się tak dobry jak. 

3.4 

Narayai:ia 
półbogowie nie mogą być równi, 

4. 1 2  
półbogowie zrodzeni z ,  I 0.8 
towarzyszy wielbicielom, s.22 
transcendentalny do materialnego 

swiata, 4. 1 2  
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, 

1 3. 1 6 
Niiriiyar:iiid brahmiijiiyate, niiriiyar:iiid 

prajiipati� prajiiyate, wersy 
przytoczone, 1 0.8 

Niiriiyar:ia� paro devas tasmiij jiitas 
caturmukhah tasmiid rudro' 
bhavad deva6 sa ca sarvajnatiiin 
gata�. wers przytoczony, 1 0.8  

Niiriiyar:iiya, przytoczona, 1 2 .6-7 
Narodziny 

Brahman jako żródło, 14.3 (zn) 
cierpienia dziecka w łonie matki 

opisane w Bh<igavata m ,  
1 3 .8- 1 2  

czynności karmiczne przyczyną, 
2.42-43, 2.49 

dusza nie podlega, 2.20 (zn), I 0.4-5 
ich cykl zależy od rodzaju wykony

wanych zajęć, 2.27 
ich miejsce zależyodgur:iy. w której 

się umiera, 14. 1 4, 14. 1 5 (zn) 
ich powtarzanie, 2.5 1 ,  8. 1 6  
ich przyczyną K�!!a. 1 0.4-5, 1 4.3  

(zn) 
jako jedna z czterech zasad egzy

stencji materialnej, s. 1 9  
jako jedna z sześciu przemian ciała, 

2.20 
K�i:ia pamięta wszystkie Swoje" na-

rodziny" , 4.5 (zn) 
K�i:ia uwalnia od, 1 2.6-7 (zn) 
Kr�i:iy nie są zwykłymi, 4.6, 10 .3 
nie mogą być pamiętane przezArju-

nę. 4.5 
obecne wszędzie w materialnym 

swiecie, 2.5 1 
pokonane przez cichy umysł, 5 . 1 9  
powinny być postrzegane jako zło, 

1 3.8- 1 2  
problemy z nimi związane nie mogą 

być rozwiązane przez gro
madzenie bogactw, 2.8 

przekroczone przez słuchanie od 
autorytetów, 1 3 .26 
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Narodziny 
przekroczone przez wyrzeczenie, 

2.5 1  
przekroczone przez zrozumienie 

K�l)y, 6. 1 5  
równoznaczne ze śmiercią, 2.20, 

2.27 
w rodzinie transcendentalistów 

bardzo rzadkie, 

w świecie duchowym nieobecne, 
7.29, 8. 1 6, 1 5 . 1 6  

wolnośc od przez przekroczeniegur;, 
14.20 

wśród demonicznych gatunków, 
1 6. 2 1  

Narodziny (ponowne), Zob. Transmi
gracja 

Narottama, w sukcesji uczniów, s.30 
Niisau munir yasya mat am na binnam, 

przytoczenie, 
2.56 

Na${a-priiye$v abhadre$U nityam bhii
gavara-sevayii, wersy cytowane, 
7 . 1  

Naśladowanie ( imitacja) 
cudzych obowiązków niebezpiecz

ne, 3 .35 
K!11)Y odradzane, 3 .24 

Natura materialna (prakrti) 
definicja, s.8-9 
demony utrzymują, że jest przyczyną 

manifestacji, 1 6.8  
działanie odpowiednio do planu, 

1 1 .33 
jako bez początku, 1 3.20 
jako bezpośrednia przyczyna stwo-

rzenia, 4. 1 4, 9. I O ( zn), 1 4.5 
jako energia K�l)y, s.9, s.23 
jako nieświadoma, s. 9 
jako podstawa egzystencji, 1 3 .27 
jako temat rozdz. XIII, s.627-669 
jakojako wiecznie zmienna, s.8, 8.4 
jako zniewalająca siła, 2. 1 3 , 2. 22, 

2.29, 3.27 (zn), 3 .36,  7.5, 
1 8.48 

jej komponentami dwadzieścia czte
ry elementy, s. 1 3 ,  1 3 .6-7 

Kali jej upiorną formą, 3 . 1 2  
karze tych, którzy niewłaściwie ją 

używają, 3 . 1 2  
kompletna w sobie, s. 1 3  

Natura materialna (prakrti) 
kontrolowana przez Kf�l)ę, s.7-9, 

2. 1 6, 5 .29, 7.4, 7. 1 4, 9. 10  
(zn) 

K�l)a nie podlega, 7 . 1 2  
mahiitmii nie jest pod kontrolą, 9 . 1 3  
może w oka mgnieniu zniszczy<: 

czyjeś bogactwo, 2 .8 
nie jest przyczyną narodzin, 1 4. 3 
niweczy plany ateistów, 7 . 1 5  
pochodzi z korzenia drzewa banya-

nowego, 1 5 .  I 
porównana do formy kosmicznej, 

1 1 .5 
przemiany żywych istot odpowiednio 

do, 1 3.2 1 
różna od żywej istoty, s.9 
składa się z trzech gur;, s.8, 14.5 
nabywane odpowiednio do wykony-

wanej pracy, 2. 1 8, 5 .2  
stwarza 8 400 OOO gatunków, 1 3 .2 1 
tymczasowe aspekty, s. 1 5  
w kontakcie z żywą istotą od czasów 

niepamiętnych, 5 . 1 4  
wchodzi w Maha-Vi�l)u, manifesto

wana przez maha1-1a11vę, 
1 3 .20 

wyzwolenie osiągane przez zrozu
mienie, I 3.24 

zapłodniona przez spojrzenieK�l)y, 
3. 1 5 , 9. 1 0  

Nauczyciel 
dyskwalikowany przez mayę, 2. 1 3  
kiedy może byc odrzucony, 2.5 
może mówic prawdę dla pouczenia, 

1 7 . 1 5  
musi byc reprezentantem K!1!lY. 

1 1 .43 
musi przestrzega<: zasad polecanych 

w śiistrach, 3 .2 1  
musi uczyc przez przykład, 3 .2 1  
(Zob. również Aciiryas, Mistrz du

chowy) 
Nauka o Bogu 

analizuje pozycję Boga i Jego energii, 
7.4 

K�l)a jako, I 0.32 
ktoś, kto ją doskonale opanował jest 

mistrzem duchowym, 2 .8 
może byc zrozumiana w czystej 

dobroci, 1 4 . 1  O 
udzielana przez sukcesję uczniów, 
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Nauka o Bogu 
4. 1 

wyjaśniona w Bhagavad-gicie, s.6, 
I . I  

znana przez kogoś usytuowanego w 
transcendencji, 5.20 

zrozumiana przez służbę oddania, 
7 . 1  

Na va-dvare pure dehi hamso lelayare 
bahi!J, wersy cytowane, 5 .22 

Nayam deho deha-bhiijam nr-loke, 
wersy cytowane, 5 .22 

Nayami paramam srhanam arciradi
garim viniJ, wersy przytoczone, 
1 2.6-7 

NehiJbhikrama-naśo' sripraryavayo na 
vidyare, wersy cytowane, 

s .27 
Niebo duchowe 

ciało nie zmienia się w, 1 5 .  1 6  
czysty wielbiciel nie tęskni za, 8 . 1 4  
elewacja z wyższych systemów pla-

netarnych, 8. 1 6  
Goloka Vrndiivana najwyższą ory-

ginalną planetą, s . 1 9-20 
jako paramam padam, 1 8.62 
jako wieczne, s. 1 5  
jego planety kontrolowane przez ma

�festacje NiiriiyaQa, 1 1 .45 
K�Qa jako żródło, 1 0.8 
nie jest oświetlone przez słońce, 

księżyc, elektryczność, 1 5.6 
nie jest stwarzane, 15 . 1 6  
nigdy nie tracone, kiedy raz osiąg

nięte, s. 1 8, s .21  
opisane jako avyakra, niezamani

festowane, s .21  
osiągane przez impersonalistów, 

s.22 
osiągane przez kogoś, kto jest nir

mana-moha, s.2 1 
osiągane przez ofiarę, 4.30 (zn) 
osiągane przez świadomość K�QY. 

2.5 1 , 4.24, 8. 1 3 , 8.28, l l .55 ,  
1 2.6-7 

oświetlone przez brahmajyoti, s . 1 9, 
1 3 . 1 8  

różnorodność w ,  1 4.2, 1 5 . 2  
różnorodność zamanifestowana na 

Vaikunthalokach, 7 .4 
rzeczywiste siczęście tylko w, s.20 
spokój umysłu jako wrota do, 5 . 1 9  

Niebo duchowe 
wolne od czterech zasad egzystencji 

materialnej, s. 1 9  
wszystkie istoty nieomylne w, 1 5 . 1 6  

(zn) 
wszystkie planety samo-świetlne w, 

6. 1 5 ,  1 5 .6 
zawiera niezliczoną ilość planet, 

s. 1 9 ,  s.22 
(Zob. również Goloka Vrndiivana, 

Najwyższa Siedziba) 
Niebo materialne, Zob. Wszechświat 

materialny 
Niedoskonałości 

cztery podstawowe niedoskonałości 
ludzi światowych, s. 1 4  

ktoś z czterema podstawowymi nie
doskonałościami nie może 
nauczać, 2 . 1 2  

Niebyt, Zob. A sat 
Niedole 

od najwyższej planety do najniższej, 
8. 1 6  

(Zob. również Cierpienia, Nieszczę
ścia, Troski) 

Niegodziwcy (ł,otry) 
ciskani w demoniczne łona, 1 6. 1 9  
cztery klasy dyskutowane, 7 . 1 5  
ich fałszywe poglądy i zawiedzione 

nadzieje dyskutowane, 9 . 1 2  
jako du�krtam, najniżsi spośród ro

dzaju ludzkiego, 4.8 
K�Qa jako rózga karząca, 

10.38 
K�Qa nigdy nie manifestuje się nie-

inteligentnym, 7.25 
nie mają dobrych kwalifikacji, 9 .3 1  
służba oddania trudna dla, 7 . 1 6  
unicestwieni przez K�Qę, 4.8 
uwalniani dzięki łasce Km1y, 4.8 
Yama wymierza karę, 1 0.29 

Nienarodzony 
Km1a jako, s.5, 4.6 (zn), 7.24-25,  

10. 1 2- 1 3  
natura, 10.3  
wewnątrz Kr�QY przytaczany jako 

impersonalny obiekt, 2.7 
wolność od grzechów przez poz

nanie K�QY jako, 10.3 (zn) 
Niepokój 

Arjuna napominany, aby przekro
czył, 2.45 
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Niepokój 
ciągle obecny w tych, którzy nie 

znają przyszłości, I 0.4-5 
demony wypełnione, 1 6 .  I O, 1 6 . 1 1 -

1 2  
duszy spożywającej owoce ciała, 

2.22 
jako charakterystyczny rys Kali

yugi, 6. 1 2  
ktoś drogi K�r:iie wolny od ,  2.22, 

2. 1 5  (zn) 
spowodowany przez dualizm, 2.45, 

5 . 1 2  
uśmierzony przez pracę w świado

mości Kr�r:iy. 1 8 .58 
w materialnej egzystencji, s .6 

Nieszęścia 
dyskutowane jako dylematy, 2. 7 
mahiitmiis nigdy nie powraca do, 

8. 1 5  
materialny wszechświat jako tym

czasowy i pełen, 9.33 
mędrcy nie niepokojeni przez troja

kie, 2.56 
nawet Brahma nie jest wolny, 8. 1 7  
nie odczuwane przez wielbiciela, 

5 . 26 
przyczyny, s.22, 1 .30, 5 .22, 6.32, 

1 6.24 
przyjmowanejakołaskaK�r:iy, 2.56 
w gu'Jie pasji, 1 4. 1 6, 1 4. 1 7  
wolność od, 2.65, 4.36, 6 .20-23 ,  

1 8 .62 
zmniejszone do minimum dzięki 

łasce K�r:iy, 2.56 
znane tylko swojemu własnemu 

ciału, 2. 1 7  
(Zob. również Cierpienia, Niedole, 

Nieszczęścia, Troski) 
Niewiedza 

jak wyratować kogoś, kto wpadł w 
jej ocean, 2. 1 

jej ostatnią pułapką myślenie, że jest 
się jednym z Bogiem, 

5 . 1 6  
K�r:ia nie podlega, 5 . 1 6  
myślenie, że jest się sprawcą dzia

łania jest, 3.27 
niszczona przez wiedzę, 4.36, 5. 1 6  

(zn), 6.5 
ściga każdego jak tygrys, s.6 
usidla żywe istoty, 5 . 1 5  

Niewiedza 
usuwana przez mistrza duchowego, 

5 . 1 6  
(Zob. również Ignorancja, Sen) 

Niewielbiciel 
Arjuna zapytuje o, 4.4 
jego zanieczyszczenie, 7. 20 
K�r:ia nigdy nie manifestuje się 

nieinteligentnym, 7.25 
nie ma żadnych dobrych kwalifi

kacji, 9.3 1 
nie może praktykować bhakti-yogi, 

7.3 
nie może zrozumieć K�r:iy, 7.3, 

7.24, 1 8 .55 
porównany do pszczoły liżącej zew

nętrzną powierzchnię słoika 
z miodem, 2. 1 2  

Niewola 
bez względu na światową widzę, 

3 .33 
demonów, 1 6.5 ,  1 6. 1 6  (zn) 
działanie nie uwzględniające, 1 8.25 
jej przyczyny, 2.47, 3.37, 4.38, 6.5,  

7 .8 
nieposłuszni skazani nieodwołalnie 

na, 3.32 
przekroczona przez pracę w odda

niu, 3 .3 ,  3.9, 3.3 1 
przekroczona przez służbę dlaK�y 

albo mistrza duchowego, 
4. 1 8, 7 . 1 4  

przekroczone przez wyrzeczenie, 
wiedzę i samo-realizację, 
4.4 1 ,  5 .3 ' 

trwa w nieskończoność z powodu 
czynności kannicznych, 5 .2 ,  
5. 1 2, 1 4.7 

uniknięta przez stałość, 4.22 
w walce o egzystencję, 1 5 .7 
zarówno dobra, jak i zła praca zwią-

zują, 3 .9 
Niezależność 

aby zmienić ciało, 1 5 .8 
dana jest każdemu, 7 .21 
dana K�r:iie, aby działał według 

własnej woli, 1 8.63 
jako cecha fragmentaryczna, 1 5 .  7 
jako wieczna fragmentaryczna cząst

ka, 1 5.7 (zn) 
K�r:ia nie ingeruje w niezależność 

żywych istot, 5 . 1 5  
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Niezależność 
niewłaściwe skorzystanie z, 3 . 37, 

4.43, 1 3.23 ,  1 6 . 1 8  
ograniczona w stosuku do woli naj

wyższej, 7 . 2 1  
właściwe skorzystanie z ,  1 8 . 78 
żywych istot częściowa, 3 .3 7  

Niezamanifestowany 
jako element ciała, 1 3 .6-7 
jako obiekt medytacji impersonali-

stów, 1 2 . 1  
niebo duchowe opisane jako, s.2 1  
odradzana koncentracja na, 1 2 .6-7 
realizacja jako trudna ścieżka, 1 2.5  

(zn) 
wielbienie, 1 2.3-4 
wszystkie rzeczy niezamanifesto

wane w swoich początkach i 
końcu, 2.28 (zn) 

Nikhile!fu a vasthiisu fivanmukta sa 
ucyate, przytoczenie, 6 . 3 1  

Nimbiirka Svami, akceptuje Km1ę jako 
Najwyższego, s.3 

Nimitta miitram evilsau sayiiniim sarga
karmii ni, wersy przytoczone, 
4. 14  

Niriinanda, Zob. Nieszczęścia 
Nirgww, K�Qa jako, 7 . 1 2, 1 3 . 1 5  
Nirmama 

jako nic nie należy do mnie, 3.30 
wielbiciel nie identyfikuje się z cia

łem, 1 2 . 1 3- 1 4  
Nirmiina-moha, środek do osiągnięcia 

nieba duchowego, s.20 
Nirmiina-mohiijita-sanga-do!fii, wersy 

przytoczone, s.20 
Nirukti 

słownik wedyjski przytoczony, 2.44 
słownik wedyjski zacytowany, 2.39 

Nirvana 
duchowe czynności po osiągnięciu, 

6.20-23 
odniesiona od oczyszczonego umys

łu, 6.20-23 
środek do zakończenia materialis

tycznego życia, 2. 72 
Nirya-baddha, dusze jako wiecznie uwa

runkowane, 7 . 1 4  
Nity ananda 

inkarnacja Boga jako mistrz ducho
wy, 7 . 1 5  

pokłony dla, s.  I 

Nityiinanda 
w sukcesji uczniów, s.29 
wyzwolił Jagai i Madhai, 7 . 1 5  

Nityasyoktii� śariri�a�. przytoczenie, 
2 .28 

Nityo nityiiniim cetanaś cetaniiniim, 
wersy cytowane, 2. 1 2  
przytoczenie, s. 1 2, 4 . 1 2, 7 .6, 1 5 . 1 7  

Niyama, w a!f(iinga-yodze, 5 .27-28, 
5 .29 

Nrhari, w sukcesji uczniów, s.29 
Nrsimha, jako ekspansja (inkarnacja), 

4.5, 4. 1 3 , 6.47, 1 1 .47, 1 5 .7 
Niinam pramatta� kuruce vikarma yad

indriya-pritaya iiprooti, wersy 
cytowane, 5 .2  

o 
Obowiązki 

Arjunie poleca się, aby spełniał swoje, 
3.9 

demony zdezorientowane co do, 16. 7 
(zn) . 

dla duszy samo-zrealizowanej nie 
ma, 3 . 1 7- 1 8  

dla K�QY nie m a  żadnych, 3 .22 
dla różnych var�as zamiast medy

tacji, 1 2 . 1 2  
doskonałość przez spełnianie, 1 8.46 

(zn) 
dwa typy dyskutowane, svadharmas, 

2 .3 1  
działanie w gu�ie natury, 2.47 
działanie w zgodzie z, 1 8.23 (zn) 
jak je spełniać, 3 .30 
jako środek oczyszczający, 3 .8, 

1 8 .48 
Janaka osiągnął doskonałość przez 

pełnienie, 3 . 20 
konieczne do kontrolowania zmys

łów, 5 .29 
konieczność spełniania, 2.48, 3.8, 

3. 1 8, 3 . 1 9, 6.40, 1 8.6-8 
k!fatryi, 2.27, 2.3 1 ,  2 .32 
lepiej pełnić swoje własne, chociaż 

błędnie, niż cudze, 3 .35 ,  
1 8.47 

narażenie się na grzech przez zlekce
ważenie, 2 .37,  2 . 3 3  

niższe z powodu braku wiedzy, 3.29 
ofiary odpowiednio do, 17.  I I 
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Obowiązki 
oświecone przez łaskę K�Qy, 3 . 1 7  
polecenia mistrza duchowego jako, 

3 .35,  1 8 .57 
nie powinny byc porzucane bez peł

nej świadomości K�Qy, 3 .33 
nie powinny byc zarzucone pomimo 

trudności, błędów, strachu, 
etc„ 2. 1 4, 2 .30, 1 8.8, 1 8.48 

nigdy nie skażone grzechem, 1 8.4 7 
powinny byc spełniane w świado

mości K�y. 4. 1 5, 8. 7, 1 8 .66 
spełniane w wyrzeczeniu, 2.47, 5 . 1  O, 

1 8.9 
spełniane w zgodzie z własną naturą, 

3 .35  
spełniane z przywiązaniem przez 

ignorantów, 3.25 
uduchowione przez wyzwolenie, 

2. 3 1  
uwalniają z niewoli działania, 3 . 3 1  
zrodzone z yajna, 3 . 1 4  
zrozumiane przez zalecenia pism 

świętych, 1 6.24 
Oczyszczenie 

ciało, umysł, inteligencja i zmysły 
użyte dla, 5. 1 1  

czterech rodzajów pobożnych ludzi, 
7. 1 0  

jako boska cecha, 1 6. l -3 (zn), 1 8 .42 
jako cel ludzkiego życia, 1 6 .23 
jako proces stopniowy, 3.35 
konieczne przed intonowaniem, 

6.44 
konieczne przed przyjęciem sannya

sy, 3.4 
K�Qa jako ten, który oczyszcza, 

9. 1 7  (zn) 
małżeństwo w celu, 1 8 .5 
ofiary w celu, 3 . 1 9, 1 8 .2 
om tat sat wibrowane w celu, 17 .26-

27 
proces praktykowany przez yogi, 

6.45 (zn) 
przez działanie w świadomości 

K�Qy, 3 .8,  5 .2,  5.6, 9.2,  
1 8.48 

przez intonowanie Hare K�Qa, 8 .8, 
9.2 

przezK�Qc:, jeśli ktoś słucha oNim, 
7 . 1  

przez pamiętanie Kr�Qy, 9.3 1 

Oczyszczenie 
przez pożywienie w gul)ie dobroci, 

1 7.8- 1 0  (zn) 
przez prayafritta, system ablucji, 

1 .43 
przez przekroczenie pożądania, złoś-

ci i chciwości, 1 6 .22 
przez wiedzę o K�Qie, 4. 10  
umysłu przez dobroczynnośc. 1 2 . 1 1  
z brudów serca, 4 . 1 5  
zmysłów przez bhakti-yog�. 1 2 . 9 

Ofiara 
aby zachęcie do stopniowej reali-

zacji, 2.46 
Arjuna pyta Pana o, 8.2 (zn) 
cykl, 8 .3  
dla Brahmana przezyogis, 4.25 (zn) 
dla półbogów dyskutowana, 3 . 1 1 -

1 2, 4.25-26 
forma kosmiczna nie będzie objawio-

na bez, 1 1 .48 (zn) 
jako boska cecha, 1 6. 1 -3 (zn) 
jako Brahman 4.24 
jako cel materialnego wszechświata. 

3 . 1 0  
jak dobroczynnośc, 4.28 
jako impersonalne roztopienie się, 

4.25 
jako karma-kil!J<ja i jnana-kil!J<ja, 

4.33 
jako kontrolowanie oddechu (ha{ha

yoga), 4.29 
jako pul)ya-karma!Jilm, 1 8 .7 1 
jako studiowanie literatury wedyj

skiej, 4.28 
jako środek do osiągnięcia Księżyca, 

8.25 
jako środek do osiągnięcia świado

mości K�y. 2.29, 3. 1 6. 3.26, 
4.43, 1 2. 1 0- 1 1 

jako środek do osiągnięcia wyższych 
planet i królestwa VaikuQ\ha. 
2. 3 1 ,  2 .42-43, 4.24, 4.29, 
4. 30, 8.3,  8 . 1 6  

jako yajna, Vi�Qu, 3.9 
jako yoga-yajna, 4.28 
jej wynikiem deszcz i ziarno, 3 . 1 4  
już spełniona przez kogoś, kto into-

nuje, 2.46, 6..44 
K�Qa jako, 9. 1 6  (zn) 
K�Qajakojyoriuoma i mahayajna, 

9. 1 6  
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Ofiara 
K!lr:ia jako ostateczny obiekt i pod

miot radości, 2.66, 3 .9, 3 . 1 1 ,  
3. 1 2, 3 .30, 5.29, 9.23-24, 
1 7.26-27 

małżeństwo jak vivilha-yqjna, 1 8.5 
materialnie skalana, 3 . 16 ,  4.33, 4.43, 

1 7. 1 2, 1 7.28 ( zn), 1 8 . 1  
nie ma szczęścia w następnym życiu 

bez, 4. 3 1  
nie powinna być nigdy zarzucona, 

1 8.3, 1 8.5 
nie spełniana przez grzesznych, 3 . 1 6  
nieautoryzowana, 16. 1 7 ,  1 7  . 1 3  
niekonieczne dla transcendentali-

stów, 2.52, 3 . 1 6  
niełatwa w Kali-yuga, 3 . 1 2  
odbarza zdrowiem i zadowoleniem, 

3 . 1 0, 3 . 1 4, 3 . 1 6, 4.3 1 
odpowiednio do trzech gUtJ, 3. 1 3, 

1 7.7, 1 7. 1 1 - 1 3  
odrzucana przez demony, 1 6 . 1 6  
o m  tat sat wymawiane w czasie, 

1 7.23-27 
ostatecznie prowadzi do wyzwole

nia, 3. 1 1  
pancha-mahilyqjńa dla zwykłych 

ludzi, 3. 1 2  
podtrzymywana przez K!lr:ię, 7.30 
przeznaczona dla żyjących w mał

żeństwie, 1 6. 1 -3 
przybiera różną fonnę w zależności 

od wiary, 4.33 
sańkirtana-yqjna jako, 3 . 1 0, 1 6 . 1 -

3 
seks jako, 4.26 
transcendencja usytuowana w, 

3 . 1 5  
uduchawia atmosferę, 4.27 
ustanowiona na początku stworze

nia, 3. 1 0  
w celu oczyszczenia i kontroli zmys

łów, 3 . 1 6, 3 . 1 9, 4.26, 4.30 
(zn), 1 8.2, 1 8.5 

w relacji do pracy i obowiązku, 3.9, 
3 . 14, 4.24, 4.29, 4.32, 1 2. 1 0-
1 2, 1 7. 1 1 , 1 8 .47-48 

z materialnego komfortu, tapo-maya-
yqjńa, 4.28 

z materialnego szczęścia, 6 .38 
z n. aterialnych posiadłości, 4.28 
z pracy kulminuje w wiedzy, 4.33 

Ofiara 
z wiedzy większa niż z posiadania, 

4.33 
ze wszystkiego dla Krn1y, 4.25, 

1 3.8- 1 2  
ze zwierząt, 2.3 1 ,  1 8.47, 1 8 .48 
żywności uwalnia kogoś od grzechu, 

3 . 1 3  
Ogień 

fonna kosmiczna adresowana jako, 
1 1 .39 

jako jeden z pięciu wielkich elemen
tów, 1 3.6-7 

jako jedna z ośmiu oddzielonych 
energii, 7.4 (zn) 

jako miłosierdzie K!lr:tY. 1 5 . 1 2  
jako ofiara ignorowana przez sztucz

nych sannyilsinów, 6 . 1  
jego wspaniałość pochodzi odK!lr:tY. 

1 5 . 1 2  
K!lr:ia jako, 9. 1 6  (zn) 
K!lr:ia jako Agni, I 0.23 
K!lr:ia jako jego ciepło, 7.9 ( zn) 
K!lr:ia jako trawienie, I 5 . 1 4  
nie oświetla najwyższej siedziby, 

1 5.6  
ofiara dla Brahmana składana w, 

4.25 (zn) 
okryty przez dym porównany do 

pracy, 1 8.48 (zn) 
porównany do żywej istoty, 3.38 
potrzebny do trawienia, 7 .9 
śmierć w czasie, gdy bóstwo, 8.24 

(zn) 
unicestwi wszystko z biegiem czasu, 

10.33  
wiedzy pali materialne reakcje, 

4.37 
wytwarzany z powietrza, wytwarza 

wodę, 2.28 
żądza porównana do, 3.39 
żywe istoty żyją również w, 1 4.4 

Om 
jako najwyższy układ liter, 8. 1 3  
jako środek do wejścia w Brahmana, 

8. 1 1  
K!lr:ia jako, 7.8 (zn), 9 . 1 7  (zn), 

10.25 
nie różne od Brahmana i K!lr:tY. 

8. 1 3  
ofiary, dobroczyMość i pokuty za

czynają się od, 1 7  .24 
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Om 
preferowane przez impenonalistów, 

7.8 
używane, aby wskazać na Prawdę 

Absolutną, 1 7.23 (zn) 
używane w ofiarach, 1 7.23 ( zn) 
zawarte w Hare KJlQa, 8 . 1 3  

Om qjiidna timirdndhasya, modlitwa 
do mistrza duchwego, s. I 
Om ity etad brahmafJO nedif{am niima, 

przytoczenie, 1 7.23 
Om tad vif'JO/J para mam padam, przy

toczenie, 1 7.24 
Om tal sat 

udoskonala wszystkie czynności, 
1 7.26-27 

wibracja dyskutowana, 1 7  .23-26-
27 

Omkiira, (Zob. Om) 
Osoba Boga, Zob. Najwyższa Osoba 

Boga 
Osobowość 

jako ostateczny atrybut Najwyższego, 
s. 1 2  

KJlQa jako największa, I S .  I 7- 1 8  
KJlQa nie traci jej pomimo Swojej 

wszechprzenikliwości, 9.4, 
1 1 .2  

K!lQY nie rozumiana przez mędrców 
i półbogów, 1 0.2, 1 0. 1 4  

Najwyższego zaręczona, 8.9 
nieinteligentni myślą, że KJlQa przy

biera materialną, 7.24 
potwierdzona przez pamięć K!lQY. 

