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1. Dyskurs wprowadzający  

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Można mieć wielką siłę fizyczną. Można stać się wielkim człowiekiem dzięki 

osiągnięciom. Można posiadać wiele takich cech, ale jeśli zbiegiem okoliczności 

człowiek popada w trudności, przejawiają się jego słabości i nie jest zdolny niczego 

osiągnąć. Ramajana zawiera wiele przykładów ilustrujących taki stan rzeczy. 

Ramaćandra też napotyka liczne trudności, kiedy to wszystko zdaje się być mu 

przeciwne. Jednak, inaczej niż wielu zwykłych ludzi, nawet w obliczu tych sytuacji z 

wielką odwagą stawiał czoło wszystkim trudnościom i swoim przykładem pokazał 
ludzkości, jak na co dzień z nimi sobie radzić. 

Chociaż dzięki sadhanie (praktyce duchowej) można zdobyć łaskę Pana Ramy, 

to jeśli nie dostrzega się i rozumie jego ludzkich cech, nie można pojąć także jego 

boskości. W obecnych czasach bardzo ważne jest, aby patrzeć na Ramę jako ideał 

ludzkiej istoty, wzór dla wszystkich ludzi, a nie tylko wierzyć, że jest inkarnacją Boga. 

Jak możemy zrozumieć Ramę jako Boga, gdy nie rozumiemy go jako przykładu 

wzorowej ludzkiej istoty? 

Ramaćandra dał w swoim życiu dość przykładów na to, jakie powinny być 

relacje w rodzinie między matką i synem, między mężem i żoną, między braćmi. Cała 

opowieść o Ramie może być odniesiona do doświadczeń codziennego życia 

wszystkich ludzi. Zapominanie o tym ważnym aspekcie tej świętej opowieści i 

przywiązywanie większej wagi występującym w niej błahym sprawom nie jest 

właściwe. 

Gdy napotykamy trudności i smutki, powinniśmy z odwagą zebrać wszystkie 
swoje siły i we właściwy sposób stawić czoło zaistniałej sytuacji. Na życie człowieka, 

podobnie jak na jego ciało, składają się wzloty i upadki. Jest to po prostu naturalne. 

Cechą charakterystyczną rzeczy w przyrodzie jest to, że ciągle się zmieniają. Gdyby 

nie było zmian, sama ludzka natura nie miałaby wartości. Gdyby nie było trudności w 

życiu, samo życie nie działałoby. Gdyby nie było smutków, gdyby człowiek nie 

smucił się, jego życie nie miałoby wartości. Gdyby w ogóle nie było śmierci, matka 

nie mogłaby okazywać uczucia i miłości nawet własnemu dziecku. 

Smutek, ból, trudności i sytuacje, które w naszym życiu mogą przynosić straty, 

przychodzą na rozmaite sposoby i w różnych sytuacjach. W takich sytuacjach nie 

powinniśmy tracić ducha. W pomyślnych okolicznościach, nie powinniśmy unosić się 

radością. Powinniśmy zachować równowagę i wszystkie sytuacje przyjmować ze 

spokojem. Musimy przyjmować je z niezachwianym umysłem i osiągać błogość. W 

każdym życiu dobro i zło zawsze występują razem. Gdy patrzymy na dobro, złe 

rzeczy, które zawsze mu towarzyszą, te drugie zdają się brać górę nad dobrem. Zły 

człowiek, gdy patrzy na powodzenie innych, staje się zazdrosny. Gdy zły człowiek 
patrzy na szczęście innych, zawsze czuje smutek. Są to cechy, które w takich 

okolicznościach przejawiają się w sposób naturalny.  

Wiemy, że w jednym zbiorniku pełnym wody mogą znajdować się kwiaty 

lotosu, ale też zwierzęta, takie jak ryby czy żaby. Lotos przyciąga uwagę człowieka i 

sprawia mu przyjemność. Z drugiej strony, zwierzęta w wodzie nie sprawiają nam 
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przyjemności, lecz przynoszą smutek. Miejsce, gdzie wszystkie się rodzą, czyli woda, 

jest to samo. 

Amrita (nektar) pochodzi z wody. Rodzi się z wody. Podobnie z wody rodzi się 

trucizna. Widzimy, że miejsce powstania amrity i trucizny jest to samo. W podobnym 

sensie mówi się, że zarówno za zniewolenie, jak i za wyzwolenie człowieka, 

odpowiada tylko umysł. Jeśli chcemy zrozumieć tę podwójną rolę odgrywaną przez 

nasz umysł, musimy poznać jego naturę.  

W opowieści o Ramie spotykamy wiele sytuacji, w których na początku 

zachowuje się on jak idealna ludzka istota, a w miarę rozwoju zdarzeń ukazuje nam 

swoją boskość. Ale wielu riszich (mędrców) starało się dobitnie pokazywać światu 

ludzkie cechy Ramy i wskazywać, że jego boskość kryje się za fasadą tej zewnętrznej 

ludzkiej postaci. Powinniśmy zauważyć, że gdyby Ramę uznawano przede wszystkim 

za boskość, za Boga, wówczas nie mogłoby odbyć się zabicie Rawany i nie 

nastąpiłaby cała reszta tej opowieści.  

Właśnie dlatego Wiśwamitra, gdy zabierał Ramę i Lakszmanę do pomocy, 
tłumaczył Daśaracie, że o wielkiej sile Ramy i Lakszmany wie tylko kilku ludzi. 

Powiedział, że niewyobrażalną chwałę Ramy i wielką moc, jaką posiada, mogą 

zrozumieć tylko wielcy ludzie, a nie zwykli śmiertelnicy.  

Rama jest wszechwiedzący, wszechmocny i wszechobecny. Zwykłym ludziom 

trudno zrozumieć tę nieskończoną naturę boskości. Aby rozpoznać i zrozumieć 

brahmana, powinniśmy osobiście go doświadczyć. Ten, kto pojął brahmana, sam staje 

się tożsamy z brahmanem. 

Chcąc zrozumieć tę stronę Ramajany, sami powinniśmy doświadczyć tego, co 

zawiera Ramajana i opowieść o Ramie. Na tym świecie jest wielu ludzi, którzy 

utrzymują, że są wielbicielami Ramy. Czy można stwierdzić i głosić, że oni wszyscy 

są wielbicielami Ramy? Niektóry z nich są wielbicielami ramy (przyjemności), 

niektórzy – wielbicielami ramy (kobiety), a niektórzy – wielbicielami Ramy. Są 

wielbiciele i wielbiciele. Ludzie twierdzą o sobie, że są wielbicielami Ramy, ale w 

rzeczywistości nie rozwijają uzasadniającego to związku i bliskości z Ramą.  
W życiu bezpodstawnie żywimy nadzieje, czyniąc tym sobie samym zamęt. 

Pałac nadziei, który sobie budujemy, wcześniej czy później runie. Życie jest jak kwiat, 

który otwiera się przy ładnej pogodzie, ale gdy nadejdzie burza, na pewno upadnie. 

Powinniśmy rozwijać odwagę i siły mentalne, aby móc stawiać czoło i przetrwać takie 

burze. Wszyscy wielcy ludzie i wielcy święci, którzy rozumieli boski aspekt Ramy, 

baczyli, by nie ujawnić tego przed ogółem ludzi. Wiśwamitra i Wasisztha nie byli 

zwykłymi ludźmi. Byli wielkimi świętymi. Posiadali wielką odwagę i wielkie siły. 

Faktycznie, nabyli biegłości we wszystkich aspektach nauki i mądrości. Wiśwamitra 

prosił o pomoc w ochronie swojej jadźni (obrządku ofiarnego) wcale nie dlatego, że 

sam nie mógł tego zrobić. Powiedział do Daśarathy: „Mam siły, by samemu ochronić 

jadźnię, ale przyszedłem do ciebie, aby świat dowiedział się o wielkim Ramie, twoim 

synu, aby rozsławić jego i ciebie.” Wiśwamitra nie zabierał do siebie Ramy tylko dla 

ochrony jadźni. Powinniśmy widzieć w nim instrument do wyższych celów. 

Niewątpliwie przygotował on pole do destrukcji różnych demonów, ale też stworzył 

okazję do ślubu Ramy i Sity. Dokonawszy tego wszystkiego w węzłowym okresie, 
Wiśwamitra usuwa się ze sceny. Więcej, w tym czasie sytuacja była tego rodzaju, że 
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nie możemy łatwo stwierdzić, czy Rama jest rzeczywiście boski, czy też jest ludzką 

istotą obdarzoną wielkimi cechami.  

Wielcy ludzie często mają to do siebie, że darzą wszystkich jednakową uwagą. 

Tę samą postawę wykazują w stosunku do dobra i zła. Są prawdziwie bezstronni. Gdy 

zerwiemy pachnący kwiat, jego zapach nie zmieni się w zależności od tego, czy 

zerwiemy go lewą ręką i przełożymy do prawej, czy zerwiemy prawą ręką i włożymy 

do lewej. Nie ma znaczenia to, w której ręce jest trzymany – zawsze wydziela zapach. 

Ręka może się zmienić, ale zapach nie ulega zmianie.  

Podobnie, dobro i zło przynoszą mnóstwo kłopotów umysłowi zwykłego 

człowieka i sprawiają, że cierpi. Ale dla wielkich ludzi i wielkich świętych dobro i zło 

są dokładnie tym samym. W tym kontekście Rama jest awatarem, gdyż dobro i zło 

potrafił przyjmować w pełnej równowadze umysłu. W Ramajanie są nie tylko 

przykłady, w których Rama wykazywał tę cechę zrównoważonego umysłu, lecz także 

przypadki, w których okazywał brak takiej cechy, przez co jawił się niczym zwyczajna 

słaba ludzka istota. Ale jak długo może taka iluzja trwać? Jedynie tak długo, jak on 
chciał, by zademonstrować zwykłym istotom słabość, która jest ich cechą 

charakterystyczną. W takich sytuacjach mógł innym dodawać odwagi i siły. Podobni 

do niego są wszyscy inni wielcy ludzie. Tacy święci postępują tak, jak gdyby byli 

zwykłymi ludźmi – dla dobra człowieka, dla dobra dharmy, by dać przykład pokazują 

ludziom, jak zachować się w trudnych sytuacjach.  

Bóg może być blisko człowieka i dawać przykład ludzkim istotom tylko wtedy, 

gdy znajdzie się wśród nich jako awatar. Tylko wtedy będzie w stanie skorygować 

postępowanie ludzkich istot. Awatar zawsze demonstruje właściwy związek, jaki 

powinien łączyć ludzi. Dzięki temu, że Bóg przychodzi w ludzkiej postaci jako 

awatar, człowiek może widzieć i doświadczać w realnych warunkach pewnych 

idealnych przykładów. W tym świetle rzeczą naturalną jest to, że Bóg przyjął postać 

Ramy i stworzył sytuacje, z których człowiek uczy się cnoty przestrzegania dharmy. 

Wielki poeta Walmiki przedstawił Ramę zasadniczo jako idealny przykład dla 

ludzi. Jednakże, w wielu miejscach pokazywał też świętość i boskość reprezentowane 
przez Ramę. Podobnie też poeta Tusidas napisał piękną opowieść Ramajany w celu 

rozpowszechniania na świecie wielkiego imienia Ramy jako wzoru idealnego 

człowieka. W życiu tych poetów wystąpiło wiele wydarzeń, które unaoczniły potęgę 

imienia Rama.  

Pewnego razu bogowie wszczęli kłótnię o to, który z nich jest ważniejszy od 

innych. W celu rozstrzygnięcie tego sporu udali się do Brahmy. Zapadło 

postanowienie, że za największego wśród nich będzie uznany ten, kto jako pierwszy 

obiegnie świat. Natychmiast po usłyszeniu tej decyzji, każdy bóg zasiadł do swojego 

rydwanu i wyruszył w podróż wokół świata. Tradycyjnym rydwanem Wighneśwary 

(Ganeśy) jest mysz. Ponieważ jego pojazd był mały, Ganeśa posuwał się powoli, 

odstając za innymi. W tej sytuacji zjawił się przy nim Narada i stwierdził, że w tym 

tempie objechanie ziemi zajmie mu bardzo dużo czasu. Zasugerował, by Wighneśwara 

napisał słowo Rama i je objechał, a potem szybko udał się do Brahmy. Wighneśwara 

tak też uczynił i wrócił do Brahmy. Brahma orzekł, że to on jest najlepszą postacią 

boga.  
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W naszej tradycji uważa się, że przed podjęciem każdego dobrego 

przedsięwzięcia należy oddać hołd Wighneśwarze. Właśnie dlatego Wighneśwarę 

nazywa się też Gananathą – panem gan (półbogów). Wierzy się, że usuwa on 

wszystkie przeszkody w podejmowanej pracy. Takie podejście stało się obecnie 

częścią naszej kultury. 

Tulsidas pokazał, że imię Rama zawiera się we wszystkim, gdziekolwiek 

pójdziecie, cokolwiek czujecie. Tulsidas dożył swoich dni głosząc wielkość imienia 

Rama. Ramajana zawiera wiele przypadków, które pozwolą wam na czerpanie siły 

niezbędnej do radzenia sobie w rozmaitych życiowych sytuacjach. Każda ludzka istota 

może na co dzień dostrzegać łaskę płynącą z tego imienia Rama, nie tylko w sprawach 

doczesnych i duchowych. 

Istnieją trzy ważne przyczyny narodzin ludzkiej istoty. Są to: grzech, niepokój i 

niewiedza. Za popełniony grzech spotyka nas kara ponownych narodzin. Brak pokoju 

w podnieconym umyśle powoduje ponowne narodziny. Na skutek ignorancji, czyli 

braku wiedzy otrzymujemy kolejne narodziny. Jeśli chcemy za jednym zamachem 
pozbyć się skutków grzechu, poruszenia i ignorancji, jedynym sposobem jest ciągłe 

myślenie o imieniu Rama. 

Uczniowie i studenci! 

W słowie Rama występują trzy sanskryckie litery: ra, a i ma. Te trzy składniki 

można określić jako amrita bidźa i agni bidźa (pierwiastki nieśmiertelności i ognia). 

W tychże trzech literach zawiera się też surja i ćandra, czyli słońce i księżyc. Literę ra 

można łączyć ze słońcem, literę a – z księżycem, a literę ma – z ogniem. Litera ra, 

którą łączymy ze słońcem, ma potencjał rzucania światła i usuwania ignorancji. A, 

które łączymy z księżycem, usuwa niepokój i zapewnia pokój. Ma, które łączymy z 

ogniem, spala wszystkie grzechy. Zatem to jedno słowo Rama usuwa jednocześnie 

wszystkie wasze grzechy, podniecenia umysłu i całą niewiedzę.  

Walmiki stwierdził, że nie ma nic większego nad to jedno imię Rama. Dał on 

nam też sposób, dzięki któremu zwykli ludzie mogą rozumieć  je i czerpać z niego 

korzyści. Podczas recytacji słowa Rama najpierw otwieramy usta, potem wyrzucamy 
na zewnątrz wszystko, co mamy w środku, czyli grzechy, a na końcu zamykamy usta 

dopełniając wypowiadanie słowa Rama. Po tym już nic tą drogą nie dostaje się do 

waszego ciała. 

W istocie nie wszyscy mogą rozpoznać wielką siłę zawartą w imieniu Rama. 

Niekiedy zastanawiamy się, czy wypowiadanie tego jednego prostego imienia usunie 

wszystkie nasze grzechy i problemy. Ta wątpliwość wynika z naszej słabości, a nie ze 

słabości imienia Rama. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wzmocnienie 

własnej wiary. 

Dzisiaj na świecie jest w znacznym stopniu rozpowszechniona wątpliwość, czy 

Bóg istnieje. Obecnie prowadzimy seminarium na temat Ramajany. Wielu ludzi pyta, 

po co w tych współczesnych czasach organizować seminaria na ten temat. Pytają, 

dlaczego w ogóle zajmujemy się Ramajaną. Ramajana nie należy do starożytności ani 

do współczesności. Ci ludzie wysuwają argumenty o niezgodności starodawnych 

tradycji ze współczesnością oraz o zbędności myślenia o  Bogu i boskości. Dlaczego 
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nie utrzymują, że jedzenie, spanie itp., są współczesnymi lub starożytnymi ideami? 

Dlaczego czynią to tylko w sprawach odnoszących się do Boga i boskości?  

Spożywamy jedzenie dzisiaj, tak jak to robiliśmy przez wszystkie te dni. 

Patrzymy dzisiaj na twarze, na które patrzyliśmy przez wszystkie te dni. Czy mówimy 

sobie, że jest to ta sama twarz, którą widzieliśmy wczoraj i przedwczoraj i pytamy 

dlaczego ciągle widzimy tę samą twarz? Czy zadajemy takie pytanie? Ten sam 

żołądek napełnialiśmy strawą wczoraj i przedwczoraj. Czy zadajemy sobie pytanie, 

dlaczego dzisiaj ponownie mamy napełniać ten sam żołądek? Podobnie nie jest trudno 

zrozumieć, dlaczego powinniśmy myśleć o naszej tradycji i zwyczajach oraz 

codziennie modlić się do Boga.  

Święte historie naszych starożytnych tradycji są 

jedynymi historiami, które uratują nas dzisiaj lub 

jutro. Czasy mogą się zmieniać. Nowe epoki mogą 

przychodzić. Świat może się zmieniać, ale aspekt 

boskości jest jeden i ten sam i nie ulega zmianie.  
Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jeden bez 

drugiego). Prawda jest tylko jedna i nie ma obok 

siebie nic drugiego. W obecnych czasach 

poszukujemy tylko rzeczy, które ciągle się zmieniają. 

Dlaczego nie szukamy rzeczy, które są trwałe i 

niezmienne? 

Uczniowie i studenci! 

Jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. Mam nadzieje, że będziecie 

szanować starożytną kulturę, że będziecie studiować biografie boskich osobistości, 

które od czasu do czasu przychodziły, by ponownie ustanowić dharmę na tej 

starożytnej ziemi. Gdy mówimy o Rama radźji (rządach Ramy), nie oznacza to 

wracania do dawnych czasów. Oznacza to, że chcemy, aby nasi obecni rządzący 

kierowali krajem zgodnie z dharmą. Tak jak w powiedzeniu: Jatha radźa, tatha 

pradźa (jaki król, tacy poddani),  tzn. ludzie są tacy jak król, a król ma być taki jak 
lud. Tak jak władca ochrania lud, opiekuje się nim i dba o jego dobrobyt, tak samo też 

lud powinien dbać o swojego władcę, sprawiać, by szedł właściwą ścieżką, opiekować 

się nim i jego duchową dharmą. Lud jest jak ciało z jego różnymi narządami. Bliski 

związek między ludem i władcą powinien być podobny związkowi ciała i serca. Bez 

ciała nie możemy mieć serca.  Bez serca ciało nie przetrwa. Związek między 

rządzonymi i rządzącym powinien być taki, że strony te są nierozdzielne. Taki układ 

nazywa się Rama radźją. 

W tamtych czasach ludzie byli czyści i święci. Właśnie dlatego okazywali 

wielką cześć Sicie. Nigdy nie godzono się na zło. Nigdy nie akceptowano nieprawdy. 

To pokazuje świętą siłę obecną w ludziach. Dlatego też w tamtych czasach nastąpił 

początek destrukcji rakszasów (demonów). 

W opowieści Ramajany znajduje się wiele takich wielkich i świętych sytuacji. 

Powinniśmy dołożyć starań, aby zrozumieć cechy każdej postaci tej epopei z osobna i 

próbować przyswoić sobie nauki płynące z Ramajany. Każda jednostka, każda postać 
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przedstawiona w Ramajanie stanowi przykład idealnej osoby i wzór do naśladowania 

dla całej ludzkości. 

Walmiki pokazał pewne dobre cechy nawet u Rawany, którego na ogół traktuje 

się jako złą osobę. Opisał też dobre cechy Walego. 

Jak powiedziano wcześniej, wielcy święci mają zrównoważony umysł. Święty 

charakter Walmikiego kazał mu pokazać zarówno słabości Ramy, jak i dobre cechy 

Rawany. Poeta ten był osobą bezinteresowną. Nazywano go maharszim, gdyż potrafił 

widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tylko wielcy święci i maharszi mają 

prawo pisać poezję. Tacy poeci jak Walmiki i Wjasa byli maharszimi. Dlatego 

wszystko, co napisali, zostało uznane za trwałą prawdę i takie pozostało  przez wieki. 

Dzisiejsza poezja zawiera wiele egoizmu. Jest wykorzystywana do promocji 

samolubnych interesów poetów. W starożytności istniało wielu wielkich świętych, 

którzy traktowali poezję jako instrument pozwalający osiągnąć pomyślność tego kraju 

i jego ludu. W kolejnych dniach będą wykłady na temat Ramajany. Mam nadzieję, że 

nasi uczniowie osadzą w swoich umysłach niektóre z wielkich przykładów tej świętej 
opowieści i staną się wzorami dla innych.  
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2. Bóg wykracza poza opis słowny  

 

Nikt nie może powiedzieć, czym jest brahman. W 

najlepszym przypadku można powiedzieć „To nie jest 

brahmanem, tamto nie jest brahmanem,” ale nikt nie 

może powiedzieć, czym on jest. Prawda, która jest 

stała i mądrość, która jest nieskończona, są w pewien 

sposób związane z brahmanem. Ale te czy inne słowa 

w ogóle go nie opisują. Podobnie, nie da się opisać 

tego, czym jest boskość, czym jest Bóg. 
 

Historia Ramy jest równie święta, co zaskakująca. Chociaż Wedy, śastry, 

itihase i purany (święte teksty i legendy) próbowały opisać cechy Narajany (Boga), 

udało się im jedynie stwierdzić, że „to nie jest Bogiem, tamto nie jest Bogiem” itp. Nie 

potrafiły jednak uchwycić i w konkretach opisać tego, czym jest Bóg i jakie ma 

atrybuty i cechy. Niezależnie jak wielkim ktoś jest, nie jest on w stanie powiedzieć, że 

Bóg jest taki a taki. Bóg wykracza poza wszelkie opisy za pomocą słów, które znamy i 

używamy. 

Wielu poetów i mówców w swoim pisarstwie i wystąpieniach mówiło o Bogu, 

Jego lilach (boskich grach), mocach i przejawieniach, ale większość z nich nie zdołała 

doświadczyć prawdziwej wielkości Boga. Do dzisiaj nikt nie znalazł ani osoby, ani 

tekstu, który opisywałby prawdziwą wielkość postaci Boga. W pewnym stopniu, 

ograniczonym ich własnymi przekonaniami i własną wiarą, mogą oni powiedzieć, że 

Bóg jest taki a taki. Mogą jedynie wskazać kierunek, tak jak palcem wskazujemy 
księżyc, który możemy zobaczyć tylko z oddali. Takie opisy mają ograniczoną 

prawdziwość, mieszczącą się w ramach ich wiary i przekonań.  

Poeci i riszi starożytności byli wszechwiedzący, dlatego głosząc  część chwały 

Paramatmy, mówili o niej tylko w sposób umiarkowany. Ci wielcy ludzie posiadali 

wielkie moce, wielkie siły i byli ludźmi bezinteresownymi; posiadali boskie cechy. 

Dzięki tym cechom i dlatego że byli wszechwiedzący, próbowali w ograniczonym 

stopniu przedstawić Boga światu. 

Dzisiejsi poeci w swoich utworach także opisują Boga, starając się przedstawić 

Go reszcie świata. Powinni jednak zadać sobie pytanie, czy choćby tysięczna część 

tego, co opisują, jest oparta na ich własnych przekonaniach i wierze w Boga. W takim 

pisarstwie czytamy, że Rama jest inkarnacją Narajany, że Rama jest Bogiem w 

ludzkiej postaci i tak dalej. My jednak nie możemy nabyć wiary i zaufania do Boga w 

ludzkiej postaci. Prawdę mówiąc, gdyby stwierdzenia zawarte w takiej twórczości 

zostały zastosowane w praktyce, świat byłby bardzo dobry.  

Istnieje wielka różnica między poetami dzisiejszych czasów i dawnymi 
poetami, dzisiejszymi riszimi i riszimi starożytności. Riszi tamtych czasów w swojej 

twórczości przedstawiali Boga zwyczajowo w ludzkiej postaci, jako ludzką istotę. Ale 

w ich umyśle i wierze ta ludzka postać była inkarnacją samego Boga. W tym miejscu 

powinniśmy głębiej zastanowić się nad jednym z aspektów Ramajany. Rama wraz z 

Sitą i Lakszmaną wstąpili do lasu Dandakaranja. Riszi przebywający w tym lesie 
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bardzo dobrze wiedzieli, że Rama jest inkarnacją Boga, dlatego przychodzili do niego 

i przedkładali mu swoje trudności i problemy. Ponadto, wielu riszich zostało zabitych 

przez demony. Takie zdarzenia przedstawiano Ramie, a w ich obliczu on wzruszał się 

i miękło jego serce. Nie mogąc tego znieść, od razu przysiągł i dał riszim słowo, że 

odtąd podejmuje zadanie wytępienia rakszasów. 

W tym przyrzeczeniu Ramy Sita dostrzegła to, co zwykle nazywa się 

przyrzeczeniem Bhiszmy. Sita podeszła do Ramy i ostrzegła go, że przyrzeczenie, 

którego się podejmuje, jest bardzo trudne do spełnienia. W odpowiedzi Rama 

stwierdził, że Himalaje mogą zrezygnować ze swojego lodu, księżyc może 

zrezygnować ze swojego światła a ocean może wypłynąć poza swoje granice, ale 

Rama nigdy nie porzuci swego przyrzeczenia przed spełnieniem.  

Od tego dnia Rama aktywnie pozbawiał rakszasów Dandakaranji ich władzy i 

ochraniał przed nimi riszich. Wypełniając obietnicę i wykonując przyjęte na siebie 

zadanie spędził w lasach dziesięć lat. Był zmęczony. Chciał trochę odpocząć, a potem 

udać się do aśramu riszego Agastji. Przybył do Agastji i poprosił go o wskazanie 
miejsca na zbudowanie chaty, w której mógłby zamieszkać z Sitą i Lakszmaną. 

Faktycznie chciał zamieszkać w aśramie Agastji. Agastja pomyślał przez chwilę i z 

uśmiechem powiedział Ramaćandrze, że 16 mil (ok. 26 km) od aśramu nad brzegiem 

rzeki Godawari znajduje się piękne miejsce. Zasugerował, by tam Rama zbudował 

chatę i osiadł. 

Nie żeby Agastja nie wiedział, że Ramaćandra jest inkarnacją samego 

Narajany. Powinniśmy zrozumieć wewnętrzne znaczenie faktu, że Agastja doskonale 

wiedząc, że sam Narajana przyszedł w ludzkiej postaci i poprosił o miejsce w jego 

aśramie, kazał mu postawić chatę 16 mil od tego aśramu. Agastja miał na myśli to, że 

jeśli Rama zostanie z Sitą i Lakszmaną w jego aśramie, Sita nie będzie mogła być 

uprowadzona (tak jak miało się zdarzyć później). W takiej sytuacji zabicie Rawany 

stałoby się jeszcze trudniejsze i mogłoby w ogóle nie nastąpić. Tak więc, riszi już 

wcześniej mieli mistrzowski plan zgładzenia wszystkich rakszasów. 

Właśnie w czasie, gdy Rama z Sitą i Lakszmaną mieszkali w świętej chacie 
oddalonej o 16 mil od aśramu tego riszego, przyszła tam Śurpanakha i została 

upokorzona. Był to początek całej późniejszej historii. 

To nie wszystko. Kierując Ramaćandrę w miejsce odległe o 16 mil od swojego 

aśramu, Agastja zadbał też o to, by łuk i strzały otrzymane przez niego od Waruny 

trafiły do Ramaćandry w charakterze broni. Kryje się za tym ważna prawda. Ci riszi 

dobrze wiedzieli, że zbliża się destrukcja rakszasów. Starannie przechowywali taką 

broń, aby przekazać ją Ramaćandrze, gdy nadejdzie odpowiedni czas.  

Drugą sprawą, na którą powinniśmy zwrócić tu uwagę, jest to, że Wiśwamitra 

zabrał Ramę do ochrony jadźni w swoim aśramie. Po zabiciu rakszasi Tataki w tym 

aśramie, przy życiu pozostali dwaj jej synowie. Byli to Marića i Subahu. Gdy zginął 

Subahu, Marići pozwolono ujść z życiem. Ma to pewne znaczenie, o którym 

powinniśmy wiedzieć. Powodem oszczędzenia Marići było to, że w przyszłości miał 

on do odegrania swoją rolę w zgładzeniu Rawany. Aby zadanie wyniszczenia 

rakszasów przez Ramę mogło się dopełnić zgodnie z planem, Marići pozwolono uciec. 

Po tym jak Śurpanakha została zeszpecona, przyszła do Rawany i opisała mu 
Ramę. Następnie Rawana udał się do Marići po pomoc w zabiciu Ramy. Marića 
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jednak znał moce i siłę Ramy, dlatego przedstawił je Rawanie zgodnie z prawdą. Jasno 

stwierdził, że Rama nie jest zwykłym człowiekiem, że jest samym Bogiem i że 

posiadając te moce może osiągnąć wszystko. Jest całkiem naturalne, że po takich 

wyjaśnieniach, niezależnie jak ktoś jest odważny, pewien rodzaj strachu zagnieździ się 

w jego umyśle. W tej sytuacji Rawana odwrócił się na pięcie i wrócił na Lankę. W tym 

niezdecydowanym nastroju zastała go Śurpanakha, która ponownie przyszła do niego. 

Powiedziała mu, że trudno jest zrozumieć, iż on, będąc tak odważny i piękny, mając 

wszystkie atuty po swojej stronie, nie jest w stanie wziąć sobie Sity. W ten sposób 

zatruła umysł Rawany. 

Rawana, usłyszawszy te słowa, stał się słaby, uległ pokusie i ponownie udał się 

po poradę do Marići. Marića jeszcze raz powiedział Rawanie wszystko, co należało 

powiedzieć, ale ponieważ on cały czas miał w pamięci słowa swojej siostry Śurpankhi, 

nie słuchał i nie zważał na to, co mówi Marića. W końcu Rawana jednak mocno się 

rozzłościł i zagroził Marići, że zabije go, jeśli nie będzie słuchał jego poleceń. Marića 

pomyślał, że tak czy inaczej przyjdzie mu zginąć, ale lepiej jeśli stanie się to z rąk 
Ramaćandry, niż Rawany. Stosując się do polecenia Rawany, przyjął postać jelenia i 

poszedł do pustelni, w której mieszkał Rama z Sitą. Zauważmy, że gdyby Marića 

został zabity wcześniej, kiedy Rama zabił Subahu, wówczas nie wypełniłby tej swojej 

partii całego dramatu. 

Widzimy tutaj, że nie tylko riszi zdawali sobie sprawę z boskości Ramy, ale też 

że Rama wiedział, że jest bogiem Narajaną w ludzkiej postaci. Wcześniej oszczędził 

Marićę, by ten mógł odegrać swoją rolę w mistrzowskim planie Ramy i tym samym 

umożliwić Ramie wykonanie zadania, dla którego przyszedł.  

Riszi ci, przedstawiając Ramę zwykłym ludziom jako ideał ludzkiej istoty, wzór 

dla wszystkich, wiedzieli, że w pewnym stopniu ukrywają prawdę o Ramie jako 

inkarnacji Boga. Właśnie dlatego Wiśwamitra, gdy zabierał Ramę do ochrony swojej 

jadźni, wręczył mu całą broń, jaką posiadał. Bóg przyjął ludzką postać Ramy 

odgrywając swoją lilę, zaś riszi wykorzystali ją do zgładzenia rakszasów. 

Wiśwamitra zabrał Ramę w celu ochrony swojej jadźni. Jego powinnością było 
przyprowadzić Ramę i Lakszmanę z powrotem do Daśarathy zaraz po zakończeniu 

jadźni. Ale on tego nie zrobił. Po jadźni zabrał ich do Mithilapury. Tam nastąpiło 

złamanie Łuku Śiwy a potem odbył się ślub Ramy i Sity. Widzimy więc, że każdy 

krok Wiśwamitry był rzeczywiście zaplanowany w ostatecznym celu zniszczenia 

Rawany. 

Riszi tamtych czasów w bezinteresowny sposób pracowali na pomyślność 

ludzkości. W rzeczy samej prowadzili tapas (wyrzeczenia) i wykorzystywali jego 

owoce oraz swoje moce, by pomagać ludziom. Ludzka istota nabywa prawo do tapasu 

dopiero w chwili, gdy zdoła odsunąć od siebie samolubstwo, gdy odsunie swoje ego. 

Gdy Hanuman wstąpił na Lankę i zobaczył piękno i wspaniałość tamtejszego miasta 

zbudowanego przez Rawanę, pomyślał, że na tym świecie nie ma nikogo, kto mógłby 

równać się Rawanie pod względem siły, błyskotliwości i zdolności. Rawana naraził się 

na te trudności po prostu na skutek pewnych złych cech. Do tego poziomu 

zdegradowała go pozostałość ego i samolubstwa.  

Człowiek może być bardzo bogaty, może mu się bardzo dobrze powodzić, ale 
jeśli cierpi na egoizm, bez wątpienia spotkają go trudności i cierpienie. Powinniśmy 
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więc uświadomić sobie, że powinnością każdej ludzkiej istoty jest pozbycie się 

egoizmu i bezinteresowne służenie innym. Z tej historii Ramy, zwłaszcza z okresu 

jego młodości, powinniśmy czerpać ważne nauki i naśladować przykłady jak on darzył 

starszych szacunkiem i jak traktował innych ludzi z otocznia. Młodzi uczniowie i 

studenci powinni bardzo dobrze znać te rzeczy. U Ramy widzimy wielką skromność. 

W lasach było wielu riszich, do których Rama przychodził i oddawał im cześć. Ale 

riszi cały czas głosili, stwarzając pozory dla świata, że to oni są bardzo mądrzy, a 

Rama jest tylko synem króla. W rzeczywistości za tą fasadą, w swoich umysłach, 

nosili najwyższe oddanie i szacunek dla boskości Ramy. Paraśurama, gdy zbliżał się 

jego koniec, rozpoznał boskość Ramy i jemu się poddał.  

Riszi mieli ważny powód, by wstrzymywać się z głoszeniem mocy i boskości 

Ramy. W tamtych czasach rakszasy przekraczali wszelkie granice przyzwoitości. 

Terroryzowali ludzi. Riszi uznali, że jeśli od razu ogłoszą boskość Ramy, nie dokona 

się zniszczenie rakszasów, które miało nastąpić z rąk Ramy. Właśnie dlatego Walmiki 

w całej opowieści Ramajany, od chwili narodzin Ramy do zgładzenia Rawany, 
opisywał Ramę tylko jako idealnego człowieka.  

Rama znał wszystkie rodzaje dharmy. Jego inteligencja obejmowała wszystkie 

aspekty życia. W najtrudniejszych warunkach potrafił demonstrować potrzebę 

okazywania skromności, szacunku i oddania. Był wielką postacią, która kierowała 

sobą i swoim życiem zgodnie z warunkami panującymi w kraju i  wokół niej. 

Wibhiszana, patrząc na ciało zabitego Rawany, wyraził niechęć do 

zwyczajowego odprawienia ostatnich obrządków. Wibhiszana uważał, że Rawana był 

wielkim grzesznikiem, że źle myślał o Ramie, inkarnacji Pana, dlatego nie byłoby 

właściwe odprawianie dla niego obrządków pogrzebowych. Rama, który był 

ucieleśnieniem dharmy, wezwał Wibhiszanę i powiedział: „Gdy istnieją powody do 

niechęci do danej osoby, nie powinno się żywić jej po śmierci. Trzeba z nią skończyć 

z chwilą śmierci. Wszelka nienawiść powinna zniknąć wraz ze śmiercią tej osoby.” 

Potem spytał: „Czy jako brat odprawisz te obrządki, czy ja mam je przeprowadzić?” 

Po usłyszeniu tych słów Ramy Wibhiszana zrozumiał swój błąd i był gotów do 
odprawienia ostatnich obrządków.  

Ponieważ Rama znał wszystkie aspekty dharmy, mówiono o nim „Ramo 

wigrahawan dharmaha” (Rama jest ucieleśnieniem prawości). Tak więc, Narajana, 

Pan, przyjął ludzką postać Ramy i swoim zachowaniem, trzymaniem się dharmy, 

pokazywał, że dharma stanowi nieodłączną część zwykłego codziennego życia 

ludzkiej istoty. Jak należy zachowywać się w rodzinie? Jak należy odnosić się do 

przyjaciela? Jaki stosunek należy mieć do społeczeństwa? Rama każdą chwilę we 

wszystkich przejawach życia zamieniał na wzór przykładnego zachowania.  

Okazując wszystkim ludziom jednakowe uczucie, Rama przyciągał do siebie 

wszystkich. W swoim dzieciństwie Rama mówił bardzo mało. Zachowywał się w ten 

sposób po to, by pokazać światu ideał zawierający się w ograniczonym mówieniu. 

Ograniczone mówienie zawsze przysparza boskich mocy i poprawia pamięć. W 

społeczności przyczynia się do wzrostu szacunku do takiej osoby. Gdy ktoś mówi za 

dużo, powoduje to pewien uszczerbek na jego zdolności zapamiętywania. Więcej, 

maleje sprawność jego nerwów i staje się on słabszy. Właśnie dlatego wszyscy wielcy 
święci, gdy było to tylko możliwe, kroczyli ścieżką milczenia. Dzięki przestrzeganiu 



14 

milczenia można nabrać sił. Ponieważ dzisiejsza młodzież mówi za wiele, jej pamięć 

stała się słaba; gdy młodzi ludzie przychodzą do sali egzaminacyjnej, zapominają to, 

co czytali. Najważniejszym z wielu ideałów, które Rama dał młodym ludziom, jest 

małomówność. Na drugim miejscu stoi okazywanie szacunku spotykanym starszym. 

Trzecim jest słuchanie poleceń rodziców.  

Wiśwamitra spotkał się z Daśarathą bezpośrednio przed zabraniem Ramy i 

Lakszmany do ochraniania swojej jadźni. Gdy Wiśwamitra poprosił o dwóch jego 

synów, Daśaratha był z tego zadowolony i zaraz posłał po swoje dzieci. Na tym 

spotkaniu obecni byli też Wasisztha i Kauśalja. Gdy przyszli Rama i Lakszmana, 

najpierw dotknęli stóp matki, potem – stóp ojca, a po nich – stóp Wasiszthy i 

Wiśwamitry. Zgodnie z naszą tradycją matkę, ojca, guru i gościa należy traktować jak 

Boga. Swym postępowaniem Rama i Lakszmana dali temu wyraz.  

 

Uczniowie i studenci! 

Źle by się stało, gdybyście zapomnieli o tradycyjnej kulturze naszego kraju i 
przyjęli coś nam obcego. W domu powinniśmy przede wszystkim starać się szanować 

rodziców i chętnie słuchać wszystkich ich poleceń.  

Gdy zakończono obrządki w aśramie Wiśwamitry, Rama i Lakszmana przyszli 

do niego i poprosili o pozwolenie na powrót do Ajodhji, gdyż ich zadanie zostało 

wykonane. Wtedy Wiśwamitra poinformował ich, że właśnie otrzymał wiadomość o 

uroczystościach, jakie odbywały się w Mithilapurze. Zaproponował, aby wszyscy tam 

pojechali i wzięli udział w uroczystościach. 

Lakszmana, który był bardzo bystry, zareagował mówiąc, że rodzice wysłali ich 

w celu ochraniania jadźni, a nie na wyjazd do Mithilapury. Rama zwrócił mu uwagę, 

że rodzice kazali im robić to, o co poprosi Wiśwamitra. Dlatego zasugerował, by 

posłuchali Wiśwamitry i robili to, co on zaproponuje. Powinniśmy w tym miejscu 

zauważyć, jak wielkim szacunkiem i uwagą Rama darzy słowa Wiśwamitry. Później, 

w czasie, gdy Rama miał pójść na wygnanie do lasu, nawet nie sam Daśaratha wydał 

mu polecenie. Gdy Daśaratha zobaczył Ramę, był po prostu przybity rozpaczą. Jak w 
tym smutku miał powiedzieć Ramie, by poszedł do lasu? Z powodu smutku nie był w 

stanie w ogóle mówić. Widząc to, Kajkeji wyraziła to, co według niej chciał 

powiedzieć Daśaratha. Przyjmując postanowienie i polecenia Kajkeji, Rama udał się 

do lasu.  Powinniśmy tu odnotować fakt, że Rama był osobą, która bez zastrzeżeń 

słucha poleceń ojca, niezależnie czy pochodzą bezpośrednio od ojca, czy pośrednio 

przez kogoś innego. Zwróćmy baczną uwagę na świętość posłuszeństwa wobec 

rodziców i dobroczynne skutki, jakie z tego płyną. Patrząc na to z ziemskiego punktu 

widzenia, można zapytać, dlaczego miałbym ciągle darzyć rodziców szacunkiem? Już 

dorosłem, stałem się ważną osobą i jestem silny. Dlaczego mam wciąż ich szanować?  

 

Uczniowie i studenci! 

Każdemu waszemu działaniu zawsze towarzyszy przeciwdziałanie, oddźwięk i 

odbicie. Jeśli chcecie w przyszłości mieć spokojne i szczęśliwe  życie, będzie to 

zależało tylko od rodzaju działań, jakie podejmiecie obecnie. Jeśli dzisiaj będziecie 

szanować swoich rodziców, w przyszłości wasze dzieci będą szanować was. Rodzaj 
nasienia, jakie zasadzicie dzisiaj, określa rodzaj drzewa, które wyrośnie. Jeśli więc 
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chcecie być blisko Boga, dostrzegajcie dobro, bądźcie dobrzy – jest to królewski trakt 

ku zbliżeniu do Boga. Podstawowym obowiązkiem każdej ludzkiej istoty jest być 

dobrą, czynić dobro i dostrzegać dobro.  

Młodzi ludzie, bogactwo, jakiego możemy się dorobić, powodzenie, na jakie 

możemy sobie zasłużyć, domy, jakie możemy zbudować – wszystko to jest przelotne i 

tymczasowe. Najważniejszą rzeczą w życiu jest nasze zachowanie. To ono kładzie 

fundamenty naszego przyszłego życia. Na przyszłe życie w pokoju i szczęściu 

możemy liczyć tylko wtedy, gdy zdołamy ukierunkować nasze obecne zachowanie na 

właściwą ścieżkę. Jako przykład możemy wziąć drobne zdarzenie z Ramajany. Sita, 

która chciała być blisko Ramy, chętnie poświęciła swoje ozdoby, bogactwa i 

wszystko, co posiadała. Dzięki temu najwyższemu poświęceniu mogła być blisko 

Ramy. Ale w lesie Panćawati z chwilą, gdy zapragnęła złotego jelenia, Rama stał się 

dla niej daleki. Gdy nasze doczesne pragnienia i przywiązania rosną, odsuwamy się od 

Boga. W miarę odrzucania przyziemnych pragnień stajemy się coraz bliżsi 

Paramatmie. 
Teraz nie jesteśmy ani tu, ani tam. Jesteśmy pośrodku. Żyjemy w bhuloce 

(ziemskim świecie) wraz z innymi ludzkimi istotami. Z jednej strony mamy boski 

świat, a z drugiej netherland, dolny, podziemny świat. Gdy rozwiniemy takie cechy 

jak żądza i gniew, przesuniemy się bliżej dolnego świata i oddalimy od boskiego. Ale 

gdy będziemy kierować się ku boskiemu światu, będziemy coraz bardziej oddalać się 

od dolnego świata. Przydawanie wagi przelotnym przyjemnościom jest równoznaczne 

z odsuwaniem się od boskości. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Całe życie jest tak ulotne, że w każdej chwili może zniknąć niczym bańka na 

wodzie. Wszystko, co widzicie na tym świecie, jest przelotne i nieprawdziwe. 

Wszystko, co widzimy w dzień, znika, gdy śpimy. Wszystko, co widzimy w snach, 

znika, gdy jesteśmy przebudzeni. To, co widzimy i czego doświadczamy w ciągu dnia, 

jest jak marzenie senne na jawie, a co widzimy i przeżywamy w nocy jest jak nocny 
sen. W czasie dziennego snu nie ma tego, co jest obecne w śnie nocnym. Podobnie, w 

czasie nocnego snu nie ma tego, co widzimy za dnia. Wy zaś jesteście obecni w śnie 

nocnym i w śnie dziennym. Jesteście w obu snach, ale dziennego snu nie ma w 

nocnym, ani nocnego w dziennym. Tylko wy jesteście obecni w obu miejscach. 

Powinniście to zrozumieć. 

Oto girlanda. Jest to wiązanka z kwiatów. Zawieszam girlandę na ręce i 

obracam nią w ten sposób. Jedna strona girlandy reprezentuje przyszłość, a przeciwna 

– przeszłość. Wraz z obrotem girlandy na ręce to, co reprezentowało przyszłość 

przesunęło się do miejsca, które możemy nazwać teraźniejszością. To, co jest 

teraźniejszością za chwilę, gdy jeszcze trochę się przesunie, staje się przeszłością. 

Części girlandy stają się przeszłością teraźniejszością i przyszłością, ale ręka stale 

pozostaje w tym samym miejscu. Ręka jest wszechobecna. To, co się porusza i 

zmienia w czasie, staje się przyszłością, teraźniejszością i przeszłością. Życie w 

przyszłości, teraźniejszości i przeszłości jest jedno, czas jest jeden i jest obecny we 

wszystkich trzech sytuacjach. Czas jest wszystkim – nie marnujcie czasu. W takim 
kontekście mówi się o czasie, że jest uniwersalnie naj ważniejszy. Czas jest wszystkim 
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i właśnie jako taki powinien być traktowany. To na skutek zmian czasu pojawia się 

dobro i zło. Gdyby nie było czasu, nie byłoby też dobra ani zła.  

W sferze duchowości mówi się: „Ekam ewa adwitijam” (jeden zaprawdę bez 

drugiego). To, co istnieje w rzeczywistości jest tylko jedno; nie istnieje nic poza tym. 

Wszystkie inne rzeczy, które widzimy na tym świecie, to przejawy wynikające ze 

zmian czasu. Człowiek jest jeden, ale zachodzą w nim zmiany na skutek upływu 

czasu. Gdy człowiek ma 10 lat, nazywamy go chłopcem. Gdy ma 30 lat, nazywamy go 

mężczyzną. Gdy ma 75 lat, nazywamy go dziadkiem. Te różne etapy, nazywane 

dzieckiem, chłopcem, mężczyzną i dziadkiem, pojawiły się z powodu zmian czasu. 

We wszystkich czasach istnieje tylko jeden wspólny aspekt tego samego człowieka. 

Podobnie, to zmiana czasu powoduje pojawianie się dobra i zła. Nie istnieją dwie 

rozdzielne rzeczy nazywane dobrem i złem. Dobro jest po prostu przeciwieństwem 

zła. Brak dobra może przejawiać się jako zło. 

 

Uczniowie i studenci! 

Dam przykład, z którym powszechnie spotykacie się w życiu codziennym. 

Dzisiejszego wieczora jemy smaczny posiłek, jakieś świeże owoce. Patrząc na owoce, 

widzimy, że są bardzo dobre, pociągające – mówimy: dobre owoce. Jest to prawda 

dzisiejszego wieczora. Ale do jutrzejszego rana, te same owoce zostają strawione i 

stają się substancją, która powinna być wydalona i wtedy nazywamy ją złą. Tę samą 

rzecz tego wieczora nazywamy dobrą, a jutro rano nazywamy ją złą. Różnica jest 

jedynie w czasie. Dobry posiłek lub słodycze, które przyrządzimy dzisiaj, po trzech 

dniach stają się nieświeże i trujące. Widzimy tu, że dobra rzecz na skutek upływu 

czasu staje się zła. Nie ma niczego, co byłoby w sposób wrodzony złe. Ponieważ za 

wszystkie takie zmiany odpowiada czas, powinniśmy podjąć postanowienie, że 

będziemy go używać w sposób święty.  

 
Diwjatma swarupy! 

Istnieje powód, dla którego opowiadam wam dzisiaj o takim przykładzie. 
Dzisiaj jest trzeci dzień naszych letnich seminariów. Przez następne 27 dni musimy 

zebrać dostatecznie dużo przyjemności i radości. W swoim sercu, w naczyniu swojego 

serca musicie stworzyć dość miejsca na gromadzenia tak dobrego materiału w czasie 

tych 27 dni. Dzisiaj, przemawiając do was dłużej, mogę usunąć wszystko, czym być 

może wcześniej napełniliście naczynie swojego serca, i zrobić miejsce na gromadzenie 

dobrych rzeczy, z którymi się spotkacie. Gdy głowa jest pusta, możecie włożyć tam 

wszystko, co chcecie. Ale, gdy jest pełna wszelkiego rodzaju rzeczy, czy jest tam 

miejsce na cokolwiek innego? Jak w ogóle można napełnić głowę, gdy nie ma w niej 

miejsca? Nie da się ustanowić tego, co jest dobre w naszej dharmie.  Aby to osiągnąć i 

przywrócić do życia naszą starożytną dharmę, uczniowie i studenci muszą złożyć 

przyrzeczenie, że wprowadzą niezbędne zmiany w swoim zachowaniu. Jak dobre 

rzeczy mają się dobrze rozwijać w waszej obecności, jeśli złe idee już zapełniają 

waszą głowę, jeśli macie takie uszy, które chcą słuchać złych rzeczy, jeśli używacie 

oczu tylko do oglądania nieprzyzwoitych i  złych rzeczy, gdy wasz umysł jest 

nieuczciwy, jeśli swoimi pomysłami chcecie oszukać innych i jeśli macie serce, które 
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może kochać tylko jedną osobę? Trzeba ustanowić prawdę i sprawiedliwość. 

Nieprawdę i niesprawiedliwość musimy odrzucić. 

Będąc młodzi, macie fizyczne i duchowe siły oraz zdolność do ustanawiania 

dobrych rzeczy. Jeśli zmarnujecie tę część swojego życia, drugi raz nie otrzymacie 

tych sił i czasu. Jeśli pozwolicie wymknąć się tym możliwościom, już więcej nie 

wrócą. Młodość, która odeszła i woda, która przepłynęła w strumieniu nigdy nie 

przejdą już tą samą drogą. Ten okres waszego życia jest święty. Musicie szczerze 

podjąć się uczynienia tej części waszego życia świętą. W Ramajanie wszystko, każde 

zdarzenie odnoszące się do Ramy i Lakszmany jest tego rodzaju, że jeszcze dzisiaj 

stanowi ideał dla młodych ludzi. Postarajcie się potraktować te zdarzenia jako idealne 

wzory i naśladować je. Potraktowanie Boga jako idealnego przykładu doskonałej 

ludzkiej istoty jest ważniejsze niż oddawanie Mu czci. Nie można nazwać oddaniem 

czczenia Bogu w obecności krzywdzenia innych ludzi. Jeśli chcecie pokazać światu, 

że jesteście prawdziwymi wielbicielami, musicie wykazać to swoim zachowaniem na 

co dzień. 
Na świecie jest bardzo wielu wykształconych ludzi. Ale takie  wykształcenie nie 

daje nam niezbędnego szczęścia. Prawdziwy pokój jest obecny w waszym sercu. 

Szukać prawdziwego spokoju umysłu na zewnątrz to strata czasu. Wszystko, co 

chcecie nabyć jest wewnątrz was. Jesteście Bogiem. Często mówię, że nie jesteście 

jedną osobą, ale trzema: tą, o której myślicie, że nią jesteście, tą, o której inni myślą, 

że nią jesteście i tą, którą naprawdę jesteście. Właśnie dlatego mówimy, że mamy trzy 

strony osobowości: aspekt ciała, aspekt umysłu i aspekt atmy. Aspekt ciała związany 

jest z wykonywaniem fizycznej pracy. Postanówcie wykonywać dobre prace. Rama 

zawsze był oddany pracy. Szczęście czerpiecie z pracy. Jeśli chodzi o aspekt umysłu, 

promujcie dobre idee i dobre myśli. Gdy w tych dwóch aspektach pracy i oddawania 

czci idziemy właściwą ścieżką, przejawia się ważna rola serca, które symbolizuje 

mądrość. Mądrość to trzeci aspekt.  

Praca jest jak kwiat. Jeśli będziemy ochraniać pączek tego kwiata, przekształci 

się w kwiat. Ten sam kwiat z czasem dojrzeje i stanie się owocem. Bez pączka nie 
będzie kwiata, a bez kwiata nie otrzymamy owocu.. Dlatego nie powinniśmy 

traktować pracy, oddawania czci i mądrości jako trzech odrębnych rzeczy. Są one 

nierozerwalnie połączone ze sobą. Cokolwiek robicie, róbcie to w imieniu Boga. 

Niech to będzie wykonywanie zadania Boga, a wtedy praca stanie się oddawaniem 

czci.  Mam więc nadzieję, że usuniecie złe idee, idee dalekie od świętości, które w 

przeszłości wypełniały wasze serce. Odrzućcie je i wypełnijcie serce dobrymi i 

świętymi ideami. Nie otrzymujemy wykształcenia w celu zarabiania pieniędzy. Celem 

edukacji jest charakter, a celem wiedzy – miłość. Właśnie dlatego powinniśmy 

rozwijać charakter poprzez kształcenie. Pieniądze przychodzą i odchodzą; moralność 

przychodzi i wzrasta. 

Młodzi ludzie, macie teraz okazję zrozumieć znaczenie tych świętych rzeczy. 

Mam nadzieję, że dzięki ich rozumieniu będziecie w stanie zmienić swoje idee i 

rozwinąć dobre zachowanie i dobre myśli. Korzystajcie z przykładów Ramy i jego 

życia i tym sposobem poprawiajcie własne życie. 
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3. Prawo karmy jest niewzruszone 

 

Sadząc ziarna drzewa cytrynowego, nie możesz 

oczekiwać zbiorów mango; sadząc ziarna drzewa 

mango, nie możesz oczekiwać zbiorów cytryn. 

Podobnie, dokonując złego czynu, nie możesz 

oczekiwać dobrych skutków; jeśli uczynisz coś 

dobrego, nie możesz otrzymać na to złej reakcji. 

Rodzaj sianego ziarna determinuje naturę zbieranych 

plonów. 

 

Nie wyobrażajcie sobie ciągle, że zrobicie to czy tamto i że osiągniecie to czy 

tamto, zamęczając się w swoim życiu. Nie możecie zasiać nasion w jednym miejscu i 

oczekiwać, że drzewo wyrośnie w innym miejscu. Nie możecie zasiać ziarna jednego 

drzewa i oczekiwać, że wyrośnie z niego inne drzewo. Niezależnie od poziomu waszej 

inteligencji musicie zawsze wykonywać swoje prace z myślami o Panu. Skutek 

wszelkiej dobrej pracy może być tylko dobry. Cokolwiek zrobiliście w przeszłości, 
wszystko to, dobro i zło, Brahma złoży razem i zawiesi w postaci girlandy na waszej 

szyi, gdy będziecie się rodzić. Urodzicie się z tą girlandą dobra i zła na szyi i będziecie 

musieli odcierpieć wszystkie ich skutki  

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Za wszelkie dobro i zło na tym świecie odpowiadają nasze czyny. Przyczyną 

waszych narodzin jest wasza własna karma. Niezależnie czy robicie dobrze, czy źle, 

czyny te sprawiają, że ciągle się odradzacie i doświadczacie skutków własnej karmy. 

Nasza dharma, hinduska dharma, pokłada wiarę w doktrynach karmy, odradzania się i 

opisujących cechy awatarów. Spośród wszystkich wiar świata tylko hinduska dharma 

uznaje wszystkie te trzy doktryny. W świetle przekonania, że własna karma 

odpowiada za czyjeś narodziny, możecie spytać, jakąż to karmę wykonał Bóg, aby 

narodzić się jako ludzka istota. Tak jak w przypadku człowieka, za jego narodziny 

odpowiada jego dobra i zła karma, tak też aby mogły nastąpić narodziny Boga w 
ludzkiej postaci, muszą zaistnieć dobre i złe okoliczności. Jednak trzeba tu odnotować 

ważną różnicę. Gdy człowiek zrobi coś dobrego lub złego, skutki będą dotyczyły tylko 

jego. Nie całkiem jest tak w przypadku awatara. Przyczyną narodzin awatara, Boga w 

ludzkiej postaci, są zła praca wykonana przez złych ludzi i dobra przez dobrych ludzi. 

Bardzo dobrym przykładem jest historia awatara Narasinhy. Za przejawienie się 

Narajany w postaci Narasinhy odpowiadała dobra karma Prahlady i zła Hiranjakaśipu. 

Także w przypadku każdego innego awatara istnieje jakaś przyczyna. Pan przyjmuje 

ludzką postać na skutek karmy wypracowanej przez innych. Tę postać przyjmuje z 

własnej wolnej woli. 

Awatar Rama przyszedł z powodu kilku przyczyn. Podczas wojny między 

dewami i rakszasami (bogami i demonami), rakszasy zwrócili się o schronienie do 

żony maharszego Bhrigu. Ona im pomogła. Dzięki temu, że chętnie im pomagała, 
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rakszasy uratowali się. Gdy Narajana dowiedział się o tym, rozgniewany przyszedł do 

żony tego maharszego i zabił ją odcinając jej głowę. Na skutek straty żony Brigu 

cierpiał i dlatego rzucił klątwę na Narajanę, aby ten urodził się w ludzkiej postaci i w 

tym życiu też cierpiał na skutek rozłąki z żoną. Ważnym wewnętrznym znaczeniem tej 

sytuacji jest to, że każde działanie ma reakcję i odbicie.  Mimo że Narajana jest 

wszechmocnym Bogiem, skutki Jego własnych działań nieuchronnie nastąpią, gdy 

przyjdzie w ludzkiej postaci. Chodzi tu, oczywiście, o przedstawienie tej prawdy całej 

ludzkości. Jednakże, z powodu maji, my zamiast czerpać święte nauki z tego 

wydarzenia podajemy w wątpliwość boskość Pana i nie potrafimy w pełni uwierzyć, 

że ta ludzka postać należy do samego Narajany.  

Gdy przyjrzymy się bliżej jak Rama, Sita i Lakszmana chodzili po lasach, 

stwierdzimy, że szli rzędem, jedno za drugim. Możemy przyrównać trzy palce do 

trzech członków tej grupy. Pierwszy palec, wskazujący, reprezentuje Ramaćandrę. 

Podczas marszu Rama idzie przodem, za nim – Sita, a za Sitą – Lakszmana. Tutaj 

Rama jest Paramatmą, Sita reprezentuje maję, a Lakszmana jest typowy dla dźiwy. W 
tej sytuacji, gdy Lakszmana, dźiwa, chce spojrzeć na Ramę, Paramatmę, na 

przeszkodzie ma znajdującą się miedzy nimi maję w postaci Sity. Co Lakszmana 

powinien zrobić w tym położeniu? Czy powinien arogancko kazać Sicie odsunąć się? 

Nie może tego zrobić, gdyż Rama nie zniósłby takiego postępowania. Powinien 

poprosić Sitę: „Matko, chciałbym zobaczyć Paramatmę.” Jeśli jednak zacznie 

sprzeczać się z mają, nalegając by się odsunęła, nie dostąpi wizji Ramaćandry, czyli 

boskości. Paramatma  zawsze jest otoczona przez maję. Nosi ona maję jako swoje 

ciało. Maja jest nieodłączną częścią ciała Paramatmy. Nikt nie zgodzi się na 

oderwanie części swojego ciała. Traktujcie Sitę jako maję. Wizji Ramy, czyli 

Paramatmy, można dostąpić poprzez nią i modląc się do niej.  

Widzimy stąd, że Sita odpowiada za naszą niemożność urzeczywistnienia 

prawdziwej postaci Paramatmy. Sita odpowiada także za nasze zrozumienie 

Paramatmy. Jak już mówiliśmy, umysł człowieka odpowiada za jego wyzwolenie i 

zniewolenie. Tutaj funkcja maji jest podobna do funkcji umysłu. Umysł posiada 
własną specjalną formę czy postać. Tę formę przyjmują nasze złudzenia.  

Oto kawałek tkaniny. W rzeczywistości nie jest to tkanina. Jest to faktycznie 

zbitek nici. Patrząc na to głębiej, stwierdzamy, że nie są to nici, lecz tylko bawełna. 

Jeśli wyciągniemy z tkaniny nitka po nitce, postać tkaniny zniknie – już więcej jej nie 

będzie widać. Podobnie, umysł jest zlepkiem pragnień. Te pragnienia, niczym nici, 

stanowią to, co możemy nazwać tkaniną umysłu. Tak jak tkanina znika, gdy usunie się 

nici, z umysłu nic nie zostanie, gdy usunie się wszystkie pragnienia. Umysł nie ma 

własnej formy. Skutek usunięcia pragnień nazywa się mukti, czyli wyzwolenie. Proces 

ten opisuje się też jako zmniejszanie i usuwanie własnych odpowiedzialności i 

pragnień. Nasze życie to długa podróż. Jeśli w tej długiej podróży mamy ze sobą 

niewielki bagaż, podróżowanie jest przyjemne. Wielu z was, którzy podróżowali 

pociągiem, widzieli motto: „Mniejszy bagaż czyni podróż łatwą i przyjemną.” W 

życiu, które jest jak długa podróż pociągiem, pragnienia stanowią bagaż. Powinniśmy 

minimalizować pragnienia, aby zmniejszyć bagaż. W zniewolenie popadamy właśnie z 

powodu tych pragnień. Takie zniewolenie prowadzi do cierpień i trudności. 
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Jak wspominaliśmy wczoraj, Rama stał się bliski Sicie, gdyż poświęciła 

wszystko, co miała, porzuciła wszystko i uznała, że Rama jest jedyną rzeczą, której 

chciała. Ale w Dandakaranji, w Pańćawati zapragnęła złotego jelenia i poprosiła o 

niego, przez co Rama stał się dla niej odległy. Właśnie w tym kontekście mówimy, że 

tam gdzie jest kama, czyli pragnienia, tam nie może być Ramy. Tam gdzie jest Rama, 

tam nie może być kamy. Światło i ciemność nie mogą współistnieć w tym samym 

miejscu. Skutkiem przeszłej karmy każdego człowieka jest jego szczęście lub 

nieszczęście. 

Z Ramajany wiemy, że gdy Rama poszedł za złotym jeleniem, słychać było 

wołanie „Sito! Lakszmano!” Lakszmana dobrze wiedział, że pochodzi ono od Marići, 

dlatego nie zwracał na nie uwagi. Opiekował się Sitą. Wykonując ten swój obowiązek, 

starał się ją ochraniać. Gdy to wołanie usłyszała Sita, przestraszyła się i była 

zdezorientowana. Wywierała przesadny nacisk na Lakszmanę, mówiąc, że Rama jest 

w niebezpieczeństwie. Nalegała, by Lakszmana natychmiast poszedł Ramie na 

ratunek. Lakszmana dobrze znał podstępy i oszustwa rakszasów, dlatego powiedział 
do niej: „Nie, nie wolno ci wierzyć takim rzeczom; są to sztuczki. Żadna krzywda nie 

może spotkać mojego brata Ramę.” Ale słowa Sity były bardzo dalekie od rozsądku. 

Wyglądało to tak, jak gdyby całkiem straciła zdolność klarownego myślenia. Zaczęła 

wypowiadać ostre słowa. Lakszmana nie mógł ich znieść. Nie widząc innego wyjścia, 

niechętnie oddalił się, zostawiając Sitę samą. Na słowa, jakie wtedy wypowiedziała 

Sita, niewinny Lakszmana w ogóle nie zasługiwał. Sita nie była zwykłą kobietą. Była 

małżonką samego Narajany. Była inkarnacją bogini Lakszmi. Niemniej i jej dotyczy 

nieuchronne prawo, sprawiające, że każdy musi doświadczyć skutków własnych karm. 

I to też zostało tutaj pokazane.  

Po śmierci Rawany, Rama wypowiedział wiele ostrych słów, każąc Sicie 

przejść próbę ognia, by udowodniła swoją czystość. Chciał ją sprawdzić i dać światu 

przykład. Sita czekała na wizję Ramy przez dziesięć miesięcy, a kiedy się pokazał, nie 

okazał jej żadnego współczucia, lecz nawet wypowiedział bardzo ostre słowa. Gdy 

Sita zalała się łzami, on wcale nie okazał jej życzliwości ani litości. Wręcz przeciwnie, 
był tak szorstki, że powiedział: „Sito, nie okażę ci żadnej łaski. Możesz zdecydować 

się żyć z Lakszmaną lub Bharatą.” Sita nie była zwyczajną osobą. W chwili, gdy 

Rama wypowiedział te słowa, ona zrozumiała, że był to skutek ostrych słów, jakie 

wypowiedziała do Lakszmany. Skutki własnej karmy są tak pewne, że nie da się ich 

uniknąć. Ta sytuacja w Ramajanie bardzo dobrze ilustruje prawo karmy i ustanawia 

przykład dla ludzkich istot. Uczy, że ludzie powinni zawsze być dobrzy, czynić dobro 

i widzieć dobro. 

W innych epizodach też spotykamy się z ważnymi ilustracjami. Gdy Rama 

został władcą, Sita była w zaawansowanej ciąży. Pod ramaradźją (władaniem Ramy) 

władca przykładał wielką wagę do słów poddanych. Mamy tu do czynienia z 

konfliktem obowiązków małżeńskich z obowiązkami króla. Rama zastanawiał się: 

„Czy moje obowiązki jako męża są ważniejsze niż obowiązki jako króla?” Doszedł do 

wniosku, że obowiązki króla są ważniejsze. Obowiązki męża są personalne, zaś 

obowiązki króla dotyczą całego społeczeństwa. Uznawszy, że jego obowiązki jako 

króla są ważniejsze, postanowił wysłać Sitę do lasu. Ludzie myśleli, że była to surowa 
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decyzja, ale Rama nigdy nie schodził ze ścieżki dharmy, nawet w najtrudniejszych 

okolicznościach. 

Weźmy jeszcze inne zdarzenie z tej opowieści. Wiemy, że gdy Rama z Sitą i 

Lakszmaną jechali rydwanem do lasu na wygnanie, za nimi pędził pogrążony w 

smutku Daśaratha. Król wołał: „Zatrzymajcie się, zatrzymajcie.” Sumanta, który 

powoził rydwanem, spojrzał na Ramaćandrę, jakby chciał zapytać: „Czy mam 

posłuchać polecenia Daśarathy i zatrzymać rydwan, czy jechać dalej?” Ramaćandra 

powiedział: Jedź, jedź.” Po przejechaniu pewnej odległości Sumanta spytał 

Ramaćandrę: „Dobrze byłoby, gdybym i ja musiał przez lata pozostawać z tobą w 

lesie, ale będę musiał wrócić do miasta. Tam Daśaratha spyta: ‘Dlaczego nie 

zatrzymałeś rydwanu, gdy ci kazałem?’ Co mam mu odpowiedzieć?” Ramaćandra 

odrzekł: „Powiedz, że nie słyszałeś jego słów.” Czy nie jest to nieprawda? Nie, w tych 

słowach nie ma nieprawdy. Istnieje wiele na to uzasadnień. Ramaćandra musiał udać 

się do lasu i im szybciej tam by się znalazł, tym lepiej. Gdyby opóźniał odejście, 

przyprawiałby rodziców o dalszy wielki smutek i cierpienie. Innym powodem było to, 
że podczas bitwy między dewami i rakszasami Daśaratha złożył Kajkeji obietnicę i 

teraz chciał ją spełnić. Obietnicę złożył jako król. Aby ją spełnić, jako król skazał 

Ramaćandrę na wygnanie do lasu. Jednak w dniu, gdy Daśaratha kazał zatrzymać 

rydwan, aby móc jeszcze raz spojrzeć na Ramaćndrę, robił to jako ojciec. Tego 

polecenia nie wydaje jako król. Polecenie to dotyczy relacji między ojcem i synem, co 

nie ma żadnego związku z byciem królem.  

Rama powiedział do Sumanty: „Wykonywałeś polecenia króla. Nie posłuchałeś 

poleceń ojca.”  Powinniśmy zauważyć to ważne rozróżnienie między królem i ojcem, 

jakie uczynił Rama. Gdy w dawnych czasach ktoś, powiedzmy Yellaya, miał czterech 

synów i zostawał ministrem, uznawał, że jako minister nie ma dzieci, ale wszyscy 

ludzie kraju są jego dziećmi i w takim przekonaniu o nie dbał. Dzisiaj jednak, w chwili 

gdy Yellaya staje się ministrem, jego czworo dzieci stają się ważne. Ludzie zajmujący 

wysokie stanowiska nie dostrzegają faktu, że stanowisko łączy się z 

odpowiedzialnością. Porównując dzisiejszą sytuację z czasem ramaradźji widzimy 
wielką różnicę. 