7.25 
zachowana po wyzwoleniu przeraża 

impersonalistów, 4. 10  
Oszuści 

K!lQa niechce, aby Arjuna stał się 
jednym z, 3 .8  

lepiej wypełniać swoje obowiązki 
niż stać się tak zwanymyogi
nem, 3.33 

nie powstrzymują umysłu od obiek
tów zmysłowych, 3.6 

niżsi od tych, którzy kontrolują życie, 
3 .7 

odmawiają wartości tapasyi (asce
zie), 16 . 1 -3 

osoby demoniczne jako, 1 6.4 
preparują własne procesy realizacji, 

4.34 

Oszuści 
robią pokazy medytacji, 3.6 
żyją na koszt innych, 3.8 

p 
Padam iivyiiyiim, Zob. Goloka Vrnda

vana, Niebo duchowe, N aj wyższa 
Siedziba 

Piidau hare}J k�etra-padiinusarpafJe, 
wersy cytowane, 2.6 1 ,  6 . 1 8  

Padma Purana 
przytoczona, 5 .23, 6.8, 7 .3  
zacytowana, 9.2 

Padmanabha 
jako pełna ekspansja, 8.22 
w sukcesji uczniów, s.29 

Pamięć 
Arjuny przywrócona przez łaskę 

K!lQY, 1 8.73 
KJlQa jako, 10.34 
ograniczenia ludzkiej, 4.6, 6. 1 3- 1 4  
ożywiona przez intonowanie Hare 

K!lQa, 8.8 
uszlachetniona przez uświęcony po

karm, 3. 1 1  
zmiana ciała powoduje zapomnienie, 

4.5 
żywej istoty porównana z pamięcią 

K!lQY. 4.5 (zn), 7.26 ( zn) 
(Zob. również Proces pamiętania) 

Paiica-mahiibhuta, grube elementy po
chodzące z korzenia drzewa ban
yanowego, 1 5 .  I 

Paiiciigni-vidyii, ofiara, którą należy 
spełnić, aby wejśc naBrahmalokę, 
8. 16  

Paiicajanya, imię konchy K!lQY, 1 . 1 5  
Piiiicariitriki, zasady służby oddania 

przestrzegane przez Vai�Qavas, 
5 .6 

Piu)Qavas (Piu)Qawowie) 
ich siły wojskowe ograniczone wed

ług opinii Duryodhany, 1 .9 
ich zwycięstwo zapewnione.jako że 

KJlQa, 1 . 1 4  
jako ulubieni studenci DroQilcaryi, 

1 . 3 
KJlQa jako Arjuna wśród, 1 0.37 

(zn) 
należą do tej samej rodziny, co 

synowie Dhrtara��, I .  I 
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PiJ:t4avas (PiJ:t4awowie) 
nie wzruszyły ich dżwięki wrogich 

konch, 1 . 1 9 
pobożni od urodzenia, 1 .2 
prowadzeni na polu walki przez bez

pośrednie wskazówki K!łlJY, 
1 .20 

wiedzą, że K!łQa jest Najwyższym, 
7.25 

zachęceni do walki przez dżwięki 
transcendentalnych konch, 
1 . 1 5  

zaufali Krsnie, 1 . 1 9  
Pandu 

· · · 
".A.rjuna adresowany jako syn, 1 .20, 

8. 1 9  
DhrtaraHfa zapytuje o synów, 1 . 1  
Duryodhana lustruje siły wojskowe 

jego synów, 1 .2-3 
jego synowie odseparowani od ro

dzinnego dziedzictwa, I .  I 
korzystny wpływ Kuruk$Ctry dla jego 

synów, 1 . 1  
Kunti żoną Króla, 1 .8 

Pariibhavas tiivad abodha-jiito yiivanna 
jijiiiisata iitma tauvam, wersy 
cytowane, 5 .2  

Parag-iitmii 
jako dusza przyciągana do rozkoszy 

zmysłowych, 4.27 
Param Brahma (Najwyższy Brahman) 

rozróżniany od Brahmana, s.5 
K!łQa obwołany jako, 10. 1 2- 1 3  (zn) 
(Zob. również Brahman) 

Param brahmaparam dhiimapavitram 
paramam bhaviin, wersy cyto
wane, s.4, 1 1 .54, 1 8 .62 

Param dhiima,Zob. Goloka Vmdavana, 
Niebo duchowo, Najwyższa 
Siedziba 

Param padam 
nie ma cierpieli w, 2.5 1 
jako wieczna siedziba, 1 8 .62 

Paramam, jako ten, który posiada w 
pełni sześć bogactw, IO. I  

Parambrahman 
jako osobowe żródło wszystkiego, 

7 . 10  
w relacji do Brahmana, 8 .3  

Paramatrna (Dusza Najwyższa) 
demony ignorują Ją jako swiadka, 

16 . 1 1 - 1 2  

Paramatrna (Dusza Najwyższa) 
jako adhiyajiia, 8.4 
jako czę5ciowa realizacja, 2.5 3,  4. 1 I ,  

5 . 1 7, 6 . 1 0, 7 . 1 ,  7.24, 14.27 
jako K�irodakaśayi Vi�IJU, 7.3 
jako Maha-Vi�Qu, 1 0.20 
jako mistrz sił natury, 1 3.5,  1 3 . 1 5  

(zn) 
jako mniejsza od najmniejszego, 8.9 
jako podmiot radosci i własciciel 

ciała, 1 3.23  
jako protektor sannyiisinów, 16 . 1 -3 
jako przyczyna działania, 1 5  . 1 5 , 

1 8. 1 3 - 1 4, 1 8. 1 5- 1 6  
jako ta ,  która utrzymuje wszech

świat, 5 .4, 7.6, 10.42, 1 3. 1 5 ,  
1 5 . 1 3 ,  1 5. 1 7  (zn) 

jako towarzysz żywej istoty, 2.20, 
2 .22 ,  5 . 1 5 ,  1 3 .4, 1 3 . 2 1 ,  
1 3.28, 1 5 . 1 3  

jako wiedza i cel wiedzy, s. 1 2, 1 3. 1 8  
(zn) 

jako zlokalizowany aspekt Prawdy 
Absolutnej, 2.2, 10.20 

jako znawca wszystkich ciał, 1 3 . 3  
(zn) 

jako żródło swiatla, poza ciemno5cią, 
1 3 . 1 8  (zn) 

jako żródło wszystkich zmysłów, 
jednakowoż Sama bez zmys
iów, 1 3 . 1 5  (zn) 

jednakowa we wszystkich, 6.29, 
6.3 1 ,  1 3.29 

Jej faska umożliwia transmigrację, 
2.22 

Jej ręce, nogi, oczy, twarze, etc. ,  
wszędzie, 1 3 . 1 4  (zn) 

kieruje wędrówkami wszystkich, 
1 8.61  

K!łQa jako, 1 .25, 6 . 1 0, 6.3 1 ,  7.2 1 ,  
8.4 

K!łQa jako żródło, s. 1 2, 2.2, 2 .20, 
7 . 1 5 , 1 3 .20 

ktos wprowadzony w błąd mysli, że 
jest Ona jednym z duszą, 
2.29 

metody postrzegania, 1 3 .25 
może zrozumieć pragnienia żywej 

istoty, 5 . 1 5  
nie jest odpowiedzialna za czyjes 

grzechy, 3 .36 
nigdy nie jest niszczona, 1 3.28 
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Paramatma ( Dusza Najwyższa) 
niszczy i rozwija wszystko, 1 3 . 1 7  
obecna w sercach wszystkich istot, 

2. 1 5 ,  2 . 1 7 , 5 . 1 8, 6. 1 3- 1 4, 
6.29, 6 .3 1 ,  7 .2 1 ,  7 .26, 8.4, 
1 8 .46 

powinna być uszanowana we wszy
stkich i wszystkim, 9. 1 1  

realizacja, 6.38, 1 0. 1 5 , 1 2 . 1 5  
realizacja przez yoge. 2.39, 6.6-7, 

6. 1 3- 1 4, 6.20-23, 6.30 
spełnia życzenia duszy jako jej przy

jaciel, 2. 22 
teoria odbicia stosowana, jeśli cho

dzi o, 2. 1 3  
torturowana przez osoby demonicz

ne, 1 7  .5-6 (zn) 
w świecie duchowym nieobecna, 

nie jest więc wieczna, 7.4 
wchodzi w brahmqjyoti po opusz

czeniu ciała, 1 5 . 1 7  
wydaje się być podzieloną, ale w 

rzeczywistości nie jest, 1 3 . 1 7  
wyzwolenie osiągane przez zrozu

mienie, 1 3 .24 
wyższa od wiedzy o Brahmanie, 

1 8 .63 
zamieszkuje również wewnątrz ato

mu, 4. 1 1 , 1 5 . 1 3  
Paramiitmiiviidi 

jako jeden z typów transcendenta-
listów, s.22 

jako pośrednio świadorniKrniy, 6. 1 O 
jego stopieil zaawansowania, 2.2 
(Zob. również Yogi) 

Parameśvaram, interpretacje słowa, 
1 3.28 

Paramparii, Zob. Sukcesja uczniów 
Parantapal:r. pogromca wrogów, imię 

Arjuny, 2. 9 (zn) 
Paraśiinubhuti,jako duchowe zadowo

lenie, 6.35 
Paraśara Muni 

przytoczony, 2.32,  IO. I ,  1 3 .5 
wielki autorytet, ojciec Vyiisadevy, 

2 .2  
wyjaśnia słowo "Bhagaviin" , 2.2 

Pariiśara-smni, mówi o obowiązkach 
ląatri)ów, 2.32 

Paraśuriima, bramin działający jako 
k�atriya, 3.35 

Parasya śaktir vividhaiva śniyate, 
wersy cytowane, 3.22 

Paratattva, jako najwyższa rzeczywi
stość, 5 . 1 7  

Parik�it Mahiiriija, jako prawy król, 
1 0.27 

Piirtha, Arjuna adresowany jako, 1 .25,  
2.2 1 ,  2.3 1 ,  2.55, 3.23, 8.8, 1 8.32 

Piirtha-siirathi, znaczenie imienia, I . 1 5  
Piirvati 

namówiła Śivę do seksu, 2.62 
Skanda jej synem, I 0.24 

Pasja 
Brahma jako inkarnacja r4Jo-gu1JJ', 

7. 1 4  
cały materialny świat w gu1Jie, 1 4 . 7 
czasami pokonuje dobroć, 14. IO (zn) 
determinacja w, 1 8.34 
dobroczynność w gu1Jie, 1 7.2 1 (zn) 
działanie w, 1 4.7-9, 1 4. 1 6  (zn), 

1 8.24 
jako demoniczna siła natury, 1 6 .24 
jako manifestacja energii Km1y, 

7. 1 2  (zn) 
jako przeszkoda na drodze do wy

zwolenia, 1 6  . 1 -3 
kult w gu1Jie, 1 7.4 (zn) 
musi być przemieniona w dobroć, 

3.37 
ofiary w, 1 7. 1 2  
pożywienie w gu1Jie, 1 7.8- 10  (zn) 
pracownik w, 1 8.27 (zn) 
przyczyną żądzy, 3.37 
przyczyną odrodzenia się w zwierzę-

cych gatunkach, 1 4.5 
przyczyną smutku, 1 4. 1 7  (zn) 
seks jako jej podstawa, 1 4. 7 
symptom przywiązania (pragnienia, 

pożądania), 1 4. 1 2  
szczęście w, 1 8.38 (zn) 
uciszona przez utożsamienie się z 

Brahmanem, 6.27 
wiedza w, 1 8. 2 1  
wyrzeczenie (asceza) i pokuty w 

gu1Jie, 1 7 .5-6 (zn), 1 7 . 1 8  
wyrzeczenie w ,  1 8.8 
Ziemia przeznaczeniem dla tych w, 

1 4. 1 8  (zn) 
zmniejszana przez służbę oddania, 

6.27, 7 . 1  
zrozumienie w ,  1 8. 3 1  
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Pilśupata-astra, bron, którą otrzymał 
Arjuna, 2 .33  

Pataiijali 
system yogi, dyskutowany, 4.27 
system yogi w celu połączenia się z 

Brahmanem, 4.28 
Patim patinilm paramam parastild, 

wersy cytowane, 3.22 
Patim viśayiltmeśvaram, przytoczenie, 

3 . 10  
Patir gatiś cilndhaka-vrHri-siltvatilm, 

wersy cytowane, 3 . 10  
Pat ram pu$pam pha/am, przytoczenie, 

9.2, 1 7 .8- 1 0  
Paundram, koncha Brumy o nazwie, 

1 . 1 5  
Pauru$a, przytoczona, 1 5 . 1 7  
Pavitram, Zob. Czysty 
Pavitram uttamam, służba oddania 

jako, 9.2 
Pełne ekspansje 

bhakti-yoga pełnina dla, 1 4.26 
jak Vi$rJU-tattva, 1 5 .  7 
kierujące energią materialną, 7.4 
kilka wymienionych i opisanych, 

8.22 
K�Qa nie różny od, 1 1 .46 
K�r,a nie traci tożsamości w, 4.35 
K�Qa żródłem wszystkich, 2.2, 2. 1 6  
miliony czterorękich, 8.22 
Paramatma jako, 1 3 . 3  
porównane d o  liści drzew, 8.22 
przyjmują inkarnacje puru$a, I 0.20 
wielbiciele towarzyszą, s.22 

Piękno 
Kr�r,a jako wszech-przenikające, 

10. 1 2- 1 3  
K�!lY opi�ane, 8.2 1 

Pisma, Zob. Sastras 
Piśilca, jako czarna magia, 9.25 
Pitrloka, K�Qa jako ofiara dla, 9. 1 6  
Planety 

ilnandamaya-cinmaya unoszą się 
w promieniach brahmajyoti, 
s. 1 9  

Arjuna mógłby osiągnąć niebianskie 
planety, gdyby został zabity, 
2 .37 

Brahmaloka trwa dłużej niż inne 
wyższe systemy, 8. 1 7  

drzew, 10.29 

Planety 
elewacja na wyższe systemy, 20, 

2.24, 2 . 3 1 ,  2.43-43, 3 . 1 6, 
1 8. 7 1  

Goloka Vrndavana najwyższą plane
tą w niebie duchowym, s. 1 9-
20 

komfort zmysłowy na wyższych sy
stemach, 4.3 1 ,  9.20, 9.2 1 

K�r,a jako kontroler, 5.29, 9.6, 
1 5 . 1 3  

K�r,a przenika wszystkie, 1 1 .20 
K�QY osiągana przez Jego wielbi

cieli, s.22, 7 .23 (zn), 7 .24 
księżyc i słonce należą do wyższego 

systemu, s. 1 9  
ktoś podlega upadkowi z wyższych, 

8. 1 6  
ktoś przemiesiony do planet piekiel

nych, jeśli nie oczyści się, 
1 .43 

materialiści zainteresowani promo
cją na wyższe, 6.38 

miejsca cierpienia od najwyższej do 
najniższej,  s. 1 9, 8 . 1 6  

na iMych planetach iMe formy ludz
kiego życia, I 0.5 

na wyższych systemach piją napój 
soma, 9.20 

nie mogą być na siłę osiągnięte za 
pomocą maszyn, 2.8, 1 4. 1 8, 
1 6. 1 6  

nie mogą być skonstruowane przez 
żywe istoty, 7.6 

niezliczone wewnątrz każdego z 
wszechświatów, I 0.6 

ofiary mające na celu elewację na 
wyższe, 2.42-43, 4.28, 8 .3  

opisane w literaturze wedyjskiej, s.2 1 
podzielone na trzy systemy, s. 1 9  
półbogów osiągane przez ich czci-

cieli, 7.23 (zn), 7.24, 9.25 
rządzone przez manifestacje Nara

yai,a, 8.22, 1 1 .45 
trzymane w dłoni formy kosmicznej, 

1 5 . 1 3  
unoszą się w przestrzeni dzięki ener

gii K�r,y, 8.9 
upadły yogin rodzi się na wyższych, 

6.41 (zn) 
w ciele K�i,y; niektóre zrobione, z 
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Planety 
ziemi, złota, klejnotów, etc., 
1 1 . 1 3  

w niebie duchowym samo-iluminu
jące, s. 1 9, 6 . 1 5 ,  1 5 .6 

więcej w duchowym niebie niż w 
materialnym wszechświecie, 
s.22 

wyższe systemy jako głowa Km1y, 
8.4 

zaniepokojone widokiem formy kos
micznej, 1 1 .23 

Ziemia należy do środkowego, s. 1 9  
żywe istoty znajdowane na wszyst

kich, 1 4.4 
(Zob. również Brahmaloka) 

Podmiot radości, Zob. Purusa 
Podporządkowanie (się) · 

Arjuna podporządkowuje się K�Qie, 
2.7, 18.73 (zn) 

inteligencji, 3.42 
jako akceptacja słów K�l)y, 10. 1 4  
jako bezpośrednia metoda realizacji 

duchowej, 1 2 . 1 2  
jako droga do duchowego świata, 

7. 1 4  (zn), 1 5 .5-6, 1 8.62 
jako najwyższa yoga, 1 8. 7 5 
jako najwyższa zasada religijna, 4. 7, 

1 8.66 
jako ostateczna instrukcja Gity, 

1 8 .78 
jako rezultat poznania bogactw 

K�Qy, 1 0. 1 7  
jako wiedza, 2.9, 5 . 1 6 ,  6.48. 1 8.64 
Khatvangi Mahilriija podporządko

wanie się, 2. 72 
K�Qa kieruje zmysłami w katego

riach, 1 . 1 5  
K�Qa nagradza kogoś odpowiednio 

do jego, 4. 1 1 
K�Qie po ścięciu drzewa banyano

wego, 1 5.3-4 
K�Qie przynosi szczęście, 7 .2 1 
K�l)ie w celu wyzwolenia, 7 .20, 

9. 1 3 , 1 3 . 1 8  
mistrzowi duchowemu, 2.22,  4.34 
niegodziwcy odrzucają, 7 . 1 5  
po wielu narodzinach i śmierciach, 

2.39, 7 . 1 9, 1 2 .5 
pociąga za sobą świadomośc K�Qy, 

6 .7 

Podporządkowanie się 
półbogom spowodowane material

nymi pragnieniami, 7 .20 (zn) 
służbie oddania, 2.49 
światłych przywódców lotosowym 

stopom Km1y, 7 . 1 5  
wszystkich prac Km1ie, 3.30, 5. 1 O 
wymazuje grzechy, 1 0. 1 2- 1 3 , 1 8 .63 
z wiarą i miłością, 1 8.66 
(Zob. również Uległosc) 

Podróże międzyplanetarne, nie wyma
gają żadnych mechanicznych 
przedsięwzięc, s. 1 9  

Pokora 
jako kwalifikacja sannytisina, 1 6. 1 -

3 
jako wiedza, definicja, 1 3.8- 1 2  (zn) 
w zbliżeniu się do mistrza ducho

wego, 4.34 ( zn)  
w zrozumieniu Bhagavad-giry, s.5 

Pokuty 
Brahmii przez tysiąc lat spełniał, 

1 0.6 
ciała, 1 7. 1 4  (zn) 
dla zadowoleniaNajwyższej Osoby, 

1 7.26-27 
demoniczna, kiedy zbyt surowa. 

1 7.5-6 (zn) 
jako candrtiyana i ctiturmtisya, 4.28 
jako surowa asceza w celu oświe

cenia, 4.28 
jako tapas (asceza), boska cecha, 

1 6. 1 -3 (zn) 
konieczna, aby zaakceptowac K�l)ę, 

2.29 
K�l)a jako cel i podmiot radości, 

2.66, 5.29 
K�l)a jako pokuta wyrzeczonych, 

7.9 
mowy, 1 7. 1 5  (zn) 
nie dają rezultatu w postaci obja

wienia dwurękiej formy K�y, 
1 1 .53 

nie konieczna dla zaawansowanego 
wielbiciela, 2.52 

nie konieczna w służbie oddania, 
9. 1 4  

nie powinny byc zarzucone. 1 8.3, 
1 8.5 

oczyszczają nawet wielkie dusze, 
18.5 
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Pokuta 
polecana w celu oczyszczenia się, 

5 .22 
powinny być spełniane według zasad 

wedyjskich, 1 1 .54 
przed podporządkowaniem się 

K�r:iie, 1 2.4 
stworzona przez K�r:ię, definicja, 

10.4-5 (zn) 
rat i sat wymawiane w praktyko

waniu, 1 7  .25-27 
zaczynana ze słowem om , 17 .24 
w czasie pobierania nauk u mistrza 

duchowego, 8.28 
w dobroci, 1 7. 1 7  
w ignorancji niszczy jażń i niepokoi 

innych, 1 7  .20 
w pasji niestała, 1 7  . 1 8  
w porządku viinaprastha, 8.28 

Pole Kurów, Zob. Kuruk�tra 
Połączenie (Wtopienie się) 

impersonałistyczne koncepcje zwod-
nicze, 1 8 .55 

jako coś piekielnego dla wielbiciela, 
6. 1 4  

jako duchowe unicestwienie, 6 .30 
jako ofiara, 4.25 
jako proces impersonalnego wyzwo

lenia, 4.9, 4. 1 0  
jako rezultat ofiary, 4.30 
jako teoria demonicznych łajdaków, 

9. 1 2  
porównane do zielonego ptaka na 

zielonym drzewie, 1 8 .55 
przez praktykę yogi Pataiijałego, 

4.28 
wieczność, ale nie szczęście reali

zowane w, 1 2.5 
z Brahmanem jako egoizm, 6 . 1  
z Najwyższym Brahmanem, s.22 

Populacja 
jako varT,1a-sankara, niepożądana, 

1 .40-4 1 ,  3.24 
głupia w Kali-yuga, 2.46 
ofiary mogą zapewnić żywność, 

pomimo wzrostu, 4.3 1 
plan K�r:iy, aby zredukować, 1 8 .73 
podstawą pokoju, kiedy dobra, 1 .40 
uważa się, że 99,9 procent ogółu 

populacji zasługuje na miano 
nariidhama, 7. 1 5  

Populacja 
zasady dla zapewnienia spokoju, 

3 .24 
Porządki społeczne, Zob. VarT,1a 
Posiadanie 

ciała przez Paramatmę, 1 3.23 
fałszywe poczucie, 15 .5 
K�r:ia jako właściciel wszystkiego, 

s. 1 4, 4.2 1 ,  4.35,  6.32, 1 3 .3 ,  
15 .6  

K�r:tY jako fonnuła pokoju, 5.29 
K�r:tY nie zapominane przez pół

bogów, 7 .22 
K�r:tY zacytowane w lśopani�ad, 

5 . 1 0  
ofiara wiedzy większa niż ofiara z 

posiadłości, 4.33 
wolność od osobistej własności, 6. 1 O 
wyrzeczenie się, 2. 7 1 ,  3 .30, 4.2 1 

(zn), 4.27, 5 .2 ,  1 2. 1 3 - 1 4  
Post 

demoniczny, gdy srogi, 1 7  .5-6 (zn) 
dla celów politycznych potępiany, 

1 7.5-6 
jak zachowywać, 1 0.4-5 
jako objaw detenninacji, 

9. 1 4  
powinien być przestrzegany według 

zaleceń pism świętych, 6. 1 6  
Powietrze 

dostarczane przez półbogów, 3. I I 
dziesięć rodzajów kontrolowanych 

w yodze, 4.27 
fonna kosmiczna adresowana jako, 

1 1 .39 
jako jedna z ośmiu oddzielonych 

energii, 7 .4 (zn) 
jako jeden z pięciu wielkich elemen-

tów, 1 3.6-7 
jako oddech złożony w ofierze, 4.27 
jako reprezentacja półbogów, I 1 . 39 
Km1ajako wchodzące i wychodzące 

(wdech i wydech), l 5. 1 4(zn) 
opisane jako wstrzymanie oddechu, 

4.29, 5 .27-28 (zn) 
porównane do duszy, 1 3.33 (zn) 
umieszczone pomiędzy brwiami w 

chwili śmierci, 8 . 1 O 
wstrzymane w celu przedłużenia 

życia w kumbhaka-yodze. 
4.29 
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Powietrze 
wytwarzane z eteru, wytwarzające 

ogieil, 2.28 
Powtarzanie 

konieczne dla zrozumienia, 2 .25 
symptom ekstazy, nie literackiej 

słabości, 1 1 . 1 9  
Pożywienie 

annamaya jako zależnośc od, 1 3 .5 
do ofiarowania i nie zdatne do ofia

rowania, 6 . 1 6, 9.26 (zn) 
jadalne dla istot ludzkich, 3 . 1 4  
jako metoda osiągnięcia K r�i:iy, 

1 1 .55 ,  1 2.8 
jedzenie kontrolowane przez prasa

dam, 4.29 
jedzenie ofiarowanych resztek uwal

nia kogoś od grzechu, 1 .4 1 ,  
3. 1 3  

jego cztery rodzaje, 1 5  . 1 4  
jego znaczenie, cel, 1 7 .8- 1  O 
kiedy ofiarowane, uodparnia ciało, 

3 . 1 4  
mleko krowie jako symbol najbar

dziej wartościowego, 1 4. 1 6  
K�Qa przyjmie liśc, kwiat, owoc, 

czy wodę, 9.26 (zn) 
nie może byc wytworzone przez 

człowieka, 3. 1 2  
nie powinno byc zarzucone, 2.63, 

1 8.7  
oczyszcza egzystencją, wysubtelnia 

pamięc, 3. 1 1  
odpowiednio do trzech gu(!, 1 7 .  7-8-

1 0  
ofiarowywane dla przodków, 

1 .4 1  
ofiarowane tylko dla K�i:iy przez 

wielbicieli, 3 . 1 4  
produkowane z deszczu i ofiary, 

3. 1 4, 4.3 1 
przyjmowane przez brahmaciiri na 

polecenie mistrza duchowe
go, 8.28 

san kirtana-yajna przeciwdziała 
niedoborowi, 3 . 1 4  

staje się smaczne przez wpływ 
księżyca, 1 5 . 1 3  

trawione przez ogieil K�Qy, 1 5 . 1 4  
(zn) 

uświęcone przez ofiarę, 3 . 1 1  
w gu(lie dobroci, wymienione, 3 . 1 2  

Pożywienie 
wstrzemiężliwośC polecana, 6. 1 6-

1 7  
(Zob. również Prasadam )  

Półbogowie (bogowie) 
obserwują pole bitwy będąc w prze

strzeni, 1 1 .36 
Arjuna nie zadowolony z ich kró

lestwa, 2.8 
Arjuna pyta o, 8. 1 
Brahma, Si va, Kuma ras jako główni. 

1 0. 7  
giną w czasie unicestwienia, 4. 1 2  
grają pieśni z Siima-vedy, 1 0.35 
ich czciciele osiągają ich planety, 

7.23, 7 .24, 9.25 
ich dary ograniczone i tymczasowe, 

4. 1 2, 7 .23 
ich dobrodziejstwa użyczone przez 

K�i:ię. 7.22 
ich kult odradzany, s. 1 8, 3. 1 4, 1 0.42 
ich ofiary przeznaczone jedynie dla 

K�i:iy, 9.23 
ich wielbiciele nigdy nie osiągają 

K�Qy, 7.29 
ich związek z formą kosmiczną, 

1 1 .2 1 -23, 1 1 .36 
Indra jako przywódca, 8.2 
jako częśc ciała K�i:iy, 3 . 1 1 ,  4. 1 2, 

7 . 2 1 ,  1 1 . 1 5  
koniecznośc ofiar dla, 3 . 1 1 - 1 2, 3. 1 6  
K�Qa jako Indra wśród, I 0.22 
K�i:iajakoNilrada pomiędzy, I 0.26 
K�i:ia jako żródło i kontroler, 5.29, 

7 .2 1 ,  7.30, 10.2, I 0.8, l l . 37, 
1 1 .54 

Krsna utwierdza w czczeniu, 7 .21 
motywy czcicieli półbogów, s . 1 8 , 

s. 1 9, 3 . 1 2 , 4. 1 2, 4.25, 7.20-
2 1 ,  7.23 

na wyższych gałęziach drzewa ban
yanowego drzewa, 1 5 .2 

nie mogą byc równi Nilrayal)owi. 
Vi�l)U, Km1ie, 4. 1 2  

nie są bezosobowi, 7.24 
nie zapominają o tym, że K�i:iajest 

najwyższym właścicielem, 
7.22 

nieatrakcyjni dla czystego wielbi
ciela, 9. 1 3  

nieświadomi żródła K�i:iy i Jego 
osobowości, 7.3,  I 0.2, 10. 1 4  
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Półbogowie Praca 
podlegają wpływom gu� i zmysłów, 

2.62, 1 8.40 
pokonani przez Arjunę, 2 .33 
pragną oglądać dwuręką formę, 

1 1 .52  (zn) 
przestrzegają wedyjskich instrukcji,  

1 6.6 
służą K�r:iie, dostarczając niezbęd

nych rzeczy dla egzystencji, 
3 . 1 1 - 1 2, 3 . 1 4  

stworzeni przez Km1ę, 10 .3  
wielbią Kr�r:ię. 3.22, 4. 1 4, 1 1 .48 
wielbiciele K�r:iY nie mają wobec 

nich żadnych zobowiązali, 
1 .4 1 ,  2 .38, 3 . 1 4  

wielbieni przez darśa-paur�amii.si, 
9.25 

wielbieni przez demony, 1 6 . 1 7  
wielbieni przez kogoś w gu�ie do

broci, 1 7 .4 (zn) 
wielbieni przez nieinteligentnych, 

7.23 
wielbieni przez yogis, 4.25 (zn) 
wysłani na początku aktu stworze

nia, 3. 1 0  
zrodzeni z Prajilpati, 1 6.6 
żle zrozumiani jako formy K�r:iy, 

4. 1 2, 9 . 1 5  
Praca 

Arjuna pyta, czy powinna być zarzu
cona, czy nie, 5 . 1  

brak przywiązania do, 2.49, 3 . 1 9, 
4. 1 4, 5 . 1 3,  6. 1 ,  1 8. 1 0  

demonów nieczysta, 1 6. 1  O (zn) 
dla oświecenia i dobrobytu ogółu, 

3.20, 5.25 
dla zadowalania zmysłów potępio

na, 2.49, 3 . 1 6, 5 .22,  1 2. 1 1  
doskonałość przez następujące jej 

cechy, 1 8.45 
ignorantom radzi się, aby zaanga

żowali się w, 3 .25 ,  3 .26 
jako Km1a-karma, 1 1 .5 5  
jako ofiara, 3 .9, 4.23,  4.32, 4.33, 

1 8 .47 
jako vikarma, 3 . 1 5  
jako yoga, 2.39, 2.50, 6.3, 1 2 . 1 0, 

1 3.25 
jedynie dla zapewnienia rzeczy niez

będnych, 4.2 1  
jej elementy składowe, 1 8. 1 8  

jej konieczność, s.24, 2.40, 3.8, 5 .29 
jej reakcje akumulowane od czasów 

niepamiętnych, 2.49 
jej typy, 2.47 
kapryśna, 2.47, 1 8.25 
kierunek transmigracji uzależniony 

od, 2. 1 3 , 2 . 1 8  
K�r:ia nie zniewolony przez, 3.22, 

4. 1 4, 9.9 (zn) 
K�r:iY zaangażowanie się w, 3.22, 

3.23, 3.24 
kult przez pracę, 1 8.46 
lepsza swoja własna, nawet niedos

konała, niż cudza spełniana 
doskonale, 1 8.47 (zn) 

mut;l.has pracują jak osły, 7 . 1 5  
nie jest przyczyną niewoli dla kogoś, 

kto mocno usytuowany jest 
w, 4.4 1 

nie powinna być porzucona, 3.4, 
3.8 (zn), 1 8.48 (zn) 

oczyszczona przez służbę dlaKm1y 
1 8.48 

odpowiednio do trzech sił natury, 
1 8.47 

okryta błędem,jak ogieri przez dym, 
1 8.48 (zn) 

pod ochroną K�r:iy, 1 8.57 
praca w najwyższym stopniu dobro

czynna, 5 .25 
proces realizowania, 1 8 . 1 8  
przede wszystkim dla zadowolenia 

zmysłów, 4. 1 4  
służba dla K�r:iy jedyną pracą dla 

całego świata, s.28 
szybko daje upragnione owoce, 4. 1 2  
uczciwa i niezależna dla wielbicieli, 