Riszi są liderami świata, tzn. wytyczają kierunki. Historia przypisuje wielkim 

riszim rozmaite ludzkie cechy. Oni wszystkie takie cechy zawsze wykorzystywali dla 

dobra ludzi. Osoby, które nie rozumieją tej prawdy, komentują i dyskutują zachowanie 

tych wielkich riszich. Riszi zawsze byli totalnie bezinteresowni. Wszystkie ich 

działania były nastawione na pomyślność ludzi. Ważne wydarzenia opisane w świętej 

Ramajanie stanowią przykłady takich ideałów. Każde słowo Ramajany ma potencjał 

mantry. Rama zaprezentował siebie jako ideał ludzkiej istoty. 

 

Uczniowie i studenci! 

Wy odpowiadacie z dobro tego kraju, dlatego trzeba, byście zrozumieli 

wewnętrzne znaczenie Ramajany. Byłoby niedobrze, gdybyście myśleli, że są to tylko 

historie, które ktoś wymyślił i że nie mają one odniesienia do treści waszego życia. Są 

to wydarzenie opowiedziane przez maharszich i stanowią dla was wzory do 

naśladowania na każdym etapie życia, w każdej sytuacji, na każdym stanowisku i w 
każdych okolicznościach. Jednak my dzisiaj nie staramy się utrzymywać myśli i 
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intelektu na właściwej ścieżce. Inteligencję, która została wam dana w celu 

zrozumienia kim jesteście, używa się do zrozumienia wszystkiego na świecie oprócz 

siebie. 

Jeśli inteligencję otrzymaną w celu introspekcji i poszukiwania atmy używa się 

do zapewnienia pożywienia, życie takie nie ma sensu. Pożywienia poszukują i 

zdobywają nawet ptaki i zwierzęta. Urodzić się ludzką istotą tylko dla zdobywania i 

spożywania pożywienia to wstyd. Jak macie poznać własną twarz, jeśli lustro 

otrzymane do przeglądania się będziecie używać do oglądania twarzy innych?  

Bóg obdarzył was tą inteligencją, abyście mogli zrozumieć siebie i 

urzeczywistnić własną prawdziwą naturę. Przede wszystkim starajcie się dowiedzieć 

się, kim jesteście. Takie dociekanie automatycznie stanie się dociekaniem jaźni i 

poprowadzi do pytań typu „Kim jestem? Czy jestem tym ciałem? Czy jestem tym 

umysłem? Czy jestem tym intelektem?” itp.  

Gdy zastanowicie się nad tymi pytaniami, zrozumiecie, że nie jesteście żadną z 

tych rzeczy. Na przykład, mówicie: „To jest moje ciało.” Mówiąc to, dajecie do 
zrozumienia, że jesteście czymś innym, że ciało jest oddzielne i że nim nie jesteście. 

Musicie zrozumieć tę prawdę. Tę chusteczkę mogę w każdej chwili odrzucić i stać się 

całkowicie od niej oddzielony. Gdy mówicie, że to ciało jest wasze, umysł jest wasz, 

intelekt jest wasz itd., znaczy to po prostu, że jesteście różni od ciała, umysłu i 

intelektu. Jesteście w ciele, w umyśle, jesteście wszędzie, ale one nie są w was. Należą 

do was, ale nie są tym samym, co wy.  

Zbadajmy bliżej tę sytuację. Tak, one są wami, ale wy nie jesteście nimi. Co to 

implikuje? Gdy mówicie, że jesteście tymi rzeczami, jest to właściwe. Gdy mówicie, 

że nie jesteście tymi rzeczami, jest to też właściwe. Jak to możliwe? Mamy niewielką 

kadź z wodą. Zaglądacie do niej i widzicie swoje odbicie w wodzie. Mówicie wtedy, 

że to wy. To, co widzicie jako odbicie, to wy. A ja mówię, że nie, że to nie wy. Jeśli 

upieracie się, że to odbicie to wy, biorę kij i uderzam w odbicie, a wy nie odczuwacie 

bólu. Jak wtedy możecie utrzymywać, że odbicie to wy? Jest to obraz, a nie wy. Ale to 

wy. Jeśli będę obrażał ten obraz, będziecie się gniewać. Gdy biję obraz, nie czujecie 
bólu, ale jeśli go obrażę, czujecie się urażeni. Oznacza to, że jesteście w nim, ale nie 

jesteście z nim tożsami. W podobny sposób jesteście obecni wszędzie. Jesteście obecni 

w obrazie, jesteście wszechobecni i jesteście boscy. W takim właśnie kontekście i 

zgodnie z prawdą powiadam, że nie jesteście jedną osobą, ale trzema. Tą, o której 

myślicie, że nią jesteście, tą, o której inni myślą, że nią jesteście i tą, którą naprawdę 

jesteście. Ciało, umysł i atma reprezentują te trzy różne aspekty.  

Dzisiaj rano jeden z wykładowców przedstawił znaczenie litery W. Sprytnie 

wywnioskował, że oznacza ona kobietę (ang. woman), gdyż można pokazać, że 

zarówno za pomyślność jak i upadek świata odpowiadają tylko kobiety. Tylko od nich 

zależy to, czy świat będzie się poprawiał i stawał miejscem, w którym żyje się w 

szczęściu, czy świat wzniesie się na wyżyny chwały. W Bhagawad Gicie mówi się, że 

kobiety mają bardzo szczególną cechę i że powinny być stawiane na pierwszym 

miejscu we wszystkim. Nasz kraj opisuje się jako matkę. Przyrodę porównuje się do 

matki. Gdy przewrócimy się i doznajemy bólu, wołamy „Amma (matko),” a nie „Appa 

(ojcze).” We wszystkich takich sytuacjach, gdzie używamy symboliki matki, mamy do 
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czynienia ze szczególną pozycją kobiety. Kobieta może wprowadzić mężczyznę na 

wyżyny chwały, ale też może ściągnąć go w najgłębsze upodlenie.  

Istnieją trzy święte słowa: praca, oddawanie czci i mądrość. W języku 

angielskim wszystkie zaczynają się na literę W (work, worship i wisdom). Są też inne 

trzy słowa zaczynające się od tej litery i reprezentujące rzeczy, które sprowadzają was 

na głębie destrukcji: wino, kobieta i bogactwo (wine, woman i wealth). Na świecie 

możecie spotkać ludzi na wysokich stanowiskach i o wielkiej władzy, takich jak 

generał, który dowodzi tysiącami żołnierzy, albo sędzia sądu najwyższego, który 

posiada władzę karania według własnego uznania. W wielkich koledżach uczą się 

tysiące studentów. Dyrektor takiej placówki posiada taką władzę, że samo 

wypowiedzenie jego nazwiska wywołuje strach u studentów. Czy generał, który 

rozkazuje wszystkim swoim żołnierzom, sędzia sądu najwyższego ciesząc y się taką 

władzą, czy dyrektor koledżu, który przeraża tysiące studentów, może wykazać się 

ułamkiem takiej władzy w stosunku do swojej żony? Możemy wyciągnąć stąd niosek, 

że kobieta posiada jakąś boską siłę. Dzięki niej Sita mogła zdobyć Ramę, który dla 
innych jest niełatwo osiągalny. 

Gdy słyszymy nazwę mango z Vijayawady, które nazywa się „rasam” (słodki 

syrop), sama ta nazwa wywołuje w nas uczucie, że jest to bardzo smaczny owoc. 

Usłyszenie jej zwraca naszą uwagę i myślimy, że jest to bardzo słodki owoc.  Ale gdy 

go zobaczymy i spróbujemy, nabieramy wątpliwości, czy on faktycznie jest słodki, czy 

kwaśny. Podobnie, gdy słyszymy imię Boga, niewątpliwie wielce ono nas pociąga. 

Ale gdy ten sam Bóg przyjmuje ludzką postać, zaczynamy mieć wątpliwości. Za takie 

wątpliwości odpowiadają zmiany formy, które są naturalną cechą całego stworzenia.  

Wszystko, co widzimy wokół siebie, jest wytworem przyrody. Jest to po prostu 

przejaw stworzenia i nazywa się naturą. W stworzeniu występuje wielka rozmaitość 

słabości, a ich źródłem jest samo stworzenie. Każda słabość w człowieku jest tylko 

wyrazem jego kobiecości. Na tym świecie, który jest jak scena, mężczyzna i kobieta są 

jedynie aktorami odgrywającymi męską i żeńską rolę. Jednakże, tylko dlatego, że ktoś 

przyjmuje rolę mężczyzny lub kobiety w tej sztuce, nie można twierdzić, że niektórzy 
są mężczyznami, a inni kobietami.  

Oto mały przykład. W Anantapurze jest gimnazjum dla dziewcząt. W dniu 

rocznicy w tym gimnazjum uczennice wystawiają kilka przedstawień. W 

przedstawieniach role królów i innych mężczyzn grają dziewczęta. Niezależnie czy 

jest to król, czy królowa, czy jest to mężczyzna czy kobieta, wszystkie role grają tylko 

dziewczęta. W tym dniu na scenie wyglądają jak mężczyźni, ale w rzeczywistości, są 

to tylko dziewczęta, są to kobiety. W przedstawieniu, na scenie jedynie odgrywają 

role. W rzeczywistości nie są ani królami ani mężczyznami. Podobnie jest w całym 

stworzeniu. Świat jest jak gimnazjum dla dziewcząt. Na scenie świata myślimy, że 

niektórzy są kobietami, a inni mężczyznami. Tak to tylko wygląda, ale nie jest 

prawdziwe. Wszyscy cierpią na słabości takie jak głód, gniew, zazdrość, zmęczenie 

itd. Każdy posiada wszystkie te słabości, co wskazuje, iż wszyscy są kobiecy. Jest 

tylko jedna osoba, która nie ma tych cech. Nazywa się ją Purusza i jest to Paramatma. 
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Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Aby dostąpić wizji Paramatmy, powinniśmy odrzucić ludzkie słabości, takie 

jak porywczość i gniew. W szczególności wy, młodzi ludzie, powinniście potrafić 

panować nad swoim gniewem, nienawiścią, zazdrością i żądzą. Musicie je 

kontrolować. Jeśli nie podejmiecie prób i nie zapanujecie nad nimi w czasie, gdy 

jesteście młodzi, nie będzie możliwe uczynić tego, gdy dorośniecie. To jest właściwy 

wiek na zapanowanie nad zmysłami. A właśnie pragnienia zmysłowe niszczą was i 

wasz spokój. 

Gdy zdołacie zapanować nad pragnieniami, będziecie mogli mieć  cały świat w 

swojej dłoni. Gdy podporządkujecie się swoim pragnieniom i ambicjom, staniecie się 

podporządkowani wszystkiemu wokół siebie. Jeśli staniecie się niewolnikami swoich 

pragnień, staniecie się niewolnikami całego świata.  Ale jeśli zapanujecie i pokonacie 

swoje pragnienia, możecie podbić cały świat. Jeśli chcecie panować nad nimi tylko 

powierzchownie, nie będzie trwałych efektów.  Czy zabijecie węża ukrytego w 

mrowisku, gdy będziecie uderzać kijem w mrowisko? Tylko powierzchowne 
panowanie nad zmysłami nie byłoby właściwe. Trzeba kontrolować złe idee i myśli, 

jakie przychodzą do ciała. Umysł jest jak mrowisko. Z tego mrowiska umysłu będą 

wypełzać liczne jadowite myśli, niczym jadowite węże. Powinniście potrafić usypiać 

te węże za pomocą świętych myśli o Bogu. Ten wasz wiek jest święty. Zmarnowanie 

tego świętego okresu i nie wypracowanie z niego dobrych skutków byłoby godne 

ubolewania. W swoich czynach nie powinniście skłaniać się do naśladowania czy 

kopiowania innych. Jeśli od dzisiaj zdołacie pozbyć się takich cech i zapanować nad 

swoimi myślami, w przyszłości będziecie w stanie nabyć sił, dzięki którym zbliżycie 

się do Boga. 

Jeśli tak dobre skutki nie wypłyną z uczestnictwa w tych letnich zajęciach i 

seminariach, jaki pożytek z ich prowadzenia? Jaki sens ma oddawanie zepsutego 

samochodu do naprawy w warsztacie, jeśli ma z niego wrócić ciągle zepsuty? Wiele 

uszkodzonych samochodów, bez śrub i nakrętek, w postaci uczącej się młodzieży, 

zostało odstawionych do tych warsztatów z seminariami na temat Ramajany. 
Pochodzą ze wszystkich części naszego kraju. Gdy wrócą w swoje strony, będą miały 

jakąś wartość tylko wtedy, gdy zostaną naprawione i doprowadzone do dobrego stanu. 

W przeciwnym wypadku przyjeżdżanie na te warsztaty nie ma sensu.  

Tacy uczniowie i studenci, którzy przyjechali tutaj, nie powinni wracać w takim 

samym stanie, w jakim przybyli. Powinni przetransformować się w idealnych 

mężczyzn i idealne kobiety. Mam nadzieję, że w taki właśnie sposób dacie przykład 

innym, którzy mogą tu po was przyjechać w następnych latach.  
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4. Lakszmana, oddany brat Ramy  

 

Nawet gdy ktoś potrafi powtórzyć słowo w słowo treść 

Wed i wedang (tekstów obocznych Wed), nawet gdy 

potrafi pisać piękną poezję, jeśli nie ma czystego 

umysłu, na pewno czeka go upadek. Jakąż większą 

prawdę mogę wam przekazać? 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Jeśli ktoś na tym świecie chce prowadzić życie zwierzęcia, nie musi uczyć się 
panowania nad zmysłami. Ale, aby żyć jak ludzka istota, człowiek musi uczyć się 

samokontroli. Tak jak woźnica musi używać lejc do panowania nad końmi 

zaprzężonymi do rydwanu lub powozu, aby nie zjechać z drogi, tak samo człowiek, by 

kroczyć właściwą drogą, musi panować nad zmysłami wykorzystując swoje zdolności 

rozróżniania i odróżniania prawości od nieprawości, które są niczym lejce w jego 

rękach. 

Zwierzęta, takie jak bydło czy ptaki, nie mogą zmienić cech, które nabyli wraz 

z narodzinami. Na przykład, lew rodzi się jako okrutne zwierzę. Rodzi się i umiera 

jako okrutne zwierzę. Kot rodzi się z cechą łapania szczurów i ich zabijania. Żyje z 

tymi cechami. Zwierzęta te, ja by nie próbowały, nie mogą zmienić \ swoich złych i 

okrutnych cech. Możecie sadzać kota na krześle i podawać mu sattwiczne pożywienie, 

takie jak mleko, twaróg itd., próbując przemienić go, ale w chwili, gdy zobaczy 

szczura, skoczy, by go zabić. Zatem, zwierzęcia, które rodzi się okrutne, mimo 

usilnych starań nie zdołamy zmienić. Z człowiekiem jest jednak inaczej.  
Człowiek może urodzić się okrutnym, ale dzięki kontaktowi z dobrymi ludźmi, 

żyjąc wśród dobrych ludzi, w dobrym środowisku może się zmienić. Mówi się, że 

spośród wszystkich istot rodzących się z łona matki, najtrudniej urodzić się 

człowiekiem. Nawet gdy człowiek urodzi się ze złymi cechami, będzie miał pod 

dostatkiem okazji do pozbycia się takich cech przez kontakt z dobrymi ludźmi. 

Lakszmana miał szczęście i urodził się z dobrymi cechami. Jednak tak panował nad 

swoimi zmysłami, że nabył dalsze dobre cechy. Był osobą o dobrym zachowaniu i 

dobrych myślach, Zawsze był gotowy wypełniać polecenia Ramy. Był synem Sumitry. 

Od samego urodzenia, przez całe dzieciństwo nie odstępował Ramy. Przez pierwsze 

dwa dni po urodzeniu nie przyjmował pokarmu i cały czas płakał za Ramą. Matka 

Sumitra i ojciec Daśaratha nie znali przyczyny ciągłego płaczu, więc próbowali 

podawać mu rozmaite lekarstwa. Próbowali też wielu tantr (zaklęć), mantr i jantr 

(amuletów), ale nic nie pomagało i płacz Lakszmany nie ustawał. 

Gdy doniesiono o tym Wasiszcie, rodzinnemu guru, ten zastanawiał się przez 

chwilę, próbując zrozumieć przyczynę za pomocą boskiego wglądu. Zrozumiał, że 
powodem zaistniałej sytuacji jest fizyczna separacja Ramy i Lakszmany. Poradził, aby 

obu układać do snu w jednej kołysce.  

Gdy Sumitra zaniosła Lakszmanę do rezydencji Kauśalji i ułożyła go obok 

śpiącego Ramy, Lakszmana nie tylko przestał płakać, ale też zaczął przyjmować 
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pokarm i radował się towarzystwem Ramy. Dla Lakszmany oddzielenie od Ramy było 

równie przykre i kłopotliwe jak błogie było przebywanie przy nim.  

Od tego dnia Lakszmana chodził za Ramą niczym jego cień. Gdy nie było 

Ramy, Lakszmana nie mógł zasnąć nawet na chwilę ani nie chciał jeść. Gdziekolwiek 

Rama szedł, on postępował za nim jak cień. Oddanie Ramie było u niego tak silne, że 

serce miał przepełnione odczuciem, iż wszystko w rzeczywistości należało do Ramy.  

Przed zesłaniem Ramy do lasu, Kajkeji zażądała dwóch rzeczy. Po pierwsze, jej 

syn Bharata ma zostać królem, a po drugie, Rama ma pójść na 14 lat do lasu i żyć tam 

jako sannjasin (asceta). W żadnym z tych żądań Kajkeji nie było wzmianki o 

Lakszmanie. Ale, gdy Rama przygotowywał się do pójścia, przyłączył się do niego też 

Lakszmana. Podobnie jak Rama, przywdział łykowe  odzienie. Patrząc na ubranie, 

jakie założył Rama na drogę do lasu i widząc jak wygląda, Lakszmana uznał, że i on 

powinien nosić podobne ubranie i podobnie wyglądać.  

Przez 14 lat spędzone w lesie Lakszmana zachowywał się tak, jak gdyby był 

jednym z Ramą. Całą swoją energię i czas pożytkował na opiekę i służenie Ramie i 
Sicie. Trudno sobie wyobrazić, jak Rama i Sita mogliby przeżyć ten czas, gdyby nie 

było Lakszmany. Tę ważną rolę Lakszmany pięknie opisał Tulsidas w swojej wersji 

Ramajany. Tulsidas napisał, że gdy Rama wracał jako zwycięzca do Ajodhji ze swoją 

flagą zawieszoną wysoko, mieszkańcy Ajodhji z nabożeństwem oddawali cześć fladze 

i masztowi, na którym wisiała. Ten opis zawiera ważne wewnętrzne znaczenie. Maszt 

oznacza tutaj Lakszmanę. Maszt jest równie ważny jak sama flaga. W istocie, gdyby 

nie było masztu, flaga nie mogłaby w ogóle powiewać. Tak więc, Lakszmana stał się 

niezachwianym wsparciem dla Sity i Ramy. W opowieści Ramajany Pan w ludzkiej 

postaci odgrywał rolę Ramy, ale i Lakszmana miał ważną rolę. Całe życie Lakszmany 

było poświęcone wykonywaniu poleceń Ramy. Jednakże w dwóch przypadkach 

Lakszmana, mimo że wiedział iż źle postępuje, nie posłuchał poleceń Ramy. Pierwszy 

z tych przypadków dotyczy zdarzenia, gdy Marića pojawił się jako jeleń. Gdy Rama 

ścigał Marićę, Sita i Lakszmana usłyszeli głos Marići proszący Lakszmanę o pomoc i 

wzywający Sitę. Jakie polecenia wydał wcześniej Rama? Lakszmana miał pozostać na 
miejscu i strzec Sity. Sita, słysząc wołanie, wypowiedziała ostre słowa pod adresem 

Lakszmany i nawet zagroziła, że jeśli nie pójdzie, ona popełni samobójstwo przez 

spalenie się. 

Słuchając surowych słów Sity, Lakszmana pomyślał, że jeśli jej nie zostawi i 

nie pójdzie za Ramą, Sicie może się stać coś złego. Aby nie wyrządziła sobie 

krzywdy, Lakszmana po raz pierwszy nie posłuchał poleceń Ramy.  

Trudnych sytuacji było więcej. Na przykład, gdy Sita była w zaawansowanej 

ciąży, Lakszmana miał ją wywieźć do lasu. To mu się nie podobało, ale wywiózł Sitę. 

Zrobił to tylko dlatego, by wypełnić polecenia Ramy. Kiedy indziej, gdy Sita wróciła z 

Lanki i gdy szykowała się do wejścia w ogień w celu dowiedzenia swojej niewinności, 

Lakszmana miał przygotować ognisko. I tu Lakszmanie nie podobała się ta próba 

ognia, ale przygotował drewno, by wypełnić polecenia Ramy. Niezależnie w jak 

trudnych stawał sytuacjach, zawsze stosował się do poleceń Ramy.  

Drugi przypadek, kiedy Lakszmana nie posłuchał poleceń Ramy, zdarzył się 

pod koniec doczesnego życia Ramy. Do Ramy przybył bóg czasu Rudra. Zanim 
rozpoczął rozmowę z Ramą, powiedział, że podczas rozmowy nikt nie może wejść do 
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pomieszczenia, gdzie przebywali. Dlatego Rama wezwał Lakszmanę i kazał mu stanąć 

przy wejściu i pilnować, aby nikt im nie przeszkodził. Rama zdawał sobie sprawę z 

tego, że jest to trudne zadanie i że skutecznie może je wykonać tylko Lakszmana. W 

czasie, gdy Lakszmana pilnował wejścia, przyszedł Durwasa i chciał wejść do 

pomieszczenia. Lakszmana, który miał polecenie nie wpuszczać gości, z wielką 

pokorą powiedział mu, że ponieważ Rama właśnie rozmawia z kimś innym, on 

powinien chwilę zaczekać. Jednak Durwasa bardzo się rozzłościł i zagroził 

zniszczeniem w jednej chwili Ramy, Lakszmany i całego miasta Ajodhja. Wtedy 

Lakszmana uznał, że lepiej pozwolić Durwasy wejść niż jeszcze bardziej rozgniewać 

riszego i narazić miasto. 

W ten sposób Lakszmana spędził całe życie na służeniu Ramie i tylko bardzo 

rzadko nie wypełniał jego poleceń. Ale nawet gdy zdarzyło mu się nie 

podporządkować Ramie, działo się to wyłącznie przez wzgląd na innych. Cała praca, 

jaką wykonał, była dla dobra innych.  

Podczas bitwy przeciwko Rawanie odbyła się walka Lakszmany z synem 
Rawany Indradźitem. Trwała ona pełne trzy dni, po których w końcu Indradźit poległ. 

Wówczas przyszedł Rama, objął Lakszmanę i powiedział, że jest tak szczęśliwy, jak 

byłby, gdyby znalazł Sitę. Najtrudniejszą rzeczą w całej bitwie z Rawaną było 

pokonanie Indradźita. W rzeczy samej, łatwiej było zabić samego Rawanę. Widząc 

zwycięskiego Lakszmanę, Rama był zachwycony.  

Rama często mawiał do innych, np. do Wibhis zany,  że trudno znaleźć takiego 

brata jak Lakszmana. Do Sugriwy i innych mówił, że zadanie, które zakończył, udało 

się tak wykonać tylko dzięki obecności Lakszmany i że on sam nie mógłby tego 

dokonać. Jeśli dzisiaj chcemy mieć wzór relacji między braćmi, powinniśmy wziąć 

przykład Lakszmany z Ramajany. Dzisiaj jednak stosunki między braćmi są naprawdę 

bardzo złe. Jeden brat nie może znieść powodzenia drugiego; zazdroszczą sobie, a 

nawet posuwają się do wzajemnego zabijania. Świętych i dobrych cech Lakszmany nie 

da się opisać. 

Przez wszystkie lata służenia Sicie i Ramie, siadywał u ich stóp i nawet nie 
spojrzał uważniej Sicie w twarz. Gdy Rawana uprowadzał Sitę nad górą Ćitrakuta, ona 

upuściła kilka ze swoich klejnotów, tak by ludzie mogli je znaleźć i donieść o tym 

Ramie. Gdy Rama i Lakszmana zaprzyjaźnili się z Sugriwą, on przyniósł klejnoty, 

które jego pobratymcy znaleźli, i pokazał je Ramie. Wtedy Rama zapytał Lakszmanę, 

czy rozpoznaje klejnoty. Lakszmana odrzekł, że nic nie potrafi powiedzieć o innych 

klejnotach, ale oczywiście może rozpoznać te, które Sita nosiła na stopach. Gdy Rama 

dopytywał się dlaczego właśnie te rozpoznaje, on odpowiedział, że codziennie rano 

chodził do niej i dotykał jej stóp, dlatego całkiem dobrze je zna.  

Lakszmana traktował żonę brata jak własną matkę i patrzył tylko na jej stopy. 

Nigdy nie patrzył jej w twarz. Zawsze gdy zdarzało się, że jakaś kobieta przechodzi 

przed nim, on spuszczał nisko głowę. Lakszmana był człowiekiem przykładnego 

charakteru. Dzisiaj młodzi ludzie nie spuszczają wzroku nawet, gdy ich do tego 

zmuszamy. Jeśli używają wzroku do nieświętych celów, na pewno nastąpi u nich 

zaburzenie umysłu. Najważniejszą sadhaną (praktyką duchową) jest panowanie nad 

wzrokiem. Lakszmana miał święte myśli i umysł. Jeśli tylko weźmiemy go za idealny 
przykład i będziemy naśladować, bez wątpienia wzniesiemy się na wyższy poziom.  
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Oto inny przykład. Pewnego wieczora, gdy omawiano sprawy państwa, narada 

przeciągnęła się i Lakszmana wracał do domu dość późno. Lakszmana, Bharata i 

Śatrughna byli sami w rezydencji Ramy. Lakszmana pomyłkowo wszedł do pokoju 

Ramy. Zorientował się, że się pomylił dopiero, gdy zobaczył śpiącą Sitę. Szybko 

wybiegł i udał się do guru Wasiszthy. Upadł mu do stóp i prosił o poradę, jak może 

naprawić swój błąd i go odpokutować. 

Lakszmana miał tak czyste serce, że wejście do pokoju, gdzie spała żona jego 

brata, uważał za największy grzech, jaki można popełnić. Dzisiaj nie spotyka się 

takich ideałów nawet jako jakąś rzadkość. Gdy mąż opuszcza miejsce pobytu, jego 

młodszy brat zabiera bratową do kina. Lakszmana był wielką indywidualnością, która 

przestrzegała kodeksu postępowania tak, że mogło to stanowić przykład dla innych. 

Chociaż Lakszmana posiadał w sobie iskrę boskości, jednak można było to dostrzec 

tylko w boskiej obecności Ramy. Gdzie indziej, gdy był sam, zawsze prezentował się 

jak zwykły człowiek, a faktycznie jawił się słabszy niż zwykły człowiek.  

Oto mały przykład. Macie kamień, którym możecie wykrzesać ogień. Nawet 
gdy taki kamień przechowuje się przez długi okres w wodzie, może wygenerować 

ogień, gdy wejdzie w kontakt z drugim takim kamieniem. Podobnie, boskie moce 

obecne w Lakszmanie i Hanumanie ożywały tylko wtedy, gdy byli razem lub w 

towarzystwie Ramy. 

Gdy Indradźit i Lakszmana walczyli ze sobą, Lakszmana zemdlał. Indradźit 

próbował, co potrafił, aby zanieść go do Lanki. Chociaż był bardzo silny, nie mógł 

Lakszmany nawet ruszyć z miejsca. Gdy jednak przyszedł Hanuman i wypowiedział 

imię Ramy, Lakszmana, słysząc je, ożył na tyle, że Hanuman mógł zanieść go do 

obozu Ramy. Lakszmana tak był przywiązany do imienia Rama, że gdy ktoś tylko 

wymienił to imię, jemu wracały siły.  

Lakszmana zwykł okazywać swoją siłę tylko w obecności ludzkich istot lub 

rakszasów, ale nigdy nie przejawiał nawet jej ułamka w obecności Ramy. Tak 

szlachetne i dobre cechy posiadał.  

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

W tych kilku dniach poznaliśmy i zrozumieliśmy wielkie cechy Ramy 

przedstawione w Ramajanie. Zwróciliśmy też uwagę na ideały Ramy jako wzorce dla 

nas samych. Nasze życie może stać się dobre tylko wtedy, gdy to zrozumiemy.  
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5. Wszechprzenikająca atma 

 

Wszystkie istoty żywe na tym świecie mają jedną 

wspólną rzecz – wiecznego ducha. We wszystkich 

różnorodnych postaciach stworzenia, w jedności i 

różnorodności, mamy tylko ducha atmy i nic więcej. 

Esencję wszelkiej wiedzy stanowi zrozumienie właśnie 

tego aspektu 

 

Prawda jest czymś, co wszyscy muszą uszanować niezależnie od okoliczności. 
Prawdy nie da się zmienić argumentacją, komentarzami czy dyskusjami. Podobnie, 

wieczne prawdy zawarte w wedancie przejawiają się niezależnie od poszczególnych 

religii, wyznań czy społeczności.  

Wedanta oznacza ostateczną mądrość. Tutaj słowa mądrość i wiedza nie 

odnoszą się do wiedzy o rzeczach materialnych, muzyce czy jakiejś gałęzi wiedzy, 

lecz dotyczą wiedzy o boskości. Właśnie ta mądrość i wiedza o atmie ma jakieś 

znaczenie w życiu człowieka. Jest ona najważniejsza w poznawaniu siebie. Nie ma 

niczego bardziej użytecznego niż wiedza o własnej jaźni. Co rozumiemy przez wiedzę 

o własnej jaźni? Jest to wiedza o atmie. Poznanie atmy i własnej jaźni jest 

najpożyteczniejszym aspektem wiedzy człowieka.  

Czym jest ta atma? Czy jest tożsama z ciałem? Czy to nasz umysł? Czy jest 

tym samym, co intelekt? Czym jest atma? Czy można ją utożsamić z którąś z tych 

rzeczy? 

Mamy oczy. Oko patrzy na ciało i rozmaite narządy składające się  na nie. 
Całkiem jasne, że narządy ciała, które są widziane, i oko, które je widzi, są całkowicie 

różne. Oko patrzy nie tylko na ciało i jego narządy, ale też na wszystko wokół nas  – na 

stół, dom i otoczenie. Jest więc oczywiste, że rzeczy, które są oglądane, są różne i 

odrębne od oka, za pomocą którego widzimy te rzeczy.  

Mamy ogień, który spala materię. Dostarcza też jasności. To, co świeci i spala 

jest ogniem. Kim jest ten, kto patrzy na spalaną materię i na ogień, który ją spala? 

Jasno widzimy, że to, co jest spalane, jest różne od tego, co odpowiada za spalanie. To 

jest stół, to jest kubek. To jest chusteczka. Czym jest to, co sprawia, że te rzeczy 

przejawiają się, i umożliwia nam ich postrzeganie? Oto rodzaj lampy. Jest to 

narzędzie. To narzędzie świeci na te różne przedmioty i umożliwia ich widzenie. 

Podobnie, oko powinniśmy uznać za instrument. Skoro to oko, uznajemy za 

instrument, jak to narzędzie moglibyśmy utożsamić z atmą? To, co było teraz 

powiedziane, stosuje się nie tylko do oka, lecz także do ucha, które słyszy, języka, 

który czuje smaki, ręki, która wykonuje pracę, nosa, który wącha. Wszystkie te organy 

musimy uznać za instrumenty. Jak całe ciało, które składa się z tych narządów, 
mogłoby być czymś innym niż instrument? Jasne staje się więc, że ani narządy, ani 

ludzkie ciało nie jest tożsame z atmą. 

Przejdźmy teraz do umysłu i zbadajmy, czy istnieje szansa na utożsamienie go 

z atmą. Możemy zauważyć, że umysł jest tylko urządzeniem, dzięki któremu możemy 
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rozróżniać i myśleć. Umysł jest jedynie zlepkiem pragnień. Umysł, który stanowi 

zlepek pragnień, nie może być utożsamiony z atmą. 

Dochodzimy do intelektu. Łatwo zauważamy, że intelekt też jest instrumentem. 

To instrument, który może być używany na polecenie atmy. Znamy naturę intelektu. 

Załóżmy, że mamy w ręce nóż. Tym nożem próbujemy pokrajać owoc. To się może 

udać tylko wtedy, gdy nóż jest ostry. Umysł możemy potraktować jako nóż. Umysł, 

który jest nożem, możemy właściwie używać tylko wtedy, gdy ma ostrość, którą 

można nazwać inteligencją. 

Zaakceptowaliśmy fakt, że sam umysł jest instrumentem, zatem inteligencja, 

która jest tylko ostrością, cechą taką jaką przypisujemy nożowi, jest także cechą 

instrumentu. Czy intelekt może być czymś innym niż cechą? Dociekając w ten sposób 

krok po kroku, dojdziemy do wniosku, że intelekt czy inteligencja jest jak instrument.  

Następnym etapem jest życie. Życie w nas, czyli prana, ma tę własność, że gdy 

w nocy zasypiamy, całkowicie traci zdolność oceny, czy prana istnieje, czy nie. Prana 

w nas nie wie wtedy, czy ciało wdycha, czy wydycha. W stanie snu wszystkie narządy 
postrzegania stają się pasywne, nie funkcjonują. Czy gdy sam pan nic nie robi, jego 

słudzy będą w ogóle aktywni? I podobnie, czy gdy wszystkie narządy stają się 

pasywne, nie funkcjonują, prana będzie dalej aktywna? Jasne więc staje się, że prana 

powinna zostać zaklasyfikowana do narządów i że nie jest atmą. 

Teraz powinniśmy zapytać, jaką naturę ma atma. Obecna w każdym atma 

doświadcza świata za pomocą narządów. Nawet w stanie snu atma w subtelny sposób 

doświadcza intelektu i umysłu. Doświadczenia, jakich atma doznaje w stanach 

przebudzenia i snu, są także możliwe w stanie głębokiego snu. Dochodzimy więc do 

wniosku, że atma ma tę własność, że w żadnym z trzech stanów, jawy, snu i 

głębokiego snu, nie zmienia się. 

Te trzy stany w naszym opisie mogą mieć trzy różne nazwy i trzy różne 

aspekty, ale podczas tych zmieniających się stanów atma pozostaje w rzeczywistości 

niezmienna. We wszystkich trzech stanach jest taka sama. Weźmy na przykład mały 

talerz. Jest to srebrny talerzyk. Gdy nie podoba się nam postać talerza, możemy 
zanieść go do złotnika i przekształcić w postać łyżki. Po jakimś czasie łyżka może się 

nam przestać podobać; możemy zmienić tę postać w miseczkę. Najpierw był to 

talerzyk, potem łyżka, a potem miseczka. Zmianie ulegała forma i nazwa, ale srebro, 

podstawa wszystkich trzech form, nie zmieniała się. 

Podobnie jak zmieniała się postać i nazwa w przypadku talerzyka, łyżki i 

miseczki, tak samo zmieniają się stany przebudzenia, snu z marzeniami i głębokiego 

snu, ale atma (jak podstawa) pozostaje niezmienna we wszystkich stanach. Ważną 

rzeczą jest rozpoznanie tej stałej prawdy, że atma trwa niezmienna. Jeśli chodzi o „ja,” 

istnieją jego dwa rodzaje. W pierwszym znaczeniu oznacza ono zewnętrzną ludzką 

postać i ciało. Ten zewnętrzny aspekt doświadczacie za pomocą oka. Drugie „ja” 

odnosi się do wewnętrznego aspektu. Mamy zatem dwa aspekty: ciało i brahman 

wewnątrz ciała. Między nimi istnieje w was też pośredni aspekt – tożsamość „ja” z 

dźiwą. 

Ten pośredni aspekt między ciałem a brahmanem jest jak stan snu z 

marzeniami. Gdy mówimy „jestem ciałem,” odpowiada to stanowi przebudzenia, zaś 
„jestem brahmanem” – stanowi głębokiego snu. Te trzy formy, stany przebudzenia, 
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snu i głębokiego snu, są jedynie różnymi postaciami przypisywanymi niezmiennej 

atmie. Jednakże są one tylko odbiciami atmy i nie można ich z nią utożsamiać.  

Istnieje stan wyższy od tych trzech i nazywa się turija. Oto mały przykład. 

Patrzymy na naszą twarz w lustrze. Mówicie, że jest to wasza twarz. Ale, ściśle rzecz 

biorąc, nie jest ona identyczna z waszą twarzą. To, co widzicie w lustrze jest czymś 

szczególnym i różnym od waszej twarzy. W tym odbiciu wasze prawe oko zdaje się 

być lewym, a lewe – prawym. Nie da się stwierdzić identyczności tych dwóch twarzy. 

Trzeba przyjąć, że to, co widać w lustrze jest tylko odbiciem, a nie wami. Jest tak 

dlatego, że instrument, w którym widzicie siebie, czyli lustro, jest czymś różnym od 

was. Ten, kto widzi, jest różny od tego, co jest widziane. Tylko gdy to, co widzicie, i 

to, co jest widziane, są jednym i tym samym, możecie mówić o ich identyczności.  

Gdy „ja” utożsamia się z brahmanem w was, jest ono tym, co postrzegacie z 

punktu widzenia brahmana. W tym stwierdzeniu mówi się o waszej własnej jaźni jako 

„ja.” Aby wystąpiła prawdziwa tożsamość, to stwierdzenie powinno stać się 

bezinteresownym opisem waszej jaźni. W jaźni powinna być bezinteresowność. Taka 
jest prawdziwa jaźń. Gdy utożsamiacie swoje „ja” z ciałem, mówicie to z ego, czyli 

ahamkarą, w sobie. Jeśli utożsamiacie się z brahmanem w sobie, utożsamienie nie jest 

pełne, gdy mówicie to z samolubnej pobudki.  

W tym kontekście atmę trzeba uważać tylko za świadomość będącą świadkiem. 

Gdy występuje sama, jest prawdziwą atmą. Wy jesteście tylko świadkami. Dzięki 

narządom i swemu ciału jesteście świadkami wszystkiego wokół was. Atma jest 

obecna wszędzie. Na świecie nie ma miejsca, gdzie nie byłoby atmy. Ta wszechobecna 

atma wstępuje do formy, zbiornika w postaci ludzkiego ciała, i przez ten zbiornik 

korzysta z was. 

Aby zrozumieć i opisać prawdziwą naturę tego rodzaju atmy, Rama, 

Lakszmana, Bharata i Śatrughna udali się do guru Wasiszthy i rozpoczęli z nim 

dyskusję. Przedstawione wtedy nauki o atmie nazywa się Wasisztha Gitą. 

Na pierwszym kroku tego nauczania stwierdza się, że atma nie jest tamtym, 

atma nie jest tym. Dzięki temu eliminujemy wszystkie możliwe porównania. Natura 
atmy była w ten sposób dyskutowana i rozważana w dzieciństwie Ramy i jego braci 

miedzy nimi samymi i ich guru. To, co wówczas w takiej postaci dali światu, teraz 

nazywa się Wasisztha Gitą. 

Właśnie dzięki tym naukom Rama przyjął prawdę za podstawę i porzucił 

królestwo, które prawnie mu się należało. Nigdy nie żywił aspiracji do królestw. 

Ramaćandra przyjął prawdę za swój fundament i całą swoją karmę opierał na tym 

fundamencie. Mówi się Satjam nasti paro dharmah – nie ma prawdy wyższej niż 

dharma. Nie ma prawdy, która różni się od dharmy. 

Rama traktował satję i dharmę jako dwie fundamentalne ściany. Uważał je też 

za dwa koła rydwanu swojego życia. Głosił, że z pomocą satji i dharmy można wieść 

życie na tym świecie. Dlatego też powiedziano o nim Ramo wigraha wan dharmah – 

Rama jest ucieleśnieniem dharmy. Forma Ramy to dharma. Zachowanie Ramy jest 

prawdą. Ramę, Lakszmanę, Bharatę i Śatrughnę można kojarzyć z czterema 

puruszarthami (celami życia): dharmą, arthą, kamą i mokszą (prawością, dostatkiem, 

spełnieniem pragnień i wyzwoleniem). Rama postrzegał te cztery puruszarthy jako 
oddzielne. Przyjmował, że dharma jest podstawą, a moksza celem, który musimy 
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osiągnąć. Gdy mamy drabinę i chcemy wspiąć się po niej, drabina musi spoczywać na 

ziemi jako podstawie. Nasza drabina zawiera także cel, który musimy osiągnąć. Ta 

drabina opiera się na gruncie dharmy i sięga najwyższej rezydencji, którą jest moksza. 

Po drodze są dwa etapy: artha i kama. Te dwa etapy należy łączyć z jednej strony z 

dharmą, a z drugiej z mokszą.  Można przedstawić to prościej, mówiąc, że dharma i 

artha łączą się stanowiąc jedną część, a kama z mokszą – drugą. W przypadku 

pierwszej części, prowadząc dharmiczne życie możemy zdobyć bogactwo, czyli arthę; 

można też aspirować do zdobycia bogactwa ze względu na dharmę. Nie rozwijajcie 

kamy nastawionej na świat. Nie pragnijcie cieszyć się światem, lecz rozwijajcie kamę, 

czyli pragnienie, mokszy. Wszystkie wasze zarobki i nabytki powinny być związane z 

dharmą, a pragnienia – z mokszą. 

Bharata, stosując się do obietnicy danej Ramie na górze Ćitrakuta, cały czas 

spędzał w odosobnieniu we wiosce Nandigrama, dlatego nie widywał go żaden 

mieszkaniec Ajodhji. Przyrzekł on wieść takie samo życie, jakie prowadził 

Ramaćandra, nosić taki sam rodzaj odzienia, jaki nosił Ramaćandra i i jeść takie same 
korzenie i owoce, jakimi odżywiał się Ramaćandra.  

Po spędzeniu 14 lat w lesie i po śmierci Rawany Rama z Lakszmaną, Sugriwą i 

różnymi innymi osobami towarzyszącymi wracał do Ajodhji. Po drodze wstąpił do 

aśramu Bharadwadźy. Rama dobrze wiedział o umysłowej udręce Bharaty. Wiedział, 

że jeśli opóźni swój powrót nawet niewiele ponad 14 lat, Bharata prawdopodobnie 

wejdzie w ogień i zniszczy siebie. Dlatego posłał Hanumana, aby uprzedził Bharatę o 

rychłym swoim przyjeździe. Gdy Hanuman przybył do Nandigramy i powiedział 

Bharacie, że niebawem przyjedzie Rama, Bharata bardzo się ucieszył, popadając w 

ekstazę. Szybko przygotował Ajodhję na przywitanie Ramy. Wezwał Sumantę i 

poprosił o jego rydwan. Rydwan ten został postawiony na peryferiach Ajodhji, gdzie 

Bharata z niecierpliwością czekał na Ramę.  

Gdy pojawili się Rama, Lakszmana i Sita, Bharata padł przed nimi na twarz i, 

ponieważ był zachwycony, podszedł do brata Ramy i objął go. Czuł się bezgranicznie 

szczęśliwy. Posadził Ramę w rydwanie i osobiście nim powoził. Gdy tak jechali 
ulicami Ajodhji, mieszkańcy miasta nie mogli odróżnić Bharaty od Ramy. Działo się 

tak dlatego, że Bharata także nosił ubranie i włosy takie jak Ramaćandra. Ponadto 

jasność bijąca z twarzy Ramaćandry była dokładnie taka sama, jak jasność z twarzy 

Bharaty. Ich ciała były różne, ale idee, myśli i poglądy były identyczne. Podczas 

nieobecności Ramy Bharata ciągle myślał o Ramie i wypowiadał jego imię, co 

doprowadziło do tego, że forma Ramy i jego świetlistość wstąpiły w ciało Bharaty.  

Mówi się Brahmawid brahmajwa bhawati – ten, kto pozna brahmana staje się 

tożsamy z brahmanem. Ponieważ stale myślał o Ramie, przemienił się w Ramę. 

Mieszkańcy Ajodhji, którzy przyszli, by założyć Ramie girlandy, nie wiedzieli, który z 

nich był Ramą, a który Bharatą. Wszystkie girlandy chcieli założyć Bharacie , myśląc, 

że to Rama. Bharata szybko zorientował się w sytuacji i kazał dekorować brata. 

Bharata był tak głęboko oddany Ramie, że ludzie nie mogli odróżnić go od Ramy. 

Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że oddanie Lakszmany uzewnętrzniało się i zawsze 

można było je łatwo zauważyć. Lakszmana zawsze przejawiał atrybuty i cechy, 

podczas gdy Bharata nie miał ich, nie miał gun. Posiadanie formy i bezforemność są 
jak dwie nogi. Oto przykład. To jest poduszka. Jest ona pokryta tkaniną. Pod tkaniną 
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jest bawełna. Bawełna jest wewnątrz i jest też na zewnątrz w postaci tkaniny. Tkanina 

jest cechą i ma formę. Bawełna nie ma cech. Widzimy tu, że bezforemność zawiera się 

w formie, gdyż zewnętrzna tkanina zawiera bawełnę. W ujęciu wedanty możemy 

powiedzieć, że tkanina i bawełna są tym samym. Bharata stanowi przykład tej prawdy.  

Mieszkańcy Ajodhji bardzo cieszyli się na przyjazd Ramy. Z radością 

posprzątali wszystkie ulice i poczynili wszelkie niezbędne przygotowania do 

koronacji. Następnego dnia Rama został proklamowany królem, a Bharata juwaradźą 

(„młodym królem”, czyli następcą tronu). Po zakończeniu ceremonii, Rama i 

Lakszmana oświadczyli, że wszystko, przez co przeszli, miało na celu dobro i 

szczęście ludu. W tym czasie król imieniem Gandharwa nękał mieszkańców dwóch 

miast królestwa, Takszaśila i Puszkalawati. Mieszkańcy tych miast przyszli do Ramy i 

Lakszmany, przedstawili doznawane trudności i prosili o pomoc. Bharata, który 

rozumiał, że pomyślność poddanych i ich szczęście jest pomyślnością i szczęściem 

władcy, udał się z nimi, by zaradzić ich problemom. 

Bharata wyzwał króla Gandharwę do walki. Po zaciętej walce, trwającej siedem 
dni, z pomocą imienia Rama pokonał Gandharwę. Po tym zwycięstwie Bharata 

mianował jednego syna Gandharwy, Takszakę, królem Takszaśili, a drugiego , 

imieniem Puszkala – królem Puszkalawati. Wrócił do Ramy i powiedział, że już 

niczego nie chce, że nie ma żadnych ambicji, a tylko pragnie resztę swojego życia 

spędzić u jego stóp. 

Lakszmana i Bharata uważali, że ich całe życie należy do Ramy, a ich ambicją 

było być jak najbliżej Ramy. Całe życie poświęcili służbie Ramie.  

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Bardzo ważną sprawą jest to, byście zrozumieli pokazane w Ramajanie uczucia 

między braćmi i świętość takich uczuć. Nigdy, w żadnych okolicznościach bracia 

Ramy nie okazywali samolubstwa. Główną troską ich życia, obok tej bezinteresownej 

postawy, była służba ludziom. Te dobre cechy nabyli w młodości od guru Wasiszthy. 

Ukształtowali siebie tak, by stanowić ideał dla innych na całym świecie. Tyl ko gdy 
jeszcze za młodu zrozumiemy prawdziwą naturę satji i dharmy, w późniejszych latach 

będziemy mogli z tego zrozumienia uzyskiwać zbawienne skutki.  

Ten wasz wiek jest święty. W tym świętym wieku musicie postarać się 

zaszczepić w swoich umysłach tak dobre poglądy. Drzewo wyrośnie proste tylko 

wtedy, gdy młoda sadzonka jest prosta. Jeśli sadzonka wykrzywi się, drzewo też 

będzie krzywe. Czy duże wykrzywione drzewo może się wyprostować?  

Wy jesteście niczym delikatne młode rośliny. Jeśli na tym etapie zdołacie 

pozbyć się deformacji, możecie wyrosnąć na pożytecznych obywateli tego kraju. 

Właśnie po to otrzymaliście taką szansę w postaci tej letniej szkoły. Wasze ciało jest 

zaprawdę jak świątynia Boga. Powinniście dołożyć starań, aby świątynia ta była 

święta i czysta oraz wykorzystywana we właściwy sposób. Ze swojego ciała uczynicie 

żywą rezydencję Sanatany, odwiecznego Boga. 

Obok świętego umysłu, w świętości musicie utrzymywać też ciało. Obok 

świętego ciała, w świętości musicie utrzymywać też umysł.  
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6. Atma jest tożsama z brahmanem 

 

Atma, będąc najmniejszą wśród najmniejszych 

cząstek i największą wśród największych rzeczy, 

będąc obecna i występując jako świadek we 

wszystkich żywych istotach i nieożywionych rzeczach 

w stworzeniu, jest identyczna z brahmanem, a 

brahman identyczny z atmą. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Atmie nie da się przypisać upływającego czasu, a więc ograniczyć jej. Jest ona 

wszędzie stale obecna i nie ma ani dobrych cech, ani złych. Jest obecna jako 

najmniejsza rzecz wśród małych rzeczy i największa wśród nieskończenie wielkich.  

Tak jak ogień ma zdolność spalania, a słońce świecenia, tak atma jest 

wszechwiedząca. Nie zna ona smutku, przywiązania, nie doznaje żadnych odczuć, 

takich jakich doświadcza człowiek za pomocą pięciu zmysłów. Jest obecna we 

wszystkich żywych istotach. Darzy wszystkie istoty pewną mądrością zwaną 

pradźńana. 

Atmy nie widać z zewnątrz. Nie jest ani widoczna, ani niewidoczna. Nie 

posiada żadnej własnej postaci. Jest wszechprzenikająca. Nie jest to coś, co może być 

widzialne albo niewidoczne, co może być doświadczane lub niedoświadczane. Jest to 

coś, co nie jest ani przejawione, ani nieprzejawione. Wykracza ona ponad to wszystko 

i ponad wszelki opis a nawet pojmowanie. 

Atma nie może być tym, co da się usłyszeć za pomocą uszu, co możemy poczuć 
którymś z naszych narządów zmysłowych. Narządy te mogą posłużyć jedynie jako 

ograniczone instrumenty pomagające ją zrozumieć.  

Dzięki temu, że potrafimy doświadczać obecności materii za pomocą narządów 

zmysłowych, ciało za pomocą zmysłów doświadcza całego otaczającego je 

stworzenia. Tak jak lampa, służąc jako instrument pomocniczy, pozwala znaleźć 

rzeczy, tak samo wszystkie narządy pomagają ciału doświadczać otoczenia.  

Nie byłoby właściwe opisywać tego ciała, które w ten sposób zależy od 

rozmaitych pomocniczych instrumentów,  jako atmę. Już rozumiemy, że umysł, 

intelekt, ciało, ćitta (świadomość) i antahkarana (narządy postrzegania 

wewnętrznego) są różne od atmy. Intelektowi przypisuje się specjalny status, status 

wyższy niż mają zmysły. 

Oto coś, co można nazwać kawałkiem szkła lub kamienia. Nie ma on zdolności 

świecenia. Ponieważ nie ma własnego światła, może świecić tylko wtedy, gdy jest 

blisko światła. Promienność jest naturalna dla atmy. Gdy więc intelekt znajduje się 

blisko niej, nabywa zdolności świecenia. W przeciwnym przypadku, intelekt nie 
jaśnieje sam z siebie. 

Księżyc sam nie świeci. Promienie słońca padają na księżyc, a on świeci 

światłem odbitym. Podobnie, inteligencja sama nie jest promienna. Tak jak nóż 

posiada ostrość, tak intelekt może nabrać ostrości. Zatem intelekt jest także 
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instrumentem, a ostrość, którą otrzymuje, towarzyszy mu. Tak więc, atmy nie możemy 

utożsamiać z ciałem lub zmysłami. Jednak ten pojemnik, ludzkie ciało, może odegrać 

znaczącą rolę w odkrywaniu i pojmowaniu atmy.  

Nad pragnieniami, które biorą się z narządów zmysłowych ciała, możemy 

zapanować przez ćwiczenie i dyscyplinowanie umysłu.  

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Przede wszystkim powinniśmy postarać się zrozumieć naturę i dział anie 

umysłu. To wyjaśniałem wam już wiele razy. Tu są drzwi, w których jest zamek. Żeby 

otworzyć drzwi, do zamka wkładamy klucz. Obracając klucz w prawo, otwieramy 

zamek. Obrót w lewo powoduje jego zamknięcie. Nasze serce można porównać do 

zamka, a umysł do klucza. Wkładając klucz umysłu do zamka serca i obracając go ku 

paramatmie, otrzymujemy nieprzywiązanie. Obracając go ku światu, otrzymujemy 

przywiązania. Dlatego powinniśmy próbować wkładać klucz umysłu do zamka serca i, 

wykorzystując inteligencję, kierować ten klucz ku paramatmie. 
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że mimo, iż stanowimy nieodłączną 

część tego stworzenia, możemy doświadczyć boskości w sercu. Wiemy, że ważne są 

owoce drzewa, ale aby otrzymać te owoce, musimy chronić drzewo, jego liście  i 

gałęzie. Podobnie, atma jest dla nas najważniejsza, ale musimy chronić ciało i jego 

narządy zmysłowe, które pomagają nam rozpoznać atmę. Czego szukamy na tym 

drzewie stworzenia? Szukamy owoców wyzwolenia, czyli mokszy. Ale na tym drzewie 

jest wiele gałęzi i liści w postaci naszych związków i przywiązań. Bardzo liczne są tu 

liście, odpowiadające ideom. Nasze myśli i pragnienia są jak kwiaty na tym drzewie. 

To samo drzewo nosi również owoce wyzwolenia. Jeśli chcemy tego owocu mokszy, 

możemy go uzyskać tylko, gdy będziemy ochraniać także liście i gałęzie. Jednakże to 

nie wystarczy. 

Pielęgnując pragnienie zdobycia owocu widocznego na tym drzewie, musimy 

zadbać o niewidoczne korzenie, musimy je podlewać. Te korzenie, które są 

niewidoczne, można porównać do naszej wiary i przekonań o atmie. Na korzeniach 
wiary w atmę opiera się całe drzewo, ze wszystkimi swoimi liśćmi i gałęziami. Owoc 

mokszy będziemy mogli otrzymać tylko wtedy, gdy będziemy podlewać korzenie i 

ochraniać drzewo. 

Słodka rasa, czyli sok, którą można wydobyć z owocu mokszy, to nasz 

charakter. Jeśli nie ma tego soku charakteru i wiary, która jest korzeniem drzewa, 

wówczas drzewo takie jest bezużyteczne. Młodzi ludzie! Jeśli nie ma tej wiary w 

postaci korzeni, jeśli nie ma charakteru w postaci soku, wówczas nie ma już drzewa; 

jest tyle warte, co drewno opałowe. Przede wszystkim musimy rozwijać wiarę w atmę, 

wiarę we własną jaźń. Potem możemy sięgać po owoc wyzwolenia.  

Lakszmana, Bharata i Śatrughna uważali tę wiarę za ważną.  Wiara w atmę jest 

tożsama z wiarą w Ramę i tożsama z wiarą w brahmana. 

Ramajana pokazuje, że Lakszmana stale podążał za Ramą, ale także Śatrughna 

za Bharatą. Między Bharatą i Śatrughną istniała bliska więź. Podczas nieobecności 

Ramy, Lakszmana tracił całą radość. To samo można powiedzieć o Śatrughnie; gdy 

nie było Bharaty on pogrążał się w smutku.  
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Śatrughna, podobnie jak Lakszmana, łatwo dawał się ponosić emocjom. Gdy 

zobaczył Mantharę, tak się rozzłościł, że złapał ją za włosy i ciągnąc za nie 

przyprowadził do Bharaty. Był gotów ją zabić. Wtedy Bharata poradził mu, że jeśli 

chce zdobyć łaskę Ramy, powinien powstrzymywać się od tak surowego traktowania. 

Powiedział: „Czy nie mogłem ukarać mojej matki za jej winę? Ale gdyby Rama 

dowiedział się, że byliśmy okrutni dla własnych matek, odprawiłby nas i nie okazał 

nam łaski.” 

Powinniśmy zauważyć tutaj, że Bharata i Śatrughna byli gotowi skrzywdzić 

swoje matki, ale nie chcieli takim postępowaniem wywołać niezadowolenia Ramy.  

Bharata i Śatrughna zawsze słuchali Ramy, gdyż był on ucieleśnieniem dharmy. 

Zawsze chcieli zadowalać go i zdobywać jego łaskę. Rama, Lakszmana, Bharata i 

Śatrughna byli ucieleśnieniami czterech wielkich cech: satji, dharmy, śanti i premy 

(prawdy, prawości, pokoju i miłości). 

Człowiek próbuje wielu metod, aby doświadczyć premy. Jeśli naprawdę 

chcemy jej doświadczyć, musimy zrozumieć, co znaczy pokój, czyli śanti. Jeśli 
chcemy kroczyć ścieżką pokoju, musimy przyjąć ścieżkę dharmy. Jeśli chcemy 

kroczyć ścieżką dharmy, musimy przyjąć ścieżkę prawdy. Oto mały przykład. 

Załóżmy, że prema jest światłem. Jeśli chcemy doświadczyć światła, powinniśmy 

dysponować żarówką. Gdy ją mamy i chcemy, by świeciła, musimy mieć podłączone 

do niej przewody. Ale samo podłączenie przewodów nie sprawi, że żarówka będzie 

świecić. W przewodach powinniśmy mieć prąd elektryczny. Ten prąd można 

porównać do prawdy, przewody – do dharmy, a żarówkę do śanti, czyli pokoju. Tylko 

w obecności wszystkich tych trzech rzeczy możemy otrzymać premę, światło. 

Możemy posiadać dobrą nową żarówkę, możemy mieć przewody, ale czy otrzymamy 

światło? Żarówka nie zapali się, o ile w przewodach nie będzie prądu.  

Tak więc, Bharata i Śatrughna podążali za Ramą i Lakszmaną i demonstrowali 

ludziom swoje życiowe ideały. Po wyniszczeniu rakszasów na Lance, gdy Rama został 

królem a Bharata księciem, królestwo znajdowało się pod szczęśliwymi rządami. 

Jednakże przy życiu pozostał jeszcze potężny syn Rawany imieniem Lawanasura. Ten 
najstarszy syn Rawany posiadał łaskę Śiwy. Od niego otrzymał triśulę (trójząb). 

Korzystając z mocy swojej triśuli, Lawanasura nękał riszich i innych ludzi. 

Gdy riszi nie mogli dłużej znieść okrucieństw, jakich dopuszczał się 

Lawanasura, przyszli do Ramy i błagali go o ochronę i zabicie Lawanasury. Rama 

wiedział, że przyjdzie taka prośba ze strony riszich. Spojrzał na Śatrughnę, który 

chętnie zgodził się pojechać i zniszczyć wrogów. Śatrughna był bardzo silnym 

człowiekiem i posiadał wiele innych zalet. Oddanie i wiara należały do jego 

najjaśniejszych przymiotów. Niestety, w Ramajanie cechy Śatrughny nie zostały 

ludziom uwidocznione w sposób dostatecznie przekonujący. Jak tylko zorientował się, 

o co chodzi, Śatrughna podszedł do Ramy, dotknął jego stóp i powiedział, że z jego 

błogosławieństwem może podjąć się zadania zniszczenia wrogów. Rama dobrze znał 

siły Śatrughny, dlatego z uśmiechem go pobłogosławił. Ponadto, wyjaśnił mu, na 

czym polega tajemnica broni Lawanasury, triśuli. 

Powiedział Śatrughnie też, że rakszasa ten przechowuje triśulę w swoim domu. 

Co rano Lawanasura chodzi do lasu, by przynieść pożywienie, które składało się 
głównie z mięsa. Rama radził, by rakszasę zabić zanim wróci do domu i zacznie jeść. 
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Śatrughna wyruszył z błogosławieństwami Ramy i postanowieniem zastosowania się 

do jego rad. Na noc zatrzymał się w aśramie Walmikego. Można uznać za jego 

szczególne szczęście, że właśnie wtedy w tym aśramie Sita powiła Lawę i Kuśę. 

Śatrughna widział tych dwóch chłopców, ale pomyślał, że tej wiadomości nie 

należy przekazywać Ramie. Uznał, że byłoby to niewłaściwe. Opuścił aśram, ale w 

myślach miał Sitę i Ramę i z nimi wyruszył, by stawić czoła rakszasy Lawanasurze. W 

lesie podjął z nim walę i zgładził go.  

Potem wrócił do Ramy, dotknął jego stóp i wyraził pragnienie spędzenia reszty 

swojego życia u jego stóp. Rama nie zgodził się na to. Powiedział, że powinien zostać 

królem obszaru, którym wcześniej władał Lawanasura.  

Śatrughna rządził królestwem Lawanasury przez 12 lat. Jego władanie 

przynosiło szczęście ludowi, riszim i innym mieszkańcom. Dłużej nie mógł znieść 

oddzielenia od Ramy, więc udał się w drogę powrotną do Ajodhji. 

Po drodze znów wstąpił do aśramu Walmikego, gdzie spędził jedną noc. W tym 

czasie Lawa i Kuśa mieli już po 12 lat. Walmiki nauczył chłopców przepięknie 
śpiewać Ramajanę. Śatrughna, słuchając ich śpiewu, zapomniał o całym świecie. Był 

bardzo szczęśliwy i z wielką przyjemnością patrzył na Lawę i Kuśę. Nie mógł 

uwierzyć, że był Śatrughną. Zachowywał się tak, jak gdyby nic go z nimi nie łączyło.  

Po powrocie do Ajodhji opisał Ramie wielki spokój, jakiego doświadczył w 

aśramie Walmikego. Rama, mimo że miał ludzką postać, był wszechwiedzący. 

Wiedział wszystko. Ale i on radośnie przeżywał opowieść Śatrughny. Jednak 

powiedział Śatrugnie, by teraz jeszcze nie opowiadał w Ajodhji o tej tajemnicy.  

Każdy postępek awatara należy rozpatrywać w kontekście sytuacji, czasu i 

zdarzeń w okresie jego życia. 

Wszyscy riszi wiedzieli, że Rama jest awatarem, ale aby ta historia Ramajany 

mogła się rozegrać, tej tajemnicy nie wyjawiali innym. Także Wiśwamitra dobrze 

wiedział, że Rama jest awatarem, podobnie jak Bharadwadźa i Wasisztha. Gdyby 

rozpowszechnili tę prawdę, nie zostałby osiągnięty główny cel, dla którego Rama stał 

się awatarem. Podobnie inni awatarzy także nie mogli ogłaszać światu, że przyszedł 
awatar i w jakim celu to zrobił. Jest to maja Boga. 

Jaśoda, przybrana matka Kriszny, nawet po wizji całego stworzenia w 

otwartych ustach Pana Kriszny, pod wpływem maji zapomniała o tej wizji i zaczęła 

myśleć, że jest jego matką a Kriszna jej synem. Wasisztha, Wiśwamitra i inni riszi 

trzymali w tajemnicy fakt, że Rama był awatarem. Jednak, gdy byli sami razem, 

śpiewali o chwale Ramy. Gdy siedzieli razem, opisywali sobie przymioty Pana. 

Mówili: „Czy możemy Cię zrozumieć, Panie? Czy możemy wyjaśnić, czym jesteś, 

Panie? Jesteś mniejszy niż najmniejsza rzecz, jesteś większy ni ż największa rzecz, 

jesteś obecny we wszystkich 84 lakhach (8400000) różnych żywych dźiw (istot). Jak 

możemy Cię zrozumieć i innym wyjaśnić, czym jesteś?”  

Człowiek jest pogrążony w maji i nie może się z niej wyzwolić. Zapomina o 

swoim pochodzeniu i nie rozumie brahmana. Jednak, gdyby tak nie było, nie byłoby 

też żadnego powodu, by paramatma przychodziła w postaci awatara. To, co istnieje 

jako rzeczywistość, jest tylko jedno, ale to, co widzimy, jest wielorakie. Ta jedna rzecz 

jawi się nam tak, jak gdyby była wielością. To, co jest rzeczywiste, to paramdźjoti 
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(najwyższe światło). To paramdźjoti jest atmadźjoti (światłem atmy). Oto mała 

ilustracja. 

Mamy tu zapaloną świeczkę. Zakrywamy ją naczyniem, które ma 10 otworów. 

Na to kładziemy jeszcze gruby turecki ręcznik. W tej sytuacji światła w środku 

naczynia z zewnątrz w ogóle nie widać. Ale jeśli powoli będziemy zdejmować 

ręcznik, którym zakryliśmy naczynie, odkrywając kolejne otwory, zobaczymy jedno 

światło po drugim z poszczególnych otworów. Po całkowitym zdjęciu ręcznika 

widzimy 10 różnych otworów i 10 różnych świateł świecy. Chociaż widzimy 10 

różnych świateł, gdy rozbijemy naczynie, zrozumiemy, że wszystkie 10 świateł 

pochodzą z pojedynczej świeczki. Najpierw nie widzieliśmy żadnego światła, ale gdy 

usunęliśmy pokrycie naczynia, widzieliśmy 10 świateł. Gdy rozbiliśmy naczynie, 

zobaczyliśmy znów tylko jedno światło. Tak wygląda nasze życie. W środku mamy 

dźiwandźjoti, albo paramdźjoti. Dźiwandźjoti zostało zakryte ludzkim ciałem 

posiadającym 10 otworów. Na to nałożyliśmy grubą osłonę w postaci doczesnych 

pragnień. Jeśli rozbijemy pragnienia ludzkiego ciała, wtedy zobaczymy jedno dźjoti 
(światło), mianowicie atmadźjoti. Nazywa się je też adwajtadźjoti (światłem 

niedwoistości). Jest to dźjoti atmy. Atma jest ucieleśnieniem błogości. Jej istnienia nie 

da się wykazać inaczej jak tylko doświadczając ucieleśnienia błogości.  

Wielu ludzi próbowało wszystkiego, by dowiedzieć się, czy ta atma istnieje, a 

jeśli istnieje, gdzie można ją znaleźć. Od niepamiętnych czasów podejmowano próby 

znalezienia własnej atmy i dowiedzenia się, czym ona jest i gdzie się znajduje. Jakie 

mamy dowody, by zaakceptować istnienie atmy? 

Aby  rozstrzygnąć o istnieniu atmy, nie możemy oprzeć się nawet na Wedach 

jako pramanie (autorytecie). Wedy traktują tylko o ludziach w pewnych aspektach 

odnoszących się do świata i wyjaśniają, co powinni robić na tym świecie, wykonując 

rozmaite karmy. Jest to główna ich tematyka. Wedy nie mogą one rozstrzygać o 

naturze atmy. 

Oto mała historia. Według Ramajany Sita, Rama i Lakszmana przyszli do 

aśramu Bharadwadźy. W tym aśramie zgodnie ze starożytną tradycją kobiety, 
riszipatni (małżonki riszich), siedziały z jednej strony, a mężczyźni, riszi – z drugiej. 

Inaczej niż dzisiaj, kiedy to ludzie siadują razem, gdy Sita, Rama i Lakszmana weszli 

do aśramu, Sita przeszła na stronę kobiet i tam usiadła, zaś Rama i Lakszmana 

dołączyli do riszich. Ponieważ Rama i Lakszmana mieszkali w lesie, nosili ubrania 

stosowne do życia w lesie; ich twarze jaśniały podobnie jak riszich. Zebrani nie 

potrafili odróżnić Ramy od Lakszmany. Tego problemu nie było w przypadku Sity, 

ponieważ była sama. Riszipati łatwo ją rozpoznały i zaczęły z nią rozmawiać. 

Wypytywały ją o jej życie w lesie. Mężczyźni natomiast rozprawiali o Wedach i to na 

nich skupiała się ich dyskusja. 