4.2 1 
umiar polecany, 6. 1 7  (zn) 
var�a rozróżniane po typie wyko-

nywanej pracy, 1 8.41 -44 
w buddhi-yodze, 2.39, 3 .3  
w gu�ie dobroci, 1 8.26 (zn) 
w gu�ie pasji, 1 8.25 (zn) 
w ignorancji, 1 8.22 (zn), 1 8.28 (zn) 
w świadomości K�r:iy, 2.40, 3 . 1 5 ,  

3.28 (zn), 5.2, 5.5-7, 5 .9, 
5 . 1 0, 5 .29, I O. IO,  1 1 .5 5 ,  
1 2 .6-7, 1 8.58 (zn) 

wtapia się całkowicie w transcen
dencję, 4.23 
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Praca 
wykonywana w pełnej wiedzy nie 

przynosi karmicznych efek
tów, 5 . 1  

zarówno dobra, jak i zła przyczyną 
niewoli, 3.9 

zawsze powinna byc powiązana z 
interesem Kr,;l)y, 6 . 1  7 

(Zob. również Czynności, Działanie, 
Karma) 

Prahlada 
jako oświecony przywódca, 7 . 1 5  
jako przykład tolerancji, 1 3 .8- 1 2  
Kr,;r:1a jako, 1 0.30 
należy naśladowac, 4. 1 6  
prześladowany przez ojca, 4.8 

Prabha, definiowana jako wyższa ener
gia Kr,;Qy, 2. 1 7  

Pradhana, jako niezamanifestowane 
gur;y natury, 2. 1 7  

Pradhana-k:fetrajiia-patir gur;esa�,  
przytoczenie, 1 3 . 1 3  

Pradyumna 
jako pełna ekspansja, 8.22 
towarzyszy wielbicielom, s.22 

Praja-pat i, jako Vi�l)U, 3. 1 O 
Prajapatirit ca rudrarit capy aham eva 

srjami vai tau hi mam na vija-
nito mama maya-vimohitau, 
wersy przytoczone, I 0.8 

Prakilśilnanda 
wyśmiewał Caitanyę, 

I O. l i  
zapytuje Caitanyę, dlaczego intonuje 

święte imię, 2.46 
Prakafos ca karmar;y abhyasat, wers 

przytoczony, 9.2 
Prakni, Zob. Natura materialna 
Prakrrim viddhi me pararitjiva bhiltam, 

wers przytoczony, s.8 
Prar;a,jakojedno z rodzajów powietrza, 

2. 1 7  
Prar;ais cittarit sarvam otarit prajanam, 

wersy cytowane, 2. 1 7  
Prar;a-vayu, zmy� jako funkcje, 4.27 
Prar;amaya, realizacja Najwyższego w 

formach życia, 1 3 .5  
Pranava, Zob. Om 
Prar;ayama 

proces oddychania dyskutowany, 
4.29 

w a:ffanga-yodze, 5 .28, 5 .29 

Prapaiicikataya buddhya hari-sam
bandhi-vastunah 

wersy przytOczone 5 . 2  
wersy cytowane, 6. 1 0  

Prasadam 
jako dieta dla cierpiącego pacjenta, 

6.35 
jako metoda na osiągnięcie Kr�l)y, 

1 1 .55 
jako najlepszy typ pożywienia. 1 7  .8-

1 0  
jako sposób kontrolowania języka, 

1 3 .8- 1 2  
jako zasada bhakti-yogi, 1 2 . 9 
Kr,;Qa przyjmuje liśC, kwiat, owoc i 

wodę, 9.26 ( zn) 
należy spożywac tylko, 6 . 1 6  
Narada uwolnił się od grzechów 

przez spożycie, 9 .2 
nie przyjmowany przez Haridasę 

Thakura przed ukoilczeniem 
rund, 6 . 1 7  

polecany przez Caitanyę, 1 6.24 
przeciwdziała skażeniom material

nej natury, 3 . 1 4  
przyjmowany przez wielbicieli ,  

odrzucany przez nie-wielbi
cieli, 2.63 

smaczny nawet długi czas po spo
rządzeniu, 1 7 .8- 1 0  

stosownośC artykułów żywnościo
wych dyskutowana, 6. 1 7  

uw�.l!?!? ;:'!'Zodków z upiornych form 
życia, 1 .4 1  

(Zob. również Pożywienie) 
Pratyag-atma, jako wycofanie się za 

aktywnego życia, 4.27 
Pratyiihara 

jako koniec czynności zmysłowych, 
6.25 

jako wycofanie zmysłów z obiektów 
zmysłowych, 8. 1 2  

w auanga-yodze, 5 .27-28, 5 .29 
Prawda Absolutna 

istnieje wewnątrz i na zewnątrz, 
1 3. 1 6  

jako anandamaya, 7 .24 
jako Bhagaviln, 2 .2, 1 3 . 1 3  
jako cel yogi, 6.46 
jako cel życia, 2.2 
jako impersonalna, s. 1 2  
jako kompletna całośc, s. 1 2  



Indeks generalny 997 

Prawda Absolutna 
jako Kr�Qa, s .5 ,  4.6, 6 .38,  7.7, 

1 0. 1 2- 1 3  
jako osobowa, s. 1 2 ,  7 .7 ,  7 .24 
jako wiedza, że K�Qajest właścicie-

lem wszystkiego, 4.35 
jako żródło wszystkiego, 7 .  I I 
nieosiągalna przez spekulację, I 0. 1 1  
nieznajomość jej prowadzi do nie-

pokoju, 5 . 1 2  
okryta przez maye nazywana jest 

materią, 4.24 
om tar sat wskazuje na, 1 7.23 ( zn) 
oznajmiona przez K�Qę i Girę, 5 . 1 7  
pokonuje skłonność do zadowalania 

zmysłów, 3.28 ( zn) 
porównana do słońca, promieni sło

necznych i boga Słońca, 2 .2 
poznana przez mistrza duchowego, 

4.34 ( zn) 
poznana przez samo-zrealizowanych, 

5 . 20 
prowadzi do świadomości K�Qy, 

3 .3  
przybliżana przez proces wiedzy, 

1 3 .8- 1 2  
trzy cechy, 2 .2 ,  3 . 25 ,  1 0. 1 5  
wszystkie Jej cechy realizowane w 

Krsnie, 1 8 .78 
Prayag, jako

. 
�więte miejsce, 6 . 1 2  

Prayasciua, system ablucji przed śmier
cią, 1 .43 

Predestynacja 
dynastia Kuru skazana na zagładę 

naPolu Kuruk�tra, l .9, 1 . 1 8, 
1 .3 5 ,  2 .2 7  

forma kosmiczna objawia śmierć 
woj o w n i ków,  1 1 . 2 7 - 2 9 ,  
1 1 . 32-34 

Prema , jako rzeczywista miłość do 
K�Qy, 4. 1 0  

Premai(;ana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa� sadaiva hrdaye$U viloka
yanti 

przytoczenie, 3 . 1 3  
wersy cytowane, 6 .30 

Proces pamiętania 
intonowanie Hare Kr�Qa jako, 8 .5  
kiedy zdezorientowany, inteligencja 

jest stracona, 2 .63 
nie możliwy dla nieczystych, 8 .5  
o lotosowych stopach Km1y, 6 . 1 8  

Proces pamiętania 
ograniczenia ludzkiego, 4.6 
pochodzi od K�QY, 1 5 . 1 5  (zn) 
uwalnia kogoś z więzów grzechu, 

2 .52 
w czasie śmierci możliwy przezyoge, 

8.5, 8. 1 0  
w osiąganiu K�Qy, s .24-26, 8.8 

(zn), 8. 1 4  ( zn) 
(Zob. również Pamięć) 

Pftha 
Arjuna adresowany jako syn, 2.3,  

2.39, 3.22, 4. 1 1 ,  4.33,  7. 1 ,  
7. 1 0, 8 . 1 4, 9. 1 3, 9.32, 1 1 .5, 
1 2.6-7, 1 6.4, 1 6.6, 1 7.26-
27, 1 8.6, 1 8.30-33 

jako ciotka K�Qy, 2 .3  
znaczenie faktu, że Arjuna jest jej 

synem, 1 .25 
Przywiązanie 

analizowane w odniesieniu do im-
personalistów, 4. 10  

Arjuny do rzeczy materialnych, 1 .30 
definiowane, 2.56 
demonów do zadowalania zmysłów, 

1 6. 1 6  (zn) 
do bezczynności nie polecane, 2.47 
do czynności wykazywane przez 

ignorantów, 3.25, 3.29 
do Kr�IJY podzielone na trzy etapy, 

9 .3  
do Kr�IJY przez miłość, 1 2 .9 
do Km1y przez słuchanie, 6.35 
do Kr�QY równoznaczne z porzuce

niem przywiązań material
nych, 5 .5  

do materialnego�wiata powinno być 
odcięte, 1 5 . 1 ,  1 5 .4, 1 5.6 

do przedmiotów zmysłów, 2.62, 1 5.4 
do rodziny podobne" chorobie skór

nej"' , 2 .7 
działanie bez, 3 . 1 9, 5 .  I O, 1 8.9 ( zn), 

1 8.23 (zn) 
jako symptom pasji, 1 4. 1 2, 1 8.27 

(zn) 
ktoś wolny od utwierdzony jest w 

wiedzy, 2.57 
przekroczone przez oddanie dla 

Kr�Qy, 3. 1 9  
przekroczone przez regulujące za

sady, 2.64 
przyczyną niewoli, 2.47 
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Przywiązanie 
spokój umysłu jako wolnośc od, 

1 0.4-5 
srogie pokuty spełniane z powodu, 

1 7.5-6 (zn) 
wolnośc od jako warunek miłości, 

4. 1 0  
zarzucone i przekroczone przez 

mędrców, 2.4 7, 2.56, 3.25, 
4.20, 5 . 1 1 ,  1 8.5 1 -5 3  

Pragnienia 
banyanowe drzewo materialnego 

świata opiera się na, 1 5  . 1  
demonów nienasycone, 1 6. l O, 16. 1 1 -

1 2  
działania dla zaspokojenia, 1 8. 2 3  
eliminowane przez yoge, 5 .21-28, 

6.4, 6. 10,  6. 1 8, 6.24 
ich fale podobne do rzek wpada

jących w ocean, 2. 70 
ichjakośc musi byc zmieniona, 2. 7 1  
jako przeszkody w powrocie do Bo

ga, 7 .22 
jako przyczyna ciała, 1 3 . 2 1 ,  1 3 .22,  

1 3 . 30-3 1  
jako subtelna forma uwarunkowa

nia, 5 . 1 5  
jako symptom i podstawagury pasji, 

1 4.6-7 
jako symptomy życia, 1 3 .6-7 
korzystania z owoców swojej pracy 

głęboko zakorzenione, trudne 
do przekroczenia, 5 .26 

K�l)a nie ingeruje w pragnienia ży-
wych istot, 5. I 5 

ktoś wolny od nich zdolny do wy
zwolenia, 5.26 

Mahilraja Ambari�y podporządko
wane pragnieniom Kr�!IY. 
2.6 1 

największym wrogiem uwarukowa
nej duszy, 3.43 

narządy zmysłowe dla zaspokajania, 
1 3 . 2 1  

nie mogą byc w sztuczny sposób 
powstrzymane, 2 .55  

spokój i szczęście osiągane gdy są 
tolerowane, 2. 70, 2. 7 1 ,  5 .23 

przekroczone przez zrealizowanie 
Brałunana, 6.27, 1 8.54 

przyczyną kultu półbogów, 7 .20 (zn) 

Pragnienia 
rozproszone przez świadomosc 

K�(ly, 2 .55,  2 .7 1 .  5 . 1 5 , 5 .29. 
7.20 

spełniane przez Kf�(lę, 5 . 1 5 , 7.2 1 .  
8 .24 

wielbiciela zharmonizowane z prag
nieniami Kr�Qy, 4.2 1  

wytwarzają złośc, poruszają umysł, 
oczy i klatkę piersiową, 5 .23  

wzrastają wraz z kontemplowaniem 
obiektów zmysłów, 2.62 (zn) 

zysku odradzane, 3.30, 5 . 3  
żywa istota zdominowana przez. 

7.27 
Prostota 

jako asceza ciała, 1 7  . 1 4  
jako asceza umysłu, 1 7  . 1 6  
jako boska cecha, 1 6. 1 -3 
jako wiedza, definiowana, 1 3.8- 1 2  

(zn) 
polecana dla wszystkich porządków 

życia. 1 6. 1 -3 
Przebaczenie 

jako cecha boska, 1 6. 1 -3 
stworzone przez K�l)ę, powinno 

byc praktykowane, 1 0.4-5 
Przestrzeil 

K�l)a przenika, 1 1 .20 
K�l)a różny od, 9.5 
wiatr i kosmos spoczywają w, 9.6 

Przyczyna 
demoniczna teoria, 1 6.8 ( zn) 
duchowego i materialnego świata. 

1 0.8 (zn) 
kiedy zostaje poznana, nic nie pozo

staje nieznanego, 7. 2 
kosmiczna forma jako, 1 1 . 3 7 
K�l)a jako, 2.2,  2 .4 1 ,  2.46, 4. 1 4, 

4.35,  7 .4, 7.6 (zn), 7. I O (zn). 
10.2 (zn), 1 0.39, I I .  I ,  1 4. 3-
4 (zn) 

materialny świat nie różny od, 5 .  I O 
nie jest się przyczyną rezultatu wy-

konywanych czynności, 2.4 7 
Paramiitma jako ostateczna, 1 8. 1 4  
poznanie K�QY jako, 7. 1 9  
wszechświat jako Paramiitmii, 7 .6 

Przyjażil 
K�l)a przyjacielem wszystkich ży

wych istot, 2.66, 9. 1 8  (zn) 
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Przyjażń 
pomiędzy Arjuną i Kr�l)ą, 2 . 1  O, 

1 1 . 1 4, 1 1 .4 1 -42 ,  1 1 .4 5 ,  
1 8.64-65 

pomiędzy Paramatmq i Jivatmq, 
2.22, 1 3.23  

wielbiciela z K�11a, s.4, 9.29 (zn) 
z K�l)ą osiągnięta przez naślado

wanie Arjuny, 1 8.65 
z K�l)ą pokonuje sen i ignorancję, 

1 .24 
(Zob. również Związki) 

Przyjemność 
ciężko pracującego dostępna rów-

nież dla wieprza, 5 . 22 
czerpana z królestwa nietrwała, 1 .36 
jako ostateczny cel yogi, 6.20-23 
K�l)a jako rezerwuar, s. 1 8  
ktoś drogi K�l)ie nie goni za, 1 2 . 1 7  

(zn) 
ludzie zmysłowi gonią za, 2.43 
Najwyższej Jażni powinna być kon

templowana, 6.25 
nie akceptowana przez monistów, 

5 .20-23 
płynąca z intonowania Hare K�l)a, 

9 .2 
powinna być znajdowana w tym, co 

korzystne dla świadomości 
K�l)y, 10.4-5 

smakowana przez mędrców, 2 .70, 
5 .2 1  

stworzona przez K�l)ę, 
1 0.4-5 

w słuchaniu i wysławianiu K�l)y, 
1 .3 2-35,  5 . 22 ,  7 .30, 1 0.9, 
1 0. 1 9  

w studiowaniu Gity, 8 .28  
w systemie yogi Patanjalego, 6.20-

23 
większa w służeniu, 1 .22-2 1 
wszystkie żywe istoty szukają, s. 1 8  
zmysłowa ma swój początek i ko-

niec, 5.22 (zn) 
znana tylko swojemu własnemu cia

łu, 2. 1 7  
Przywódcy 

co czyni wielki człowiek, inni pójdą 
w jego ślady, 3 .21  

Gita przeznaczona specjalnie dla, 
4. 1 ,  4.2 

Przywódcy 
ich odmowa podporządkowania się 

dyskutowana, 7 . 1 5  
ich odpowiedzialność za nauczanie, 

3 .2 1 ,  4. 1 
!��" obiekt kultu dla głupców, 4. 1 2  
król uważany za reprezentantaBoga, 

1 0.27 
prowadzą społeczeństwo w zamęt i 

chaos, kiedy ślepi, 1 .42 
Pseudo-religie, oparte na materialistycz

nej filozofii duszy, 2 .26 
PurJya, jako oryginalny, 7 .9 
PurJya-karmarJam, jako wielka ofiara, 

1 8 . 7 1  
Pu raka, jako proces oddychania, 4.29 
Purany (PurarJas) 

akceptują K�l)ę jako Najwyższego, 
s .3  

głoszą chwały Pana, 1 5 . 1 5  
jako część studiów traktujących o 

ofiarach, 1 1 .48 
jako historyczne zapisy, s.24, I 0. 1 8  
jako reprezentacja K�l)y, 

1 0.32  
jako zajęcie i rozrywka dla umysłu, 

1 7. 1 6  
muszą być słuchane w służbie odda

nia, 7 .3  
uprawomocniają modlitwę Arjuny, 

1 0. 1 2- 1 3  
PiirrJam, Zob. Kompletna Całość 
Puru�a (Podmiot radości) 

inkarnacje, 1 0. 20 
jako kontroler wszystkiego, 7 .4, 8.9 
jako Narajal)a, Vasudeva, 8 .8 
jako temat rozdz. XIII, 
K�l)a jako, s .5,  s . 1 1 - 1 2, s. 1 8  
Maha-Vi�l)U jako pierwsza inkar-

nacja puru�a. 9. 7 
opisany jako aktywny przezKapilę, 

2 .39 
Paramatrna jako, 1 3.23 

Purujit, wspomniany przez Duryodhanę 
jako wielki wojownik, 1 .5 

Puru�artha, jako religijność, rozwój 
ekonomiczny, zadowalanie zmys
łów i połączenie się z Brahmanem, 
6.20-23 

Puru�artha-śiinanam gurJanam prati
prasaval; kaivalyam svanipa-
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Puru$drtha 
pratinha va citi-saktir iti, przy
toczenie. 6.20-23 

Purusottama 
jako pełna ekspansja, 8. 22 
K�r:ia jako, 8. 1 ,  1 0. 1 5  
w sukcesji uczniów, s.29 

R 
Radhiirllr:ii, Śrimati, pokłony dla, s. ł 
Raghu, lk�vaku przodkiem dynastii, 4. I 
Raghunatha Bhana Gosviimi, pokłony 

dla, s. I 
Raghunatha Gosvami 

pokłony dla, s .  I 
w sukcesji uczniów, s.29 

Rahugana Maharaja, odkrył Bharatę 
Maharaja. 6.43 

Rajendra. w sukcesji uczniów. s.29 
Rajo-gu1:1a. Brahma jako inkarnacja, 

7. 14  
Rak�a, czciciele upiorów mogą stai: się, 

9.25 
Rak�asas, Km1a jako Kuvera wśród, 

1 0.23 
Rama 

bhakti-yoga spełniana dla, 1 4 .26 
jako ekspansja Km1y, 1 .20, 4. I 3, 

I 1 .46, 1 5 .7,  1 8 .65 
jako inkarnacja, 4.5, 6.47 
jako prawy król, 1 0. 27 
Janaka Jego teściem, 3 .20 
Jego sługa Hanuman zaangażował 

swój gniew w służbę dla, 3. 3 7 
każdy chciał żyć w Jego królestwie, 

1 . 36 
K�r:ia jako, 1 0.3 1 
nigdy nie okazał tchórzostwa, I .  36 
pojawił się w dynastii Raghu, 4. I 
pokonał Ravaryę, I .20, I . 36, 4.8, 

1 6 . 20 
znany równieżjakoNajwyższaOse>

ba Boga, 5 .22 
Rti mtidi m ii rtti$U kalii -niyamena 

rinhan, wersy cytowane, 4.5 
Ramante yogino' nante satytinanda

cid-titmani, wersy przytoczone, 
5 .22 

Ramanujiiciirya 
akceptuje K�r:ię jako Najwyższego, 

s.3 

Ramlinujaclirya 
jako światły przywódca, 7. I 5 
podtrzymuje indywidualność na 

platformie duchowej, 2. I 2 
wyjaśnia słowo santitana, 7. I 5 
Yiimuniiciirya w sukcesji uczniów 

pochodzącej od, 7.24 
Rasa, Zob. Przyjażn, etc . •  Związki 
Rasa-fila. imitatorzy, 3 .24 
Raso vai sati, rasam hy evayam labdhva

nandi bhavati, przytoczenie. 
14 .27 

Ra vana 
jako przykład demona, 1 6 . 1 6  
jego plany udaremnione przez ener

gię materialną, 7.  I 5 
pokonany przez Ramę, 1 . 20. 1 . 36. 

4.8 
porwał małżonkę Ramy i ukarany, 

1 . 36 
próbował zbudować schody do nieba, 

1 6 . 1 6  
zabity przez Kmu:. 1 6 .20 

Realizacja 
bezpośrednie i pośrednie procesy, 

1 2. 1 2  
cechy charakterystyczne, s.20, 2 .  I ,  

5 . 1 9, 1 8. 5 1 -53 
ceł ludzkiego życia, 3 . 1 6  
co zdarza się komuś, kiedy zarzuca, 

6.37 
determinacja w dążeniu do, 2.  I 5 
dla tych, którzy zdołali uniknąć żą

dzy, złości i chciwości. 1 6.22 
(zn) 

jako buddhi-yoga, 3.  I 
jako rezultat podporządkowania się, 

2 .9 
jako wiedza, 6.8, 6.28, 1 3.8· I 2 
konieczna dla duchowej ofiary, 4.43 
K�r:ia jako obiekt, 2.46, 4. I I 
miłość do K�!lY poza, 6.30 
mitem dla materialistów, 3.29 
na bazie nieistnienia i materialnego 

ciała, 2.28 
najwyższa doskonałość jako sługa 

K�!lY. 2.53 
nauczana przez analityczne studia 

ciała i duszy, 2. I 
niezakłócony trans, 2.53 
ofiarowana w formie Upani$adów, 

2.45 
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Realizacja 
osiągana przez intonowanie, 2 .46, 

6. 1 2  
podstawa i cel, 2.46, 6 .37 
porównane do schodów, 1 3 . 8- 1 2  
postęp przez naśladowanie wielbi-

cieli, 3 . 2 1  
przez kontrolowane zmysły, 3 .  7, 

4.27 ( zn), 5 .2 3  
przez oczyszczenie pracy, 1 8.48 
przez spekulację i oddanie, 3.3 
spośród tysięcy jeden próbuje osiąg-

nąć, 7 .3  
stopniowe rozwijanie, 2.46 
szczęście sprzyjające, 1 8.36-37. 
szukana na trzech drogach, 6 .37 
trudności w, 4 .34, 6. 1 2, 6 .36 
trzy stadia, 1 4.27 
wstępna potrzeba pragnienia, 4. 1 O 
yoga drabiną do, 6.3 
zmysły przeszkodą w, 3.35 
zniszczona przez żądzę, 3 .4 l(zn), 

5 . 2 1  
Realizacja impersonalistyczna 

ci, którzy są w gu1:1ach nie mogą 
wznieść się wyżej, 7 . 1 3  

jako krok do kompletnej realizacji, 
7 .24, 1 9.27 

jako niekompletna, s. 1 2, s. I 3, 6. I O, 
7 . 1  

jako środek do osiągnięcia K�1;1y, 
1 2. 3-4 (zn) 

jej stopnie zaawansowania, 
2 .2  

korzystna do momentu spotkania 
czystego wielbiciela, 1 2 . 30 

K�IJa ostatnim słowem w, 7 .3  
łatwiejsza niż zrozumienie K�!Jy, 

7 .3  
może być osiągnięta przez zmysły, 

10.2 
na początku tend�ncja ku, 7 . 1 3  
popierana przez Svetiiśvatara Upa

ni�iid, 7.7 
przeciwko naturze pełnej duchowego 

szczęścia jażni, 1 2.5  
przez rozmaite energie, 7 . 8  
ryzyko upadku, 1 4.27 
teoria pustki odrzucona, 3 .43, 6. 1 5  
teoria wtopienia się odrzucona, 2 .  I 2 
trudna dla zwykłego człowieka, 

1 2.5-3 

Realizacja irnpersonałistyczna 
w rzeczywistości nie ma konfliktu z 

personalizmem, 7 .8  
Recaka, jako proces oddechowy, 4.29 
Reinkarnacja, Zob. Transmigracja 
Religia 

Arjuny argumenty oparte na, 2 .8 
bez Boga nie ma religii, 7 . 1 5  
bez filozofii fanatyzmem, 3 .3  
demony blużnią przeciwko, 1 6. I 8 
dla korzyści materialnych, 1 8.34 
dyskutowana w kategoriach czasu i 

warunków, 4.7 
jako cecha bramina, 1 8.42 
jej zasady muszą być przestrzegane, 
aby osiągnąć wiedzę, 2. I 4 
jej zasady najlepszą przyczyną pod-

jęcia wałki, 2.3 1 
K�!Ja jako obrońca, 1 1 . 1 8  
K�!Ja zstępuje, gdy zanika, 4 .  7 
nie może być sfabrykowana, 4. I 6 
nie tak ważna jak wiedza, 2. I 1 
niektórzy wyznają ją dla sławy, 

1 3 .8- 1 2  
odróżniana od saniitana-dharmy, 

1 6- 1 8  
pasja przyczyną zbłądzenia w, 

1 8. 3 1  
porzuć wszystkie religie i podpo

rządkuj sięK�l}ie, 1 8.66 (zn) 
powstrzymuje kobiety od cudzołóst

wa, 1 .40 
rada dłaArjuny, aby poświęcił ciało 

dla, 2 . 1 8  
rozwiązuje problemy ekonomiczne, 

4. 3 1  
rozwija się w zależności od typu 

wiary, 1 7 . 3  
ustanowiona przezK�!Ję, I . I ,  3 .23,  

4.7,  4.8,  4. 1 6 ,  4 .35 
w ignorancji uważana za niereligij

ność, 1 8.32  
wiedza jako doskonałość, 9 .2  
zasady religijne zapewniają dobrą 

populację, I .40 
zasady w Vedach, 4.7 
(Zob. również Dharma;Saniitana

dharma) 
Rodzina 

jako nic tylko K�!Ja, 9. I 7 
jako trudnośc w wyrzeczeniu sann

yiisina, 2. I 5 
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Rodzina 
jej rola w wychowywaniu transcen

dentalistów, 6.42 
każdy pracuje, aby utrzymać, 6. 1 
kobiety zepsute kiedy upada religij

nosc w, 1 .40 
niebezpieczeristwo zniszczenia tra

dycji, 1 .38,  1 .42 
obowiązki rodzinne przestrzegane 

przez K�r:ię, 3 .23  
ofiarowywanie szacunku dla przod

ków koniecznością, 2 . 52  
piekielne warunki stworzone przez 

niepożądaną populację, 1 .4 1  
powinna być porzucona, jeśli jest 

przeszkodą w realizacji du
chowej, 1 3 . 8- 1 2  

proces zapewniający szczęście w, 
1 3 . 8- 1 2  

procesy oczyszczające w, 1 . 39 
przywiązanie do niej opisane jako 

"choroba skórna" , 2 .7 
przywiązanie do niej przyczyną żalu 

Arjuny, 2 .9 
przywiązanie w pasji, 1 4.7 ,  1 4. 1 2  
starsi członkowie nie powinni być 

zabijani, 1 .39 
tradycja pomagania przodkom przez 

ofiarowywanie im prasadam, 
1 .4 1  

uwolniona przez kogoś w służbie 
oddania, 1 .4 1  

wielbiciel Mukundy wolny od zo
bowiązali wobec, 1 .4 1  

zignorowanie ofiary dla przodków, 
kiedy ulega zepsuciu, I .  3 1  

związki akceptowane przez igno
ranta, 3 .29 

Rozpacz 
determinacja ignoranta spętana 

przez, 1 8.35 
ignoranta, 1 8. 38 
jako rezultat działania w pasji, 1 4. 1 6  
jako zbędna, 2. 1 ,  2. 1 2, 2. 1 3 , 2 . 1 8, 

2.25-28, 2 .30 
ktoś drogi K�r:iie stały w, 1 2. 1 3-

1 4, 1 2. 1 5  
ktoś stały w rozpaczy jest zdolny do 

wyzwolenia, 2 . 1 5  
narodzin, choroby i śmierci, 1 3 .8-

1 2  
nie brana pod uwagę w walce, 2 .38 

Rozpacz 
nie trwa wiecznie, powinna być to

lerowana, 2. 1 4  
nie może być usunięta przez mate

rialne bogactwo, 
niestosowna w przypadku Arjuny, 

2.2, 2 .22 
przekroczona przez mędrca, 2. 1 1  

(zn}, 5.20, 1 8 .54 
rozproszona przez duchowego 

mistrza, 2.22 
rozpraszana przez K�r:ię. 2 . 1 ,  2 .8 ,  

2.22, 1 2. 1 7  
szczęście jako koniec, 1 8. 3 6-37 
zmysły są zawsze przyczyną, 1 8. 3 8  

Rozrywki 
gloryfikowane przez mah<itm<is, 

9. 1 4  
K�l)Y zawsze pamiętane przez wiel

bicieli,  1 .24, 1 0.8  
nie mogą być zrozumiane przez 

zmysły, 6.8 
objawione przez Kr�r:ię na Ziemi są 

ajzwierciedleniem tych w 
Jego siedzibie, s. 1 9  

objawione przez K�r:ię we Vrnda
vana, s. 1 8 . 4.8 

Rk Veda · 
emanuje z K�r:iy, 3 . 1 5  
jako jedna z czterech Ved, I I .48 

Km1a jako 9. 1 7  (zn) 
Rudra 

K�r:ia jako Śiva, I 0.23 
pochodzi z Brahmy, I 0.6 

Rud ras 
jedenastu zrodzonych z Narayar:ia. 

10.8 
widziani w formie kosmicznej, 1 1 .6 

Rupa Gosvilml 
cytowany, 8 .27 
modlitwa i pokłony dla, I 
przytoczony, 5 .2,  5 . 1 1 ,  6. 1 0, 6 .24, 

6.3 1 ,  7 .3 ,  1 1 . 55  
spał tylko dwie godziny dziennie, 

6. 1 7  
uważałPanaCaitanyę za najbardziej 

hojnego, 1 1 . 54 
wyjaśnia yukta-vairagya, 9.28 

Rytuał 
bezużyteczny bez wiary w K�r:ię. 