Kobiety zadawały pytania i szeptały. Podeszły do Sity i spytały: „Czy twój mąż 

też przyszedł z tobą?” Sita odparła: „Tak. Ja nie mogłabym przyjść sama – bez niego 

nie mogę żyć. Przyszedł ze mną i siedzi wśród riszich.” Drugie pytanie brzmiało: 

„Który z nich jest twoim mężem. Czy rozpoznajesz go wśród tak wielu riszich?” Sita 

była szlachetną i skromną kobietą. W obecności wszystkich nie mogła wstać, wskazać 

męża i powiedzieć, że to on. Zwiesiła tylko głowę i milczała. Ale kobiety na tym nie 
poprzestały. Zaczęły zadawać dalsze pytania, takie jak: czy to ten, który nosi takie a 
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takie ubranie, czy twoim mężem jest ten, który ma taką szczególną fryzurę? Kobiety 

wskazywały na wielu mężczyzn, za każdym razem pytając, czy to ten jest jej mężem. 

Ale, gdy pokazywały niewłaściwą osobę, Sita zaprzeczała. Tak samo powinno 

odbywać się lokalizowanie atmy. 

Dzisiaj wielu młodych ludzi może mieć ambicję ożenienia się z kobietą taką jak 

Sita. Młodzieniec, który chce mieć żonę taką jak Sita, powinien starać się stać takim, 

jak Rama. Jeśli zachowuje się tak, jak Rawana, nie zasługuje na taką żonę. Jeśli 

dziewczyna chce mieć męża takiego, jak Rama, powinna starać się stać taką, jak Sita. 

Jak mogłaby sobie zasłużyć na Ramę, gdy jest taka, jak Śurpanakha? W każdej 

rodzinie mąż powinien być podobny Ramie, a żona – Sicie. Gdy w trudnych chwilach, 

ale i w chwilach radości, będą się wzajemnie wspierać, tak jak Rama i Sita, naprawdę 

będą szczęśliwi. 
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7. Wszystkie postacie w Ramajanie są idealnymi wzorami 

 

Atma nie zna narodzin ani śmierci. Ten wieczny duch 

nie zna początku ani końca, nie zna przedziału 

oddzielającego początek i koniec. Atma nie umiera, 

atma nie rodzi się, ani nie może zostać zabita przez 

nikogo. Trwa jako świadomość będąca świadkiem 

wszystkiego, co dzieje się na tym świecie. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Człowiek musi nauczyć się z opanowaniem i spokojem stawiać czoło wzlotom i 

upadkom w życiu. Tylko wtedy życie będzie miało dla niego sens. Cierpliwe 

znoszenie trudów i pokój mogą przejawiać się tylko w zwykłym życiu. Aby móc 

rozwijać te cechy powściągliwości i pokoju w życiu, niezbędne jest kroczenie ścieżką 

adhjatmiczną, czyli duchową. Życie utraciło charakter, gdyż zapomnieliśmy o 

starożytnych tradycjach i świętych pismach nakreślających duchowe ścieżki. 

Twierdząc, że wiemy wszystko, plamimy własne życie. Nie ma ludzi, którzy 

wiedzą wszystko o życiu. Człowiek, który oświadcza, że wie jak latać po niebie, nie 

jest szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że nie zna siebie i kim naprawdę jest . Ktoś może 

sięgać gwiazd i latać po niebie, ale jeśli nie rozumie własnej natury, nigdy nie będzie 

szczęśliwy. Jeśli rzeczywiście chcemy byś szczęśliwi, musimy poznać prawdziwą 

naturę i znaczenie zniewolenia. Możemy próbować znaleźć sposób na zerwanie tych 

więzów dopiero wtedy, gdy wiemy, co nas krępuje. Największe zniewolenie 

człowieka wynika z ignorancji, przez którą nie zna on własnej natury. Dopóki jest 
pogrążony w ignorancji, nie pozbędzie się smutków. Dopóki jest przesiąknięty 

smutkami, nie może w swoim życiu zaznać szczęścia. Ważne jest więc pozbycie się 

smutków i stanie się szczęśliwym. Proces dochodzenia do tego stanu nazywa się 

sadhaną. 

Bharata w Ramajanie szukał ścieżki prawdy ze względu na błogość. W żadnym 

aspekcie nie ustępował Ramie. Bharata był równy Ramie pod względem ochrony 

prawdy, przestrzegania właściwej dharmy, czy poświęcania siebie, gdy zachodziła 

taka potrzeba. 

W zwykłym wyliczaniu następstwa, Bharatę stawiamy na trzecim miejscu. 

Najpierw wymieniamy Ramę, potem Lakszmanę, potem Bharatę i na końcu 

Śatrughnę. Ale gdy przyjrzymy się bliżej wierze, jaką każdy z nich wykazywał, 

stwierdzimy, że Bharata znajdował się na drugim miejscu. W czasie narodzin wszyscy 

czterej bracia różnili się w wyglądach. Na tej podstawie nie możemy powiedzieć: ten 

będzie wielki, a ten nie. Te niewielkie różnice służą jedynie zadowoleniu człowieka. 

W rzeczywistości nie potrafimy rozpoznać boskości w trzech braciach: Bharacie, 
Lakszmanie i Śatrughnie. 

Gdy Bharata przebywał u swojego dziadka, guru Wasisztha wysłał do niego list 

z wiadomością, że ma wracać do Ajodhji. Po przeczytaniu listu Bharata bardzo się 

ucieszył, że zapraszano go na koronację Ramy. Szybko jednak zaczął się zastanawiać. 
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Skoro miała odbyć się koronacja Ramy, powinien być zaproszony także dziadek. 

Niepokoiło go to, że wzywano go samego. W takim stanie niepokoju wyruszył z 

Śatrughną do Ajodhji. Dojechali do bram miasta. Bharata był bardzo bystrą osobą i 

miał przenikliwy zmysł obserwacji. Zauważył, że przy głównej bramie nie było 

świeżych łuków powitalnych. Wszystkie liście mango były wyschnięte, co 

zwiastowało ponurą atmosferę, a nie pomyślność. Bharata zaczął dostrzegać złe 

omeny. Zastanawiał się, co mogło się stać. Wszystkie ulice były zawalone brudnymi 

śmieciami, a domy wyglądały na bardzo niezadbane. Ta nienormalna sytuacja 

nasuwała mu myśl, że stało się coś drastycznie złego, że jakaś tragedia nawiedziła 

Ajodhję. 

Skierował rydwan prosto do rezydencji swojej matki Kajkeji. Gdy ją zobaczył, 

nie pojmował znaczenia wprawiającego w zakłopotanie wyglądu Kajkeji. Po kilku 

minutach dowiedział się o śmierci swojego ojca i skazaniu Ramy na wygnanie do lasu. 

Nie mogąc znieść smutku, jaki go ogarnął na te dwie wieści, szybko pobiegł do guru 

Wasiszthy. Wasisztha szczegółowo opisał mu, co zaszło. 
Te szczegóły bardzo zdenerwowały Bharatę. Jego oczy stały się czerwone. Tak 

się uniósł, że rzucił matce bardzo ostre słowa. Nie chciał pozostać tam ani chwili 

dłużej. Poszedł prosto do Kauśalji. Na skutek starty męża i oddzielenia od własnego 

syna Kauśalaja popadła w głęboki smutek. Bharata upadł jej do stóp i prosił o 

przebaczenie, mówiąc, że jest niewinny i że nie ponosi odpowiedzialności za to, co się 

stało. Długo w ten sposób prosił o wybaczenie. Zarówno Kauśalja, jak i Wasisztha 

powiedzieli Bharacie, że najpierw powinien odprawić ojcu ostatnie obrządki.  

Do tego czasu upłynęło już 14 dni od śmierci ojca. Jego ciało było starannie 

zakonserwowane. W tamtych czasach środki konserwujące i metody konserwacji ciała 

były inne niż mamy dzisiaj. Bharata doszedł do wniosku, że nie zasługuje na 

odprawienie ostatnich obrządków. Powiedział, że w takiej Ajodhji, w której nie 

mieszka Rama, on nie może pozostać ani chwili dłużej.  

Powinniśmy w tym miejscu zauważyć, że Bharata nawet zapomniał o żalu 

wywołanym śmiercią ojca, gdyż znacznie większy smutek wywoływało w nim 
oddzielenie od Ramy. Jednak jakoś zastosował się do poleceń Kauśalji i Wasiszthy i 

odprawił ojcu ostatnie obrządki. Już następnego dnia przygotowano wszystko, co 

niezbędne, do koronacji Bharaty. Ale on nie zgodził się na swoją koronację. 

Powiedział, że wszystko, co zostało przygotowane na koronację, powinno zostać 

zawiezione razem z nim do lasu. Oświadczył, że w dynastii Ikszwaku prawo do tronu 

ma tylko najstarszy syn i że on, jako młodszy, w ogóle nie ma takiego prawa.  

Bharata uznał, że jest to dharmiczne podejście i prosił Wasiszthę i innych, aby 

pozwolili mu pójść do lasu. Uważał, że koronację Ramy można przeprowadzić w 

lesie. Zawsze zwracał uwagę na głos ludu i chciał się do niego stosować, dlatego teraz 

także wziął ze sobą pewną liczbę mieszkańców Ajodhji i ruszył w drogę do lasu.  

Z daleka zobaczyli pustelnię Ramy na górze Ćitrakuta. Na ten widok ścisnęło 

się serce Bharaty. Smutek, jaki wylewał się z jego serca, był nie do zniesienia. 

Zauważył, że Ramaćandra ma zaniedbane włosy. Doznał wstrząsu, stwierdziwszy, że 

Ramaćandra, który zwykł sypiać w jedwabnej pościeli, teraz leży na legowisku z liści i 

łyka ułożonym na gołej ziemi. Widząc to, Rama różnorako próbował pocieszyć 
Bharatę. Jednak wszystkie próby na nic się zdały. Bharata upadł do stóp Ramy i 
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powiedział, że ich nie odstąpi, dopóki Rama nie zgodzi się powrócić do Ajodhji i 

zostać królem. 

Nawet w tej przygnębiającej atmosferze Rama z wielkim spokojem wypytywał: 

„Czy wszyscy w domu mają się dobrze? Czy sprawy królestwa mają się dobrze? Czy 

poddani mają się dobrze?” Te pytania padały z niezrównanym spokojem.  

W czasie tej rozmowy Bharata powiedział Ramie, że ich ojciec nie żyje. 

Chociaż Rama był inkarnacją Narajany, ponieważ był w ludzkiej postaci i chciał 

zademonstrować, jak człowiek powinien zachować się w tej sytuacji, także on 

wydawał się bardzo cierpieć na wieść o śmierci ojca. Rama i Bharata pocieszali się 

nawzajem. 

Garncarz nie ulepi garnka z twardej gliny. Glina musi być mokra i trzeba ją 

używać w postaci miękkiej papki. Podobnie, po stworzeniu ciała Bóg musi tchnąć w 

nie życie. Odpowiedzialnymi za to czyni rodziców. Za urodzenie ludzkiej istoty 

odpowiadają ojciec i matka. Bóg występuje tu jedynie w roli świadka. Takim 

rodzicom, ojcu i matce, winniśmy dług wdzięczności. Właśnie dlatego uczymy się, że 
matkę należy traktować jak Boga, ojca należy traktować jak Boga i gościa należy 

traktować jak Boga. 

Bezpośrednio po spotkaniu Rama i Bharata udali się nad rzekę i odprawili 

tradycyjne obrządki, jakie przeprowadza się po śmierci ojca. Potem wrócili do pustelni 

i rozmawiali o różnych sprawach. Następnego dnia zorganizowano wielkie 

zgromadzenie. Wszystkich zgromadzonych poproszono o modlenie się o to, aby albo 

Rama wrócił do Ajodhji i wziął odpowiedzialność za królestwo, albo, skoro wszyscy 

synowie powinni być traktowani jednakowo, pozwoli się Bharacie także zostać z 

Ramą w lesie. Jednak, przygotowując się do tego zadania, Bharata był zdecydowany 

takim czy innym sposobem sprowadzić Ramę z powrotem do Ajodhji. Ciągle też 

mówił, że w żaden sposób nie odpowiada za grzechy popełnione przez jego matkę.  

Rama powiedział do Bharaty, że nawet jego matka Kajkeji nie odpowiadała za 

te zdarzenia. W istocie Rama miał być koronowany następnego dnia, ale z powodu 

nacisków z dnia na dzień ta decyzja została zmieniona. Tak nagła zmiana ważnej 
decyzji musiała wynikać z boskiej woli. Nie była to decyzja ludzi. W taki mniej więcej 

sposób Rama tłumaczył to Bharacie. Ale, nie bacząc na rozmaite wyjaśnienia, Bharata 

nie ustępował. Gdy Bharata opuścił Ajodhję i przeprawiał się przez Ganges, nawet 

Guha miał pewne wątpliwości co do intencji Bharaty. Spytał Bharatę, czy wszystkich 

tych ludzi zabiera ze sobą do Ramy, aby jakoś mu zaszkodzić. Bharata jednak nie był 

w stanie mu odpowiedzieć. Oskarżał tylko swoją matkę i powiedział, że poddaje się 

temu upokorzeniu dlatego, że urodziła go ta kobieta Kajkeji.  

W dalszej drodze wstąpił do aśramu Bharadwadźy. Ten także nie krył pewnych 

podejrzeń co do motywów Bharaty. Ale dzięki temu wyraziście wyszło na jaw jak 

bardzo Bharata był oddany Ramie. Bharadwadźa chciał sprawdzić Bharatę, dlatego 

przygotował wielki tron i ucztę. Jednak ucztowanie w ogóle nie  interesowało Bharaty. 

Ponieważ jego brat Ramaćandra żył o korzeniach w lesie, on nie chciał uczestniczyć w 

żadnej uczcie. Powinniśmy dostrzec bliską łączność i uczucia, jakie wiązały braci w 

tamtych czasach. 

Widząc bliski związek Ramy z Lakszmaną, Bharata odczuwał głęboki smutek, 
że tylko Lakszmana zasługiwał być blisko Ramy, a on nie dostąpił takiej sposobności. 
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Ideałem Bharaty było cały czas służyć Ramie i zasłużyć sobie na łaskę Pana. 

Rozpatrując w ten sposób oddanie i wiarę Bharaty możemy dojść do wniosku, że jego 

oddanie i wiara były nawet większe niż Lakszmany. Na tym świecie wielką rzadkością 

jest takie oddanie, wiara i uczucie między braćmi. Ci bracia cały czas służyli Ramie. 

Tym służeniem dawali ludzkości przykład. Jak bracia w każdej rodzinie powinni się 

zachowywać? Jak powinni traktować siebie nawzajem? Odpowiedzi na te pytania 

dawali właśnie ci bracia. 

 

Uczniowie i studenci! 

Trzeba, abyście zrozumieli ten rodzaj bliskich uczuć między braćmi w rodzinie 

Ramy. Powinniście wyciągnąć stąd nauki i wcielać ten ideał w życie. Trzeba rozumieć 

ideały, jakie powinny wiązać rodzinę. Powinniśmy postarać się w jakimś stopniu 

wyeliminować samolubstwo i praktykować poświęcenie. Głównym przekazem 

płynącym z Ramajany jest to, abyśmy odrzucili samolubstwo i rozwijali 

bezinteresowne poświęcenie oraz dobre cechy. Każda postać w Ramajanie propaguje 
ten rodzaj idealnego życia. Takie przykłady idealnego życia są dzisiaj niezwykle 

potrzebne. Idąc za tymi przykładami, powinniśmy stosować pewne środki 

dyscyplinowania. Żaden przykładny ideał nie będzie miał wartości, jeśli będziecie 

wcielać go w życie bez dyscypliny.  

Bharata nie był w stanie uchylić się od poleceń Ramy. Nie chciał jednak zostać 

królem i rządzić krajem. Ta sprzeczność sprawiała, że próby pocieszenia go przez 

Ramę były bezskutecznie. Wtedy Wasisztha udzieli Bharacie rady, która mogła go 

zadowolić. Powiedział: „Możesz wziąć sandały Ramy i, przyjmując je za symbol 

Ramy, przeprowadzić ich koronację, a potem rządzić Ajodhją.” Bharata nie mógł 

odrzucić poleceń i sugestii guru. Nie mógł też postąpić wbrew poleceniom Ramy, 

dlatego, chociaż z ciężkim sercem, zgodził się na przyjęcie sandałów. 

Ludzie tamtych czasów dobre polecenia wykonywali bezzwłocznie. Znając 

święte serce Bharaty, zaakceptowali tę propozycję. Bharata wziął sandały, złożył je na 

tronie i z ciężkim sercem udał się do wioski Nandigrama. W wiosce ogłosił, że będzie 
tam mieszkał i żył bez jedzenia i bez odpoczywania do czasu, aż Rama nie wróci do 

Ajodhji. Tak postanowił i zaczął w Nandigramie  surowe życie na podobieństwo tego, 

które w lesie prowadził Rama. W związku z tym zachowaniem Bharaty riszi i starsi 

mówią, że jego i Ramy atrybuty i aspekty stały się identyczne. To przykładne 

zachowanie Bharaty, który w pełni zaakceptował polecenia brata i rządził krajem, 

pokazuje jego wielkość. 

Gdy bliżej przyjrzymy się głównym postaciom opowieści Ramajany, 

dojdziemy do wniosku, że to Bóg wszystko to zorganizował jako dramat na scenie 

świata. Ludzie mogą czerpać nauki z licznych przykładów, które Bóg dał poprzez 

Ramajanę. Bóg pochyli się, by pomóc swoim wielbicielom. Ze względu na ich 

szczęście gotów jest zadać sobie każdy trud. Nawet gdy obwiniamy Boga, nie czuje 

się On tak nieszczęśliwy, jak gdy obwiniani są Jego wielbiciele. Bóg wykracza ponad 

guny (cechy). Nie mają na Niego wpływu, dlatego nie przywiązuje wagi do skaz. Bóg 

jest wszechobecny. Ponieważ jednak przyjmuje pewne postacie, wierzymy, że Bóg ma 

jakąś szczególną postać. To, że Bóg jest wszechobecny, jest prawdą. Ale jak możemy 
ukazać tę prawdę? Oto mały na to przykład.  
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Wiemy, że ziemia, woda, ogień, powietrze i próżnia lub przestrzeń to pięć 

żywiołów. Żywioły te mają swoje charakterystyki albo cechy. Najważniejszym wśród 

nich jest ziemia. Posiada ona wszystkie pięć atrybutów: dźwięk, formę, dotyk, smak i 

zapach. Z powodu tych cech ziemia jest nieruchoma i ciężka.  

Drugi żywioł, woda, ma już pewną ruchliwość, gdyż nie ma ona jedne j z cech – 

zapachu. Zostały jej tylko cztery cechy, dlatego zyskała pewną ruchliwość.  

Trzeci żywioł, ogień, ma tylko cechy dźwięku, dotyku i formy. Ponieważ ubyło 

tu dwóch z nich, ogień stał się nawet lżejszy i może poruszać się jeszcze szybciej niż 

ziemia i woda. 

Przechodząc do powietrza, stwierdzamy, że straciło ono trzy atrybuty i ma 

tylko dwie – dźwięk i dotyk; nie ma formy. Ponieważ ubyło mu trzy atrybuty, 

powietrze stało się o wiele lżejsze, porusza się szybciej i łatwo zajmuje całą 

przestrzeń. 

Piątym żywiołem jest otwarta przestrzeń, czyli akaśa. Przestrzeń straciła 

wszystkie cechy, oprócz dźwięku. Nie ma ani formy, ani dotyku, ani zapachu, ani 
smaku, dlatego stała się wszechobecna. Jest tak lekka, że znajduje się wszędzie.  

Bóg w ogóle nie ma cech czy gun, dlatego może być obecny wszędzie. Skoro 

przestrzeń, czyli akaśa, która ma tylko jedną cechę, mianowicie dźwięk, jest obecna 

wszędzie, to także Bóg, który wcale nie ma atrybutów, może być obecny wszędzie. W 

tym miejscu można mieć wątpliwość, jak to możliwe, że w Bogu, który jest 

wszechobecny i ponad gunami, nie ma gun, a On w gunach jest. 

Gdy mówimy, że Bóg jest obecny wszędzie, wynika z tego, że jest też obecny 

w gunach. Jest On w gunach, ale gun nie ma w Nim. Jak to możliwe? Na przykład, 

glina jest obecna w garnku, ale garnka nie ma w glinie. Garnek został stworzony i ma 

formę. Forma ta została nadana sztucznie. Jednakże, jeśli Bóg pozostaje w swoim 

bezforemnym aspekcie, ludziom nie jest łatwo Go rozpoznać. Dlatego przyjmuje On 

formę i przychodzi na świat. W ten sposób Bóg chce pokazać ludziom idealną ścieżkę, 

którą powinni podążać. 

 
Uczniowie i studenci! 

Mam nadzieję, że przyswoicie sobie przynajmniej jeden lub dwa z wielkich 

ideałów zawartych w Ramajanie i zastosujecie je praktycznie w swoim życiu 

codziennym. 
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8. Ignorancja przyczyną cierpień 

 

Bańka na wodzie rodzi się z wody, składa się z wody i 

ostatecznie łączy się z wodą i znika. Podobnie, 

człowiek jest jak bańka, a Narajana jak źródło wody. 

Człowiek rodzi się z Narajany, składa się z Niego i 

ostatecznie zlewa się z Nim. Cóż innego mogę wam 

powiedzieć? Jest to prosta i elementarna prawda. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Dźiwa (istota żywa) posiada trzy aspekty: duchowy, materialny i aspekt 

związany z codziennym życiem. Te trzy aspekty przypominają stany głębokiego snu, 

jawy i snu z marzeniami. Tak jak fale tworzą się z wody i zawierają się w wodzie, tak 

samo doczesne życie zawiera się w życiu duchowym.  

Słodkość i chłód to cechy wody. Te cechy charakteryzują też fale i pianę. Sat, 

ćit i ananda (byt, świadomość i błogość)) to trzy charakterystyki, które można 

zaobserwować w człowieku. Przejawiają się one przez niego w jego doczesnym życiu 

i odzwierciedlają jego duchową zawartość. Te aspekty, doczesny i duchowy, są 

nierozerwalnie ze sobą powiązane. 

Mówiąc o człowieku, musimy wziąć pod uwagę obecną w nim boskość, czyli 

atma swarupę. Podstawowa treść człowieka, czyli atma swarupa, pozostaje oddzielna 

i nie miesza się z niczym innym. Ta atma nie wymaga żadnego bezpośredniego 

dowodu i jest na świecie odczuwana we wszystkich miejscach i w każdym czasie.  

Gdy rodzice mówią dziecku, które w ogóle nie widziało oceanu, że istnieje 
ocean i że oni go widzieli i kąpali się w nim, dziecko wierzy, że ocean istnieje. Z 

punktu widzenia dziecka, w tym, co rodzice mu przekazują, nie ma bezpośredniego 

dowodu ani demonstracji. Jest to kwestia posiadania przez dziecko wiary w rodziców.  

Tak samo ludzie, którzy osobiście nie potrafią doświadczyć atmy bezpośrednio, 

sami nie urzeczywistniają boskości czy świętości atmy. Takim ludziom swoje 

doświadczenia muszą przekazać boskie osobistości, mędrcy i riszi, którzy 

doświadczyli atmy. Dla zwykłego człowieka nie jest to bezpośrednie doświadczenie 

ani demonstracja. 

Tak jak woda, fale i piana są nierozerwalnie powiązane ze sobą, tak też 

nierozerwalnie ze sobą powiązane są trzy aspekty: duchowy, doczesny i boski. Jednak, 

zależnie od otoczenia i sytuacji, w jakich się znajduje, człowiek używa tego lub 

innego, bardziej stosownego słowa. Nawiązując do tych trzech aspektów, często 

mówię, że nie jesteście jedną osobą, lecz trzema: tą, o której myślicie, że nią jesteście, 

tą, o której inni myślą, że nią jesteście i tą, którą faktycznie jesteście. Oto mały na to 

przykład. Powiedzmy, że garncarz idzie w pewne miejsce, wykopuje stamtąd trochę  
gliny i składa ją na kopiec przed swoim domem. Po kilku dniach używa gliny, którą 

zgromadził, i wytwarza garnki, miski i inne naczynia. Na skutek działań garncarza w 

jednym miejscu powstał dół, a przed domem kopiec gliny. W miarę pobierania przez 

garncarza gliny na wyrób kolejnych naczyń kopiec maleje a naczyń przybywa. Gdy 
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wodę wylejemy na glinę w kopcu, woda łatwo w nią wsiąka, ale gdy wlejemy ją do 

garnka, nie ulega wchłanianiu. Glina użyta do wyrobu garnka i glina złożona w kopiec 

są te same. Jednak cechy gliny znajdującej się w dole lub w kopcu nie są takie same 

jak cechy gliny już użytej do wyrobu garnka. Skąd ta różnica? Stąd, że glina użyta do 

wyrobu garnka została poddana działaniu ognia; dzięki temu garnek zachował 

określony kształt i nie absorbuje wody. W przypadku nieostrożnego obchodzenia się z 

garnkiem może on ulec rozbiciu. Po rozbiciu, kawałki garnka ulegają dalszemu 

rozpadowi i z czasem zamieniają się w pył i glinę. Nasze ciało, które można porównać 

do garnka, podlega rozpadowi i odpowiada aspektowi naszego codziennego życia. 

Zjawisko stopniowego zmniejszania się kopca można porównać do aspektu boskości, 

w której dostrzegamy ciągły zanik. Natomiast glinę, która pozostawała niezmienna na 

wszystkich trzech etapach – dołu, kopca i garnka – można przyrównać do życia 

duchowego. Nazwa i forma może się od czasu do czasu zmieniać, ale esencja, 

podstawowy materiał, pozostaje niezmienna. To, co nie zmienia się i trwa we 

wszystkich formach i nazwach, jest stałe, może być porównane do atmy, która jest 
obecna na wszystkich trzech etapach. Aby rozpoznać prawdziwą naturę atmy, musimy 

dołożyć wielu starań. Istnieje powód tego, że nie potrafimy rozpoznać formy i natury 

atmy. Ilustruje to następująca mała historia.  

Spotkało się dziesięciu przyjaciół i musieli przekroczyć strumień. Ponieważ 

strumień czy rzeka był wartki, nie było to łatwe. Pokonując trudności dotarli do 

przeciwległego brzegu. Tam jednak pojawiła się wątpliwość, czy wszystkim udało się 

przeprawić przez rzekę. Postanowili więc sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkich 

dziesięciu przeszło. Jeden z nich zaczął liczyć: jeden, dwa, trzy, …, dziewięć i uznał, 

że brakuje dziesiątego. W tej sytuacji wyciągnięcie wniosku o braku jednego z nich 

jest po prostu skutkiem ignorancji liczącego, gdyż nie policzył siebie. Ale nie dość, że 

był przekonany o braku dziesiątej osoby, bo uznał też, że jednego z grupy porwała 

woda, dlatego wszyscy zaczęli go opłakiwać. Przekonanie, że brakuje jednej osoby 

jest ignorancją, a uznanie, że został porwany przez nurt rzeki to dalszy krok w ich 

ignorancji. Kompletną ignorancją jest założenie, że dziesiąta osoba nie żyje.  
W tym czasie przechodził obok tej grupy obcy człowiek. Widząc ich 

ubolewanie, spytał o przyczynę. Usłyszał odpowiedź, że przyszli nad rzekę w 

dziesięciu, weszli do rzeki w dziesięciu, a gdy wyszli z rzeki, było ich już tylko 

dziewięciu, więc jeden został porwany przez nurt rzeki i dlatego się smucą. Po tym 

wyjaśnieniu obca osoba stwierdziła, że faktycznie jest ich dziesięciu, więc kazała im w 

swojej obecności ponownie przeliczyć. Ten sam człowiek z grupy znów policzył od 

jeden do dziewięć, pomijając siebie, co ponownie wywołało w nim głęboki niepokój. 

Obcy człowiek zrozumiał, jaki błąd popełniali. Sam zaczął liczyć od jednego do 

dziewięciu i, wskazując na dziesiątą osobę z grupy – tę, która wcześniej liczyła, 

powiedział, że pominęła siebie. Wtedy wszyscy zrozumieli, że nikt nie został porwany 

przez rzekę i że w rzeczywistości nikt nie zginął w jej nurtach. Jednocześnie z tym 

zrozumieniem natychmiast zniknął ich smutek i nastała radość. Co było powodem ich 

smutku, który przeżywali wcześniej? Co było powodem ich późniejszej radości? 

Przyczyną smutku była ich ignorancja, a usunięcie ignorancji było przyczyną ich 

radości. 
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Z tej historii wypływa morał, że nierozpoznanie lub rozpoznanie własnej jaźni 

może być przyczyną smutku lub radości. Jest tu także pokazane, że szczęście, jakie 

przeżywamy, jest własnym tworem, albo własną jaźnią. Trwałą błogość, jakiej się 

dostępuje dzięki poznaniu atmy, opisało wielu ludzi stwierdzeniem, że atma jest 

wszechwiedząca i wykracza poza dwoistość. Atma jest jedna. Atma jest stała. Atma  

wykracza ponad opisy i ponad cierpienie. Istnieje wiele takich opisów atmy, ale te 

słowa nie mogą przedstawić nam prawdziwej jej formy. Nikt nie może określić jej 

formy. Tego można jedynie samemu doświadczyć. Inni nie mogą podać opisu, który 

umożliwiłby nam doświadczyć atmy. Błogość czy szczęście, którego można zaznać 

dzięki demonstracji lub opisowi, nie dorówna szczęściu doświadczanemu z 

bezpośredniego przeżycia. Tak więc, wiedza o atmie może pochodzić wyłącznie z 

doświadczenia, a nie, na przykład, z czytania książek. Oto jeszcze jeden przykład.  

Gdy spróbujemy wody z oceanu, stwierdzimy, że jest słona. Ta sama woda pod 

wpływem ogrzewania przez słońce zamienia się w parę, tworzy chmury i spada w 

postaci deszczu. Woda deszczowa jest już słodka, a nie słona. Gdzie dokonała się ta 
zamiana smaku ze słonego na słodki? Słodkość pojawiła się, gdy woda oceaniczna pod 

wpływem ciepła ze słońca została zamieniona na parę. W tym przykładzie mamy 

możliwość poznania różnicy między słodkim i słonym smakiem. Słodką wodę 

możemy zrozumieć dzięki własnemu doświadczeniu. Wiedzę o tym, że woda 

pochodząca bezpośrednio z oceanu jest słona, nabywamy często o tym słuchając. 

Wiedza nabyta na drodze słuchania i czytania nie jest zbyt zadowalająca. Prawdziwe 

szczęście daje wiedza pochodząca z własnego doświadczenia. Jak możemy dojść do 

takiego doświadczenia?  Wiedza zawarta w oceanie łaski musi zostać przekształcona 

za pomocą intelektu, niczym słona woda ciepłem słońca w parę. Otrzymaną parę w 

postaci chmur można porównać do prawdy. Z chmur prawdy powinny tworzyć się 

krople premy (miłości). Gdy krople premy łączą się, powstaje strumień. Ten strumień 

stanowi prawdziwą błogość. Strumień błogości ponownie wraca do oceanu łaski i 

zlewa się z nim.  Tak jak woda w oceanie stała się parą, potem chmurą i deszczem, po 

czym wróciła do oceanu, tak samo przychodząca do nas boska łaska zamienia się w 
owoce, niczym chmury, potem w krople premy, które łączą się w strumień premy, a 

ten wraca z powrotem do oceanu łaski.  

Dzisiaj ludzie wcale nie starają się zdobyć jakiegoś pojęcia o oceanie łaski. Jak 

więc mogą przekształcić siebie w chmury prawdy? Skąd mają powstać krople premy, 

jeśli nie mogą urzeczywistnić chmur prawdy? Czy możemy oczekiwać strumieni 

szczęścia, jeśli nie ma nawet kropli premy? Najważniejszą rzeczą, jaką musimy 

przyjąć, jest to, że nie ma dharmy, która byłaby różna od prawdy.  

Prawda jest uznawana za najważniejszą podstawę. Wsparciem dla niej powinna 

być prema. Jeśli mamy w sobie premę, możemy liczyć na obfite zdobywanie łaski 

Pana. Miłość żyje dając i przebaczając. „Ja” żyje biorąc i zapominając. Daśaratha jest 

doskonałym przykładem kogoś, kto szedł ścieżką prawdy. Nosi on też tytuł Satja 

Parakrama (śmiało idący z prawdą). Inne jego tytuły to „ten, który jest związany 

dharmą,” Atirati, czyli ten, który obficie dawał szczęście oraz Radźariszi – król ale też 

riszi, gdyż jaśniał wielu wielkimi cechami. Jako król wspierał się radą ośmiu ludzi ze 

swojego królestwie. Ci ludzie zawsze praktykowali najwyższą dharmę. Ostatnim z 
tych ośmiu był Somantara. Przyjmował też dwie osoby jako swoich guru. Byli to 
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Wasisztha i Wamadewa. Na co dzień korzystał z nich jako purohitów (rodzinnych 

kapłanów). Poza nimi, gdy miał jakąś wątpliwość, albo coś stanęło na przeszkodzie 

pomyślności poddanych, albo gdy chciał jakiejś porady, korzystał z sześciu ludzi w 

charakterze głównych doradców. Byli to: Sujadźńa, Dźabali, Kaśjapa, Paśćeja, 

Markandeja i Gautama. Tych sześciu ludzi Daśaratha miał za głównych doradców. 

Rządził całym Bharatem (Indiami). W czasie jego panowania w całym Bharacie nie 

było niesprawiedliwości, nieprawdy ani przestępczości. Do pomocy miał ośmiu 

ministrów i sześciu doradców. W tamtych czasach rządzenie polegało  na dbaniu o 

powodzenie poddanych. Jeśli chcemy przyjrzeć się bliżej tej sytuacji i spróbować 

zrozumieć jej wewnętrzne znaczenie, powinniśmy zauważyć, że człowiek ma pięć 

narządów działania i pięć narządów zmysłowych. Razem ma więc dziesięć indrijów. 

Daśaratha dosłownie znaczy ludzkie ciało, które ma pięć narządów działania i pięć 

narządów zmysłowych. Symbolizuje on rydwan (ratha) ludzkiego ciała, które ma 

dziesięć (daśa) narządów. Daśaratha przyjął też trzy guny w postaci żon Kauśalji, 

Sumitry i Kajkeji. Jego synowie symbolizują cztery puruszarthy: dharmę, arthę, kamę 
i mokszę (cele życia: prawość, dostatek, spełnienie pragnień i wyzwolenie). Był to 

więc człowiek, który głosił światu tak ważne wewnętrzne znaczenia i polecał ludziom 

prowadzenie idealnego życia. 

Sita była córką króla Mithilapury imieniem Wideha (Dźanaka). Wideha 

oznacza kogoś, kto nie ma ciała lub nie ma świadomości swojego ludzkiego ciała. 

Daśaratha miał stolicę w Ajodhji. Ajodhja znaczy miasto, do którego nie mogą wejść 

wrogowie. Szlachetne cechy i ideały Daśarathy przejawiały się tym, że rządził swoim 

krajem w przykładny sposób. Sitę można utożsamiać z mądrością. Po ślubie staje się 

jednym z Ramą, który jest dharmą. Normalnie, gdy schodzi się mądrość z dharmą, to 

pomyślne zrządzenie sprowadza jakieś przeszkody. Jest całkiem naturalne, że zwykle 

dobrym rzeczom towarzyszą przeszkody. Jak często mówię, przyjemność jest tylko 

przerwą między dwoma cierpieniami. Gdyby w ogóle nie było bólu, przyjemność nie 

miałaby żadnej wartości. Sita jest ucieleśnieniem mądrości, a została porwana przez 

Rawanę, który symbolizuje samolubstwo i ego.  
Jeśli ktoś chce się pozbyć tej swojej niewielkiej mądrości, wystarczy że będzie 

rozwijał samolubstwo, zazdrość i ego. Te przywary symbolizuje Rawana. Aby 

odnaleźć Sitę, która została uprowadzona przez złe cechy samolubstwa, zazdrości i 

ego, Rama w formie dharmy, wraz z pozostałymi puruszarthami udaje się w drogę. W 

tym przypadku Lakszmanę trzeba utożsamiać z umysłem. Tak więc, Rama, 

ucieleśnienie dharmy, stowarzysza się z Lakszmaną, którego utożsamiamy z umysłem, 

i idzie do lasu, który symbolizuje życie. W lesie życia Rama szuka mądrości w postaci 

Sity. W międzyczasie pojawia się spór między braćmi Walim i Sugriwą. Sugriwę 

można porównać do zdolności rozróżniania między do brem i złem, czyli wiweki. W 

efekcie niezdolność albo słabość, nazywana dhiratwą, zostaje zniszczona w postaci 

Walego, a Sugriwa, który symbolizuje zdolność rozróżniania, wychodzi zwycięsko. 

Obok Sugriwy, który symbolizuje wiwekę, mamy Hanumana. Połączenie Sugriwy i 

Hanumana jest jak połączenie wiweki i odwagi. Wiweka i odwaga udali się na 

poszukiwanie Sity, mądrości. Napotkali przeszkodę w postaci oceanu mohy (ułudy). 

Trzeba było pokonać ten ocean mohy, a udało się tego dokonać z pomocą odwagi w 
postaci Hanumana. 
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Po przekroczeniu oceanu, na przeciwległym brzegu, spotykają trzy guny: 

radźas, tamas i sattwę. Są to Rawana, Kumbhakarna i Wibhiszana. Radźas i tamas, 

czyli Rawana i Kumbhakarna, zostają usunięci ze sceny i ostatecznie pozostaje tylko 

sattwaguna w postaci Wibhiszany. Wibhiszana zostaje koronowany przez Ramę na 

króla Lanki. Po tej koronacji, Rama otrzymuje wizję mądrości zrodzoną z 

doświadczenia w postaci osoby Sity. Przed odnalezieniem Sity Ramę można było 

nazywać brahmadźńaninem, ale kiedy odnalazł Sitę symbolizującą wiedzę zdobywaną 

z doświadczenia, nastąpiło zjednoczenie wiedzy doświadczonej z czystą 

brahmadźńaną. Kulminacja przypadła na koronację, której historię nazywamy 

Sahasrartha Ramajaną. Powyższą interpretację można też nazwać Adhjatma 

Ramajaną. Jakąś korzyść i możliwość urzeczywistnienia atmy możemy uzyskać tylko 

wtedy, gdy rozumiemy tę interpretację. Jak możemy poznać prawdziwe znaczenie  

Ramajany, jeśli będziemy ciągle myśleć o ludzkiej postaci króla Daśarathy i jego syna 

Ramy i przyjmować tę opowieść tylko powierzchownie.  

 
Uczniowie i studenci! 

Nawet Rama, który kiedyś w historycznych czasach ustanowił ramaradźję, 

musiał umrzeć i opuścić ten świat. Wszystko musi kiedyś umrzeć. Nic nie pozostanie 

na zawsze an tym świecie. Nawet ramaradźja musiała zmienić się i zaniknąć. 

Wszystko z czasem zmienia się i nic nie pozostaje niezmienne. Nawet Hariśćandra, 

który zawsze żarliwie trzymał się prawdy, musiał odejść z tego świata. Nala, który 

rządził całym światem, musiał odejść. Czy mógł zabrać ze sobą choćby mały kawałek 

ziemi, gdy umierał? 

Rama zbudował wielki most przez ocean. Czy widzimy go dzisiaj żywego? 

Tym krajem rządziło wielu ludzi, ale czy którykolwiek z nich mógł zabrać choćby 

jego małą część? Jedyną rzeczą, którą możecie zabrać i którą powinniście zabrać, jest 

łaska Pana. W ciągu swojego życia powinniście aspirować jedynie do zdobycia 

dobrego imienia. 

Chociaż Rama porzucił swoje śmiertelne ciało, to, że nawet po tak wielu latach, 
w obecnej judze, ciągle jeszcze mówimy o nim, niewątpliwie jest skutkiem dobra, 

jakiego dokonał. 

Powinniśmy zdobyć dobre imię i czynić dobro. Powinniśmy prowadzić dobre 

życie. Powinniśmy być dobrzy dla innych. Oto ideał, jaki musimy przekazać reszcie 

świata.  
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9. Cierpienie człowieka nie jest naturalne – jego naturą 

jest szczęście 

 

Każdy człowiek rodzi się z karmą, rośnie z karmą i 

dostępuje wyzwolenia z karmy. W istocie dla każdego 
praca jest Bogiem i jest ona przyczyną jego cierpienia 

i przyjemności. Na tym świecie wszelkie cierpienia i 

przyjemności są wywołanie wyłącznie przez pracę. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Istnieją pewne cechy, które zawsze towarzyszą dźiwie (istocie żywej). Są to: 

cierpienie, narodziny, praca, nienawiść, upodobania i niechęci, brak zdolności 

rozróżniania i ignorancja. Brak zdolności rozróżniania prowadzi do przywiązań. 

Przywiązanie prowadzi do gniewu. Gniew prowadzi do nienawiści. Nienawiść 

prowadzi do narodzin i cierpienia. Wszystkie te cechy są nierozerwalnie ze sobą 

powiązane. 

Za cierpienie odpowiadają narodziny, a za narodziny – osobista karma. 

Możemy jednak spytać, czy cierpienie i smutek są naturalne dla człowieka, czy może 

pojawiają się gdzieś w środku życia. Jeśli są naturalne, człowiek nigdy w życiu nie 

może się ich wyzbyć. Nie mamy podstaw, by myśleć, że smutek jest naturalną cechą 
ludzkiej istoty. Gdyby tak było, nie byłoby można pozbyć się go żadnym sposobem.  

Jeśli zniszczymy jakąś naturalną cechę, zniszczeniu ulegnie też sama istota. 

Żaden człowiek nie próbuje zniszczyć prawdziwej swojej formy. Naturalną cechą 

cukru jest słodycz. Czy gdy przestanie być słodki, nie przestanie też być cukrem? Gdy 

zniknie cukier i ta jego słodycz, wówczas cukier przestanie istnieć.  

Naturalnymi cechami ognia są zdolność spalania i świecenia. Gdy pozbawi się 

go zdolności spalania i świecenia, ogień przestanie istnieć – zamieni się w węgiel. 

Forma i naturalne cechy są nierozerwalnie ze sobą związane. Analiza ta pokazuje, że 

cierpienie nie jest naturalną cechą człowieka. Jest to coś, co przeszło przez przypadek 

z zewnątrz. 

Mamy na to bardzo dobry przykład. Gdy człowiek jest szczęśliwy i dobrze 

sobie radzi, nikt nie przyjdzie do niego, by pytać, dlaczego jest szczęśliwy, ale gdy jest 

pogrążony w smutku, inni przychodzą i pytają, dlaczego się smuci. Widzimy tu, że 

smutek jest czymś nienaturalnym. Szczęście i błogość są dla nas naturalne. Mimo, że 
jesteśmy ucieleśnieniami atmy i jesteśmy naturalnie powiązani z błogością i 

szczęściem, niekiedy cierpimy i smucimy się na skutek związków ze światem 

zewnętrznym. Smutki są niczym przelotne chmury.  

Gdy matka kładzie dziecko do kołyski, a ono bawi się i jest wesołe, matka  w 

ogóle się nie martwi i idzie do swoich zajęć. Gdy po kilku minutach usłyszy płacz 

dziecka, zaniepokojona pośpiesznie przybiegnie i zajrzy do kołyski, by sprawdzić, czy 

jakiś owad nie ukąsił dziecka lub coś innego nie przyprawiło je o ból. Widzimy tutaj, 

że gdy dziecko jest wesołe, matka przyjmuje to jako coś naturalnego, ale gdy płacze, 

myśli, że stało się coś niezwykłego i zaczyna szukać przyczyny. Daśaratha rozumiał, 
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że szczęście i błogość są cechami naturalnymi ludzkich istot. Właśnie dlatego w jego 

domu wesoło bawiły się cztery Wedy w postaci Ramy, Lakszmany, Bharaty i 

Śatrughny. Są oni ucieleśnieniami Wed. Śri Ramaćandra reprezentuje Jadźurwedę, 

która mówi, że dharma jest najważniejszą rzeczą i że jej praktykowanie jest niezbędne 

w naszym życiu. Lakszmana bezwarunkowo akceptował polecenia Ramy i w ten 

sposób powtarzał jego mantry, dlatego reprezentuje Rigwedę. Bharata zawsze wierzył, 

że śpiewanie imienia Pana Ramy doprowadzi do zbawienia, dlatego reprezentuje 

Samawedę. Śatrughna stosował się do rad trzech braci – Ramy, Lakszmany i Bharaty –  

i godził się niszczyć każdego wroga, można go więc porównać do Atharwawedy. 

Zatem Rama, Laszmana, Bharata i Śatrughna reprezentują odpowiednio  Jadźurwedę, 

Rigwedę, Samawedę i Atharwawedę. Urodzili się oni jako dzieci Daśarathy. Ponieważ 

olśniewające światło słońca w postaci Ramy padało na księżyc, umysły i na miasto 

Ajodhja, ludzie cieszyli się chłodem księżyca i blaskiem słońca pochodzącym od 

Ramy. Mieszkańcy Ajodhji mieli szczęście żyć w tej świętej atmosferze, bawić się, 

śpiewać i cieszyć świętością. 
Każda praca niesie konsekwencje i skutki. Wszystko, co robimy, odbija się 

echem. Dobry na to przykład znajdujmy w życiu Daśarathy. Kiedyś, gdy był młody, 

udał się na polowanie do lasu. Gdy w nocy czatował, w pewnej chwili usłyszał hałas. 

Ponieważ był wytrawnym myśliwym, potrafił zlokalizować cel po kierunku, skąd 

nadchodziły odgłosy. Wysłał w tym kierunku strzałę i wkrótce przekonał się, że jego 

strzała zabiła syna riszego. Zrobiło mu się bardzo przykro. Zabrał ciało chłopca i 

zaniósł je do ojca, prosząc go o wybaczenie. Śmierć chłopca pogrążyła riszego w 

głębokim smutku. Płakał trzymając ciało syna. Cierpiąc katusze, rzucił na Daśarathę 

klątwę, aby za swój grzech też cierpiał w podobny sposób i umarł, nie mając przy 

sobie syna. Daśaratha rozumiał, że cokolwiek się robi, konsekwencje są nieuchronne. 

Oczyszczał się, powtarzając sobie, że musi doświadczyć konsekwencji tego, co zrobił. 

Daśaratha był riszim wśród królów.  Uznawał, że smutki są czymś, co przychodzi i 

odchodzi. Swoim życiem dawał przykład światu.  

Każda postać opowieści Ramajany przedstawia jakiś ważny ideał. Gdy 
Daśaratha zrozumiał, że się starzeje, że ubywa mu sił i witalności, pokazał światu, że 

już dłużej nie może podejmować się rządzenia krajem.  

Pewnej nocy podczas snu, poczuł pragnienie. Wziął dzbanek i próbował nalać 

wody do kubka, aby się napić. Zauważył, że w czasie nalewania, trzęsły mu się ręce. 

Tej nocy już nie zasnął. Zaraz o świcie posłał po guru Wasiszthę i Wamadewę. 

Powiedział im, że zmalała jego witalność i sprawność narządów i dlatego nie może 

rządzić krajem. Poprosił ich, aby poczynili niezbędne przygotowania do osadzenia 

Ramy na tronie. Tym zachowaniem ustanowił regułę, że osoba, która nie panuje nad 

własnymi narządami nie ma prawa rządzić krajem. W sprawach rządzenia krajem 

Daśaratha stworzył kodeks właściwego zachowania króla oraz kodeks właściwego 

postępowania poddanych. Niezależnie kim dana osoba jest, jak ważną by nie była, 

musi wziąć pod uwagę zaistniałe warunki i dostosowywać się do otoczenia. Ale w 

Ramajanie mówi się, że w pewnych przypadkach Daśaratha nie mógł znieść smutku. 

W szczególności, gdy Rama odchodził do lasu, Daśaratha zemdlał z rozpaczy. Jednak 

i w takich przypadkach pokazywał, że smutki są uboczne i że zdarzają się z powodu 
naszego stosunku i przywiązania do ludzkiego ciała. Człowiek nie ma dzieci, zanim 
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się urodzą. Jak w tej sytuacji mógłby odczuwać smutek czy ból wywołany przez 

własnego syna? Ojciec doświadczy smutku tylko w obecności cielesnego związku. Z 

tego jasno wynika, że każdy smutek czy ból wywołany przez syna jest czymś, co 

przychodzi gdzieś w środku życia i nie jest dla człowieka naturalny.  

Do czasu ślubu mężczyzna nie wie nic o postawie własnej żony. Nie przejmuje 

się żadnymi trudnościami, jakie może przechodzić ta dziewczyna. Ale zaraz po ślubie, 

gdy żona doznaje nawet małego bólu czy napotka niewielkie trudności, mąż również 

bardzo cierpi. Ten przykład także klarownie pokazuje prawdę, że takie  smutki i 

cierpienia przychodzą w środku naszego życia i że nie są dla nas naturalne. Ponieważ 

Daśaratha rozumiał tę prawdę, mógł udzielić Ramie błogosławieństwa przed jego 

odejściem do lasu. Życzył Ramie, aby w lesie nie miał trudności i szczęśliwie wróci ł. 

Takiego błogosławieństwa mu udzielił, gdyż znał sytuację; wiedział, że Rama zawsze 

trzymał się prawdy i że dzięki takim cechom nie będzie miał problemów w lesie. 

Rama był idealnym synem. Często wierzy się, że jeśli mężczyzna ma syna, 

wtedy nie ma trudności w osiąganiu zbawienia. Nie zawsze jest w tym racja. Czy król 
Kaurawa nie miał wielu synów? Jaką korzyść miał z tych wszystkich synów? Śuka w 

ogóle nie miał dzieci. Czy nie dostąpił zbawienia? Dhritarasztrze, który miał stu 

synów, nie został ani jeden, by odprawić mu ostatnie obrządki, podczas gdy Śuka 

osiągnął zbawienie nie mając dzieci. Nie wynika stąd, by dobro lub zło pochodziło od 

dzieci. Dobro spłynie na rodziców tylko wtedy, gdy synowie pójdą właściwą ścieżką. 

Syn, który cieszył się łaskawością i dobrocią ojca, powinien odpłacić to wdzięcznością 

poprzez czynienie dobra. Główną przyczyną świętych narodzin ludzkiej istoty są 

rodzice. Jeśli człowiek, otrzymawszy tak święte narodziny, nie okazuje wdzięczności 

rodzicom, jego życie jest bezużyteczne.  

Aby proklamować światu słuszność takich stwierdzeń, Daśaratha w Ramajanie 

powiedział do Ramy: „Idź do lasu przez wzgląd na trzymanie się prawdy.” Daśaratha 

nie miał żadnych przywiązań i posiadał zdolność rozróżniania między dobrem a złem. 

Nie był ignorantem. Rozumiał, że wszelkie przywiązania są tylko związkami między 

ciałami i są to czysto doczesne związki. Przy okazji wizyty mędrca Durwasy u 
Wasiszthy Daśaratha zapytał go o chronologię własnej dynastii. Daśaratha zadał 

Durwasy to pytanie chcąc dowiedzieć się, czy jego rodzina będzie trzymała się prawdy 

i dharmy. Już wtedy Durwasa powiedział mu, że synowie, których będzie miał, będą 

ucieleśnieniami dharmy i że będą ochraniać prawdę oraz posiadać wiele dobrych cech. 

Od tego dnia Daśaratha myślał, że zadowoli go  posiadanie choćby jednego syna, jeśli 

przyniesie mu on dobrą reputację i chwałę. Mówi się, że lepiej być łabędziem i żyć 

krótko niż być wroną i żyć długo. Jaka korzyść z posiadania beczek oślego mleka? 

Lepsza jest jedna łyżka dobrego mleka od krowy. Zatem wystarczy, że urodzi się 

jedno dziecko i cały swój czas spędzi na służbie lokalnej społeczności.  

Jaki pożytek z waszego życia, jeśli nie używacie go do pomagania innym 

wtedy, gdy jesteście jeszcze w pełni sił fizycznych i umysłowych oraz macie 

inteligencję? Będzie zmarnowane. Nie możecie żyć jak kropla oliwy na wodzie, bez 

dotykania wody. Wasze narodziny, życie i zachowanie są ściśle związane ze 

społecznością, w której żyjecie. Jeśli nie pamiętacie o tej społeczności a stale myślicie 

o własnych samolubnych sprawach, nikt nie będzie miał z was żadnego pożytku.  
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Jeśli, urodziwszy się w tym świętym kraju Bharat, doświadczywszy tradycji i 

kultury Bharatu, nie potraficie przyswoić sobie dobra z tej kultury, wówczas wasze 

życie idzie na marne. Możecie wysłuchać wielu dyskursów, możecie sami wygłosić 

wiele dyskursów, ale jeśli nie będziecie wcielać w życie tego, co wysłuchaliście i co 

głosicie, samo życie stanie się nierzeczywiste i sztuczne. Czy zaspokoicie głód samym 

słuchaniem o pysznym jedzeniu i wykwintnych daniach? Czy ubóstwo biedaka 

zniknie, gdy będziecie opowiadać mu o pieniądzach? Czy uleczycie się z choroby, gdy 

opowie się wam o dobroczynnych właściwościach lekarstw? Czy ulży to waszej 

biedzie, jeśli opowie się wam o wszystkich bogactwach przechowywanych w banku? 

Czy gdy siedzicie w ciemności i tylko opowiadacie o blasku tysiąca świec, ciemność 

ulegnie rozproszeniu? Tak samo, ciemność ignorancji i zazdrość z serca trzeba usuwać 

nie mówieniem, lecz praktyką i dobrym zachowaniem. Potem użyteczna będzie nawet 

maleńka żarówka. 

Młodzi ludzie, zamiast mówienia o tysiącu rzeczach powinniście zrobić 

przynajmniej jedną z nich i pokazać innym jako ideał. Powinniście też zrozumieć 
prawdę, że smutek, cierpienie i straty pojawiają się w środku życia. Nie rodzą się wraz 

z wami. Rzeczy, które przychodzą w środku, również w środku odchodzą; nie 

przylgną do nas na stałe. Gdy tę prawdę dobrze zrozumiemy, żadne smutki i cierpienia 

w ogóle nie będą nas niepokoić. 
Diwjatma swarupy! 

Wysłuchaliście wielu historii z Ramajany. Spośród ideałów, które widzieliśmy 

u Ramy, Lakszmany, Bharaty, Śatrughny i Daśarathy musicie wybrać przynajmniej 

jeden lub dwa i stosować je w praktycy w swoim życiu. Jeśli tego nie zrobicie, będzie 

to znaczyć, że zmarnowaliście czas. Nie tylko zmarnowaliście czas, ale uczynicie 

swoje życie bezcelowym i straciliście okazję do dobrego wykorzystania stworzonej 

wam szansy. Nie dążcie ciągle do władzy. Powinniście służyć. Wykorzystujcie ciało, 

umysł i inteligencję na ścieżce służby innym. Powinniście zrozumieć, że otrzymaliście 

to ludzkie ciało po to, by pomagać innym. Dzień w dzień słuchaliśmy o wielkich 

ideałach, które propagowali wielcy religijni nauczyciele. Jeśli po wysłuchaniu tak 
wielu dobrych nauk nie zajdzie w was zmiana czy transformacja, to całe wasze życie  

zostanie zmarnowane. Wszystkie religie uczą o jednym wspólnym celu i jednej dobrej 

świętej ścieżce. Wszystkie religie uczyły tylko dobrych rzeczy. Która religia jest zła, 

gdy umysły ludzi są dobre? Skazy i wady są w naszych umysłach, a nie w żadnej z 

religii. Rama rządził swoim królestwem w pokoju, rozumiejąc, że szczęście ludzi jest 

jego szczęściem i że powodzenie ludzi jest podstawową troską króla.  

Rama nigdy nie nauczał, że on jest królem, a ludzie są mu poddani. Nigdy nie 

żywił zazdrości ani nie okazał ego. Uważał siebie za kogoś, kto prowadzi ludzi. 

Swoim zachowaniem nakierowywał ludzi na właściwą ścieżkę i pokazywał im ideał. 

Wszystko, co powiedział lub robił, służyło jedynie szczęściu ludzi. Aby dać im 

przykład i aby chronić prawdę odesłał własną małżonkę do lasu. Gdy chodziło o 

prawdę i dharmę, dla Ramy nie była ważna ani kobieta, którą poślubił, ani syn, który 

mu się urodził. 

Młodzi ludzie! Mam nadzieję, że ponownie ustanowicie ramaradźję w tym 

naszym świętym kraju. Musicie zharmonizować swoje myśli, słowa i czyny. 
Zdradzicie własny kraj, jeśli pójdziecie ścieżką, na której wasze myśli będą inne niż 
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wypowiadane słowa, a czyny jeszcze inne. Jeśli zdradzicie swój kraj, całe wasze życie 

będzie bezużyteczne. Jaki sens miałoby wasze życie, gdybyście nie mogli oświadczyć 

z dumą, że ta ziemia to wasza ojczyzna, że ten język to wasz język ojczysty i nie 

wypełniali swoich obowiązków? Równie dobrze moglibyście być martwi.  

 



55 

10. Bądź dobry, czyń dobro, dostrzegaj dobro – oto droga 

do Boga 

 

Nie można mieć nawet przelotnego wglądu w boskość 

bez porzucenia tamoguny. Nie można stać się 
prawdziwym wielbicielem bez porzucenia radźoguny. 

Ścieżką oddania można podążać tylko przez przyjęcie 

sattwaguny. Oto prosta prawda tego świata. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Tylko praca może wydobyć prawdziwą siłę człowieka i pokazać innym, do 

czego jest zdolny. Tak jak lustro można użyć do ukazania prawdziwej natury własnej 

twarzy, tak praca, którą człowiek wykonuje, pokazuje jego cechy. Praca ujawnia, czy 

ktoś posiada w sobie cechy tamasowe, radźasowe bądź sattwiczne.  Wykonywana 

praca jest niczym barometr. Ten barometr pracy pokazuje ocenę stanu ludzkiego 

umysłu. W tym względzie możemy przyjąć, że nie istnieje bardziej rygorystyczny 

sprawdzian niż zbadanie pracy, którą czło wiek wykonuje. 

Od niepamiętnych czasów nasi przodkowie podążali ścieżką pracy, czyli karma 

margą. Idąc tą pracy potrafili poznać i urzeczywistnić boskość. Niektórzy ludzie 

sprawiają wrażenie, że są bardzo sattwiczni, ale gdy podejmą pracę, możemy 
zobaczyć, że pod pokrywką pozornych cech sattwicznych kryje się sporo surowości. 

Inni w słowach wydają się bardzo surowi i okrutni, ale gdy podejmują się jakiejś 

pracy, stają się łagodni i życzliwi. W takich sytuacjach jasno widać prawdę, że 

rzeczywista ludzka natura człowieka przejawia się w jego aktywnej pracy i nie 

powinna być oceniana tylko w oparciu o jego zewnętrzny wygląd lub słowa.  

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Praca wykonywana przez człowieka mądrego może wydać się taka sama jak 

praca wykonywana przez zwykłego człowieka. Chociaż z wyglądu mogą być takie 

same, ale w obu przypadkach skutek będzie różny. Pracy człowieka niemądrego 

zawsze towarzyszy jego poczucie, że wykonuje ją dla własnego dobra i liczy on, że 

praca ta przyniesie mu jakieś korzyści. Ten rodzaj pracy jest wymieszany z ego, a 

poczucie samolubnych korzyści prowadzi do kłopotów i cierpienia. Natomiast praca 

człowieka mądrego zawsze niesie uczucia, które utożsamiają go z boskim aspektem, i 
przeświadczenie, że pracę tę wykonuje w imieniu Boga. Myśli on, że w rzeczywistości 

pracę wykonuje Bóg, a on jest tylko instrumentem. Taka praca zawsze przynosi dobre 

wyniki i zadowala wszystkich. 

Niektórzy ludzie wykazują głęboką syntezę myśli i pracy, którą wykonują. Jest 

to prawdziwy typ dobrej ludzkiej natury. Jedność i synteza myśli, słów i czynów jest 

ważna. Idee, mowa i działanie muszą stać się jednością. Jest to prawdziwa podstawa 

rzeczywistej ludzkiej natury. 
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Uczniowie i studenci! 

Praca, którą wykonujecie w duchowej sferze i praca w sferze materialnej mogą 

wydać się takie same, ale w rzeczywistości, gdy przyjrzymy się im nieco głębiej, 

stwierdzimy, że idą one dwoma różnymi ścieżkami. Oto mały przykład. Na ręce 

pacjenta z cukrzycą pojawia się czyrak. Z czasem czyrak rośnie i ostatecznie prowadzi 

do gangreny. W tym przypadku lekarz zaleca amputację ręki.  Gdyby nie amputowano 

ręki, gangrena rozeszłaby się na resztę ciała i wyrządziła wielkie szkody. Ze względu 

na bezpieczeństwo całego ciała pacjent powinien zgodzić się na amputację ręki. Inny  

przykład. Gdy ktoś nosi piękną złotą bransoletkę na ręce, złodziej może podejść i 

próbować zabrać ją.  Gdy nie może zdjąć bransoletki z ręki, może zechcieć odciąć rękę 

i zdjąć z niej bransoletkę. Widzimy tu, że lekarz użył noża do odcięcia ręki i złodziej  

uczynił to samo. Na pozór obaj zrobili to samo, ale to, co zrobił lekarz było pomocne, 

a to, co zrobił złodziej – szkodliwe. Jeszcze inny przykład. Niegodziwa osoba może 

wzniecić pożar domu, w którym inni mieszkają. Dom spali się. Takiego samego 

zniszczenia dokonał Hanuman w Lance. Podpalił tam wszystkie domy i pałace. Prace 
wykonane przez Hanumana i niegodziwą osobę wydają się takie same, ale to, co zrobił 

Hanuman było pożyteczne, a to, co zrobił niegodziwiec przyniosło szkody. Gdy 

powierzchownie patrzymy na czyny, wydają się takie same, ale na skutek mentalnego 

nastawienia przed wypowiedzeniem słów i podjęciem akcji, rezultaty mogą być różne.  

Umysł człowieka jest odpowiedzialny zarówno za jego zniewolenie, jak i za 

wyzwolenie. Ostateczny rezultat pracy zależy od nastawienia, z jakim się ją wykonuje. 

Hanuman miał zharmonizowane myśli, słowa i czyny, dlatego mógł stać się ważną 

postacią. Był on biegły we wszystkich rodzajach gramatyki. Był biegły we wszystkich 

czterech Wedach i sześciu śastrach (świętych pismach). Uczoność Hanumana 

sprawiała, że do wszystkiego podchodził ze opanowaniem i bezstronnie. Sugriwa i 

Hanuman dostrzegli zbliżających się do nich Ramę i Lakszmanę, którzy poszukiwali 

Sity. Sugriwa podejrzewał, że przybysze są posłańcami Walego z zadaniem 

szpiegowania i szkodzenia mu. Natomiast Hanuman, ponieważ miał wielki i 

zrównoważony umysł, powiedział Sugriwie, aby się nie denerwował i że pójdzie i 
dowie się, kim ci ludzie są. Stwierdził, że we wszystkim, co robimy, nie powinniśmy 

się śpieszyć. Pośpiech nie jest właściwą ani naturalną cechą umysłu i zawsze prowadzi 

do strat. Straty zaś zawsze niosą z sobą zmartwienia, dlatego nie należy się śpieszyć. 

Hanuman dobrze znał te maksymy, dlatego nie śpieszył się. Powiedział Sugriwie, że 

pójdzie zorientować się, kim są, i wróci. Spotkawszy się z Ramą i Lakszmaną, 

zachował wielką pokorę i przemówił do nich spokojnie i starannie dobranymi 

słowami. Spytał ich, kim są, dlaczego są w lesie i jakie mają zamiary. Wszystko to 

zrobił będąc opanowany i bez pośpiechu. Ponieważ Rama dał stosowne odpowiedzi, 

Hanuman był bardzo zadowolony i ofiarował się zanieść Ramę na swoich barkach do 

Sugriwy. W chwili, gdy Rama i Lakszmana usadowili się na ramionach Hanumana, 

ten poczuł, że wszystkie jego grzechy zostały zgładzone. Uznał, że wszystkie jego 

grzechy z przeszłości zostały wymazane dzięki darśanowi (widzeniu) Pana. 

Dotknięcie boskiej osobistości napełniło go szczęściem. W głowie Hanumana 

natychmiast zaczęły kiełkować nowe dobre idee. Pomyślał, że Sugriwa znajdzie w 

Ramie i Lakszmanie dobrych przyjaciół, że spełnią się jego pragnienia i odniesie 
zwycięstwo. Jad bhawam tad bhawati (jak myślisz, takim się stajesz). Czyny są 
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odbiciem pielęgnowanych w umyśle idei. Ponieważ w głowie Hanumana pojawiły się 

te dobre idee, zsynchronizowały się z nimi także dobre idee Boga – myśleli zgodnie. 

Rama, który siedział na ramieniu Hanumana, zasygnalizował Lakszmanie i zapewnił 

go, że ponieważ znaleźli tak dobrego przyjaciela, także ich wysiłki zakończą się 

pełnym powodzeniem. 

Istnieją trzy rodzaje posłańców. Pierwsi to ci, którzy przyjmują polecenia Pana 

i nie wykonują ich, lecz podejmują działania sprzeczne z Jego życzeniami. Drugi 

obejmuje tych, którzy przyjmują dosłownie to, co powiedział Pan i wykonują to bez 

dodawania lub odejmowania czegokolwiek. Rezultaty takiej pracy są przez nich 

akceptowane i zanoszone z powrotem do Pana. Trzeci rodzaj stanowią ci, którzy 

przyjmują życzenia Mistrza, wykonują zadanie w taki sposób, by te życzenia zostały 

spełnione do końca i każdym kosztem. Oni są zwycięzcy i zanoszą Mistrzowi 

przesłanie o zwycięstwie. Rama i Lakszmana powiedzieli sobie, że Hanuman należy 

do tego trzeciego rodzaju przyjaciół i że dopilnuje, by polecenia Mistrza były 

wykonane w stopniu, który zapewni zwycięstwo. Hanuman rzeczywiście zawsze  
myślał tylko o Ramie i nie dopuszczał do siebie żadnych innych myśli. Ponieważ 

bardzo dobrze znał moce i możliwości Ramy, zawsze chodził w jego ślady. Od chwili, 

gdy Rama i Lakszmana usiedli na jego ramionach, serce przepełniało mu to samo 

święte i boskie uczucie i był szczęśliwy. Nabrał przekonania, że wraz z silnym ciałem, 

umysł także staje się równie mocny. Tam, gdzie silne ciało łączy się z mocnym 

umysłem, tam jest boskość i boska moc. Weźmy taki przykład.  

Oto przewód pokryty plastikiem lub gumą. Wewnątrz osłony znajduje się 

miedziany przewód. Przez przewód płynie prąd. Jeśli po prostu zetkniemy taki kabel z 

innym, prąd w nim nie popłynie. Popłynie tylko wtedy, gdy usuniemy zewnętrzne 

plastikowe osłony z obu przewodów i połączymy wewnętrzne przewody. Okrywa 

naszego ciała jest jak plastikowa osłona przewodu. Nasz umysł jest jak miedź. Boska 

moc może w nas spłynąć tylko wtedy, gdy do ciała dołączy umysł. Boskie siły mogą 

zostać wygenerowane tylko wtedy, gdy świętość ciała połączy się ze świętością 

umysłu. Ciało powinniśmy wykorzystywać do wykonywania świętych zadań. Umysł 
powinniśmy wykorzystywać do rozwijania boskich myśli. Tak więc, ciało 

otrzymaliśmy w celu pomagania innym. Używając ciała, powinniśmy dobrze służyć i 

pomagać społeczeństwu. Niezależnie jaką pracę podejmiemy, powinna być wykonana 

w przekonaniu, że robimy to dla przyjemności Pana. Tak święte idee przyświecały 

właśnie Hanumanowi. On zawsze swoją pracę poświęcał Panu i wykonywał ją w 

takim poczuciu. Zaraz po boskiej wizji Ramy Hanuman podjął się zadania 

poszukiwania Sity. Z pomocą imienia Ramy, pokładając wiarę w Ramie i jego boskich 

mocach, mógł przeskoczyć na odległość wielu, wielu mil przez ocean. Tak 

nadzwyczajne dokonania Hanumana robiły wielkie wrażenie na innych, takich jak 

Dźambawan i Sugriwa. 