2 .52,  1 7.28 (zn) 
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Rytuał 
czysty wielbiciel nie ograniczony 

przez, 3 .26, 6.44, 9.28 
konieczne dla neofitów, 3 .29 
K�Qa jako, 9. 1 6  ( zn) 
przeznaczone dla zrozurnieniaKm1y, 

3 .26 
spełniane z powodu materialnych 

motywów, 1 7 . 1 1  
uważany za cel sam w sobie, 3 .29 
Ved, porównane do liści banyana, 

3 .26 
wielbiciele obojętni wobec, 3 .29 
wszystkie przekroczone przez służbę 

oddania, 8.28 
Rzeczywistośc 

jako Paratattva, najwyższa, 5 .  I 7 
jej wiecznośc potwierdzona, 2 . 1 6  
lekceważona przez demony, 1 6. 8  
rozumiana jako Brahman, Param-

atrna i Bhagavan, 5 . 1 7  

s 
Sa eviiyam mayii te' dya yogaJ:i prok

taJ:i puratanaJ:i, wersy cytowane, 
Sa mahiitmii sudurlabhaJ:i, przytocze

nie, 3 .3  
Sa vii e�a brahma-ninha idam śiińram 

martryam atisr.Ja, wersy przy
toczone, 1 5 .  7 

Sai vai manaJ:i kr�IJa-padiiravindayoJ:i 
przytoczenie, 6. 1 5 ,  6 .27,  6.34 
wersy cytowane, 2 .6 1 ,  6. 1 8  

Sac-cid-iinanda ri'lpiiyam k�1Jayan, 
przytoczenie, 9 . 1 1  

Sac-cid-iinanda-vigraha 
ateiści mogą wiedzieć:, 4.4 
ciało K�QY jako, s. 1 2 , s.2 1 ,  2 .2 ,  

7 .24, 9. 1 1 , 1 3 . 1 5  
ciało osiągana na wskutek myślenia 

o Krsnie w chwili śmierci, 
s .22· · · 

Kunti modli się, aby mogła zoba
czy(:, 7 .25 

manifestowane, aby odwieść: od spe
kulacji, s . 1 8  

nie podlega zmianie i zapomnieniu, 
4.5 

nieobecna w ciele materialnym, s.21 
(Zob. również Forma) 

Sad eva saumya, 1 7 .23  

Sadiiciira, oczyszcza czynności, 5 . 1 1  
Siidhaka, jako kandydat do wyzwole

nia, 2 .68 
Siidhu,Zob. Wielbiciele, Mędrcy, Vai�

navas 
Sadhyas, widziani w formie kosmicznej, 

1 1 .22 
Siidvaitam siivadhutam parijana-sa

hitam, modlitwa przytoczona, I 
Sahadeva, dmie w swoją konchę, 1 . 1 6-

1 8  
Sakhya-bhakta, służba jako przyjaciel, 

8 . 1 4  
Siima-veda 

bogata w piękne pieśni, 1 0.35  
emanuje z K�QY, 3 .  I 5 
jako jedna z czterech Ved, 1 1 .48 
K�Qa jako, 9. 1 7  (zn), 1 0.22 

Samadhi 
w ananga-yodze, 5 .28 ,  5 .29 
cechy charakterystyczne opisane, 

6.20-23 
czynności w świadomości Kr�QY 

spełniane w, 1 2.3-4 
dwa rodzaje opisane, 6.20-23 
jako poza dualizmami, 2 .57 
jako zaabsorbowanie się w Krsnie, 

6. 1 0  
. . .  

kogoś, kto jest samo-zrealizowany, 
1 8.5 1 -5 3  

nie możliwe dla materialistów, 2.44 
świadomość: K�QY najlepszą drogą, 

8 . 1 1 , 8 . 1 2  
trans przez kompletną wiedzę, 

5 .26 
umysł powinien być skoncentrowany 

w, 6 .25 
zawiera w sobie realizację Brahma

na, Paramatrny i Bhagavana, 
2 .53  

zdefiniowane, 2 .44 
Samiina, jako jedno z pięciu rodzajów 

powietrza, 2 . 1 7  
Samiina-viiyu, jako zaangażowane w 

realizację, 4.27 
Samiine vrk�e puru�o nimagnaJ:i, wersy 

przytoczone, 2. 22 
Samiiśrita ye padapal/ava-plavam, 

wersy cytowane, 2.5 I 
Samo-kontrola 

jakoboska cecha, 1 6. l -3 (zn), 1 8.42 
jako wiedza, definicja, 1 3. 8- 1 2  (zn) 
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Samo-kontrola 
przeznaczona dla żyjących w matżeil

stwie, 1 6 . 1 -3 
rezultaty wyrzeczenia osiągane 

przez, 1 8.49 (zn) 
stworzona przez K�r:ię. definicja, 

10.4-5 (zn) 
Samo-realizacja, Zob. Realizacja 
Samprqjniita-samiidhi, opisane, 6 .20-

2 3  
Samyag iidhiyate' sminn iitmattava-

yiithiimyam, przytoczenie, 2 .44 
Sanaka, zrodzony z Brahmy, 1 0.6 
Sananda, zrodzony z Brahmy, 1 0.6 
Saniłtana, zrodzony z Brahmy, 1 0.6 
Saniitana-dhama, (Zob. Gołoka Vrnda-

vana, Niebo duchowe, N aj wyższa 
Siedziba) 

Saniitana-dharma 
opisana, s. 1 5 - 1 7  
nie-sekciarska i niezmienna, s. 1 6  
rozróżniana od religii i wiary, 1 6 - 1 7  
złamanie jej tradycji przynosi chaos, 

1 .42 
żywej istoty, 
(Zob. również Dharma, Religia) 

Saniłtana Gosviłmi 
pokłony dla, s. l 
pyta o svariipe, s. 1 6  
w sukcesji uczniów, s.29 

Saniitana-yoga, jako temat rozdz. IV, 
4.43 

Sanatkumiira 
został wielbicielem przez skoszto

wanie tu/asi, 9.2 
zrodzony z Brahmy, I 0.6 

Sandhyii-vandana bhadram astu bha
vato bho� sniina rubhyam na
mo, wersy przytoczone, 2 .52  

Siinclipani Muni, nauczyciel Km1y, 2 .4  
Sanjaya 

Gitii przekazana jego sercu przez 
Vyiisę, 1 8. 74 

jako sekretarz DhrtariłHry, l . l  
poruszony Gitq, 1 8.74, 1 8.76 
przez łaskę Vyiłsy mógł widzieć for-

mę kosmiczną, 1 1  . 1 2  
przypomina sobie formę K�r:iy w 

zdumieniu, 1 8.77 ( zn) 
pytany o sytuację na polu bitwy, 1 . 1  
rozumie motywy zapytań Dhrta

r�iry, 1 .2 
student Vyiisy, I .  I ,  1 8 . 75 

Sailka�ana, jako pełna emanacja, 8.22 
Siinkhya filozofia 

cel, 5.4 

definiowana przez słownik wedyjski, 
2 .39 

dwadzieścia cztery elementy jako 
przedmiot, I 3, 7. 4 

dyskutowana przez K�r:ię. 
jako wiedza kompletna, 2 .39  
jej pierwszy proces i konkluzja. 5 .5  
Kapili i K�r:iY identyczne, 2 .39 
nie różna od karma-yogi i oddania. 

2.40, 5 .4 
oznajmia przyczyny dzi ałania, 

1 8 . 1 3- 1 4  
rozróżniana od filozofii ateisty Ka

pili, 2 .40 
studia jako ofiara, 4.28 
studiowana przez filozofów Maya

viłcli, 5 .6 
wytłumaczona przez Pana Kapilę, 

2.40 
znaczenie siinkhya, I 8 . 1 3 - 1 4  

Siinkhya-yoga 
dla spekulatorów i filozofów, 3.3 
jako trudna dla tego wieku, 6.37 
niższa od karma-yogi w Kali-yuga. 

6 . 1  
zaprezentowana niesystematycznie 

w rozdziale drugim, 3 .2 
Sankinana-yqjna 

Caitanya przepowiedział, że roz
szerzy się na cały świat, 4.8 

chroni od niedoboru żywności, 3. I 4 
i świadomość K�r:iy idą w parze, 

3. 1 0  
jako najłatwiejsza i nalepsza ofiara, 

3 . 1 0, 3 . 1 2, 1 6 . 1 -3 
konieczna dla szczęścia, 3 . 1 3  
polecana dla Kali-yuga, 3 . 1  O 
zainaugurowana przez Caitanyę. 

3 . 1 2  
(Zob. również Intonowanie) 

Sannyiisa 
akceptowana dla oczyszczenia, 3.4 
Arjuna zapytuje o cel, 1 8. 1  (zn) 
definicja, 9.28, I 0.3, 1 8.49 
jako krok do realizacji, 2 . 1 5 , 3 .  5. 

4.26, 8 .28  
jako pracowity okres, 2 . 1 5  
jako zakłócenie porządku społecz

nego, 3.4 
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Sannyósa 
rugdy nie akceptowana przez k$atri

yas, 2.3 1 
symulowana przez demony, 1 6. I 7 
wzięta przez Caitanyę dla wyższej 

przyczyny, 2 . 1 5  
zapewnia osiągnięcie SłOJica, I . 3 I 

Sannyasa-yoga, znaczenie, 6.2 
Sannyasi 

zarzuca pracę dla korzyści, 1 8.2 
(zn), 1 8. 1 2  

błędnie zarzucają ofiarę ogniową, 
6.2 

dostarcza wiedzę dla żyjących w 
małżeństwie, 1 6 . 1 -3 

jako duchowy mistrz dla brahmaf}Os, 
1 6. 1 -3 

jako głowa instytucji van;iaśrama, 
16 . 1 -3  

jako ktoś wart jałmużny, I 0.5 
łaska, 1 6 . 1 -3 
mogą spełniac ceremonię małżeń

stwa, 1 8.7 
muszą byc bez lęku, polegac tylko 

na łasce Kr�ąy, 1 6 . 1 -3 
muszą byc przekonani o ochronie 

dawanej im przez Paramiit
mę, 1 6. 1 -3 

nie powinni zniechęcac innych do 
małżeństwa, 1 8 .5  

obowiązki, 10.5,  1 6 . 1 -3 
pracuje dla wszystkich, 6.2 
promowani na Brahmalokę, 8. 1 7  
sannyasis Miiyiiviidi porównani z 

sannyasis Vai�ąava, 5 .6 
zakazane jakiekolwiek związki z 

kobietami, 1 6. 1 -3 
żebrze od drzwi do drzwi, 1 6. 1 -3 

Sarasvati , czczona w celu otrzymania 
wykształcenia, 7 . 2 1  

Sarva-dharman pan"tyajya mam ekam 
ekam śara1:1am , wersy cytowa
ne, s.28, 1 2.6-7 

Sarva-gata�. wszechobecnośc żywych 
istot, 2 .24 

San:a yoni$U . . . . aham bija-prada� 
pita, przytoczenie, s . 1 5  

Sarvam etad brahma, tasmad etad 
brahma nama-riipam annam ca 
jayate, przytoczenie, 5 .  I O 

Sarvam etad rtam manye yan mam 
vadasi keśava, wersy cytowane, 
s.5 

Sarvam jnana plavena, przytoczenie, 
5 . 1 6  

Sarvasya caham hrdi sannivi�{a�.  
przytoczenie, 1 8. 1 3- 1 4, 1 8.62 

Sarvasya prabhum iśanam sarvasya 
śara1:1am, wers przytoczony, 
1 3 . 1 8  

Sarvara� pani-padam, wers przytoczo
ny, 1 3 . 1 5  

Sarvatmana ya� śara1:1am śara1:1yam, 
wersy cytowane, 1 .4 1 ,  2.38 

Sat 
używane w ofiarach dla zadowole

niaNajwyższego, 1 7  .23 (zn), 
1 7.26-27 

używane dla wskazania na Prawdę 
Absolutną, 1 7.23 

Sat-karma-nipu1:10 vipro manrra-tantra
viśara da�. wersy przytoczone, 
2.8 

Sattvam viśuddham vasudeva-śabdi
tam, wers przytoczony, 

1 7 .4 
Satya-yuga, cecny charakterystyczne i 

czas trwania, 8. 1 7 
Siityaki, dmie w konchę, 1 . 1 8 
Satyavati, Vyiisadeva synem, 1 5 . 1 7  
Sawnadatti, inne imię Bhiiriśravy, 1 .8 
Saumya-vapu�. jako forma najpięk-

niejsza, 1 1 .50 
Savyasiicin 

Arjuna adresowany jako, 1 1 . 33  
znaczenie słowa, 1 1 . 34  

Sekciarstwo, opisane jako zmiana wia
ry, s. 1 7  

Seks 
antykoncepcja potępiona, 16 . 1 -3  
celibat jako asceza ciała, 17  . 14  (zn) 
demony ogłaszają go przyczyną 

świata, 1 6.8 
dla płodzenia dzieci, 7 .  I I 
jako atrakcja dla demonów, 

1 6 . 1 0  
jako centrum wszystkich czynności, 

3 .39 
jako Kandarpa, bóg miłości, 1 0. 28 
jako najwyższa materialna przyjem

nośc, 5 .2 1 
jako pęta nałożone przez K�ąę, 

3 .39 
jako podstawa gu1:1y pasji, 14.7 
jako potrzeba uwarunkowanych dusz, 

3 .34 
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Seks 
jako przedmiot kultu w ignorancji, 

1 7.4 
jako przyczyna upadku Viśvamitry, 

2.60 
jako szczęście w pasji, 1 8 .38 
K!1r:ia jako, 7. l i  
odradzany dla yogis, 3 . 34, 5 .2 1 ,  

6. 1 3- 1 4  (zn), 6. 1 8, 6.20-23 
pozwolenie tylko w bhakti-yodze, 

6. 1 4  
Śiva namawiany przez Parvati do, 

2.62 
w życiu małżenskim, 4.26, 6. 1 4, 

16 . 1 -3 
Yamunacarya pluje na myśl, 2.60, 

5 . 2 1  
Sen 

determinacja ignoranta spętana przez, 
1 8.35 (zn) 

jako zjawisko naturalne, 1 8.35 
ktoś w guf)ie ignorancji skłonny do, 

1 4.8  
materialne ciało porównane do, 2.28 
na równi z ignorancją, 1 .24 
obecny w każdej guf)ie, 1 8.35 
polecane umiarkowanie, 6. 1 6- 1  7 
pokonany przez Guąilkeśę, I 0.20 
pokonany przez wielbicieli, 1 .24 
powodowany przez przejadanie się, 

6. 1 6  
Rupa Gosvami pokazał ideał, 

6. 1 7  
sześć godzin ilością wystarczającą, 

6. 1 6, 1 4.8  
szczęście ze ,  l �.39 (zn) 
(Zob. równie'L Ignorancja, Niewiedza) 

Siedziba, najwyższa, Zob. Goloka 
Vrndavana, Najwyższa Siedziba, 
Niebo duchowe 

Siddhis, jako doskonałość dla yogis, 
6.20-23 

Siły natury, Zob. Guf)y 
Sita 

jako bogini szczęścia, wieczna mał
żonka Ramy, 1 .20 

Janaka jej ojcem, 3 .20 
porwana przez Ravar;ię, 1 . 36 

Skanda 
identyfikowany, 1 0.24 
K!1r:ia jako, I 0.24 

Skąpcy, Zob. Krpana 

Sława 
jako motywacja do praktykowania 

religii, 1 3.8- 1 2  
Km1a jako, 1 0.34 
stałość w, 1 2. 1 8- 1 9  ( zn) 
stworzona przez K!1r:ię. definiowa-

na, 1 0.4-5 (zn) 
Słonce 

choremu człowiekowi poleca się 
czczenie, 7 .20-2 1 

jako jedno z oczu K!1r:iY. 4. 1 ,  9.6, 
10. 2 1 , 1 1 . 1 9  

jako król planet, 4. 1 
jako manifestacja miłosierdzia Kn;py, 

1 5 . 1 2  
jako żródło wszystkich planet, 4. 1 
jego światło emanuje z brahmajyori. 

7.8, 1 5 . 1 2  
jego wspaniałość pochodzi od Kr�r:iy, 

1 5. 1 2  
Kn;r:ia jako, 7.8, 10.2 1 
K!1r:ia porównany do, 8.9, 1 5 .20 
nie oświetla najwyższej siedziby, 

15 .6  
oświetla system planetarny, 15  . 1 2  
otrzymuje siłę i ciepło od K m1y, 4 . 1  
Paramatma porównana do, I 0. 1 1 , 

1 3 . 1 4, 1 3 . 1 7  
Paramatma żródłem światła, 1 3 . 1 8  
porównane do duszy, 2.20 
porównane do Kr�riy. a chmury do 

mayi, 7 .26 
porównane do pojawiania się i od

chodzenia K!1r:iY. 4.6 
porównane do Prawdy Absolutnej , 

2.2 
porównane do żywej istoty, 1 3 .34 
porusza się z rozkazu Kr�r:iy, 9.6 
potrzebne kwalifikacje do wejścia 

na, 1 .3 1  
pozycje słonca w czasie opuszczania 

ciała, 8.24 
tysiące słone porównane do formy 

kosmicznej, 1 1 . 1 2, 1 1 . 1 7  
wersety Gity porównane do, 1 1 . 5 1  
wiedza porównana do, 5. 1 6  (zn) 
zamieszkane przez żywe istoty, 2.24 

Służba 
dla Najwyższego przez wiecznąjlvę, 

1 3 . 1 2  
implikuje jedność z K!1r:ią. 1 8 .54 
jako bhajati, 6.47 
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Służba 
jako buddhi-yoga, 2.49 
jako cel ofiar, 4 .33  
jako krok ku miłości K�r;iy, 1 2. I O 
jako tożsamośc, svarilpa, s. 1 6- 1 7  
jako wyzwolenie z gu!I natury, 6 .27 
jeśli n ie  spełniana, ktoś upada, 6 .47 
należy zostac sługą sługi, 2.45 
nie musi byc spełniana dla półbo

gów, s. 1 8  
objawia imię, formę, jakości i roz

rywki K�r;iy, 6.8 
spełniana przez Kr�r;ie dla Arjuny i 

wielbicieli, 1 .2 1 -22 
spełniana przez mahiitmiis, 9. 1 4  
umożliwia zbliżenie się do najwyż

szej siedziby, 2 1 ,  2.5 1 
uwalnia kogoś od pięciu przyczyn 

pracy, 5 .9 
w materialnym świecie dla pieniędzy, 

1 2 . 9  
w relacji z Kr�r;ią, 1 .2 1 -22 
z oczyszczonymi zmysłami nazy

wana świadomością K�r;iy, 
6.26 

(Zob. również Bhakti, Bhakti-yoga, 
Kult, Służba oddania) 

Służba oddania 
automatycznie rozwija dobre kwali

fikacje, 1 2 . 1 9  
bezpośrednia percepcja jako skutek, 

9.2 
daje satysfakcję, jak petny posiłek 

6 .35 
dwa rodzaje, 1 2 . 1 2  
dziewięc procesów składających się 

na, s.26, 6 .35 ,  9. 1 ,  1 1 .5 5 ,  
1 3 . 8- 1 2, 1 4.27 

gwarantowana dla tego, kto wyjaśnia 
Girę, 1 8.68 

gwarantuje wejście do najwyższej 
siedziby, 8 .22  

jako buddhi-yoga, 2 .39 
jako działanie na platformie ducho

wej, 7 . 1 6, 7.22, 9.2, 1 5 .20 
jako główny cel Gity, 1 2. 1 ,  1 3 .8- 1 2, 

1 8 . 1  
jako istniejąca wiecznie, 9.2 
jako jedyna droga do zrozumienia 

K�r;iy, I l .54 ( zn), 1 8.5 5 ( zn) 
jako jedyna ścieżka samo-realizacji, 

1 2 .20 

Służba oddania 
jako jedyny środek, aby móc widziec 

Krsne bezustannie, 1 3 . 1 6  
jako krok

.
ku miłości K�r;iy, 4. 1 2  

jako metoda poznania Najwyższej 
Jażni, 3 .3  

jako wypowiedzenie wojny mayi, 
9.30 

jako oryginalna, konstytucyjna po
zycja, 2 .5  I 

jako pavitram uttamam, 9.2 
jako proces odcinania materialnych 

przywiązań, I 5 . 1  
jako rezultat poznania K�r;iy, I O. 7 ,  

1 0.8 ( zn), 1 5 . 1 9  
jako siła wyzwalająca, 2.6, 2 . 1 4, 

2.49, 2.5 I ,  2. 72, 5 .2 ,  5. 7, 
7. 1 4, 1 5.6 

jako środek do osiągnięcia Brahma
na, 8 . 1 4, 8.22,  1 1 .54, 1 1 . 5 5  
(zn), 1 2. 1 2  

jako temat rozdz. XII, 
jako temat rozdz. X, 9. I 
jako proces dający szczęście, 9 .2 ,  

9. 1 4  
jako wiedza, 1 .46, 4.38, 9.2,  1 3. 8-

1 2  
jako zakłócenie porządku, jeśli igno

ruje pisma święte, 7 .3  
jej różne procesy jako ofiary, 3 .  I 3 
konieczna, aby móc zobaczy(; formę 

kosmiczną, 1 1 . 52  
konieczna dla szczęścia w wyrzecze-

niu, 5 .6 
kontroluje zmysły, 5 .26 
kontynuowana po wyzwoleniu, 9.2 
ktoś, kto jest drogi Kr�r;iie, pełni ją z 

determinacją, 1 2. 1 3- 1 4  
łatwiejsza od ścieżki impersonalisty

cznej, 1 2.5  
mędrzec powinien zachecac igno

ranta do, 3 . 26 (zn) 
może byc pełniona przez każdy z 

airamów, 9. 1 4  
narodziny po narodzinach życzeniem 

Pana Caitanyi, 6. 1 
nie pozbawia rezultatów płynących 

z pełnienia ofiar, dobroczyn
ności, 8.28 

nie różna od K�QY i Jego siedziby, 
2.72,  1 5 . 20 

nie różna od sankhya-yogi, 5 .4 
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Służba oddania 
osiągana po wielu narodzinach, 6.45 
osiągana przez zrealizowanie Brah

mana. 1 8.54 
pełniona przez mahótmós, 9. 14 
pełniona przez najwyższych yoginótt·, 

6.47 ( zn) 
pięć różnych ścieżek, 8. 1 4  
porównana do ziarna w sercu, 10.9 
przekracza wszystkie rytuały, 1 .4 1 .  

8 .28 
przezwycięża grzechy, 9.2 
rozjaśnia rozrywki K�QY. 8 . 28 
rozwiewa kurz materializmu, 1 O . 1  I 
sama może nagrodzić spokojem, 5.28 
spełnia wszystkie zobowiązania, 1 .41 
spełniana przez cztery rodzaje po-

bożnych ludzi, 7 . 1 6  ( zn) 
transmigracja przekroczona przez 

wiarę w, 9.3 (zn) 
trudna dla osób zmysłowych i -łotrów, 

2.44, 7. 1 6  
usuwa ignorancję, 1 O. 1 2- 1 3 
uwalnia kogoś od pasji i ignorancji, 

7. 1 
uwalnia od skutków zarówno do

brych, jak i złych działali, 
2.50, 9.30 

wyklucza inne duchowe procesy. 
1 5 . 1 9  

wymaga pokonania słabości serca, 
1 5 . 20 

wyrzeczenie jest tym samym, co 
praca w, S.S 

wyzwala tysiące przodków, 1 .4 1  
wyższa od bezczynu, 3 .  7 
wyższa od spekulacji, 5 .  1 
wyższa od wyrzeczenia się pracy, 

5.2 
wzbudza więż z Krsną, s.4 
wzmocniona przeŻ Słuchanie, 1O. 1 
zaczyna się wraz zHareK�Qa, 9 .20 
zalecana przez K�Qę, 9.34 
zdolna przemienić żądzę w miłość, 

3 . 1 1  
zmniejsza pragnienie dominacji, 14.2 7 
(Zob. również Bhakti, Bhakti-yoga, 

Kult, Służba) 
Smarw1am, jako myślenie o Kr�Qie, 

9.34, 1 0. 1 2- 1 3  
Sm ni 

·przytoczone, s. 1 3  
cytowane, 6.29, 1 5 .7, 4. 1 4, 1 3 . 1 3  

Somadatta 
jego syn Bhilriśrava wymieniony 

przez Duryodhanę jako wielki 
wojownik, 1 .8 

widziany przezArjunę na polu bitwy, 
1 .26 

Somarasa 
jej picie jako pośrednie służenie. 

9.20 
pita na Księżycu, 8 .25 
pita w celu osiągnięcia nieśmiertel

ności, 2 .43 
Spekulacja 

bezużyteczna w studiowaniu Giry. 
8.28 

jako filozofia bez religii, 3 .  3 
jako jeden ze sposobów realizacji 

Duszy Najwyższej, 3 .3  
jako poważny grzech, 1 O. 1 5  
jako proces niższego rzędu, 3.43. 

4. 34, 5 . 1 ,  1 5 . 1 9  
jako stopniowy proces prowadzący 

do świadomości K�Qy, 3 . 3  
jako zajęcie impersonalistów, 4.25,  

5.6 
K�Qa nie może być poznany przez. 

7.24, 8 .8 ,  1 0.2 ,  1 1 .4, 1 1 .47, 
1 1 .5 3 ,  1 1 .55 

ktoś na planie mentalnym przyciąga
ny przez energię materialną, 
1 .28 

należy unikać tych, którzy mają 
skłonność do, 1 I .  5 5 

nie można stworzyć religii za pomo
cą, 4 . 1 6  

odradzana, s . 1 9, 6 . 8 ,  1 2.6-7 
porównana ze świadomościąK�Qy. 

3 .3  
Prawda Absolutna n ie  może być 

osiągnięta przez, 1 O. 1 1 
zakoriczona dla sthita-dhi-muni, 

2 .56 
Spokój 

cziowiek wiedzy raduje się nim w 
swojej jażni, 4 .38 

formuła na,  5 .29 
zostałby zakłócony spokój wszyst

kich żywych istot, gdyby 
K�Qa zaprzestał działania. 
3.24 

jako cecha bramina, 1 8.42 
jako cecha boska, 1 6. 1 -3 
jego podstawowa zasada, 2. 7 1 
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Spokój 
niemożliwy w gu!Jie pasji, 1 4. l 7 
osiągany przez kontrolowanie zmys

łów i podporządkowanie, 
2.70-7 1 ,  4.39, 6.7, 1 2. 1 2, 
1 8.62 

osiągany przez świadomośc K�Qy, 
2.8, 2. 1 2, 2.6-7 (zn), 5.29, 
1 4. 1 7  

osiągany przez wielbicieli, 2.68, 5. 1 2  
(zn), 6. 1 5 , 8. 1 4, 9.3 1  

przez utożsamienie się Brahmanem, 
6.27 

umysł osadzony w, 5 . 1 9  
Spokój umysłu 

definiowany jako wolnośc od przy
wiązali i awersji, 1 0.4-5 

jako oznaka realizacji, 5 . 1 9  
kogoś transcendentalnego do sił na

tury, 1 4.22-25 
względem życzliwych, przyjaciół i 

wrogów, 6.9 
stworzony przez K�Qę, 10.4-5 
w kimś bardzodrogimK�i:iie, 1 2. 1 3-

1 4, 1 2. 1 5, 1 2. 1 8- 1 9  
w postrzeganiu kamyków, kamieni i 

złota, 6.8 
Starośc 

bogactwo nie może jej zatrzymac, 
2.8 

ciało duchowe nie podlega, 7 .29, 
1 5 . 1 6  

jedna z czterech zasad materialnej 
egzystencji, s. 1 9  

jej percepcja jako zło, 
1 3.8- 1 2  

K�i:ia nigdy nie przedstawiany jako 
starzec, 4.6 

obecna wszędzie w materialnym 
wszechświecie, 2.5 1 

wolnośc przez przekroczenie gu!J, 
14.20 

wyzwolenie przez przyjęcie schro
nienia w K�i:iie, 7 .29 

Strach 
Arjuny podczas oglądania formy 

kosmicznej, 1 1 .45, 1 1 .54 
medytacja, zatrzymanie oddechu 

uwalnia od, 5.27-28 
obowiązki nie powinny byc zarzu

cane z powodu, 1 8.8 
pokonany przez przyjęcia schronie

nia w Kr�i:iie, 1 . 1 9  

Strach 
postęp duchowy chroni od najbar

dziej niebezpiecznego typu 
strachu, 2.40 

strona przeciwna będzie myślec, że 
Arjuna powodowany, 2.35 

stworzony przez Kr�Qę, 1 0.4-5 
rozwiany przez czytanie Gity 
w Arjunie po zobaczeniu przyjaciół 

i krewnych 1 .27-30 
wolnośC od lęku jako warunek miło

ści, 4 . 10  
z powodu przywiązali materialnych, 

10.4-5 
zrealizowane dusze wolne od, 1 . 1 9, 

1 .29, 2.56, 6. 1 3- 1 4  
(Zob. równiei Lęk) 

Subhadra 
jej syn Abhimanyu dmie w swoją 

konchę, l . 1 8  
jej syn wymieniony przez Duryo

dhanę jako wielki wojownik, 
1 .6  

Śukadeva Gosvami 
należy pójśc w jego ślady, 4. 1 6  
opisuje Pana, 3 . 1  O 

Sukcesja uczniów 
Arjuna jako początek, 4.3 
Arjuna odwołuje się do, 1 .43 
duchowy mistrz w niej od czasu 

wiecznego, 4.42 
Giiyatri przekazywana przez, I O. 35 
jako sprawdzian mistrza duchowe

go, 4.34 
jako środek do przekazywania wie

dzy, s. 1 3, 1 .43, 7 .2 
jej znaczenie w zrozumieniu Gity, 

l . l ,  4.2 
komentarze dawane przez miiyayii

pahrra-Jniina jako przeszko
da, 7 . 1 5  

musi pochodzie od K�i:iy, 1 1 .43 
należy podążac śladami, 4. 1 6  
od Kr�IJY do boga Słolica, etc . .  4 . 1  

(zn) 
przedstawiona 
przerwana z biegiem czasu, 4.2 
zaczęła się ongiś od boga Słolica, s. 3 
zaczyna się od Brahmy, s . 1 4  

Surya-vamśa-k:fatriyas, bóg Słolica 
ojcem k$atriyów, 4. 1 

Suryaloka, jak cel, 9 . 1 8  
Suta Gosvami. cytowany, I 0. 1 8  
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Szczerośc 
jak cecha boska, 1 6. 1 -3 (zn) 
stworzona przez K�r:ię.jako prezen

tacja faktów takimi, jakimi 
są, 1 0.4-5 ( zn) 

Srjami, definiowane, 4. 7 
Sr�{i-hetu yei milrti prapaiice avatare, 

wersy przytoczone, 4.8 
Sthira-buddhi,jako stałosc umysłu, 5 .20 
Sthita-dhi-muni, różni się od zwykiego 

muni, 2 . 56 
Sukrtina,jako cztery rodzaje pobożnych 

ludzi, 7 . 1 6  
Surabhi, Kr�r:ia jako surabhi wśród 

krów, 1 0.28 ( zn) 
Svadharmas ( specyficzne obowiązki), 

dwa rodzaje dyskutowane, 2 . 3 1  
Svadhyaya-yajiia, poświęcenie się stu

diom jako ofiara, 4.28 
Svalpam apy asya dharmasya trayate 

mahato bhayat, przytoczenie, 
3.4 

Svami 
kontroluje umysł, 6.26 
kontroluje zmysły. 5 .24 

Svargaloka, Zob. Planety 
Svartha-gati, osiągnięcie Vi�r:iujako in

teres własny, 3 .7 
Svarilpa 

definiowana przez Caitanyę Maha
prabhu, s . 1 6  

jako realizacja Brahmana, .2 .20 . jako spełnianie poleceri zwierzchni
ków, 6.6 

jako wieczny sługa, 2.55, 4.35, 1 8.55 
kogoś w pełni świadomego K�QY. 