Młodzi ludzie powinni zrozumieć w szczególności bezwarunkowość, z jaką 

Hanuman wypełniał polecenia Ramy. Oddanie i wiara Hanumana bardzo pomagały 

mu rozpoznawać pragnienia Mistrza. Oprócz tego oddania i wiary Hanuman posiadał 

wielkie zaufanie do siebie samego. Jeśli ktoś nie ma ufności w siebie, niewiele 

osiągnie nawet, gdy ma wiarę i oddanie. Z drugiej strony, może mieć ufność w siebie, 
ale jeśli nie ma wiary i oddania, to mu też nie pomoże. Oddanie i zaufanie do siebie są 
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jak biegun ujemny i dodatni. Ich połączenie umożliwia realizację świętych myśli. 

Ponieważ Hanuman miał boskie nastawienie w sercu i ufność w siebie, dostępował 

wizji Ramy wszędzie, gdzie przebywał. Gdy dostawał dowolne polecenie, nigdy nie 

zastanawiał się, czy ma dość sił i zdolności na jego wypełnienie. Mocno wierzył, że 

dadzą mu je już same polecenia Ramy.  

Jak z tego wynika, powinniśmy przede wszystkim rozwijać i wzmacniać wiarę 

w siebie. To zaufanie do samego siebie jest jak głęboki fundament. Na tym 

fundamencie powinniśmy budować ściany zadowolenia z siebie i dodać dach 

poświęcenia. W tak zbudowanej rezydencji powinniśmy osiągnąć samorealizację. 

Hanuman pokazał światu jasno znaczenie i konieczność posiadania zaufania do siebie. 

Jednak dzisiaj ludzie zachowują się w sposób, który wskazuje, że zupełnie nie 

rozumieją potrzeby takiego zaufania, które jest ważne w kontekście poznawania 

ludzkiej natury. Ludzie stali się tak słabi, że nie są zdolni zrozumieć własnej natury, 

własnej jaźni, dlatego interesują się naturą innych i wyszukują u nich wady. Ponieważ 

tak dalekie od świętości cechy stały się liczne, człowiek cierpi i nie rozumie własnej 
natury, a jakość ludzkiego życia ulega degradacji.  

Po powrocie z Lanki, Hanuman zaniósł Ramie i Lakszmanie radosne wieści o 

odnalezieniu Sity. Jakiś czas później on, Rama, Lakszmana i Dźambawan 

odpoczywali nad brzegiem oceanu. Dołączyło do nich też tysiące małp 

przygotowujących się do wejścia na Lankę. Była to noc z pełnią księżyca. W 

chłodnym świetle księżyca wszystkich było wyraźnie widać. Ponieważ  wcześniejszy 

marsz zmęczył Ramę, odpoczywał z głową złożoną na udach Lakszmany. Tej nocy 

nikt nie spał, gdyż następnego dnia rano wszyscy mieli wejść na Lankę i walczyć z 

Rawaną. W związku z tym Rama i Lakszmana kierowali do zebranych słowa zachęty i 

otuchy. W pewnej chwili Rama, który odpoczywał korzystając z ud Lakszmany, spytał 

Lakszmanę, Sugriwę i innych, co sądzą o ciemnych plamach na jasnym księżycu. 

Każdy dawał własną odpowiedź. Ktoś powiedział, że ponieważ księżyc oderwał się od 

ziemi, pozostały na nim pył daje taki odcień. Ktoś inny sugerował, że jest to gra 

własnej powierzchni księżyca i pyłu na niej. Każdy inaczej interpretował to zjawisko. 
Do dyskusji ze swoją argumentacją włączyli się też wojownicy armii, Angada, Nala i 

Nila. Ponieważ Rama był bardzo odprężony i w dobrym nastroju inni też odpowiadali 

rozluźnieni. Ale Hanuman nie odezwał się ani słowem. Na koniec, aby ukazać 

wszystkim obecnym postawę i sposób zachowania Hanumana, Rama zwrócił się 

wprost do niego i spytał o plamy na księżycu. Hanuman miał łzy w oczach a w sercu 

nic innego poza imieniem i postacią Ramy. Odpowiedział, że ponieważ Rama trzymał 

głowę na udach Lakszmany, odbicie jego twarzy objawiało się na księżycu i 

wyglądało tam jak ciemna plama. Myśli o Ramie, jakimi Hanuman był przepełniony, 

sprawiały, że cokolwiek powiedział, cokolwiek zobaczył wiązało się tylko z Ramą i 

jego imieniem. Każdy włos na jego ciele był przepełniony imieniem Rama.  

Hanuman był stale zanurzony w świętym imieniu Rama. Wielkim błędem jest 

myśleć, że Hanumam należał do plemienia małp i że dlatego miał bardzo chwiejny 

umysł. Był on ucieleśnieniem aspektu Iśwary (Boga). Gdy boskość łączy się z innym 

aspektem boskości, bez wątpienia pojawia się podwojona moc. W każdej ludzkiej 

istocie boskość jest obecna w postaci atmy. Aby zrozumieć świętą atmę obecną w 
naszym ciele, powinniśmy to ciało traktować jako tylko pojemnik dla atmy. 
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Musimy starać się tłumić i panować nad pragnieniami, które wzbierają w 

naszym ciele. Oto mały przykład. Czasami organizujemy piknik w ogrodzie. 

Przygotowujemy sobie rozmaite wygody. Gotujemy własne pożywienie i z 

przyjemnością siedzimy tam, jemy i odprężamy się. Co robimy, jeśli chcemy gotować 

pożywienie w lesie? Współcześnie bierzemy piecyk, naczynie i przybory do 

gotowania. W starożytności takiego sprzętu nie było. Zabierali więc tylko naczynia i 

materiały do przygotowania jedzenia. Aby coś ugotować, przygotowywano palenisko 

z trzech kamieni, na których stawiano naczynie. Do naczynia wlewano wodę i 

wsypywano ryż. Pod naczyniem rozpalano ogień, aby zagotować wodę i ugotować 

ryż. Ogień rozpalony między trzema kamieniami nie styka się bezpośrednio z ryżem. 

Styka się z naczyniem, przez naczynie z wodą, a przez wodę dociera do ryżu, który w 

ten sposób zostaje ugotowany. Nasze życie biegnie ścieżką adhjatmiczną (duchową). 

Życie jest jak las. Trzy kamienie w tym lesie życia stanowią guny: sattwę, radźas i 

tamas. Trzy guny można porównać do trzech kamieni. W lesie życia ustawiamy 

naczynie naszego ciała na tych trzech kamieniach. Pragnienia, jakie odczuwamy w 
naczyniu naszego ciała, są jak ryż. Ryż przepełniamy premą (miłością), którą można 

porównać do wody. Następnie między trzema kamieniami rozpalamy ogień mądrości. 

Ogień mądrości za pośrednictwem premy ugotuje ryż pragnień i przepędzi te 

pragnienia. Gdy ten ryż dobrze zostanie ugotowany, ustanie odradzanie się. Gdy 

pragnienia zostaną całkowicie usunięte, nie będzie możliwości doznawania złych 

pragnień. Można w tym miejscu zapytać, czy możliwe jest całkowite usunięcie 

wszystkich pragnień. Jest to niemożliwe. Ale musimy postarać się zwrócić je na 

właściwy kierunek. Niezależnie jaką pracę wykonujemy, musimy ją wykonywać z 

premą. Tylko wtedy będziemy mogli uzyskać świętą błogość. 

Sekretem szczęścia nie jest robienie tego, co się lubi, lecz lubienie tego, co ma 

się do zrobienia. Wszystko, co musicie robić, powinniście robić z przyjemnością i 

lubiąc to. Przyjmując ten rodzaj premy za podstawę, całkowicie oddany Ramie 

Hanuman zawsze podejmował się wykonania poleceń mistrza. Nigdy nie żywił 

najmniejszych wątpliwości czy niezdecydowania w stosunku do poleceń Ramaćandry.  
Dzisiejsze życie człowieka stało się zlepkiem wątpliwości i wahań. Prawdę 

mówiąc, chociaż widzi własnymi oczami, nie potrafi im uwierzyć. Czasami wierzy 

swoim uszom, ale wielokrotnie także im nie jest zdolny uwierzyć. Jak słaby człowiek, 

który nie może uwierzyć własnym oczom i uszom, może uwierzyć w kogoś innego?  

 

Młodzi ludzie! 

Jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. Powinniście postarać się patrzeć 

własnymi oczami i cieszyć się tym oraz osobistym doświadczeniem. Nie próbujcie 

używać zachodnich oczu, zachodnich uszu i zachodniego myślenia. Mieszkańcy 

Bharatu powinni zaakceptować i uznać warunki panujące w naszym kraju oraz, 

dostrzegając jego potrzeby, kroczyć ścieżką zgodną z ideałami tego kraju. Kultura, 

którą sobie przyswajamy i ścieżka, którą podążamy muszą być właściwe naszemu 

krajowi.  To, co jest właściwe w innych krajach, jest odpowiednie dla tych krajów, a 

nie dla nas. Ponieważ są różne kraje, różne czasy i różne warunki, nie możemy 

ustanowić jednego wspólnego wszystkim ludziom kodeksu postępowania w życiu. Oto 
mały przykład. 
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Tego wieczora w tym miejscu i kraju mamy godzinę 6:30. Idziecie do klubu i 

chcecie porozmawiać z przyjacielem, który mieszka w Ameryce. Telefonujecie do 

niego o 6:30 po południu według waszego czasu. Jednak on się nie odzywa, ponieważ 

o tej porze jeszcze śpi w sypialni. W czasie, gdy w innym kraju jest wczesny ranek, w 

tym kraju jest wieczór. Dlatego też właściwe zachowanie zależy od warunków danego 

kraju i od czasu, jaki tam panuje. 

 
Diwjatma swarupy! 

Powinniśmy zrozumieć świętość naszego kraju, Bharatu. Przyjmując jego 

świętą kulturę i pamiętając o jego świętych tradycjach, ucząca się młodzież musi 

naśladować idealne wzory zawarte w tych tradycjach. Prawda jest naszym życiem, 

prawda jest dla nas Bogiem, prawda jest dla nas wszystkim. Jeśli jednak ze względu na 

jakieś samolubne racje pójdziemy ścieżką nieprawdy, będziemy zachowywać się 

niesprawiedliwie i niegrzecznie, czy wtedy nasze życie będzie niosło jakikolwiek 

ideał, który można by pokazać innym? 
 

Uczniowie i studenci! 

Ideały zawarte w opowieści Ramajany są bardzo ważne dla każdego człowieka, 

dla każdego kraju i każdej grupy ludzi. Rodzaj pracy, jaką wykonujemy, czyli nasza 

karma, jest odpowiedzialny za nasze cierpienie i degradację. Właśnie dlatego 

mówimy: „Bądź dobry, czyń dobro, dostrzegaj dobro. Oto droga do Boga.” Wykonuj 

dobrą pracę, dostrzegaj dobre rzeczy, zachowuj się dobrze w życiu i umrzyj jako 

dobry człowiek. 
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11. Nikt nie może oddzielić prawdziwego wielbiciela od 

jego Pana 

 

Dzieci bez dobrych cech, edukacja bez celu i 

społeczeństwo bez moralności są całkowicie 
bezużyteczne. Równie bezużyteczne jest życie bez 

spokoju umysłu i noc bez poświaty księżyca. 

Słuchajcie tej prawdy, o odważni synowie Bharatu! 

 

Uczniowie i studenci! 

Jedna myśl jest wspólna wszystkim ludziom na tym świecie. Wszyscy dobrze 

wiedzą, że nie należy popełniać grzechu, nie należy mówić nieprawdy i nie należy 

ranić innych. Ale ich cechą charakterystyczną stała się sama ta wiedza, bez 

praktykowania. Ludzie wiedzą, że mówienie nieprawdy jest szkodliwe, a jednak 

mówią nieprawdę. Jaki ma to sens? Nawet rozumiejąc, że szkodzenie i ranienie innych 

któregoś dnia odbije się na nich, ludzie szkodzą i ranią innych. Jakie wewnętrzne 

motywy sprawiają, że człowiek robi te złe rzeczy nawet wtedy, gdy wie, że są złe? 

Poza tym człowiek chce otrzymywać dobre owoce dzięki wykonywaniu punji (dobrej 

pracy), a jednak w praktyce czyni tylko papę (zło, grzeszny uczynek). Człowiek nie 

chce ponosić skutków popełnienia grzechu, jednak popełnia grzech. Co jest w nim 
takiego, co popycha go do takiego postępowania? W ogólności istnieją trzy rodzaje 

cech: sattwa, radźas i tamas (czystość, pasja i tępota).  

Radźas i tamas są trudne do zniesienia i bardzo szkodliwe. Radźas ma syna o 

demonicznych cechach, który nazywa się kama, czyli żądza. Ten syn wchodzi do 

umysłów i serc wielu ludzi i sprawia, że czynią wszelkiego rodzaju zło. Ma on tę 

własność, że potrafi zniszczyć wielu ludzi przez zbliżenie się do nich. Gdy cecha kamy 

zbliży się do człowieka, wtedy nawet jego dobre cechy ulegają wyeliminowaniu lub 

stłumieniu. Rawana był wielkim mędrcem. Był osobą oddaną. Pod koniec życia pod 

wpływem kamy, czyli żądzy, zrobił rzeczy, które doprowadziły do zagłady całej jego 

dynastii i wszystkich przyjaciół. 

Trzecia cecha, tamas, także ma syna. Jest to bardzo okrutna osoba i nazywa się 

gniew. W chwili, gdy kama zawładnie umysłem człowieka, ten drugi syn, gniew, także 

opanuje człowieka i rozbije w nim dzban mądrości. Te dwie cechy, żądza i gniew, nie 

sprzyjają dobrej naturze człowieka. Wręcz przeciwnie, one ją niszczą i sprowadzają 
człowieka na samo dno destrukcji i barbarzyństwa.  

Cecha żądzy nie zazna zadowolenia w żadnych okolicznościach. Często 

porównuje się ją do ognia. Ogień ma też inną nazwę, anala. Anala oznacza coś, czemu 

nigdy dosyć, co jest nienasycone. Znaczy to, że niezależnie jak wiele doświadczycie i 

zaznacie przyjemności, nie będziecie zadowoleni. Zawsze będziecie chcieli więcej. W 

miarę dorzucania opału do ognia, ogień ciągle bucha większym płomieniem. Ognia 

nigdy nie da się ugasić dodawaniem opału. Podobnie, gdy będziecie próbować 

zadowolić pragnienia, one będą ciągle wzrastać. Nigdy nie zmaleją na skutek 

zadowalania i ustępstw.  
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Hanuman zdobył łaskę Ramy, gdyż nie uległ tego rodzaju żądzy. Szukając Sity 

wstąpił do miasta Lanki i zaczął szukać jej w wielu rezydencjach. Chcąc znaleźć Sitę, 

musiał szukać kobiety i musiał to robić wśród kobiet, a nie mężczyzn. Ponadto 

Ramaćandra opisał mu Sitę w takim stopniu, aby mógł ją rozpoznać. Szukał tych cech 

u wielu kobiet. Zaglądał w oczy i uszy kobietom, które znajdowały się w 

apartamentach króla, by stwierdzić, czy posiadają cechy opisane przez Ramaćandrę. 

Po pewnym czasie zaczął odczuwać obrzydzenie. Poszedł nad brzeg oceanu. Tam 

zadawał sobie pytanie, jak wiele grzechów musiał popełnić, że teraz przyszło mu 

oglądać twarze wszystkich tych kobiet. Zastanawiał się jak po obejrzeniu tylu twarzy 

kobiet ma wrócić do Ramaćandry. Wolał popełnić samobójstwo, topiąc się w oceanie, 

niż wracać. 

Przez pewien czas Hanuman myślał o świętym imieniu Ramy, powtarzał je i w 

ten sposób oczyszczał swój umysł. Rozumował, że skoro Rama jest obecny we 

wszystkich jako jaźń, jako atma, jeśli teraz popełni samobójstwo, będzie to 

samobójstwo własnej jaźni czyli Ramy jako atmy. Przekonał siebie, że gdy wstępował 
do Lanki, jedynie wykonywał polecenia Ramy. Miał odwagę uznać, że nic, co zrobił, 

by spełnić życzenia Ramy, nie może mu zaszkodzić. Potem poszedł do Aśokawany 

(parku z drzewami aśoka). Był osobą o tak jasnym umyśle, że był całkiem pewny 

tego, iż skoro wykonywał polecenia Ramy, nie popełnił żadnego grzechu.  

Dla dzisiejszych młodych ludzi ważne jest, by zwrócili uwagę i zrozumieli 

ścieżkę, obraną przez Hanumana. Wtedy nie będzie można im niczego zarzucić w 

związku z pracą, jaką wykonają. Gdy patrzył na kobietę, przyjmował, że jest ona jego 

matką. Zadawał sobie pytanie: „Czy ta pani może być matką Sitą?” W taki sposób 

patrzył na kobiety. Właśnie takie podejście Hanumana pozwalało mu trzymać się z 

dala od wszelkich grzechów. 

W dziejach Hanumana jest wiele przypadków, które stanowią idealne wzory dla 

nas. Rama chciał pokazać światu, że jest on idealną osobą. Podczas swojej koronacji 

Rama rozdawał prezenty różnym ludziom. Prezenty dał wszystkim oprócz Hanumana. 

To zaniepokoiło Sitę. Sita bezpośrednio uczestniczyła w życiu, które wiedli w lesie i 
widziała jak Hanuman zawsze wypełnia polecenia Ramy. Dziwiła się więc, dlaczego 

Rama nie dał mu żadnego prezentu i z tego powodu zrobiło się jej przykro. Uznając to 

za niesprawiedliwe wobec Hanumana, po cichu powiedziała to Ramie. Rama 

odpowiedział, że jeśli jest o tym mocno przekonana, może sama dać mu dowolny 

prezent, według własnego uznania. Sita nosiła drogocenny naszyjnik z pereł. Zdjęła go 

i wręczyła Hanumanowi. 

Hanuman, trzymając ten naszyjnik w ręce, zaczął po kolei zdejmować z niego 

perły i rozbijać je. Każdą perłę przykładał do ucha, a potem wyrzucał. W ten sposób 

wyrzucił wszystkie perły. Bardzo zdziwiło to Ramę i Lakszmanę. Sita trochę się 

rozgniewała, ale dobrze wiedziała, o co Hanumanowi chodzi. Mając na uwadze 

pokazanie światu jego natury, zawołała go i spytała, dlaczego powyrzucał perły i 

zachował się iście jak małpa. 

Hanuman odpowiedział Sicie, że rozbijając każdą perłę sprawdzał, czy usłyszy 

z niej imię Ramy. Stwierdził, że jeśli nie usłyszał tego imienia, perła nie miała dla 

niego żadnej wartości, dlatego ją wyrzucał. Dodał, że nawet gdy jest to perła, jeśli nie 
ma w niej imienia Rama, nie jest dla niego lepsza niż kamień. Sita spytała Hanumana, 
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czy może usłyszeć imię Rama nawet w nieożywionej materii. On odrzekł, że nie chce 

mieć niczego na sobie, co nie wypowiada imienia Rama. Sita z kolei spytała, czy chce 

przez to powiedzieć, że całe jego ciało jest przepełnione tym imieniem. Wtedy 

Hanuman wyrwał jeden włos ze swojego ciała i podsunął go do ucha Ramy i Sity. Sita 

stwierdziła, że nawet ten mały włos wymawiał imię Rama. Widzimy tutaj, że całe 

ciało Hanumana przepełniało imię Ramy. Gdzie więc miejsce na kamę w jego ciele? 

Uznaną prawdą jest to, że tam, gdzie jest Rama, tam nie może być kamy, a gdzie jest 

kama, tam nie ma miejsca dla Ramy. 

Hanuman ustanowił wzór, że wielkim grzechem jest patrzeć i rozmawiać z inną 

kobietą. Gdy Hanuman chodził po lesie Aśoka, rakszasowie złapali go, związali i 

zaprowadzili do Rawany. Rawana zasypał go pytaniami, ale on nie odpowiedział ani 

na jedno. W chwili, gdy spojrzał na Rawanę, wezbrała w nim wielka złość. Nawet w 

tych okolicznościach Hanuman powiedział Rawanie, które cechy są dobre i jak należy 

do nich dążyć. Poradził mu, aby przynajmniej teraz zastanowił się, co złego zrobił. 

Oznajmił mu, że uprowadzając Sitę na Lankę, uprowadził i uwięził samą matkę 
stworzenia. Zagroził, że zniszczy całe miasto Lanka i udzieli Rawanie nauczki.  

Kobiety można porównać do matek stworzenia. Kraj nasz nazywamy macierzą, 

a nie ojczyzną. Hanuman uczy tutaj młodych ludzi, jak powinni traktować kobiety 

jako matkę. Taka postawa jest dzisiaj niezmiernie ważna dla młodych ludzi. 

Wspaniałą kulturę Bharatu będziemy mogli przywrócić do życia tylko wtedy, gdy 

takie cechy będziemy promowali pomiędzy sobą. Jeśli nie będziemy posiadać dobrych 

cech, całe nasze życie stanie się bezużyteczne. Ludzie o dobrych cechach są dla świata 

niezbędni. Jak powiedział wam dzisiaj rano jeden z wykładowców, możecie zdobyć 

kilka tytułów, możecie zdobyć najwyższe stopnie, ale jaki z nich pożytek? Niezależnie 

jakie macie wykształcenie, jeśli nie macie dobrych cech, moralności i etycznej 

postawy, cała wasza edukacja staje się zupełnie bezużyteczna. Prawda i moralność 

czynią ludzkie serce świętym. 

W dzisiejszym świecie widzimy wiele rodzajów władzy. Wszelka władza, z 

którą na ogół się spotykamy, to doczesna władza – materialna i związana z polityką. 
Ze wszystkich rodzajów władzy najpotężniejszą jest władza polityczna, którą zdobywa 

się przez rządzenie krajem. W tym kontekście mamy skłonność myśleć, że władza 

dharmiczna, czyli duchowa, jest pośledniejsza. Uczniowie i studenci, to nieprawda, że 

władza polityczna jest silniejsza niż adhjatmiczna, czyli dharmiczna. Powinniśmy 

pamiętać, że wszelkie rodzaje władzy doczesnej wywodzą się z boskich mocy. Władza 

polityczna może wywołać zmiany jedynie w ludzkim ciele, natomiast moce duchowe 

mogą przekształcać i wpływać na umysł. Bez transformacji umysłu, żadne zmiany w 

ciele nie wystarczą. Dzisiaj bardzo potrzeba zmiany w myśleniu.  

Władza polityczna jest jak kurtka w stylu safari, którą nosicie na sobie. Dzisiaj 

możecie ją nosić, a jutro nie. Jednego dnia, gdy nosicie taką kurtkę, możecie myśleć, 

że wygląda na was bardzo ładnie. Następnego dnia, gdy j ą odwiesicie, możecie uznać, 

że jest brzydka. Takie kurtki nie są trwałe. Ale ponieważ moce dharmiczne i duchowe 

oddziaływają na umysł, każda taka transformacja i jej skutki są trwałe.  
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Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Ludzie tacy jak Lal, Bal i Pal różnorako uczestniczyli w polityce i przez 

politykę służyli krajowi. Ale jak długo ich reputacja czy wartość ich pracy przetrwa w 

tym kraju? Spośród tych ludzi nazwisko Balangadhara Tilaka, którego nazywamy 

Balem, w pewnym stopniu przetrwało w tym kraju, gdyż przetłumaczył Bhagawad 

Gitę i napisał komentarze do świętych pism. Jednak nazwiska takie jak Budda i 

Ramakryszna Paramahansa zadomowiły się u nas na stałe, ponieważ oni podążali 

ścieżką duchową. Tacy ludzie jak Guru Nanak i Guru Gobind przyczynili się do 

materialnego i duchowego rozwoju kraju. Z tego powodu są bardzo poważani. Także 

Jezus Chrystus pracował dla pomyślności całego świata i darzył ludzi szczęściem. 

Poświęcił on też własne życie, dlatego jego imię przetrwało. Musicie zrozumieć, że 

edukacja nie powinna skupiać się jedynie na sprawach doczesnych. Powinna też 

zawierać aspekt duchowy i etyczny. Edukacja nabierze jakiegoś sensu tylko wtedy, 

gdy połączymy te trzy aspekty – doczesny, duchowy i etyczny. Niewłaściwe jest 

podejście, w którym przyjmuje się, że edukacja służy tylko do zdobywania tytułów. 
Nie ograniczajcie swoich ambicji do zdobywania tych tanich tytułów. Powinniście 

pracować dla dobra kraju. Możecie mieć te tytuły, ale musicie własnymi rękami 

pracować dla dobra ludzi. Licencjat jest jak miska żebracza. Będzie więcej pożytku, 

jeśli zamiast trzymać w ręce miskę żebraczą i chodzić od urzędu do urzędu w 

poszukiwaniu pracy, weźmiecie się do ręcznej pracy, pomagając sobie i innym.  

Celem ustanowienia obecnego systemu kształcenia przez obcych władców tego 

kraju było doprowadzenie do tego, abyśmy służyli tym ludziom i wzorowali się na ich 

metodach i ich stylu życia. Celem edukacji, którą dali nam obcokrajowcy, było 

zaspokojenie ich samolubnych potrzeb, a nie dobro naszego kraju. Edukacja nie 

powinna skutkować niewolnictwem myśli i umysłu. Prawdziwa edukacja, która jest 

ważna dla naszego kraju, to taka, która darzy odwagą działania wszędzie tam, gdzie 

przejawia się niesprawiedliwość, nieżyczliwość i nieprawda. Nasza edukacja, 

związana z kulturą Bharatu, powinna umożliwić wam stanięcie na własnych nogach.  

Powinniśmy starać się, aby w kształceniu właściwym naszej kulturze aspekt 
kamy, czyli żądzy, nie miał dostępu do naszych umysłów, zaś zadomowił się tam 

aspekt premy, czyli miłości. Z tym aspektem premy powinniśmy wychodzić do 

społeczeństwa kraju i z premą powinniśmy mu służyć. 

Dzisiaj rano jeden z mówców powiedział, że ponieważ zebrało się tutaj 1000 

uczniów i studentów, powinniście przekształcić się w 1000 posłańców. Rzeczywiście, 

wszyscy powinniście głosić ideały, o których tutaj się naucza, i stosować je w 

praktyce. Powinniście pokazywać innym ścieżkę prawdy i premy. Powinniście 

rozwijać w sobie ten aspekt premy, a już samo to poprawi związki, jakie łączą ludzi. 

W szerzeniu ścieżki prawości bardzo pomocną będzie opowieść Ramajany. 

Pewnego razu matka Ramy Kauśalja, matka Hanumana Ańdźani i matka 

riszego Agastji siedziały i rozmawiały ze sobą. Matka Hanumana wypytywała 

pozostałe matki o to, czy one zauważyły, jakimi mocami dysponuje jej syn. 

Powiedziała, że jej syn potrafił jednym susem przeskoczyć odległość wielu, wielu mil 

przez ocean. Matka riszego Agastji pochwaliła się, że za to jej syn jednym haustem 

połknął cały ocean. Na to Kauśalja, matka Ramy, zauważyła, że owszem, Hanuman 
przeskoczył ocean, a Agastja połknął cały ocean, ale obaj dokonali tych wyczynów 
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dzięki ciągłemu powtarzaniu imienia Rama. Powiedziała, że dzięki mocy imienia 

Rama Agastja mógł połknąć ocean, a Hanuman mógł przeskoczyć ocean.  

Hanuman był osobą bardzo niewinną. Nie było w nim fałszu. Dzisiaj ludzkie 

istoty osłania spora warstwa nieuczciwości. Myślimy o nich, że są bardzo sprytni. 

Ktoś, kto idzie ścieżką prawdy i nie potrafi oszukiwać, jest osobą niewinną. Jednakże 

dzisiaj na wszystkie takie niewinne osoby, które nie potrafią oszukiwać, patrzymy jak 

na ludzi, którzy są niezaradni i którzy nie wiedzą, jak sobie radzić w życiu. To 

niewłaściwe. Osoba niewinna w istocie jest bardzo silna.  

Pewnego dnia z okazji swoich urodzin Rama zaprosił wielu ludzi na bankiet. 

Tego dnia Hanuman przebywał bardzo blisko Ramy. Na przyjęciu każdy był 

zadowolony z rozmowy i po jego zakończeniu wszyscy w dobrych nastrojach odeszli 

do swoich domów. Hanuman nie miał własnego domu i zawsze mieszkał przy Ramie. 

Tego dnia wyraził chęć zostania z Ramą, a Rama przystał na to. Czas szybko upłynął i 

nadchodziła noc. Sita wzięła dzban z wodą i udała się do swojej sypialni. Potem do 

tego pomieszczenia wszedł także Rama. Za Ramą pośpieszył też Hanuman. Rama 
delikatnie dał mu do zrozumienia, że może odejść i udać się na spoczynek. Hanuman 

spytał, dlaczego nie może wejść do sypialni. Sita mogła wejść, dlaczego więc on nie 

mógł? Wtedy Rama wskazując na sindurę, czerwoną kropkę, którą Sita nosiła na 

czole, powiedział, że upoważnia ona ją do wchodzenia do jego sypialni. Znaczyło to, 

że Rama wskazał cechę, która oznacza, iż Sita stanowi ni mniej ni więcej tylko pół 

ciała Ramy. Zrozumiawszy sytuację, Hanuman wyszedł do miasta, znalazł sklepy, 

gdzie mógł dostać czerwoną farbę i wszystko, co tam było zużył na pomalowanie 

całego swojego ciała. Potem wrócił do Ramy i powiedział: „Niewielka ilość czerwonej 

farby na głowie Sity upoważnia ją do wstępowania do twojej sypialni, a ja mam farbę 

na całym ciele, czy więc mogę teraz wejść?” Trzeba w tym epizodzie dostrzec u 

Hanumana głębokie pragnienie ciągłego przebywania blisko Ramy; to czyni go 

niewinnym. 

Oto inne wydarzenie, które pokazuje oddanie Hanumana. Ponieważ jego 

oddanie i wiara były święte, cokolwiek robił, zawsze był zwycięski. Hanuman przez 
24 godziny przebywał przy Ramie, dlatego usługiwał mu we wszystkim, co Rama 

potrzebował. Dla Sity, Bharaty, Lakszmany i Śatrughny nie pozostało nic, w czym 

mogli Panu usłużyć. 

Któregoś dnia Lakszmana, Bharata i Śatrughna przyszli do Sity i poskarżyli się, 

że Hanuman cały czas przebywa przy Ramie i nie zostawia im żadnej okazji służenia. 

Poprosili ją, aby zorganizowała służenie Ramie tak, by wszystko, co było do zrobienia, 

zostało sprawiedliwie rozdzielone między nich. Następnie sporządzili długą listę usług 

od rana do rana następnego dnia. Poprosili ją też, aby wszystkie te czynności 

zatwierdził Rama. Rama popatrzył na listę, zatwierdził ją i zasugerował, aby czynności 

podzielili między siebie. Poradził też, aby poszli do Hanumana i poinformowali go, że 

nic dla niego nie zostało. Gdy bracia spotkali Hanumana, powiedzieli mu, że została 

sporządzona lista usług dla Ramy, że rozdzielili te usługi między siebie i że żadna nie 

została dla niego, więc od następnego dnia nie będzie miał już żadnej pracy.  

Hanuman pomyślał przez chwilę, przywołał na myśl imię Ramy, po czym 

zapytał Lakszmanę czy może została jakaś usługa, którą mogliby przypisać jemu. 
Trzech braci jeszcze raz bardzo uważnie przejrzało listę i stwierdziło, że nic nie 
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zostało. Zgodzili się, że jeśli coś przeoczyli, Hanuman może to wziąć dla siebie. 

Hanuman powiedział, że jest jedna taka usługa i poprosił o przypisanie jej jemu. Gdy 

królowie, albo seniorzy, albo zamożni ludzie ziewają, jest w zwyczaju hałasować, 

strzelając palcami przed ustami. Hanuman poprosił, aby tę usługę zlecili jemu. Od 

tego czasu Hanuman upierał się, aby mógł być obecny przy Ramie, gdziekolwiek on 

się uda – także w sypialni i łazience – twierdząc, że nigdy nie wiadomo, kiedy Rama 

ziewnie. Gdziekolwiek Rama ziewnie, on musi być tam obecny. W ten sposób okazało 

się, że ta niewielka usługa pozostawiona Hanumanowi wymagała jego ciągłej 

obecności i stałego przebywania blisko Ramy.  

Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że mimo wszelkich starań Lakszmany, 

Bharaty i Satrughny o nie pozostawienie Hanumanowi żadnej usługi, jego świętość 

sprawiła, że otrzymał usługę, dzięki której zawsze mógł przebywać z Ramą. Nikt nie 

jest w stanie oddzielić prawdziwego wielbiciela od jego Pana.  
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12. Biegłość Rawany w Wedach na nic się nie zdała  

z powodu jego złych praktyk 

 

Gdy grzesznikowi dobrze się wiedzie, ma ochotę 

rzucić wyzwanie nawet Panu. Ale gdy znika jego 
powodzenie, staje się pokorny i zaczyna widzieć 

prawdę. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Jeśli na tym świecie ktoś chce stać się ważną osobą, powinien mieć trzy zalety. 

Po pierwsze, powinien mieć niezachwianą wiarę w potrzebę bycia dobrym. Po drugie, 

powinien być wolny od nienawiści, zazdrości i ego. I po trzecie, powinien potrafić 

docenić i cieszyć się, gdy widzi dobrą pracę innej osoby lub lokalnej społeczności. 

Wielkość człowieka poznaje się przez te trzy cechy.  

Starożytna tradycja Bharatu zawsze uznawała i głosiła wielkie znaczenie tych 

trzech cech jednostki. Przez nie zyskuje uznanie i znaczenie nie tylko jednostka, lecz 

dzięki takim osobom także cały kraj cieszy się podobną reputacją. Jeśli chcemy, by 

nasz kraj stał się wielki i ta wielkość uznana i sławiona w innych krajach, trzeba, by 

rządzący krajem także posiadali te trzy cechy.  

Niestety, dzisiaj ludzie, którzy nie potrafią dostrzec prawdy w naszej 
starożytnej kulturze głoszą, że takie zalety nie są niezbędne. Ci niedoceniający wartość 

naszej kultury ludzie ciągle mówią, że nasze tradycje są pętami postępu i stanowią 

zawadę dla wolności myślenia. Utrzymują oni, że pielgrzymki są zbyteczne, a 

odwiedzanie wielkich świętych stanowi jedynie oznakę umysłowej słabości. Może nie 

wszyscy z was wiedzą, że takie stwierdzenia służą jedynie wystąpieniom z mównicy 

osób u władzy. Niekiedy są one motywowane politycznie. Takie słowa są 

wypowiadanie bardzo powierzchownie i nie kryją się za nimi żadne głębsze badania 

czy przemyślenia. 

Młodzi ludzie nie powinni przywiązywać większej uwagi do takich 

powierzchownych stwierdzeń, powinni natomiast zrozumieć prawdy zawarte w naszej 

starożytnej kulturze i stosować się do nich. Mądrzy ludzie nie stają się niewolnikami 

swoich pragnień i nie przyjmują bezmyślnie materialnej ścieżki, którą podsuwa nauka 

i technika dla zaspokajania pragnień. Ludzie, którym udało się wykorzystać energię 

atomową, zaczynają domyślać się, że ich własne odkrycia konsumują ich zdolność 
rozróżniania. Nie potrafią dostrzec prawdy, że maszyny, które sami skonstruowali, i 

broń, którą sami stworzyli skonsumują ich własne życia. Myślą, że właściwe jest 

spędzanie życia i wydawanie środków na sprawy, które nie mają związku z ich  

prawdziwym dobrem. Nie zdają sobie sprawy z tego, że tak postępując, marnują swoje 

życie. 

 
Prema swarupy! 

Aby zrozumieć boskość człowieka, musimy nauczyć się szanować służbę. 

Obowiązkiem człowieka jest służba społeczeństwu, którego jest częścią. Dzisiaj 



68 

wydaje się, że wszystkie nasze idee i myśli zostały zapożyczone od innych. Wszystkie 

one wydają się przelotne. Wygląda na to, że trwałych wartości nie ma wcale. 

To prawda, że dzisiaj Zachód uczynił znaczny postęp w nauce i zdobywa 

panowanie nad światem materii. Mimo to nie potrafi dać żadnej odpowiedzi na 

wyzwania stawiane przez święte teksty takie jak upaniszady. Ponieważ tak bardzo 

głęboko wierzymy w zewnętrzne doświadczenia i w rzeczy, które na nich się opierają, 

nie możemy poznać siebie. Każda jednostka myśli, że dokonała jakichś wielkich 

rzeczy i takie osiągnięcia wykorzystuje w celu głoszenia własnej wielkości i poprawy 

własnej reputacji. Nie wykorzystując sił i inteligencji na właściwej ścieżce, 

zaprzęgamy je do samolubnego ogłaszania własnej wielkości. Powinniśmy wspierać 

ogólne dobro, dobro społeczeństwa w sposób bezinteresowny z miłością i premą. 

Dzisiaj ludzie, którzy popierają rozmaite produkty nauki, sami gubią się w 

ocenie, czy one dobrze przysłużą się ludziom, czy im zaszkodzą. Wiedza naukowa 

może być dla człowieka użyteczna tylko wtedy, gdy ma on pełne panowanie nad 

własnym umysłem i intelektem i gdy wierzy w prawdę, że boskość jest obecna w 
każdej ludzkiej istocie. Człowiek może posiadać znaczne siły, w sensie materialnym, 

ale jeśli nie ma siły ahjatmicznej, czyli duchowej, jest wielce prawdopodobne, że 

straci wszystko, co posiada. Rawana posiadał znaczne moce w świecie materialnym, a 

nawet był silny moralnie, i był wielbicielem Boga. Niemniej, upadł najniżej jak można 

przez to, że posiadał pewne złe cechy, takie jak zazdrość i gniew.  

Świętą cechą jest móc cieszyć się i doceniać dobro w innych ludziach. Jeszcze 

wyżej stoi cecha, dzięki której potrafimy pozbyć się samolubstwa i przeznaczyć 

wszystkie nasze środki dla dobra innych. Prawdą jest, że ludzie tacy jak Hiranjaksza, 

Hiranjakaśipu i Rawana mieli wiele doniosłych cech i byli dość odważni. Ale czegoś 

brakowało w ich oddaniu i wierze, dlatego cierpieli. 

Niezależnie jakie zdobędziemy wykształcenie, nasza edukacja będzie użyteczna 

tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że wszelka uczoność ma umożliwić nam zasłużenie 

sobie na łaskę Boga. Jaki jest pożytek z przyswojenia sobie wielu gałęzi wiedzy? Czy 

ktokolwiek może zmienić przeznaczenie, jakie jest mu pisane? Gdy złe idee 
wypełniają waszą głowę, wasze myśli i inteligencja tępieją. Ponieważ głowę Rawany 

wypełniały trzy złe cechy, zazdrość, gniew i ego, mimo że posiadał wiele różnych 

mocy, został pozbawiony wszelkich szans na sukces. Ktoś dotknięty przez ego, nie ma 

zdolności rozróżniania między tym, co jest przelotne i tym, co trwałe. Osoba dotknięta 

zazdrością traci dobroć i zdolność bezinteresownego rozdawania. Człowiek dotknięty 

gniewem traci wszelkie okazje do sięgnięcia po wyżyny chwały, a jego własne 

posiadłości przepadają. Jego reputacja i zdolności znikną w chwili, gdy będą 

najbardziej potrzebne. Bliscy mu ludzie staną się dalecy. Dla kogoś, kto rozwinie 

pychę, wszystko stanie się złe. Ludzie dotknięci gniewem do niczego nie dojdą. W 

kluczowym czasie poczują też wstyd.  

Rawana rządził królestwem, a jego stolica dorównywała niebu, jednak z 

powodu swoich złych cech stracił szczęście, królestwo i wszystko, co posiadał. W 

rzeczy samej, zniszczył własną dynastię i rodzinę. Znał wszystkie kodeksy 

postępowania króla, wiedział wszystko, a jednak zachowywał się jak małpa. Wiedział 

wiele rzeczy, ale ponieważ nie stosował tej wiedzy w praktyce, stał się gorszy niż ktoś, 
kto wiedzy w ogóle nie posiada.  
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Gdy Hanuman w roli wysłannika Ramy wszedł do Lanki i rozmawiał z Sitą, 

Rawana dowiedział się o tym i polecił go ukarać. Jest to całkowicie sprzeczne z 

kodeksem postępowania króla. Król nie może zabić ambasadora czy karać czyjegoś 

posłańca. Wibhiszana próbował wyjaśnić Rawanie zasadę niekarania kogoś, kto 

przynosi przesłanie, i starał się o uwolnienie Hanumana. Rawana miał w istocie wiele 

złych cech i pielęgnowanych idei i często robił to, czego nie powinien. Wiele razy 

próbował nawet zabić Sitę. Żona Rawany Mandodari próbowała pouczyć go, że 

zabicie kobiety jest wielkim złem i że popełnia wielki grzech. Jego złe cechy 

sprawiały, że zawsze wybierał złą ścieżkę i wystawiały go na wiele trudności. 

Mandodari kiedyś przyszła do niego i powiedziała: „Znasz wszystkie dharmy i 

kodeksy właściwego postępowania. Dlaczego, mając wszystkie te mądrości, źle 

postępujesz? O co tu chodzi? Czy mógłbyś to wyjaśnić? Jakie jest wewnętrzne 

znaczenie twojego zachowania? Dalej, posiadasz zdolność przyjmowania dowolnej 

postaci. W dniu, kiedy sprowadziłeś Sitę do Lanki, oszukałeś ją, przyjmując postać 

sannjasina. Dlaczego podejmujesz tyle starań, by zdobyć świętą Sitę? Gdybyś tylko 
przyjął postać Ramaćandry, Sita byłaby twoja. Dlaczego tego nie zrobiłeś?”  

Wtedy Rawana odpowiedział, że postać Ramaćandry jest święta i boska. Gdyby 

rzeczywiście przyjął tę postać, jak mógłby w ogóle mieć złe cechy? Oznacza to, że 

Rawana bardzo dobrze wiedział, że cechy, jakie się posiada, powinny być 

odpowiednie do posiadanej postaci. Ponieważ był rakszasą, przejawiały się w nim 

cechy rakszasy. Dzisiaj ludzie mają ludzkie postacie, wydają się ludźmi, a zachowują 

się jak rakszasy. Jest w tym sprzeczność. Ponieważ przyjęliśmy ludzką formę, 

powinny w nas dobrze się rozwijać święte cechy właściwe ludzkim istotom. Może 

mówimy, że jesteśmy ludzkimi istotami, że jesteśmy wielbicielami, że jest w nas 

obecny Bóg w formie atmy, ale bardzo rzadkie stało się wcielanie tych stwierdzeń w 

życie. Przede wszystkim powinniśmy poprawić naszą praktykę. Dzięki wysiłkowi 

możemy osiągnąć dowolnie wielkie rzeczy. W naszym życiu przejawi się tylko taki 

rodzaj zachowania, jaki przyjmiemy i będziemy stosować na co dzień. Oto małe 

opowiadanie. 
Był kiedyś nauczyciel muzyki. Codziennie zwykł zbierać kilkoro dzieci i uczył 

ich muzyki. W jego domu obowiązywał dobry zwyczaj polegający na tym, że jego 

żona nie zaczynała jeść dopóki on nie wrócił. Gdy przychodził do domu, jedli razem. 

Gdy zbliżał się czas egzaminów, na uczenie muzyki i praktyczne ćwiczenia poświęcał 

uczniom więcej czasu. O ile nauczyciel ten normalnie wracał o godzinie drugiej, 

któregoś dnia nie pojawił się aż do czwartej. Żona zgłodniała, ale nie chciała złamać 

ich dotychczasowej tradycji. Była nieco zniecierpliwiona, gdy mąż wrócił o czwartej. 

Gdy przyszedł, kazała mu wziąć przygotowaną odrobinę wody, mydło, miskę i 

wiadro, szybko umyć się i wrócić na zwykły wspólny posiłek. Popędzany przez żonę, 

wziął wiadro, wyszedł do studni, namydlił twarz i z zamkniętymi oczami próbował 

nabrać wody. Przy tej czynności wiadro wyśliznęło się mu z ręki i wpadło do studni. 

Jakoś przetarł oczy, otworzył je i zobaczył, że wiadro wraz z powrozem znajduje się w  

studni. W tej sytuacji zaczął śpiewać: „O Panie, na Tobie spoczywa odpowiedzialność 

za mnie.” Przyszła tam jego żona, by mu przypomnieć, że ma się pośpieszyć, ale on 

dalej śpiewał, nie zważając na żonę: „O Panie, na Tobie spoczywa odpowiedzialność 
za mnie.” Gdy żona zobaczyła, że wiadro z powrozem znajdują się w studni, udzieliła 
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mężowi reprymendy, mówiąc: „Jak wiadro ma się stamtąd wydostać, gdy ty śpiewasz, 

zrzucając całą odpowiedzialność na Pana i nie podejmując żadnego wysiłku? Musisz 

włożyć wysiłek, by wydobyć wiadro ze studni.” Chociaż człowiek posiada pewne 

moce i zdolności, nie powinien polegać wyłącznie na nich. Powinien podejmować 

próby i wspierać te starania zdobywaniem łaski Boga.  

Rawana znał wszystkie dharmy. Ale jaki pożytek z samego czytania tekstów, 

gdy tak poznanej dharmy nie stosuje się w praktyce? Wszelka dharma, której nie 

wciela się w życie, jest tyle warta, co adharma, podobnie jak wszelka wiedza nie użyta 

w praktyce jest tyle warta, co ignorancja. Dzisiaj wielu młodych ludzi wie, czym jest 

dobra praca. Powinni podejmować wysiłki i uczestniczyć w niej. Ale oni nie 

podejmują wysiłku. Przede wszystkim powinniśmy stosować w praktyce te dobre 

rzeczy, o których jesteśmy przekonani, że są dobre. Jak można cokolwiek uzyskać, 

gdy tylko jesteśmy przekonani, że coś jest dobre, gdy pokładamy wiarę w dobro bez 

praktycznego działania. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Rawana posiadał wiedzę obejmującą wszystkie dziedziny nauki. Znał też 

gruntownie cztery Wedy i treść sześciu śastr. Znajomość tych dziesięciu pism stanowi 

wewnętrzne znaczenie powszechnego przekonania, że Rawana miał dziesięć głów. To 

przekonanie jest symbolicznym stwierdzeniem, że był specjalistą we wszystkich tych 

dziesięciu gałęziach wiedzy. Jeśli zignorujemy to wewnętrzne znaczenie, mówiąc, że 

zwyczajnie miał dziesięć głów, musimy zadać sobie pytanie, jak mógł spać z tyloma 

głowami. Jak z dziesięcioma głowami miał wykonywać swoje codzienne obowiązki? 

Byłaby to prosta droga do ośmieszenia. Pisarze i historycy mogli opisać go jako osobę 

o dziesięciu głowach, ale wewnętrzne znaczenie takiego opisu to to, że Rawana 

posiadał tak szeroką wiedzę i głęboką mądrość. Ale on, ze wszystkimi swoimi mocami 

i całą wiedzą, nie przejmował się bezpieczeństwem poddanych i ich szczęściem. 

Liczyły się tylko jego własne przyjemności, bezpieczeństwo i zadowolenie. 

Powinniśmy zwrócić tutaj uwagę na to, że mimo wielkich i dobrych cech, Rawana 
zachowywał się źle. Pod koniec życia zrozumiał, że wszystko, co zrobił, było 

grzeszne, że obrał złe drogi i że brat Wibhiszana i żona Mandodari dobrze mu radzili.  

 Niezależnie jak bardzo byśmy żałowali na końcu życia, trudno sobie 

wyobrazić, że taką skruchą można odpokutować grzechy. Gdy przez całe życie 

oddawaliśmy się grzechom i robiliśmy złe rzeczy, nawet jeśli ku końcowi życia 

żałujemy, takie żale są niewiele warte. Niewłaściwe jest ciągłe żałowanie i myślenie, 

że odkupi to wszystkie nasze grzechy. Niestety, skrucha zawsze przychodzi po 

zdarzeniu i za późno, by cokolwiek komuś pomogła.  

W takiej sytuacji jest dzisiaj wielu ludzi na świecie. Popełniają grzech, źle 

postępują, potem przepraszają i ponownie popełniają grzech, źle postępują i znów 

proszą o wybaczenie. Jeśli w taki sposób całe życie dodajecie i odejmujecie, dodajecie 

i odejmujecie, jak macie osiągnąć swój kres z dodatnim stanem konta? 

 

Młodzi ludzie o świętych umysłach! 

Gdy już raz zrozumiecie, że jakaś rzecz jest zła, że jest grzechem, nigdy więcej 
nie powinniście świadomie drugi raz popełniać tego grzechu. Wasze życie będzie 
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miało celowy przebieg tylko wtedy, gdy zdołacie poprowadzić je ścieżką, na której 

rozróżniacie między dobrem a złem.  

Przez ostatnie piętnaście dni wysłuchaliście dobrych rzeczy, które prezentują 

poszczególne postacie Ramajany. Powinniśmy wierzyć, że Rama symbolizuje boskość 

zamieszkującą nasze serca, Lakszmana symbolizuje nasze umysły, a Sita – nasz 

intelekt, czyli ćittę. Złe cechy, które prowadzą do popełniania grzechów, trzeba 

utożsamiać z Rawaną. Złe cechy, z których rodzi się grzech, to gniew, zazdrość i 

nienawiść. Powinniśmy starać się zniszczyć Rawanę w nas za pomocą satji, dharmy, 

śanti i premy (prawdy, prawości, pokoju i miłości). 

Gdy dopuścimy do siebie zazdrość, gniew i ego, staniemy się Rawaną. Krocząc 

ścieżką prawdy i dharmy, stajemy się Ramaćandrą. Dobro i zło są wyłącznie skutkiem 

naszego zachowania. Rama i Rawana nie są oddzielnymi ludźmi. Tkwią w nas i 

sprawiają, że prezentujemy się jak jeden lub drugi zależnie od naszych czynów. Mówi 

się, że zarówno za dobro, jak i za zło odpowiada nasz umysł. Gdy zachowujemy się 

źle, jesteśmy jak zwierzęta. Gdy zachowujemy się dobrze, jesteśmy jak istoty boskie. 
Dlatego młodzi ludzie powinni kierować swoim postępowaniem i codziennym 

zachowaniem, idąc właściwą ścieżką.  

 

Uczniowie i studenci! 

Jesteście przyszłymi obywatelami Bharatu. Tak szukanie wartościowych 

przykładów dla własnego życia codziennego, jak i ideałów dla serca i umysłu, 

nazywamy szukaniem jogakszemy. Nabycie dobrych cech nie jest wielkim 

osiągnięciem, lecz wielkość tkwi w utrzymaniu tych wielkich dobrych cech, które 

nabyliście. Czynienie świadomych wysiłków w celu rozwinięcia tego, co powinniście 

rozwinąć, mianowicie dobrych ideałów i dobrych myśli, nazywa się joga, a świadomy 

wysiłek w celu zachowania i wykorzystania tego, co już nabyliście, nazywa się 

kszema. Tym jest jogakszema. Ale dzisiaj przykładamy zbyt dużą wagę do ciała. To 

ciało, które jest przelotne, niepewne, które któregoś dnia upadnie, w naszym 

postrzeganiu jawi się bardzo ważne i myślimy, że dobro takiego ciała to jogakszema. 
Możecie ochraniać swoje ciało jak długo chcecie , ale gdy nadejdzie czas, ono upadnie 

i umrze. Lepiej jest żyć trzy lata, a nawet trzy dni jako dobra osoba, niż żyć sto lat jako 

zła osoba. Nie bądźcie wronami, żyjąc długo. Bądźcie łabędziami i żyjcie krótko.  

 
Diwjatma swarupy! 

Musicie nabyć dobre i sattwiczne cechy. Musicie też kontrolować rodzaj 

pożywienia i regulować jedzenie. Złe cechy i naturę Rawany można w znacznym 

stopniu powiązać z rodzajem jego pożywienia. Zachowanie i codzienne życie określa 

pożywienie, które się je. Powinniśmy starać się przyj mować tylko sattwiczne 

pokarmy. Co stanowi sattwiczne pożywienie? Czy owoce i mleko są sattwiczne? Nie. 

Jeśli będziecie pić zbyt dużo mleka, albo jeść zbyt dużo twarogów, albo jeść zbyt dużo 

owoców, wzrośnie w was tamoguna. Zatem tych artykułów nie można zaliczyć do 

sattwicznych.  

Dzisiaj trudno jest zdefiniować sattwiczne jedzenie. Mówimy o przyjmowaniu 

pożywienia. Jak je przyjmujemy? Mamy pięć narządów zmysłowych. Przez język 
smakujemy i przyjmujemy jedzenie. Jednak nie wystarczy, że sattwiczne pożywienie  
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będziemy przyjmować tylko przez ten jeden organ. Mamy cztery pozostałe narządy, 

przez które powinniśmy starać się przyjmować tylko sattwiczną pożywkę. Przez usta 

możemy przyjąć tylko ograniczoną ilość mleka czy owoców, ale są inne narządy. To, 

co oglądacie za pomocą oczu, musi też być sattwiczne. Nie powinniśmy patrzeć na złe 

rzeczy. Złe widoki staną się złą pożywką za pośrednictwem oczu. Trzeci narząd to 

uszy. To, co wchodzi przez uszy, także jest pożywieniem. Powinniśmy słuchać tylko 

dobrych rzeczy. Ten rodzaj pożywki należy czynić sattwicznym pozwalając uszom 

słuchać tylko dobrych dźwięków.  

Mamy jeszcze nos i skórę. Przez nos powinniście przyjmować tylko czyste 

powietrze, niecuchnące; cuchnące powietrze stanowi złe pożywienie. Przez skórę 

dotykamy różnych rzeczy. Nie powinno się dopuszczać, by skóra wchodziła w 

styczność z każdym i ze wszystkim, z czym chce. Wszystkie zmysły, wzroku, dotyku, 

smaku, zapachu i słuchu, powinny przyjmować tylko dobre pożywienie. Możecie 

mówić, że spożywacie sattwiczne pożywie nie tylko wtedy, gdy wszystko, co 

przyjmujecie przez te pięć narządów zmysłowych, jest dobre. Jeśli tylko przez usta 
przyjmujecie sattwiczne pożywienie, takie jak mleko i twarogi, ale oglądacie złe 

rzeczy, słuchacie złych rzeczy i dotykacie nieprzyjemnych rzeczy, nie możecie siebie 

nazywać sattwiczną osobą. Jeśli zadbacie o to, co spożywacie, nie tylko będzie to 

sattwiczne pożywienie, ale także okaże się dobre dla zdrowia. Oto przykład. Cechą 

dobrego sattwicznego posiłku jest to, że po spożyciu wstajecie od stołu równie lekko, 

jak siadaliście. Ale dzisiaj posiłek nazywamy sattwicznym, siadamy do niego lekcy, a 

na końcu, gdy wstajemy po zjedzeniu, jesteśmy tak ociężali, że trudno nam wstać. 

Takie odżywianie nazwiemy tamasowym.  

Powinniście jeść z umiarem. Od tego zależy także wasze zdrowie. Ograniczona 

ilość pokarmu daje lekkość. Nieograniczona ilość powoduje wielkie dolegliwości. Na 

tym świecie wielu ludzi nieustannie przeładowuje i opróżnia swój system 

fizjologiczny. Nie dopuszczają oni do siebie pytania o cel życia. Do tej klasy ludzi 

należał Rawana. Mało tego, on pod koniec swojego życia, gdy groził Sicie, 

powiedział, że daje jej dwa miesiące do namysłu, a jeśli nie zmieni zdania, zetnie jej 
głowę, ugotuje ją i zje jej zawartość. Rawana należał do ludzi, którzy w ogóle nie 

rozumieją, co znaczy pokarm. Jego pożywienie było grzeszne, składało się z mięsa i 

drinków. 

 
Diwjatma swarupy! 

Ponieważ staniecie się liderami i ważnymi osobistościami, musicie utrzymać 

właściwy stan zdrowia przez uregulowane zwyczaje w zakresie odżywiania się. Ciało 

musimy mieć zdrowe i w dobrej kondycji, aby móc wykonywać dobrą pracę.  

Dlatego właśnie mówi się, że zdrowe ciało jest niezbędne, jeśli chce się dążyć 

do osiągnięcia czterech puruszarth, czyli celów ludzkiego życia: dharmy, arthy, kamy i 

mokszy (prawości, dostatku, spełnienia pragnień i wyzwolenia). Jeśli dołożycie starań, 

by to, co dostaje się do środka ciała przez pięć narządów zmysłowych, było dobre i 

sattwiczne, nie będzie w was miejsca na złe myśli czy idee. Jeśli chcecie pozbyć się 

wszystkich złych idei, musicie ściśle kontrolować swoje odżywianie. Tę dobrą naukę 

ludzie tego świata powinni wyciągnąć z historii życia Rawany.  
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13. Gadulstwo szkodzi pamięci i odbiera siły 
 

Ćitta (pamięć) stanowi korzenie drzewa tego życia. 

Gdy one spróchnieją, całe drzewo upadnie i stanie się 

bezużyteczne. W tych warunkach nawet święte 

pragnienia, które są gałęziami tego drzewa, wyschną i 

nie będą mogły być spełnione. Jaką inną prawdę 

mogę wam powiedzieć, o dzielne dzieci Bharatu? 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Każda ludzka istota rodzi się na tym świecie z trzema długami. Pierwszy odnosi 

się do dew (bogów), drugi – do riszich (mędrców), a trzeci, pitri rina, to dług 

względem rodziców. Dewy ochraniają różne części ludzkiego ciała, aby zapobiec jego 

osłabnięciu. Dewy w postaci rasy, w postaci witalności i siły płyną w każdym 
narządzie ludzkiego ciała. W tym kontekście nazywają się one też angirasy. Dewy, 
które ochraniają nasze narządy, będą zadowolone tylko wtedy, gdy wykorzystujemy to 

ciało do wykonywania świętej pracy. Gdy uczestniczymy w dobrej pracy, która jest 

pożyteczna dla społeczeństwa, możemy zadowolić dewy chroniące nasze narządy i w 

ten sposób spłacić dług, jaki jesteśmy im winni.  

Drugi dług winniśmy riszim. Riszi starożytności pokazali ludzkim istotom wiele 

sposobów, jak doświadczyć szczęścia i przyjemności, tak w sensie doczesnym, jak i 
duchowym. Z tego powodu winniśmy riszim wdzięczność. Od najdawniejszych 

czasów dawali oni nam wiele śastr (świętych pism), abyśmy mogli zrozumieć, czym 

jest prawe postępowanie. 

Riszi byli tak wielkimi świętymi, że potrafili pokazać  wielkie ideały zawarte 

Wedach i śastrach. Idąc w ich ślady, naśladując przykłady, które nam zostawili, i 

przyswajając sobie ich nauki, do pewnego stopnia spłacamy dług, jaki jesteśmy im 

winni. Ale nawet gdy nie stosujemy się do ich zaleceń, jeśli przynajm niej uznamy 

wielkość tego, co nam dali w postaci śastr, będzie to równoznaczne z częściową spłatą 

tego długu. 

Trzeci nasz dług to dług wobec rodziców. Urodziliście się dzięki ojcu i to on 

ochraniał was w całym waszym życiu. Musicie spłacić ten dług wobec niego. Gdy 

ojcu rodzi się syn, syn powinien dołożyć starań dla podtrzymania godności, honoru i 

reputacji ojca. Powinniśmy postarać się też zachować wiarę, którą nasi przodkowie 

zdobyli.  

Daśaratha podjął się przeprowadzenia jadźń (rytuałów ofiarnych) aśwamedha 
(ofiara konia) i putrakameszti (ofiara w celu otrzymania syna) właśnie po to, by 

spłacić te trzy rodzaje długu. Koń ofiarny w jadźni aśwamedha jest święty. Musi to 

być biały koń bez żadnych ciemnych łat. Jego uszy powinny pięknie stać; grzywa 

powinna też być prosta i atrakcyjna; ogon powinien być tak długi, żeby sięgał 

podeszew kopyt. Trzeba pewnych starań, by znaleźć konia, który spełnia te 

wymagania. Taki koń był wypuszczany na swobodę w porze wasanta (dwa wiosenne 

miesiące od połowy marca), pozwalano mu wędrować przez rok, aż w następnej 
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wasancie nie wróci do miejsca, skąd go wypuszczono. Powinniśmy tu zwrócić uwagę 

na to, że w czasie jednej wasanty wyszukuje się konia, w drugiej wypuszcza się go 

luzem, a w trzeciej powinien wrócić do pierwotnego miejsca. Tak więc, Ramajana 

mówi nam, że jadźna aśwamedha musi obejmować trzy wasanty. 

Po trzech latach odprawiania jadźni aśwamedha Daśaratha postanowił odprawić 

jadźnię putrakameszti. Znaczenie słowa Daśaratha poznaliście w ciągu minionych 

kilku dni. Tutaj Daśaratha symbolizuje dziesięć narządów i ciało, które je zawiera. 

Ajodhja w tej opowieści posiada trzy główne bramy. Te trzy bramy trzeba rozumieć 

jako trzy guny – sattwa, radźas i tamas. 

Brahma muhurta (okres Brahmy), w opisanych tutaj jadźniach nazwana 

wasantą, składa się z dwóch miesięcy roku. Miesiące te nazywają się madhu i 

madhawa. W czasie tych dwóch miesięcy słońce przechodzi przez dwa raśi (znaki 

zodiaku) – Mesza i Wriszabha (Baran i Byk). W tych miesiącach słońce świeci bardzo 

jasno i zwykle jest dość ciepło. Ten okres charakteryzuje się palącym słońcem w 

południe, które wysusza z powierzchni ziemi wszelkie zbiorniki  wody. 
Naturę słońca w czasie jego pobytu w raśi Mesza w porze wasanta porównuje 

się do serca. Pierwotny dźwięk pulsowania serca nazywa się też wiśwadhara (dosł. 

podtrzymujący wszystkie rzeczy). W tym czasie słońce przyjmuje postać składającą 

się z pięciu różnych pomieszczeń. W opowieści Ramajany słońce utożsamia się z 

samym Ramą. Te pięć pomieszczeń albo warstw, które odnosimy do słońca w tym 

okresie, nazwano annamaja-kośa, pranamaja-kośa, manomaja-kośa, widźńanamaja-

kośa i anandamaja-kośa. Nazwa annamaja-kośa odnosi się do ludzkiego ciała. To 

materialne ciało powstaje z pożywienia, wzrasta dzięki pożywieniu i rozkłada się, gdy 

zabraknie pożywienia. Następną powłoką, która daje siłę i chroni zewnętrzne ciało 

człowieka to pranamaja-kośa, czyli wewnętrzna warstwa. Ta część ciała nazywa się 

maja deha. Pranamaja-kośa jest zależna od ciepła wytwarzanego w ciele i umożliwia 

temu ciepłu rozpływaniu się po ciele, dzięki czemu krew może krążyć w naczyniach 

krwionośnych. 

Kolejna warstwa, manomaja-kośa, ma związek z umysłem. Gdyby nie było 
manomaja-kośi, nie mogłyby istnieć kośe pranamaya i annamaja. Jest ona 

odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju myśli i pragnienia. W istocie umysł jest 

zlepkiem pragnień. Umysł, czyli manomaja-kośa, wspiera pranamaja-kośę. Następna 

warstwa to widźńanamaja-kośa. Jej funkcją jest umożliwienie człowiekowi 

rozwinięcia zdolności rozróżniania między dobrem i złem. Gdyby nie było 

widźńanamaja-kośi, warstwy manomaja, pranamaja i annamaja byłyby martwe i nie 

mogłyby funkcjonować. Widźńanamaja-kośa pozwala nam poznawać naturę i 

funkcjonowanie materii. Oto przykład, który pozwoli zrozumieć wewnętrzne 

znaczenie. Tu jest stół wykonany z drewna. Uderzam ręką w tę twardą materię. 

Opisując to działanie, mówię, że uderzyłem ręką w stół.  Ale nie jest to pełny opis. 

Stół także równie mocno uderzył w moją rękę. Wasza zdolność, która umożliwia 

zrozumienie zachowania się stołu w procesie uderzania, to widźńana-kośa. Pozwala 

ona zrozumieć wszystkie reakcje i oddźwięki, jakie istnieją w świecie materialnym. 

Inny przykład. Otwierając oczy i patrząc na świat zewnętrzny, widzimy wielu ludzi i 

wiele głów. Pytamy, czy widzenie tego wszystkiego umożliwiają oczy, czy światło, 
które znajduje się wewnątrz oczu. Światło obecne na zewnątrz pomaga oczom 
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widzieć. Widzenie tego wszystkiego umożliwia nam połączenie światła obecnego w 

oczach i światła obecnego na zewnątrz. Możemy dalej spytać: czy widzenie całej tej 

materii jest możliwe tylko dlatego, że na zewnątrz jest obecne jakieś światło? Nie, tak 

nie jest. Nawet gdy na zewnątrz oczu jest światło, jeśli zamkniecie oczy, nie będziecie 

mogli widzieć materii, która znajduje się na zewnątrz oczu. By obalić mniemanie, że 

światło zewnętrzne jest decydujące, zamykamy oczy i nie widzimy tej materii. Jeśli 

zaś przyjmiemy, że to światło wewnętrzne decyduje, gasząc światło na zewnątrz, 

stwierdzamy, że też nie widzimy materii. Postać człowieka zobaczymy tylko wtedy, 

gdy obecne są oba światła. Tak więc, za nasze widzenie odpowiada tak wewnętrzne 

widzenie, jak i zewnętrzne widzenie. Takie jest działanie widźnianamaja-kośi. W 

istocie, to że za pomocą oczu postrzegamy całe stworzenie, zawdzięczamy oczom. Nie 

ma stworzenia w oderwaniu od oczu. Wszystko to, co widzimy na świecie, jest 

odbiciem form, które są tworzone wewnątrz przez nasze własne wewnętrzne widzenie. 

Gdy artysta maluje obraz, nie maluje od razu na płótnie. Najpierw tworzy obraz w 

głowie, a potem nanosi go farbami na płótno. Gdy reżyser filmu kieruje aktorami, 
każąc im robić to i owo, przedtem wymyśla obraz, a potem wstawia aktorów do tego 

obrazu. Podobnie, każdy pisarz zanim coś napisze, wymyśla temat, a dopiero potem 

pisze powieść. Te myśli i idee, które emanują wewnątrz człowieka, nazywa się 

widźńana. 

Źródłem wszystkich tych rzeczy jest życiodajny skarb nazywany anandamaja-

kośa. Możemy stwierdzić, że wszystkie cztery wierzchnie kośe – annamaja, 

pranamaja, manomaja i widźńanamaja – powstają z podstawowej anandamaja-kośi. 

Duch atmy, który jest podstawą wszystkich tych rzeczy, to ananda leżąca u podstawy 

wszystkich koś. 

Wizję tej anandy miał wieki święty Wasisztha. Doświadczył jej i wiedział, 

czym jest błogość. Właśnie dlatego nazywano go brahmarszi. Dostąpił on wielkiego 

szczęścia odprawienia ceremonii nadania imienia Ramaćandrze, dania mu pierwszego 

kęsa pokarmu, rozpoczęcia uczenia go i odprawienia mu upanajanam (obrzędu 

inicjacji). Tak wielki święty z tak wielkim szczęściem jest uznawany za kogoś, kto 
miał bezpośredni wgląd w anandę i doświadczył błogości anandy. 

Wiśwamitra przy wielu okazjach okazywał dość daleko idąca zazdrość w 

stosunku do Wasiszthy. Nawet próbował go zabić. Mimo to Wasisztha był 

wspaniałomyślny i traktował Wiśwamitrę bardzo życzliwie. Taki spokój, prema i 

wolność od nienawiści i zazdrości mogą przejawiać się tylko u wielkich świętych, 

którzy dostąpili bezpośredniej wizji anandy. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Nie powinniście myśleć, że maharszi i jogini to zwykli ludzie, którzy stwarzają 

zewnętrzne pozory dla jakiegoś samolubnego celu. Powinniście rozumieć zewnętrzne i 

wewnętrzne znaczenie Wasiszthy, który posiadał wszelkie moce, a zachowywał się jak 

zwykły purohita (rodzinny kapłan) w domu Ramaćandry. Wasisztha pełnił funkcję  

purohity nie z powodu bogactwa Daśarathy, lecz dlatego, że dobrze wiedział, iż sam 

Narajana przyszedł w ludzkiej postaci Ramaćandry. Pragnął być blisko Ramaćandry, 

dlatego te święte myśli przyciągnęły go do tej rodziny. Podobny był Wiśwamitra. 
Zwykłymi słowami nie da się opisać jego wielkich dokonań i odwagi. We własnym 
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domu posiadał wielką rozmaitość broni. Nigdy do tego nie przywiązywał wielkiej 

wagi. Wiedział, że sam Narajana urodził się w rodzinie Daśarathy i przebywał tam 

jako młody chłopiec. Dlatego wszystko, co Wiśwamitra robił, opierało się na tej 

wiedzy. Wszyscy wielcy święci dobrze wiedzieli, że Ramaćandra był inkarnacją Boga. 

Niemniej, nie rozpowszechniali tego faktu. Zachowywali się w sposób, który 

wskazywał, że Ramaćandra jest ideałem ludzkiej istoty, która urodziła się, by uczyć 

ludzi ideałów. Ci wielcy święci traktowali Ramę jako idealną ludzką istotę, ale bardzo 

dobrze wiedzieli, że był samym Bogiem. W tej sytuacji żaden dzisiejszy człowiek nie 

jest w stanie właściwie ocenić tego, co jest dobre, a co złe w tym, co wówczas się 

zdarzyło. Boskości nie da się łatwo zdefiniować ani jej zrozumieć.  

Nie da się opisać naszych przodków, którzy urodzili się przed nami. Wnuk nie 

jest w stanie opisać gdzie i jak urodził się jego dziadek. Tak samo jest z wielkimi 

ludźmi, którzy urodzili się i żyli znacznie wcześniej niż my. Jak możemy opisać ich 

wiarę w Boga i ich związki z Bogiem? Istnieje pewne podobieństwo w naszym życiu. 

Gdy pada pytanie, kto jest waszym ojcem, odpowiadacie, że jest nim ten a ten. Skąd 
wiecie, że dana osoba jest waszym ojcem? Przyjęliście, że jest tak, gdyż wasza matka 

tak wam powiedziała. Gdybyście nie wierzyli w to, co mówiła matka, na pewno nie 

wierzylibyście, że ta osoba jest waszym ojcem. Tak jak świadectwo matki jest 

przydatne w rozpoznaniu i zaakceptowaniu pewnej osoby jako ojca, tak Wedy są 

autorytetem w sprawie uznania i zaakceptowania istnienia Boga. Analogicznie jest z 

waszym urodzeniem. Gdy ktoś pyta was o tę datę, odpowiadacie podając dzień, rok i 

miejsce. Skąd wiecie, kiedy się urodziliście? To także podają wam starsi, wasz ojciec i 

matka, a wy to akceptujecie. We wszystkich takich przypadkach za autorytatywne 

można przyjąć stwierdzenia osób, które żyły wcześniej niż wy. W takich sprawach 

sami nie możecie być autorytetami. Tak jak tu przyjmujemy za autorytety osoby, które 

żyły wcześniej niż my, tak w sprawie Boga autorytetem można obdarzyć tylko ludzi, 

którzy zrozumieli, czym jest boskość i którzy mają w sobie boski aspekt. Tylko osoba, 

która próbowała sok trzciny cukrowej, może opisać jego smak. Smak można w 

pewnym stopniu opisać opierając się na doświadczeniu, ale nie można opisać jego 
formy. Gdy spytamy, jaki jest cukier, możemy powiedzieć, że cukier wygląda tak, jak 

biały piasek. Ale gdy ktoś każe wam opisać naturę i postać słodkości w cukrze, nie 

będziecie w stanie tego zrobić. Podobnie, tylko ludzie, którzy zanurzyli się w 

doświadczaniu Boga, mogą mieć prawo nawet do prób jakiegoś opisywania Boga. Inni 

nie mogą tego zrobić. Bóg jest obecny wszędzie w postaci atmy. Jego promienność 

emanuje w każdym sercu. Gdyby nie było tej promiennej atmy, człowiek nie mógłby 

ani przez chwilę żyć na tym świecie. Jest ona obecna w takim samym stopniu we 

wszystkich ludziach. Obecność tego rodzaju boskości możemy ustalić i ją zrozumieć 

tylko wtedy, gdy sami utożsamimy się z boskimi cechami. Imiona, postacie, poczucie 

smaku, sympatie i antypatie różnych ludzi mogą się różnić. Są to tylko różnice 

wynikające z naszych pragnień. Oto mały na to przykład.  

Przyrządzamy mysorepak, gulabdźam, barfi, khir (różne desery) itd. Mimo, że 

przyrządziliśmy tak różne słodycze i delektujemy się nimi w różnych ich postaciach i 

smakach, wiemy, że to, co zawiera się we wszystkich formach, to tylko cukier. 

Odpowiada to aspektowi duchowemu. Ze względu na smak mówicie, że chcecie takiej 
czy innej słodyczy i ją spożywacie. Cukier we wszystkich tych słodyczach jest jeden i 
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ten sam. Różni się tylko forma. Podobnie, chociaż Bóg jest obecny wszędzie, jednak w 

różnych okolicznościach, w różnym czasie, w różnych miejscach, u różnych osób 

wywołuje różne przeżycia. W naszym ludzkim ciele mamy rękę, policzek, język i nos. 

Przez te wszystkie części płynie ta sama krew. Chociaż płynie w nich ta sama krew, 

jeśli weźmiecie do ręki laddu (rodzaj słodyczy), czy ręka zasmakuje go? Nie. Chociaż 

wszędzie jest ta sama krew, to samo serce ją pompuje, każda część ciała tę samą rzecz 

odczuwa inaczej, zależnie od miejsca. Podobnie, chociaż we wszystkich ludzkich 

istotach mieszka ten sam Iśwara (Najwyższa Istota), ta sama boskość, jednak każdy 

doświadcza jej na swój sposób zależnie od osobistej karmy. Aby cieszyć się takim 

doświadczaniem, trzeba włożyć jakiś wysiłek, trzeba prowadzić sadhanę (praktykę 

duchową). 

Nie należy czuć zazdrości, gdy widzi się kogoś przeżywającego jakąś radość w 

życiu. Ta zła cecha zaszkodzi jedynie nam samym. Zazdrość nie przynosi niczego 

dobrego. Język smakuje idli, sambar (dania południowych Indii) i rozmaite inne 

rodzaje pożywienia. Gdy oko pozazdrości językowi, mówiąc sobie, że ono także jest 
narządem ciała i że powinno cieszyć się smakiem idli i sambaru, a wy spróbujecie 

włożyć te potrawy do oka, wyrządzicie wielką szkodę. Oko ma prawo widzieć, ale nie 

powinno próbować jeść. I odwrotnie, jeśli usta uznając wspaniałą zdolność widzenia 

oka, zechcą i będą próbowały widzieć, oczywiście nie mogą tego zrobić.  

 
Diwjatma swarupy! 

Oczy i usta z wyglądu jawią się nam różne, ale powinniśmy uznać obecność w 

nich wspólnego boskiego pierwiastka. Musimy zrozumieć wewnętrzny związek tych 

narządów. Idziemy drogą. Oczy spostrzegają cierń na drodze, a nogi unikają go, 

przechodząc nad nim. Oczy nie przyszły do nóg i nie ostrzegły ich przed cierniem. Ale 

nogi omijają cierń natychmiast, gdy oczy dostrzegą go. Oczy mogłyby przyjąć 

postawę obojętności – w końcu cierń leży na drodze i jeśli coś się stanie, ucierpi tylko 

noga. Czemu oczy miałyby się tym przejmować? Ale oczy nie przyjmują takiej 

postawy. Natychmiast pomagają nogom zlokalizować cierń. Na to samo możemy 
spojrzeć inaczej. W stopę wbija się cierń i wywołuje ból, a oczy natychmiast 

zaczynają łzawić. Ból pojawia się w nodze, ale łzy lecą z oczu. Jeśli tylko głębiej 

przyjrzymy się temu nierozerwalnemu związkowi oczu z nogami, dostrzeżemy jedną 

boskość obecną we wszystkich narządach.  

Analogicznie, istnieją nieuświadamiane przez nas związki międzyludzkie 

wynikające z obecności we wszystkich ducha atmy. Dlatego nie powinniśmy nigdy 

nienawidzić tego ducha obecnego w każdej ludzkiej istocie. 

 
Diwjatma swarupy! 

Możecie wysłuchać wielu dyskursów, przeczytać wiele książek, usłyszeć o 

boskości w wielu różnych miejscach, ale o ile nie macie czystego serca, wszystko to 

nie przyniesie wam żadnego pożytku. Wszystko to będzie jak wlewanie lub 

wsypywanie cennego materiału do naczynia, które ma wiele dziur. Wszystko, co tam 

wlejecie, wyleci. Powinniśmy świadomym wysiłkiem wcielić w życie przynajmniej 

jedną lub dwie rzeczy, o których się dowiedzieliśmy. Dzięki samemu słuchaniu nie 
dostąpimy wizji boskości. Gdy na talerzu macie ziemniaki i ćapati (naleśniki) i 
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powtarzacie w kółko słowa ziemniaki-ćapati, ziemniaki-ćapati, potrawy te nie dostaną 

się do waszego żołądka. Jeśli chcecie spożyć te potrawy, musicie zaprząc do pracy 

ręce i usta. Jeśli naprawdę chcecie cieszyć się błogością boskości, musicie zająć ręce i 

usta wyśpiewywaniem chwały Pana podczas bhadźanów lub zająć się pracą 

pożyteczną dla innych albo w służbie wolnej od egoistycznych oczekiwań. Musicie 

wypowiadać słowa, które niosą radość i błogość. Nawet jeśli nie możecie jeszcze 

rozumieć boskości, musicie przynajmniej wypowiadać dobre słowa. Nie zawsze 

możecie posłuchać, ale zawsze możecie mówić grzecznie. Zrozumieć boskość 

będziecie mogli tylko wtedy, gdy ustami będziecie wypowiadać święte słowa, a 

rękami wykonywać pożyteczne prace.  

 

Uczniowie i studenci! 

Gdy wypowiadacie niepotrzebne słowa i mówicie zbyt dużo, szkodzicie 

własnej pamięci i siłom. Z tego powodu riszi w dawnych czasach zwykli przestrzegać 

pełnego milczenia. Zachowując pełne milczenie rozwijali w sobie boskie siły. 
Oczywiście, możemy mówić, gdy zachodzi potrzeba, ale w przeciwnym wypadku nie 

należy nic mówić. Dźwięk jest postacią brahmana. Spośród ośmiu cech, które 

przypisuje się brahmanowi, na pierwszym miejscu stoi dźwięk, śabda brahman. Jeśli 

będziecie w jakimś stopniu praktykować unikanie nadmiernego gadulstwa, nastąpi w 

was zdecydowana poprawa. 

Dzięki praktykowaniu milczenia wielcy mędrcy, tacy jak Wasisztha i 

Wiśwamitra, mogli dostąpić wizji anandamaja-kśi i dać światu dobry przykład. 
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14. Tat twam asi: Owym jesteś ty 

 

Gdzie jest dym, tam powinno być źródło w postaci 

popiołu i żarzących się węgli. Podobnie, gdzie jedzie 

pociąg, tam musi być ktoś zwany maszynistą, kto 

odpowiada za prowadzenie pociągu. Nawet w 

przypadku sygnalizacji świetlnej, która działa 

automatycznie, musi istnieć źródło, które włącza te 

światła. Skoro tak jest, czy nie powinno być kogoś, kto 

odpowiada za całe stworzenie, które widzimy wokół 
siebie? 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)  

Ajam atma brahma znaczy ta atma to brahman. Atma nie jest czymś, co jest 

daleko od nas. Jest obecna w każdym, we wszystkich żywych istotach i wszystkich 

rzeczach. Jest tożsama z brahmanem i posiada niezniszczalną postać. Przepełnia ją 

śabda, dźwięk. Om jest ekakszaram brahman – pojedyncza sylaba Om jest 

brahmanem. Są z nią związane cztery aspekty: stan przebudzenia, stan snu z 

marzeniami, stan głębokiego snu i stan turija. 

Pierwszy aspekt to jawa, w której człowiek jest całkowicie przebudzony.  

Stanowi temu zwykle towarzyszą zjawiska świata materialnego, które są związane z 

doczesnymi pragnieniami. Ma on grubą postać i jest ściśle związany z pragnieniami 

świata materialnego. Ma też wsparcie w pięciu narządach działania i pięciu narządach 

zmysłowych, które posiadamy wraz z pięcioma pranami i czterema narządami 
wewnętrznymi, takimi jak ćitta, antahkarana itd. Wszystkie te narządy są obecne w 

stanie przebudzenia, dlatego nazwa się go też wiśwa (wszystko). 

Stan snu ma postać subtelną. Nazywa się go tajdźasa. Wszystko, czego dana 

osoba doświadczyła w stanie przebudzenia w jakiejś formie przywiązuje się do umysłu 

i dalej przejawia się w stanie snu. Przejawiają się tutaj też wszystkie 19 aspektów, o 

których wspomnieliśmy wcześniej, ale w subtelnej formie i w subtelnej fazie. 

Umysł w manomaja-kośi i intelekt w pranamaja-kośi odgrywają ważną rolę. 

Stan przebudzenia i snu z marzeniami mają podobne znaczenie i są równie ważne. 

Pozostałe dwa stany są zupełnie inne; są zasadniczo od nich różne. Trzeci stan to stan 

głębokiego snu nazywany też pradźńa. Nie występuje w nim żadna łączność ze 

światem materialnym –  ani przez postać grubą, ani subtelną. Możemy w tym miejscu 

przytoczyć przykład odbicia nieba w naczyniu z wodą. Gdy usunie się wodę z 

naczynia, odbicie znika, a niebo (powietrze) w naczyniu staje się identyczne z 

oryginalnym wielkim niebem . Podobnie, w tym stanie głębokiego snu tracimy wszelką 

łączność ze światem materialnym i subtelnym, z formami grubą i subtelną, i jesteśmy 
od nich niezależni. Wspomnianych 19 aspektów nie ma tutaj ani w postaci materialnej, 

ani subtelnej. Stan głębokiego snu jest całkiem odrębny i nie ma z nimi żadnego 

związku. W tym stanie różne narządy ciała w ogóle nie działają. Jest to bardzo 
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zaskakująca sytuacja, która przyprawia o zdumienie. Nazywa się to także purna tattwa 

(dosł. prawdziwy stan pełni lub spełnienia). 

Następny stan nazywa się turija. Jego cech nikt nie jest w stanie opisać za 

pomocą zwykłych słów. W swojej pełni odzwierciedla on ducha atmy. Tak jak nie 

możemy oglądać własnych oczu, tak też atma nie może zobaczyć siebie. Oto mały 

przykład. Gdybyśmy kazali lalce wykonanej z soli doświadczyć smaku wody 

oceanicznej, czy mogłaby to wykonać? Weszłaby do oceanu i zginęła, rozpuściwszy 

się i połączywszy z oceanem. Podobnie, jeśli dźiwa (człowiek), poszukując atmy, 

zbliży się do niej, całkowicie się z nią połączy. Potem dźiwa nie będzie już mogła się 

odłączyć od atmy. Wiąże się to z aspektem wszechobecności, jedną z cech atmy, która 

jest obecna we wszystkich żywych istotach. Stan turija opisano maksymami: 

Pradźńanam Brahma (kompletna wiedza jest brahmanem), Tat twam asi (Owym 

jesteś ty), Ajam atma brahman (atma jest brahmanem) i Aham brahmasmi (jestem 

brahmanem). Te cztery mahawakje (wielkie sentencje) składają się na ducha Wed. 

Oto przykład. Z wielkiej góry pobieramy skałę. Rzeźbiarz, wkładając pewien 
wysiłek, wycina z niej dłutem bardzo piękną figurę Kriszny. Ustaliwszy pomyślny 

czas, zanosi figurę do świątyni, osadza na postumencie i odtąd oddaje jej cześć. 

Zauważamy, że część skały została wycięta, osadzona w świątyni i jest odtąd czczona 

przez różnych ludzi. Kawałki kamienia odrzucone podczas rzeźbienia figury Kriszny 

pozostały w tym samym miejscu, co rzeźbiona skała. Nikogo one nie obchodzą. Nikt 

im nie oddaje czci, ani nie przypisuje im żadnej wagi. W tym przykładzie, część skały 

przeznaczona na figurę stała się przedmiotem oddawania czci jako Bogu, podczas gdy 

resztę potraktowano jako bezużyteczne okruchy. Ale w gruncie rzeczy one nie są 

bezwartościowe. Te kawałki skały ciągle oświadczają Tat twam asi, zdając się mówić: 

„Ową figurą, której oddajecie cześć, jestem ja.” Część skały jawi się nam 

przedmiotem godnym czci, a reszta wydaje się nie mieć wartości. To, co jest czczone 

jako bóstwo, jest czymś, co wy stworzyliście. Prawdziwa postać, z której zostało 

wykreowane, to pierwotna skała. Analogicznie, to, co widzimy na tym świecie jako 

jakaś forma, jest czymś, co powstało ze źródłowej skały. W tym przykładzie forma 
Kriszny została utworzona ze skały. Ale esencja, podstawowa bezforemna substancja, 

jest ta sama w źródłowej skale i w figurze. Czy uderzycie w bezforemną skałę, źródło 

figury Kriszny, czy w samą figurę, rozlegnie się dokładnie ten sam dźwięk. Atma, 

która jest formą dźwięku, czyli śabdy, i dźwięk omkary (wypowiadanego Om) są tym 

samym. Ludzie, którzy wykładają wedantę wyjaśniają tę prawdę, mówiąc że 
kombinacja akara, ukara i makara (liter lub dźwięków a, u i m) to AUM i jest niczym 

innym jak brahmanem. To samo zawiera zarówno gruba postać, subtelna postać jak i 

najwyższa postać turiji i jest to omkara. 

Wiśwamitra rozumiał, że atma, która jest tożsama z boskością, jest obecna w 

każdym. W stworzonych formach przyjmuje ona postać pradźni (wiedzy, mądrości), 

aby stanowić o tożsamości dźiwatmy z paramatmą. W Ramajanie jest epizod, w 

którym Wiśwamitra przyjeżdża do Daśarathy i prosi go o posłanie jego synów w celu 

ochraniania jadźni odprawianej w lesie. W drodze do lasu Wiśwamitra nauczył Ramę i 

Lakszmanę dwóch mantr – Bala i Atibala. Nawiasem mówiąc, mantry te nie mają w 

sobie niczego szczególnego – można je otrzymać po pewnych zmianach w mantrze 
Gajatri. Nie tylko nauczył ich tych mantr, ale także dał im całą broń, jaką posiadał, i 
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nauczył ich posługiwać się nią. Po zakończeniu obrządków jadźni zabrał ich do 

Mithilapury. 

Po drodze do Mithilapury Wiśwamitra powierzył Ramie zdjęcie klątwy z 

Ahalji. W Mithilapurze dał mu okazję złamania łuku Śiwy i doprowadził do 

poślubienia Sity. Zaraz po ślubie, jeszcze tej samej nocy, Wiśwamitra odsunął się od 

życia publicznego i odtąd nikt go nie widział. Tak więc, historia Wiśwamitry zaczyna 

się od zabrania ze sobą Ramy i Lakszmany i kończy poślubieniem Sity, stanowiącym 

fundament ostatecznego zniszczenia Rawany. Gdy przyszedł do Daśarathy, znajdował 

się w pierwszym stanie. Gdy uczył Ramę i Lakszmanę mantr Bala i Atibala, przeszedł 

do stanu tajdźasa, a odprawiając ślub Sity, dźiwatmy, z Ramą, paramatmą, – do stanu 

pradźńa. 

Rozważając te trzy stany czy etapy w życiu Wiśwamitry, zauważamy, że nikt 

nie może żyć bez jakiegoś stopnia zależności od otaczającego materialnego świata. 

Najpierw był on w stanie przebudzenia, który nazywa się wiśwa. Później, gdy 

nabywamy wiary w boskość, możemy przejść do wyższego etapu nazywanego 
tajdźasa. Jeśli nie poprzestaniemy na nim i postąpimy dalej, utożsamiając się z atmą, 

ten jeszcze wyższy stan nazwiemy pradźńa. Ponieważ Wiśwamitra osiągnął ten święty 

stan pradźńa, mógł zrozumieć, że Rama był inkarnacją samego Narajany. Z taką 

świadomością przebywał przy Ramie. Na etapie pradźni pojawia się godna pochwały 

determinacja w wykonywaniu zadań. To zdecydowanie jest niezachwiane. I właśnie na 

tym etapie w Wiśwamitrze zaczęła rodzić się wrogość do Wasiszthy, gdyż Wasiszthę 

nazywano brahmarszim, a jego tylko radźarszim. Postanowił, że doprowadzi do tego, 

by sam Wasisztha tytułował go mianem brahmarszi. Poddał się bardzo surowym 

wyrzeczeniom, znosząc wszelkiego rodzaju trudności bez jednej myśli o odstąpieniu 

od tego przedsięwzięcia. Zniósł wszystkie próby, na które wystawiał go sam Bóg. W 

końcu osiągnął swój cel i sam Wasisztha nazywał go brahmarszim. Ponieważ podjął 

się tak trudnego i surowego ślubowania i wypełnił je, nazywamy go brahmanem. 

Zatem, jeśli chcemy coś osiągnąć, powinniśmy dojść do stanu niezachwianego umysłu 

i mocnego postanowienia, które nie dopuszcza do zbaczania z drogi do obranego celu. 
Takie święte prawdy demonstrował Wiśwamitra.  

Ważniejszą z nauk, jakie Wiśwamitra dał światu, jest mantra Gajatri. Pokazuje 

ona, że wszystkie religie, wszyscy ludzie wszystkich krajów, społeczności i miejsc 

mają jednakową szansę na duchowe postępy.  

Mantra ta ma pewien związek z intelektem, Nie ma związku z zaangażowaniem 

religijnym. Mówimy w niej: Dhijo jonah praćodajat, co znaczy: rozwiń mój intelekt, 

spraw, że będzie ważny, rozprosz ciemność ignorancji i niech pradźńana (mądrość) 

we mnie rozkwitnie. Jest to modlenie się do Pana, który jest obecny w przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości i we wszystkich miejscach, aby przyszedł i spalił 

ciemność ignorancji i obdarzył jasnością wiedzy. W życiu człowieka istnieje 

dzieciństwo, młodość i starość. Te trzy etapy nie są odrębne i różne, lecz są po prostu 

zmianami tej samej podstawowej treści. W dzieciństwie zawiera się młodość, w 

młodości zawiera się starość. Ten aspekt jedności można nazwać aspektem pradźńany, 

a Wiśwamitra go demonstrował. Dzięki pradźńanie mógł nawet stworzyć nowy 

wszechświat nazywany niebem Triśanku. Zdolność stwarzania czegoś zupełnie 
nowego to cecha pradźńany. 
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Nie rozumiemy w pełni i nie znamy znaczenia wedyjskich mahawakji: Aham 

brahmasmi, Tat twam asi, Ajam atma brahman i Pradźńanam brahma, dlatego źle je 

interpretujemy i nie potrafimy czerpać z nich wszystkich korzyści. Gdy interpretujemy 

je najprościej jak to możliwe, widzimy, że mówią one tylko o naturze naszej jaźni. 

Pradźńana pozwala nam pozostawać jedynie świadkiem i doświadczać wszystkiego, 

co się wokół nas dzieje. Mówimy: „to jest moja ręka, to moja głowa, to mój język” i 

wysuwamy wszystkie takie twierdzenia, ale kim jest osoba tak twierdząca?  W 

stosunku do każdej z tych rzeczy Wedy podpowiadają nam odpowiedź: tamto to ty, 

owym jesteś ty, jestem pradźńaną i jestem brahmanem. W ten sposób wyróżniacie się 

jako świadek i nie stajecie się tożsami z waszym ciałem lub ręką.  

 

Uczniowie i studenci! 

W Wedach jest wiele takich stwierdzeń, lecz my nie staramy się tych świętych 

sentencji zrozumieć. Prakriti, materialne stworzenie wokół nas, jest naszym 

przyjacielem. Możemy powiedzieć, że gdy mamy wiarę, możemy wykonać dowolne 
zadanie. Główną przyczyną takiej czy innej interpretacji jest prema (miłość). Jeśli 

między wami i mną jest prema to, nawet gdy między nami dojdzie do bójki, 

zinterpretujecie to jako coś dla waszego dobra – ciosy spowodowały swobodniejsze 

krążenie krwi. Gdyby nie było tej premy, jeśli nie ma między nami zrozumienia, to 

nawet gdy rzucę wam dobry kwiat róży, zostanie to źle zinterpretowane – powiecie, że 

róża ma kolce, a ja rzuciłem ją, aby kolec was skaleczył. W tym przykładzie dobrą lub 

złą interpretację określała obecność premy lub jej brak. 

Jeśli chcecie rozwinąć wiarę i ufność, musicie przede wszystkim rozwijać 

premę. Obowiązkiem każdej ludzkiej istoty jest rozwijanie wiary i premy oraz staranne 

i odpowiedzialne wykonywanie innych przypisanych jej obowiązków. Niestety, my 

marnujemy życie, napełniając się ignorancją i nie próbując zrozumieć celu życia. W 

dzieciństwie człowiek przebywa z rówieśnikami i spędza czas na grach i zabawach. W 

młodości spędza czas na zainteresowaniu kobietami, a w wieku dojrzałym na próbach 

zarobienia pieniędzy. Na starość zaczyna myśleć o Bogu. Ciągle ubolewa, że nie 
osiągnął tego czy tamtego i stale jest mu smutno. U kresu życia okazuje się, że nie 

potrafiąc porzucić pragnień, nie dowiedziawszy się, czym jest jego prawdziwa forma, 

zmarnował życie, kończąc je w smutku.  

 

Uczniowie i studenci! 

Ludzkie narodziny nie są aż tak świętokradzkie. Spośród narodzin wszystkich 

istot żywych najtrudniej jest urodzić się człowiekiem. Nie rozumiejąc tego i 

nabywając złych cech to my czynimy to życie świętokradzkim. Żadne życie nie jest 

stale przepełnione problemami i cierpieniami. Trudności nigdy nie przychodzą jedna 

po drugiej. Przerwę między jednym cierpieniem i następnym można nazwać 

przyjemnością. Przyjemność jest zawsze przerwą między dwoma bólami. My jednak 

traktujemy tę przerwę jako okres odpoczynku.  

W istocie trzy czwarte naszego życia wypełnia szczęście, a tylko jedna czwarta 

przypada na utrapienia. Ale my nie przyjmujemy życia w ten sposób. Myślimy, że 

jego trzy czwarte to smutki, a jedna czwarta – radości, przez co doznajemy frustracji, 
nabieramy obrzydzenia ludzkim życiem i mówimy, że jest ono pełne cierpień. Taka 
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postawa jest tylko odbiciem słabego umysłu. Aby taki słaby umysł dostatecznie 

wzmocnić, musimy pójść ścieżką duchowości.  

Oto mały przykład. Jemy ryż. Połykamy tysiące drobnych kawałków ryżu w 

ugotowanej potrawie. Nie zwracamy uwagi na tę dużą liczbę kawałków. Ale jeśli w 

ustach znajdzie się choćby jeden kamyk, mówimy, że ryż jest pełny kamyków. 

Oznacza to, że gdy pojawia się ból, myśląc o nim, poświęcamy mu wiele uwagi i 

czasu. 

Inny przykład. Przypuśćmy, że dziesięć lat temu jedno z dzieci dostało gorączki 

i wkrótce zmarło. Dzisiaj, dawno po tamtym wydarzeniu, inne dziecko dostaje 

gorączki. Widząc to, przywołujemy na pamięć fakt, że dziesięć lat temu inne dziecko 

miało gorączkę, w wyniku której zmarło. Czujemy smutek, dodajemy tamten smutek 

do obecnego smutku i stajemy się coraz bardziej przygnębieni . Dlaczego 

przypominamy sobie i wspominamy smutek, który przeżyliśmy dziesięć lat temu? 

Dlaczego nie myślimy o szczęściu i dobru, jakich doświadczyliśmy w przeszłości? 

Zawsze wspominamy doświadczony kiedyś ból i cierpienie. Gdybyśmy w obecnym 
czasie utrapień pamiętali też w jakimś stopniu minione przyjemności i radości tak jak 

pamiętamy smutek i cierpienie, ulżyłoby to nam w obecnym cierpieniu. Prawdziwa 

natura atmy powinna przejawiać się tak, że wspominamy przeszłe radości i 

przyjemności, a nie cierpienie i ból, gdyż atma ma postać anandy. Atma, która jest 

ucieleśnieniem Boga, jest pięknem i szczęściem.  

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Piękno nie tkwi w stworzeniu – ono jest w nas, w naturze atmy. Oto przykład. 

Gdy Sita przebywała w Aśokawanie, a Rawana próbował zdobyć jej przychylność 

pokazywaniem wielu pięknych rzeczy, jej umysł przepełniał smutek. Pokazywane 

piękno wcale jej nie pociągało. Chcąc, żeby zapomniała o swoim smutku, Rawana 

stworzył wiele atrakcyjnych rzeczy. Ale ostatniego dnia, patrząc na małpę, która 

siedziała na drzewie i powtarzała imię Ramy, Sita widziała wielkie piękno i urok. 

Delektowała się pięknem małpy. Czy małpa w ogóle jest piękna? Ale imię Ramy, 
które Sita pielęgnowała w głowie, w połączeniu z tym imieniem wypowiadanym przez 

Hanumana stworzyło powab i piękno. To piękno nie tkwiło w małpie. Na cokolwiek 

spojrzymy w obecności premy, będzie jawić się piękne i dobre. Młoda wrona w 

oczach starej wrony wygląda pociągająco. Dla nas widok wrony jest odpychający, ale 

wrona matka, patrząc na młodą wronę, zawsze jest szczęśliwa. To wyłącznie obecność 

premy sprawia, że coś doceniamy i cieszymy się. Wiśwamitra zawsze głosił, że te dwa 

aspekty, piękno i szczęście, w rzeczywistości pochodzą z naszego umysłu.  

Każda postać opowieści Ramajany, włącznie z rakszasami i małpami, głosi 

światu stosowny ideał. Po zabiciu rakszasów Tataki i Subahu, Marića został 

oszczędzony i puszczony wolno. Powinniśmy zbadać, jakie jest wewnętrzne tego 

znaczenie. Gdyby także Marića został zabity, nie mogłoby nastąpić uprowadzenie Sity 

przez Rawanę. Gdyby Rawana nie porwał Sity, nie nastąpiłoby zabicie samego 

Rawany. Tak więc, za każdym zdarzeniem Ramajany kryje się mistrzowski plan. 
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Uczniowie i studenci! 

Powinniście pamiętać, że trzeba bardzo uważać przy podejmowaniu każdego 

działania. Śraddhawan labhate dźńanam (wiarą osiąga się wiedzę) – do mądrości 

można dojść przez zaangażowaną dążność. Trzeba dobrze zrozumieć sylaby tego 

stwierdzenia. Praktykując ten rodzaj śraddhy (wytrwałego dążenia) powinniśmy też 

wziąć pod uwagę inne ośmiosylabowe stwierdzenie: Sanśajatma winaśjati – musisz 

rozproszyć wszystkie swoje wątpliwości. Z jednej strony mamy Śraddhawan labhate 

dźńanam, a z drugiej Sanśajatma winaśjati. Jeśli strumień naszego życia 

poprowadzimy między tymi stwierdzeniami jako ograniczeniami z obu stron, 

będziemy szczęśliwi.  Gdy komuś dostatecznie mocno zależy i dostatecznie mocno 

wierzy, wtedy nawet z małej iskierki może wzniecić ogromny ogień. Gdy natomiast 

ktoś nie przykłada się, to nawet gdy dacie mu duże rozpalone kłody, on je odsunie na 

bok i ognia nie będzie. W przypadku ucznia, który ma śraddhę, który pragnie uczyć 

się, wystarczy dać mu jedną świętą sentencję. Nie musimy czytać wielu książek. Gdy 

chcemy opowiadać innym, musimy je czytać. Gdy chcemy sami zrozumieć, wystarczy 
nawet jedno zdanie. Aby zabić innych, musicie mieć miecze, broń i działa. Aby zabić 

siebie, wystarczy nawet igła. Podobnie, jeśli chcemy urzeczywistnić własną naturę, 

wystarczy jedno zdanie z premą i zaufaniem. Czytanie wielu książek, słuchanie wielu 

stwierdzeń innych osób i włączanie się w kłótliwe dyskusje to strata czasu. Gdy 

włączacie się do takiego przerzucania się argumentami, wasza pradźńana traci 

witalność. Tracicie też pewność siebie. Argumenty i kontrargumenty zawsze osłabiają 

człowieka. Traci się przy tym w jakimś stopniu również reputację.  

Uczniowie i studenci powinni w milczeniu debatować w duchu, wewnątrz 

siebie, i zrozumieć własną prawdziwą naturę. 
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15. Świat jest złudną projekcją  

podstawowej substancji brahmana 

 

Zero nabierze wartości tylko wtedy, gdy stoi po 

cyfrze; podobnie, dźiwa (człowiek) nabiera jakiejś 
wartości tylko wtedy, gdy łączy się z boskością. Oto 

prosta prawda. Jakąż inną prawdę mogę wam 

przekazać? 

Paramatma jest nieskończenie mniejsza od najmniejszej rzeczy. Paramatma 

jest większa niż największe rzeczy. Paramatma to całość wszystkich małych i 

wielkich rzeczy na świecie. Nikt nie jest w stanie opisać lub zrozumieć pełnego 

aspektu Pana. Czterech niewidomych chciało poznać formę słonia. Zaczęli dotykać 

jego poszczególnych części i myśleli, że słoń ma kształt tej szczególnej części, którą 

dotykali. Ludzkie istoty nie są w stanie pojąć nieskończonego aspektu Pana. Każda z 

nich doświadcza Go tylko w ograniczonym stopniu i myśli, że Bóg jest ograniczony 

do jej doświadczenia. 

Przywódcy rozmaitych religii opisali tę boskość w sposób niekompletny. 

Wyznawcy ćarwaki doszli do wniosku, że nie ma ona żadnej mocy. Wyznawcy 

dźinizmu i buddyści nie potrafili uchwycić jej prawdziwej postaci. Śankara natomiast 

do opisu boskości używał takich słów jak nieopisywalna, niepojmowalna itp. 
Stwierdził, że promienna paramatma jest podstawową prawdą. Głosił, że ułuda, na 

którą człowiek często cierpi, nie jest czymś oddzielnym od brahmana, prawdziwej 

substancji leżącej u podłoża świata, lecz tylko jego projekcją. Uczył, że należy 

wierzyć, iż wszystko, co składa się na żywe istoty, to tylko i wyłącznie brahman. 

Aspekt brahmana jest czymś, co jest wieczne, niezmienne i bez żadnej skazy. 

Mówiąc, że brahman jest niezmienny i wieczny, dajemy też do zrozumienia, że nie ma 

on narodzin ani końca. Wynika z tego też to, że jego cech i gun nie da się opisać ani 

zrozumieć. W tekstach Śankary tkwi także wewnętrzne znaczenie mówiące, że 

paramatma lub brahman nie zależy od niczego innego – jest doskonale i całkowicie 

niezależny. Nie istnieje nic, na co można by wskazać i powiedzieć, że brahman jest od 

tego większy lub temu równy. Nie ma niczego równego lub większego od brahmana. 

Taki jest aspekt paramatmy. 

Tak jak na całym świecie powszechnie wiadomo, że  słodkie mleko zmienia się 

w kwaśne mleko, tak samo ta nieopisywalna śakti, czyli moc paramatmy, zamieniła 
się i rzutowała w postać stworzenia. Powinniśmy uświadomić sobie, że moc 

paramatmy, która zmieniła się na skutek maji i rzutowała jako materialne stworzenie, 

symbolizuje Sita, zaś samą boską moc paramatmy – Rama. Zaślubiny Ramy z Sitą to 

w istocie połączenie puruszy (odwiecznego męskiego pierwiastka) z prakriti 

(uosobieniem stworzenia). Jak było wspomniane wczoraj, ponieważ Wiśwamitra 

bardzo dobrze rozumiał znaczenie stanu turija, rozumiał też symboliczne znaczenie 

stworzenia, którym jest Sita. Tak też ją opisał.  Stan turija możemy rozpatrywać jako 

dosłownie postać atmy. Gdyby kawałek soli wszedł do oceanu, by go poznać, 
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rozpuściłby się w nim i już nie mógłby wrócić w swojej pierwotnej postaci. Podobnie, 

gdy dźiwa chce poznać naturę atmy, gdy tam dochodzi, całkowicie się w niej 

rozpuszcza i nie może już powrócić. Ustalono, że natura i znaczenie Ramy to cicha 

przerwa między dwoma pierwotnymi dźwiękami Om. Rama pokazuje nam też, jakie 

związki powinny łączyć ludzkie istoty. Za przykład możemy wziąć boskość, 

brahmana, który jest jednostką i oprócz którego niczego nie ma. Jego manifestacjami 

są liczni i różnorodni ludzie. Wiemy, że światło po przejściu przez pryzmat ukazuje 

wiele różnych barw. Te siedem barw, które widzimy przez szklany pryzmat, nie są 

różne i odrębne. Zasadniczo istnieje pojedynczy promień światła, który zostaje 

rozszczepiony przez pryzmat na siedem różnych barw. Nie jest to naturalna postać 

pierwotnego promienia światła. Gdy zapalimy knot olejowej lampy i popatrzymy na 

płomień z różnych stron, widzimy go w całkowicie różnych formach. Płomień z knota 

widzimy w różnych postaciach, ale w istocie nie są one różne; pochodzą z tego 

samego źródła. Wedanta mówi, że jeśli wziąć coś pełnego z czegoś, co jest kompletne 

i pełne, to to, co zostanie, dalej będzie pełne. Nieskończoność odjęta od 
nieskończoności daje nieskończoną resztę.  

Oto mały przykład. Idziemy do sklepu i prosimy o kilogram nierafinowanego 

cukru palmowego. Sprzedawca odcina niewielki kawałek z posiadanego zapasu i 

odważa kilogram. Słodkość w kilogramie cukru, który kupiliśmy, w żaden sposób nie 

różni się od słodkości cukru w zapasach. Różnica jest tylko w wadze. Zanosimy cukier 

do domu, rozdrabniamy go na niewielkie kawałki, kawałek wkładamy do wody, 

przyrządzając w ten sposób słodki sok, i wypijamy sok. Nawet gdy rozdrobni się cały 

kilogram na małe kawałki i posłodzi wodę, słodyczy cukrowi nie ubywa. Wielki blok 

w sklepie, kilogram i małe kawałki różnią się ilością i wagą, ale smak nie uległ 

zmianie. Tak więc, źródło jest pełne, z niego zabraliśmy coś pełnego, 

doświadczyliśmy tej pełni, ale to, co zostało, też jest pełne. Imię Ramy dowodzi, że 

wszystkie aspekty człowieka są boskie. Są blisko związane z boskością. 

Ramajana pokazuje, że wszystkie istoty żywe pochodzą od Boga. Tego samego 

uczą upaniszady, mówiąc, że Iśwara (Bóg) jest źródłem każdej istoty. Opierając się na 
przykładach z Ramajany stwierdzamy, że Wiśwamitra mówi, iż Sitę trzeba traktować 

jako symbol stworzenia, a Ramę – jako boskość lub atmę. Ślub Ramy z Sitą to 

połączenie boskości z esencją ludzkiej istoty.  Wiśwamitra pokazał nam też to, że 

smutki i radości są po prostu skutkami takich połączeń lub ich zrywania. Ramajana 

uczy też, że duch atmy zawiera się w prawdziwym rozumieniu skutków łączenia lub 

separacji. Gdy Wiśwamitra prowadził Ramę i Lakszmanę do lasu w celu zabicia 

demonicy Tataki, w połowie drogi usłyszeli wielki hałas. Rama i Lakszmana pytali 

Wiśwamitrę, skąd w lesie, gdzie nie ma wielu ludzi, może pochodzić tak wielki hałas. 

Wiśwamitra powiedział im, że w Himalajach istnieje szczególna góra nazywana 

Kajlasa, a na niej jest jezioro Manasarowar. Rzeka Saraju wypływa z tego jeziora. 

Dawno temu król należący do dynastii Ramy sprowadził tę rzekę na równiny. Król 

nazywał się Bhagirata. Wiśwamitra dodał, że Bhagirata sprowadził także rzekę Ganges 

i że tutaj Saraju łączy się z Gangesem czyniąc ten głośny hałas. Wiśwamitra 

zasugerował w tym miejscu dobre duchowe znaczenie. Potraktował słowo Kajlasa 

jako symbol czystego umysłu. Nasz umysł jest porównywany do jeziora Manasarowar. 
Wypływanie wielu idei z czystego umysłu jest porównane do wypływania rzeki Saraju 
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z jeziora Manasarowar. Wiśwamitra wyobrażał sobie, że te idee wypływają pokryte 

czystą białą pianą. Gdy te święte idee emanują z Manasarowaru w postaci rzeki Saraju 

i gdy padają na nie promienie słońca, wytwarzają dźwięk, pierwotny dźwięk Om. 

Święty dźwięk Om, czyli pranawa, emanuje z serca każdej jednostki. Wiśwamitra 

wyjaśnił, że jest to źródło owego hałasu. Dźwięk pranawy możecie usłyszeć tylko w 

miejscach, które są czyste. Właśnie dlatego riszi tamtych czasów zwykli opuszczać 

miasta i udawali się do lasów, które są czyste i ciche – tam mogli słuchać pierwotnego 

dźwięku Om. Dźwięk słyszalny w ciszy należy utożsamiać z Bogiem.  

Po przejściu pewnej odległości Wiśwamitra, Rama i Lakszmana usłyszeli 

dźwięki, które nie były zbyt przyjemne; przyprawiały raczej o strach. Rama spytał co 

to za odgłosy. Wiśwamitra powiedział, że te przerażające odgłosy pochodzą od Tataki, 

rakszasi, która siała spustoszenia i sprawiała kłopoty wszystkim riszim w lesie. 

Mówiono o niej, że to jakszini (półboska istota). Wyjaśnił też, że Rama został tutaj 

sprowadzony po to, by ją zabić. Ponieważ Rama znał wszystkie dharmy i wszystkie 

sekretne rzeczy, spytał Wiśwamitrę, jak jakszini, która nie może działać według 
własnej woli, może wyrządzać tyle szkody. Zasugerował, że Tataki jest tylko rakszasi. 

W tym miejscu Wiśwamitra opowiedział ciekawą historię. Jaksza Suketa nie 

miał dzieci, dlatego modlił się o nie do Pana. Jego prośby zostały spełnione i został 

pobłogosławiony bardzo silną córką, nazwaną Tataki. Była to obecna tu rakszasi. 

Tataki wyszła za mąż za osobę imieniem Sangalu. Po ślubie mieli dwóch synów, 

Subahu i Marićę. Po jakimś czasie jej mąż zmarł. Nie mogąc znieść śmierci Sangalu, 

Tataki stała się bardzo pobudzona i pełna wielkiej złości. Wraz z dwoma synami cały 

czas szkodziła riszim. Agastja, widząc gniew i złe zachowanie tej kobiety, rzucił na nią 

klątwę, by odtąd zachowywała się jak rakszasi. 

Opowiedziawszy tę historię, Wiśwamitra powiedział, że Tataki była jakszinią, 

ale na skutek klątwy rzuconej przez Agastję stała się rakszasi i teraz może działać 

według własnej woli, szkodząc ludziom. Później, zabrał Ramę do Mithilapury. 

Wiśwamitra pokazał też prawdę zawartą w stwierdzeniu, że grzech nie jest czymś 

odrębnym i bez związku z czynami. Grzech wynika wyłącznie z pracy i działań, jakie 
podejmujecie. Bóg nie znajduje się gdzieś daleko, ale można go znaleźć tylko dzięki 

dobrym uczynkom i działaniom. Gdy mówimy o rakszasach i niegodziwych ludziach, 

trzeba rozumieć, że nie znajdują się oni gdzieś daleko jako oddzielne jednostki, lecz 

żyją w naszych sercach i pojawiają się tam jako skutek naszych działań. Dewaty 

(bogowie) opisywały Rawanę jako mającego dziesięć głów, symbolizujących gniew i 

grzechy. Pozbycie się gniewu i grzechów oznacza usunięcie Rawany, czyli cech 

demonicznych. Innymi słowy, jeśli nie dołożymy starań, zagoszczą w nas 

niegodziwość i gniew w postaci Rawany. Aspekt Sity symbolizuje widźńanę i 

pradźńanę, czyli wiedzę i mądrość. Sita jest ucieleśnieniem śakti (mocy). Wiśwamitra 

rozumiał i doceniał ten święty aspekt, dlatego chciał, by Rama, czyli boskość, zdobył 

aspekt Sity. Ramajana uczy o połączeniu tych dwóch boskich aspektów. Takie 

połączenie służy dobru świata. 

Gdy patrzymy na łączenie się tych dwóch aspektów, wszystkie wielkie i boskie 

idee w nas zostają radośnie pobudzone. Wszystkie dobre cechy Sity opisano w postaci 

klejnotów, diamentów, pereł i kwiatów. Każdy chciał pójść obejrzeć ślub Ramy z Sitą. 
Ludzie wierzyli, że Rama będzie o nich dbał, darząc ich radością i błogością, a 



88 

podczas ślubu rozda im wszelkiego rodzaju broń i siły. Analizując znaczenie słów 

wypowiedzianych podczas tej uroczystości, zdajemy sobie sprawę, że to atrakcyjne 

stworzenie z całym swoim pięknem to Sita, która została zrodzona z ziemi. W tej 

opowieści Wiśwamitra opisuje to piękno stworzenia.  

Ceremonii ślubnej Ramy nie powinniśmy rozpatrywać jako zwykłego ślubu 

Ramy z Sitą, lecz jako połączenie wszystkich szlachetnych cech, które rodzą się w nas 

w duchu boskiej atmy, którą jest Rama. Taką chwilę nazywamy pomyślną i jest to 

chwila, kiedy aspekt dźiwy łączy się z aspektem paramatmy. Pomyślną chwilą 

nazywamy też tę, w której nasz umysł skupia się na Bogu. Wielu ludzi zadaje pytanie: 

„Swami, dlaczego mój umysł nie skupia się na Bogu?” Popatrzmy na to z boku. 

Powiedzmy, że przygotowujemy się do ślubu dziewczyny z chłopcem. Wtedy 

mówimy o wysyłaniu zaproszenia nazywanego lagna pattrika (kartka z podanym 

czasem  ślubu). Słowo lagna faktycznie znaczy połączenie – połączenie dźiwatmy z 

paramatmą. 

W nocy, gdy już odbyła się lagna, połączenie dźiwatmy z paramatmą, 
Wiśwamitra zniknął ze sceny. Do czasu połączenia utrzymywał on boski aspekt Ramy 

w tajemnicy. Utrzymywali to w tajemnicy także inni riszi, gdyż chcieli, by na pewno 

dokonała się destrukcja Rawany.  

Gdyby przed ślubem i przed zgładzeniem Rawany wyjawili wszystkim, że 

Rama jest inkarnacją Boga, ten ślub nie odbyłby się, Sita nie zostałaby porwana i nie 

nastąpiłaby śmierć Rawany. Właśnie z tego powodu Rama od samego urodzenia 

zachowywał się i prezentował ludziom tak jak gdyby był zwykłym człowiekiem. 

Nigdy, w żadnym miejscu i w żadnych okolicznościach nie oświadczył, że jest 

Bogiem w ludzkiej postaci. Takie utrzymywanie boskości w tajemnicy trwa zawsze aż 

do czasu, gdy zadanie, które Bóg podejmuje, nie zostanie zakończone powodzeniem. 

Gdy nadchodzi odpowiedni czas i pojawia się odpowiednia sytuacja, boskie moce stają 

się oczywiste dla świata. 

Rama i Lakszmana w towarzystwie Wiśwamitry przybyli do Mithilapury. Król 

Dźanaka znał wielkość Wiśwamitry i domyślił się, że sprowadził on książęta, by 
spróbowali napiąć Śiwa dhanu (łuk Siwy), dlatego godnie ich przywitał. Rama 

sprawiał wrażenie zwykłej ludzkiej istoty – na pieszo przyszedł z bardzo daleka.  

W Mithilapurze Rama siedział sam w pokoju i nacierał sobie stopy, by ukoić 

ból wywołany długim marszem. Drzwi pokoju były przymknięte, ale pozostała 

niewielka szpara. Narada, który wiedział wszystko, co się działo, przechodził tamtędy, 

zajrzał przez szparę i zauważył, że Rama masuje sobie stopy. Głośno zawołał: „O, 

Paramatmo. Co się stało? Dlaczego masujesz sobie stopy?” 

Na miejscu natychmiast zjawił się Wiśwamitra i poprosił Naradę, aby nie 

wywoływał katastrofy otwarcie głosząc, że Rama jest paramatmą. Powiedział, że jeśli 

to zrobi, nie odbędzie się ślub Sity, ani nie nastąpi zagładzenie Rawany. Wszyscy 

riszi, którzy w rzeczywistości byli wyzwolonymi ludźmi, nie mieli samolubnych 

pobudek. Ich postępowanie było nastawione na niesienie ludziom szczęścia i 

pomyślności. 
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Uczniowie i studenci! 

Jeśli posądzamy riszich o niskie motywy, okazujemy tym własną ignorancję. 

Ponieważ nie potrafimy zrozumieć wewnętrznego znaczenia tego, co nam zostawili, i  

nie potrafimy docenić ich wielkości, myślimy, że byli to zwykli ludzie. Gdy patrzymy 

na wielkich ludzi z naszego niższego poziomu, myślimy, że ich dhjana (medytacja) i 

ich osiągnięcia są poślednie. Jest tak tylko dlatego, że nie potrafimy pojąć ich 

wielkości. Boski aspekt jest obecny we wszystkich ludziach. Skoro uważacie tę małą 

iskierkę w sobie za wielką i szczycicie się nią, musicie też zastanowić się, jak ta sama 

iskierka może być wielka w każdej podobnej wam osobie. Możecie myśleć, że 

jesteście wielką osobą. Ale jest to ocena z waszego punktu widzenia. Gdy patrzycie na 

ocean z waszego poziomu, wydaje się ogromny. Ale gdy wzniesiecie się bardzo 

wysoko i stamtąd popatrzycie na ocean, uznacie, że ocean też jest mały. To, że 

wszystkie żywe istoty na świecie są bardzo małe, możecie zrozumieć dopiero, gdy 

sami wzniesiecie się na wyższy poziom.  

Wiśwamitra uczył ludzi prawdy zawartej w stwierdzeniu Brahma satjam, 
dźagat mithja (brahman jest prawdą, świat jest ułudą). Jedyną prawdą jest brahman. 

Ponieważ jest rzutowany w postać materialnego stworzenia, doświadczamy iluzji i 

widzimy ten świat wokół siebie. Bez słodkiego mleka nie otrzymacie kwaśnego. Bez 

kwaśnego mleka nie otrzymacie masła. Bez brahmana nie byłoby projekcji tego 

świata. 
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16. Bóg I dharma powinny stanowić  

dwa koła rydwanu naszego życia 

 

Niezależnie czy zaniesiesz naczynie do studni, do 

dużego jeziora, czy nawet oceanu, ilość wody, jaką 
możesz przynieść, będzie tylko taka, jaką może 

pomieścić to naczynie – nic więcej. Podobnie, 

niezależnie gdzie pójdziesz, osiągniesz tylko tyle, na 

ile zasługujesz – nic więcej. Taka jest prawda. Jaką 

inną prawdę mogę wam przekazać? 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Nie da się klasnąć tylko jedną ręką. Podobnie, jeśli człowiek chce osiągnąć coś 

wyższego bez wkładania żadnego wysiłku, nie będzie to możliwe. Gdy człowiek chce 

zbierać owoce bez dołożenia starań, oznacza to jego słabość. Aby coś osiągnąć, trzeba 

podjąć jakieś próby. Obowiązkiem człowieka jest zrobić najlepiej, jak potrafi, a o 

powodzeniu lub niepowodzeniu zadecyduje Bóg. Dokładając starań, możemy osiągnąć 

wiele i uzyskać dobre wyniki. Stworzenie i Bóg to nie dwie odrębne rzeczy. Na skutek 

ignorancji to, co w rzeczywistości jest projekcją maji Boga, uważamy za świat i 

materialne stworzenie. Gdy będziemy postępować mądrze i w oparciu o wiedzę, świat 
okaże się przejawem ducha boskości. Różnicę widzimy tylko wtedy, gdy myślimy o 

dwóch rzeczach i odróżniamy je.  

Oto przykład. Powiedzmy, że dowiedzieliśmy się, iż na targowiskach w 

Bangalurze są dostępne bardzo słodkie i soczyste owoce mango. Czy przez samo 

wysłuchanie tej wiadomości możemy doświadczyć jedzenia mango? Powinniśmy 

pójść na targowisko i zobaczyć mango. Ale na skutek samego patrzenia, sok mango 

nie znajdzie się w naszych ustach. Aby doś wiadczyć słodkości soku, musimy włożyć 

owoc do ust. Zatem, pierwszym krokiem jest zrozumienie. Po zrozumieniu musimy 

pójść i zobaczyć. Po zobaczeniu musimy doświadczyć. Podobnie, gdy słyszymy słowa 

dźiwa i Bóg, możemy zrozumieć ich aspekty tylko wtedy, gdy to zobaczymy, do tego 

się zbliżymy i tego doświadczymy. Powinniśmy też zrozumieć prawdę, że Bóg nie 

może istnieć w oderwaniu od Jego stworzenia. Bez stworzenia nie ma Boga.  

Rozumując zewnętrznie, ten kawałek nazywamy tkaniną, ale po zastanowieniu 

i dzięki zrozumieniu możemy go nazwać zlepkiem nici. Bez nici nie możemy 
otrzymać tkaniny. Bez gliny nie możemy mieć dzbanka. Bez złota nie możemy mieć 

ornamentu. Bez brahmana nie możemy mieć stworzenia. Musimy zrozumieć 

nierozłączny związek stwórcy i stworzenia. Powinniśmy zbadać i zrozumieć znaczenie 

trzech słów: ja, świat i Bóg. 

Na targu tego świata możemy znaleźć owoc dźiwy. Powinniśmy próbować 

dojść do targu świata i odszukać owoc dźiwy. W dźiwie powinniśmy doświadczyć 

brahmana, czyli Boga. Musicie dostrzec jedność brahmana, który jest obecny w nas 

wszystkich. Możecie mieć wiele różnych naczyń w różnych barwach, o różnych 

kształtach i wykonanych z różnych metali, ale odbicie słońca w nich wszystkich 
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pochodzi od tego samego słońca. Podobnie, powinniśmy zrozumieć, że we wszystkich 

dźiwach znajdujemy odbicie tylko jednej paramatmy. Nasze życie czynimy bardzo 

sztucznym, przyjmując różne błędne idee. Jeśli w tej grupie zawołamy głośno imię 

Ramudu, ktoś o tym imieniu wstanie i powie: „Ja jestem Ramudu.” Gdy zawołamy 

Krisznę, ktoś inny wstanie i powie: „Ja jestem Kriszna.” Chociaż imiona i postacie 

Ramy, Kriszny, Lakszmi, Narajany i Madhawy wyglądają inaczej, gdy osoby te 

odpowiadają, wspólną rzeczą w tym, co mówią jest „ja.” Ten obecny w każdej osobie 

aspekt „ja” to aspekt brahmana. Na pytanie „kim jestem” należy odpowiedzieć „ja 

jestem ja.” Odpowiada to właściwej interpretacji adwajty (niedwoistości). Kiedy 

jednak mówimy Aham brahmasmi, czyli jestem brahmanem, jest w tym stwierdzeniu 

dwoistość, gdyż pojawiają się w nim dwie rzeczy. Jedna to „ja”, a druga – „brahman.” 

W wyniku takiego dwoistego pojmowania przez człowieka powstaje wiele błędnych 

interpretacji i wątpliwości. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Wiedza o atmie, która jest podstawową wiedzą duchową, pozwala nam dostrzec 

jedność wszystkich ludzkich istot. Istnieją cztery różne rodzaje ludzi. Najlepsi to ci, 

którzy dostrzegają wady u siebie, a zalety u innych. Druga kategoria obejmuje ludzi, 

którzy widzą tylko zalety u siebie, a wady u innych. Gorsi od nich są ci, którzy 

rozgłaszają o sobie dobre rzeczy, których w nich nie ma i o innych złe, których w tych 

innych nie ma. Istnieje też czwarta kategoria ludzi i ci są najgorsi. Oni zawsze mówią 

o nieistniejącym dobru w sobie, zawsze chwalą siebie i nie uznają niczego innego. 

Można ich nazwać samochwałami. Można zrozumieć samochwalstwo, gdy chwalenie 

się ma uzasadnienie, ale gdy robicie to z ego (ahamkarą), jest to równoważne ślepocie.  

Rawana cierpiał nie tylko na przerost takiego ego, ale miał też inne złe cechy, 

takie jak zazdrość, gniew, żądza, oraz władzę opartą na bogactwie. Jego rodzicami byli 

Brahma i Kajkasi. Miał dwóch braci o imionach Kumbhakarna i Wibhiszana. Rawana 

od urodzenia był wielkim wielbicielem i ciągle prowadził tapas (wyrzeczenia). Dzięki 

ciągłej pokucie zdobył łaskę Iśwary (Boga) i otrzymał od Niego przywileje. Pewnego 
razu, gdy prowadził surową pokutę, zjawił się przed nim Brahma i spytał go, czego 

pragnie. Rawana poprosił Brahmę, by udzielił mu daru, dzięki któremu nie zostanie 

zabity przez żadną ludzką istotę ani zwierzę. W tamtym czasie żył rakszasa imieniem 

Majura. Zbudował on sobie piękne miasto. Było piękniejsze od miasta Indry. Majura 

miał córkę Mandodari, którą poślubił Rawana. Mandodari posiadała wiele dobrych 

cech, takich jak śanti (spokój), dobroć i prema (miłość), gdy tymczasem Rawana 

żadnej z nich nigdy nie miał.  

Tak więc, córka Majury, Mandodari, mająca tyle zalet, została wydana za 

Rawanę. Od czasu ślubu żona Mandodari próbowała, co mogła, by przekazać mu 

swoje dobre cechy i uratować go, ale Rawana w ogóle nie starał się zmienić swoich 

cech. Gdy zbliża się koniec człowieka, jego złe cechy wzmagają się. Także w 

przypadku Rawany jego złe cechy zaczęły rosnąć. Jego brat Wibhiszana też próbował 

przekazać mu kilka dobrych nauk. Sam Rawana wiedział wszystko o dobrym 

zachowaniu i dharmie. Ale jaki pożytek z wiedzy, gdy się jej nie praktykuje?  

Niezależnie czego się nauczymy, jest to bezużyteczne, jeśli nie wcielamy tego 
w życie. Rawana był biegły we wszystkich rozmaitych gałęziach wiedzy. Jaki jednak 
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pożytek z posiadania całej tej wiedzy, skoro nie mógł jej wykorzystać w celu 

osiągnięcia Boga? Gdy złe idee zagnieżdżają się w głowie człowieka, jego mądrość i 

wiedza wysychają. Ostatecznie Rawana stracił królestwo i zrujnował całą swoją 

rodzinę. 

Brat Rawany, Wibhiszana, był wielką sattwiczną (czystą) osobą. Od swojego 

dzieciństwa spędzał czas na myśleniu o imieniu Pana. Gdy prowadził wyrzeczenia, 

pojawił się przed nim Brahma i spytał, jakiej chce nagrody. Wibhiszana odpowiedział, 

że pragnie tylko, by jego umysł był zawsze skupiony na lotosowych stopach Pana. 

Prosił o siły, aby mógł zawsze wytrwać przy stopach Pana. Ponieważ miał sattwiczny 

umysł i serce, mógł znaleźć się przy Ramaćandrze. Wibhiszana zerwał stosunki z 

bratem, porzucił mienie i bogactwa i dotarł do stóp Ramaćandry. Uznał, że wszystkie 

dobra, które posiadał, warto poświęcić, aby zdobyć łaskę Ramaćandry. Gdy ktoś ma 

głęboką wiarę w Boga, może wykonać dowolnie trudne zadanie.  

 

Uczniowie i studenci! 

W życiu codziennym chodzimy licznymi i różnorakimi ścieżkami w 

poszukiwaniu jakiegoś szczęścia i przyjemności. Na tym świecie jest wielu ludzi 

bogatych, wielu silnych ludzi, wielu wykształconych ludzi, ale nie znajdziemy wśród 

nich żadnego, który cieszyłby się spokojem umysłu. Kaurawowie byli bardzo bogaci, 

silni i posiadali dużo broni, ale nigdy z tego wszystkiego nie zrobili dobrego użytku. 

Jak człowiek może mieć spokojną głowę, gdy oddala się od Boga i prawości?  

 

Uczniowie i studenci! 

Prawdziwa moc, jaką człowiek może posiąść, to moc pochodząca od Boga i z 

prawości. Powinniście korzystać z dwóch skrzydeł w postaci Boga i dharmy. W 

świecie powinniśmy poruszać się na rydwanie, który ma dwa koła: Boga i dharmę. 

Boga i dharmę powinniśmy mieć za życiowe ideały. Święta dharma jest niczym serce 

naszego życia. Zapominając o niej i oddając się nieprawości, zrujnujemy życie. 

Powinniśmy rozpoznać wszystkie nasze złe nawyki i odrzucić je. Na ich miejsce 
powinniśmy wstawić dobre cechy postaci z Ramajany i praktykować je. Powinniśmy 

zrozumieć i stosować w życiu dobre cechy nawet Rawany. On je miał. Gdy był 

pogrążony w myślach o Bogu, był gotów poświęcić nawet całe swoje ciało. Wtedy 

naprawdę przestrzegał i chronił dharmę. Złe cechy nie były u niego naturalne. 

Wszystkie złe cechy i myśli przyszły do niego na skutek kiedyś rzuconej na niego 

klątwy. Klątwa ta była skutkiem jego karmy. To, co robimy, i karma przynoszą skutki. 

Rodzaj zasianego nasienia, określa rodzaj drzewa i owoców, które z niego otrzymamy. 

Pewne złe rzeczy robimy nieświadomie lub w wyniku ignorancji. Ale czy robimy je 

świadomie, czy nieświadomie, konsekwencje są nieuchronne. Taka jest natura karmy. 

Oto kwiat róży. Kwiat ten wydziela bardzo ładny zapach. Czy trzymamy go w 

lewej ręce, czy w prawej, zapach pozostaje dokładnie taki sam. Zapach ten dociera nie 

tylko do nas, lecz także do wszystkich wokół. Jeśli w ręce trzymamy cuchnący kwiat, 

jego odór dotrze nie tylko do nas, ale do wszystkich, którzy są blisko nas. Tak samo 

jest z cechami. Złe cechy Rawany rozeszły się ze złymi skutkami  na całą Lankę, 

dosięgając nawet Wibhiszany, który był osobą sattwiczną. Gdy Wibhiszana przyszedł, 
by poddać się Ramie i prosić go o ochronę, Sugriwa, Angada i inni, którzy 
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towarzyszyli Ramie, pytali, czy ktoś, kto był bratem Rawany, nie ma też takich 

samych złych cech, jakie charakteryzują Rawanę. Powodem tych podejrzeń i złej 

sławy było towarzystwo, w jakim przebywał Wibhiszana. Dlatego powinniśmy bardzo 

uważać, wybierając towarzystwo. Powinniśmy starać się przyswajać sobie dobre 

cechy ze społeczności, w której żyjemy. Gdy przyłączymy się do złych ludzi i 

przebywamy w ich towarzystwie, w ciągu kilku dni my także popadniemy w złe 

nawyki. Gdy przyłączymy się do dobrych ludzi i przebywamy w ich towarzystwie, my 

także przyswoimy sobie ich dobre cechy.  

Serca młodych ludzi są czułe i czyste. Są jak białe kawałki tkaniny. 

Jakimkolwiek kolorem zabarwicie te kawałki, kolor ten będzie natychmiast widoczny. 

Musicie starać się utrzymywać serce w świętości i przebywać w świętym 

towarzystwie.  

 

Uczniowie i studenci! 

Urodziliście się w tym świętym kraju Bharat, nazywacie się synami tego 
świętego kraju i należycie do hinduskiej religii. Jeśli tylko mówicie, że akceptujecie 

kulturę i tradycje Indii, a ich nie praktykujecie, postępujecie bardzo niesprawiedliwie 

wobec tego świętego kraju. Wszyscy młodzi ludzie powinni przyjmować te dobre idee 

i przekazywać je innym poprzez ich praktykowanie. Jest to właściwy czas; jesteście 

we właściwym wieku. Jeśli w tym swoim wieku nabędziecie świętych idei, to gdy już 

dorośniecie, nie będziecie mieli trudności z wcieleniem ich w życie.  

 

Uczniowie i studenci! 

Jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. Powinniście pokazywać dobre i 

święte ideały nie za pomocą słów, lecz w działaniu. Zamiast mówić sto rzeczy, 

pokażcie praktycznie przynajmniej jedną. Te letnie seminaria zorganizowaliśmy, by 

pomóc wam zrozumieć znaczenie praktyki. Jeśli po korzystaniu przez miesiąc z tej 

świętej szansy nie będziecie mogli jej dobrze użyć, powinniście nazwać się wielkimi 

pechowcami. Wielu starszych i doświadczonych ludzi codziennie uczy was tutaj 
dobrych i świętych ideałów. Powinniście postarać się wchłonąć te idee i stosować je w 

praktyce. Tę świętą szansę musicie wykorzystać w święty sposób. Swoją zdolność 

trawienia musicie starannie ochraniać. Tutaj wielu ludzi  raczy was wielką ucztą. Z 

tego ucztowania musicie postarać się strawić przynajmniej jakąś małą część, a po 

strawieniu zasilić nią ciało i wcielać w ją życie. Po wysłuchaniu tych dyskursów, gdy 

wracacie do miejsca zakwaterowania, nie powinniście spędzać czasu na zbędne 

rozmowy. Powinniście przypomnieć sobie i zreasumować to, co usłyszeliście. Nie 

powinniście tylko wypowiadać słów składających się na mantrę. Samo wypowiadanie 

słów i samo czytanie nie wystarczy. Musicie to reasumować i trawić – każde słowo i 

każdy dźwięk swojej omkary. Wszyscy ludzie są przejawieniami paramatmy. Byłoby 

wielkim nieszczęściem, gdybyście nie wykorzystali tak świętej szansy, jaka się wam 

przytrafiła.  

 

Uczniowie i studenci! 

Błogość, jaką się cieszycie, i doświadczenie, jakie zdobywacie, nie powinny 
okazać się przelotne.  Powinny zamienić się w trwałą błogość. Człowiek zawsze dąży 
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do szczęścia i błogości. Jest on ucieleśnieniem szczęścia, dlatego nie powinien 

doprowadzać do smutku czy cierpienia. W swoim wieku możecie czasem ulec 

ekscytacji lub rozgniewać się. Gdy coś takiego się wam przytrafi, powinniście usiąść 

w samotności, przemyśleć zaistniałą sytuację i rozstrzygnąć, co jest słuszne, a co 

niewłaściwe. Gdy do głowy przychodzi wam jakaś myśl, nie powinniście od razu 

działać w podnieceniu. Takie zachowanie doprowadzi was do wielkiego grzechu. 

Dajcie sobie czas i zastanówcie się, czy myśl ta doprowadzi was do dobrego czynu, 

czy do złego, czy przyniesie wam chwałę, czy potępienie. Takie rozróżnianie jest 

bardzo ważne dla wszystkich ludzi. 

Możecie przeczytać wiele śastr i puran (świętych pism), ale jeśli nie 

nabędziecie zdolności rozróżniania między dobrem i złem, wszystko to stanie się 

bezużyteczne. W życiu codziennym powinniśmy zachowywać się właściwie. 

Powinniśmy rozwijać uświęcone życie. Powinniśmy urzeczywistniać prawdziwą 

ludzką naturę. Powinniśmy też przyswajać sobie naturę boskości. Ze względu na tę 

możliwość mówi się, że świętą rzeczą jest urodzić się człowiekiem wśród tylu 
rodzących się istot. Urodzić się jako człowiek i zacho wywać jak zwierzę znaczy 

przynosić hańbę samym ludzkim narodzinom.  

 

Uczniowie i studenci! 

Powinniście pielęgnować święte idee w głowie i zadbać o ich zaakceptowanie i 

praktykowanie w życiu codziennym.  
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17. Wyrusz wcześnie, prowadź powoli i dojedź bezpiecznie 

 

Na początku białe mrówki pojawiają się pojedynczo i 

powoli ich przybywa. Jednak niebawem cały kawałek 

drewna zostaje zjedzony. Podobnie, złe cechy 

początkowo są niepozornie, ale wkrótce doszczętnie 

niszczą człowieka. 