1 7. 26-27 
Krsny, 4.6 
pciżostaje po wyzwoleniu, 6.20-23 
reprezentowana przezArjunę, 1 8 . 73 
wiedza i działanie według, 6.2 
wszystkich żywych istot, s.5 
wyzwala kogoś z walki o egzysten-

cję,  4.36 
Svarilpa-siddhi, doskonałość czyjejś 

pozycji, 5 
Svarilper;a vyavasthiti�. 6.20-23 
Svatvata Tantra, cytowana, 7.4 
System kastowy, Zob. Varr;a 
Szczęście 

Brahman jako konstytucyjna po
zycja, 1 4.27 

Szczęście 
dążenie do niego bywa przyczyną 

popełnienia grzechu, 1 .44 
dla duszy wątpiącej nie ma go ani w 

tym świecie, ani w następ
nym, 4.4 

doświadczane w rzeczywistości przez 
osobę wyzwoloną, 5 .24 

doznawane jeszcze w tym ciele, 
14.20 

doznawane, kiedy maleje pragnienie 
dominacji, 1 3 .22 

doznawane w działaniu dla K�r:iy. 
4. 1 8  

jako nektar na początku, na koricu 
zaś jako trucizna, 1 8.38  (zn) 

jako symptom życia, 1 3 .6-7 
jako trucizna na początku, na koricu 

zaś jako nektar, 1 8.36-37 
jako uwarunkowana koncepcja, 14.6 

(zn) 
jako wieczny sługa K�r:iy. 2.55 
jako wróg tego, kto zadowala zmys

ły, 3.39 
jego wartość zakwestionowana przez 

Arjunę, 1 . 32-35 �r:ia nie pragnie niebiańskiego, 4. 14  
K�r:ia przyczyną, 1 .3 1 ,  2 .8  
ktoś drogi K�r:iie równy w, 1 2. 1 3-

1 4, 1 2 . 1 5  
ktoś stały w szczęściu zdolny jest do 

wyzwolenia, 2 . 1 5  
mędrcy nie podnieceni przez, 2.56, 

2. 69 
na bazie zadowalania zmysłów, 2.39, 

3.40 
na planie zmysłowym dyskutowane, 

2.43 
nie do osiągnięcia przez kapryśne 

działanie, 1 6.29 ( zn) 
nie może być ograniczone, 13 .8- 1 2  
niemożliwe bez spokoju, 2.66 
niemożliwe bez wiary, 4.40 
niemożliwe w tym życiu ani w nas�p-

nym bez ofiary, 4.3 1  
nie powinno być brane pod uwagę w 

walce, 2.38 
niestałe pochodzi z percepcji zmys

łowej, 2. 1 4  
odpowiednio do materialnego ciała, 

1 3 . 2 1  
ofiara z materialnego, 6. 3 8  
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Szczęście 
pieniądze nie mogą dać, 1 4. 1 7  
pochodzące ze snu, złudzenia, etc., 

1 8.39 (zn) 
pochodzące ze zmysłów poznane 

przez gosvamich, 6.26 
poszukiwane na płaszczyżnie mate

rialnej przez tych, którzy pra
cują dla rezultatów, 6.40 

powinno być tolerowane, 2. 14,  2.45 
procesy, które mogą zapewnić ro

dzinne, 1 3 .8- 1 2  
przelotne, kiedy pochodzi z prze

strzegania zasad wedyjskich, 
9.2 1  

przez podporządkowanie się K!1Qie, 
7.5, 7 .2 1 

przez pożywienie w gui:iie dobroci, 
1 7.8- 10  (zn) 

przez sankirtana-yajiia, 3 . 1 3  
przez skoncentrowanie się naK�Qie, 

5.2 1 ,  6.27-28 
transcendentalne, kiedy umysł po

konany, 6.7 
upada się z pozycji szczęścia, kiedy 

kończą się pobożne uczynki, 
2.8 

w gui:iie dobroci, 1 8.36-37 
w gui:iie ignorancji, 1 8.39 (zn) 
w gui:iie pasji, 1 4 . 1 6, 1 8.38 
w kontrolowaniu zmysłów, 5. 1 3, 

5.23 
w K�Qie, 2.8, 6.32 
w niebie duchowym, s. 1 8, s.20, 4. 3 1 ,  

8.28 
w postrzeganiu jażni w samadhi, 

6.20-23 
w służbie oddania, nie zaś przez 

zwykłe wyrzeczenie, 5.6 
wewnętrzne dla doskonałego mistyka, 

5.24 
wszystkie żywe istoty poszukują, 

s. 1 8  
wydaje się być nieuchwytnym dla 

Arjuny na polu bitwy, 1 . 30 
zabicie krewnych nie przyniesie na 

pewno, 1 .36 
żywa istota całkowicie zależna w 

swoim, 5. 1 5  

ś 
Śabda-brahma 

osia_ gnięta przezHaridilsa Thakur, 
6.44 

przekroczona przez kogoś w świa-
. domości K�Qy, 3 .29 

Sabdadibhyo' nta� prati${hanac ca, 
przytoczenie, 15. 14 

Śaibya, przytoczony przezDuryodhanę 
jako wielki wojownik, 1 .5 

Śakuni, ujrzany przez Arjunę na polu 
bitwy, 

Śalya 
gotowy umrzeć za sprawę Duryo

dhany, 1 .9 
ujrzany przez Arjunę na polu bitwy, 

1 .26 
Śailkara, jako Śiva, I 0.23 
Śailkaricirya 

akceptuje K�Qę jak Najwyższego, 
s.3, 7 .3 

akceptuje Vedanta-sutrę, 1 8 . 1 3- 1 4  
impersonaliści nie s ą  mu  wierni, 

7.24 
jako autor Śariraka-bhil$ya, 5 .6 
stwierdził, że K�Qa jest poza stwo

rzeniem, 4. 1 2  
ŚilQQilya, jako jeden z głównych filo-
. zofów, 9.2 

Santa-bhakta, służba w neutralności, 
8. 1 4  

$antas, (Zob. Wielbiciele) 
Sariraka-bhafya, jako komentarz do 
. Vedanta-sutry, 5 .6 

Sastras 
bezużyteczne bez świadomości 

K�Qy, 3.5 
ci, którzy w nie wątpią, nie osiągają 

świadomości K�Qy, 4.40 
Gila najlepsza ze wszystkich, 4.40 
ich nakazy oczyszczają duszę, 3.5 
jako przewodnik w działaniu, 1 8. I 5, 

1 8.30 
najbardziej poufna część, I 5.20 
nie dementowane przez mistrza du-

chowego i mędrca, 1 0.3 
nie pogwałcone przez K�Qę, 3.22 
ofiary niezgodne z, 17 . 1 3  
osoby demoniczne odrzucają, 1 6.6, 

1 6.8, 1 7 . I  
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Sdstras 
polecają czczenie półbogów, 7.2 1 
ponad czterema niedoskonałościami 

ludzkimi, 1 6 .24 
przestrzegane przez osoby o boskiej 

naturze, 16.6, 1 6.23-24, I 7. I 
przytoczone przez K�r:ię jako au

torytet, I 3. 5 
robotnik w ignorancji pracuje wbrew, 

1 8.28 
srogie pokuty nie wspominane w, 

1 7.5-6 (zn) 
wypowiedzi powinny być potwier

. dzone przez, I 7 . 1 5  
Saunaka, przytoczony, I 0. 1 8  
$ikhar:tQi, dmie w konchę, 1 . 1 8  
�iśupila, mówił przeciwkoK�r:iie, 7 .26 
Sifyas te' ham śildhi mam tvilm prapa

Śiva 
nnam, przytoczenie, 2.39 

czczony w dobroci, 1 7.4 
jako część K�r:iy. 5 .29, 1 0.42, 15 .  7 
jako inkarnacja tamo-gu!ly, nie może 

dać wyzwolenia, 7 . 1 4  
jako ojciec Skandy, 1 0.24 
jako szef półbogów, I O. 7 
jako światły przywódca, 7. I 5 
jako ten, który niszczy wszystkie 

elementy materialne, 10 .32 
K�r:ia jako, 10.23 
kult jego żony Urny dla, 7 .2 1  
należy go naśladować, 4. 1 6  
namawiany do seksu przez Pirvati, 

2.62 
nie posiada pełni bogactw, 2 .2 
nie powinien być imitowany, 3 .24 
ogląda formę kosmiczną w zdumie-

niu, 1 1 .22 
oznajmia, że wyzwolenie może dać 

jedynie Vi�r:iu. 7 . 1 4  
podlega wpływom obiektów zmysłów, 

2.62, 7 . 1 4  
pragnie widzieć dwuręką formę 

K�r:iy. 1 1 .52  
pokonany przez Arjunę, 2.33 
stworzony przez K�r:ię, i0.3, 1 0.8 
w formie kosmicznej, 1 1 . 1 5  
wielbiK�ę. służalczy wobec Niego, 

4. 1 2  
wypił ocean trucizny, 3 .24, 1 0.27 

. zrodzony z Brahmy, 1 1 .37 
Siva-virinci-nutam, przytoczenie, 4. 1 2  

Śmierć 
Brahma i Brahmaloka podlegają 

prawom, 8 . 1 7  
czynności wiążą kogoś z cyklem 

narodzin i, 2.49 
dlaArjuny niesława gorsza od, 1 .34 
dusza nie podlega, s. 1 6 ,  2.20, I 0.4-

5 
imitowanie Śivy przyśpiesza, 

3 .24 
jako brama do królestwa Boga, 2. 72 
jako jedna z czterech zasad egzy

stencji materialnej, 
jako jedna z sześciu przemian ciała, 

2 .20 
jej cykl odpowiednio do czynności, 

1 2 .27 
jej nieuniknioność, 2 .  7 ,  2 .8, 2.20, 

2.27, 2.5 1 ,  1 1 .33, 1 6 . 1 1 - 1 2  
jej uosobieniem K�r:ia jako Yama, 

9. 1 9, I 0.29 (zn), 1 0.34 (zn) 
K�r:ia jako wyzwoliciel, 1 2 .6-7 
kołowrót, 2 .5 1 ,  8. 1 6  
metody przekraczania, 2.5 1 ,  5 . 19 ,  

7.29, 1 3 . 1 8, 1 3.26, 1 4.20 
mędrcy obojętni wobec, 6 .23 
na ołtarzu ofiarnym i na polu walki 

jako oczyszczenie, 
2.22 

nie istnieje w świecie duchowym, 
7.29, 1 5 . 1 6  

nie ma powodów do rozpaczy, gdy 
przychodzi, 2. 1 3  

nowe ciało przysądzone w godzinie, 
s.22 

odczucie jej jako zła, 1 3. 8- 1 2  
pamiętanie i wiedza o Kr�r:iie w 

czasie, 22-23, 6. 1 5 ,  7.30, 
8.5, 8. 1 0, 8 .27, 1 3 . 1 8  

przeznaczenie odpowiednio do gu !IY 
natury w godzinie, 1 4 . 1 4- 1 5  

stworzona przez K�r:ię, 1 0.4-5 
prilyaściua, system ablucji przed, 

1 .43 
transmigracja w czasie, 2. 1 3, 8.23-

27 
znaczenie myśli i czynów całego 

. życia w chwili, 8.2, 8.6 
Sraddha-śabde viśvasa kahe sudrdha 
. niścaya, wersy przytoczone).41 

Srava!lilyilpi bahubhir yo na labhyaJ:r, 
wersy przytoczone, 2.29 
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Śraval}am (słuchanie) 
brahma-bhuta osiągana przez, 1 8.55 
Caitanya położył nacisk na, 7 . 1 5 ,  

1 3 .26 
jako czynnik oczyszczający, 7 .  I 
jako jeden z dziewięciu procesów, 

s.26 
jako proces oświecenia, 9. 1 
jako słuchanie o K!lQie, 8.8 
paramparii konieczna dla, 1 8. 75 
śruti, słuchanie od autorytetów, 

1 5 . 1 9  
wyzwolenie przez, 1 3.26 
zmniejsza pragnienie panowania nad 

naturą, 1 3 .22 
znaczenie słuchania o K!lQie, 6.35 
znaczenie w służbie oddania, 7. I , 

I O. I ,  1 0.9 
Śravanam, kirtanam, smaranam, arca

. nam), etc. jako yąjiias, ofiary, 
3. 1 3  

Śravanam kinanam visnoh smaranam 
· piida-sevanam: · przytoczenie, 

. 9.2, 9. 1 4  . 
Sri-caitanya-mano, modlitwa do Srila 
. Rupy Gosvimi ego, s. I 

Sri k!11}a caitanya prabhu nityiinanda, 
modlitwa, s .2 

�ridhara, jako pełna ekspansja, 8.23 
Sri mad-Bhiiga va tam 

akceptuje K!lQę jako Najwyższego, 
s.3, 2. 1 6  

cytowane, 1 .28, 1 .4 1 ,  2.2, 2. 1 7 , 
2.38, 2.40, 2.46, 2.5 1 ,  2.6 1 ,  
3 .5 ,  3 . 10 ,  3 .24, 3 .37, 3.40, 
3.4 1 ,  4. 1 1 , 4. 34, 4.35, 5 .2, 
5 .22, 5 .26, 6. 14, 6. 1 8, 6.40, 
6.44, 6.47, 7 . 1 ,  7 .5 ,  7 . 1 8, 
7 .25, 9. 1 ,  9.2, 10. 1 8 ,  10.20, 
1 2. 1 3- 1 4, 1 3 . 12 ,  1 7 .4 

daje prawdziwy komentarz do Ve-
diinta-sutry, 1 5 . 1 4  

definiuje wyzwolenie, s. 1 1  
drogie wielbicielom, 1 0.9 
jako komentarz do Vediinta-sutry, 

s.24 
jako reprezentacja K!lQY. 1 0.32 
jego rady sposobem na pokój i 

szczęście, 2 .8 
jego studiowanie może uczynić ro

dzinę szczęśliwą, 1 3 .8- 1 2  
kłopotliwe dla Miyividis, 5 .6 

Śrimad-Bh<igavatam 
należy go stale słuchać od czystego 

wielbiciela, 1 2 .9 
opisuje Caitanyę, 4.8 
opisuje ważniejsze planety, s.2 1 
powinno być zaakceptowane, 8.9 
przytoczone, 2.55, 3.22, 3.23, 3 .28, 

4.6, 4.8, 5 . 1 2, 6.20-23, 7 .4, 
7.20, 7 .23, 7.28, 8. 1 ,  8.25, 
9.2, 9. 1 1 , 9 . 1 4, 9.30, 9.3 1 ,  
9.32, 1 0.2, I0.3, 1 0.4-5, 10.7, 
1 0.26, 1 1 .8, I 1 .46, 1 1 .52, 
1 1 . 54 ,  1 2 .6 -7 ,  1 3 . 8- 1 2 , 
14.27, 16. 1 9, 1 7.26-27, 1 8.6, 
1 8.55 

siinkhya wytłumaczona w, 2.39 
studiowane przez przez sannyiisi nów 

Vaisnava, 5 .6 
wspomina () mantrze Giiyiitri, 

1 0.35 
Śrivisa, Acirya, pokłony dla, I 
Śriya�-patir yaJiia-pati� prąjii-patir, 

wersy cytowane, 3 . 1 0  
Śvetiiśvatara Upani�ad 

cytowany, 2. 1 7, 3 .22, 5 . 1 3, 7 .7 ,  
7 . 1 9, 1 3 . 1 5 ,  1 3 . 1 8  

dowodzi, że Kr�Qa jest obrolicą 
wszystkich, 2 . 1 2  

porównuje dusze i Duszę Naj
wyższą do dwóch ptaków na 
drzewie, 2.22 

. przytoczony, 1 5 . 1 7  
Snivat<ini sva-k<ith<ini kr:/IJO� pul}ya

śraval}a-k irtana�. wersy cyto
wane, 7 . 1 

Śrut i 
egzystencja duszy nie może być 

udowodniona poza, 2.25 
jako środek do zrozumienia Ved, 

1 6. 1 -3 
jako uczenie się poprzez słuchanie, 

1 5 . 1 9 ś ru { i-s mrt i-pu rei l}Q d i-paiicarti tra
vidhim vinii, wersy przytoczone, 
7.3 

Śudra 
definiowany jako ten, który rozpacza 

z powodu ciała materialnego, 
2. 1 

jako jeden z porządków społecz
nych, s.24, 4. 1 3  

jego praca, 1 8.44 
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Sudra 
może osiągnąć Najwyższego, 9.32 

(zn) 
nie powinien spodziewać się hono

rów, 1 6 .3 
nie powinien uważać się za bramina, 

1 8 .47 
rozpoznawany po pracy w gwrach, 

1 8.4 1  
w gur:rie ignorancji, 7 . 1 3  

. (Zob. również Varr:ra) 
Swiadomość 

czystego wielbiciela, 5. 7 
definicja, s. 1 1  
determinuje materialne ciało, 1 5 .9 
jako podstawa spokoju, 2.65, 2.66 

(zn) 
jako symptom duszy, 2. 1 7 , 2. 20, 

2.25, 1 3 . 34 
jako temat rozdz. xm. 
jeśli boska, wie się wtedy, że nie 

wykonuje się żadnej czy
nności, 5 .9 

K�Qy, nigdy nie skażona material
nie, s. 1 0  

nie może być produktem materii, 
1 0.22 

niewzruszona przez doświadczanie 
wyższego smaku, 2.59 

ograniczona do jednego ciała, 2 . 1 7  
połączona z Absolutem w yodze, 

6.46 
połączona z K�Qą, s. I O, 2.6 1 ,  4. 1 5  
przemiana materialnej na  duchową, 

3. 1 7 ,  4.24 
przenika ciało, 2 . 1 7  (zn), 1 3.34 (zn) 
reprezentowana przez inteligencję, 

1 3 .6-7 
różnica pomiędzy indywidualną a 

najwyższą, 2.20, 1 3 .34 
zaćmiona przez pożądanie i gur:ry, 

3.38, 3.39, 1 5 .9 
żywej istoty jest wypaczonym od

biciem, 
(Zob. również Fałszywa świado

mość, Świadomość K�QY) 
Świadomość K�QY 

cechy charakterystyczne, 2.52, 2.54, 
2 .55, 2 .57, 2.65-66 

czynności i praca w, 2.49, 3. 1 ,  3 .3, 
3 . 1 8, 3.25, 4. 1 5 ,  1 8.58 (zn), 
18 . 74 

Świadomość Kr�IJY 
droga wyjaśniona przez pytaniaAr

juny, 3.2 
gwarantuje wyższe narodziny, 2.40 
jako jedyna droga do zrozumienia 

K�Qy, 7 .26 
jako konsekwencja podporządkowa

nia się, 2 .8  
jako kontrola zmysłów, 2.59, 3 . 34, 

3.43, 6 . 1 0  
jako kulminacja w wiedzy, 4.33 
jako najbardziej bezpośrednia me

toda realizacji, 6.38 
jako najlepsza yoga, 2.48, 2.6 1 ,  

5.28, 6.47 
jako najlepszy sposób na uczynienie 

domu przyjemnym, 1 3.8- 1 2  
jako nieustraszoność, 6. 1 3- 1 4, 1 7  . 3  
jako obowiązek każdego, 6. 1 
jako oczyszczona świadomość, s. 1 1 , 

1 5.9 
jako Prawda Absolutna, 3 .3 
jako proces oczyszczający, 2.50, 

4 . 1 5 ,  6.45 
jako samadhi, trans, 1 .24, 2.5 3, 

2.58, 6.3 1 ,  8. 1 2, 9. 1 9, 1 1 .55 
jako sankirtana-yajiia, 3. 1 o 
jako służba, 2 .4 1 ,  6. 1 0, 6.26 
jako środek na osiągnięcie królestwa 

duchowego, 4.24 (zn) 
jako uduchowienie świata material

nego, 5 .29 
jako warunek postawiony przez 

Caitanyę dla mistrza du
chowego, 2 .8  

jako yq,iiia, 3 .9, 3 . 1 5- 1 6  
jej najwyższa doskonałość, 2.4 1 ,  

2 . 7 1  
jej panowanie rozszerza się wszędzie, 

7 .8 
jej początki porównane do ognia, 

3 .38 
konieczna dla całkowitego wyrze

czenia, 5 .2  
może być osiągnięta w sekundzie 

albo po milionach narodzin, 
2 .72 

może przemienić żądzę w miłość do 
Boga, 3 .4 1  

może wydawać się, że  jest na  planie 
zmysłowym, 2.64 

nie ma dualizmu w, 2.38, 5 . 1 2  
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Świadomość Km1y 
odpowiada celomjiiana i yogi, 6.2 
osiągana dzięki pomocyK�Qy, 9.22 
osiągana przez dziewięć czynności 

służby oddania, 9. I 
osiągana przez słuchanie Gity, 1 8 .76 
ożywiona w następnych narodzinach, 

2.40, 6 .40, 6.43 (zn) 
ponad kwiecistym językiem Ved, 

2.53 
ponad statusem bramina, 4 . 1 3 
porównana do yoga-yqjiia i svadh

yaya-yqjiia, 4.28 
powinna być kultywowana od po

czątków życia, 3 .4 1  
przekracza śabda-brahma, 2 .52 
przywiązuje jednego do wszystkich, 

wszystkich do jednego, 5. 7 
rozwiązuje wszystkie problemy, 4.3 1 
różne stadia analizowane, 4. 1 O 
rożne yogi odskocznią do, 7. I 
szerzona przez inkarnacje, 4. 7 
szerzona w Indiach przez Caitanyę, 

4.8 
transcendentalna dogu!!, 2.45, 7 . 1 3 , 

1 2. 1 9, 1 4. 16 ,  1 4. 1 8, 1 7.28 
trudna dla niedoświadczonych, 

2.42-43 
trzy klasy ludzi w, 9.3 
uwalnia kogoś od rodziny, etc., 2 .4 1  
w buddhi-yodze, 2.39 
wiara w, 2.4 1 ,  4.40 
wolność działania w, 3. 1 7 , 3 .35 ,  5.9 
zaczyna się przez zrozumienie żródła 

świada, 1 5 . 1 2  
zależy od mistrza duchowego, 2.4 1 
zestawiona ze spekulacją, 3.3 
żadna strata nawet dla tego, który 

upadł, 3.5 
Śyilmasundara 

jako forma ukochana przez wielbi-
cieli, 6.30, 1 1 .55 

Jego piękno opisane, 6.47 
rozrywki we Vrndavana, 9. 1 9  
uudniej G o  zobaczyć niż formę kos-

miczną, 1 1 .5 2  

T 
Tad vif!!Ołi paramam padam, przyto

czenie, 1 8 .62 

Tadli rqjas-tamo-bhavałi kama-/obha
dayaś ca ye, wersy cytowane, 
7. 1 

Tadavadhi bata nari-sangame smar
yamane, wersy przytoczone, 
5 .2 1  

Tadvan na rikta-matayo yatayo ni
ruddha, wersy cytowane, 5 .26 

Taittiriya Upanifad, cytowana, 7 .2 1 ,  
1 3 . 1 7  

Tam akratułipaśyati vita-śokał!, wersy 
cytowane, 2.20 

Tam atmasthamye' nupaśyanti dhirafl, 
wersy cytowane, 2. 1 2  

Tam ekam govindam, przytoczenie, 
9. 1 1  

Tam eva viditvatim{'tyumeti nanyał! 
pantha vidyate ayanaya, przy
toczenie, 4.9, 6. 1 5 ,  1 3. 1 8  

Tam ha devam atma-buddhi-prakiiśam 
mumuksur vai śaranam aham 
prapadye, przytoczenie, 1 3 . 1 8  

Tam iśvarti!ltim paramam maheśvaram 
przytoczenie, 5 .29 
wersy cytowane, 3 .22 

Tamo-gu!la, Śiva jako inkarnacja, 7 . 1 4  
Tapo divyam putraka yena sattvam, 

wersy cytowane, 5.22 
Tapoloka, elewacja na, 9.20 
Tapomaya-yqjiia,jako ofiara z wygód, 

4.28 
Tapta-kaiicana-gauróngi, modlitwa, s.2 
Tasmad etad brahma nama-ropam 

annam cajayate, przytoczenie, 
1 4.3 

Tas mat sarvefu ka/efu mam anus mara 
yudhya ca, wersy cytowane, s.24 

Tat, używane w ofiarach dla zadowo
lenia Najwyższego, 1 7  .23-25 

Tat te' nukampam su-samiląyama!lał!. 
wers przytoczony, 1 2. 1 3- 1 4  

Tat t u  samanvayat, przytoczenie, 
1 5 . 1 5  

Tato yad uttarataram tad aropam 
anamayam ya etad vidur amr
tas te bhavanti athetaro duh
kham evapi yanti, wersy przy
toczone, 7. 7 

Tattvamasi, w zastosowaniu do wyzwo
lenia, 4.9 

Tavad eia samprasado smat, wersy 
przytoczone, 1 5 . 1 7  
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Tepus tapas te juhuvu� sasnur arya, 
wersy cytowane, 2.46, 6.44 

Te:fam aham samuddharta, wers przy
toczony, 1 8.46 

Tolerancja 
jako cecha bramina, 1 8.42 
jako cecha charakterystyczna wiel

biciela, 1 2 . 1 3- 1 4  
jako wiedza, definiowana, 1 3.8- 1 2, 

1 3.8- 1 2  
nieprzyjemnych obowiązków, 2. 1 4  
szczęścia i nieszczęścia, 2 . 1 4  

Transcendencja 
jako bez formy, poza materialnym, 

7.7 
materialiści nie zainteresowani, 3.38 
ofiary jako środek do osiągnięcia, 

6.38 
praca bez przywiązania wtapia się 

4.23 
sił natury, 2.45 
symptomy kogoś usytuowanego w, 

5.20 
usytuowana w ofiarach, 3. 1 5  
yogi usytuowany w, 6. 1 8  

Transcendentaliści 
cechy charakterystyczne, 1 8. 5 1 -53 
dyskutowani jako personaliści i im

personaliści, 1 2 . 1 ,  1 2.5 
ich obiekty medytacji w chwili śmier

ci, s.22 
kontrolują zmysły i działanie, 5 .22, 

5.23, 6 . 10, 6.40 
mogą zrozumieć transmigrację, I 5 . 1 1 
najwyżsi realizują Bhagavina, 2.2 
najwyżsi ze wszystkich, 1 8.65 
narodziny w ich rodzinach rzadkoś-

cią, 6.42 (zn) 
nawet najwięksi upadają, 2.60 
nie giną ani w świecie materialnym 

ani duchowym, 6.40 
nie mają powodów do obaw, nawet 

jeśli niefortunni, 6.40 
nie rozróżniają kast czy gatunków, 

5. 1 8  
ofiary niekonieczne dla, 3. 1 6  
opisani, 5.24-25 
osiągają królestwo Boga, 6. 1 5  
powinni medytować o K�l)ie, 6. 1 0  

(zn) 
powinni żyć samotnie, w odludnym 

miejscu, 6. 10  (zn) 

Transcendentaliści 
stali w medytacji o Duszy Najwyż

szej, 6. 1 9  
stoją ponad rytualistycznymi prakty

kami, 6.44 
trzy klasy, s.22, 6.40 
wymawiają om przy składaniu ofiar, 

1 7.24 
zamieszkują w świętych miejscach, 

6. 1 2  
Transmigracja 

dusze samo-zrealizowane nie z.akłe>-
potane, 2. 13. 15. 1 1  

historia Bharaty, 6.43 
jako przyczyna cierpienia, 2 . 1 3 
jako środek na odmłodzenie energii, 

2 . 1 3  
kierowana przez wolę najwyższą, 

1 6. 1 9  
koncepcje przenoszone z jednego 

ciała do drugiego, I 5.8 ( zn) 
K�l)a nie podlega, 1 0.3 
lekceważona przez demony, 1 6 . 1 1 -

1 2  
możliwa dzięki łasce Duszy Najwyż

szej, 2.22 
nie może być zrozumiana przez 

głupców, 1 5 . 10  
odpowiednio do przywiąz.ania do 

natury materialnej, 1 3.22 
porównana do diabelskiego koła, 

9 .2 1  
porównana do zmiany ubrań, 2.22 
potwierdzona przez K�l)ę, 4.5 
powodowana przez karme, 5.2, 8.3 
proces zapłodnienia, 8.3 
przekroczona przez służbę oddania, 

9.3 
przerwana, kiedy ktoś poznaje naturę 

K�l)y, 4.9 
wyjaśniona, 2 . 1 3  
wyższe narodziny w świadomości 

K�l)y, 2.40 
z jednego ciała do drugiego, s. 9, 2. 6 
zabijanych zwierząt, 1 6 . 1 -3 
zakończona dla tego, kto osiąga sie-

dzibę K�l)y, 8. 1 6  
zazdrosnych w demoniczne łona, 

1 6. 1 9-20 
(Zob. również Narodziny) 

Trawienie, K�l)a jako ogień trawiący, 
1 5. 1 4  (zn) 
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Treli-yuga, cechy charakterystyczne i 
czas trwania, 4. 1 ,  8 . 1 7  

Tretii-yugiidau ca tato vivasviin mana
ve dadau, wersy cytowane, 4. 1 

Tri-vedi, jako ten, który studiuje trzy 
Vedy, 9.20 

Trivikrarna, jako pełna ekspansja, 8.22 
Troski 

wolność od, 2.29, 2.5 I ,  4.33, 9. 1 
(Zob. również Cierpienia, Niedole, 

Nieszczę"ścia, Troski) 
Tulasi 

powinna być uprawiana dla KnQy, 
1 1 .5 5  

Sanatkumi.ra został wielbicielem 
przez spróbowanie listków, 
9.2 

smakowana przez Mahi.r�a Amba
ri �. 2.6 1 ,  6. 1 8  

Tvam eva viditvii, przytoczenie, 7 . 1 4  
Tyaktvii sva-dharmam cara1:1ambi(jam 

harer, wersy cytowane, 2.40, 
3.5,  6.40 

Tymczasowość 
jako prawo materialnego świata, 1 5  
materialnego ciała, 2. 1 6  
nieistniejącego potwierdzona, 2. 1 6  
przyczyną problemów życia, 27 
szczęścia i nieszczęścia, 2. 1 4  ( zn) 
var1Jas i życia, 7 . 1 3  

u 
Ubhe uhaivai�a ete /araty amrtalJ, 

siidhvasiidhuni, wers przytoczcr 
ny, 4.37 

Uccaihśravi. 
ide

.
ntyfikowany, 1 0.27 

KnQa jako, 1 0.27 (zn) 
Udana, jako jedno z pięciu rodzajów 

powietrza, 2 . 1 7  
Udiina-viiyu, użyte dla realizacji, 4.27 
Ugrasena, dziadek KnQy, 2.4 
Uległość 

wobec woli KnQY jako przejaw der 
brze pojętego interesu włas
nego, 1 .30 

(Zob. również Podporządkowanie 
się) 

Urna, czczona w celu otrzymania dobrej 
żony, 7 .2 1 

Umysł 
Arjuny zakłopotany, 4.30 (zn) 
czasami pokonuje inteligencję, 6.34 
jako element konstytuujący ciało, 

1 3.6-7 (zn) 
jako jedna z ośmiu oddzielonych 

energii, 7 .4 ( zn) 
jako niespokojny i chwiejny, s.26, 

6.26, 6.34 (zn) 
jako przyczyna niewoli i wyzwole-. 

nia, 6.5, 1 5 .7 
jako przyrząd do kierowania w wozie 

ciała, 6.34 
jako siedlisko żądzy, 3.40 (zn) 
jaźń transcendentalna do, 3.43 
jego lustro oczyszczane przez inter 

nowanie, 3 .38 
jego spokój osiągany przez wyrze

czenie, 1 2. 1 2  
kiedy poruszony, impersonaliści 

upadają, 2.63 
kogoś drogiego KnQie zgadza się z 

Nim, 1 2. 1 3- 1 4  
koncentracja n a  KnQie, s.26, 3.30, 

5.7, 5. 1 7, 6. 1 8, 6.27, 6.34-
35,  8.2, 8.7,8.8, 1 2.2, 1 2.8 

kontrolowanie, 2.60, 2.66, 2.67, 
4.2 1 ,  5.7 (zn), 5.27 (zn), 
6. 1 O ( zn), 6 . 1 3- 1 4, 6.26, 
6.34-36, 8.8, 1 7. 1 6, 1 8.33, 
1 8.5 1 -5 3  

kontrolując go, ktoś osiąga najwyż-
szą siedzibę, 6. 1 5  

KnQa jako, 1 0.22 
KnQY umysł i Jaźń nie są różne, 9.5 
kto go pokonał, osiąga Duszę Naj-

wyższą, 6.7 
medytacja oJażni, 2.55, 6. 1 9, 6.20-

23, 6.25, 6.26 
metoda skupiania go na KnQie w 

czasie śmierci, 8 . 1 0  
może być w panice w czasie śmierci, 

8.2 
musi przyjąć wyższe przewodnict

wo, 6.7 
nie jest niepokojony przez kwiecisty 

język Ved, 2.53 
nie ma celu, gdy nie jest świadomy 

KnQy, 2.66 
nie może zdegradować kogoś, kto 

widzi Dusę Najwyższą we 
wszystkim, 1 3 .29 
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l'm,·sł 
ÓCzvszczenie. 5. 1 1 . 1 2. 1 1  
po�inien być użyty do zrozumienia 

potrzeby ludzkiego ż ycia, 
10.4-5 

przyczyną upadku mędrców. 2.60 
skupiony na lotosowych stopach 

K!?QY. 6. 1 8. 8 .2 
spokojny. pokonuje narodziny i 

śmierć, 5 . 1 9  
stałosć jako sthira-buddhi. 5 .20 
symptomy mędrców. których umysły 

są stałe, 2.56 
uciszony przez utożsamienie się z 

Brahmanem, 6.27 
w relacji do zmysłów, 2.66. 3.6-7. 

3.40, 3.42, 4.26, 4.27, 6.24, 
1 5.9, 1 7 . 1 6  

w samadhi, s .26, 2.44, 4.24, 6. 20-
23 

w yodze, 2.48, 5.27-28 (zn), 6.5-6, 
6. 1 1 - 1 2  (zn), 7 . 1  

wypaczony wielbi półbogów, 7.20 
(zn) 

wyrzeczenie dla, 1 7 .  I 7 ( zn)  
wyższy w stosunku do zmysłów, 

niższy w stosunku do inteli
gencji, 3.42 

wzmocniony przez inteligencję, 3.42 
zaangażowanie, 3.42, 5.25, 6. 1 8  
zarówno przyjacielem, jak i wro-

giem, 6.5, 6.6 
Upani$ady 

cytowane, 9.6 
głoszą chwały Najwyższego, 1 5 . 1 5  
ich studiowanie jako ofiara, 4.28, 

1 1 .48 
ich zalecenia niemożliwe dla tego 

wieku, 2.46 
jako środek do impersonalnej reali

zacji, 1 2.5 
należy przestrzegać ich zaleceń w 

służbie oddania, 7 . 3  
ofiarują realizację, 2.45 
opisują Caitanyę, 4.8 
początkiem życia transcendental

nego, 2 .45 
podstawą Bhagavad-gily, 2.29 
potwierdzają wieczność i indywi

dualność, 2 . 1 2  
przekraczane przez kogoś w świa

domości K!?QY. 2.52 

Upani$ady 
przytoczone, 9. 1 2, 1 5 .7 ,  1 6. 1 1 - 1 2  
(Zob. ró.wnież Mu!J{iaka Upani$ad. 

SvetiiSvatara Upani$ad, etc.) 
Ordhl'a-mulam adhah-sakham afrauh

am prahura11:1·ayam ,  wersy cy
towane, s.20 

Uśana, Ki?i:ia jako, 1 0.37 ( zn) 
Utsahan niical'ad dhairvat tal tat 

karma-pravanana1: wersy przy
toczone, 6.24 

Uttamauja, wymieniony przez Duryo
dhanę jako wielki wojownik, 1 .6 

V 
Vada,jako koilcowa konkluzja w logice, 

10.32 
Vadanti tal tauvavidas tauvam yaj 

jnanam advayam ,  wersy cyto
wane, 2.2,  1 3 . 8- 1 2  

Vaibhasikas 
ich teoria odrzucona przez Arjunę, 

2.26 
podtrzymują materialistyczny pogląd 

na duszę, 2.26 
Vaidurya kamieil, K !?Qa porównany 

do, 4.5 
Vaikui:iµta planety, Zob. Niebo ducho

we i Planety 
Vairagya,jako obojętność wobec mate

rii i zaangażowanie się w sprawy 
duchowe, 6.35 

Vai$amya-nairghr1Jye na sapek$atvat 
tatha hi dariayati, wers przy
toczony, 5 . 1 5  

Vaisnavas Jedynie oni są wykwalifikowanymi 
mistrzami duchowymi, 2.8 

pokłony dla, s .2 
sannyasis porównani z Mayiivadi 

sannyasis, 5 .6  
transcendentalni do statusu brah

ma!Ja, 4. 1 3  
wielbią wewnętrzną energię, 1 8 .46 
(Zob. równieżMędrcy, Mistrz du

chowy, Wielbiciele) 
Vai$1JOvera kriya mudra vijne na buj

haya, przytoczenie, 9.28 
Vaiśvanara, jako jeden z głównych filo

zofów, 9.2 



Indeks generalny 10 19  

Vaisya 
jako jeden z podziałów społecznych, 

s.24, 4. 1 3  
mogą osiągnąć Najwyższego, cho

ciaż niżej urodzeni, 9.32 (zn) 
nie powinni zajmować się " czarnym 

rynkiem" , 1 6 . 1 -3 
praca, 1 8.44 
rozpoznawani po pracy w gul}ach, 

1 8.41  
w gu\}ie pasji i ignorancji, 7 . 1 3  

Vamana, jako pełna ekspansja, 8.22 
Viinaprastha 

pomocna w realizacji duchowej, 4.26 
przyjmowana po okresie życia mał

żeńskiego, 1 6 . 1 -3 
żyje w lesie, surowe pokuty, etc. 

8.28 
Viińcha-kalpatarubhya�. modlitwa, s.2 
Vande ham, modlitwa do mistrza du

chowego, I 
Varaha, jako pełna ekspansja, 4. 1 3 , 

6.47, 1 8 .65 
Variiha Puriil}a, opisuje żywe istoty 

jako cząstki K�i:iy. 2.23 
Varna 

briihmal}a jako mistrz duchowy, 
1 6 . 1 -3 

cztery podziały zarysowane, s.24 
jako tymczasowa, 7 . 1 3  
K�i:ia nie należy do żadnej, 

4. 1 3  
mistrz duchowy może podnieść 

kogoś z niższej kasty, 2.8 
odpowiednio do trzech gul} natury, 

7 . 1 3 , 9.32 
praca powinna być odpowiednio do 

czyjejś natury, 1 8.47 
rozróżniana po pracy w gul}ach, 

1 8.41 -44 
stworzona, aby podnieść człowieka 

z platformy zwierzęcej,  4. 1 3  
stworzona przez K�i:ię. 4. 1 3  (zn)  
w kategoriach wykształcenia, nie 

narodzin, 1 6. 1 -3 
w służbie oddania nie ma rozróżnie

nia, 9.32 
wielbiciele transcendentalni do, 4. 1 3  
wszystkie klasy (stany) mogą osiąg-

nąć Krsnę, s.27 
' 

(Zob. równiei Briihmaf}a, K$alr(ra, 
etc . )  

Var(la-sańkara, jako niepożądana po
pulacja, 3.24 

Varniiśrama 
cztery asramy dyskutowane, 4.26 
dla zadowolenia Visnu, 3.9 
dziesięć obrzędów 

·
reformacyjnych 

przeznaczonych dla, 7 . 1 5  
jako metoda elewacji, 1 .39, 1 6.22 
jako wyższa zasada religii, 4. 7 
jej kolejne etapy, 8.28 
kiedy zanika, kobiety sldonne do 

cudzołóstwa, 1 .40 
osiągnięcie Vi�i:iu jako cel, 3 .  7 
przekroczona przez służbę oddania, 

8.28 
sannyiisa jako trudny etap, 2 . 1 5  
sannyiisi głową, 1 6. 1 -3 
system ablucji przed śmiercią. 1 .43 
zapewnia przewagę dobrej popula-

cji, 1 .40 
Varniiirama-dharma 

budzi świadomość K !1t:iY. 4.43 
jej celem nie jest dzielić ludzi według 

urodzenia, 1 6. 1 -3 
jej celem zadowolenie Vi�i:iu. 2.48, 

9.24 
na platformie cielesnej, 2 .3 1  
przedldada społeczeństwu zajęcia 

służące zbawieniu, 1 .42 
przeznaczona dla tapasyi. wyrze

czenia, 1 6. 1 -3 
Vamiiiramiiciira-vatii puru$ena para� 

pumiin, wers cytowany, 3.9 
Varuna 

jako wyznaczony urzędnik, 3 . 1 4  
K�i:ia jako, I 0.29 

Vasudeva 
jako ojciec K�i:iy. 1 .25, 2.3 
K!1i:ia pojawił się przed nim najpierw 

jakoNarayai:ia. 1 1 .50. 1 1 .5 3  
prześladowany przez Kamsę. 

4.8 
korzeń wszystkich przyczyn. 2.4 1 
K!1i:ia jako, 8.8, 8. 22. 1 0.37 (zn) 
miłość do Niego wiedzie do wyzwo-

lenia, 5 .2 
podporządkowanie się. 2.39. 7.20 
uniwersalna wizja osadza się na 

pełnym oddaniu. 7 . 1 9  
znaczenie imienia. 1 . 1 5  

Vasuki 
K!1i:ia jako wąż. I 0.28 
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Vasuki 
wąż jako łoże, na którym spoczywa 

G arbhodakasayi Vi�r:iu. 1 1 . 1 5  
Vasus 

Kr�r:ia jako Agni pomiędzy, 1 0.23 
oglądają formę kosmiczną w zdu

mieniu, 1 1 .22 
zrodzeni z Narayar:ia. I 0.8 

Vótsafra-bhakta, służba w roli rodzi
. ców, 8 . 1 4  

Vayam t u  n a  vitrpy<ima uttama-śloka
vihrame, wersy przytoczone, 
1 0. 1 8  

Vedóham etam puru�am mahóntam 
aditya-varnam ta masa� paras
tót, wersy przytoczone, 7. 7 

Vedaiś ca sarvair aham eva vedya�, 
wers przytoczony, 3 . 1 0, 3.26 

Vedónta 
Arjunie poleca się, aby wzniósł się 

do platformy, 2.45 
ostatnim słowem w mądro5ci wedyj

skiej, 2.46 
jej instrukcje niemożliwe dla tego 

wieku, 2.46 
K!1r:ia jako kompilator, 2.46, 1 5 . 1 5  

(zn) 
K!1r:ia nie może byc zrozumiany po 

prostu tylko przez studiowa
nie, 7 .24 

Vedónta-sutra 
akceptowana jako ostateczny trzon 

wiedzy, 1 8 . 1 4  
anandamayo' bhyósót, przytacza, 

s. 1 8  
Bhógavatam własciwym komenta

rzem do, 5 .6,  1 5 . 1 5  
cytowana, 5 . 1 6, 9.2,  9.2 1 ,  1 5 . 1 4, 

1 8 .46, 1 8.55  
jako reprezentacja Kr�r:iy, 1 0.32  
jej istota podana w skrócie, 15  . 1 6  
kładzie nacisk na służbę oddania, 

1 8. I  
opisuje ciało i jego znawcę, 1 3 .5  
przyjmuje Kr�r:ię jako żródło wszy

stkich emanacji, 2. 1 6  
przytoczona, 2 . 1 8, 4. 1 4, 6 .20-23,  

9.2,  9.9 
studia nad jako ofiara, 4.28,  1 1 .48 
synteza całej wiedzy wedyjskiej, s.24 
Sóriraka-bhó�ya jako komentarz 

do, 

Ved<inta-slitra 
zaczyna się pytaniem o prawdziwą 

pozycję żywej istoty, 3 .37  
Vedesu durlabham adurlabham ótma. 

bhaktau, wersy cytowane. 4 .5  
Vedy 

akceptują objasnienie kreacji dane 
przez Kapilę, 2 . 39 

cytowane, 3 . 1 0, 3 . 1 1 ,  4.9, 4. 1 2  . 
4.37,  5 . 1  O, 5 . 1 5 , 5 .29, 6. 1 5 . 
6 .30, 6 .34, 7 .2 ,  7 . 1 0, 7. 1 4. 
1 3 . 3 ,  1 3 . 2 1 ,  1 5 . 1 7  

dają szansę na wyzwolenie, 4. 3 1  
dowodzą, ż e  K!1r:iajest żywicielem, 
esencja, 2.46, 3 .3 1 ,  9.2,  1 5 . 1 9, 1 8 . 1  
głoszą wielosc indywidualnych dusz. 

2 . 1 2  
głoszą, że K!1r:ia jest nienarodzony, 

4.6 
ich częsc zwana karma-ka1:11;ia dys-

kutowana, 2.42-43 
ich definicja pokuty, I 0.4-5 
ich ofiary jako Kr�r:ia. 9 . 1 6  
jako kryterium działania. 3 . 1 5 ,  1 6 .24 
jako zbiór praw ustanowionych przez 

K!1r:ię, 4.7,  1 8 .4 
jedyny sposób na zrozumienie duszy. 

2 .25  
K!1r:ia jako om w, 7.8 
Kr�r:ia jako Sóma-veda, 1 0.22 
K!1r:ia jako znawca, 1 5- 1 5  
ktos, kto zna drzewo banyanowe. 

zna Vedy, 1 5 . 1  ( zn) 
kwiecisty język, 2.42-43, 2.53 
na początku Kr�r:ia przekazał je 

Brahmie, 4. 7 
nie aprobują nieuregulowanego życia, 

1 6 . 1 - 3  
nie ograniczają się jedynie d o  rytua

łów, 9 .28 
ofiary polecane w, 2.42-43. 3 . 1 2. 

3 . 1 4, 4.32,  9.25 
podzielone na cztery częsci. s .23-

24 
porównują duszę i Duszę Najwyższą 

do dwóch ptaków na drzewie, 
2 .22 

powinny byc studiowane poci kierun
kiem mistrza duchowego, 
8 .28,  1 6 . 1 -3  

przekraczane przez kogos w swia
domosci K!1r:iY. 2 .52 
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Vedy 
przepisują regulujące czynności, 

3. 1 5  
przestrzegane zarówno przez perso

nalistów, jak i impersonalis
tów, 1 6 .24 

przeznaczone dla poznania K�QY, 
2.46, 3 . 1 0, 3 .26, 9. 1 7, 1 5 . 1  
(zn) 

przeznaczone dla uformowania 
charakteru, 8 .28 

przytoczone, 4.5, 7.24, 8.26, 1 0.8, 
1 1 .32, 1 3.5, 1 3 .7, 1 5 . 1 6  

studia nad, 3 .26, 4.28, 8.28, 9.20, 
1 1 .48 ( zn), 1 6. 1 - 3  (zn) ,  
1 7 . 1 5  (zn) 

wysławiają K�Qę jako Najwyższą 
Osobę, 1 5. 1 8  

zajmują się głównie trzemagu!Jami, 
2.45 

zamanifestowane z oddechu Km1y, 
3. 1 5  

Verum kvanantam, flet K�Qy, 8.2 1 
Vibhu-Gtma, jako jeden z dwóch typów 

duszy, 2 .20 
Vibhum, Zob. Brahmajyoti, Brahman, 

Wszech-przenikający 
Vibhuti, jako nadzwyczajne bogactwo, 

10 . 1 9  
Vidyiinidhi, w sukcesji uczniów, 
Vigata-jvara, bycie wolnym od ospa

łości i gorączkowej mentalności, 
3 .30 

Vijnanam, jako wiedza o duchowej 
istocie, 3.41 

Vijnanam brahma, przeciwieilstwo do 
ananta-brahman, 1 3 . 1 3  

Vijnanamaya, jako rozróżnienie po
między umysłem i symptomami 
życiowymi, 1 3. 5  

Vikarma 
jako spełnianie grzesznych czy1U10ści, 

3. 1 5  
należy wiedzieć, co jest, 4. 1 7  (zn) 
związuje wykotlującego, 4.20 

Vikarna 
identyfikowany jako brat Duryo

dhany, 1 .8 
wymieniony przez Duryodhanę jako 

wielki wojownik, 1 .8 
Vipaścir, wiedza jako przymiot duszy, 

2 .20 

Yiriita 
dmie w swoją konchę, 1 . 1 8  
wymieniony przez Duryodhanę jako 

wielki wojownik, 1 .4 
Visaya vinivartante niraharasya dehi

nałi, wersy przytoczone, 6. 1 3-
1 4  

Vi�ros tu triri ropa!Ji puru�akhyany 
atho vidułi, wersy przytoczone, 
7.4 

Visnu . 
Jako cel sankhya i służby oddania, 

5.4 
jako cel życia, 1 .42, 2.2 
jako dusza materialnego świata, 5.4, 

7.6 
jakoDuszaNajwyższa w sercu, 2.6 1 ,  

6. 1 3- 1 4, 6.3 1  
jako interes własny dla każdego, 

1 . 3 1 ,  3 .7 
jako Pan wszystkich żywych istot, 

3. 10  
jako prqja-pati, 3. 1 O 
jako szef pierw�zych półbogów, 

Brahmy i Sivy, 8.2 
jako ten, który daje wyzwolenie 

wszystkim, 7 . 1 4  
jako yajna, ofiara, 3 .  9, 3 . 1 1 ,  3. 1 2, 

9.24 
jedyny pan mayi, 7 . 1 4  
Jego koncha zapewnia o zwycięst

wie, 1 . 1 4 
Jego siedziba samo-świetlna, 2. 1 6  
Jego wielbiciele definiowani jako 

półbogowie, 1 1 .48 
;ivas pozostają zgęszczone w jego 

ciele, 8. 1 8  
K�Qajako, s.28, 1 1 .54, 1 5 .7, 1 8.65 
K�Qa jako Vi�QU spośród Adityas, 

10.21  
kult bezosobowego aspektu, 1 7.4 
ofiary dla Niego stworzone na po

czątku kreacji, 3. 1 O 
medytacja o Nim polecana przez 

Yoga-siitre, 2.61 
porównany do słońca, które jest 

wszechobecne, 6 .3 1  
półbogowie nie mogą równać się z, 

4. 1 2  
praca jako ofiara dla, 3.9 
resztki Jego pożywienia uwalniają 

od grzechu, 1 .4 1  



1 022 Bhagavad-gita Taką Jaką Jest 

Visnu 
· ·spala wszelkie nieczystości, 2 .61  
ten. który zna trzech Vi�r:iu jest wy

zwolony, 7.5 
transcendentalny do świata materi

alnego, 4. 1 2  
trzech Vi�r:iu dla spełnienia procesu 

kreacji, 7.4 
tysiące fonn, 1 1 .55 
uniwersalna fonna adresowanajako, 

1 1 .24 
varnaframa-dharma dla zadowo. 

lenia, 2.48 
Vi�!IU mantra, przytoczona, 1 0.42 
Visnu-murti 

· duchowe ciało podobne do, 1 5 .  7 
jako osobowa ekspansja, 1 5 . 7 
jako zlokalizowana pełna reprezen

tacja K�r:iy. 6. 1 3- 1 4  
Visnu Purana 

• 0przytocŻona, 2.48 
wszystkie energie Kr�r:iy opisane w, 

s.23 
zacytowana, 2. 1 6, 3 .9, 1 1 .40 

Vi�!'u-śakti, energie Kr�r:iy jako, s.23 
Vi�!'u-sakti� para prokta, przytocze

nie, s .23 
Visnu-tattva 

· ·utożsamiana z atomową duszą przez 
szalericów, 2. I 7 

jako pierwotna ekspansja, 1 5 .  7 
Visva-riipa, Zob. Fonna kosmiczna 
Viśiikhii, Śri, pokłony dla, 
Viśvadevas, oglądają fonnę kosmiczną 

w zdumieniu, 1 1 .22 
Visvakosa, słownik, przytoczony, 4.6 
Viśviimitra 

k�atriya, ale działałjakobrahma!'a. 
3.35 

namówiony przez Menakę do seksu, 
2.60 

Viśvaniitha Cakravarti Thiikur 
w sukcesji uczniów," s.30 
zacytowany, 2.4 1 

Vita!l!fa,jako próba pokonania przeciw
nika w logice, 1 0.32 

Vivaha-yajiia, małżeristwo jako cere-
monia oczyszczająca, 1 8 .5 

Vivasviin, Zob. Bóg Stolica 
Vrkodhara, znaczenie imienia, 1 . 1 5 
Vrndavana 

Vrndiivana 
jako miejsce najwyższych rozrywek, 

s. 1 8 , 1 . 1 5 ,  9. 1 9  
jako święte miejsce, 6 . 1 2  
jej lokalizacja, 8. 2 1  
replika Goloki Vrndiivana, 8.2 1 
wielbiciele mogą stworzy<': aunosferę, 

8. 1 4  
wielbiciele spragnieni widzie<': roz

rywki Kr�r:iy we, 4.8 
(Zob. rók·nież Goloka Vrndavana) 

Vyasadeva 
Gita słyszana dzięki jego łasce, 1 8.75 
jako inkamacjaK�r:iy, 1 5 . 1 5 ,  1 8 .77 
jako jeden z głównych filozofów, 9. 2 
jako światły przywódca, 7 . 1 5  
jego autorytet ma wpływ na Arjunę, 

1 8 .62 
jego łaska umożliwia Saiijayi ogląda-

nie fonny kosmicznej, 1 1 . 1 2  
K�r:ia jako, I0.37 (zn) 
nauczyciel Saiijayi, I .  I 
ogłasza, że K�r:iajestNajwyższym, 

s.5, 7.24 
pouczony przez Narada Muni, 6.40 
przytoczony, 1 3 .5 
syn Pariiśara Muni, 2 .2, 1 5 . 1 7  
w sukcesji uczniów, s.29, 1 8.75 
widział fonnę kosmiczną, 1 8 . 77 
zapisał literaturę wedyjską, s.24 

Vrsni 
· · i<r�r:ia adresowany jako potomek, 

3.36 
Kr�r:ia jako Viisudeva pomiędzy 

potomkami, 1 0.37 (zn) 
J11·ana, jako jedno z pięciu rodzajów 

powietrza, 2. 1 7  
Jlvana-vayu, wykorzystane dla reali

zacji, 4.27 
Jl1•asa-Puja, jako oddanie czci mistrzo

wi duchowemu, 1 8.75 
Vyasatirtha, w sukcesji uczniów, s.29 
Vyavasayatmika, inteligencjajako wiara 

w Kr�r:ię. 2 .41 

w 
Walka 

o egzystencję w różnych ciałach, 
1 5 .8 

ze zmysłami i umysłem, 1 5.7 (zn) 
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Wątpliwości 
Arjuna wolny od, 1 0. 1 2- 1 3, 1 8.73 
hamują Boską świadomość, 4.40 
niszczą szczęście w tym świecie i 

następnym, 4.40 
niszczone przez wiedzę, 4.42, 5. 1 7  
porównane do demona Keśi, 1 8. I 
przekroczone przez wyzwolenie, 

5.25 
pytaniaArjuny wzrastają odpowied

nio do, 8.2 
tylko K!łi:ia może rozpędzić wątpli

wości Arjuny, 6.39 (zn) 
usunięte przez podążanie za wska

zówkami Gity, 4.41 
usunięte przez towarzystwo wielbi

cieli, 8.28 
w Dhrtarastrze, I .  I 
wolność od. wątpliwości stworzona 

przez Kr�i:ię. 1 0.4-5 
wzrastają w sercu z powodu igno

rancji, 4.42 
Wedyjska literatura, Zob. Literatura 

wedyjska 
Wedyjska wiedza, Zob. Wiedza 
Węże 

K!łi:iajakoAnanta pomiędzyNagas, 
1 0.29 

K!łi:ia jako Vasuki wśród, 
10.28 

V asuki jako łoże G arbhodakaśayi , 
1 1 . 1 5  

w formie kosmicznej, 1 1 . l S 
Wiara 

definiowana jako wiara w coś 
wzniosłego, 2.41  

determinuje formę ofiary, 4.  3 3 
dojrzewa w miłość do Boga, I 7 .28 
jako cecha najwyżej usytuowanego 

yogina, 6.47 
jako dri;fha-vrata, zdeterminowana, 

7.30 
jako sauva, zawsze pochodzi z dob-

roci, 1 7 .3 
jako temat rozdz. xvn. 
jej brak u demonów, 1 6 .7, 1 6 . 1 1 - 1 2  
jej konieczność, 4.39, 4.40, 6.24 

(zn), 1 7.28 ( zn) 
kogoś bardzo drogiego K!łQie, 1 2.20 
Kr�i:ia jako, 1 0.34 
odpowiednio do trzech gun, 1 7  .2-4 

Wiara 
polecana we wszystkich pismach 

wedyjskich, 1 7  .28 
ślepa nie przynosi pożytku, 1 7.2  
w czystej dobroci, 1 7 . 3 
w ignorancji, I 7 . 1 3  
w K!łi:ię i duchowego mistrza obja

wia wiedzę, 6.47 
w K!łQę, podzielona na trzy etapy, 

9.3 
wK!łi:ię i Vedy, 2.6, 3 .3 1 ,  4.9, 5 . 1 7, 

1 2.2 
w półbogów umacniana przez 

K!łi:ię. 7.2 1 (zn) 
w słuchanie Gity, 8.28, 1 8 . 7 1  
w służbę oddania, 4.39, 9 . 3  (zn) 
stworzona przez towarzystwo wiel-

bicieli, 9.3 
zgodna z pozycją serca, 1 7 . 3 

Wieczność 
realizowana przez połączenie się z 

Brahmanem, 1 2 .5 
Ved i świadomości K!łQY, 3.3 1 
uwarunkowania żywej istoty, 7 . 1 4  

jivy i duchowego świata, s .  I 5- 1 6  
tego, co istnieje, potwierdzona, 

2. 1 6  
służby oddania, s. 1 5- 1 6, 9.2, 1 3 .8-

1 2  
zarówno duchowej, jak i materialnej 

natury, 7. 1 4  
Wiedza 

bezużyteczna, jeśli skażona egoiz
mem, 6.2 

Brahman jako skoncentrowana, 
1 3 . 1 8  

czyni ofiarę transcendentalną, 4.33 
dająca zrozumienie transmigracji 

duszy, 2. 1 3 ,  I S . J O  (zn) 
daje grzesznikom możliwość przepły

nięcia oceanu nieszczęść, 
4.36 

daje postrzeganie i radość jaźni, 
4.38, 9.2 (zn) 

daje wizję równości wszelkiego 
stworzenia, 4.36 

daje wyzwolenie, 2.6, 2 . 1 4, 4.9, 
4.38 

doskonała, kiedy ktoś jest bez przy
wiązań, bez pragnień, etc., 
2.57, 4. 1 9  
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Wiedza 
doskonałość i cel. 2.4 1 .  2.46 ,  4.33, 

4.35. 6.2. 1 3 .24. 1 6.24 
dotycząca jażni i K�r:iy. 4.43. 1 3.3 

(zn) 
jako cecha bramina . 1 8.42 
jako c iało, znawca. 1·ijnilnam, 

1 3. 1 9  (zn) 
jako dojrzały owoc wszelkiego misty

cyzmu, 4.38 
jak doskonałosc religii. wieczna i 

radosna, 9.2 (zn) 
jako droga do postrzegania Duszy 

Najwyższej, 2.20. 2.41 
jakojnilnam i vijnanam, 3.41 
jako lampa niszcząca ciemnosc ign<>

rancji, 1 0. 1 1  (zn) 
jako najwyższa, najprzedniejsza w 

Gicie, s. 1 3, I . I ,  4. 1 
jako realizacja, 2.7 1 ,  6 . 37 
jako rezultat buddhi-yogi,2.39 
jako środek oczyszczający, wiodący 

do miłości, 4. 1  O 
jako śruti, słuchanie, 1 5 . 1 9  
jako temat rozdz. IV, s .21 1 -266 
jako vipaścit, w relacji do duszy, 

1 3 . 1 9  
jako wzniosła i czysta, 4.38, 9.2 
jako zrozumienie służby oddania, 

1 3. 1 9  
jej drzwi otwarte dla wszystkich, 5 .2 
jej elementy slcładowe, 1 3.8- 1 2  ( zn) 
jej kultywowanie jako boska cecha, 

1 6. 1 -3 
jej kultywowanie polecane, 1 2. 1 2  
}nona nie wystarczająca do wyzwcr 

lenia, 5 .2  
konieczna, aby wypełni<: cel Ved, 

2.46 
konieczność oczyszczenia i kontre>

lowania zmysłów, aby móc 
kultywowac, 2.6, 2. 1 4, 2.58, 
7. 1 7  

K�r:ia jako obiekt, 7 .  I ,  9. 1 7  ( zn), 
1 8.65 

K�r:ia zna przeszłośc, terażniejszośc 
i przyszłośc, 7 .26 ( zn) 

ktoś w doskonałości nazywany dhi ra, 
2. 1 3  

ludzie małej wiedzy przywiązani do 
Ved, 2.42-43 

Wiedza 
najbardziej poufna dana, aby roz

waży<:. 1 8.63 
najbardziej poufna jako temat rozdz. 