 

Uczniowie i studenci! 

Koniecznie musicie panować nad umysłem. Człowiek powinien przestać 
porównywać się z innymi. 

Wskazówki zegara ciągle przesuwają się i słyszymy jego tykanie. Ten dźwięk 

jest stały. Między jednym tyknięciem i następnym jest przerwa. Życie człowieka jest 

podobne do tej przerwy. Jego strumień życia bije w sercu i naczyniach krwionośnych. 

Kiedyś to bicie ustanie. W istocie po narodzinach przychodzi śmierć, po śmierci znów 

narodziny itd. Powinniśmy starać się zrozumieć tajemnicę tego życia. Tak jak 

człowiek, który płynąc w rzece posuwa się do przodu dzięki odrzucaniu wody, tak 

powinniśmy zapomnieć o przeżyciach przeszłości i płynąć naprzód. Pływak będzie 

posuwał się naprzód tylko wtedy, gdy będzie przerzucał wodę sprzed siebie do tyłu. 

Jeśli tego nie zrobi, pozostanie tam, gdzie jest. Podobnie, człowiek będzie mógł 

postępować naprzód tylko wtedy, gdy będzie odrzucał za siebie doświadczenia, przez 

które przeszedł. Gdy się w ten sposób postępuje, nie ma miejsca na gniew, nie ma 

miejsca na zazdrość, a życie biegnie przyjemnie. Ponieważ człowiek chce przechodzić 

to same przeżycie, którego już doświadczył w przeszłości, wkracza na obszar 
nienawiści, dlatego, że gromadzi wokół siebie liczne przywiązania. Jeśli spróbuje 

zrozumieć własną naturę i podobieństwo zegara i swojego serca, będzie mógł 

doświadczyć prawdy. Będzie bardzo nieszczęśliwy nawet po tak licznych 

doświadczeniach życia, jeśli nie zrozumie swojej prawdziwej natury. Chce być zawsze 

szczęśliwy, ale nie zastanawia się nad pytaniem, czy na tym świecie można dostąpić 

szczęścia. Człowiek wykazuje głęboką wiarę w zbieranie i gromadzenie bogactw, ale 

nie ma tej samej wiary w rezygnację i wyrzezenia. Jednak może spróbować rozwinąć 

wiarę w dawanie i poświęcanie. Gdy zdoła ją rozwinąć i pozna radość dawania i 

dzielenia się dobrami, będzie cieszył się życiem. Jeśli człowiek naprawdę chce pokoju 

i szczęścia, musi być gotowy na poświęcenia. Wedy mówią, że to, czego nie można 

zdobyć ciężką pracą, dzięki wykształceniu, ani żadnym innym sposobem, można 

posiąść przez wyrzeczenia. Powinniśmy też zrozumieć wewnętrzne znaczenie 

poświęcenia. 

Gdy zjedzonego pożywienie nie wydalimy, gdy nie zostanie ono poświęcone, 

narazimy zdrowie na szwank. Gdy po wdechu nie wypuścimy powietrza, zaszkodzimy 
płucom. Gdy krew przestanie płynąć i zatrzyma się w jednym miejscu, w miejscu tym 

powstanie czyrak. Koniecznie musimy dostrzec szczęście tkwiące w duchu 

poświęcenia. Człowiek, zanim się czegoś nauczy, pragnie w kółko, dzień w dzień 

doświadczać tego samego przeżycia. Na skutek takich złych pragnień stał się tak 
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nieszczęśliwy, że nie ma nawet spokojnej śmierci, nie mówiąc już o spokojnym życiu. 

Musimy dobrze zrozumieć prawdę zawartą w stwierdzeniu, że nieśmiertelność można 

zdobyć tylko przez wyrzeczenia. 

W życiu codziennym wykazujemy wiele złych cech, takich jak gniew, zazdrość 

i porównywanie siebie z innymi. Te wady powinniśmy porzucić i wyrzec się ich. 

Ponieważ Rawana miał złe cechy, które są sprzeczne z puruszarthami (celami życia), 

stał się rakszasą. Mimo, że był wielbicielem, mimo, że był wielkim uczonym, 

ponieważ posiadał te cztery złe cechy, które są sprzeczne z czterema celami życia –  

dharmą, arthą, kamą i mokszą (prawością, dostatkiem, spełnieniem pragnień i 

wyzwoleniem) – stał się grzesznikiem. Każda dharma (etyczna zasada) przedstawiana 

takim ludziom jawi się im błędną. 

Rawana był synem Brahmy, miał wiele wielkich zalet, był wielkim 

wielbicielem, swoimi wyrzeczeniami zdobył łaskę Boga, ale mimo wszystko nie miał 

spokoju i nie zapewnił sobie dobrego zakończenia życia. Zrobił on najazd na miasto 

Kubery, pokonał go i zabrał mu wimanę (napowietrzny pojazd) Puszpaka. Już ten fakt 
pokazuje, że był zazdrosny – nie mógł znieść tego, że Kubera był od niego większy. 

Więcej nawet, Rawana najechał też miasto Majury, swojego teścia, pokonał go, zabrał 

mu całą służbę i przejął jego miasto, które było głównym miastem wyspy Lanki. 

Powinniśmy zauważyć w tym miejscu, że gdy pozwoli się na rozwój takich złych 

cech, mimo, że te cechy początkowo są nieznaczące, w końcu, tak jak białe mrówki, 

zniszczą całe życie. Czasami na skutek jakiejś słabości lub stanu emocjonalnego 

robimy coś, czego nie powinniśmy robić; ostatecznie będziemy musieli tego żałować.  

Rawana w opowieści Ramajana daje światu lekcję, że nikt nie powinien 

posiadać takich cech, jakie on posiadał. Był osobą podłą i posługiwał się wielu 

oszustwami. Kłamał. Ramie powiedział, że przyniósł głowę Sity, gdy faktycznie była 

to sztuczna głowa, fałszerstwo. Powiedział, że zabił Sitę i przynosi jej głowę. 

Ponieważ Rama był wszechwiedzący, wiedział, że ma do czynienia ze sztuczką i 

powiedział Rawanie, że nie może być to prawda. Rawana podobnie postąpił z Sitą –  

przyniósł jej fałszywą głowę Ramy, mówiąc, że zabił go.  
Rawana nie potrafił znieść szczęścia innych. Normalna natura człowieka 

powinna przejawiać się radością na widok szc zęścia innych. Na świecie jest wielu 

ludzi, którzy, tak jak Rawana, wykazują wielkie zainteresowanie szczęściem, jakie 

może przytrafić się innych, i którzy tego szczęścia innych nie mogą znieść. 

Minęły jugi (wieki), światy zmieniły się, czasy zmieniły się, ale idee i 

zachowanie ludzi nie uległo zmianie. Każdą pozytywną zmianę idei lub myśli o 

charakterze trendu powinniśmy traktować jako coś świętego. W kalijudze (obecnym 

wieku w dziejach świata) potrzebę takiej zmiany głosi wielu guru, wiele grup i 

organizacji, wiele ideałów i wiele religii. Jeśli mimo wysłuchania i przeczytania o tym 

wszystkim nasze myślenie i zachowanie nie zmieniło się ani na jotę, oznacza to po 

prostu, że ta stagnacja jest skutkiem naszej dźanmantara karmy (karmy poprzedniego 

życia). 

Rawana miał guru imieniem Śankaraćarja, który nauczył go kodeksu 

zachowania króla. Rawana nabył biegłości na wielu różnych polach. Jego wojownicy i 

dowódcy w armii byli bardzo silni i mieli wprawę w prowadzeniu działań wojennych. 
Jego żona była bardzo dobrą kobietą o dobrych cechach. Mimo, że otrzymał dobre 
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nauki od tak dobrego guru, że miał dobrą żonę i silną armię, nie zmienił swoich metod. 

Znaczy to po prostu, że jest to rezultat jego dźanmantara karmy. Żył skrajnie głupio. 

W swojej głupocie odrzucał wszelkie dobre rady.  Taka głupota jest wielkim wrogiem 

ludzkiej istoty. Ten aspekt musimy także z siebie wyrugować. Rawana niekiedy 

prezentował się jako osoba sattwiczna, kiedy indziej jako osoba niewinna. Czasami 

udawał wielkiego wielbiciela. W rzeczywistości nikt mu nie dorówna w 

niegodziwości. Nie wahał się zranić nawet własnej żony czy syna.  

Jego brat Wibhiszana był osobą sattwiczną. Mimo to Rawana nie okazał mu 

życzliwości. Po prostu przegonił go. Żona Wibhiszany, dotknąwszy stóp Rawany, 

błagała go o oszczędzenie Wibhiszany. Żona własnego brata powinna być traktowana 

jak córka, ale on sprawiał jej wiele kłopotów. Nie powinniśmy myśleć, że Rawana był 

po prostu osobą o tym imieniu. Złe cechy i okrutne idee w nas samych symbolizują 

aspekt Rawany. Dobro w nas symbolizuje Ramę. Możemy uznać, że koronacja Ramy 

w nas jest możliwa, lub dokonała się, tylko wtedy, gdy przeciwstawimy sobie te dwa 

aspekty w nas i sprawimy, że Rama pokona Rawanę.  
Nie powinniśmy uważać, że Rawana był tylko postacią w Ramajanie. Całe 

nasze życie jest Ramajaną. Nasze serce to miejsce spotkań dobra i zła. Bez obecności 

jakiegoś zła, nie może być samego dobra. Gdy oba są obecne, zło próbuje w jakimś 

stopniu stłumić dobro. Musimy baczyć, by tak się nie działo.  

Codziennie wysłuchujecie wielu dobrych dyskursów. Wykładowcy, którzy je 

wygłaszają, robią to z czystym sercem, a także ci, którzy ich słuchają, odbierają je z 

dobrym, młodym sercem. Ale jaki to wszystko przynosi skutek? Na takie pytanie nie 

ma pozytywnej odpowiedzi. W trakcie słuchania, dyskursy wydają się wam bardzo 

ładne i atrakcyjne. Ale zaraz, jak wyjdziecie po ich wygłoszeniu, już nie pociągają was 

i nie wcielacie ich w czyn. Tylko po strawieniu jedzenia spożytego danego dnia, 

następnego dnia możemy znów jeść. Jeśli dzisiaj coś zjecie i nie strawicie tego do 

jutra, będziecie cierpieli na niestrawność. Tak jak powinniśmy strawić pokarm w tym 

samym dniu, w którym go zjedliśmy, tak samo idee, o których usłyszeliście danego 

dnia, powinny zostać przyswojone i być praktykowane tego samego dnia. Silne i 
zdrowe ciało i umysł będziecie mieli tylko wtedy, gdy pójdziecie taką drogą.  

 

Uczniowie i studenci! 

Historie Ramajany, których wysłuchujecie codziennie, i występujące tam 

idealne postacie stanowią dla was ważne przykłady. Powinniście te ideały wcielać w 

życie. Tylko wtedy wasze uczestniczenie przez miesiąc w tych seminariach będzie 

spełnione. Wszystko, co się słyszy i przyswaja, musi być praktykowane. O wszystkim, 

co minęło i stało się przeszłością, należy zapomnieć. Nie powinniście tego z sobą 

nosić. Nie powinniście poświęcać myśli i marnować swojego czasu na rzeczy przeszłe. 

Tylko ideały należy pamiętać i zatrzymać przy sobie na całe życie.  

Cierpienia i smutki, które zdarzają się w codziennym życiu musimy zapominać 

i zostawiać za sobą. Życie stanie się owocne tylko wtedy, gdy postaracie się prowadzić 

je właśnie w ten sposób. Ekscytacje i poruszenia powinniśmy tłumić w zarodku. Gdy 

serce macie od nich wolne, mogą tam wejść ideały, które wam się podsuwa. Już 

wspominałem wam, że gdy serce jest pełne rozmaitych rzeczy, niczego nie da się już 
do niego włożyć. Gdy głowa jest pusta, można do niej włożyć coś dobrego. Podobnie 
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jest z sercem. Jak mógłby ktokolwiek przekazać wam ideały, gdy wasze serce jest już 

pełne idei i nie ma w nim wolnego miejsca? Jeśli są w was złe idee, wasze uszy stale 

słuchają złych rzeczy, a umysł jest pełen złych myśli, dharma (prawość, cnota) nie 

może się do was nawet zbliżyć. Jeśli naprawdę chcecie, by dharma i Bóg wstąpili do 

waszego serca, musicie dopilnować, aby wasze serce nie było wypełnione złymi 

ideami. Tam, gdzie jest dharma, tam przebywa Bóg. Nie powinniśmy oddawać 

miejsca diabłu. Powinniśmy stać się godni łaski Boga. To, czego nauczyliśmy się z 

Ramajany i od idealnych postaci, z jakimi się w niej spotykamy, powinno pozwolić 

nam na pójście dharmiczną ścieżką i na życie, które będzie przykładem dla innych. Do 

tego wszystkiego niezbędne jest oddanie. Gdy nie będzie w was oddania, nie zdołacie 

niczego osiągnąć, ani też nie będziecie mieli prawa cokolwiek osiągnąć.  

Niezależnie które Wedy przestudiujemy, które śastry i purany przeczytamy, na 

prawo do łaski Boga możemy zasłużyć sobie tylko wtedy, gdy zrozumiemy zawarty w 

tych pismach aspekt premy (miości). 

Gdy Wibhiszana zbliżał się, by poddać się u stóp Ramy, Rama zwrócił się do 
tych, którzy mu towarzyszyli – do Sugriwy, Angady i Dźambawana. Wibhiszana już z 

daleka głośno wołał, że idzie, aby poddać się Ramaćandrze. Rama powiedział 

obecnym, że nie ważne, kim jest przybysz i jakie ma motywy, skoro idzie, by się 

poddać, jego obowiązkiem jest go chronić. Gdy już postanowicie i powiecie, że 

należycie do Pana, wtedy nie jest ważne, kim jesteście ani skąd przychodzicie. Pan jest 

wasz. 

W tej sytuacji Sugriwa spytał, czy Rama postąpiłby tak samo, gdyby to Rawana 

przyszedł i poprosił o przebaczenie. Rama odpowiedział, że gdyby Rawana wykazał 

tak dobre intencje, on na pewno by go chronił i uczyniłby go królem samej Ajodhji. 

Całkowicie błędne jest myślenie, że poddanie jest właściwe tylko dla starszych ludzi i 

że młodych uczniów to nie dotyczy. Jesteście we właściwym wieku i teraz 

powinniście poddać się Bogu. Gdy to zrobicie, kiedy dorośniecie, będziecie mogli z 

łaską Boga osiągać wielkie rzeczy.  

Oto małea opowiadanie. W pewnej rodzinie mąż i żona normalnie wykonywali 
swoje obowiązki domowe i w stosunku do świata. Żona była bardzo pobożna. Zwykła 

wstawać wcześnie rano, modlić się do Pana, odprawiać pudźę, a potem różnorako 

usługiwać mężowi we wszystkim, czego potrzebował. Mąż nie miał tak dobrych 

zwyczajów. Wstawał późno, nie mył się, pił kawę i szedł do biura, gdzie wykonywał 

soją pracę, traktując ją według powiedzenia „obowiązek jest Bogiem.” Uważał, że nie 

trzeba odprawiać pudźy. Jednak jego żona podczas codziennej modlitwy prosiła Pana, 

aby jakoś tchnął w męża oddanie i wiarę i sprawił, że przynajmniej czasami będzie 

wypowiadał Jego imię. 

Któregoś dnia, gdy mąż był w dobrym nastroju, żona przyszła do niego i 

powiedziała, że życie to bardzo święta rzecz, a oni żyją jak zwierzęta. Pytała, czy 

przynajmniej raz na dzień nie mogliby pomyśleć o Panu, zauważając, że ludzkie życie 

nie jest dane tylko w celu zarabiania na życie. Czy zwierzęta i ptaki chodzą na 

uniwersytety i kształcą się, by zapracować na pożywienie? – pytała. Stwierdziła, że 

ludzkie życie ma służyć rozwijaniu oddania i prosiła męża, by zmienił styl życia. Jemu 

to się nie spodobało. Zauważył, że ona sama nie jest niewinną osobą i powiedział: 
„Myślisz, że nie ma we mnie oddania? Jestem Bogu bardzo oddany, ale gdy pracuję, 
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nie mam czasu na myślenie o Nim. Gdy przejdę na emeryturę, gdy dzieci założą 

rodziny i się usamodzielnią, zacznę myśleć o Bogu.” Żona uznała, że nie ma sensu 

spierać się z tak niemądrym człowiekiem, zwróciła myśli ku Panu i nie odezwała się. 

Po tygodniu mąż poważnie zachorował. Żona wezwała lekarza, podawała mężowi 

lekarstwa i robiła, co mogła, by go wyleczyć. Po kilku dniach choroba nieco ustąpiła. 

Przyszedł lekarz, zostawił miksturę i polecił, aby podać ją choremu raz w nocy, raz 

rano i raz po południu w trzech różnych porcjach. Kobieta pomyślała, że nadarza się 

dobra okazja, by udzielić mężowi lekcji. Rano nie podała mu mikstury nawet po 

śniadaniu. Minęła pora lunchu, a ona wciąż jej nie podawała. Wtedy mąż spytał: „Co 

to ma znaczyć? Były dwie okazje, a ty nie podałaś mi lekarstwa.” Wówczas żona 

powiedziała: „Po co teraz trudzić się braniem lekarstwa? Możesz zażyć je w całości, 

gdy wyzdrowiejesz.” On na to: „Po co mam zażywać lekarstwo po wyleczeniu?” W 

tym miejscu ona wyjaśniła: „Gdy masz jeszcze ludzkie ciało i jesteś zdrowy, ale 

cierpisz na chorobę doczesnych uroków, powinieneś zażywać lekarstwo w postaci 

oddania i wiary w Boga. Jaki pożytek z zażywania tego lekarstwa, gdy się zestarzejesz 
i staniesz niedołężny?” 

Czy będziecie mogli myśleć o Panu, gdy przyjdą wysłannicy boga śmierci Jamy 

i powiedzą, że skończył się wasz czas, że nadszedł koniec i musicie umrzeć, gdy 

wasza żona i dzieci zaczną opłakiwać wasze odejście? Czy będziecie w stanie usiąść 

do modlitwy i dhjany (medytacji) po przejściu na emeryturę, gdy będziecie starzy i 

gdy ręce się wam będą trzęsły? Ten młody wiek jest najwłaściwszy na podążanie 

duchową ścieżką i na nabranie jakiejś wprawy w adhjatmicznym (duchowym) stylu 

życia. Dlatego też mówi się: „Wyrusz wcześnie, prowadź powoli i dojedź 

bezpiecznie.” Ponieważ jest to właściwy wiek, powinniście zacząć już teraz, 

powinniście doświadczać pokoju i szczęścia i praktykować nieśpiesznie, ale stale. Jeśli 

zaczniemy dostatecznie wcześnie i bez wstrząsów, możemy w spokoju posuwać 

naprzód łódź naszego ciała w rzece życia. W ten sposób możemy też bardzo 

bezpiecznie dotrzeć do celu. Jeśli natomiast wyruszymy późno i zaczniemy poruszać 

się szybko, podróż stanie się niebezpieczna.  
Oto mały przykład. Gdy wcześnie pójdziemy do hotelu i wykupimy bon na 

lunch, nie będzie miało znaczenia kiedy pójdziemy na ten posiłek. Nawet gdy się 

trochę spóźnicie, będziecie mogli zjeść swój lunch. Z drugiej strony, gdy pójdziecie do 

hotelu wtedy, gdy jesteście głodni, o godzinie 12, może się zdarzyć, że już nie będzie 

dla was posiłku. Tak więc, jeśli swoje oddanie zaczniecie praktykować od dzisiaj, 

będziecie jak osoba, która z wyprzedzeniem, z rana wykupiła bon na lunch. Właśnie w 

tym swoim wieku powinniście zarezerwować sobie bon na łaskę Boga.  

 

Uczniowie i studenci! 

Jest to odpowiedni wiek na postaranie się o to, by wasze myśli nie były 

rozbiegane i pobudzone. Powinniście wieść spokojne życie z myślami o Bogu. Mam 

nadzieję, że będziecie w spokoju prowadzić statek swojego życia.  

 



100 

18. Czyste jedzenie pozwala rozwijać dobre cechy 
 

Jak pies ma zrozumieć wartość postu w ciągu dnia? 

Jak bawół ma zrozumieć smak pieczonego ryżu. Jak 

ktoś, kto nie ma węchu, ma docenić jakikolwiek 

zapach? Jak niewidomy człowiek ma pojąć piękno 

blasku księżyca? 

 

Uczniowie i studenci! 

Wielcy riszi starożytności przekazali nam święte ideały. Z kultury i tradycji 
Bharatu powinniśmy wybrać pewne aspekty, które mają zastosowanie w naszym życiu 

codziennym. Wypowiedzi tych wielkich riszich są oparte na ich osobistych 

doświadczeniach w życiu pełnym szczęścia i błogości. Ścieżki, którymi podążali 

można nazwać złotymi. Ich słowa to słowa prawdy. Kierowali się własnym 

doświadczeniem. Cokolwiek robili, wspierało to pomyślność świata i niosło szczęście 

ludziom. Niestety, dzisiaj człowiek poszedł w niemal odwrotną stronę. Myślimy, że 

wszystkie nakazy przekazane nam przez przodków są pełne przesądów i że są oparte 

na głupich i słabych ideach. Jeśli mamy do czynienia z rzeczywiście ślepą wiarą lub 

przesądami i można to wykazać właściwym rozumowaniem, każdy się z tym zgodzi. 

Ale gdy ludzie ślepą wiarą i przesądami nazywają wszystko, czego  nie lubią i czego 

nie mogą zrozumieć, trzeba to po prostu przypisać ekscytacji ich umysłu, a tego 

rodzaju stwierdzenia mogą być tylko samolubnymi słowami wypowiadanymi z 

egoistycznych pobudek. 

 
Uczniowie i studenci! 

Dzisiaj opowiem wam tylko o tym, jak po winno wyglądać właściwe 

zachowanie w waszym życiu codziennym i jak powinniście kontrolować swoje 

odżywianie i styl życia. Wielu ludzi, szczególnie ci, którzy wierzą w Boga, myślą, że 

przed jedzeniem powinni powtórzyć 15 rozdział Gity. Uważają, że przez to 

powtórzenie ofiarują posiłek Panu, a potem będą mogli spożyć potrawę, która była 

ofiarowana Panu. Uczniowie, którzy uczestniczą w tych letnich seminariach wiedzą, 

że w naszym hostelu przed posiłkiem uczniowie zwykle powtarzają pewne wersety i 

ofiarują ten posiłek Panu, a następnie spożywają go. Nie powinniśmy odrzucać tego 

zwyczaju jako czegoś niemądrego. Musimy doświadczyć znaczenia i treści tych 

wersetów. 

Dawno temu jeden z królów odprawiał jadźnię (ofiarę), na którą zebrał licznych 

panditów (uczonych). Wśród nich było dwóch, którzy przywykli do przestrzegania 

pewnych tradycji. Jedna z tych starożytnych tradycji polegała na tym, że podczas 

podróży nie należało jeść w domach. Wcześnie rano należało zebrać pożywienie w 
zawiniątko i posilić się dopiero podczas podróży. Ci dwaj pandici w drodze na jadźnię 

około południa dotarli do rzeki, gdzie znaleźli drzewo z dobrze zacienionym 

miejscem. Usiedli pod nim, by spożyć swój popołudniowy posiłek. Mieli w zwyczaju 

codziennie myśleć o Bogu, ofiarować Mu pożywienie i dopiero potem je spożywać. 
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Tego dnia też zaczęli od przeczytania 24 wersetu z czwartego rozdziału Gity, który 

zaczyna się od zwrotu Brahmarpanam (brahman jest ofiarowaniem). Gdy recytowali 

ten werset, usłyszeli hałas na figowcu, pod którym siedzieli. Pomyśleli, że to wiatr 

spowodował ocieranie gałęzi o gałąź, wywołując hałas, dlatego to ich nie zaniepokoiło 

i kontynuowali swoją modlitwę. Zaczęli wypowiadać 14 werset 15 rozdziału Gity. 

Podczas recytacji byli całkowicie pochłonięci myślami o Bogu. Gdy w takim stanie 

powtarzali ten werset, stwierdzili, że stanął przed nimi mahapurusza (wielki święty). 

Wstali i oddali cześć tej wielkiej osobistości. Ona zaś przedstawiła się jako gandharwa 

(niebiańska istota) i wyznała, że wiele lat temu pewien riszi rzucił na nią klątwę, 

dlatego mieszkała na tym figowcu. Teraz została wyzwolona dzięki modlitwom 

wypowiedzianym pod tym drzewem. 

Następnie gandharwa oddał cześć obu panditom i powiedział: „Wiem dokąd 

zmierzacie i dobrze znam waszą misję. Zamierzacie wziąć udział w zgromadzeniu, 

które zwołuje król. Muszę spłacić wam dług za uwolnienie mnie z klątwy. Wstąpię do 

umysłu króla i dopilnuję, byście zostali sowicie wynagrodzeni.” Uczeni ci przybyli na 
zgromadzenie zorganizowane przez króla, ale było tak tłoczno, że przez tłum ludzi nie 

mogli zbliżyć się do króla. Usiedli w kącie i patrzyli na króla. Słowa wypowiedziane 

przez wielkich świętych nigdy nie są rzucane na wiatr. Zgodnie z obietnicą złożoną 

przez gandharwę król z własnej inicjatywy zwrócił uwagę na tych dwóch uczonych. 

Następnie podszedł do nich, pokłonił się im i poprosił, aby przeszli do pierwszego 

rzędu i tam usiedli. Zaprosił ich także, aby wykazali się swoją uczonością. Na 

zakończenie posiedzenia tego dnia król był niezmiernie zadowolony z ich wystąpień, 

dlatego obdarował ich wieloma wioskami i dopilnował, by żyli szczęśliwie przez 

resztę swoich dni. Zauważmy, że ten wielki święty uczy, jak można obejść wiele 

przyziemnych problemów i przeszkód i jak zdobyć duchowe błogosławieństwo. Gdy 

ktoś chce pójść ścieżką duchowości, napotka wiele światowych problemów i 

przeszkód. Okazję do skorzystania z duchowej ścieżki możemy zdobyć tylko wtedy, 

gdy zdołamy pokonać takie przeszkody na naszej drodze.  

Ponieważ pandici potrafili przejść kłopoty i podążać duchową ścieżką, wrócili 
do własnych wiosek i doświadczyli szczęścia dzięki otrzymanym darom. Celem 

naszego myślenia o tym szczególnym wersecie w 15 rozdziale Gity jest powodzenie w 

doczesnych sprawach i pokonanie przeszkód na duchowej ścieżce. Rodzaj 

spożywanego jedzenia różnorako wpływa na to, z czym się spotkamy w przyszłości. 

Spożywany pokarm określa rodzaj idei, jakie w nas się rodzą.  

Gdy podczas jedzenia wypowiadamy ekscytujące słowa, będą się w nas też 

rodzić idee z nimi związane. Powinniśmy zapamiętać, że gdy się kąpiemy , gdy 

siadamy do dhjany (medytacji) lub gdy jemy posiłek, nie powinniśmy myśleć o innych 

czynnościach ani innych ideach. Zaszkodzi nam także nadmierna gadatliwość podczas 

jedzenia. Nie powinniśmy w ogóle rozmawiać, gdy jemy. Ten szczególny werset 

musimy wyrecytować z radością w sercu i z nabożeństwem i dopiero potem zacząć 

jeść. Dzięki temu wszystko, co zostało ofiarowane brahmanowi, stanie się prasadem 

(poświęconym pokarmem), który otrzymujemy jako dar od brahmana. 

Werset ten mówi, że pożywienie przyjmuje sam Bóg, który jest w was obecny 

w ludzkiej postaci. Dlatego zmienia to nasze pożywienie w pożywienie dla Boga. 
Przystępując do jedzenia, nie powinniśmy być pobudzeni, nie powinniśmy ulegać 
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namiętności, lecz jeść w pełni uspokojeni. Nawet gdy nie możemy prowadzić dźapy, 

tapy czy jagi (powtarzania imienia, ascezy czy obrządku ofiarnego), jeśli przynajmniej 

zadbamy o taki sposób jedzenia, rozwiniemy dobre idee. Natura ognia określa rodzaj 

wydzielanego dymu. Rodzaj tego dymu określa rodzaj tworzącej się chmury. Rodzaj 

powstałej chmury określa rodzaj padającego z niej deszczu. Rodzaj deszczu określa 

rodzaj zbiorów. Rodzaj zbiorów określa rodzaj otrzymywanego z niego pożywienia. 

Rodzaj pożywienia, jakie przyjmujemy, określa nasze idee. Jedzenie odpowiada za 

wszystkie nasze idee. Jeśli spożywamy sattwiczny (czysty) pokarm, siedząc w 

czystym miejscu, będziemy mieli czyste idee. Wtedy też istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że rozwiniemy duchowe idee.  

Jeśli chodzi o czystość jedzenia, powinniśmy uważnie baczyć na trzy jej 

aspekty. Pierwszym jest czystość artykułów używanych do gotowania. Drugim –  

czystość naczynia, w którym chcemy gotować. Artykuły i naczynie możemy, 

oczywiście, oczyścić. Trzeci aspekt dotyczy czystości procesu gotowania. Tę czystość 

nie jest łatwo osiągnąć. Wymaga to trwania przy dobrych ideach przez cały proces 
gotowania. 

Jednak, nawet gdy wystąpią uchybienia w tych trzech aspektach czystości – 

czystości artykułów, naczynia i procesu gotowania – pożywienie stanie się czyste, gdy 

przed zjedzeniem ofiarujemy je paramatmie. Ofiarując Panu pożywienie zapewniamy 

te trzy różne rodzaje czystości. Dlatego nasi przodkowie mówili, że jeśli chodzi o 

pożywienie, powinniśmy przestrzegać tych zaleceń. Niestety, dzisiaj gdy ktoś jest 

głodny, nie dba o to, co je, w jakim hotelu je, ani jakie pożywienie je. Zje wszystko.  

Riszich starożytności już nie spotykamy. Spotykamy tylko ludzi, którzy udają 

świętych. Dlatego też ich stan dzień po dniu pogarsza się, dochodząc do upodlenia. 

Niewątpliwie, wznieść się wysoko będziemy mogli tylko wtedy, gdy pójdziemy 

ścieżką wytyczoną przez przodków i zaakceptujemy wedyjską dharmę. Zwyczaj 

obdarzania ludzi wioskami za szczególne zasługi, praktykowany przez królów, 

obecnie zanika. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna tkwi w zmianach, jakie zaszły w 

stylu życia. Swoje piętno odbija cywilizacja i zapożyczone tradycje, jakie przyjęliśmy. 
Wzrasta egoizm, podczas gdy bezinteresowność i pomaganie innym maleje. Serce 

staje się coraz surowsze. Inteligencja wzrasta, ale dobre cechy maleją. Wszystkie 

wstrząsy i niepokoje na świecie wywodzą się z naszych własnych zwyczajów w 

odżywianiu się. 

Możecie być głodni, ale mimo to musicie starać się znaleźć czyste miejsce na 

posiłek i jeść czyste pożywienie. Gdy macie takie czyste pożywienie, musicie najpierw 

ofiarować je Bogu i potem jeść. Wszędzie, nie tylko tu, gdy przystępujecie do 

jedzenia, powinniście pamiętać o tych trzech wersetach, wypowiadać je, ofiarować 

pożywienie Bogu i dopiero wtedy jeść. Jeśli wśród was są tacy, którzy nie znają tych 

trzech wersetów, mogą sobie je zapisać, aby móc je recytować i stać się godnymi 

obywatelami Bharatu.  
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19. Tak jak słodkość jest ta sama w różnych słodyczach, 

tak boskość jest ta sama we wszystkich ludziach 

 

Czy może być cokolwiek szczególnego w życiu, w 

którym nie ma chmur? W życiu pełnym powodzenia 
nie może się zdarzyć nic zaskakującego czy 

nieoczekiwanego. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)  

Wielbiciele, którzy uznają Boga, dźanini (mędrcy), którzy doceniają mądrość i 

śaktejowie (czciciele Śakti, uosobienia mocy), którzy honorują wieczną prawdę – 

wszyscy są jednym i tym samym. To też wynika z upaniszad, które mówią, że prawda 

jest jedna, ale ludzie, którzy opisują ją rozmaicie, są zróżnicowani. Gdy nasz umysł 

rozważa jakąś sytuację, on sam nadaje jej różne formy. Podobnie, pierwotna moc, 

która jest podstawą tego świata, przyjmuje wiele różnych form. Wedy o tym samym 

mówią, że to, co istnieje, jest tylko jedno, ale przez różnych ludzi jest postrzegane 

różnorako. 

Nocą podczas snu śnimy, że podróżujemy przez gęsty las i że spaliśmy na 

twardej skale. To, co widzicie we śnie wydaje się wam prawdziwe. Budzicie się i cały 

świat ze snu całkowicie znika. Przeżycie doznawane podczas snu jest prawdą czasu 
snu. Przeżycie doznawane w stanie przebudzenia jest prawdą czasu stanu 

przebudzenia. We śnie nie możemy postrzegać niczego związanego ze stanem 

przebudzenia. W stanie przebudzenia nie możemy postrzegać niczego odnoszącego się 

do stanu snu. W stanie przebudzenia nie ma snu, we śnie nie ma świadomości stanu 

przebudzenia. Ale w obu stanach, w stanie snu i przebudzenia, obecna jest w was siła 

życiowa, którą nazywa się „ja.” 

We śnie widzicie wiele rzeczy – pałace, drzewa, owoce itd. Skąd one się biorą? 

To ta siła życiowa w nas stwarza te pałace, owoce i skały i nadaje im formę. Tak samo 

Stwórca dostarcza swojej stwórczej siły do wszystkich rzeczy, które stworzył. O tym 

świętym aspekcie wspominają Wedy, mówiąc, że aspekt Narajany jest obecny 

wewnątrz, na zewnątrz i wszędzie. Wszystkie pięć żywiołów i wszystkie materialne 

rzeczy, które z nich powstają, zależą od tej pierwotnej siły. We wszystkich rzeczach, 

które widzimy wokół siebie w stworzeniu jest jedna i ta sama śakti, czyli moc. Zatem, 

gdy potrafimy wejść głęboko w dhjanę (medytację) i myślimy o czymś, wtedy śakti w 
tej sile życiowej, która jest przedmiotem naszej dhjany, i śakti w was łączą się i 

zlewają. Nazwy i formy różnych rzeczy mogą wyglądać różnie, ale obecna w nich siła 

życiowa, czyli śakti, jest ta sama. 

Mamy na to mały przykład. Używając roztopionego cukru, przygotowujemy 

wiele różnych słodyczy. Mażemy uformować je w kształcie lisa, lalki, pudełka, konia 

itd. Nazwy i formy wyglądają różnie, ale treść tych nazw i form jest jedna i ta sama, a 

wspólnym czynnikiem jest cukier. Z każdej z tych postaci możemy odłamać mały  
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kawałek i włożyć do ust. Doświadczymy słodyczy cukru, która nie ma nic wspólnego 

z formą, z której została pobrana.  

Wszystkie religie w gruncie rzeczy uczą tego aspektu jedności. Ale chociaż 

nauki wszystkich religii są jednym i są święte, ci, którzy nauczali tych aspektów w 

różnych religiach, stworzyli pewne różnice w wyniku różnych osobistych postaw. 

Bardzo złą rzeczą jest nienawidzić inne religie lub patrzeć na nie z wyższością. 

Stwarzanie różnic przez utrzymywanie, że jedna religia reprezentuje niższy poziom a 

inna wyższy, pokazuje tylko ignorancję. Ludzie, którzy tak myślą, będą umacniać 

swoją wiarę w różnice między religiami, zamiast w Boga.  

Nie powinniście włączać się do sporów, które dotyczą natury różnych religii. 

Powinniście dostrzegać esencję i to, co jest wspólne wszystkim religiom, oraz główne 

cele, jakie one wskazują. Wszystkie religie łączy ich jedno nauczanie – nauczanie 

dobra. Gdy macie dobry umysł, żadna religia nie może być zła. Pamiętajcie, że 

wszystkie religie uczą tylko dobrych rzeczy.  

Jeśli dzisiaj ktoś mówi, że ludzka natura jest całkowicie różna od boskiej 
natury, to po prostu stwarza on te różnice. Ponieważ nie ma zdolności rozróżniania, 

wierzy w te różnice. Człowiek jest Bogiem, nara (człowiek) to Narajana, ludzie są 

boscy. Któregoś dnia nara nieuchronnie stanie się Narajaną, a Narajana przyjdzie jako 

awatar i stanie się narą. W tym łączeniu się nary i Narajany przejawia się całe 

stworzenie. Ten sam związek opisuje się na trzy różne sposoby bądź filozofie: 

dwoistości, niedwoistości i warunkowej niedwoistości. Filozofia dwoistości uznaje 

dwie odrębne rzeczy i mówi: „Jestem w świetle.” Warunkowa niedwoistość stwierdza: 

„Światło jest we mnie.” Adwajta, czyli najwyższa forma niedwoistości, mówi: „Jestem 

światłem.” Ten wszechobecny boski duch jest postrzegany przez różnych ludzi 

różnorako na skutek różnic w stopniach ich przywiązania do własnego ludzkiego ciała.  

Gdy patrzymy na to z punktu widzenia ludzkiego ciała, myślimy tylko o 

imieniu i formie tego ciała. Zależnie od własnego pochodzenia i wykształcenia 

decydujemy o tym, co jest dobre, a co złe, natomiast atma jest tylko świadkiem 

zarówno dla dobra, jak i zła. Dlatego też mówi się, że nie jesteście jedną osobą, lecz 
trzema różnymi: tą, o której myślicie, że nią jesteście, tą, o której inni myślą, że nią 

jesteście i tą, którą naprawdę jesteście. Są to trzy różne aspekty. Gdy już zrozumiemy 

pełnię prawdy i pełnię boskości, doświadczymy tożsamości wszystkich tych trzech 

aspektów ludzkiej osobowości. 

Dzisiaj przyczyną naszego postrzegania różnorako jednej prawdy jest brak 

harmonii naszych myśli, słów i czynów. Co innego głosimy, a całkiem co innego 

rozumiemy. Uczymy i wierzymy, że takie wartości jak prawda, prema (miłość), czy 

ahinsa (niekrzywdzenie) są wzniosłe i bardzo ważne, ale na co dzień zachowujemy się 

w sposób zupełnie różny od tego, co mówimy. Mało tego, wierzymy, że prawda jest 

naszą świętą religią, ale jesteśmy gotowi obyć się bez niej i wydaje się, że właśnie jej 

nie potrzebujemy. Człowiek nie stara się dowiedzieć nawet tego, co jest  dla niego 

dobre. Ciągle powtarza słowo „prawda,” ale nie potrafi ustalić prawdy odnoszącej się 

do niego samego. Z tego powodu nie staje się pełną ludzką istotą. Skoro nie może stać 

się w pełni ludzkim, jak ma wznieść się do poziomu Boga?  

Dzisiaj rano jeden z mówców powiedział wam, że człowiek jest Bogiem i że 
Pan jest obecny we wszystkich ludzkich istotach. Wspomniał, że można wznieść się z 
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poziomu goryla do poziomu ludzkiej istoty. W związku z tym powinniśmy wiedzieć, 

że świat w postaci mineralnej znikł i ponownie pojawił się w postaci drzewa. 

Stworzenie w postaci drzewa z kolei znikło, by ponownie pojawić się w postaci 

zwierzęta. Potem stworzenie w postaci zwierzęcia znikło i ponownie pojawiło się jako 

ludzka istota. W tym ewolucyjnym ciągu człowiek powinien zniknąć jako ludzka 

istota i ponownie pojawić się już jako Bóg. Ewolucja odbywa się wzwyż od minerału 

do drzewa, od drzewa do zwierzęcia, od zwierzęcia do ludzkiej istoty, od ludzkiej 

istoty do boskości. Każdy etap przynosi ulepszenia i nauki z poprzedniego etapu. 

Zatem jeśli dzisiaj człowiek zdoła wznieść się wyżej, stanie się boską istotą, ale 

jeśli upadnie niżej, stanie się zwierzęciem. Zawsze powinniśmy podążać ścieżką 

postępu, a nie degradacji. W każdej ludzkiej istocie jest obecny aspekt boskości.  

Aspekt atmy jest nam znacznie bliższy niż jakikolwiek przyjaciel lub krewny. 

Świadomość związku z atmą należy rozwijać. Wszystkie nasze idee powinniśmy tak 

udoskonalić, żeby nie były zawężone. Nie powinniśmy ograniczać się tylko do 

zajmowania się własną rodziną, domem i sobą. Byłoby to zbyt zawężone podejście do 
życia. Powinniśmy rozwijać nasze myślenie, postępując od domu do jednej wioski, od 

jednej wioski do jednego okręgu, od jednego okręgu do jednej prowincji, od prowincji 

do kraju i od kraju do świata. 

To samo dotyczy naszej dhjany. Powinniśmy ją poszerzyć tak, żebyśmy obecne 

w nas paramdźjoti (najwyższe światło) postrzegali jako to samo paramdźjoti, które jest 

obecne we wszystkich ludziach i wszędzie we wszechświecie. Mając takie odczucia, 

będziemy mogli rozszerzyć nasze myślenie i urzeczywistnić znaczenie stwierdzenia, 

że istnieje tylko jedna prawda i że tę jedną rzecz różni ludzie widzą w różnych 

formach. Zawsze patrzymy na rzeczy, które ciągle się zmieniają. Oglądamy 

stworzenie, które nie jest trwałe i błędnie utożsamiamy takie stworzenie z boskością. 

Nie uświadamiamy sobie prawdy. 

Świat jest tylko złudną projekcją a Bóg jest jej podstawą. Ale aby to zrozumieć, 

trzeba dołożyć starań. To audytorium widzimy ze wszystkimi jego ładnymi oknami i 

dywanami; stanowi ono dla nas piękny widok. Jego dach spoczywa na tych ścianach 
jako podporach. Gdy patrzymy na ten dach i ściany, myślimy, że są one ważnymi 

częściami składowymi audytorium. To nie tak. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z 

tego, że w rzeczywistości fundamenty, których nie widzimy, są właściwym oparciem 

tego wielkiego audytorium. Podobnie, wszystko, co widzimy, musi mieć jakąś 

podstawę, której nie widzimy. Aby dostrzec i zrozumieć tę podstawę, której na 

zewnątrz nie widać, powinniśmy wstąpić na ścieżkę adhjatmy (duchowości). 

Prawdziwymi ignorantami są ludzie, którzy nie uznają istnienia samej podstawy i 

którzy zewnętrzne przejawy wynikające z tej podstawy mylą z prawdą.  

Dzisiaj ludzie widzą tylko skutki istnienia śakti i utrzymują, że śakti nie 

istnieje, że nie ma żadnej podstawy tego, co widzimy. To tak jak by powiedzieć, że 

ocean to fale, ponieważ je widać, i że nie ma tam wody. Nie potrafią dostrzec 

podstawowej prawdy zawartej w naszych starożytnych wedyjskich stwierdzeniach. 

Gdy tym dawnym naukom przyjrzymy się uważniej, będziemy mogli całkiem łatwo 

dostrzec jedność boskości. 

Dzisiaj nie musimy ustanawiać nowego społeczeństwa, nowej religii ani nowej 
organizacji. Musimy natomiast docenić zawartość tego, co już mieliśmy w naszej 
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starożytności, i przenieść to do współczesności. Niezmiernie ważni są młodzi ludzie, 

którzy potrafią poświęcać się. Ponadto bardzo pilnie potrzebujemy odważnych 

młodych ludzi, którzy mogą ogłosić światu wszechobecność boskości. Niezbędni są 

młodzi ludzie, którzy mogą stawić czoło i odważnie walczyć przeciw 

niesprawiedliwości, nieżyczliwości i okrucieństwu. Niezbędni są młodzi ludzie, którzy 

nie będą polegać tylko na światowych i materialnych korzyściach, lecz będą nadawać 

właściwe znaczenie aspektom etycznym i duchowym; młodzi ludzie, którzy są gotowi 

odrzucić naśladowanie, odrzucić samolubne myślenie i służyć społeczeństwu w 

sposób bezinteresowny; młodzi ludzie, którzy w oparciu o własne doświadczenie 

potrafią głosić innym, że najważniejszą rzeczą jest atma. 

Boskość obecna w każdym jest ta sama. Boskość nie jest obecna tylko w Sathya 

Sai Babie. Wszyscy jesteście boscy. Boskość jest obecne w każdym. Fakt, że boskość 

jest obecna w milionach ludzi, przekazały nam Wedy w nieco inny sposób, 

stwierdzając, że Bóg ma tysiące oczu, tysiące nóg i tysiące głów. Powiedziano też, że 

można Go znaleźć wszędzie tam, gdzie się Go szuka. Właśnie dlatego mówimy, że 
Bóg zawsze jest wam dostępny, że znajduje się za wami, że jest z wami zawsze, gdy 

jesteście w kłopocie lub cierpicie. Jest On z wami, za wami, w was i opiekuje się 

wami, aby oszczędzić wam problemów i cierpień.  

Pewien człowiek, któremu powiedziano, że Bóg jest z nim i za nim, odwrócił 

się do tyłu i rozejrzał się za Bogiem. Stwierdziwszy, że Go tam nie ma, był bardzo 

rozczarowany. Ten ignorant i niemądry człowiek, myśląc, że Bóg będzie za nim, 

obrócił się i tam Go szukał. Niestety, nie rozumiał, że gdy się odwrócił i popatrzył, 

dalej nie patrzył za siebie. Gdy się obraca, Bóg wciąż pozostaje za jego plecami.  

Musicie wzmocnić swoją wiarę w to, że Bóg znajduje się za wszystkim. W tym 

celu można podjąć rozmaite działania. Najpierw trzeba rozwinąć ufność w siebie, 

potem zadowolenie z siebie, następnie poświęcenie siebie i wreszcie samorealizację, 

czyli urzeczywistnienie siebie. W każdym jaśnieje to „siebie,” czyli pierwiastek „ja.” 

Jest to obecna w każdej ludzkiej istocie promienna atma. W jednym miejscu mogą 

znajdować się miliony ludzi, ale w nich wszystkich jest tylko jedna paramatma. 
Musimy postarać się rozpoznać jedność w tej pozornej różnorodności. 

Oto mały przykład arytmetyczny. Jeden plus jeden plus jeden plus jeden plus 

jeden to pięć. Jest to słuszne ze światowego punktu widzenia. Możecie jednak złożyć 

pewną liczbę „ja”, ja+ja+ja+ja+ja, czego skutkiem będzie tylko jedno „ja.” Jest to 

boski sposób rozumowania. Powinniście starać się znaleźć „ja” w każdym sercu.  

 
Diwjatma swarupy! 

Człowiek nie potrafi rozwinąć w sobie wielkoduszności, którą znajdujemy 

nawet u owadów i zwierząt. Na przykład, gdy mrówka znajdzie gdzieś cukier, nie 

zjada go od razu, samolubnie napełniając żołądek. Pójdzie i zbierze jeszcze dziesięć 

mrówek i wszystkie razem zjedzą cukier. Popatrzcie na tę wielkoduszną naturę nawet 

tak małego stworzenia jak mrówka. Zauważcie jak ta mrówka jest bezinteresowna i 

jak próbuje pomóc innym mrówkom. Gdy zobaczymy wronę, na ogół wywołuje u nas 

odpychające wrażenie. Chwytamy kamień i rzucamy w nią. A taka wrona, gdy 

znajdzie pożywienie, natychmiast wzywa inne wrony i jedzą wszystkie razem. Nawet 
wrona, znalazłszy pożywienie pragnie podzielić się  nim ze swoimi przyjaciółmi i 
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krewnymi. Ale gdy człowiek dzisiaj znajdzie coś, co może użyć, pragnie trzymać 

innych od tego z daleka. Mąż pomija żonę, przyjmując, że najważniejszą rzeczą jest 

jego osobista przyjemność. Matka pomija swego syna i bywa tak egoistyczna, że 

działa na swoją korzyść. Dzięki tak wielkodusznej i świętej postawie mrówki i wrony 

odradzają się jako ludzkie istoty, dlatego też zaludnienie świata wzrasta z dnia na 

dzień.  

 
Diwjatma swarupy! 

Nie zrozumcie źle i nie interpretujcie źle tego, co mówię. Moim obowiązkiem 

jest powiedzieć wam prawdę taką, jaka jest. Dzisiaj powodem przyrostu zaludnienia 

jest postawa ludzi. Bóg stworzył na świecie obfitość, aby człowiek mógł się wyżywić, 

zapełnić swój mały brzuch. Stworzył wielką ilość ryżu, owocó w, pszenicy. Mimo, że 

stworzył tak dobrą żywność, my jemy mięso i ryby. A wszystkie ryby, które zabijemy 

i zjemy, odradzają się jako ludzkie istoty.  

Dam wam inny przykład. Nawet twardy kamień może stopić się, stać się płynny 
i ostatecznie przyjąć ludzką postać. Weźmy na przykład olbrzymią skałę. Gdy 

wywiercicie w niej dziurę i włożycie tam nasienie, nie wyrośnie z niego wielkie 

drzewo. Po jakimś czasie pod wpływem słońca i deszczu skała wywietrzeje i 

stopniowo skruszeje, stając się pyłem. Gdy w ten pył powstały ze skały wsadzimy 

nasienie, ono wykiełkuje i stanie się rośliną. Roślina z czasem stanie się wielkim 

drzewem. Z tego drzewa otrzymamy owoce. Człowiek spożywa te owoce. Pożywienie, 

które w ten sposób zostało przez niego przyswojone, staje się źródłem nowych 

ludzkich narodzin. Widzimy tutaj, że twardy kamień zamienił się w miękki pył. Z tego 

pyłu powstała roślina. Roślina stała się drzewem, a drzewo dało owoce. Owoce zostały 

zjedzone przez człowieka. W wyniku tego ciągu zdarzeń powstała następna ludzka 

istota. 

Tak więc, gdy głębiej zbadamy te rzeczy, zrozumiemy, że niezależnie od natury 

materiału, boskość istniejąca w człowieku może przekształcić ten materiał w inną 

ludzką istotę. W Bhagawad Gicie poza stwierdzeniem, że jeden Bóg, któremu nic nie 
dorównuje, przejawia się różnorako, oświadcza się też, że jest On nasieniem całego 

stworzenia. Wszystkie gałęzie, liście, owoce i wszystko, co widzimy na drzewie, 

pochodzi z pojedynczego nasienia. Podobnie, wszystkie formy, które widzimy w 

stworzeniu, pochodzą z jednego nasienia boskości. Osoba, która zrozumie tę prawdę, 

staje się mądra i staje się jednością z boskością. Ignorant, który nie uznaje tej prawdy, 

stacza się w otchłanie ignorancji.  

 
Diwjatma swarupy! 

Człowiek pragnie szczęścia, spokoju i błogości. Jednak nie czyni wysiłków 

zgodnych z tym, czego pragnie. W jaki sposób dostępujemy błogości i szczęścia? Jest 

to możliwe tylko wtedy, gdy wiemy i rozumiemy to, co powinniśmy wiedzieć i 

rozumieć. Błogości dostąpimy tylko wtedy, gdy porzucimy to, co powinniśmy 

porzucić. Błogości i szczęścia dostąpimy tylko wtedy, gdy osiągniemy cel, który 

powinniśmy osiągnąć. Co powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy poznać prawdę o 

otaczającym nas stworzeniu. Co powinniśmy porzucić? Powinniśmy wyzbyć się 
przekonania, że ludzkie ciało jest rzeczywiste i trwałe. Jaki cel powinniśmy osiągnąć? 
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Powinniśmy osiągnąć boskość, która jest trwałym stanem atmy. Tylko wtedy możemy 

doświadczyć prawdziwej błogości. Właśnie dlatego w upniszadowej modlitwie mówi 

się: 

Prowadź mnie od tego świata, który jest nieprawdziwy, do prawdy. 

Prowadź mnie od tej ciemności ignorancji do światła . 

Prowadź mnie od śmierci do nieśmiertelności. 

 

Co to zdanie oznacza? Tutaj śmierć oznacza przejście do następnego urodzenia, 

a nieśmiertelność – wolność od odradzania się. Co prowadzi do nieśmiertelności? 

Usunięcie śmiertelności jest jedyną drogą do nieśmiertelności. Zawężone i niemoralne 

myślenie, takie jak bycie niesprawiedliwym, nieżyczliwym, szkodzenie innym, 

musimy odrzucić. Dlaczego? Gdyż powinniśmy zaakceptować fakt, że wszystko, co 

istnieje w innej osobie, pochodzi od tego samego boskiego ducha, który jest w nas. Jak 

w tym świetle możemy żywić zazdrość lub nienawiść w stosunku do drugiego 

człowieka? 
Gdy zdarzy się czasem, że inni ludzie źle się zachowują, powinniście modlić się 

do Boga o to, aby zostali oczyszczeni i nie zachowywali się źle. Ale nie poddawajcie 

się zazdrości i złemu zachowaniu. Mam nadzieję, że rozpoznacie boski aspekt atmy –  

aspekt, który nie ma równego sobie – i że będziecie rozwijać święte idee.  

 
Diwjatma swarupy! 

Musicie z determinacją starać się harmonizować swoje myśli, słowa i czyny. 

Mówi się, że dla ludzi właściwym obiektem dociekań jest sam człowiek. Prawdziwą 

boskość będziecie w stanie zrozumieć tylko wtedy, gdy będziecie studiować człowieka 

i zrozumiecie ludzką naturę. Dzisiaj jednak nie prowadzi się właściwych dociekań 

humanistycznych. Dlatego też ludzka natura upadła na najniższe poziomy, a przecież 

człowiek powinien żyć jak ludzka istota.  
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20. Bogactwo i władza nie przynoszą spokoju  

 

Gdy na niebie gromadzą się chmury, towarzyszą im 

też błyskawice. Podobnie, właściwej edukacji 

powinna towarzyszyć mądrość. 

 

Uczniowie i studenci! 

Jeśli ktoś chce wyzwolić się i osiągnąć Boga, albo gdy chce móc znosić ciężar 

życia, powinien pilnie się uczyć i poświęcać (realizować tapas). Łączenie edukacji i 

tapasu czyni człowieka silnym. Widja (wiedza), jaką zdobędzie, i tapas połączony z 
widją sprawią, że będzie użyteczny. Są dwa rodzaje widji na tym świecie. Jedna to 

widja materialna, a druga – duchowa. Ta materialna umożliwia z powodzeniem 

przyswajać sobie to, czego uczą w koledżach, zajmować kolejne stanowiska i osiągać 

sukcesy w życiu doczesnym. Odnosi się ona w istocie do współczesnego świata i 

przynosi szczęście na polu materialnym. Z tym rodzajem widji związane jest to, co 

ludzie robią na co dzień – od sprzątacza do premiera. 

Materialna widja pozwala ludziom zapewnić sobie wygody, wieść łatwe życie, 

wyżywić się i bezproblemowo funkcjonować na tym świecie. Nazywanie tego rodzaju 

wiedzy widją jest niewłaściwe. Nie należy używać tego świętego słowa widja do 

określania takiej doczesnej wiedzy. Powinniśmy przyjmować, że prawdziwa widja to 

brahma widja (wiedza o brahmanie). Słowo widja składa się z dwóch rdzeni: wid i ja. 

Wid znaczy jasność, a ja – to, co wam podaje. To, co daje nam jasność i światło i 

otwiera oczy na mądrość, nazywa się widja. Widja nie jest czymś, co niesie ciemnotę 

lub ignorancję. Ciemność określa się słowem awidja. Brak mądrości to ciemność. 
Widja oznacza światło. Brak światła to ciemność. Ciemność zakrywa to światło widji. 

Musimy w jakimś stopniu użyć brahma widji do usunięcia tej zasłony. Materialna 

widja jest w rzeczywistości gałęzią brahma widji. Widja odniesiona do spraw 

doczesnych ma zastosowanie w światowym życiu i pochodzi od samej brahma widji. 

Tak jak popiół powstający z ognia zakrywa sam ogień, tak ta materialna widja 

pochodząca z brahma widji zakrywa brahma widję. Tak jak zielona wydzielina z 

wody cienką warstwą zakrywa powierzchnię wody, jak szron, który pochodzi z lodu, 

zakrywa lód, jak chmury, które powstają z promieni słonecznych, zakrywają samo 

słońce, tak samo ta materialna widja, mająca swoje źródło w brahma widji zakrywa 

samą brahma widję. Brahma widja odnosi się tylko do wiedzy o atmie. 

Tutaj brahma (brahman) wskazuje na wszechobecność oraz na pełnię. W 

swoim aspekcie pełni brahma widja obejmuje obecny świat materialny, świat 

duchowy i wszystkie etyczne aspekty naszego życia. To brahma widja pozwala nam 

dostrzec prawdziwą postać stworzenia. Dzisiaj mieszkańcy Bharatu zapomnieli o 

mocy brahma widji, którą można też nazywać atma widją. Rozwinęli wiarę w awidję, 
czyli ignorancję, i wnoszą ją do swojego codziennego życia. Aby zrozumieć naturę tej 

brahma widji, musimy podjąć wiele skoordynowanych prób.  

Boskość i natura zwierzęca współistnieją w człowieku.  Powinniśmy postarać 

się odseparować w sobie boską naturę od zwierzęcej i w jakiejś mierze jej 
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doświadczyć. Niekiedy bezwartościowa materia, gdy połączy się z jakąś wartościową 

materią, także nabiera nowej wartości. 

W tej girlandzie jest nić. Gdyby ktoś kazał wam założyć nić na siebie lub 

zawiesić na szyi Boga, uznalibyście, że to nie ma sensu. Tylko dzięki temu, że nić 

występuje razem z pachnącymi kwiatami, jest stowarzyszona z kwiatami, ofiarujemy 

ją Panu lub sami się nią przystrajamy. Podobnie, ponieważ zwierzęca natura w 

człowieku współistnieje z boską naturą, ta zwierzęca ulega pewnemu uwzniośleniu. 

Zapamiętajmy z tego, że ta bezużyteczna zwierzęca natura nabiera jakiejś wartości. W 

związku z tym powinniśmy jednak zastanowić się, j ak mocno jest przy tym ściągana w 

dół boskość. 

Gdy zaproponujemy komukolwiek kubek wody za pół rupii, nikt jej nie kupi. 

Ale jeśli pół kubka wody zmieszamy z taką samą ilością mleka, możemy otrzymać 

dobrą zapłatę. W tym wypadku wartość wody wzrosła, a mleka zmalała. Analogicznie, 

utrzymując dobre towarzystwo, będziemy mogli pozbyć się złych cech i nabyć dobre. 

Ale jeśli przyłączymy się do złych ludzi, będziemy też musieli przyjąć ich złe cechy. 
Gdy nosimy czyste białe szaty i usiądziemy przy kimś takim jak złotnik, który pracuje 

w dymie, nasze ubranie także ściemnieje. Widzimy, że siadając w złym miejscu, 

narażamy się na osłabienie. Dlatego też mówi się, że dzięki dobremu towarzystwu 

wzrasta nieprzywiązanie. Nieprzywiązanie zaś przyczynia się do poprawy zdolności 

rozumienia prawdy. 

Niekiedy, dzięki mocom miejsca i otoczenia, nawet słaba rzecz nabiera wielkiej 

siły i wartości. 

Pewnego razu Wisznu chciał wysłać wiadomość do Iśwary (Śiwy). O jej 

dostarczenie poprosił orła Garudę. Iśwara ma ciało przystrojone wężami. Ponieważ 

między Garudą i wężami panuje wrogość, węże na widok Garudy normalnie 

pierzchłyby. Ale w tej sytuacji stało się coś wręcz przeciwnego. Węże na ciele Iśwary 

zachowały się inaczej. Zobaczywszy Garudę, zaczęły syczeć na niego i okazywać 

wyższość. Garuda, widząc to, powiedział: „Macie tę siłę, dzięki zajmowanemu 

miejscu. Zejdźcie stamtąd, to pokażę wam, co potrafię.”  
Tak samo jest z ignorancją i awidją na tym świecie. Łącząc się z brahma widją, 

próbują one wznieść się i głosić nam swoją wielkość. Powinniśmy postarać się 

zamienić tę awidję w tapas. Tutaj tapas nie oznacza stania na gawie, ani ucieczki do 

lasu, zamykania oczu i uszu i siedzenia w ciszy. W rzeczywistości tapas oznacza 

porzucenie waszej tamoguny, czyli cech tamasowych. Tamas, czyli bezczynność i 

lenistwo, jest powszechny i tańczy na głowie każdej ludzkiej istoty.  

Oto przykład. W stanie Andhra Pradeś i innych częściach Indii panuje zwyczaj, 

że wielu ludzi chodzi na pielgrzymki do świętych miejsc i ofiaruje Panu swoje włosy. 

Jaki sens ma oddanie bezużytecznych włosów z głowy i liczenie na odpłatę w postaci 

łaski Boga, która jest czymś znacznie wartościowszym? Czyżby Bogu brakowało 

takich poślednich włosów? Tak nie jest. Powinniśmy przyjrzeć się wewnętrznemu 

znaczeniu tego aktu. Włosy na głowie człowieka są ciemne i symbolizują jego 

lenistwo i ospałość, czyli tamogunę. Akt ten w rzeczywistości znaczy tyle, co 

oświadczenie: „O Boże, chcę porzucić tamogunę i wrócić wolny od lenistwa.” 

Ignorancja i ciemnota zastraszająco rosną wśród ludzi. Samej znajomości treści 
wielu książek przypisuje się duże znaczenie, a zaniedbuje się praktykowanie tej 



111 

wiedzy. To trzeba nazywać awidją. Z takiego postępowania nie zdobędziemy 

prawdziwej widji. Prawdziwa widja to atma widja. Korzystając z niej powinniśmy 

próbować zrozumieć własną wewnętrzną jaźń i znaczenie tego życia. Wymaga to 

jakiegoś zaangażowania w tapas. Tapas oznacza tutaj waszą zdolność uświęcania 

swoich działań przez łączenie wszelkiej pracy z Bogiem. Musicie podejmować próby 

wyzbycia się radźoguny i, korzystając ze swojego ciała, wykonywać sattwiczne 

(czyste) prace. Musicie też prowadzić świętą służbę w swoim środowisku. Taka 

zmiana w stosunku do ciała i święta służba na rzecz społeczeństwa mają swoją 

wartość. Wasze ciało powinno podejmować prace, które nakazują święte myśli 

waszego umysłu. Gdy zdarzy się, że wasz umysł ostrzega, iż to, co myślicie, jest złe, 

nie powinniście pozwolić ciału wykonywać tej szczególnej pracy. Do głowy 

przychodzą wam też myśli, które wiążą się z tamoguną. Wszystkie wasze myśli 

powinny być sattwicznej natury, a słowa, które wypowiadacie, powinny być spójne z 

tymi myślami. Tapas znaczy, że wszystkie myśli przychodzące wam do głowy, wasze 

słowa i działania, jakie podejmujecie, są w pełnej harmonii. Wasze życie stanie się 
owocne i użyteczne tylko wtedy, gdy wasza widja będzie szła w parze z tak 

zdefiniowanym tapasem. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Wszystkie święte pisma, takie jak Wedy, śastry, itihasy czy purany, zawsze 

mówią nam dobre rzeczy. Potrafią też powiedzieć, co stoi po złej stronie. Tak jak 

światło, które wykorzystujemy do oglądania rzeczy materialnych, jest środkiem czy 

narzędziem postrzegania tych rzeczy, tak samo powinniście korzystać z Wed i śastr 

jako środka pomagającego w postrzeganiu boskiego aspektu. Wszystkie Wedy, śastry i 

purany są jak drogowskazy na waszej ścieżce. Te drogowskazy tylko nakierowują. 

Zwykły drogowskaz powie wam, że jeśli pojedziecie w danym kierunku, dojedziecie 

do Madrasu, jeśli wybierzecie inny kierunek, dotrzecie do Bombaju lub Prasanthi 

Nilayam. Ale drogowskazy nie przeniosą was do Madrasu czy Prasanthi Nilayam. 

Podróż musicie odbyć sami, nie licząc na drogowskazy. Tak więc, musicie polegać na 
własnym ludzkim wysiłku, a z wiedzy duchowej dowiadywać się tylko, jaką pójść 

ścieżką. Podróżować musicie sami. 

To zadanie, tę podróż, powinniście podejmować poważnie i dochodzić do celu 

z cierpliwością i dokładając starań. Jeśli natomiast będziemy używać jedynie słów, 

cała podróż sprowadzi się do słownego opisu boskiego aspektu i nie dojdziemy do 

niczego. Możecie wysłuchać wielu rzeczy, możecie zobaczyć wiele rzeczy, ale 

rezultaty osiągniecie tylko wtedy, gdy będziecie w praktycznie stosować to, czego się 

nauczyliście. 

Na drzewie życia każdy człowiek rodzi owoc premy (miłości). Nie ma 

ludzkiego życia, które pozostałoby bez owocu premy. Ale jeśli ktoś chce rzeczywiście 

cieszyć się i doświadczyć słodyczy tego owocu, musi zdjąć jego zewnętrzną skórkę, 

wyrzucić wewnętrzne nasiona i dopiero wtedy smakować owoc. Skórka pokrywająca 

ten owoc premy to ahamkara, czyli ego. Złe idee symbolizują nasiona tego owocu. 

Słodyczą soku z owocu premy będziecie mogli się delektować tylko wtedy, gdy 

odrzucicie te nasiona i skórkę.  
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Niestety, dzisiaj nie podążamy tą łatwą i jasną drogą. Wolimy pójść trudną 

ścieżką. Mamy ambicję doświadczyć, ale nie obieramy właściwej ścieżki.  

Gdy słuchacie o wedancie, wydaje się, że jest całkiem prosta i łatwa, ale wcielić 

ją w życie to trudna sprawa. Dopiero po przejściu tej trudnej ścieżki będziecie mogli 

cieszyć się i doświadczać jej dobrych aspektów. W życiu codziennym zawsze chcecie 

iść łatwą ścieżką i w prosty sposób dojść do celu. Ale nie uznajecie tego rodzaju 

przeszkód, na ścieżce, którą obieracie. Nie jesteście gotowi poświęcić życia i ciała dla 

ścieżki duchowości. Niezależnie jakie bogactwa mogliśmy zgromadzić, jaką władzę 

zdobyć, jak wielkich rzeczy dokonać w światowym życiu, nie jesteśmy w stanie 

zyskać pokoju. A jego nam najbardziej potrzeba. Dhritarasztra dysponował wszelkimi 

fizycznymi siłami, miał wszystkie bogactwa, ale chociaż leżał na miękkim łożu, miał 

uczucie, że leży na ogniu. Działo się tak, ponieważ nie posiadał sił duchowych. Aby 

zrozumieć ten aspekt brahmana musimy dołożyć niezbędnych starań. Tę wiedzę 

możemy zdobyć tylko wtedy, gdy mamy śraddhę, czyli determinację. Czasem 

myślimy, że wiedza to po prostu zdolność rozróżniania prawdy i nieprawdy. To nie 
tak. Prawdziwa wiedza powinna wiązać się z dostrzeganiem jedności tego, co jest 

obecne w każdym człowieku na tym świecie. Powinniśmy doświadczyć tej jedności . 

Mam nadzieję, że uczniowie to zapamiętają i wcielą w życie. 

 

Uczniowie i studenci! 

To prawda, że wykształcenie, które zdobywacie, jest niezbędne do zapewnienia 

przeżycia na co dzień i sprostania powierzonym wam odpowiedzialnościom. Ale nie 

powinniście myśleć, że jest to cały cel edukacji i cel całego życia. Do zaspokojenia 

potrzeb życiowych nie potrzeba wyższego wykształcenia. Możecie to osiągnąć 

wykonując jakieś fizyczne prace. Nie powinniśmy żywić poczucia dumy z wielkich 

osiągnięć albo z tego, że posiadamy wyższe wykształcenie. Edukacja, jaką 

otrzymujecie, nie jest czymś, z czego moglibyście być dumni. Jej cechy są bardzo 

mierne. Jeśli zdołacie zrozumieć i nabyć esencję, czyli atma widję, wtedy każda inna 

widja stanie się wam dostępna. Wszystkie te widje, które nabywamy ze względu na 
świat materialny, są jak pojedyncze rzeki. Widja adhjatmiczna (duchowa) natomiast 

jest jak ocean. Te różne gałęzie edukacji, które porównujemy do rzek, wpadają do 

oceanu duchowej edukacji i łącząc się z nim tracą swoją indywidualność. Dlatego 

mówi się: Adhjatma widja widjanam (duchowa edukacja jest prawdziwą edukacją). 

Jedyną prawdziwą wśród wszystkich widji jest widhja adhjatmiczna. Jeśli naprawdę 

chcemy pójść duchową ścieżką i cieszyć się błogością, którą ona darzy, powinniśmy 

rozwijać świętą premę. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zadowalanie 

rodziców. Istnieje bardzo wzruszająca historia na ten ważny temat.  

Po bitwie o birmańskie miasto Rangun wszystkie rodziny zostały rozbite. 

Skutkiem wojny było rozdzielenie matki o d syna, męża od żony. Każdy musiał radzić 

sobie sam. W pewnej rodzinie osamotniona żona była zmuszona wziąć dwójkę dzieci i 

wyruszyć w drogę. Jedno z dzieci miało dwa lata, a drugie – pięć. Jakoś radząc sobie z 

tą dwójką dzieci z wielkim trudem dotarła do granicznej wioski. Ponieważ miejsce to 

było przepełnione uciekinierami z obszaru bitwy, trudno było z żebrania wyżywić się. 

Matka zwykła chodzić po okolicy i prosić o jałmużnę. Tym, co przynosiła, karmiła 
dzieci, a sama głodowała. Po jakimś czasie takiego życia, matka stała się bardzo słaba 
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i zachorowała. Nie miała już sił, bo chodzić żebrać o jedzenie. Któregoś dnia 

pięcioletni chłopiec podszedł do niej, ujął jej ręce i powiedział: „Mamo, jesteś za słaba 

by żebrać. Musisz odpocząć. Usiądź pod drzewem, a ja pójdę żebrać i nakarmię cię.” 

Odtąd starszy chłopiec chodził żebrać, a tę niewielką ilość pożywienia, którą udało mu 

się zdobyć, przynosił i musiał dawać matce i młodszemu dziecku – dla niego już nie 

wystarczało. Matka, znając sytuację, nalegała, by coś zjadł, ale chłopiec zapewniał, że 

już jadł. W rzeczywistości głodował. Po pewnym czasie także chłopiec zaczął słabnąć 

i nie miał dość sił na chodzenie i przynoszenie jedzenia.. Któregoś dnia przyszedł do 

domu, gdzie zastał właściciela siedzącego w fotelu i czytającego gazetę. Chłopiec 

powiedział: „Przyszedłem, by prosić o jedzenie; bhawati, bhikszam dehi (panie, proszę 

o jałmużnę dla mieszkańca tego ciała).” Pan domu zauważył, w jakim chłopiec jest 

stanie i ulitowawszy się nad nim rzekł: „Podejdź i usiądź tutaj. Przyniosę liść i trochę 

tiffinu (lekkiego lunchu), który możesz zjeść na miejscu.” Chłopiec nie zgodził się na 

to mówiąc: „Chciałbym dostać pożywienie do ręki. Chcę to zabrać ze sobą.” 

Właściciel domu bardzo się zdziwił. Powiedział: „Jesteś bardzo głodny, a gdy chcę ci 
dać coś do zjedzenia, mówisz ‘nie’. Co to ma znaczyć?” Gdy on tak go wypytywał, 

chłopiec stracił wszystkie siły i upadł zemdlony. Kiedy pan domu podszedł bliżej 

niego, stwierdził, że chłopiec wypowiada jakieś ledwo słyszalne słowa. Pan domu 

spróbował dosłyszeć, co chłopiec mówi. Zrozumiał, że powiedział: „Nie potrzebuję 

jedzenia. Nie chcę go, ale daj to, co możesz, mojej mamie.” To powiedziawszy 

wyzionął ducha. 

Zauważcie! Nawet w chwili umierania powiedział: „Daj jedzenie mojej matce, 

nie mnie.” Czy w dzisiejszych czasach spotkacie takiego syna? W tym kraju Bharat 

mieszkały matki, które były gotowe oddać życie za synów i było wielu synów 

gotowych oddać życie za swoje matki. Ale dzisiaj, w tym wieku nowoczesnej 

cywilizacji, nie spotyka się takich matek i takich dzieci. Gdy matka nie da synowi 

wystarczająco dużo jedzenia, syn może kazać jej sprzedać klejnoty. Gotów jest skłonić 

ją do pójścia do pracy lub żebrania. On zaś będzie żył po swojemu.  

Obecnie w tym kraju uczniowie nie rozumieją, ile trudów przechodzą ich 
rodzice, aby zapewnić dzieciom właściwe wykształcenie i by mogli sobie radzić w 

życiu. Gdy przychodzą ze szkoły, a rodzice są zapracowani, oni tylko rzucają im 

spojrzenie wyrażające brak zainteresowania. W ogóle nie próbują im pomóc i  ulżyć w 

obowiązkach. Gdy matka lub ojciec zachorują, a syn jest w domu, nie zawaha się 

uciec z niego i pójść do kina. 

 

Uczniowie i studenci! 

W ramach swojej edukacji powinniście przede wszystkim przyjąć do 

wiadomości, że ojciec i matka dali wam te narodziny i to ciało. Mamy wobec nich 

dług wdzięczności i powinniśmy go spłacić. Jeśli dzisiaj nie uszanujecie ojca i matki, 

w swoim czasie wasze własne dzieci potraktują was w dokładnie tak samo niedbały 

sposób. Rodzaj nasienia, jakie zasiejecie dzisiaj, określi  owoce, które jutro przyniesie 

to nasienie. 

Jeśli w przyszłości chcecie czynić dobro, chcecie doświadczać pokoju i 

szczęścia, musicie teraz przynajmniej jeden raz wykonać dobrą prace. W tym swoim 
młodym wieku musicie nabyć jakieś święte i dobre cechy. Musicie nauczyć się 
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szanować starszych. Musicie nauczyć się być użytecznymi i pomagać starszym. Z 

upływem czasu powinniście próbować zrozumieć naturę brahma widji i poznać jej 

święte nauki. Ale nawet jeszcze ważniejsze jest stosowanie ich w praktyce.  

Tak jak gdy chcemy zbudować dom, najpierw gromadzimy cement, cegły i 

kładziemy fundamenty, tak samo ja w ciągu ostatnich kilku dni wyjaśniałem wam 

naturę ludzkiej istoty i zbierałem materiały niezbędne wam, aby w przyszłości z nich 

korzystać na co dzień. W następnych dniach wyjaśnię, czym jest natura atmy. 
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21. Gdy budzi się mądrość, ignorancja i iluzja znika  

 

Od niepamiętnych czasów na całym świecie znana jest 

reputacja naszej ojczyzny. Tę reputację obecnie 

wzmacniają ideały Sai i jego nauki. Wy, młodzi ludzie, 

powinniście przydać jej dalszego blasku swoją troską 

i uwagą. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Najważniejszą spośród czterech puruszarth (celów życia) – dharmy, arthy, 
kamy i mokszy (prawości, dostatku, spełnienia pragnień i wyzwolenia) – jest moksza. 

Pozostałe trzy są drugorzędne – są one tylko etapami na drodze do mokszy. Błogość, 

do której aspirują ludzie, odprawiając jadźnie, punje i rozmaite inne rytuały, jest 

przelotna. Gdy wyczerpią się uczynione dobro i punje (tu: zasługi) zgromadzone przez 

człowieka, nieuchronnie ponownie przyjmuje on ludzkie narodziny. Dlatego należy 

starać się o to, co jest trwałe.  

Nasze śruti (święte pisma przekazywanie słownie, Wedy) uczą, że ludzie, 

którzy znają paramatmę, mogą ją osiągnąć. Tylko ci, którzy rozumieją brahmana, 

stają się tożsami z brahmanem. Oznacza to, że tylko ludzie, którzy posiedli znajomość 

i biegłość w brahma widji (wiedzy o brahmanie), mogą osiągnąć mokszę, czyli 

wyzwolenie. Całkiem naturalną rzeczą jest, że gdy podczas słabej poświaty księżyca i 

słabej widoczności patrzymy na powróz, złudnie myślimy, że jest to wąż i pada na nas 

strach. Chociaż w rzeczywistości jest to tylko powróz, na skutek złudzenia myślimy, 

że jest to wąż i opanowuje nas strach. Podobnie, chociaż atma nie jest związana ze 
światem, człowiek normalnie myśli, że jest w niej coś materialnego i światowego. Za 

to, że nie potrafimy rozpoznać elementarnej prawdy o atmie, odpowiada nasza 

ignorancja. Ignorancja ta jest znana pod wieloma nazwami. Niekiedy nazywa się ją 

tamas, a kiedy indziej – moha. To są częste nazwy ignorancji, ale jest też wiele 

innych, takich jak awjakta, maja itp. Używa się ich do określania stanu ignorancji. 

Ignorancja sprawia, że człowiek próbuje stworzyć w swoim umyśle iluzję tego, co w 

rzeczywistości nie istnieje. Człowiek też próbuje zapomnieć to, co w rzeczywistości 

istnieje. Stwarzanie czegoś, co nie istnieje, nazywa się wikszepana. Nazwa ta obejmuje 

również zapominanie o tym, co istnieje. Na skutek tych dwóch zachowań, człowiek 

doświadcza ułudy. Tak jak w przypadku mylenia powroza z wężem powróz stanowi 

podstawę, tak samo dla całego stworzenia, które widzimy wokół siebie, podstawą jest 

paramatma, czyli Pan. 

Powinniśmy wiedzieć, że rzeczywistość jest zakrywana przez coś, co nazywa 

się awarana. W tym procesie zakrywania uczestniczą trzy stany naszego ciała: ciało 

grube, subtelne i przyczynowe. W stworzeniu istnieją dwa aspekty: indywidualność i 
zbiorowość. Drzewo reprezentuje indywidualną formę, a las wskazuje na środowisko, 

zbiór drzew. Dom to forma indywidualna, a wieś składająca się z wielu domów to 

forma całościowa. Bez drzewa nie może być lasu, a bez domu – wioski. Podobnie, 

jedno ludzkie ciało to forma indywidualna, a zbiór wielu takich form indywidualnych 
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staje się całościową społecznością. Bez formy i ndywidualnej nie może być pełnej 

formy grupowej. Najważniejszym składnikiem ludzkiej formy jest krew – życionośna 

krew, która płynie od głowy po stopy. Całkowity strumień życia zawarty we 

wszystkich jednostkach tworzących społeczność daje nam pełną formę grupową. 

Trzecim składnikiem ciała jest ciało przyczynowe. Całość wszystkich takich 

form składa się na dźiwę. Całość form subtelnych nazywa się hiranjagarbha. 

Składowe formy subtelne to tajdźasa. Całość ciał grubych nazywa się wirata, a takie 

ciało indywidualne to wiśwa. Zatem, indywidualne ciało grube to wiśwa, ciało 

subtelne – tajdźasa, a ciało przyczynowe – atma. O atmie uczono nas, prezentując tę 

samą jednostkę w trzech różnych formach: grubej, subtelnej i przyczynowej.  

Ukrywanie przez nas związku pięciu żywiołów, stanowiących podstawę 

stworzenia, z atmą stało się powszechne. Ponieważ w tym przypadku ignorancja 

przesłania rzeczywistość, nazywa się ją awarana. Istnieją dwa rodzaje awarany. Jeden 

nazywa się asat i odnosi się do nieprawdy, a drugi to abhawa odnosząca się do 

niewłaściwego pojmowania. Nieprawdę, czyli asat, reprezentuje idea rodząca się z 
przekonania, że dana rzecz nie istnieje. Gdy ktoś nie wie, czy dana rzecz istnieje, czy 

nie istnieje, mamy do czynienia z abhawą. Ten rodzaj abhawy odpowiada za sansarę 

(ułudę świata). Głównym środkiem prowadzącym do wyzwolenia, czyli mokszy, jest 

wikszepa. Pomocniczymi procesami, które umożliwiają pozbycie się ignorancji w 

postaci asatu, są manana i nididhjasana. 

Manana polega na rozmyślaniu, czyli kontemplacji, nad tym, co usłyszeliście, a 

nididhjasana – na przetrawianiu tego, co przyjęliście przez słuchanie. Znaczy to, że 

pożądanych skutków nie osiągniemy samym słuchaniem. Dzięki tym dwom procesom 

można zrozumieć naturę jakiegoś szczególnego aspektu. Wikszepa oznacza 

rozpoznanie obu rodzajów przesłaniania rzeczywistości, czyli awarany, i 

wyeliminowanie ich. W awaranie istnieje coś, co jest zakrywane na skutek naszej 

ignorancji, przez co mamy do czynienia z asatem, czyli nieprawdą. Tego, co bierze się 

z nieprawdy, można pozbyć się dzięki słuchaniu prawdy. Najlepszym sposobem 

rozpraszania wątpliwości jest słuchanie ludzi, którzy znają prawdę. Gdy tacy ludzie 
opowiedzą nam o istnieniu prawdy, możemy pozbyć się ignorancji. Zatem, mamy 

możliwość pozbycia się tej ignorancji asatu przez słuchanie innych, którzy znają 

rzeczywistość.  

Abhawę z kolei wyeliminujemy za pomocą manany i nididhjasany, tj. 

kontemplacji i przetrawiania tego, co usłyszeliśmy. Wynika z tego też, że celu nie 

osiągniemy samą śrawaną, czyli słuchaniem. Dzięki słuchaniu można zrozumieć 

naturę danej rzeczy tylko do pewnego stopnia. Jednak pełne jej doświadczenie 

wymaga tych dwóch dalszych etapów, tj. manany i nididhjasany. Ignorancji asatu 

można pozbyć się w pełni tylko przechodząc wszystkie trzy etapy, poczynając od 

śrawany. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Na skutek posiadanej ułudy tworzymy w umyśle rzeczy, które nie istnieją. Brak 

wiary sprawia, że zapominamy o istnieniu nawet tego, co istnieje. Chociaż w 

rzeczywistości istnieje powróz, wyobrażamy sobie, że jest to wąż. Dlaczego tak się 
dzieje? Przyczyną jest ciemność, która powstaje w was z powodu ignorancji. Myśl, że 
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powróz jest wężem, wywołuje reakcje. Wstępuje w was strach, którego dotąd nie 

mieliście, i uciekacie z tego miejsca. Takie są następstwa tej myśli. Węża tam nie ma; 

nachodzący was strach jest po prostu iluzją i wasza ucieczka od węża jest też 

rezultatem iluzji. Jeśli dzięki światłu usuniecie tę iluzję i ignorancję i odkryjecie, że 

nie ma węża, strach zniknie i podejdziecie do tej rzeczy. Faktycznie możecie wziąć ją 

do ręki i odrzucić. Na całym świecie w rzeczywistości istnieje tylko aspekt brahmana. 

Ponieważ nie wierzymy w ten aspekt brahmana, stworzenie, które jest jedynie 

projekcją na podstawę w postaci brahmana, jawi się nam rzeczywiste. Mit ten 

możemy próbować zrozumieć i obalić dzięki właściwemu doświadczeniu. Gdy już 

zrozumiemy naturę brahmana i znaczenie tego słowa, będziemy w stanie używać 

właściwych słów na opisanie danej sytuacji. Gdy w danej sytuacji nie znamy 

właściwego znaczenia słów i nie znamy aspektu brahmana, zaczynamy błędnie 

interpretować. 

Oto mały przykład. Do wojska przyszedł niewykształcony prosty człowiek. 

Wcielony do oddziału, praktycznie uczy się pewnych rzeczy i czyni postępy. Pewnego 
dnia do obozu na inspekcję przyjeżdża dowodzący tą jednostką generał. W tym dniu 

lokalny dowódca instruuje żołnierzy tego oddziału. Nasz człowiek nie zna języka 

angielskiego, a generał nie zna lokalnego języka żołnierzy. Nikt nie wie, jakie pytania 

zada generał podczas inspekcji. Bezpośredni dowódca tego oddziału przygotowuje 

żołnierzy na wizytę i udziela ogólnych wyjaśnień. Podszedłszy do tego 

niewykształconego żołnierza, mówi mu, że generał może spytać: „Ile lat służyłeś w 

wojsku?” Miał odpowiedzieć, że był w wojsku dwa  lata. Drugie pytanie może być o 

jego wiek. Żołnierz miał odpowiedzieć, że ma 22 lata. Trzecie pytanie, jakie 

prawdopodobnie zada generał, będzie dotyczyć tego, czy czuje się szczęśliwszy w 

domu, czy może w tej jednostce i ma odpowiedzieć, że w obozie  czuje się tak samo 

dobrze, jak w domu. Niestety, gdy generał podszedł do tego żołnierza, zadał pytania w 

innej kolejności. Najpierw spytał: „Ile masz lat?” On odpowiedział, że ma dwa lata. 

Drugie pytanie brzmiało: „Ile lat temu zostałeś wcielony do tej jednostki?” W 

odpowiedzi generał usłyszał, że 22 lata. Generał pomyślał, że żołnierzowi coś się 
pomieszało. Spytał: „Oszalałeś, czy ja zwariowałem?” Żołnierz powiedział: „Obaj są 

szaleni, obaj są tacy sami.” Z tej rozmowy powinniśmy wyciągnąć naukę, że w 

obecności człowieka wykształconego, niewykształcona osoba może tylko reagować na 

symbole i znaki. O ile ta druga osoba nie jest też wykształcona, nie może być między 

nimi wzajemnego zrozumienia. Będą nieporozumienia i każde pytanie będzie 

prowadzić do złej i kłopotliwej odpowiedzi. 

Jeśli ktoś chce nauczyć się brahma widji, musi tego głęboko pragnąć. Błędem 

byłoby myśleć, że jest ona podobna do zwykłej światowej wiedzy. W pewnym sensie 

brahma widja jest naprawdę łatwiejsza do nauczenia się niż niektóre aspekty ze 

światowej dziedziny. Gdy to dostrzeżemy, zapewni to nam łatwą ścieżkę nauki. Z 

drugiej strony, gdy podejdziemy do tego powierzchownie, napotkamy wielkie 

trudności. 

Dzisiaj wzrosła skłonność do porównywania różnych rzeczy. Powszechna stała 

się też bardzo zła cecha wytykania wad u innych. Gdy wyzbędziemy się tych dwóch 

skłonności, będziemy mogli zrozumieć ten aspekt brahma widji. To, czego 
doświadczamy, zwykle odnosi się tylko do otaczającego nas materialnego świata. 
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Koniecznie musimy próbować interpretować i szukać tego, co jest subtelne w naszych 

doświadczeniach. W tej samej sytuacji i w tym samym czasie mogą przejawić się oba 

aspekty – warana i wikszepana (odsłanianie i zakrywanie). W iluzji, w której 

zobaczyliśmy węża w powrozie, w rzeczywistości istniejący powróz znikł, a w 

naszym umyśle pojawił się wąż, który nie istnieje. Zatem zaszły dwa zdarzenia: nie 

widzimy powrozu, który istnieje, i w umyśle pojawia się wąż, który nie istnieje. 

Dzisiaj każdy człowiek ma kłopoty z powodu obu tych iluzji. Nie potrafi dostrzec 

prawdy, że w każdej pojedynczej istocie ludzkiej istnieje też aspekt społeczny. 

Indywidualny aspekt ludzi został na trwale osadzony w jego umyśle.  

Oto małe opowiadanie. Żarliwy wielbiciel, który był bardzo bogaty, z dużej 

ilości złota kazał zrobić kilka pięknych rzeczy, każda o wadze 20 tol (234 g). Była to 

figura Kriszny, postument dla tej figury, puchar, parasol i krowa. Każda z tych rzeczy 

ważyła 20 tol, wiec razem przeznaczył na to 100 tol złota. Odtąd obcował z boskością 

w postaciach wykonanych ze złota. Czas sprawia, że sytuacje ciągle się zmieniają. Z 

czasem spotkało go nieszczęście i w jego domu nastała bieda. Doszło do tego, że nie 
miał co jeść. Był zmuszony sprzedać złote rzeczy, którym oddawał cześć. Poszedł do 

człowieka, który mógł kupić te rzeczy. Poprosił o zważenie poszczególnych rzeczy i 

ich wycenę. Kupujący zważył figurę Kriszny i wycenił ją na 10000 rupii. Następnie 

zważył postument i powiedział, że zapłaci za niego 10000 rupii. Potem zważył krowę i 

powiedział, że da za nią także 10000 rupii. Wielbiciel był bardzo rozczarowany. 

Spytał, jak to możliwe, że Kriszna jest warty tyle samo, co postument i krowa. 

Kupujący oczywiście nie zamierzał płacić więcej za figurę Kriszny. Mógł zapłacić 

tylko za wartość złota w każdej rzeczy, a nie wyceniać wyżej jednej z nich, dlatego, że 

stanowiła figurę Kriszny. Gotów był zapłacić tylko za ilość złota w każdej rzeczy, a 

nie wyceniać figury Kriszny inaczej niż krowy. Podobnie jest w przypadku człowieka 

– jego wartość zależy od znajdującej się w nim boskości, a nie od bogactwa, wyglądu 

lub materialnych posiadłości. Puchar, krowa, postument i figura Kriszny różnią się 

tylko formą i nazwą. Człowiek, który ma je wycenić, zrobi to na podstawie ilości złota 

zawartego w każdej z tych rzeczy, a ta jest w nich jednakowa. Podstawowa treść 
wszystkich tych rzeczy to złoto i chociaż każda ma inną postać, złota jest w nich tyle 

samo. Podobnie, na tym świecie wiele rzeczy ma różne nazwy i formy i mogą one 

robić na różnych ludziach różne wrażenia. Ale wspólną podstawą wszystkich tych 

rzeczy jest aspekt brahmana.  

 
Diwjatma swarupy! 

Powszechne stało się postrzeganie oddzielnych ciał i form, a nikt nie widzi 

wspólnej boskiej zawartości. Na te różne ciała i formy patrzymy w sposób zewnętrzny, 

ale prawdziwe ich związki i podobieństwa leżą w atmie. 

Oto inny mały przykład. Pewien mężczyzna miał tylko jednego syna. Syn 

serdecznie opiekował się ojcem i usługiwał mu z wielkim uczuciem. W wieku 61 lat 

ojciec zmarł. Syn siedział u boku martwego ciała i płakał. „O ojcze, opuściłeś mnie, i 

już cię nie ma. Kto na tym świecie zaopiekuje się mną?” Powinniśmy uważnie 

przyjrzeć się temu stwierdzeniu. Syn mówi: „Ojcze, opuściłeś mnie, i już cię nie ma.” 

Przez 60 lat nazywał to ciało swoim ojcem. Ciało, które nazywał ojcem, dalej tam jest. 
Co zatem odeszło? Gdyby ciało było jego ojcem, mógłby wciąż je mieć jako ojca, 



119 

gdyż ono ciągle było obecne. Ale tak nie jest. To, co odeszło i co uznawał za swojego 

ojca, jest siłą życiową w ciele i to ta siła życiowa opuściła ciało i odeszła. To, co 

opuściło ciało, to jego ojciec, a ciało, które zostało, nie jest tym ojcem. Złudne 

odczucie, że ciało jest jego ojcem daje siła życiowa, czyli ćajtanja, która wstąpiła w 

ciało. 

Widzimy, że dopóki w ciele jest życie, rozwijamy i doświadczamy związków z 

tym ciałem, ale z chwilą odejścia z niego życia, niechętnie zatrzymujemy je w domu. 

Gdy z ciała odchodzi życie, nikną nasze przywiązania i uczucia do niego. Ciało 

przyjmuje jakąś formę, która składa się ze wszystkich pięciu żywiołów. Jest to tylko 

chwilowa i sztuczna postać. Istnieje wielka różnica między ciałem złożonym z 

żywiołów i atmą, która znajduje się w ciele. Powinniśmy zdobyć wiedzę, dzięki której 

rozpoznamy tę różnicę. 

To ludzkie życie otrzymaliśmy w celu pokazania światu jedności, jaka 

charakteryzuje całe stworzenie. Naturę tej jedności można zrozumieć przez rozwijanie 

dwóch cech: samy i damy (panowania nad umysłem i zmysłami). Rozwijając je 
możemy rozpoznać boskość w różnych ćakrach znajdujących się między muladharą i 

sahasrarą (ćakrami u podstawy kręgosłupa i na szczycie głowy). Gdy zrozumiemy 

naturę tych sześciu ćakr i znaczenie wspomnianych dwóch cech, poznamy też naturę 

brahmana. 

 

Uczniowie i studenci! 

Ten trudny aspekt, którego nie będzie wam łatwo zrozumieć, może wywołać w 

was pewne zniecierpliwienie. Jeśli jednak trochę się do tego przyłożycie i spróbujecie 

zrozumieć jego znaczenie, powiedzie się wam. Ludzkie życie otrzymaliście, aby móc 

zrozumieć własną naturę. Jak mielibyście poznać naturę świata, jeśli nie poznacie 

własnej natury? Aspekt boskiego stwarzania jest obecny wszędzie na całym świecie. 

Siła życiowa obecna w tym świecie i siła życiowa w was są to nierozłączne aspekty 

tego samego boskiego aspektu. Chociaż powietrze jest wszędzie wokół nas, nie 

widzimy go. Podobnie, chociaż ta siła życiowa jest obecna w całym świecie, może być 
dostrzeżona tylko w pewnych miejscach i przez niektórych ludzi.  

W związku z tym Bhagawad Gita głosi, że boskość jest wszędzie – w mowie, w 

czynach, w słowach i we wszystkich miejscach. Gdy ktoś ciągle modli się i pyta: 

„Boże, czy Ty słyszysz moje modlitwy?,” Bóg jest przy nim, nastawiając swoich uszu. 

Gdy ktoś modli się: „Boże, czy Ty zawsze jesteś przy mnie?,” Bóg zawsze przebywa u 

jego boku, a ten wielbiciel może usłyszeć kroki Pana. Gdy ktoś modli się: „Boże, czy 

Ty patrzysz na mnie?,” oczy Boga zawsze są zwrócone na niego. Wszystko jest 

skutkiem waszego oddania i wiary. Ale w oczach Boga nie ma różnicy między jednym 

wielbicielem a innym. Jad bhawam tad bhawati – jak myślisz, takim się stajesz. Na 

zewnątrz przejawiają się po prostu idee, jakim hołdujecie. Cała wina i wszystkie wady 

są w was i waszych ideach. Nie należy przypisywać żadnej winy lub wady Bogu. W 

nim nie mogłyby się uchować, tak jak żadem owad nie przeżyje w ogniu. Gdy winę, 

wady i sprzeczne idee przypisujecie Bogu, mimo, że są w rzeczywistości w was, 

oznacza to waszą słabość. Gdy zaczyna wam brakować sił na doświadczanie ich 

skutków, uciekacie się do obwiniania Boga i doszukiwania się u Niego wad.  
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Istnieją przysłowia powszechnie używane w takich sytuacjach. Na przykład, 

gdy ktoś nie potrafi dobrze śpiewać, poszuka winy po stronie perkusisty. Podobnie wy 

obwiniacie Boga, aby zbagatelizować i wytłumaczyć własne wady i słabości. Takie 

postępowanie jest pospolite na tym świecie. Ale nie jest to właściwe. Obowiązkiem 

człowieka jest szukanie wad w sobie, eliminowanie ich i wzbogacanie własnej 

świętości. 
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22. Nie daj się przywiązać do tego świata przez pragnienia  

 

Istniej Bóg, który odpowiada na wszystkie twoje 

modlitwy. Otrzymawszy to, co najtrudniej uzyskać, 

mianowicie narodziny w ludzkiej postaci, teraz twoim 

głównym celem powinno być znalezienie Go. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Trzy guny – sattwa, radźas i tamas – to trzy rodzaje broni, które Bóg dał nam 

specjalnie na ten świat. Ponieważ obecnie człowiek nie wie jak właściwie używać tej 

broni, napotyka na wszelakie trudności. W różnych okolicznościach te trzy cechy 

przejawiają się w różny sposób. Pierwszym jest otaczające nas stworzenie. W naturze 

stworzenia tkwi ciągła zmiana. Jest ona głównym narzędziem w rękach Boga. 
Stworzenie nazywa się prakriti. Prakriti to coś, co się nieustannie zmienia.  

Drugim przejawem tych cech jest awidja, czyli ignorancja. Jest ona 

przeciwieństwem widji, czyli wiedzy. To ona odpowiada za tamogunę w człowieku i 

rodzi w nim upodobania i niechęci. To z kolei prowadzi człowieka do 

usprawiedliwiania własnych wad. Tamoguna sprawia, że człowiek może odróżniać 

prawdę od nieprawdy i niekiedy błędnie brać nieprawdę za prawdę. Obowiązkiem 

człowieka jest usunięcie tego rodzaju ignorancji za pomocą różnych metod.  

Trzeci sposób przejawiania się gun to maja. Maja stwarza wszelkiego rodzaju 

niespodziewane rzeczy i iluzje. Nie ma niczego, czego nie mogłaby zrobić. Ma moc 

stworzenia całego świata i sprawić, że świat rozegra dramat, w którym sam ulegnie 

całkowitemu zniszczeniu. Maja odpowiada też za narodziny człowieka. Głupi ludzie 

rodzą się w maji, wzrastają w maji i kończą życie w maji. Ich życie jest zupełnie 

pogrążone w maji. Po co szukać życia, które przepełnia maja i które kończy się w 

maji? Ponieważ Bóg nosi prakriti jako swoje ubranie, także paramatmę nazywa się 

mają. Własna maja paramatmy jest Jego okryciem. Dlatego mówimy, że 
Parameśwara jest kimś, kogo maja jest twarzą Boga. W różnych sytuacjach 

spotykamy się z tymi trzema różnymi formami – z prakriti, awidją i mają. Różnią się 

one, szczególnie awidja i maja, tylko stopniem, a nie w swojej esencji; nazwą, a nie 

końcowym skutkiem. Są nierozdzielnie ze sobą związane. Gdy zrozumiemy boskość i 

jej działanie, możemy próbować pozbyć się tych iluzji z naszego życia. Po to istnieje 

pięć różnych sadhan (praktyk duchowych). Stosując je, możemy pokonać te iluzje. 

Pierwsza z tych metod polega na praktykowaniu rozróżniania rzeczy trwałych i 

przelotnych. Dzięki zdolności rozróżniania możemy uczynić wiele dobra. Słuchając 

świętych śruti i puran, powinniśmy móc zrozumieć znaczenie powiedzenia Brahma 

satjam, dźagat mithja – brahman to prawda, świat to fałsz. Jeśli przekonanie, że 

brahman jest prawdą, opieramy wyłącznie na przeczytanych książkach i 

wysłuchanych dyskursach, a nie na własnym doświadczeniu, nie może ono mieć na 

nas trwałego wpływu. W życiu codziennym widzimy ciągle zachodzące zmiany. To, 

co teraz uważamy za prawdę, po jakimś czasie staje się nieprawdą. To, co teraz 
uważamy za nieprawdę, po jakimś czasie może okazać się prawdą. Prawda może 
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zmienić się w nieprawdę, a nieprawda w prawdę, zależnie od sytuacji i waszego 

otoczenia. Zmiany te charakteryzują jednak jedynie ludzki umysł i wynikają z 

zachowania człowieka – nie mogą one charakteryzować prawdy. 

Prawda jest jedna i nigdy z czasem się nie zmienia. Wszystko, co się zmienia, 

należy traktować jako nieprawdę. Niektóre rzeczy przychodzą i odchodzą, ale nie 

należą ani do kategorii sat (prawda), ani asat (nieprawda), lecz do kategorii sad-asat 

(prawda i fałsz). Dlaczego takie rzeczy nazywamy sad-asad? Ponieważ, gdy 

przychodzą, myślimy, że są prawdziwe, a gdy odchodzą – że są nieprawdziwe. Taka 

kombinacja prawdy i fałszu nazywa się sad-asad. Inna jej nazwa to mithja. Jest to 

cecha charakteryzująca wiele rzeczy na tym świecie. 

Podstawą jest niezmienna prawda, a to, co jawi się nam jako zmienne, jest 

nieprawdą. Na tym świecie wszystko co chwilę zmienia się. Wszystkie rzeczy 

przychodzą na ten świat i z niego odchodzą. Jedyną rzeczą, która ani nie przyszła, ani 

nie odejdzie, jest aspekt brahmana i to on stanowi tę podstawę. Rozpoznać i 

doświadczyć tej podstawowej prawdy można dzięki naukom wygłaszanym przez tych, 
którzy wiedzą lub przez starszych, którzy doświadczyli takich aspektów.  

Druga ze wspomnianych sadhan polega na odrzuceniu cieszenia się skutkami 

własnych działań. Istota tego podejścia opiera się na fakcie, że wydarzenia, które 

uważamy za przyjemność, są zawsze przelotne, a cieszenie się takimi materialnymi 

przyjemnościami prawdopodobnie doprowadzi do iluzji, że są dobre, gdy w 

rzeczywistości prowadzą do cierpienia i bólu w życiu.  

Człowiek zawsze chce doświadczać przyjemności, którą już raz przeżył. Gdy 

ktoś chce doświadczać tych samych przyjemności, których już wcześniej doświadczył, 

zawsze i nieuchronnie doprowadzi go to do cierpienia. Wszystkie doczesne 

przyjemności są przelotne. Nie powinniśmy ulegać takim chwilowym 

przyjemnościom. Nasi przodkowie uczyli, że takie postępowanie jest jak jedzenie 

zepsutego pożywienia. Jedzenie pożywienia, które zostało zwymiotowane przez kogoś 

innego, przystoi psu, a nie człowiekowi. Również psa cechuje pragnienie ciągłego 

przeżywania tej samej materialnej przyjemności. Świętą cechą człowieka będzie 
zrozumienie tego i porzucenie takich pragnień. Zrozumienie tego aspektu przeżyć na 

tym świecie i dążenie do osiągnięcia stanu bez-pragnieniowości jest dla nas absolutnie 

konieczne. 

Trzecia sadhana ma związek z samą i damą, czyli z panowaniem nad 

narządami działania i narządami zmysłów. Sama oznacza, że nie kierujecie swoich 

myśli ku tym narządom i przyjemnościom zmysłowym, ale staracie się kierować na 

poznanie znaczenia atmy. Świat, który widzicie wokół siebie, jest wytworem waszej 

własnej zdolności widzenia. Zdolność tę powinniście wykorzystywać do zobaczenia i  

urzeczywistnienia świętej atmy. Oznacza to też zmianę widzenia zewnętrznego na 

wewnętrzne. Zerwanie przywiązania do widzenia zewnętrznego możecie osiągnąć 

tylko po rozwinięciu widzenia wewnętrznego. Dama natomiast reprezentuje wasze 

panowanie nad wewnętrznymi narządami zmysłów, a zatem panowanie nad swoimi 

czynami. Wasze zewnętrzne narządy dominują tylko wtedy, gdy nie panujecie nad 

wewnętrznymi narządami zmysłów. Aby móc panować nad zewnętrznymi narządami 

działania, powinniśmy także rozwinąć siły niezbędne do zapanowania nad zmysłami. 
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Gdy wewnętrzne narządy zmysłowe zapanują nad wami, staną się pobudzone i 

nie będziecie w stanie zapanować nad zewnętrznymi narządami działania. W tym 

świetle prawdziwa sadhana oznacza wysiłek podjęty w celu panowania nad 

wewnętrznymi narządami zmysłów. Zatem, podejmowanie wysiłków w celu 

bezpośredniego kontrolowania narządów zewnętrznych nie jest właściwym 

podejściem. Musimy postarać się zrozumieć naturę narządów wewnętrznych. Gdy są 

one nadmiernie pobudzone, mamy wypaczony wzrok, wypaczony słuch i wypaczone 

myślenie. Gdy wasze myśli zmierzają ku pobudzaniu wewnętrznych odczuć i 

narządów działania, musicie zadać sobie pytanie, czy skutki będą dla was korzystne, 

czy niekorzystne. Powinniście stale obserwować siebie i zadawać sobie pytanie, czy 

dany czyn jest warty podjęcia, czy nie. Dostąpiwszy tych świętych narodzin jako 

ludzka istota i posiadając w sobie prawdę w postaci atmy, powinniście zachowywać 

się w sposób godny statusu ludzkiej istoty. 

Ta trzecia sadhana nazywa się uparati. Wielu ludzi mówi, że słowo uparati 

oznacza porzucenie świata i stanie się sannjasinem (ascetą), albo wykonywanie tylko 
takiej pracy, która nie niesie skutków. Prawdziwe znaczenie tego słowa to uznanie, że 

umysł jest odpowiedzialny za podniety wewnętrznych narządów zmysłowych. Umysł 

jest panem organów wewnętrznych. Gdy umysł, będąc w sytuacji pana, potrafi 

skierować te narządy na właściwą ścieżkę, możliwe stanie się panowanie nad nimi 

przez zapanowanie nad umysłem. Umysł odpowiada zarówno za pobudzanie tych 

narządów, jak i utrzymywanie ich w spokoju i rozluźnieniu. Jeśli umysł, który pełni 

rolę kontrolera, nie panuje nad nimi, wina leży po jego stronie. Dlatego mówi się, że 

wyłącznie umysł jest odpowiedzialny zarówno za zniewolenie człowieka, jak i za jego 

wyzwolenie, gdyż narządy wewnętrzne może kontrolować tylko umysł. Zatem, aby 

zapanować nad narządami wewnętrznymi, powinniśmy skierować ten nasz umysł na 

właściwą ścieżkę. 

Aby móc skierować umysł na świętą ścieżkę, musimy najpierw zrozumieć 

znaczenie sadhany i dobrego towarzystwa. W tym celu będziemy musieli podjąć takie 

praktyki jak dźapa, tapa, sadhana, jadźńa i jaga (recytacja, asceza, modlitwa i 
rytuały). Jeśli nie możecie ich prowadzić, musicie przynajmniej skłonić umysł do 

podążania ścieżką służby społeczeństwu w imieniu Boga i dla Jego przyjemności. 

Umysłowi powinniśmy powiedzieć, że w każdej osobie znajduje się ten sam aspekt 

atmy. Powinniśmy mu uzmysłowić prawdę, że boskość jest wszechobecna.  

Niektóre rzeczy naszemu umysłowi mogą wydać się błahe  i nieistotne. 

Powinniśmy dołożyć wysiłków, by uwznioślić te rzeczy, ale Boga, który zajmuje 

najbardziej wzniosłe miejsce, nie powinniśmy przy tym sprowadzać do poziomu tych 

małych rzeczy. Nasza sadhana ma wznieść rzeczy z niskiego poziomu do wysokiego. 

Macie oddawać cześć obrazowi jako Bogu, ale nie czcić Boga jako obrazu. Znaczy to, 

że ta kartka papieru jest Bogiem, ten kubek jest Bogiem, ten mikrofon jest Bogiem, 

wszystko jest Bogiem. Musicie próbować wznieść te rzeczy z niskiego poziomu, do 

statusu Boga. Niestety, dzisiaj ludzie traktują Boga jak papier, jak kubek itd. W ten 

sposób sprowadzamy Boga z Jego wysokiego miejsca do poziomu tych trywialnych 

rzeczy. W każdym człowieku powinniśmy móc dostrzegać aspekt Iśwary (Boga). 

Aspekt ten jest ten sam u wszystkich ludzi. We wszystkich rzeczach powinniście 
postarać się dostrzec własną atmę. Dobra tego może wam dostarczyć uparati. 
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Kolejna sadhana nazywa się titiksza (pobłażliwość). W tej sadhanie 

powinniśmy traktować wszystkie rzeczy jako stworzone przez Boga i  rozwijać 

bezstronność podejścia. Nie powinniśmy okazywać różnicy w podejściu, niezależnie 

od materialnych rzeczy i obiektu, na których skupimy uwagę. Powinniśmy jednakowo 

akceptować sprzeczne rzeczy, takie jak ciemność i światło, gorąco i zimno. Te 

przeciwstawne cechy są po prostu skutkiem zmian w czasie. Zmiany, które występują 

tylko ze zmianami czasu, uznaje się za zmiany wrodzone. Stany nie istnieją trwale. 

Chociaż to, co widzimy jest tym samym, traktujemy je jako dobre lub złe, zależnie od 

czasu. 

Właściwie przyrządzone i dobrze ugotowane jedzenie dzisiaj, po trzech dniach 

stanie się trucizną. Przykład możemy wziąć z codziennego życia. Gdy dzisiaj zjemy 

świeże pożywienie, do jutra zamieni się ono w wydalaną materię. Myślimy, że 

pożywienie, które jemy jest dobre, a to, co jutro wydalimy, jest złe. Ale to dobre i to 

złe w rzeczywistości jest tym samym, tylko czas i okoliczności są inne. W ten sposób 

ze zmianą czasu rzeczy nazywamy dobrymi i złymi, chociaż nie ma w nich wrodzonej 
różnicy. 

Każde wydarzenie dostarcza nam przyjemności, szczęścia i smutku. Cierpienie 

i przyjemność idą w parze. Nikt nie jest w stanie ich oddzielić od siebie. Nie jest 

możliwa sama przyjemność w oderwaniu od bólu. Gdy ból dojrzewa i rodzi owoce, 

staje się przyjemnością. Przyjemność nie ma własnej oddzielnej formy. Powinniśmy 

rozwinąć w sobie zdolność, dzięki której będziemy mogli cierpienie i przyjemność 

przyjmować z jednakowym nastawieniem umysłu.  

Mądrym można stać się dzięki śraddze (wierze, ufności). Gdy macie tę 

śraddhę, będziecie w stanie nabyć dowolnie dużo wiedzy. Jaki rodzaj śraddhy 

powinniśmy rozwijać? Śraddhę w wajragję (nieprzywiązanie), w święte rzeczy i w 

pomoc społeczeństwu. Powinniśmy też rozwijać troskę i śraddhę w bezinteresowną 

pracę, w robienie rzeczy, które niosą innym radość i szczęście. Z drugiej strony, 

narazimy się na niebezpieczeństwo, rozwijając śraddhę w złe idee i złe zachowanie. 

Mówi się też, że samo słuchanie wedanty (nauki o prawdziwej naturze rzeczywistości) 
jest śraddhą. Wedanta oznacza nabywanie mądrości, mądrości odnoszącej się do 

brahmana, zdolności rozumienia, czym jest brahman, oraz dojście do wniosku, że to, 

co jest wszechobecne, to brahman i że nie ma miejsca, gdzie by nie było brahmana. 

Gdy zrozumiemy tę prawdę odnoszącą się do wszechobecności brahmana i do tego, że 

nie istnieje żadna forma, która nie należałaby do brahmana, wtedy będziemy mogli 

trwać w spokoju i bezstronności umysłu.  

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Słowo samadhana oznacza, że cokolwiek robicie, powinniście robić to tak, by 

wywoływało to u was zadowolenie, samadhanę w umyśle. Jeśli nie odczuwacie 

satysfakcji, praca ta nie ma sensu. Niestety, dzisiaj ludzie stosują różne metody 

wykonywania czegoś dla zadowolenia otoczenia, mimo że sami nie mają z tego 

zadowolenia. W ten sposób całe życie zmienia się w sztuczne życie. Jaki pożytek z 

podejmowania takich działań, które nie przynoszą zadowolenia? Stosowne pragnienie 

powinno wypływać z waszego wnętrza. Wtedy, mając pokojowe nastawienie, ze 
świętym sercem i czystym umysłem, możecie planować swoje działania. Wasze myśli, 
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słowa i czyny powinny być właściwie powiązane, powinny być zharmonizowane. 

Jeśli, zdobywszy ludzkie narodziny, wiedząc, że należy zachowywać się jak ludzka 

istota, nie możemy zrozumieć znaczenia i potrzeby tej harmonii, nasze życie okaże się 

po prostu bezcelowe. 

Słowo manawa (człowiek) znaczy, że powinniście zachowywać się w sposób, 

który nie wyraża waszej ignorancji. Cechą charakterystyczną ignorancji jest awidja 

(niewiedza).  W istocie, całą naukę, jaka obecnie zdobywacie, można nazwać awidją. 

Wszystko, czego się dziś uczycie, ma służyć przeżyciu na tym świecie. Tymczasem, 

przynajmniej część waszej nauki powinna pozwolić wam zrozumieć siebie. 

Piąty rodzaj sadhany to mumukszutwa (pragnienie wyzwolenia). Mimukszutwę 

objaśnia się mówiąc, że podczas pożaru domu wszystkie próby uratowania siebie z 

tego pożaru czynione przez właściciela nazywa się mumukszutwą. Oznacza to, że gdy 

człowiek przypalany w ogniu swojej karmy, uwikłany w cykl narodzin i śmierci, 

potrafi wyrwać się z tego ognia i uratować, nazywa się to mumukszutwą. Jeśli 

potraficie być nieprzywiązani i nie myśleć, że niektórzy ludzie należą do was, a inni 
nie, oraz uznajecie, że jedyną prawdą jest atma, dzięki czemu wydostaliście się z tego 

ognia sansary (koła narodzin i śmierci), jest to mumukszutwa. Sadhana, która 

umożliwia zmniejszanie przywiązań i mohy (namiętności), nazywa się mumukszutwa. 

Porzucenie pragnień i doświadczanie błogości nieprzywiązania nazywa się 

mumukszutwa. Można też powiedzieć, że mumukszutwa to wyzbycie się smutków i 

cieszenie błogością. Jak ją osiągniemy? Istnieje na to łatwa ścieżka. W istocie, jeśli 

macie głębokie pragnienie osiągnięcia tego stanu, nie ma łatwiejszej ścieżki niż ta. 

Trudno jest przywiązać się do rzeczy. Łatwo jest je porzucić. Myślicie, że świat 

przywiązuje się do was i przez to przywiązanie przynosi wam cierpienie. Gdy tak 

myślicie i próbujecie oderwać się od świata, świat nie oderwie się od was. To złe 

podejście. To wy przywiązaliście się do świata. Świat nie przywiązał się do was. 

Oto historyjka. W tym kraju niektórzy ludzie tradycyjnie łapią małpy. W tym 

celu biorą duży dzban o wąskiej szyjce i wkładają do środka coś atrakcyjnego do 

jedzenia. Stawiają dzban w miejscu, gdzie chodzą małpy. Małpa łatwo wkłada rękę do 
dzbana i łapie zawarty w nim materiał. Jej zaciśnięta pięść z materiałem staje się 

większa od szyjki dzbana, więc małpa nie może wyciągnąć ręki. Myśli wtedy, że ktoś 

w środku dzbana złapał ją za rękę. Ale w dzbanie nie ma nikogo trzymającego jej rękę.  

Gdyby małpa porzuciła to, co trzyma w ręce, natychmiast łatwo mogłaby ją 

wyciągnąć. Niestety, ona z tego nie zdaje sobie sprawy.  

Podobnie, ten ogromny dzban świata ma coś, co można nazwać szyjką 

egoizmu. Wchodzimy do tego dzbana przez szyjkę egoizmu, aby zaspokoić nasze 

pragnienia. Tym samym zostajemy w nim złapani. Gdy po prostu porzucimy to, co 

schwytaliśmy, zniewolenie znika. Takie porzucenie nazywa się wajragja (ograniczanie 

pragnień, asceza). Nie oznacza ona porzucenia domu, żony i dzieci i udania się  do 

lasu. Wajragja to próbowanie zmniejszenia własnych pragnień. Wyraża to też 

powiedzenie, że mniejszy bagaż daje większą wygodę i czyni podróż przyjemną. Gdy 

zmniejszymy bagaż pragnień, nasza podróż życia stanie się przyjemnością.  

Nasze życie to długa podróż. W tej podróży przywiązujemy się do wielu 

pragnień stanowiących bagaż, przez co podróż dłuży się i jest uciążliwa. W języku 
wedanty ten zmniejszony bagaż pragnień nazywa się wajragją. 
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Diwjatma swarupy! 

Powinniśmy w jakimś stopniu zmniejszać ambicje i przywiązania. Zamiast 

rozwijać pragnienia, lepiej robić to w stosunku do poświęcenia. Więcej pragnień 

sprowadza dalsze przywiązania, a zadowolenie nie przychodzi. Tylko pragnień i 

przywiązań ciągle przybywa. Ograniczając pragnienia i rozwijając poświęcenie  

będziemy mogli wznieść się na wyżyny chwały i czynić dobro dla kraju.  

Ci z was, którzy są młodzi, powinni promować te święte idee i służyć krajowi i 

własnym rodzicom. Powinniście przywrócić do życia starożytną kulturę Bharatu. 

Swoją praktyką powinniście dawać przykład innych. Jeśli pójdziecie w tym kierunku, 

wkrótce będziecie mogli wznieść ten kraj na wyżyny chwały, przywrócić czas, gdy był 

znany jako tjaga bhumi i joga bhumi (kraj wyrzeczeń i kraj jogi). 
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23. Wiedza książkowa bez praktyki jest bezużyteczna 

 

Człowieku! Tak jak w dzień nie możesz zobaczyć 

gwiazd, tak pogrążony w ignorancji nie możesz 

zobaczyć Boga. Nie mów więc, że On nie istnieje. 

Dzięki wierze możesz zdobyć Jego łaskę i cieszyć się 

powodzeniem w życiu. 

 

Co może dać jakakolwiek wasza karma (praca), gdy nie macie niezbędnej 

cierpliwości i opanowania? Co może dać joga, którą podejmiecie? Co może dać nawet 
dźapa (powtarzanie Imienia), gdy podczas niej nie macie spokoju? Co może dać słona 

ziemia, nawet gdy ją uprawicie i zasiejecie na niej nasiona? 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Istnieje nierozerwalny związek Boga i Jego słów. Bóg i Jego wypowiedzi nie są 

czymś różnym, są tym samym. Gdy macie wiarę w Boga, akceptujecie Jego słowa i 

zachowujecie je w pamięci. Jeśli, wierząc, że takie osoby jak Rama i Kriszna są 

awatarami, w ogóle nie zwracacie uwagi na ich nakazy, oznacza to okazywanie braku 

szacunku dla nich. 

Głębia wiary, jaką rozwiniecie w stosunku do Boga, mantr i miejsc 

pielgrzymek, podobnie jak w przypadku leczącego was lekarza, decyduje o naturze 

uzyskanych skutków. Głębia zaufania pokładanego w osobie, która was uczy, 

decyduje o tym, jak przekazywana wiedza utrwali się w waszym umyśle. Podczas 

przyswajania sobie najważniejszych aspektów duchowej ścieżki, wasze ciało powinno 
być czyste. 

Gdy przyciągany licznymi doczesnymi sprawami umysł ulegnie uwikłaniu w 

nie, dobre rzeczy, o których słyszycie, nie będą miały łatwego dostępu do waszego 

umysłu. Należy więc przede wszystkim odwrócić umysł od spraw doczesnych i 

skierować na sprawy duchowe i boskie. Na co dzień cały czas jesteście absorbowani 

przez przyziemne sprawy i problemy. Czasami macie okazję wysłuchania czegoś 

świętego, ale te świętości nie mogą dostać się do waszego umysłu, z powodu 

obecności tam światowych problemów. Dzisiaj na świecie jest wielu ludzi, którzy 

wierzą w Boga i którzy przestudiowali święte teksty, takie jak Bhagawad Gita, 

purany, itihasy, Wedy i śastry. Ale ilu z nich zdołało wcielić w życie to, co głoszą? Jak 

można oczekiwać doświadczenia błogości dzięki samemu głoszeniu, bez 

praktykowania tego, co się głosi? 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Wśród miliona ludzi nie znajdziemy nawet jednego człowieka tak 
praktykującego. Wielu ludzi, którzy ciągle prowadzą dźapy (recytacje Imienia) i 

medytacje i którzy czytają takie duchowe teksty, zdają się nie mieć w ogóle żadnego 

praktycznego ich doświadczenia. Zdobywanie nauk, których tylko słuchamy i o 

których czytamy, bez praktycznego doświadczania, jest tylko stratą czasu. Nie 
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możemy oczyścić się dzięki samemu czytaniu książek. Dzisiaj książka i głowa stały 

się tym samym. Uczycie się jak zamienić głowę w książkę, a nie uczycie się jak 

zamienić konkretne idee zawarte w głowie na pożyteczną wiedzę praktyczną. 

Wypowiadane przez ludzi słowa są bardzo spokojne, ale czyny, którym się oddają, są 

pełne gwałtu. Jest bardzo wielu ludzi, którzy oszukują innych i dlatego nasza ojczyzna 

cierpi. 

Mówić jedno, a robić coś innego, to oszukiwać własną atmę. Takie 

postępowanie ludzkich istot jest haniebne i przynosi wstyd. Z samego s łuchania nie 

odniesiemy żadnej korzyści. To, co wysłuchamy, powinniśmy starannie zreasumować. 

To, co zreasumowaliśmy, powinniśmy przyswoić. Samo słuchanie jest jak gotowanie 

w kuchni. Samo patrzenie na pożywienie ugotowane w kuchni nie zaspokoi naszego 

głodu. Powinniśmy je zjeść. Samo połknięcie pożywienia nie sprawi, że jego treść 

wzmocni ciało. Musicie także je strawić. Śrawana, czyli słuchanie, jest jak gotowanie 

strawy, manana, czyli reasumowanie – jak spożywanie, a nididhjasana, czyli 

przyswajanie w procesie medytacji – jak trawienie i przyswajanie pożywienia. 
Najlepiej wykorzystamy nadarzającą się okazję, odniesiemy największe z niej korzyści 

tylko wtedy, gdy zastosujemy te trzy procesy w takim porządku.  

Młodzi ludzie powinni starać się, aby nie opuścić żadnego z tych procesów. 

Wtedy to, co robimy, będzie czemuś służyć. Dzisiaj samo słuchanie stało się chorobą. 

Człowiek zaraz po wysłuchaniu czegoś pyszni się i myśli, że wie już wszystko. Jest to 

niewłaściwe. Dopóki są w was duma i ego, nie nadajecie się  do otrzymywania nauk 

duchowych. Serce osoby, która próbuje praktykować dobre rzeczy, o których 

usłyszała, staje się świątynią Boga.  

Kriszna i Ardźuna od urodzenia przebywali razem, bawili się i rozmawiali. 

Trwało to prawie 80 lat. Jednak święta Bhagawad Gita została przekazana Ardźunie 

dopiero podczas bitwy Mahabharaty. Stało się tak nie dlatego, że wcześniej, kiedy 

Ardźuna i Kriszna spędzali czas razem, nie było na to okazji. Powinniśmy rozumieć 

powód tej sytuacji. Wcześniej umysł Ardźuny nie był gotowy na tę naukę i on sam nie 

bardzo na nią zasługiwał. Podczas bitwy Mahabharaty Ardźuna powiedział, że nie jest 
zainteresowany przyjemnościami królestwa i upadł do stóp Kriszny. Ardźuna stał się 

godny odbioru nauk Bhagawad Gity dopiero z chwilą swojego śaranagati (pełnego 

poddania) u stóp Kriszny. Dopiero wtedy Kriszna postanowił uczyć go Gity.  Musimy 

zdobyć prawo otrzymania czegoś szczególnego, zanim zaczniemy do tego otrzymania 

aspirować. Dzisiaj ludzie chcą cieszyć się stanowiskami w sferze moralnej, etycznej i 

politycznej nawet wtedy, gdy nie mają do nich prawa. Mają na widoku tylko władzę 

wynikającą ze stanowiska, a w ogóle nie myślą o tym, czy zasługują na nie i czy mają 

do niego prawo. 

 

Uczniowie i studenci! 

Zastanawiając się nad tym, co chcielibyście robić, przede wszystkim musicie 

zadać sobie pytanie, czy macie prawo to robić. Powinniście przystępować do 

wypełniania umysłu świętymi rzeczami dopiero wtedy, gdy oczyścicie go i 

przygotujecie na przyjęcie świętości. Możecie przeczytać wiele książek, ale o i le nie 

praktykujecie tego, czego się nauczyliście, cała wasza nauka staje się bezużyteczna. 
Bez praktykowania wypowiadane przez was słowa i podejmowane działania są niczym 
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odtwarzanie nagrania z gramofonu lub praca automatu.  

Obowiązkiem młodych uczniów i studentów jest zadbanie o to, by 

przynajmniej jedną lub dwie rzeczy, których się nauczyli, wcielić w życie. Dzięki 

praktykowaniu tego, co głosicie, powinniście też stać się idealnymi wzorami do 

naśladowania przez innych. Dobre rzeczy, których nie praktykujecie, mimo, że je 

poznaliście, pójdą na marne. Dlaczego czujecie dumę z tego, że przeczytaliście 

książki, że poznaliście śastry i że zdobyliście wykształcenie? Jaki z tego pożytek, jeśli 

nie stosujecie tego w praktyce? Jaki pożytek z urodzenia się ludzką is totą na tym 

świecie, jeśli nie składacie rąk i nie oddajecie czci Bogu? Skoro już urodziliście  się na 

tym świecie, powinniście zadbać o to, by był z tego jakiś pożytek.  

Od chwili wstania z łóżka do czasu ponownego ułożenia się do snu, cały czas i 

wszystkie zasoby przeznaczacie na samo przeżycie. Co takiego zyskaliście, 

zapominając wszystko o Bogu, zapominając, co jest najważniejsze?  

Jak wspomniano w Ramajanie, należy zostać idealną ludzką istotą, idealnym 

królem, idealnym ojcem, idealnym mężem itd. Możecie powiedzieć, że uzasadniliście 
swoje narodziny w ludzkiej postaci tylko wtedy, gdy możecie wykazać się idealnym 

życiem. Z drugiej strony, jeśli staniecie się niewolnikami swoich zmysłów, staniecie 

się też niewolnikami całego otaczającego was świata. Nawet gdy żyjecie krótko, 

prowadźcie dobre i idealne życie. Nie jest dobre życie długie ze skażonymi i 

nieczystymi myślami. Bardzo ważne jest, abyście zrozumieli, że prawdziwa edukacja 

oznacza rozwój charakteru. 

 
Diwjatma swarupy! 

W ciągu minionego miesiąca, dzięki wielu ludziom i uczonym zdobyliście 

edukację niezbędną do zrozumienia duchowych tradycji tego kraju.  Powinniście 

próbować doświadczyć i cieszyć się błogością zawartą w tym, czego się nauczyliście. 

Naszym dobrem jest wiedza. Nasza pomyślność leży w naszych dobrych cechach. 

Naszym bogactwem jest dharma. Ktoś, kto ma wiarę w Boga, musi przełożyć swoją 

wiarę na praktykę. Wierząc w Boga, a ignorując Jego słowa i przykazania, 
zaprzeczacie samym sobie. Wiara nie jest zewnętrznym okryciem, które nosi się, by 

oszukać innych. Ci, którzy tak postępują, siebie oszukują.  

Esencją edukacji jest rozpoznanie prawdy. Wszystkie gałęzie nauki są jak rzeki. 

Wiedza duchowa jest jak ocean. Wszystkie rzeki płyną do oceanu i z nim się zlewają. 

Gdy łączą się z oceanem, całkowicie tracą swoją indywidualność. W żadnych 

okolicznościach nie powinniśmy dopuszczać do siebie ekscytacji, ego i złości. 

Oto mały na to przykład. W pewnej wiosce jej sołtys nie lubił Buddy. Złościło 

go samo usłyszenie głosu Buddy. Często opanowywał go niekontrolowany gniew. 

Któregoś dnia dowiedział się, że do wioski przyjdzie Budda ze swoimi uczniami. 

Ponieważ był sołtysem, wydał zarządzenie, żeby gdy Budda przyjdzie po jałmużnę, 

nikt mu jej nie dawał – wszyscy mieszkańcy mają zamknąć przed nim drzwi. Zgodnie 

z tym, kiedy przyszedł Budda, wszystkie drzwi były pozamykane. Również sołtys 

zamknął drzwi swojego domu i siedział na werandzie za drzwiami.  

Budda był wszechwiedzący, dlatego wiedział, co się dzieje. Przyszedł ze 

swoimi uczniami właśnie pod dom sołtysa. Na wielkich ludzi nie mają wpływu ani 
pochwały, ani potępienie. Tacy ludzie, posiadający zrównoważony umysł, przychodzą 
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wprost do tych, którzy cierpią na zazdrość i ego. Ponieważ ten sołtys cierpiał na taką 

ignorancję i pychę, Budda przyszedł prosto do niego  i poprosił o jałmużnę. Sołtys, 

który czekał na taką okazję, stał się jeszcze bardziej podniecony. Osoba chora zawsze 

chce zażywać liczne lekarstwa. Pewne ptaki zawsze chcą patrzeć na chłodną poświatę 

księżyca. Dobrzy ludzie zawsze pragną pomagać złym ludziom, wykorzenić z nich zło 

i ich oczyścić. Lekarza potrzebuje tylko ktoś chory. Zdrowy człowiek nie chce lekarza. 

Ludzie chorzy na niewiarę mogą zostać wyleczeni przez dobrych ludzi.  

Budda, który posiadał tak dobre cechy, przyszedł z uczniami do domu sołtysa i 

powiedział: „Bhawati, bhikszam dehi (szanowny panie, proszę o jałmużnę dla 

mieszkańca tego ciała).” Sołtys, zobaczywszy Buddę i towarzyszących mu uczniów, 

bardzo się rozzłościł. Zwrócił się do Buddy tak: „Ty leniuchu, zebrałeś do 

towarzystwa wszystkich tych ludzi i oni też stali się leniwi. Chodzisz z nimi, gdyż nie 

chce się im pracować. Rujnujesz nie tylko swoje życie, ale też życie swoich uczniów. 

To źle.” W ten sposób lżył Buddę i jego uczniów.  

Budda uśmiechnął się na to i z uśmiechem spytał sołtysa, czy mógłby rozjaśnić 
mu pewną wątpliwość. Sołtys bardzo głośno powiedział: „Jakąż to masz wątpliwość. 

Powiedz!” Na to Budda: „Przyszedłem prosić cię o jałmużnę. Przyniosłeś coś, aby mi 

dać. Jeśli nie przyjmę tego, co chcesz mi dać, co się z tym stanie?” Sołtys ze 

śmiechem odpowiedział: „Ale trudne pytanie zadałeś! Jeśli nie zechcesz wziąć tego, 

co ci przyniosłem, sam to z powrotem zabiorę.” Budda powiedział, że bardzo się z 

tego cieszy. „Przyszedłem tutaj z uczniami, by wziąć od ciebie jałmużnę. Ty 

przyniosłeś obelgi, by dać mi je jako jałmużnę. Ale ja nie przyjąłem tej bhikszy 

(jałmużny), którą przyniosłeś dla mnie w postaci obelg. Do kogo więc trafi z 

powrotem?” Po tej wypowiedzi ego sołtysa skurczyło się. W ten sposób wielcy ludzie 

i wielcy święci odwiedzają wiele osób i różnymi metodami starają się je oświecić.  

Nie powinniśmy dopuszczać do zanieczyszczenia umysłu. Cały czas 

powinniśmy próbować oczyszczać umysł. Dom, który codziennie używamy, czyścimy 

dzień w dzień. Podobnie, jeśli umysłu, który używamy w każdej chwili, nie będziemy 

często oczyszczać, bardzo narazimy go na szwank. Umysł jest jak miedziane naczynie. 
To naczynie ciągle zbiera rdzę, a cały czas z niego korzystamy. Do oczyszczania 

umysłu powinniśmy od czasu do czasu używać wody skruchy.  

Jeśli ktoś was lży lub oskarża, nie powinniście się denerwować. Powinniście 

przyjmować ze spokojem wszystko, co wam dają. W tym waszym wieku 

denerwowanie się jest bardzo szkodliwe. Jeśli przez pięć minut pomyślicie o Panu, 

całe podniecenie przeminie. Takie stany podniecenia są chwilowe i przelotne, nie są 

trwałe. Jeśli ktoś z was, mając wrogie odczucia, oskarża innych, będzie tego żałował. 

Można też do takich sytuacji podchodzić inaczej. Powiedzmy, że któryś z waszych 

kolegów wysłał do was pocztą list polecony.  Zgodnie z regułami urzędów 

pocztowych, jeśli chcecie otrzymać taki list, musicie podpisać pokwitowanie. Dokąd 

pójdzie list, gdy nie złożycie podpisu?  Wróci pod adres, z którego go wysłano. Tak 

samo, niezależnie co inni powiedzą, jeśli uznacie, że was to nie dotyczy i zachowacie 

się jak świadek, nic was nie dotknie.   
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Diwjatma swarupy! 

Jesteście tylko osobami w charakterze świadków. Powinniście być jedynie 

świadkami nie tylko w sprawach doczesnych, ale także w tych duchowych. Ale 

powinniście zadawać sobie pytanie, skąd przyszliśmy my, którzy są tylko świadkami? 

Dokąd idziemy? Jeśli nie możecie otrzymać odpowiedzi  na te dwa pytania, to jaki sens 

ma to życie? Do skrzynki pocztowej wrzucamy list. Na kopercie musi być 

przynajmniej adres nadawcy, albo odbiorcy. Jeśli żadnego z nich nie ma, dokąd 

pójdzie list? Zostanie po prostu usunięty ze skrzynki i spalony. Analogicznie, jeśli nie 

wiemy skąd przyszliśmy i dokąd musimy pójść, zostaniemy odrzuceni. Gdy 

nauczyciel spyta was, skąd przyszliście, a wy nie potraficie odpowiedzieć, on spyta, 

dokąd zmierzacie. Co się z wami stanie, gdy nie będziecie umieli odpowiedzieć na oba 

pytania? Przyszliśmy na ten świat, który jest mithją (mieszaniną prawdy i fałszu). 

Wszystko na nim pyta: „Skąd przyszedłeś?” Wszystkie upaniszady zadają pytanie: 

„Dokąd zmierzasz? Co jest twoim przeznaczeniem?” Upaniszady mówią, że jesteście 

dziećmi nieśmiertelności. Musicie mieć mocne przekonanie, że przyszliście z aspektu 
atmy i że wrócicie do nieśmiertelności. 

 

Uczniowie i studenci! 

Aby oczyścić swój umysł, powinniście rozwijać premę (miłość). Samo 

mówienie o oddaniu nie stanowi pobożności. Błędem jest myśleć, że panujecie nad 

swoją przyszłością i ciągle chwalić się swoim oddaniem. Miłość Boga jest głównym 

wyznacznikiem bhakti, czyli oddania lub pobożności. 

Miłość matki do dziecka nazywa się watsalja. Premę, jaką żywicie do siebie 

nawzajem, można nazwać anuraga. Prema małżonków do siebie to moha. 

Przywiązanie, które rozwijacie w stosunku do posiadanych dóbr materialnych, nazywa 

się iććha. Ta sama prema do Boga nazywa się bhakti. Wspólną rzeczą wszystkich tych 

uczuć jest prema, ale nie wszystkie można nazwać bhakti. Miłość lub prema może być 

do syna, do męża, do przyjaciela, do Boga. Gdy zdołacie premą, którą macie do Boga, 

objąć wszystkie ludzkie istoty, pozwoli wam to rozwinąć bezstronność w stosunku do 
wszystkich ludzi. To samo wyraża stwierdzenie, że całe stworzenie, jakie widzicie 

wokół siebie, powinna obejmować iććha. Wy musicie rozwinąć iććhę, dzięki której 

premą obejmiecie każdą osobę. Jeśli będziecie ciągle mówić o premie i oddaniu, a 

kierować je ku grzesznym obiektom, będziecie oszukiwać Boga. Uczniowie powinni 

zdawać sobie z tego sprawę.  

 

Uczniowie i studenci! 

Znacie sytuację, w jakiej znajduje się dzisiaj nasz kraj. Pociąg naszego 

społeczeństwa stał się bardzo duży i szybko się porusza. W tym pociągu znajduje się 

wielu różnych ludzi, starych i młodych – oni wszyscy są jego częścią. Starsi ludzie 

wysiądą na następnej stacji z racji ich wieku. Młodzi ludzie będą kontynuować swoją 

długą podróż. Tylko oni doświadczą wszystkich smutków i radości, które są skutkami 

tak długiej podróży. Dlatego musicie zrozumieć problemy pojawiające się w tym 

pociągu i rozwiązać je dla własnego dobra. Tylko wtedy będziecie mogli w miarę 

wygodnie podróżować w tym pociągu.  
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Uczniowie i studenci! 