IX, s.44 1 -493 
nie jest wyjaśniana tym, którzy poz

bawieni są wyrzeczenia, odda
nia , etc., 1 8.6 7 

nie może być wykładana przez kogoś 
z czterema niedoskonałości
ami, s. 1 4, 6.32 

nie możliwa w materialnym ciele. 
s.2 1 

niewielu zainteresowanych, 7. 3 
nikt nie zna Kr�r:iy. 7.26 (zn) 
niszczy wątpliwości, 4.4 1 ,  5. 1 7  
o bogactwach Kr�r:iy. 4 .35 ,  I 0.5, 

I 0. 7  
o duchu i materi i ,  2. 1 1 ,  7.2, I 0.4-5 
o filozofii sankhya, dyskutowana, 

2. 1 1 -39 
o jedności w jakości, rożnicy w 

wielkości, 5 .3  
o K�r:iie jako naczelna zasada w 

czasie śmierci, 7.30 
o wszystkim, 7 .2, 8.9 
o yodze dyskutowana, 2 .39-2. 72 
objawia wszystko jak słonce za dnia, 

5. 1 6  ( zn) 
objawiona na mocy wiary w Kr�r:ię i 

mistrza duchowego, 6.47 
okryta i zniszczona przez żądzę, 

3.4(}.4 1 
okryta przez ignorancję, 2. 1 6, 5 . 1 5  
oszustów i ateistów, 3 .6, 9. 1 2  (zn) 
oświetla bramy ciała w gu!Jie 

dobroci, 1 4. 1 1 (zn) 
Paramatrna jako wiedza, jej przed-

miot i cel, 1 3. 1 8  (zn) 
porównana do ognia, 4. 1 9, 4.3 7 
praca wtapia się w, 4 .23 , 4.33 
przekazana Arjunie, 1 .46, 2 .23 , 

1 8.64 
przekazana przez mistrza duchcr 

wego za pośrednictwem suk
cesji uczniów, s . 1 3, 1 .43, 
4.34 ( zn), 5 . 1 6, 7 .2 

przynosi pokój, 4.38, 4.39 
rozwija się w medytację, 1 2 . 1 2  
rozwinięta w gu!Jie dobroci, 1 4.6, 

1 4. 1 7  (zn), 1 8.20 
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Wiedza 
satysfakcja będąca wynikiem, 

6.8 
spala rezultaty karmiczne czynów 

mających na celu zysk, 4. 1 9  
( zn), 4.37 

stworzona przez Kr�l)ę, I 0.4-5, 
1 5. 1 5  

w gu!Jie ciemności, 1 8.22 
w gu!Jie pasji, 1 8.2 1 
w relacji do działania, 2 .2 1 ,  2.29. 

5 .2. 5 .29, 1 8. 1 8  
w trzech gu!Jach, 1 4.2, 1 8 .22 
ważniejsza od religii, 2 . 1 1  
ważniejsza w hierarchii od ofiary z 

posiadłości, 4.33 
wiedza materialistyczna, 2.8, 3 .33, 

6.8. 9.2 
zewnętrzne zabiegi, wysiłek, nie 

konieczne do osiągnięcia, 
2.39 

związana z podporządkowaniem się, 
2.9, 5 . 1 6, 6.46, 7. 1 9  (zn) 

związana z wedyjskimi pismami 
świętymi, s. 1 3- 14, 4.28, 4.40 

Wielbiciele 
akceptowani. nawet gdy mają prag

nienia, 7 . 1 8  
automatycznie mają wszystkie dobre 

cechy, 1 . 28 
bardziej miłosierni niż K�l)a, 3.29 
cechy charakterystyczne, 1 .28, 1 .44, 

2.54-59, 2.70, 5.7. 7. 1 8, 7.27, 
10.9 ( zn), 1 2. 1 3- 1 4, 1 2. 1 5-
20, 1 3 .25, 1 8. 5 1 -53 1 8.54 
(zn) 

często wyszydzani przez filozofów, 
I O. I l 

cztery rodzaje nieczystych wielbi
cieli osiąga upragniony cel, 
7.29 

dla niego Ziemia jest jak Vaikur:iihy. 
1 8.54 

dostarczają przyjemności Kr�l)ie, 
wykonując Jego polecenia, 
1 .2 1 -22 

Gita specjalnie przeznaczona dla. 
2. 1 2, 4.3 

ich towarzystwo. 3. 2 1 ,  4. 1 7 . 6.24, 
7.2. 7 . 1 7 . 7 .28. 9.2. 9. 1 3. 
9. 32. 1 5 .6 

Wielbiciele 
ich związki z Kr�Qą, 4. 1 1 , 7. 1 8 , 

I O. l i ,  1 1 . 1 4  
ich miłosierdzie jako warunek, 2.29, 

4.9 
ich plany takdobrejakK�r:iy, 1 1 .34 
ich zajęcia mogą wydawać się być 

zwykłymi, s. 1 0  
ich wizja równości wszystkiego, 6.29, 

7 . 1 5 , 1 4.22-25. 1 8 .54 
jako najwyżej usytuowani transcen

dentalnie, 2 .2, 6 . 1  O, 1 8 .66 
jako pomocni w słuchaniuGity, 1 . 1 ,  

8.28, 1 8. 7 1  
jako pozbawieni samo-interesow

ności, 8. 1 4  
jako sadhu, nawetjeśli niewykształ

ceni, 4.9 
jako stali towarzysze Kr�l)y, 4.5 
jałmużna powinna być dawana, 

1 1 .54 
jedynie oni w pełni realizują K�l)ę, 

4. 1 1 , 7.3 
kąpią się dwa razy dziennie, 1 2 . 1 6  
kontrolują swoje działanie, s .  l O, 

2.64, 2.2 1 -22 
kontrolują zmysły, 1 . 1 5 ,  2.58 
K�l)a nie toleruje zniewag wobec, 

1 . 35 
Kr�l)a pojawia się specjalnie, aby 

zadowolić, 4.5, 4.9, 7.3, 7.25 
Kr�l)a specjalnie życzliwy dla, I .  36, 

9.29, 1 8.73 
Kr�l)a zaspokaja ich potrzeby. 2. 70, 

9.22 
kwiecisty język Ved nie niepokoi, 

2.53 
miłość do Kr�r:iy. 3 . 1 3, 6 .30, 7 . 1 8, 

1 1 .8 
mogą pokonać sen i ignorancję, 1 .24 
mogą przyjąć wszelkie bogactwa, 

aby służyć Kr�Qie, 1 . 35 
mogą służyć jednej z transcendental

nych form, 8 . 1 4  
mogą stworzyć atmosferę Vrndava

ny, 8. 1 4  
muszą uczyć właściwego działania. 

3.20 
nagradzani odpowiednio do natęże

nia miłości. 4. 1 1  
Narada jako największy wśród. 10.26 
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Wielbiciele 
neofici przywiązują większą wagę 

do arca-murti, 9. 1 1  
nie mogą zaakceptować pseudo-in

karnacji, 8. 1 4  
nie mszczą się za doznane zniewagi, 

1 . 35 
nie muszą uprawiaćyogi mistycznej. 

aby przenieść się do nieba 
duchowego, 1 2.6-7 

nie odczuwają niedoli materialnych, 
5 . 26 

nie pragną duchowych planet ani 
wyzwolenia, 8 . 1 4  

nie s ą  wprowadzani w błąd przez 
błędne komentarze GiO', 
1 1 .5 1 

. 

nie zainteresowani oglądaniem formy 
kosmicznej, 1 1 .48, 1 1 .49, 
1 1 .50, 1 1 .54 

niechęć do zadowalania zmysłów, 
6. 1 4, 1 3 .8- 1 2  

nigdy nie giną, 9.3 1  
nigdy nie upadają, 9.34 
obojętni wobec pieniędzy i włas

ności, 1 .35,  4.2 1 -22, 7.20, 
1 2. 1 6, 1 2. 1 8- 1 9  (zn) 

obojętni wobec rytuałów, 2.52, 9.28 
obojętni wobec zaleceń, co do mo

mentu opuszczenia ciała, 
4.29, 8.23,  8.24, 8.27 

określani jako półbogowie, 1 1 .48 
osiągają najwyższą siedzibę, 7.23 

(zn), 8. 1 3 , 1 8.56 
osiągają spokój, 2.70, 5. 1 2  (zn) 
osiągają wyzwolenie, 4.9, 5 .26 
poddani są procesowi oczyszczenia, 

7. 1 6  
poświęcają wszystko dlaKm1y, 4.25 
przyciągani do ruchu sańkirtana 

pana Caitanyi, 4.8 
·ryzykują swoim życiem, aby szerzyć 

świadomość Boga, 1 1 .55 
są przyjacióhni wszystkich, 5 .  7, 6.32, 

1 1 .55 ,  1 2. 1 5 
skontrastowani z dążącymi do korzy

ści yogis, 6.32 
spełniają ofiary w różny sposób, 

3. 1 3  
spragnieni, aby widzieć KfłQę we 

Vrndilvana, 4.8 

Wielbiciele 
transcendentalni do czterech va mas. 

4. 1 3  
. 

transcendentalni wobec pomyślnego 
i niepomyślnego, 1 2. 1 7- 1 9  

transcendentalni do trzech gufJ na
tury, s. 1 0  

transcendentalni do wszelkiego ro
dzaju przywiązania, 2.64 

troszczą się o uwarunkowane dusze, 
7.28, 1 0. 1 7  

trzy klasy, 9.3 
uwalniani od grzechu przez ofiaro

wanie pożywienia Kr�i:iie, 
3. 1 3  

uważają, że strapienia sąłaskąKfłQY. 
1 2. 1 3- 1 4  

uważani za świętych, pomimo wstręt
nych czynów, 9.30 (zn) 

w razie potrzeby nigdy nie zwracają 
się do półbogów, 7.20, 7.22 

widzą KfłQę wszędzie, 9. 1 1 
wiedza oKfłQie, 4.4, 4 .5 ,  7. 1 ,  7 . 1 7 , 

7.29,  1 0. 2 ,  1 0. 3 ,  1 0. 1 9, 
1 1 . 36, 1 3 . 1 9  

wymieniają bogactwa z Kfłi:ią. 1 4. 2 7 
z innych planet mogli oglądać formę 

kosmiczną, 1 1 .47 
zaabsorbowani w służbę dla K!łQY. 

1 .24, 6.30 (zn), 7 . 1 9, 8.2, 
8. 1 4, 9 . 1 1 

zainteresowani tylko dwuręką posta
cią KfłQY, 9. 1 3, 1 1 .49, 1 1 .55 

zajęcie Mahilritja Am bań� uważane 
za zajęcia czystego, 6. 1 8  

zamieszkują w świętych miejscach, 
6. 1 2  

znajdują przyjemność w dyskuto
waniu o bogactwach KfłQY. 
1 0. 1 9  

zwolenieni od wszelkich zobowiązali 
przez Mukundę, 1 .4 1  

(Zob. również Mędrcy, Mistrz du
chowy, Vai�i:iavas) 

Woda 
forma kosmiczna adresowana jako, 

1 1 .39 
dostarczana przez półbogów, 3. 1 1 ,  

3. 1 2  
jako deszcz będący rezultatem ofiary, 

3. 1 4  
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Woda 
jako jeden z p1ęc1u wielkich ele

mentów, 1 3 .6-7 
jako jedna z ośmiu oddzielonych 

energii, 7 .4 (zn) 
K!11)a jako jej smak, 7 .8 
K!11)a jako ocean, I 0.24 
K!11)a przyjmuje, 9.26 (zn) 
powstaje z ognia, wytwarza ziemię, 

2 .28 
żywe istoty znajdują się w, 1 4.4 

Wojna 
cykl powtarzających się narodzin i 
śmierci nie może byc zachęlą do, 

2.27 
demony przyczyną, 16. 1 6  
konieczne, kiedy zawodzą argu

menty, 3 .20 
nieuchronna, aby utrzyma(; ład i 

porządek, 2.27 
powodowana przez niepożądaną 

populację, 1 .40 
przemoc dozwolona w czasie, 2.30 
transcendentalna dla iąatriyas. 

1 6.5  
wszelkie próby poczynione dla unik

nięcia, 3.20 
Wolnośc 

od wątpliwości i złudzenia stworzona 
przez K�i:ię, 1 0.4-5 

kobiety i dzieci nie posiadają, 
1 6.7 

K!11)Y do działania w każdy sposób, 
4.7 

możliwa tylko przez zrozumienie 
K!11)Y. 7 . 1 4  

od nieszczęścia i niedoli przez osiąg
nięcie samadhi, 6.20-23 

od złudzenia, prestiżu, żądzy, etc„ 
1 5. 1 5  (zn) 

Współczucie 
Arjuny nie stosowne dlaAryan, 2.2, 

2.36 
Kr�i:tY niszczy ignorancję, IO. I  I 
jako wiedza, definicja, 1 3.8- 1 2  (zn) 
jako cecha boska, 1 6. 1 -3 
dla wiecznej duszy, 2 . 1  
dla ciała, 2. 1 

Współdziałanie 
nie ma szczęścia bez, 3 .30 
z Najwyższym, s. 1 1 - 1 2  

Wszech-przenikający 
Arjuna pyta o, 1 0. 1 6  (zn) 
forma kosmiczna jako, 1 1 . 38, 1 1 .40 
jako aspekt Duszy Najwyższej, 

1 3. 1 4  (zn) 
K!11)a jako, s.5, 8.22 (zn), 9.4 (zn), 

1 8.46 (zn) 
Kr�i:ia jako wszech-przenikające 

piękno, I 0. 1 2 - 1 3  
obecny równocześnie we Vrn<fivana, 

9. 1 1  
poprzez rozmaite energie, 7 .7-8 
Vi�i:iu jako, 6 . 3 1  
żywe istoty jako, 2.24 
(Zob. równi& Brahmajyoti,Brahman) 

Wszechświat, Zob. Niebo duchowe, 
Wszechświat materialny 

Wszechświat duchowy, Zob. Niebo 
duchowe 

Wszechświat materialny 
analizowany przez dwadzieścia 

cztery elementy, 1 3 .25 
Arjuna dopytuje się o, 8 . 1  
czczony jako forma K�l)y, 9. 1 5  
cztery nieszczęścia obecne wszędzie, 

s. 1 9-20, 2.5 1 ,  8. 1 6 ( zn), 9.33 
demoniczne teorie dotyczące, 1 6.8 
drzewko oddania przebija się przez 

jego okrycie, 1 0.8 
jako kombinacja k�etra i k�etrajiia, 

1 4.3  
jako kosmiczna forma K�i:iy, 8.4 
jako manifestacja Brahmana, 5 . 1 0  
jako manifestacja trzech gu!J, 5 . 1 0  
jako odbicie duchowego wszech-

świata, s. 20, 7 . 1 9, 1 5 . 1 ,  
1 8.62 

jako szansa powrotu do Boga, 3.  I O 
jako tymczasowa energia, s. 1 3, 7.4, 

9.33 
jako zaledwie jedna czwarta częśC 

stworzenia, s.22 
jego czas trwania analizowany w 

yugach i kalpach, 8. 1 7  
kompletny w sobie, s. 1 3  
K!1i:ta jako ojciec, matka i dziadek, 

9. 1 7 (zn) 
K�i:ia jako rządząca zasada, 7.30, 

9.6 
K!1i:ta jego jedynym sanktuarium, 

1 1 .38 
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Wszechswiat materialny 
Kr�l)a jego żródłem i zanikiem, 7 .6 

(zn), 9.8 (zn), 10.8 (zn) 
manifestuje się na bazie energii 

duchowej, 7.6 
nazywany jarzmem życia seksual

nego, 3.39 
niepomyslne aspekty, s .20, 2.5 1 ,  

2.56, 7.4, 1 0.3 
ogrzewany przez promieniowanie 

K�l)y, I 1 . 1 9  
podtrzymywany przez żywą istotę, 

7.5 
porównany do drzewa banyano

wego, s.20, I 5 . 1 -4 
porównany do oceanu niewiedzy i 

pożaru lesnego, 4.36 
porównany do wody w odcisku 

cielęcego kopytka, 2 .5 I 
prasadam neutralizuje ujemny 

wpływ, 3 . 1 4  
przeniknięty i utrzymywany przez 

Kr�l)ę, 9.4 (zn), 9.6 (zn), 
10.42 (zn) 

przeniknięty przezGarbhodakasayi 
Vi�l)U, 7.4, 9.8 

rozwija się odpowiednio do Paramat
my, 7.6 

różne wszechswiaty w stworzeniu, 
s.2 1 ,  1 0.6, 1 5 .2 

stworzony, aby zadowolić żądzę, 
3.37 

stworzony dla ofiary, 3 . 1 0  
Vi�l)U jako dusza wewnątrz, 5 .4 
w relacji do Kr�l)Y dyskutowany, 

9. 1 0  
wchodzi w naturę K�QY z końcem 

millenium, 8.7 (zn) 
wiele tysięcy widzianych w ciele 

Km1y, 1 1 . 1 3  
wszystkie istoty omylne, 1 5. 1 6  (zn) 
wydychany przez Maha-Vi�l)U, 9.8 
zawiera triliony planet, słońc, etc„ 

s.22 
Wyrzeczenie 

aby żyć na koszt innych nie poch
walane, 3 .8 

Arjuna zapytuje o, 5 . 1 ,  1 8. 1  (zn) 
bezużyteczne bez wiary w Najwyż

szego, 1 7.28 (zn) 
demoniczne, kiedy surowe, 1 7  .5-6 

Wyrzeczenie 
działania, 2.5 1 ,  4.4 1 ,  5 .3 ,  5 . 1 3, 

1 8.2 (zn) 
jako boska cecha, 1 6. 1 -3 
jego doskonałosc jako temat rozdz. 

XVIII, s. 789-86 1 
jako droga do osiągnięcia spokoju 

umysłu, 1 2. 1 2  
jako krok do wyzwolenia w sannyiisa. 

2. 1 5  
jako kwalifikacja braminiczna, 1 8.42 
jako niekompletne bez swiadomosci 

Km1y, 3.4, 5.2 (zn), 5.6. 
6. 1 0  

jako służenie Kr�l)ie, braminom. 
etc„ 1 7. 1 4  

jako warunek dla tych, którzy chcą 
zrozumieć wiedzę transcen
dentalną, 1 8.6 7 

jego rezultaty osiągnięte przez samo
kontrolę, 1 8.49 (zn) 

jako wiedza, zdefiniowane, 1 3 .8- 1 2  
(zn) 

kogos drogiego K�Qie, 1 2. 1 7  
K�l)a jako mistrz, 1 8 .78 
lepsze niż wiedza i medytacja, 1 2. 1 2  
mowy, 1 7. 1 5  (zn) 
niekonieczne w służbie oddania, 9 . 1 4  
odpowiednio do trzech gulJ, 1 7 .8· 

10, 1 7. 1 3- 1 9  
powinno być ofiarowane Kr�l)ie, 

9.27 
pracy dobrej dla wyzwolenia, 3.2 
stadium najwyższej doskonałosci, 

1 8.49 (zn) 
sztuczne, 2.63 
tym samym, co oddanie i yoga, 5. 7, 

6.2 
umysłu, 1 7. 1 6  (zn) 
w dobroci, dla zadowolenia Kr�l)y, 

1 7. 1 7  
w ignorancji, aby zniszczyć jażń 

albo innych, 1 7  . 1 9  
w pasji niestabilne, 1 7  . 1 8  
w stosunku do ciała, 1 7. 1 4 (zn) 
wymaga swiadomo5ci iśii viis yii' 5. 2 

Wytrwałosć,jako wiedza, definiowana, 
1 3 .8- 1 2  (zn) 

Wyzwolenie (mukti) 
bhakti kontynuowana po, 1 8.55 
czysty wielbiciel nie pragnie, 8. 1 4  
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Wyzwolenie (mukti) 
dawane przez Mukundę, 1 .4 1  
definiowane, s. 1 1 , 1 8.55 
dla demonów i ateistów nie ma 

nadziei na, 9. 1 2  (zn) 
dla kogoś, kto zna trzech Vi�QU, 7 .4 
duchowe ciało manifestuje się po, 

1 5. 7  
dusza może pozostać w brohmqjyoti 

albo pójśC na VaikuQtłJy, 2.24 
impersonalistyczne teorie, 2. 1 2, 2.39, 

3 . 1 9, 6.20-23 
indywidualność zachowywana po, 

2. 1 3, 2.23, 2.39, 5 . 1 6, 6.20-
23, 1 8 .55 

jako brah mi sthiti�. 2. 72 
jako cel pomyślnych czynności, 6.40 
jako wolność od energii materialnej, 

7.5 
jako wrota do wiecznego życia z 

K�Qą, 2 . 1 3  
jeszcze w tym ciele materialnym, 

5 . 1 3  
jniina (wiedza) nie wystarczająca 

do, 5 .2  
konieczne, aby znać przeszłość, 

terażniejszość i przyszłość, 
7 .26 

kwalifikacje do, 2.6, 2. 1 5 , 2.68, 
1 6.5 

nie dla tych, którzy przywiązani są 
do świata, 1 5 . 1  

nie możliwe w gu1Jie pasji, 
14 .7  

od materialnej niewoli cechą charak
terystyczną Aryan, 2.2 

od śmierci przez schronienie się w 
Krsnie, 7 .29 

osiągnięte
. przez starożytnych męd

rców, 4. 1 5  
po osiągnięciu nieba duchowego, 

1 5 .6 
przez bycie zabitym przez K!lQę, 

1 1 .55 ,  16.20 
przez ha(ha-yoge, 5.27-28 (zn) 
przez miłosne przywiązanie do służ

by dla Viisudevy, 5.2 
przez oczyszczenie umysłu, 3 . 1 1 ,  

6 .5 ,  6.20-23, 1 8 .56 
przez ofiarę, 3. 1 1 , 4.32 (zn), 5.26, 

1 6. 1 -3 

Wyzwolenie (mukti) 
przez podporządkowanie się K�Qie, 

7.5,  1 3 . 1 8  
przez poznanie, czym jest działanie 

i bezczynność, 4. 1 6, 4. 1 8  
przez poznanie natury K!lQY, 4.9, 

1 0. 3  
przez pracę w buddhi-yodze, 2.39 
przez pragnienie, aby służyćK!lQie, 

9. 1 
przez służbę dla wielbicieli, 7 .28 
przez spokój umysłu, 4.2 1 ,  5 . 1 9  
przez świadomość więzi z K!lQą, 

5.25 
przez utożsamienie się z Brahmanem, 

6.27 (zn) 
przez wiedzę, 2.6, 4.22, 4.37, 5 . 1 7, 

7 .7,  1 3 .24, 1 3.35  (zn) 
przez wyrzeczenie się działania, 

pracy, 2.3 1 ,  2. 39, 2.47, 3.9, 
3.3 1 ,  4. 1 8, 4.35, 5.2-3, 5 . 1 1 , 
5.25, 9.28, 1 6 . 1 -3 

przez zaakceptowanie autorytetu 
Ved, 4.9 

sannyiisa jak krok ku, 2. 1 5  
Śiva zapewnia, że tylko Vi�Qu może 

przyznać, 7 . 1 4 
trudne do osiągnięcia, 4.9, 7. 1 4  
w jedności w duchowym świecie, 

1 5 . 1 6  
wielbicieli, 2.63, 4.29, 5.26 
wszystkie środki powinny zostać 

użyte dla osiągnięcia, 3 . 1 2  
zniweczone przez cykl czynności, 

2.27 

y 
Ya e${·1m purusam siiląiui iitma-prabha

vam iśvaram, wersy przytoczo
ne, 6.47 

Yii vai siidhana-sampatti-puru�iinha
catunaye, wersy przytoczone, 
1 2.6-7 

Yac-<:a�r e$a savita sakala-grohii1Jiim, 
wersy przytoczone, 4. 1 

Yadiibadhi mama cela� k[11Ja-padiira
vinde, wersy przytoczone, 5 . 2 1  

Yildava, Km1a adresowany jako, 1 .4 1 ·  
42 

Yqjna, Zob. Ofiara 
Yiijiiavalkya 
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Yajiiavalkya 
jako jeden z głównych filozofów, 9. 2 
zacytowany, 6. 1 3- 1 4  

Yajiie$U pasavo brahman hanyante sa
tatam dvijai�. wersy przytoczo
ne, 2 . 3 1  

Yajiiesvara, 4. 1 1 
Yajiio vai viHIU�. przytoczenie, 3.9 
Yajur-veda 

emanuje z KfłQY. 3 . 1 5  
jako jedna z czterech Ved, 1 1 .48 
KfłQa jako, 9. 1 7  

Yaksas 
ci, którzy czczą upiory i duchy mogą 

stać się, 9. 2 
czczeni w uwarunkowanym stanie, 

1 7.28 
KfłQajakoKuvera pomiędzy, 10.23 
oglądają formę kosmiczną w zdu

mieniu, 1 1 .22 
Yama, w af(anga-yoga, 5 .27-28, 5 .29 
Yam syamasundaram acintya-gul}a

svariipam, wersy cyowane, 6.30 
Yam yam vapi smaran bhavam tyajaty 

ante kalevaram, wersy cyto
wane, s.23 

Yarnadiitas,jako urzednicyKrniy, 1 8.25 
YarnarĄja 

K!łQa jako, 10.29 (zn) 
należy go naśladować, 4. 1 6  

Yarnuni, jako święta rzeka, 6 . 1 1 - 1 2  
Yarnunacirya, cytowany, 2 .60, 2.62, 

5 . 2 1 ,  7 . 1 5, 7.24 
Yanti deva-vrata-devanpitrnyantipitr

vrata�, wersy przytoczone, s. 1 9  
Yas t v  atma-ratir eva syat, wers cyto

wany, 1 8 .47 
Yasmin vijiiate sarvam eva vijiiatam 

bhavanti, wers przytoczony, 
7 .2  

Yasya brahme ca kfatram ca ubhe 
bhavata odana�. wersy przy
toczone, 1 1 .32 

Yasya prasadad bhagavad-prasada�. 
wersy przytoczone, 2.4 1 

Yasyq/iiaya brahmati sambhrta-kala
cakra�. wersy przytoczone, 4 . 1  

Yasyasti bhaktir bhagavaty akiiicana, 
wersy cytowane, 1 .28 

Yasyatma-buddhi� ku1Jape tri-dhakute, 
wersy przytoczone, 3 .40 

Yaśoda 
jako opiekunka Kr�QY, 1 . 1 5  
K!łQa zstępuje jako syn, 6.4 7 

Yaśoda-nandana. znaczenie imienia, 
1 . 1 5  

Y at-pii da-pii n kaja-pa Iii fo-vi Iii sa
bhaktya, wersy cytowane, 5 .26 

Yat-tirtha-buddhih salite na karhicit, 
wersy cyto�ane, 2.40, 3.40 

Yata� pravrttir bhiltanam, wers przy
toczony, 1 2. 1 1  

Yatanto'py akrtatmana�. jako gim
nastyczni yogis, 1 5 . 1 1 

Yato va imani bhiltani jiiyante yena 
/atani°Jivanti yat prayanty abhisam
visanti tad brahma tad vijijiiasasva 

wersy przytoczony, 7. I O 
wers cytowany, 1 3 . 1 7  

Yatra kva vabhadram abhud amun•a 
kim, wersy cytowane, 2.40, 3 .5 .  
6.40 

Yatra kvapi ni$adya yadava-kulotta
masya kamsa-dvi$a�. wersy 
przytoczone, 2.52 

Ye indrady-anga-1ayavas1hitam yqjiiam 
san•e-svaram vifl}Um, wersy 
przytoczone, 3. 1 4  

Yesam tvanta-gatam piipamjaniiniim 
pul}ya-karmal}iim, wersy przy
toczone, 6.45 

Yo brahmal}am vidadhati purvam yo 
vai vedams ca giipayati sma 
kf$1}a�. wers przytoczony, 1 0.8 

Yo' sau sarvair vedair gijate, przyto
toczenie, 1 5  . 1 5  

Yo vii etad aksaram gargy aviditvas
miil lokat praiti sa krJJal}a�. 
wers przytoczony, 2.7 

Yo' yam tavagato deva-samipam deva
ta-gal}a� sa tvam eva jagat
srana yata� sarva-gato bhavan, 
wers przytoczony, 1 1 .40 

Yo 'yam yogas tvayii prok ta� siimyena 
madhusildana, wersy cytowane, 
s.25 

Yoga 
Arjuna powinien uzbroić się w, 4.42 
bezużyteczna, jeśli .pozostaje ego

izm, 6.2 
bóle uśmierzone przez praktykę, 

6. 1 7  (zn) 
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Yoga 
definiowana przez słownik wedyjski, 

2.39 
detenninacja w, 6.24 
doskonałość w świadomości K�QY, 

2.6 1 ( zn), 6 . 1 4- 1 5 ,  6.4 1 ,  
6.47, 7 . 1 ,  1 2.2 

Indra i Vi�QU wielbieni przez, 8.2 
jako kontrola umysłu, 2.48, 6.5,  

6.36 
jako sanatana-yoga, dwa podziały 

dyskutowane, 4.43 
jako środek do połączenia się z 

Najwyższym, 6.3 (zn), 6.46 
jako środek do poznania K�QY w 

pełni, 7 . 1  
jako środek do przeniesienia duszy 

na inne planety, 1 2 .6-7 
jej praktyka nigdy nie idzie na próżne, 

6.43 
jej znaczenie w chwili śmierci, 8. 1 O 
K�Qa jako mistrz, 1 8.75 ( zn) 
nauka o niej przekazana bogu Słoitca, 

4. 1 
nie może być praktykowana przez 

sztuczną wstrzemiężliwość, 
6. 1 6  

nie możliwa dla zwykłego człowieka 
wKali-yudze, 6. 1 ,  6.33, 6.37 

nie możliwa w wielkich miastach, 
6. 1 2  

niepraktyczna i niemożliwa dla Ar
juny, s.25, 6.33 (zn) 

osiągana, kiedy materialne pragnie
nia zarzucone, 6.3 

osiągana przez kogoś usytuowanego 
w Transcendencji, 6. 1 8  

ośmiostopniowy system, 4.28, 6 . 1 ,  
6.3, 6.6, 6.37. 

6.40 
porównana do drabiny, 6.3 
praktykowana dla siddhis (dosko

nałości), 4.28, 6.20-23 
prowadzi do samadhi, 6.20-23 
przeszkodami w jej uprawianiu: je

dzenie, spanie, obrona i 
łączenie się w pary, 6. 1 7  

realizacja Paramiltrny w, 6.6, 6. 1 3-
14 

religia i filozofia we wzajemnej za
leżności, 3 .3  

Yoga 
seks powinien być unikany w, 6. 1 3-

1 4  
sposoby medytacji, kontroli oddechu, 

4.27, 5.27-28 (zn), 6. 1 1 - 1 2, 
6. 1 3- 1 4, 8. 1 0, 8. 1 2  

system Patanjalego dyskutowany, 
4.26 

sztuczne pozy nie pomagają, 3.43 
tym samym, co wyrzeczenie, 6.2 
w powiązaniu z pracą, 2.39, 2.SO 
wiedza o niej dyskutowana, 2.39-72 
wykonywanie poleceil Kf$QY jako, 

2.48 
(Zob. również Bhakti-yoga, Jnana

yoga, Karma-yoga, etc. )  
Yoga-mayii; K�Qa okryty przez, 7.25, 

10. 1 7 , 1 1 .52 
Yoga-sutra 

cytowana, 6.20-23 
poleca medytację o Vi$QU, 

2.6 1 
Yoga-yqjna, przez praktykowanie róż

nych systemów, 4.28 
Yogarilfjha 

jako doskonałość w systemie yogi, 
1 8.49 

jako najwyższy szczebel drabiny 
yogi, 6.3 

Yogarurulqa, jako początek drabiny 
yogi, 6.3 

Yogat calita-manasa�. jako zboczenie 
ze ścieżki transcendentalnej, 6.37 

Yogeśvara 
K�Qa jako, 1 1 .4 (zn), 1 8.78 
znaczenie zwrotu, 1 1 .4 

Y ogeśvaram, jako siła mistyczna K�QY, 
9.5 

Yogi 
Arjuna zapytuje o przeznaczenie 

tego, który upada, 6.37-39 
automatycznie przyciągany do za

sad yogi, 6.44 
cztery aśramy pomagają stać się 

doskonałym, 4.26 
doskonałość w świadomości K�Qy, 

s.25, 4.25, 6. 1 5 , 6.47 ( zn) 
głosi znaczenie świadomości Kf$QY, 

6.32 
jako pośrednio świadomy K�Qy, 

6. 1 0  
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Yogi 
jako ten, który pracuje dla ogółu, nie 

dla wybranej częsci, 6. 1 
jako symulant, 3.6 
jako najszczerszy przyjaciel wszyst

kich, 6.32 
jego przeznaczenie, kiedy upada ze 

5cieżki transcendentalnej, 
6.4 1 -45 

jego wyzwolenie trudne i tymczaso
we, 4.9 

jesli działa za pomocą ciała, to tylko 
dla oczyszczenia się, 5 . 1 1 

kieruje się osobistą satysfaksją, 6 . 1  
koncentruje umysł na formie Syima

sundary, 6.47 
kontrola zmysłów przez, 2.58, 5 .22-

23, 6.2. 6 . 1 8, 6 .20-23 
K!li:ia adresowany jako, I 0. 1 7  (zn) 
kwalifikacje niezbędne dla osiągnię

cia yogi, 6. 1 8  
mieszka w swiętym miejscu, 6. 1 2  
może opuscić ciało w wybranym 

przez siebie momencie, 8.24 
nagradzany przez K!li:ię. 4. 1 1 
nie dąży do poprawy zdrowia, 

6. 1 5  
nie może osiągnąć sukcesu be z  swia

domo5ci K!li:tY. 6 .36 
nie może zrozumieć K!li:tY. 7.3 
nie powinien spać czy jesc zbyt 

dużo ani zbyt mało, 6. 1 6  
(zn) 

nie przyciągany przez rytualistyczne 
zasady, 6.44 

nieszczęśliwy z powodu niespełnie
nia pragnień, 2.70 

osiąga szczęście, kiedy jego umysł 
pogrążony w K!li:iie, 6.27 

po wielu narodzinach osiągają cel, 
6.45 (zn) 

przedłuża życie praktykując kum-
bhaka-yoge. 4.29 

skłonny do gimnastyki, I 5 .  I I 
skontrastowany z wielbicielami, 6.32 
traci czas na fantasmagoriach, 2.6 1 
usytysfakcjonowany wiedzą, 6.8 
widzi kamienie, głazy czy złoto jako 

to samo, 6.8 
widzi wszystkie istoty w K!li:iie, 

K!li:ię we wszystkich isto
tach, 6.28, 6.32 

Yogi 
wielbi K!li:ię i pozostaje w Nim, 

6.31  
wielbi półbogów i składa ofiary, 

4.25 (zn) 
większy niż asceta, empiryk czy 

karmita, 6.46 (zn) 
wskazówki, jak medytować, 6. 1 1 -

1 2  
zawsze widzi Paramiitrnę w sercu, 

2.6 1 ,  6.30 
(Zob. również Paramiitmiiviidi ) 

Yoginam api sarve$óm mad-gacenanta
racmana, wers cytowany, 1 8 . 1 ,  
1 8 .75 

Yudhimanyu, wymieniony przezDuryo
dhanę jako wielki wojownik, 

Yudhistira 
1 .6 . 

jegÓ zwycięstwo pewne, 1 8 . 78 
dmie w swoją konchę, 1 . 1 8  
jako prawy król, 1 0.27 
on i osoby religijne zostaną wpro

wadzone na tron przez K�i:ię. 
I .  I 

Yug as 
cechy charakterystyczne i czas 

trwania, 4. 1 ,  8. 1 7 
tysiąc składa się na jeden dzień 

Brahmy, 8. 1 7  (zn) 
Yukca,jako doskonały proces dla osiąg

nięć transcendentalnych, 6. 1 8  
Yukca-vairiJgya, wyj&Sniona jako wyrze

czenie się owoców działania, 
9.28 

Yuyudhana, wymieniony przez Duryo
dhanę jako wielki wojownik, 1 .4 

z 
Zabijanie zwierząt 

Buddha położył kres, 4. 7 
jako cecha wyróżniająca demony, 

1 6.9 
krów zabijanie najbardziej występne, 

1 4. 1 6  
nie ma żadnej potrzeby, 2. 1 9, 1 6 . 1 -

3 
tłuszcz można otrzymać z mleka, 

1 7 .8- 1 0  
w gut:1ie ignorancji, 1 4 . 1 6  
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Zabijanie zwierząt 
w ogniu ofiarnym nie uchodzi za 

przemoc, 2. 3 1  
wpływa na karmę, 1 4. 1 6  

Zadowalanie zmysłów 
Arjuny odmowa wałki oparta na, 

2.39 
jako czynność materialnego ciała, 

2. 70, I 4.22-25 
jako demoniczne zajęcie, 2.42-43, 

2.69, 3 .6, 3 . 1 2, 1 6 .9, 1 6. 1 1 -
1 2  (zn) 

jako próżne życie, 3.  I 6, 3.28 (zn), 
5.2 1 -22 

jako przyczyna pracy i niewoli, 2.39, 
3 . 34, 4. 1 4, 4.30, 5 .22, 1 3 .2  

jako symptom przywiązania, 2.56 
jego duch powszechny od długiego 

czasu, 3 .34 
jego żródłem umysł, 2.55 
kiedy zakończone, pojawia się możli-

wość realizacji, 2.45 
kompletna wiedza wolna od, 4. 1 9  
ludzie pochłonięci, 2.29, 5 .2  
mędrcy unikają, 6.2, 6 .4  (zn) 
niebezpieczne, nawet jeśli regulo-

wane, 2.59, 3 .34 
niszczy spokój, 2.7 1 ,  5 . 1 2  
odradzane, 2.62, 3 . 1 0, 6.25 
ograniczenie, 2.59, 4.26, 4.32 
powoduje reakcje, 2.38 
praca wolna od, 2.40, 6. I 7 
rezultaty, I 8.34 
uwolnienie się od, 2.45, 4. 1 8  
Vedy studiowane w celu, 2.42-43, 

3 .26 
w gu!'ie pasji, 1 4.7, 1 4. 1 2  
wielbiciel może zmienić jego wektor, 

2.67 
wielbienie przywódców w celu, 4. I 2 
wyklucza samadhi, 2.44 
wynikające z niego szczęście wro-

giem, 3.39 
wyrzeczenie się, I 3.8- 1 2  (zn) 

Zadowolenie 
jako cecha charakterystyczna wiel

biciela, I 2. I 3- 1 4  
przez pożywienie w gu!'ie dobroci, 

1 7.8- I O (zn) 
stworzone przez Kr�Qę, definicja, 

1 0.4-5 (zn) 
umysłu, 1 7. 1 6  

Zapłodnienie, proces zapłodnienia, 8.3 
Zarozumiałość, jako cecha demoniczna, 

1 6.4 
Zazdrość 

Arjuna nigdy nie jest zazdrosny o 
K!łQę, 9. 1 

dyskwalifikuje kogoś do komento
wania Gity, 9. 1 

jako charakterystyczna cecha mate
rialisty, 1 2. I 5 

jako przyczyna lekceważenia świę
tych nauk, 3.22 

jako przyczyna wyszydzaniaK!łQY, 
9. 1 2  

kogoś pracującego w pasji, 1 8.27 
(zn) 

K!łQa nie jest zazdrosny o nikogo, 
9.29 

ktoś drogi K!łQie nie ulega, 1 2. I 3-
1 4  

nieobecna w prawdziwym yoginie, 
4.22, 6.32 

o K!łQę i Gitę, 2. 1 2, 3 .3 1 ,  7 . 1 5 , 
1 6. 1 8, 1 8.67, 1 8.7 1 

przyczyną niższego urodzenia, 
1 6 . 1 9  

święte nauki powinny być stosowane 
bez zazdrości, 3.3 1 

wiedza nie może być wyjawiona 
komuś, kto jest zazdrosny o 
Kr�Qę, 1 8.67 

wolność od zawiści jako boska 
cecha, I 6. 1 -3  

wykorzeniona przez zrozumienie 
Duszy Najwyższej, I 2.4 

Ziemia 
jako jedna z ośmiu oddzielonych 

energii, 7 .4 (zn) 
jako jeden z pięciu wielkich elemen

tów, I 3.6-7 
K!łQa jako jej oryginalny zapach, 

7.9 (zn) 
stworzona z wody, 2.28 

Złudzenie, Zob. Miiyii 
Zmysły 

Arjuna całkowicie kontrolował, 2.6 
Arjuny wysuszone przez żal, 2.8 
Dusza Najwyższa ich żródłem, 

1 3 . 1 5  (zn) 
fałszywe ego oszałamia na skutek 

niewłaściwego użycia, 3.27 
ich czynności tymczasowe, 3.28 
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Zmysły 
ich kontakt z obiektami przyczyną 

cierpienia, 5.22 (zn) 
ich siły nakreslone, 5.23 
ich sługa nazywany godóso., 6.26 
ich zadowalanie czyms ostatecznym 

dla demonów, 1 6. 1 1 - 1 2  (zn) 
jako częsc drzewa banyanowego, 

1 5 . 1 ,  I 5.2 
jako funkcje prótJa-vóyu, 4.27 
jako instrumenty do zaspokajania 

pragnieti, 1 3 . 2 1  
jako jeden z zasadniczych grubych 

elementów stworzenia, 7 .4 
jako siedziba i uj5cie dla żądzy, 

3.40-42 
jako podstawa i przyczyna działania, 

1 8. 1 3- 14, 1 8. 1 8  
jako przyczyna i element konstytuują

cy ciało, 1 3.6-7, 1 3 .2 1 ,  1 5 .9 
jażti raduje się poprzez transcenden

talne zmysły, 6.20-23 
jażti transcendentalna do, 3.43, 5.8· 

9 
kontrolowane przez Mahiiriija Am

bań�. 2.6 1 ,  6 . 1 8  
kontrolowanie, 2.60-6 1 ,  2.64, 3 .3 ,  

3 .7 ,  4 .29, 5 .7 (zn), 5 .26, 
6.24, 1 2.4, 1 3 .8- 1 2, 1 8.33 

KrH1a daje przyjemnosć:, 1 . 1 5 , 
1 . 32-35 

K�Qa jako kontroler, I . I  5, 1 .2 1 -
22, 1 3.3  

ktos jest szczęsliwy, jesli toleruje 
impulsy, 5.23 

ktos, kto rozkoszuje się nimi, żyje na 
próżno, 3. 1 6  

mogą zgubić inteligencję, 2.60, 2.6 7 
język jako najbardziej trudny do 

kontrolowania, I 3. 8- 1 2  
nie mogą być kontrolowane sztucz

nie, 2.62, 2.68 
nie mogą dostrzec ani zrozumieć: 

Km1y, 6.8, 7 .3, 9.4, 1 0. 1 9, 
1 1 .4, 1 3. 1 6  

nie mogą dostrzec wszystkich gwiazd, 
s .2 1  

niewytłumaczalne przez imperso
nalistów, I . I  5 

oczyszczenie przez bhakti-yogę, 
6.23, 1 2.9 

Zmysły 
ofiara ze, 4.26-27, 4.30 
opisane jako silne i porywcze, 2.60 
porównane do koni ciągnących wóz 

ciała, 6.34 
porównane do odnóży wciąganych 

przez zółwia, 2.58 
porównane do węży, 2.58, 3.42, 

1 8.54 
przeszkodą na drodze do realizacji ,  

3.34 
przyciąganie do, 2.62, 3.34, 6.5 
szczę5cie czerpane ze, 2. 14 ,  1 8.38 

(zn) 
Śiva i półbogowie podlegają wpły

wowi, 2 .62 
tylko zadowalać: dla utrzymania cia

ła, 1 3 .8- 1 2  
ujarzmienie ich wymagane dla osiąg

nięcia spokoju, 4.39 
uregulowane w małżetistwie, 

4.3 1 
używane tylko dla oczyszczenia, 

5. 1 1  
w rzeczywistosci duchowe, ale teraz 

okryte, 1 3 . I 5 
wiedza i inteligencja przez ograni

czenie, 2.6, 2.68 
wielbienie niezamanifestowanego 

poza percepcją, 1 2. 3-4 (zn) 
większosć: ludzi sługami, 2 .58 
wyrzeczenie s ię obiektów zmysło

wych przez trans, 5.27-28 
(zn) 

wyższe od materii, niższe od umysłu, 
3.42 

zaangażowanie, s.26, 2.58, 2.62, 
2.64, 2.67, 5 .8-9, 6 . 1 8, 8.8 

zadowolone przez zadowolenie 
zmysłów Govindy, 1 . 32-35 

żywe istoty walczą ciężko ze, 1 5 . 7 
(zn) 

Zoomorfizm, w kulcie głupich przywód
ców, 4. 1 2  

Zrozumienie 
w gu!Jie dobroci, 1 8. 30 
w gu!Jie ignorancji, 1 8.32 
w gutJie pasji, 1 8.3 1 

Związek 
Arjuna lęka się, że obraził Kr�QC: z 

powodu przyjażni, 1 1 .4 1 -42 
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Związek 
cechy charakterystyczne kogoś, kto 

jest drogi Kr�Qie, 1 2. 1 3- 1 4-
20 

Kr�Qa jako rezerwuar wszystkich, 
1 1 . 1 4  

K�Qa może być: traktowany jako 
syn, mąż, przyjaciel, etc„ 
1 1 .44 

osiągany przez mahiitmiis, 9. 1 4  
pastuszkówV[ndavany zKm1ą, 1 1 .8 
pomiędzy Arjuną i K�Qą przemienia 

się z przyjażni w podziw, 
1 1 . 1 4  

pomiędzy j/vatmq i Paramiitmq, 
2.22 

pomiędzy K�Qą i wielbicielami, s.4, 
1 .2 1 -22, 2.46, 7. 1 8, 9.29, 
1 1 .4 1 -42 

w miłości do K�Qy, 6.3 1 
w pięciu różnych sposobach służe-

nia, 8. 1 4  
z K�Qą usuwa ignorancję, 2 . 1 6  
z K�Qą w duchowym świecie, 4. 1 I 
z K�Qą we wszystkim, 7. 1 9  
z K�Qą znany tylko przez mistrza 

duchowego, 5 . 1 6  
zaakceptowany przez K�Qę, 2 .  I O 
zapomnienie spowodowane zmianą 

ciał, 2.22 
zrozumienie powoduje obojętność: 

wobec rytuałów, 2.52 
(Zob. również Przyjażń, etc.) 
Zwierzęta 

człowiek zrealizowany nie widzi 
różnicy pomiędzy nimi a isto
tami ludzkimi, 1 2.4 

ich pokora porównywana do pokory 
wielbicieli, 4.2 1 

ich postęp ewolucyjny nie powinien 
być: powstrzymywany, 1 6 .  1 -
3 

ignorancja prowadzi do odrodzenia 
się w gatunkach, 14. 1 5  (zn) 

jedzą resztki ziaren, warzyw, etc„ 
3. 1 4  

ludzie w ogólności oddają się skłon
nościom, 7.3 

ludzie żyjący poza wszelkimi nor
mami i zasadami porówny
wani do, 6.40, 7 . 1 4  

Zwierzęta 
na niższych gałęziach drzewa ban

yanowego, 1 5 .2 
nie ma żadnej potrzeby, aby je zabi

jać, I 6. 1 -3 
nie są narażone na grzech zabijając 

inne zwierzęta, s. I 4 
nie są zdolne do rozumienia, 1 4. 1 6  
rodzinne przywiązanie znajdujemy 

również wśród, 2.7 
składane w ofierze bogini Kali, 3 .  I 2 
składane w ofierze otrzymują ludzką 

formę życia, 2. 3 1  
składane w ofierze przez braminów, 

1 8.47 
zjadane przez łudzi w ignorancji, 

6. 1 6  

ż 
Żądza (pożądanie, chuć:) 

demony spętane przez, 1 6. 1 0- 1 1 -
1 2, 1 6 . 1 8- 1 9  

demony twierdzą, że jest przyczyną 
świata, 1 6.8 

drzewa jako symbol, 3.38 
jako brama wiodąca do piekła, 1 6.2 1 
jako przyczyna kultu półbogów, 7 .22 
jako przyczyna fałszywego ego, 3.40 
jako oznaka grzechu, 3.41 
jako symbol ignorancji, 3.39 
jako wszech-niszczący, grzeszny 

wróg, 3.37, 3.39 
jako wypaczenie miłości do K�QY, 

3.37, 3.4 1 
jej żródłem K�Qa, 3 .37 
jest się jej sługą, jeśli umysł nię jest 

pokonany, 6.6 
może być: pokonana w ludzkiej for

mie, 3.38 
nigdy nie zaspokojona, pali jak ogień, 

3.39 
odpowiednio do nadużycia niezależ

ności, 3.37 
okrywa czystą świadomość: i wiedzę, 

3.39-4 1 
okrywa żywą istotę, 3.38 
póżniej przemieniona w gniew, 3. 3 7 
przyczyną desygnatów i przywią-

zań, s .2 1  
przyczyną niewoli w materialnym 

świecie, 3 .37  
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Żądza (pożądanie, chuc) 
rozwija się z przywiązania do przed

miotów zmysłowych, 2.62 
surowe pokuty spełniane z powodu, 

1 7.5-6 (zn) 
wolnosc od, 3 .38, 3 .4 1 ,  3.43, 7 . 1 .  

7 .20, I 5.5, 1 8.5 1 -53 
zmysły, umysł i inteligencjajej sied

liskiem, 3.40 (zn) 
zmysły upustem dla, 3 .37 

. zrodzona z kontaktu z pasją, 3 .3 7 
�ycie ludzkie. Zob. Ludzkie życie 
Zywa istota 

cztery zasadnicze niedoskonałości, 
s. 1 4  

duch ten sam we wszystkich, 1 3 . 20 
Dusza Najwyższa jej towarzyszem i 

doradcą, s.9, 2 .20, 1 3 .28 
ilosc gatunków zawiera się w liczbie 

8 400 000, 7. 1 5  
jako O!fU, atomowych rozmiarów, 

5 . 1 5, 8.9 
jako boska i demoniczna, 1 6.6 (zn) 
jako Brahman, s.5, 8. 1 ,  8.3 (zn), 

1 3 . 1 3  
jako częśc K11i:iy, s.7, 2.23, 2.46, 

2.7 1 ,  3.37, 4.35 (zn), 5 .7 ,  
8.3, 9 .4 (zn), I 5. 7 (zn) 

jako energia marginalna, 6.2, 8.3, 
1 3 .23, 1 8. 78 

jako energia wyższa, s.8, s.23, 2. 1 6, 
4.35, 6.2, 6.29, 7.5 (zn), 
9. 1 7, 1 5 .7 

jako podlegająca kontroli Kr�i:iy. 
2.5. 2. 1 3 , 2. 1 6, 3 . 30, 5 . 1 5 ,  
7.5 

jako indywiduum, s. 1 2, 2.39 
jako kombinacja ciała i jego znawcy, 

1 3.27 
jako przyczyna radości i cierpienia, 

5 . 15 ,  1 3.2 1  (zn) 
jako ruszająca się i nieruchoma, 

7 . 1 0  
jako syn K11i:iy. s. 1 5 , 3 . 1 5 , 7. 1 4  
jako świadomośc, s.9, 1 3 .5, 1 3 .34 

zn) 
jako vijiiiinam brahma, 1 3 . 1 3  
jej częściowa niezależnośC, 3 . 37  
jej pamięc porównana z pamięcią 

K11i:iy. 4.5 
jej szczęście w służbie dla K11i:iy. 

s. 1 8  

Żywa istota 
jej świadomośc wypaczona, s. I O. 

7 . 1 4  
jej wiara odpowiednio dogu!f, 1 7 .3 

(zn) 
jej zmysły częścią zmysłów Kr�i:iy. 

1 . 1 5  
jej zmysły zadowalane proporcjonal-

nie do zasług, I . 3 5 
każda jest indywidualną duszą, 2. 1 3  
koniecznośc jej wzrostu, 1 3 .27 
konstytucjonalna pozycja (srnrilpa ) 

jako sługa, s.6. s.9, s. 1 5- 1 8. 
3 .4 1 , 4. 1 7 , 6.29, 6.47, 1 8.73 

K11i:ia jako dobroczyrica i życzliwie 
usposobiony do wszystkich. 
5.29 

miliony gatunków powstaje z przy
jemności zmysłowej, 1 3 .20 

myśli, że jest panem i władcą, 5 . 1 6 . 
5 .29, 1 3 .22 

najwyższy stan doskonałości, 
2.46 

natura jej uwarunkowania, s.7-8, 
s.23, 3 . 1 0, 4. 14 ,  4.35, 5. 1 5-
1 6, 5 .29. 7. 1 4, 7.27, 1 3 .20, 
1 3 .22 

nie jest właścicielem ani kontrolerem 
czynności cielesnych, 5 . 1 4, 
1 3 .2 1  

nie może byc bez pragnieri i bez 
zmysłów, 2.7 1 

nie może decydowac o swoim przy
szłym ciele, s.22 

niezamanifestowane, zamanifesto
wane i niezamanifestowane, 
2.28, 8. 1 8- 1 9  

nigdy nie jest zabójcą ani zabijana, 
2. 1 9  (zn) 

nigdy nie rodzi się ani nigdy nie 
umiera, s. 1 6  

nigdy w najwyższym stopniu świa
doma, s.9 

odpowiedzialna za swoje własne 
działanie, 4. 1 4  

określona jako światło, 2 . 1 8  
okryta przez pożądanie (żądzę), 

3.38-39, 3.40 
omylne i nieomylne, I 5.6 (zn) 
opanowana przez dualizm pragnie

nia i nienawiści, 7.27 
oryginalnie duchowa, czysta, 3.36 
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Żywa istota 
osiąga nieśmiertelnośC w miłości 

do K�r:iy, 6 .30 
porównana do posażera w maszynie, 

6. 34, 1 8.6 1  
pragnie przyjemności, s. 1 2, s. 1 8  
proces zapłodnienia, 8.3 
przenika stworzenie, żyje we wszyst

kich elementach, 2.24 
przenosi koncepcje z ciała do ciała, 

1 5.8 ( zn) 
odróżniana od Duszy Najwyższej, 

2. 1 3  
równość jakościowa zKr�r:ią. ale nie 

ilościowa, s. 7-8,  2 .2,  2 .5 1 .  
5 . 1 4, 7.5 

spośród tysięcy jedna próbuje osiąg
nąć doskonałość, 7.3 

spotyka dobro i zło wśród różnych 
gatunków, 1 3 .22 

stworzona odpowiednio do przesz
łych czynów, 9.8 

sześc podstawowych przemian, 
10.34, 1 5 . 1 6  

świadoma jedynie swojego własnego 
ciała, s.9, 1 3 .3  

typy uwarunkowanych istot, 1 4 .6 
utrzymywane przez K�r:ię. 2. 1 2 , 

1 0. 39, 1 3 .23 
uwikłanie w g1ą1y natury, s .8,  4. 1 4, 

5 . 1 4, 7.5,  7 . 1 3- 1 4, 1 3.22, 
1 4.5 

walczy ciężko ze zmysłami, 2 .45, 
1 5.7 (zn) 

walczy z naturą i przedłuża trwanie 
materialnego wszechświata, 
7.5 

wszystkie egzystują w Duszy Naj
wyższej, 1 3 . 1 4  

wysyłane na początku stworzenia, 
3. 1 0, 9.8 

yogin widzije wszystkie jako równe, 
6.32 

z natury pełna wiedzy, 5 . 1 5  
zawsze zmienia ciało. s. 9, 2 . 1 3 , 

1 3 .2  
(Zob. również Dusza, Dusza uwa

runkowana, Jiviitmii) 
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"Jako Hindus żyj ący teraz na Zachodzie,  
jestem zasmucony widząc moich rodaków przy
bywających na Zachód w roli guru i duchowych 
przywódców. Na nieszczęście,  wiele niegodzi
wych, pozbawionych skrupułów osób przybywa 
z Indii ,  demonstruje swoją niedoskonałą i zwykłą 
wiedzę o yodze, oszukuj ąc ludzi swoimi sfabry
kowanymi mantrami, i prezentuje siebie j ako 
inkarnacje Boga. Ci ,  którzy są rzeczywiście 
obeznani i wykształceni w kulturze indyjskiej ,  
stają s ię  bardzo zatroskani i zaniepokojeni .  Z 
tego więc powodu jestem zawsze podekscyto
wany widząc publikacje A. C. B haktivedanty 
Swamiego Prabhupiidy. Pomogą one bowiem 
zatrzymać to potworne szulerstwo fałszywych i 
nieautoryzowanych guru i yoginów, i dadzą one 
sposobność wszystkim ludziom zrozumieć rze
czywiste zr.aczenie kultury Wschodu . "  

D r  Kailash Vajpeye 
Dyrektor Sekcj i  I ndyj skiej 
The University od Mexico 

"Mogę powiedzieć, że w Bhagal'ad-glcie Taką 
Jaką Jest znalazłem wyj aśnienia i odpowiedzi 
na pytania, które zawsze stawiałem odnośnie 
interpretacj i  tego świętego dzieła, którego ducho
wą dyscyplinę wielce podziwiam. 

Dr. Paul Lesourd 
Profesor Honorowy 
Katolickiego Uniwersytetu w Paryżu 

"Jest to książka najwyższego kalibru. J asność 
i precyzja komentarza niezrównana. Każdy, 
jakiejkolwiek wiary czy filozoficznego przekona
nia, kto czyta tę książkę z otwartym umysłem, 
nie może nie doznać zarówno wzruszenia, jak i 
przejęcia." 

Professor Garry Gelade 
Profesor Psychologii 
Oxford University 

Bhagavad-gita jest pow
szechnie uznawana za klej not 
wiedzy wedyjskiej .  Wypowiedziana 
przez Pana Śri Kfg1ę do Jego 
zaufanego przyjaciela i wielbiciela, 
Arjuny, Gita wprowadza nas w 
naukę o samo-realizacji.  Jej siedem
set wersetów niesie ze sobą najwięk
szą doskonałość życia - wyzwolenie 
z materialnej egzystencji i pogrążenie 
się w transcendentalnej świadomości. 

Ta edycja pióra A. C. Bhaktive
danty Swamiego Prabhupady pre
zentuje nauki Gity takimi, jakimi 
były oryginalnie dane, bez najmniej
sze go śladu zafałszowania czy 
interpretacji.  Zawierając oryginalny 
sanskrycki tekst, jego łacińską 
transliterację, polskie ekwiwalenty dla każdego słowa w sanskrycie, 
tłumaczenie i komentarz, Bhagavad-gftd Takq Jakq Jest prezentuje 
się jako najbardziej kompletny i autorytatywny przekaz tego ponadcza
sowego, wiecznego świętego pisma, przekaz, który jako jedyny w 
swoim rodzaju nie próbuje zaciemnić prawdziwego ducha nauk Pana 
Śri Kr�i;iy. 

M a h at m a  G a n d h i  

"W Bhagavad-gicie znajduję  u lgę, której n i e  mogłem znaleźć 
nigdzie indziej ,  nawet w K azaniu na Górze. Zawsze kiedy tylko 
ogarnia m nie zniechęcenie i w swojej samotności nie znajduje 
już żadnego promyka światła, który by mnie oświecił, wtedy 
sięgam po Bhagavad-gitę. Odszukuję wers na chybił trafił i on 
zawsze przywraca mi uśmiech w tej przytłaczającej mnie 
tragedi i ." 

Śri Lal B adadur  S h astri 
( były premier I ndii)  

"Jego Boska Miłość A. C .  Bhaktivedanta Swami Prabhupiida 
robi wartościową robotę, a Jego książki są doniosłym wkładem 
w ocalenie l udzkości . "  
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