Wy rzeczywiście jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. Jeśli 

przynajmniej 10 lub 20 osób spośród was, którzy uczestniczycie w tych letnich 

seminariach, rozwinie dobre idee i wcieli je w życie, nasza ojczyzna bez wątpienia 

będzie cieszyć się wielką chwałą. Gdy wyjdziecie z tej sali, nie powinniście 

zapomnieć o wielkich rzeczach, o których tutaj słyszycie, i o świętych ideałach, które 

przyswajacie. Odciśnijcie trwale te ideały w swoich umysłach. Mam nadzieję, że tak 

postąpiwszy, będziecie służyć ludziom i traktować służbę ludziom jako służbę Bogu.  
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24. Żyj i pracuj dla dobra najbliższej społeczności  
 

Jak opisać szczęście, jakiego dostąpili ludzie, którzy 

urodzili się w Bharacie? W kraju tym raz po raz rodzi 

się Bóg w ludzkiej postaci i uczy ich o boskości i jej 

aspektach. Traktuje ich jak swoich przyjaciół i 

krewnych. Czy nie wyczuwacie tej prawdy wokół 

siebie? 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej astmy)! 

Człowieka można utożsamić z umysłem, a umysł z czymś, co posiada zdolność 

rozumienia. Jeśli dzisiaj zauważamy, że kraj ten nie jest tym, czym powinien być, 

powinniśmy też uznać, że człowiek i jego wiedza nie są tym, czym powinny być. Kraj 

znajduje się w złym stanie, ponieważ idee i myśli człowieka nie są właściwe. Gdy  

ludzie poznają odpowiedź na pytanie: „Dla kogo żyjemy?,” na pewno będziemy mogli 

naprawić sprawy tego kraju. Odpowiedź na to pytanie, jaką zwykle otrzymujemy, 

brzmi: „Żyję dla siebie, jem dla siebie, piję dla siebie, śpię dla siebie, czytam dla 

siebie.” Ponadto często mówimy: „Zażywam lekarstwa na moją własną chorobę, 

zakładam bandaż na moją własną złamaną nogę.” We wszystkich takich 

stwierdzeniach jasno widać, że osoba tak mówiąca żyje dla siebie, dla swojego dobra, 

a nie dla innych. Dalej, gdy 10 osób śpi w jednym pokoju, każda ma własny sen. 

Marzenie senne śnione przed daną osobę jest dla niej.  Wszystkie 10 osób nie śni tego 

samego snu. Z tego klarownie wynika, że cokolwiek widzicie, czegokolwiek 

doświadczacie, jest to dla was, a nie dla innych.  
Żona może spytać męża: „Skoro zdecydowaliśmy się wysłać syna do Koledżu 

Sathya Sai, czy nie powinniśmy załatwić mu jakiegoś ubrania?” Gdy mąż w tej chwili 

nie ma dość pieniędzy, postanawia je pożyczyć i zapłacić za uszycie ubrania dla syna.” 

Dla kogo załatwia ubranie? Zrobił to wszystko dla syna. Po jakimś czasie przychodzi 

kilku przyjaciół i mówi mu, że w Koledżu Sathya Sai odbędą się letnie seminaria, 

sugerując, aby wziął kilka dni urlopu i pojechał posłuchać tych wykładów. Na to ów 

mąż może odpowiedzieć: „Nie mogę wziąć nawet pół dnia urlopu, więc nie mogę tam 

pojechać.” Gdy jednak następnego dnia żona nabawi się jakiejś nieuleczalnej choroby, 

bierze urlop, zabiera żonę do szpitala, załatwia jej tam pobyt i przez wiele dni 

pozostaje na urlopie. Dla kogo wziął ten urlop? Dla swojej żony. Po kolejnych kilku 

dniach w czasie, gdy przygotował sobie bardzo smaczny posiłek i zaczął go jeść, 

przyszła wiadomość, że na ulicy zdarzył się wypadek, w którym jego syn wpadł pod 

samochód. On rzuca jedzenie, mimo że je lubi i że jest głodny, i biegnie na wskazaną 

ulicę. Dla kogo rezygnuje z ulubionej strawy i biegnie na ulicę? Dla swojego syna. 

Widzimy zatem, że gdy drogie jego sercu osoby cierpią, on gotów jest poświęcić 
wszystko. Dochodzimy do wniosku, że niczego nie robi dla siebie, ale wszystko dla 

drogich mu osób. Czy będzie w pełni usatysfakcjonowany, gdy on i wszyscy w jego 

najbliższej rodzinie mają się dobrze? Czy w tych warunkach on i członkowie jego 

rodziny będą mogli żyć w spokoju? Nie, nie przyniesie to im całkowitego spokoju, 
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gdyż żyją w społeczeństwie. Ludzka istota, która rodzi się w społeczeństwie, wzrasta 

w społeczeństwie i żyje w społeczeństwie, nie może nawet na chwilę porzucić 

społeczeństwa. Może ona mówić, że pracuje, by zapewnić sobie lepszą przyszłość i 

zadbać o siebie i że nie ma nic do czynienia ze społeczeństwem, ale kto dał jej pracę, 

kto płaci jej pensję i dba o jej życiowe wygody? Robi to społeczeństwo.  

Skoro odnosicie wrażenie, że naprawdę możecie ze swoją rodziną wieść 

szczęśliwe życie, nie mając nic wspólnego z otaczającą was społecznością, dlaczego 

nie odejdziecie z rodziną do lasu, by tam szczęśliwie żyć?  

W rzeczywistości człowiek nie może odciąć się od społeczeństwa. Gdy wieś, w 

której mieszka, popada w kłopoty, czuje się jej częścią. Gdy pojawi się choroba, taka 

jak cholera lub dżuma, na niego także spadną jej skutki. Dlaczego tak się dzieje? 

Dlatego, że ma on związek z otaczającą go społecznością. Gdy pożar wybucha w 

sąsiednim domu, pójdzie tam i będzie próbował go ugasić. Gdyby nie było wioski, nie  

byłoby też jego domu. Wioska jest podtrzymywana przez społeczeństwo. Jej 

mieszkaniec powinien zrozumieć, że jest częścią społeczności i że działa także na jej 
rzecz. 

Ponieważ indywidualne interesy członków rodziny znalazły się na pierwszym 

miejscu, współczesny człowiek nie potrafi dostrzec znaczenia rodziny, w której żyje. 

Dobrobyt całego kraju zależy od stanów składających się na kraj. Dobrobyt stanów 

zależy od dobrobytu miast stanu. Dobrobyt miast zależy od dobrobytu wsi 

otaczających poszczególne miasta. Dobrobyt wsi zależy od dobrobytu domostw 

składających się na wsie. Wreszcie, dobrobyt domostw wsi zależy od dobrobytu 

członków każdej rodziny. Tak więc, dobrobyt całego kraju w ostatecznym 

rozrachunku zależy od dobrobytu każdej jednostki. Gdyby nie było jednostek, nie 

byłoby też rodzin. Gdyby nie było rodzin, nie byłoby też wsi. Gdyby nie było wsi, nie 

byłoby też miast. Gdyby nie było miast, nie byłoby też stanów. Gdyby nie było 

stanów, nie byłoby też kraju. 

Weźmy mały przykład. W wielkich miastach, takich  jak Delhi, mamy 

organizacje zwane klubami. Skupiają one ludzi o podobnych zainteresowaniach, ludzi 
dysponujących władzą, ludzi, którzy nie piastują stanowisk, i ludzi wywodzących się z 

rozmaitych składników społeczeństwa. Gdy ci ludzie różnych warstw społecznych 

działają w ramach klubów, wśród nich znajdują się szpiedzy działający w imieniu 

stanu lub państwa, którzy gromadzą pewne informacje pochodzące od różnych ludzi. 

Szpiedzy ci są gotowi wydać dowolnie dużo pieniędzy, aby zdobyć dostęp do tajnych 

informacji. Niektórzy ludzie będą skłonni udostępnić takie informacje, ponieważ 

potrzebują pieniędzy. 

W ich pojęciu, dzięki tak zdobytym pieniądzom ich rodziny będą mogły żyć w 

szczęściu. Ale czy rzeczywiście będą szczęśliwi po wyjawieniu takich tajnych 

informacji? Nie. Wyrządzają oni krajowi wielką szkodę. Widzimy tu, że osoby mające 

samolubny zamiar uszczęśliwienia siebie i członków ich rodziny, podejmują się 

wykonania tak podłego zadania. Gdyby zrozumieli, że oprócz nich jako jednostek 

istnieje społeczność, o którą też należy dbać, nie zrobiliby tak podłych rzeczy.  

Dzisiaj wielu ludzi, mimo że są wykształceni, dba tylko o siebie i swoją 

rodzinę. Nie pomyślą oni, że istnieje społeczność, o którą też trzeba się troszczyć.  
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Uczniowie i studenci! 

Powinniście pamiętać, że obok jednostki istnieje też społeczeństwo i lokalna 

społeczność. Nie żyjemy wyłącznie dla siebie samych. Nie żyjemy wyłącznie ze 

względu na rodzinę. Żyjemy dla świata. Jeszcze zanim się urodziliście, byli tu wasz 

ojciec i wasza matka. Wasi rodzice byli częścią społeczeństwa. Jak możecie porzucać 

społeczność, w której się urodziliście? Jest to właściwa sposobność, by służbę 

społeczności potraktować jako służbę Bogu. Musimy odsunąć na bok egoizm i podjąć 

się zadania pomagania innym. 

Na pewno czytaliście opowiadania, których morał brzmi: Bóg lubi tych ludzi, 

którzy lubią ludzi ze swego otoczenia. Kiedyś Abu ben Adam, wracając do domu, 

zauważył światło w oknie swojej sypialni. Zajrzawszy przez okno, zobaczył 

siedzącego w sypialni anioła, który złotym piórem pisał coś w zeszycie. Abu ben 

Adam po cichu wszedł do pokoju i spytał: „Matko, co robisz?” Otrzymał odpowiedź: 

„Jestem aniołem; jestem posłańcem Boga. Spisuję nazwiska osób, które darzyły Boga 

uczuciem.” Abu ben Adam spytał, czy na tej liście znajduje  się jego nazwisko. Ona 
odpowiedziała, że nie ma go tam. Abu ben Adam powiedział do siebie: „Bóg mnie nie 

kocha. Czy nie byłem Mu oddany? Co robię źle?” Na tym poprzestał i poszedł do 

swojego pokoju. 

Następnego dnia wyszedł z domu, by spotkać się z pewnymi  ludźmi. Gdy 

wieczorem wracał do domu, znów zobaczył światło w swoim oknie. Ponownie spytał: 

„Matko, cóż takiego piszesz dzisiaj?” Anioł odpowiedział: „Dzisiaj sporządzam listę 

osób, które kocha Bóg.” Abu spytał: „Czy na tej liście jest moje nazwisko?” Anioł 

stwierdził: „Cała lista zawiera tylko twoje nazwisko..”  Abu dopytywał się dalej: „Za 

co Bóg mnie kocha?” Anioł, który był posłańcem Boga, odrzekł: „Ty wierzysz, że 

służba ludziom to służba Panu. W ludziach dostrzegasz Boga i utożsamiasz ich z 

Bogiem. Bóg kocha cię za to, że uznajesz, iż jest On wszechobecny.” W swoim 

codziennym życiu mówicie, że Bóg jest wszechobecny, ale nie stosujecie tego w 

praktyce. Powinniście traktować Boga jako obecnego w każdej osobie i wszędzie i 

powinniście kochać każdego tak jak kochacie Boga. Właściwą postawą jest posiadanie 
szerokiego pojmowania Boga i uznawanie, że jest On obecny wszędzie. Uważać, że 

jest on ograniczony do pewnych małych miejsc, to umniejszanie statusu samego Boga. 

Ponieważ wasze pojmowanie jest zawężone i małe, myślicie, że Bóg jest czymś 

małym i ograniczonym.  

 

Uczniowie i studenci! 

Nie pielęgnujcie tak wąskich idei i poglądów. Musicie poszerzać swoje 

widzenie i traktować Boga jako obecnego wszędzie. Z takim podejściem powinniście 

służyć wszystkim i kochać wszystkich. Młodzi ludzie powinni włożyć cały swój 

wysiłek na rozwijanie tego rodzaju szerokiego pojmowania. Młodzi ludzie są 

zbawcami świata. Ambicje i nadzieje Swamiego opierają się na młodych ludziach. 

Przyszłość kraju zależy od wiary młodych ludzi. Jeśli okażecie się dobrymi ludźmi, 

świat też okaże się dobry. Jeśli natomiast będziecie rozwijać wąskie pojmowanie i cały 

czas je podtrzymywać, zaszkodzicie krajowi.  
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Uczniowie i studenci! 

Wasze serca są święte, wasze idee są czyste. Powinniście umacniać w sobie te 

cechy i służyć ludziom. Właśnie tak powinniście postępować.  

To wasze ciało jest słabe. Składa się ono z pięciu żywiołów, z których 

zbudowany jest też świat. Nie wiecie, kiedy będziecie musieli opuścić to ciało. Ludzie 

mówią, że ciało będzie żyło 100 lat. Nie wierzcie w to. Ciało może zniknąć w jednej 

chwili – być może w waszej młodości, może w wieku dorosłym, może w starości. 

Może upaść w lesie, w mieście lub na wodzie. Nikt nie wie, kiedy i w jakich 

okolicznościach ciało upadnie. Jedyną pewną rzeczą jest śmierć. Dopóki macie ciało, 

musicie robić z niego dobry użytek. Musicie wykorzystywać je tylko w dobrych i 

świętych celach. 

Uczestniczyliście w świętych spotkaniach. Wysłuchiwaliście świętych 

dyskursów wygłaszanych przez rozmaitych doświadczonych l udzi. Mam nadzieję, że 

w przyszłości całą swoją energię użyjecie na służbę ludziom. Jest to najlepszy sposób 

na zdobycie łaski Boga. 
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25. Prawdziwa joga powinna umożliwić panowanie nad 

umysłem 

 

Czy zbiorniki napełnią się, gdy będzie mało deszczy? 

Czy zaspokoisz pragnienie, połykając trochę śliny? 
Czy możemy nadąć brzuch, wstrzymując oddech na 

chwilę? Czy uzyskamy węgiel, spalając kilka 

kosmyków włosów? 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

W tym kraju Bharat wielu maharszich od niepamiętnych czasów robiło wiele 

rzeczy, by zrozumieć tajemnice atmy. W tych poszukiwaniach atmy stosowano cztery 

główne podejścia: przez karmę, bhakti, dźńanę i jogę. Na ścieżki karmy, bhakti i 

dźńany mogą wstępować także zwykli ludzie. Istnieją też inne ścieżki, takie jak 

dhjana, upasana czy tjaga (medytacja, oddawanie czci i wyrzeczenia), ale wszystkie 

one zawierają się w ścieżce karmy. Ścieżka jogi nie jest łatwo dostępna dla zwykłych 

ludzi. Uczeni wyjaśniają ścieżkę jogi rozmaicie i różnorodnie ją rozpowszechniają. W  

większości przypadków są to wyjaśnienia oparte na wiedzy książkowej przy braku 

doświadczenia. 

Wielu ludzi podążało ścieżką jogi przez wajragję, czyli nieprzywiązanie, i 
doświadczało pewnego szczęścia. Obecnie niektórzy ludzie wyjaśniają i nauczają 

metod jogi, jednak sami w praktyce w żaden sposób nie doświadczyli jej skutków. 

Łatwo jest mówić, ale trudno praktykować to, co się mówi. Musimy zastanowić się, 

czy zwykli ludzie mogą w ogóle tą trudną ścieżką jogi podążać. 

Mówi się, że jeśli uznamy i zastosujemy Sutry Patańdźalego, joga doprowadzi 

nas do ćittawritti, czyli panowania nad umysłem. Czy na tym świecie byli tacy wielcy 

ludzie, którzy potrafili panować nad swoim umysłem? Tak, tacy ludzie istnieją, ale oni 

nie bywają wśród zwyczajnych ludzi i w zwyczajny sposób. Zajmują się swoją 

wewnętrzną jaźnią. Zależy im na rozwijaniu wewnętrznego widzenia. Mówić, że 

wśród zwykłych ludzi są osoby, które mogą wyjaśnić prawdziwe znaczenie jogi, 

znaczy mówić nieprawdę. 

Ludzie, którzy naprawdę chcą zrozumieć jogę, powinni odciąć się od wszelkich 

zwykłych światowych działań. Joga oznacza łączenie się z boskością i świętymi 

aspektami atmy. Podobnie jak rzeka wpadając do oceanu traci swoją nazwę, postać i 
smak, tak też, gdy ludzka istota połączy się z duchem atmy, nie ma już nic do 

czynienia ze światem. Czy figura z soli, gdy wrzucimy ją do oceanu, może do nas 

wrócić? Chociaż zasadniczo figura ta pochodziła z oceanu, po wrzuceniu do niego 

rozpuści się i stanie się z nim tożsama. Podobnie, ludzie, którzy w pełni zrozumieli 

znaczenie jogi, już nie będą mogli w żaden sposób wiązać się ze światową bhogą 

(przyjemnościami). 

Wszystkie cztery kosie (powłoki zakrywające atmę) – annamaja-, pranamaja-, 

manomaja- i widźńanamaja-kośa (powłoka ciała, tchnień życiowych, mentalna i 

intelektualna) – rodzą się z anandamaja-kosi (powłoki błogości). Podstawowym celem 
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anandamaja-kosi jest iććha (pragnienie) lub sankalpa (chęć, wola). W omawianym 

przypadku, iććha lub sankalpa łączy się z atmą i pozostaje wewnątrz w postaci atmy. 

Dlatego, gdy sankalpa łączy się z wewnętrzną jaźnią, czyli atmą, traci wszelkie swoje 

przejawy. Cały świat jest tylko projekcją bądź obrazem tej sankalpy. Sankalpa nie 

może ulec ułudzie na skutek patrzenia na własny obraz w postaci materialnego świata.  

Gdy ktoś wypowiada słowo, mówimy, że słowo wychodzi z gardła. To 

nieprawda. Za pomocą gardła można wydać dźwięk, ale nie można wypowiedzieć 

słowa. Słowo nie pochodzi z gardła, lecz zaczyna się w ćakrze muladhara (u podstawy 

kręgosłupa), przechodzi przez ćakrę adźńeja (adźńa, trzecie oko), dotyka atmy, 

nabiera z niej prawdziwej i właściwej tonacji i wtedy wychodzi jako głos. W kośach 

prana i mano istnieją pewne struny. Te struny mogą być dotykane w miejscach, gdzie 

są mostki. Ich dotykanie wywołuje dźwięki, które trafiają do serca. Dopiero wtedy 

wydawany jest dźwięk w postaci słowa.  

Zwróćcie uwagę na mostki na strunach. Ludzie, którzy potrafią grać na winie 

(szarpanym instrumencie muzycznym), łatwo zrozumieją te stopnie. Gdy gramy na 
strunach i dotykamy mostków pod strunami, każde słowo i każdy dźwięk przyjmuje 

szczególną postać i tonację. Rodzaj powstającego dźwięku określają struny, na których 

się gra, i dotykany mostek. Gdy, grając na jednej strunie, dotkniemy mostka innej 

struny, nie usłyszymy żadnego szczególnego dźwięku. Życio wą strunę, która zaczyna 

się w ćakrze muladhara i biegnie w górę do ćakry adźńeja, musimy połączyć z 

umysłem. Zadaniem ćakry muladhara jest utrzymywanie ciała w postawie 

wyprostowanej i w dobrym stanie. Jest ona czymś, co ochrania ciało. Nazywa się ją 

też annamaya-kosią. 

Drugą ćakrą jest swadhjaja (swadhisztana, w okolicy pępka). Jej zadaniem jest 

współpraca z pranamaja-kosią i dostarczanie jej niezbędnego ciepła. Dzięki temu 

ciepłu ciało może przetrwać i jest przez nie chronione. Wydzielane ciepło ponadto 

podtrzymuje różne narządy znajdujące się w ciele. 

Trzecia ćakra to manipuraka (splotu słonecznego). Ma ona naturę płynu i 

umożliwia płynięcie krwi z annamaja-kosi. Pobiera też wszystkie płyny i przekazuje 
ciału. Płynność krwi zapewnia ciału zdrowie. Ćakra ta przekazuje krew do 

pranamaja-kosi i annamaja-kosi. 

Czwartą ćakrą jest anahata (w kręgosłupie). Ma ona naturę powietrza. 

Umożliwia ludziom wdychanie i wydychanie powietrza. Sprawia też, że myślą o 

rozmaitych sprawach. Ponieważ ma własność oddychania, może przejawiać swoją 

naturę przez powietrze, ciepło i pył. Na tym etapie aspekt zawarty w pranamaja-kosi 

wstępuje do wewnętrznej struny i naciska ją.  

Następną ćakrą jest wiśuddha (jama między przednimi zatokami). Mówi się o 

niej, że posiada aspekty przestrzeni i czasu. Wydawane przez nas dźwięki nazywa się 

słowami. 

Kolejną ćakrą jest adźńeja. Sprawia ona, że odczuwacie swoje istnienie. 

Ponadto pozwala wam zrozumieć swoją prawdziwą formę. Funkcjonuje ona na polu 

pradźńany (najwyższej świadomości). Umożliwia też zatrzymanie w was pięciu 

tchnień życiowych i jaśnienie pięciu pran (energii życiowych). Zadaniem ćakry 

adźńeja jest umożliwienie panowania nad tymi pranami. 



139 

Ostatnią z głównych ćakr jest sahasrara (na szczycie głowy). Stanowi ona 

podstawę wszystkich życiowych punktów w ciele i jest to jej ważna funkcja. Pozwala 

też na iććha śakti (zdolność do pragnień).  

Joga uczy, że witalny aspekt życia znajduje się w kręgosłupie, w miejscu od 9 

do 12 kręgu. Tak twierdzą Wedy, które mówią też, że ta witalna siła jest podobna do 

błyskawic w chmurach. Człowiek może żyć nawet po stracie nogi, po stracie ręki, ale 

gdy złamie kręgosłup, nie może już żyć. To, co mieści się między 9 i 12 kręgiem, jest 

esencją życia i nazywa się ćakra anahata. Przechodzenie powietrza przez tę ćakrę 

podczas oddychania podtrzymuje życie. 

Kiedy riszi (mędrcy) nie znali jeszcze tej podstawowej prawdy, że życie w 

rzeczywistości jest umiejscowione w kręgosłupie między 9 i 12 kręgiem, próbowali 

zapanować nad każdą z ćakr, poczynając od muladhary i idąc w górę do adźni. 

Prowadzili pewne sadhany, dzięki którym mogli pojąć znaczenie i zapanować nad 

każdym kręgiem kręgosłupa. Powinniśmy wiedzieć, że przez mądrość można posiąść 

dwa rodzaje pradźni (wiedzy). Jedna dotyczy świata, a druga – ducha. Ta, która odnosi 
się do świata, pozwala zrozumieć to, co widać wokół, i jak funkcjonuje materialny 

świat. Znaczy to, że powinniśmy przyjąć, iż jeszcze zanim zrozumiemy formę i 

znaczenie rzeczy zewnętrznych, ta wiedza już w nas jest. Jest to wiedza, która wiąże 

się z atmą, i oznacza, że już widzieliście i znacie te rzeczy w jakiejś postaci wewnątrz 

siebie, a teraz widzicie je jako rzeczy zewnętrzne.  

Patrzę teraz na ten kawałek tkaniny, ale jej forma została odciśnięta w moim 

umyśle jeszcze zanim na nią spojrzałem. Zatem, pierwszym rodzajem pradźni jest 

wiedza, która ustala prawdziwą formę tego, co już istnieje jako wiedza wewnętrzna.  

Drugi rodzaj pradźni to ten, który umożliwia nam postrzeganie tej samej atmy 

we wszystkich żywych istotach. Riszi głosili ją, mówiąc pradźńanam brahma 

(najwyższa wiedza to brahman). Ten aspekt pradźńany, który jest tożsamy z 

brahmanem, jest obecny w każdej osobie. Aby człowiek mógł rozwinąć swoją wiedzę, 

niezbędne jest panowanie nad zmysłami i umysłem, a to nie jest łatwe. Dzisiaj 

powinniśmy baczyć, by umysł nie poszedł złą ścieżką. Trzeba go kierować na 
właściwą ścieżkę. Wielu ludzi, którzy chcą zapanować nad zmysłami i umysłem, 

podejmuje kilka prób, ale nie odnosząc powodzenia, nawet traci wiarę. Niektórzy stają 

się ateistami. 

Boski aspekt możemy zrozumieć rozwijając ścieżki samy, damy, upekszy, 

titikszy, śraddhy i samadhany (panowania nad narządami i zmysłami, nieprzywiązania 

do owoców, bezstronności, zaufania i zadowolenia). Wierzymy, że te rozmaite ścieżki 

są ścieżkami światowymi. Wyjaśniliśmy, że sama oznacza panowanie nad narządami 

zewnętrznymi, a dama – narządami wewnętrznymi. W naszym kraju tylko mówiliśmy 

o nich, a nie praktykowaliśmy ich. Dzisiaj nie spotykamy właściwego praktykowania 

jogi. Nauczywszy się tylko jakiegoś rodzaju fizycznych ćwiczeń związanych z ciałem, 

nazywamy to jogą. Taka joga jest po prostu ćwiczeniem fizycznym i skutkuje lepszym 

zdrowiem i kondycją ciała. Nie da wam ona zdrowej atmy (ducha). Te ćwiczenia 

nazywamy asanami (pozycjami) jogi. Wszystkie te aspekty odnoszą się do ciała, które 

składa się z pięciu żywiołów. Jak praca, którą prowadzicie nad ciałem, lub jej skutki 

mogłyby być trwałe, skoro nawet dzień dzisiejszy jest przelotny?  
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Tak jak lampa pomaga nam widzieć materialne rzeczy w otoczeniu, tak samo 

wszystkie nasze narządy są po prostu instrumentami, za pomocą których postrzegamy 

zewnętrzny świat. Rzeczy, które pokazują wam narządy, są nietrwałe. Oczy, za 

pomocą których widzicie nietrwałe rzeczy, też są nietrwałe, a nawet umysł, który 

patrzy na te narządy także ciągle się zmienia. Intelekt, który pozwala nam nadzorować 

umysł, sam jest instrumentem. Intelekt, tak jak księżyc. też nie ma własnego 

promieniowania. Tylko światło padające na intelekt z atmy może coś pokazać. 

Ponieważ intelekt znajduje się bardzo blisko atmy, może otrzymywać tak dużo światła. 

Jeśli chcemy dosięgnąć i zrozumieć atmę, która jest podstawą wszelkiego życia, 

możemy to osiągnąć tylko przez premę. Podobnie jak struny winy, pozwalają słyszeć 

melodię i tonację, które określają swarę (brzmienie), tak struny życia pozwalają wam 

zrozumieć aspekt atmy. Próbowanie znalezienia początku samego początku jest tylko 

stratą czasu. Podobnie, nie da się znaleźć ludzi, którzy praktycznie doświadczyli ćakr 

muladhara i adźńeja i samemu nie można nauczyć się tych rzeczy. Nawet jeśli istnieją 

jacyś ludzie, którzy mają tę wiedzę, nie podejmą się jej nauczania. Cieszą się 
błogością i szczęściem wynikającymi z tej wiedzy, ale nie znajdą słów, by uczyć tego 

innych. Mogą tylko doświadczać, ale nie mogą wyrażać.  

Iććha śakti odnosi się do zdolności ludzkich istot do transformacji tego, co 

istnieje w ćakrach, na aspekt atmy. 

 

Pawitratma swarupy! 

Jeśli naprawdę chcecie wznieść ludzką naturę do poziomu boskiej natury, 

koniecznie musicie posiadać cechy moralności i prawdy. Po winniśmy rozumieć jak 

należy żyć z tymi cechami i praktykować to, co jaśnieje trwałą prawdą. Powinniśmy 

zharmonizować tę trwałą prawdę z czasami, w których żyjemy. Nie musimy zmieniać 

esencji czy treści, ale nie ma nic złego w zmienianiu myśli, z którymi żyjemy. 

Powinniśmy zmieniać tylko pojemnik, a nie jego zawartość. Gdy w podekscytowaniu 

chcemy ochłodzić narządy, jedyną dostępną ścieżką jest prema. 

Słyszeliśmy, że świtanie mądrości jest tożsame z wizją adwajty (niedwoistości). 
Każdy człowiek, niezależnie jak jest mądry, gdy jest poddany działaniu 

przeciwstawnych czynników, takich jak ból i przyjemność, strata i zysk, reaguje na nie 

inaczej. Gandhi różnorako nauczał aspektu ahinsy (niekrzywdzenia). Ahinsa znaczy, 

że nikomu nie powinniście wyrządzać krzywdy w myślach, słowach ani czynach. 

Gandhi ślubował, że będzie tego przestrzegał do końca swojego życia. Jednak w 

jednym przypadku, gdy zobaczył cierpiącą w bólach krowę, nie mógł tego znieść i 

poradził weterynarzowi, by dał krowie zastrzyk i zakończył jej życie. Zatem, niekiedy 

musimy skrzywdzić kogoś, aby mu pomóc w cierpieniu. Jedynym sposobem na 

kroczenie ścieżką ahinsy jest uznanie jedności atmy, która jest obecna we wszystkich 

istotach żywych, i traktowanie ich jako równych.  

Wielbiciel przyszedł do guru i poprosił o mantrę. Guru dał mu asztakszari 

(ośmiosylabową) „Om namo Narajana” i kazał mu odejść. Gdy on odszedł na pewną 

odległość, guru przywołał go z powrotem. Powiedział mu, że nie ma pożytku z 

samego powtarzania słów mantr i poradził mu, aby myślał o Wisznu i potem 

wypowiadał tę mantrę. Wielbiciel zgodził się i ruszył w drogę powrotną. Po przejściu 
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pewnej odległości, guru znów go przywołał. Ostrzegł go, że w umyśle powinien mieć 

tylko postać Wisznu i myśleć o mantrze i że nie powinien dopuszczać do umysłu 

postaci psa lub małpy. Zaraz gdy usiadł do medytacji, zaczął myśleć, że do głowy nie 

ma mu przychodzić postać psa i małpy. W ten sposób cały czas myślał o psie i małpie, 

a Wisznu wcale nie przychodził mu na myśl. W tej niepokojącej sytuacji zaczął 

zastanawiać się, dlaczego guru w ogóle powiedział mu o psie i małpie. Czy pies i 

małpa nie dają mu spokoju na skutek błędu guru? Poszedł jeszcze raz do guru i upadł 

mu do stóp. Powiedział, że mantra, którą otrzymał wraz z sugestią używania postaci 

Wisznu, uszczęśliwiła go, ale gdy usłyszał o psie i małpie, te dwie formy ciągle go 

prześladują i nie zaznaje spokoju.  

Guru powiedział wielbicielowi: „Prosiłem cię, abyś myślał o postaci Wisznu. 

Co oznacza postać Wisznu? Wisznu jest wszechobecny, więc gdy myślisz o nim, 

różne rzeczy przychodzą do głowy. Nie ma w tym nic złego. Nawet gdy na myśl 

przyjdzie ci pies, znaczy to po prostu, że Wisznu jest wszechobecny. Gdy przyjdzie 

małpa i myślisz o niej jako aspekcie wszechobecnego Wisznu, niczemu to nie szkodzi. 
Wymieniłem te dwie rzeczy, abyś uświadomił sobie jedność Wisznu i jego 

wszechobecność.” 

Mamy ludzkie ciało. Jest w nim ręka, nos, twarz itd. Są to składniki ciała. Jeśli 

oddzielicie wszystkie takie części, gdzie będzie ciało? Wszystkie składniki i narządy 

razem składają się na ciało. Podobnie, aspekt Wisznu łączy wszystkie formy. Riszi 

starożytności wpajali swoim uczniom taką jedność, stosując różne metody i różne 

środki. 

 

Uczniowie i studenci! 

Jeśli macie święty zamiar zdobycia tej wiedzy, musicie wejść do 

społeczeństwa, dostrzec w nim jedność, zrozumieć, że w każdej osobie znajduje się 

jeden i ten sam duch atmy . Musicie też zrozumieć, że obecna w was wiara jest również 

tą samą wiarą, którą ma każdy inny. Nie powinniście zniechęcać się myślą, że dojście 

do takiego zrozumienia może okazać się niemożliwe, i przez to w ogóle nie próbować. 
Różne rzeczy można osiągać przez sadhanę (praktykę duchową) i ponawianie 

wysiłków. Czas tracimy różnorako. Jeśli ułamek marnowanego czasu wykorzystamy 

na sadhanę, bez wątpienia możemy poprawić swoje życie. 

Tak jak człowiek, który buduje mur, ciągle wznosi się wraz z nim, tak też 

ciągle wznosi się osoba prowadząca sadhanę. Ten, kto nie prowadzi sadhany, żyje jak 

człowiek, który ciągle kopie studnię i zapada się coraz głębiej. Takie wątpl iwości 

mogą nachodzić tylko kogoś, kto ma nieczysty umysł. W czystym umyśle nie ma 

miejsca na tego rodzaju wątpliwości. Sami możecie ocenić to, jak nieczysty macie 

umysł, na podstawie nachodzących was wątpliwości lub niezachwianego umysłu. 

Musicie stopniowo pozbywać się wątpliwości i wahań i nabrać mocnej wiary w swój 

umysł. Czy na tej ziemi nie rządziło wielu władców, którzy pysznili się swoją chwałą? 

Gdzie oni są? Czy widzimy ich obecnie? Czy brakuje ludzi, którzy dokonali wielkich 

rzeczy? Gdzie oni są? Czy widzimy ich dzisiaj? Gdy będziemy polegać na tym ciele, 

w którym z dnia na dzień ubywa życia, i nie wykorzystamy dobrze czasu, będziemy 

marnować życie. Człowiek zapomina o swojej prawdziwej naturze, gdyż chce 
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zaspokajać pragnienia zmysłowe, polegając na tym ludzkim ciele, które wcześniej czy 

później upadnie. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Jak wiecie, kropla na końcu liścia na drzewie może spaść w każdej chwili. 

Podobnie, nasze ciało może upaść w każdej chwili. Z odejściem życia ciało staje się 

jak pusta łodyga bambusa. Młodzi ludzie koniecznie powinni zrozumieć tę prawdę i 

podążać za atmą. Niewątpliwie powinniście nabyć wiedzę, która odnosi się do życia 

codziennego. Dopóki człowiek żyje, pożywienie jest mu niezbędne. Dopóki człowiek 

żyje, musi wykonywać jakąś pracę. Ale nie może to być cel waszego życia. W ciągu 

życia możecie posiąść wiele rzeczy, ale kiedy opuścicie to ciało i odejdziecie, nie 

pójdzie z wami żadna z tych rzeczy. Stopniowo utrwalając takie idee w swoim umyśle, 

powinniście uświadomić sobie, że ciało otrzymaliście po to, aby wykonywać jakąś 

dobrą pracę i pomagać innym. 

Ciało jest instrumentem. Swój cel powinniście osiągnąć, korzystając z tego 
instrumentu i polegając na nim. Ciało jest świątynią. Jest ono rydwanem dla dźiwy 

(duszy), która w nim podróżuje. Przed użyciem samochodu kilkakrotnie pomyślimy, 

czy na pewno droga, którą pojedziemy, jest właściwa. Analogicznie, zanim 

wyruszycie swoim samochodem tego ciała na drogę życia, powinniście zbadać naturę 

tej drogi. 

Ten rydwan jest święty i należy go użyć do podróży po świętej drodze ku 

świętemu celowi. Jeśli mamy mocną wiarę w ten aspekt, pod żadnym pozorem nie 

zgodzimy się poprowadzić naszego ciała złą drogą.  

Aby móc osiągnąć cztery puruszarthy (cele życia) – dharmę, arthę, kamę i 

mokszę (prawość, dostatek, spełnienie pragnień i wyzwolenie) – musicie mieć zdrowe 

ciało. Aby mieć zdrowe ciało, musicie stosować właściwą dietę. Ale nie wchodźcie do 

tego świata z jakąś niejasną ideą, że coś posiądziecie. Z uwagi na dobre życie i dobre  

zdrowie, w swoim codziennym życiu możecie podjąć fizyczny wysiłek. Jednak nie 

wchodźcie na ścieżkę, której nie rozumiecie. To zrujnuje wam życie. Możecie 
podejmować się dowolnego zadania, ale róbcie to w imieniu Boga i dla Jego 

przyjemności. 
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26. Dobre towarzystwo pozwoli ci zachować swoją dobroć 
 

Tak jak szczur zostaje uwięziony w klatce, gdyż nie 

potrafi oprzeć się pokusie przynęty w pułapce, tak 

samo człowiek traci wielkie szczęście i błogość 

pochodzące z wiedzy o brahmanie dlatego, że nie 

potrafi wyzbyć się chęci doznawania wielu 

zmysłowych atrakcji tego świata. 

 

Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 

Ludzka istota jest jak nasienie. Tak jak nasienie po wykiełkowaniu wyrasta na 

roślinę, jak roślina, gdy urośnie, staje się drzewem, tak też ludzka istota rodzi się, 

wzrasta, zmienia się i ulega transformacji, dochodzi do pełni ludzkiej natury, by w 

końcu, przeszedłszy rozmaite etapy, osiągnąć swoje przeznaczenie.  

Człowiek ma do dyspozycji dwa rodzaje wiedzy. Jeden to wiedza, która odnosi 

się do powszedniego świata. Drugi rodzaj wiedzy wiąże się z wyższym światem, 

światem ducha. Pierwszy pomaga w życiu codziennym bądź w zapewnianiu środków 

do życia. Drugi prowadzi was do ostatecznego przeznaczenia, celu całego życia. 

Korzystając z wiedzy, która odnosi się do świata, możecie wieść życie codzienne. 

Dzięki takiemu życiu normalnie możecie wypracować sobie dobrą reputację i pozycję 

w społeczności, w której żyjecie. Tę wiedzę wykorzystujecie także przy spełnianiu 

swoich odpowiedzialności i wypełnianiu obowiązków. Można powiedzieć, że wiedza 

ta pozwala wam żyć w pokoju w otaczającym świecie. Dzięki niej możecie nabyć 

zdolność i siły pozwalające na dostatnie życie. 
Drugi rodzaj wiedzy, który odnosi się do wyższego świata, świata ducha, 

pozwala odpowiedzieć na pytania typu „Kim jestem? Dlaczego tu przyszedłem? Co 

jest podstawą życia? Jaka jest tajemnica mojego życia?” itd. By odpowiedzieć na takie 

pytania, potrzebujecie drugiego rodzaju wiedzy. Aby na nie odpowiedzieć, musimy 

dostrzegać jedność całego stworzenia. W rzeczywistości wiedza doczesna i duchowa 

są tym samym i są nierozerwalnie ze sobą związane. Są jak dwie strony tego samego 

medalu. Są jak dwa skrzydła jednego ptaka. Są jak dwa koła wózka. Musicie 

zrozumieć, że nie są czymś odrębnym czy oddzielnym. Powinniśmy harmonizować te 

dwie gałęzie wiedzy, uznawać ich związek i zgodnie z tym wieść życie. 

Chociaż jesteśmy głęboko pogrążeni w sprawach odnoszących się do 

powszedniego materialnego świata, powinniśmy zawsze pamiętać nasz związek ze 

światem ducha i działać z pełną świadomością świata ducha. Wielokrotnie widzimy 

kobiety wracające do domu z dzbanem pełnym wody na głowie, a mimo to 

utrzymujące równowagę. Podobnie człowiek, chociaż zaangażowany w wypełnianie 

swoich codziennych zobowiązań w materialnym świecie, cały czas powinien skupiać 
uwagę na sprawach ducha i utrzymywać spokój.  

Gdy tancerka tańczy, uważnie porusza kończynami w takt rytmu, a przy tym 

bacznie zważa na zasadnicze elementy swojego tańca. Tak samo człowiek, 

wypełniając swoje codzienne obowiązki i wykonując codzienne prace, musi przy tym 
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utrzymywać uwagę skupioną na sprawach duchowych. Ten rodzaj uwagi stał się 

obecnie tak wielką rzadkością, że na przytoczenie nie znajdziemy nawet jednego 

przykładu. 

Nawet osoba zajęta dhjaną (medytacją) zaczyna myśleć o rozmaitych rzeczach 

i nie może skoncentrować się na celu. Jej uwaga jest chwiejna. Jest to po prostu skutek 

słabości oddania. Gdy wiara jest głęboka, taką koncentrację niewątpliwie można 

osiągnąć. 

Mieszkańcy Bharatu nauczyli się oddawać cześć ludziom. Nie nauczyli się 

jednak ich rozumieć. Oddają cześć awatarom, takim jak Rama i Kriszna, wierząc, że 

to Bóg rodzi się na tym świecie w ludzkiej postaci. Nie zrozumieli jednak, że Rama, 

Kriszna i inni awatarzy są jedynie idealnymi wzorami człowieka. Takie boskie istoty, 

które rodzą się w społeczeństwie, są idealnymi przykładami  ludzkiej istoty. Do chwili, 

gdy nauczymy się praktykować to, co oni demonstrują, powinniśmy już też nauczyć 

się ich rozumieć. Jak słaba osoba, która nie jest w stanie zrozumieć nawet ludzkiej 

natury i ludzkich aspektów, ma zrozumieć aspekty boskiej natury? Ramę, Krisznę i 
inne przykładne postacie możemy wynieść na pozycję boskiego awatara tylko wtedy, 

gdy będziemy rozumieć je jako ideały ludzkiej istoty.  

Dzisiaj oddajemy cześć awatarom w formie figur i zdjęć, ale nie naśladujemy 

ideałów, które oni nam przedstawili. Ponieważ nauczyliśmy się akceptować to, że 

awatar jest tożsamy najwyższemu Bogu, powinniśmy też zaakceptować to, że ideały, 

które oni ustanowili, należy praktykować.  

Niestety, dzisiaj awatara nazywamy Bogiem, ciągle powtarzamy słowo „Bóg” i 

oddajemy mu cześć, ale nie przyjmujemy jego poleceń i wypowiedzi. Po prostu 

odstawiamy je na bok. Ten rodzaj oddawania czci, któremu nie towarzyszy 

praktykowanie, należy traktować jako czyste postępowanie na pokaz, a nie oddanie.  

Duża część ludzi na tym świecie oczekuje łatwiej ścieżki. Ludzie chcą cieszyć 

się szczęściem bez dokładania starań. Niczego nie da się osiągnąć bez wysiłku i bez 

prowadzenia prawdziwej sadhany (praktyki duchowej). Oni jednak nie potrafią 

dostrzec tego podstawowego faktu. Ci oportuniści, jak psy, które rywalizują między 
sobą o jedzenie i uciekają z porwaną niewielką porcją, też rywalizują ze sobą i robią 

wszystko, by skwapliwie skorzystać z okazji i uciec z nią.  

Człowiek utracił zdolność rozróżniania między rzeczami trwałymi i 

nietrwałymi. Dlatego, że stracił tę zdolność, tylko ekscytuje się i działa w stanie 

podniecenia. Człowiek nie potrafi zrozumieć nawet tego, że to podniecenie jest jego 

słabością. Gdy spełniają się jego pragnienia i ambicje, jest szczęśliwy i zadowolony. 

Gdy się nie spełniają, złości się i nawet nie próbuje znaleźć przyczyny swojego 

niepowodzenia. 

Ludzie przede wszystkim powinni zastanowić się, czy te pragnienia i ambicje 

są im potrzebne i dobre dla nich. Nie potrafiąc rozróżniać, rozwijają pragnienia, 

których nie powinni rozwijać. Gdy takie pragnienia nie spełniają się, zaczynają 

oskarżać i obwiniać Boga. Tacy ludzie przeżywają wielkie szczęście, gdy otrzymają 

to, czego chcą, i ciągle sprawiają kłopoty i szkodzą innym ludziom. Ci ludzie zawsze 

patrzą w dół, nigdy nie podnoszą wzroku. Chcą mieć rzeczy, które do nich nie należą, 

nie przykładając się i nie czyniąc żadnych wysiłków. Jak tacy ludzie, którzy mają tak 
złe cechy, mogliby w ogóle wstąpić na ścieżkę, która jest dla nich dobroczynna i 
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zdrowa? Młodzi ludzie, tacy jak wy, powinni zrozumieć znaczenie dwóch wielkich i 

świętych cech: moralności i poświęcenia. Dopóki wzdychamy do rzeczy materialnych, 

które znajdują się wokół nas, będziemy trwali w takim stanie, w jakim jesteśmy. 

Powinniśmy próbować zrozumieć i dociekać odpowiedzi na takie pytania jak „Kim 

jest człowiek? W jakim celu przyszedł na ten świat?” Ciągle mówimy o poświęceniu. 

Powtarzamy słowa prema i ahinsa (miłość i niekrzywdzenie), ale nie wcielamy w 

życie tych wartości. Udajemy, że wierzymy w Boga. Wciąż ogłaszamy wszystkim, że 

mamy wiarę w Boga. Gdybyśmy naprawdę wierzyli w Boga, nie robilibyśmy takich 

rzeczy. Wszystko, co człowiek robi, zdaje się służyć tylko promocji jego własnych 

interesów lub samolubnych interesów jego rodzin. Ma on zawężony ogląd i w ogóle 

nie myśli o bezinteresownej pracy czy zrobieniu czegoś pożytecznego dla innych.  

Istnieje wielu nieszczęsnych ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać 

nadarzających się świętych sposobności. Jakie znaczenie ma otrzymana okazja dla 

kogoś, kto nie może cieszyć się szczęściem i błogością? Jaki pożytek z rzeki, w której 

płynie duża ilość wody, dla psa, który może tylko rozchlapywać wodę? W 
rzeczywistości w życiu otrzymujemy wiele świętych okazji. Jeśli nie korzystamy z 

nich i nie dyskutujemy o ich wartościach, marnujemy czas i życie. 

 

Uczniowie i studenci! 

Przez ostatni miesiąc dowiedzieliście się wielu rzeczy, które są niezbędne dla 

szczęśliwego życia człowieka. Te rzeczy, o których słuchaliście  przez miniony 

miesiąc, i sytuacje, z którymi się spotykaliście w tym czasie, powinny zostać 

utrwalone w waszych umysłach. Tylko wtedy będziecie mogli iść świętą ścieżką, a 

wasze życie może posłużyć jako idealny wzór dla innych.  

Oto mały przykład. Powszechnie dzieje się tak, że na skutek zdenerwowania 

lub w stanie chwilowego szczęścia, ludzie w tym czasie wykazują inne podejście. 

Można to nazwać chwilową lub przelotną wajragją (nieprzywiązaniem lub 

wyrzeczeniem). W północnych Indiach żył człowiek prowadzący młyn. Kiedyś 

poszedł w miejsce, gdzie prezentowano dobrą Hari kathę (Opowiadanie o Panu). 
Autor tej historyjki o oddaniu Bogu na samym początku stwierdził, że nie ma daru 

większego niż dar pożywienia. Zadał też pytania: „Czy istnieje bóg większy niż matka  

i ojciec? Czy istnieje szlachetniejsze postępowanie  moralne niż przestrzeganie 

prawdy? Czy istnieje dharma wyższa niż przysługa w potrzebie? Czy istnieje coś 

pożyteczniejszego niż trzymanie się towarzystwa dobrych ludzi? Czy istnieje wróg 

większy niż gniew? Czy istnieje ludzka choroba gorsza niż bycie zadłużonym? Czy 

istnieje bogactwo większe niż trwała dobra reputacja?” Ponadto stwierdził, że 

skutkiem karmienia ludzi głodnych będzie wielkie dobro.  

Wysłuchawszy tych stwierdzeń, właściciel młyna wrócił do domu. Tu 

pomyślał, że dając pożywienie potrzebującym, odniesie korzyść w postaci dobrych 

skutków, więc jeszcze tego samego dnia przystąpił do działania. Niestety, kierował się 

w tym bardzo wąskim i szkodliwym pojmowaniem. Posiadał w magazynach dużo 

pszennej mąki, która psuła się już od wielu miesięcy. Zaczął z tej mąki robić chleb, by 

go rozdawać biednym ludziom. Mąka była tak zepsuta, że nie ruszały jej nawet 

mrówki i inne owady. Żona właściciela młyna była bardzo dobrą kobietą. Była też 
bardzo pobożna. Mówiła do męża: „Jaki sens ma rozdawanie takiej mąki? Mamy w 
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młynie bardzo dużo mąki. Dlaczego nie weźmiesz trochę dobrej mąki i nie nakarmisz 

choćby kilku ludzi? Po co dawać złą mąkę wielu ludziom?” Ale te słowa na 

gospodarzu nie zrobiły żadnego wrażenia.  

Żona czekała na okazję udzielenia mężowi lekcji. Pewnego dnia przygotowała 

chleb z dodatkiem zepsutej mąki i, gdy mąż przyszedł na posiłek, podała mu ten chleb 

na talerzu. On bardzo się rozzłościł. Żona dobrymi słowami łagodnie tłumaczyła, że 

musimy przyjąć skutki każdego działania w niebie albo piekle. Rodzaj zasianego 

ziarna określa naturę otrzymanej rośliny. Powiedziała: „Rodzaj daru, jakim raczysz 

ludzi w tych dniach, jest bardzo zły, więc konsekwencje tych niegodziwych czynów 

zaprowadzą cię do piekła, a tam będą dawać ci ten sam rodzaj chleba. Tam jadłbyś 

taki zepsuty chleb po raz pierwszy, więc byłoby ci trudno to znieść. Lepiej będzie 

więc, jeśli przyzwyczaisz się do jedzenia takiego chleba już teraz. Tam nie będziesz 

mógł otrzymywać dobrego chleba. Abyś nabrał praktyki, od teraz będę podawała ci 

taki chleb.” 

Czyny, jakich dokonujemy dzisiaj, określją skutki, jakimi będziemy się cieszyć 
w przyszłości. Musicie wykonywać dobrą pracę i czerpać z niej dobre skutki. Czy 

siejąc nasiona cytryny możemy oczekiwać owoców mango? Czy siejąc nasiona mango 

możemy oczekiwać cytryn z takiego drzewa? Ludzka istota powinna to uznać i 

rozwijać święte idee i myśli oraz prowadzić święte działania teraz, aby w przyszłości 

móc zbierać święte owoce.  

 

Uczniowie i studenci! 

Do jutra będziemy musieli zakończyć wszystkie nasze programy, a potem wy 

musicie wrócić do swoich miejsc zamieszkania. Abyście mogli tam zaprezentować 

swoje życie jako przykład świętego ideału, musicie tutaj zebrać stosowne siły. Jeśli 

wasze myśli pozostaną święte tylko do czasu, gdy tu przebywacie, a gdy wrócicie do 

siebie i wasze myśli i ideały zmienią się zależnie od tamtego środowiska, będzie to 

znaczyć, że w istocie nie nabyliście tutaj niczego trwałego.  

Gdy wasi rodzice zobaczą was po powrocie, powinni zauważyć przemianę i 
bardzo się z tego ucieszyć. Wszystkie złe idee i stare myśli powinny już was opuścić. 

Jaki sens oddawać uszkodzone i sypiące się samochody do warsztatów, gdy wracają 

stamtąd w takim samym stanie? Przynajmniej od dzisiaj powinniście zostawić w 

Brindawanie wszystkie sworznie, nakrętki, i śruby, które przestały pełnić w was swoją 

rolę, i na zewnątrz pokazać się z nowymi sworzniami, nakrętkami, i śrubami. Tą 

zmianą idei w swoich sercach powinniście dawać przykład, aby ludzie, z którymi 

będziecie się kontaktować, też mogli zmienić swoje zwyczaje.  

 

Uczniowie i studenci! 

To, co nazywamy współczesnym światem, nie jest trwałe. Jest to mithja 

(mieszanina prawdy i fałszu) w czystej postaci. Nie wiemy kiedy, w jakiej chwili i w 

jaki sposób przyjdzie nasz koniec. Wszystkie nasze środki i energie poświęcamy na 

zadowalanie tak przelotnego ludzkiego ciała. Wszystko, co posiądziemy, wszystkie te 

zdobycze któregoś dnia musimy porzucić. Czy żyjemy, czy umrzemy, powinniśmy 

zachować dobre imię. Na świecie zostaje trwale tylko wasze imię i reputacja. Nie 
dajcie się przyćmić przez własne myśli: zrobię to, zrobię tamto, zdobędę to, zdobędę 
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tamto. Są to tylko wyimaginowane słowa rzucane na wiatr. Musicie dobrze 

wykorzystać czas, który otrzymaliście, żyjąc w społeczeństwie i służąc ludziom na 

wsi. 

Skoro już uczestniczycie w tych letnich seminariach i spędziliście swój czas w 

tym świętym otoczeniu, świętość tego miejsca powinniście głęboko utrwalić w swoich 

umysłach.  

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Nie ma potrzeby ustanawiania nowego społeczeństwa. Naszym obowiązkiem 

jest rozpoznanie tego dobra, które już w nas istnieje. Organizacje Sai nie mają 

samolubnych celów. Chcą pomagać wszystkim religiom i wszystkim dźiwom (istotom 

żywym). Mogą być akceptowane przez każdego. Nie zostały ustanowione w celu 

promowania jakiegoś imienia. Nie znaczy to, że w organizacji tej nie ma osób, które są 

samolubne. Ale takimi ludźmi ani takimi ideami nie powinniście się przejmować. Wy 

powinniście stać się bezinteresowni i powinniście włączyć się do organizacji z duchem 
bezinteresowności. Dopóki jesteście w tym otoczeniu, możecie myśleć, że są to 

wszystko bardzo święte i dobre idee. W chwili, gdy wejdziecie do świata na zewnętrz, 

sytuacja stanie się inna. Wasze idee na pewno zmienią się, gdy stąd wyjdziecie. Ale 

jeśli wasze towarzystwo na zewnątrz też będzie dobre, wtedy będziecie mogli na 

dłużej zachować te święte ideały.  

Oto mały przykład. Jeśli naczynie z gliny napełnicie wodą i zostawicie na jakiś 

czas, po kilku dniach stwierdzicie, że trochę wody ubyło. Przyczyna leży w tym, że 

gliniane naczynie w pewnym stopniu przepuszcza wodę, która wyparowuje, gdyż na 

zewnątrz jest bardzo sucho. Jeśli jednak to naczynie pełne wody umieścicie w 

środowisku wody, wody w naczyniu nie będzie ubywało. Podobnie, gdy naczynie 

swojego serca wypełniliście duchową esencją, to chociaż na początku byliście 

niewierzący, dzięki duchowej esencji w naczyniu waszego serca z przyjemnością 

odbieraliście otoczenie, które jest pełne duchowości. Zatem, jeśli pójdziecie do 

środowiska pełnego duchowej esencji, wasza wiara nie wyparuje. Gdy pozostaniecie w 
takim środowisku ciągle przez kilka lat, później nie zagrozi wam niebezpieczeństwo 

osłabienia esencji w waszym sercu.  

Jesteście jeszcze młodzi. Wasze młode umysły są jeszcze trochę chwiejne. 

Gdyby chcieć opisać naturę młodego człowieka, można ją porównać do zachowania 

stu małp. Biorąc to pod uwagę, gdy wrócicie, powinniście wstąpić do Organizacji Sai. 

Udzielając się w tym dobrym towarzystwie, powinniście działać dl a dobra reszty 

świata. 
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27. Nie zapominaj o Bogu, nie wierz w świat, nie obawiaj 

się śmierci 
 

Tak jak dobra strawa, która przychodzi do kogoś, kto 

pościł przez ostatnie 10 dni, jak potężna ulewa, która 
przychodzi do wyschniętych i pustych zbiorników 

wody, jak dziecko rodzące się w rodzinie, która od 

dawna czekała na dzieci, jak fortuna przychodzi do 

bardzo biednego człowieka, tak Śri Sathya Sai 

przyszedł do Puttaparthi w czasie całkowitego zaniku 

dharmy wśród ludzi. Cóż lepszego mogę powiedzieć 

wam, którzy zebraliście się na tym zgromadzeniu? 

 

Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta! 

Czas umyka jak gdyby był zdmuchiwany przez silny wiatr. Podobnie też czas 

życia każdego topnieje jak bryła lodu. Mimo to człowiek tylko posuwa się do przodu, 

nie rozpoznając swoich obowiązków. Czy takie jest przeznaczenie człowieka? Czy do 

tego sprowadzają się jego ambicje? Czy jest to wszystko, co spełni w swoim życiu? 

Czy, urodziwszy się w tym świętym kraju Bharat, osiągnąwszy ludzkie narodziny, 

które niełatwo osiągnąć, człowiek w ten sposób ma spędzać życie? 
Marzenie senne jest tylko grą naszego umysłu. Jawa też jest przejawem naszego 

umysłu. Obie te rzeczy są nieprawdziwe. Człowiek, nie potrafiąc dostrzec tej prawdy, 

myli prawdę z nieprawdą i nieprawdę z prawdą. Ludzkie ciało w rzeczywistości wiąże 

się z anandą, czyli błogością, i zostało nam dane, abyśmy mogli dostąpić wizji 

paramatmy. Głównym zadaniem człowieka jest poznanie tajemnicy i prawdy kryjącej 

się za życiem. Marnujemy czas tak, jak człowiek, który ścina drzewo sandałowe na 

opał. W złotym garnku próbujemy gotować coś bardzo pośledniego. Ciało, które 

otrzymaliśmy w celu poszukiwania prawdy, używamy w poślednich celach. W istocie 

musimy szukać kamienia szlachetnego w prochu ziemi. Takiego kamienia nie da się 

znaleźć na czubku drzewa. Podobnie, perły mądrości można znaleźć jedynie w 

ludzkim ciele, które jest tylko prochem. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.” 

Jeśli chcemy ustanowić pokój na tym świecie, musimy oczyścić własne umysły. 

Ludzie mówią o pokoju, ale w działaniu wykazują przemoc. W rękach trzymają 

bombę atomową, a ciągle głośno proklamują potrzebę pokoju. Nawet gdy dosięgniecie 
księżyca, nie będziecie mieli spokoju i szczęścia. Zamiast w tak niespokojnym świecie 

w pełni zawierzyć Bogu, my kreujemy dalsze niepokoje. 

 

Uczniowie i studenci! 

Całą swoją nadzieję pokładam w młodzieży. Dzisiejsza młodzież to przyszli 

obywatele i to oni będą odpowiedzialni za pomyślność Bharatu. Dobro i zło kraju 

zależy od młodzieży. 

Przez te 30 dni mieszkaliście w Brindawanie i swój czas spędzaliście w sposób 

niebiański. Przyjmujemy, że dzisiaj letnie seminaria dobiegły końca. Ale nasze 
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seminaria nie kończą się żadnego dnia. Do dzisiaj mieszkaliście w Brindawanie i tutaj 

przeżywaliście radość. Ale od dzisiaj musicie sprawić, by Brindawan mieszkał w 

waszym sercu. Do dzisiaj siadywaliście w tym audytorium. Od dzisiaj musicie wziąć 

do serca wszystkich tych ludzi i wszystko, czego się w tym audytorium nauczyliście. 

Jeśli zdołacie rozwinąć w sobie taką postawę, nie będzie miejsca na różnice miedzy 

wami. 

 

Uczniowie i studenci! 

Żadna całkowicie zdrowa osoba nie chce iść do lekarza. Osoba, która jest 

zdrowa i dobrze się czuje, nie zechce poddać się badaniom lekarskim. Tylko ktoś z 

dolegliwościami zdrowotnymi idzie do lekarza i zadaje wiele pytań na temat swojego 

zdrowia. O ile w człowieku coś nie szwankuje, nie zechce spotkać się z drugim 

człowiekiem. Ponieważ wszyscy przybyliście tutaj, oznacza to, że w każdym z was 

jest jakaś wada. Chcecie pozbyć się tych usterek i zyskać spokój. Przybyliście tutaj, by 

zrzucić z siebie niskie idee i rozbiegane myśli a zabrać ze sobą trwałą prawdę. 
Przyszliście tutaj, mając na widoku nabycie nowych idei, nabycie dobrych idei i 

uczynienie swojej ścieżki życia usłaną różami. To zadanie realizowaliście przez 

minione 30 dni. 

Wielu z was nie chce wracać. Pamiętajcie jednak, że Swami jest z wami. Nie 

powinniście żywić wrażenia, że powrót jest czymś niechcianym i narzuconym. Takie 

są ideały Sai. Tak jak diament ma wiele różnych faset, tak też Sai ma wiele różnych 

faset. Jest on w was wszystkich. Chociaż diament ma wiele faset ze wszystkich stron, 

to środkowa jego część jest połączona z nimi wszystkimi. Zatem, chłopcy i 

dziewczęta, wszyscy powinniście rozwinąć się w promienie, które emanują z tego 

środka. Idźcie i ustanówcie tę formę sewy (służby), którą tutaj wybraliście. 

Kwiat lotosu ma liczne płatki, ale wszystkie są połączone ze środkową częścią. 

Sathya Sai stanowi tę centralną część lotosu, a wy jesteście połączeni z nią jak płatki.  

Młodzi ludzie, powinniście rozwinąć ducha poświęcenia. Gdy go rozwiniecie, 

powinniście zrozumieć, że nie ma różnic wynikających z religii. Powinniście 
ustanawiać jedność wszystkich religii. Zawsze powinniście starać się służyć innym. 

Musicie przywracać i podtrzymywać świętą kulturę Bharatu. Przyswajając sobie 

świętą esencję naszej kultury, którą poznawaliście przez ubiegłe 30 dni, doznawaliście 

pewnego rodzaju błogości. Musicie także w przyszłości starać się to kontynuować. 

Zapomnieć o tym, co wysłuchaliście, zaraz po opuszczeniu tego miejsca, nie przystoi 

ludzkiej naturze. 

 

Uczniowie i studenci! 

Musicie mocno panować nad umysłem. Baczcie, by nie zapanowały nad wami 

niegodne pragnienia umysłu. Musicie służyć swoim rodzicom, swojej społeczności i 

krajowi. Jest to prawdziwa postać jogi. Tego rodzaju jogi musicie doświadczać na co 

dzień. Musicie dojść do wielu rzeczy na polu dharmy, religii i duchowości. Nikt nie 

jest w stanie praktykować tego wszystkiego, ale musicie wybrać kilka rzeczy i 

zastosować je praktycznie w życiu codziennym. Najważniejsze, byście codziennie, od 

rana do wieczora, mieli na uwadze trzy zasadnicze nakazy: nie zapominaj o Bogu, nie 
wierz w świat i nie obawiaj się śmierci. Te trzy rzeczy są niezbędne w waszym życiu. 
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Musicie zapomnieć wszystkie krzywdy wyrządzone wam przez innych. Musicie 

zapomnieć także o każdej waszej przysłudze udzielonej innym. Jeśli będziecie ciągle 

myśleć o doznanej od kogoś krzywdzie, będziecie próbować w odwecie zaszkodzić 

tamtej osobie. Odwzajemnianie krzywdy jest grzeszne. Nie powinniście popełniać  

takiego grzechu. Zapominając o dobru uczynionym innym, nie będziecie od innych 

oczekiwać odwdzięczenia. Jeśli zaś oczekujecie czegoś w odpłacie i nie dostaniecie 

tego, będziecie musieli ponownie się urodzić. 

Nie powinniście uczestniczyć w transakcjach związanych z cyklem narodzin i 

śmierci. Niestety, dzisiaj wielu ludzi wkraczaja na duchową ścieżkę tak jak gdyby była 

to ścieżka biznesu. Mam nadzieję, że nie będziecie robić takich rzeczy, że rozpoznacie 

prawdę i sprawicie, że wasze życie będzie owocne i celowe. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Błogość i szczęście, których doświadczyliście tutaj, powinny zainspirować was 

do obdarzenia taką samą błogością i szczęściem waszych przyjaciół w swoim miejscu 
zamieszkania. Nie powinniście stać się samolubni. To, czego nie możecie uzyskać 

pracą lub z racji urodzenia, możecie uzyskać przez poświęcenie.  

Musimy też właściwie rozumieć znaczenie słowa dharma. Uważamy, że nasze 

obowiązki to nasza dharma. Tak nie jest. Naszą prawdziwą dharmą jest robienie 

czegoś, co przynosi innym przyjemność i szczęście. Ale cokolwiek robimy, nie 

powinno to ograniczać wolności, którą cieszą się inni.  

Powinniśmy zważać, by nie robić tego, co uważamy za złe u innych. 

Powinniśmy też zwrócić uwagę na zachowania innych, za które są oni poważani, i we 

własnym postępowaniu robić tylko to, co uważa się za godne szacunku.  

Dzisiaj człowiek broni swojej godności i szacunku do siebie, ale nie uważa za 

niezbędne chronić godności innych i szacunku do nich. Skwapliwie próbujemy 

znaleźć wady u innych, ale w ogóle nie staramy się znaleźć wad obecnych w nas. Gdy 

podejmiemy się poszukania własnych wad i znajdziemy je, wówczas doświadczymy 

właściwego rodzaju błogości. Na skutek doszukiwania się wad u innych, nasz umysł 
staje się grzeszny. 

Serce jest jak soczewka aparatu fotograficznego. Nasz umysł jest jak klisza w 

tym aparacie. Myśli przychodzące do umysłu zostają utrwalone na tej kliszy. Dlatego 

nie możemy pozwalać złym myślom na wstępowanie do umysłu.  

Mam nadzieję, że skupicie uwagę na tak świętyc h rzeczach i dzięki temu 

poczujecie zadowolenie z siebie. To, co powinniście wiedzieć, już wiecie. Ale jeśli 

wiedząc to nie będziecie próbowali tego doświadczyć, wiedza ta zostanie 

zmarnowana. 

Pewien człowiek przyszedł do Sokratesa i powiedział: „Ty wiesz wszystko.” 

Sokrates odparł: „Nie wiem wszystkiego. Wiem tylko jedną rzecz.” „Co to za jedyna 

rzecz, która wiesz?” –  spytał przybyły. Sokrates odpowiedział: „Wiem jedno; wiem, że 

nic nie wiem.” Wy teraz myślicie, że wiecie wszystko. Gdy ktoś przyjdzie i powie: 

„Byłeś lub byłaś na Letnich Seminariach Sathya Sai. Czy wiesz już wszystko?” W tej 

sytuacji powinniście zachować się tak, jak gdybyście nic nie wiedzieli. Dopiero gdy 

zastosujecie te rzeczy w praktyce, możecie mieć przekonanie, że je znacie. Gdy mamy 
odczucie, że wiemy wszystko, okaże się, że wygląda to, jak gdyby pochodziło z 
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książek; lepiej żeby tam zostało. Mam nadzieję, że to, co przeczytacie w książkach, 

osadzicie w głowie, a potem będziecie stosować w praktyce.  

 

Uczniowie i studenci! 

Gdy wrócicie do siebie, powinniście postarać się nawiązać jakiś kontakt z 

Organizacją Śri Sathya Sai. Rodzicom powinniście pokazać ważne zmiany, jakie 

zaszły w waszym zachowaniu. 

W dawnych czasach, gdy uczniowie wracali do swoich domów po zakończeniu 

nauki, riszi zwykli mówić im różne rzeczy, takie jak „Czcij matkę jak Boga, czcij ojca 

jak Boga, czcij nauczyciela jak Boga, mów prawdę, podążaj ścieżką dharmy.” 

Uczniowie chronili otrzymane nakazy tak, jak gdyby były cennymi klejnotami. Przez 

resztę swojego życia zachowywali je i chronili jako swoją broń.  

Mam nadzieję, że także obecnie zachowacie te święte sentencje w pamięci. 

Potraktujcie je poważnie i rozwińcie się w przyszłych obywateli pracujących na rzecz 

swojej ojczyzny. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest miłość do  ojca i matki. 
Zaraz po powrocie stąd musicie zacząć przyjmować polecenia rodziców. W 

przyszłości wasze dzieci będą was szanować jako rodziców tylko wtedy, gdy teraz 

będziecie okazywać szacunek swoim rodzicom. Jeśli dzisiaj będziecie ignorować 

rodziców i nie okazywać im szacunku, dokładnie takie samo lekceważenie i brak 

szacunku spotka was w przyszłości ze strony waszych dzieci. 

 

Uczniowie i studenci! 

Rodzice zapewnili wam wszelkiego rodzaju ochronę, poświęcili swoje wygody, 

by opiekować się wami. Jeśli wy z kolei wykażecie się brakiem szacunku w stosunku 

do nich, Bóg także będzie z was niezadowolony. Rodzice spełniają wasze materialne 

potrzeby i pragnienia. Jeśli nie możecie ich szanować i kochać, jak mielibyście 

uszanować i pokochać Boga? 

Mam nadzieję, że nie zapomnicie tego, czego się tutaj nauczyliście, że zrekapitulujecie 

tę wiedzę i będziecie o niej myśleli. Zwierzęta nie mają wewnętrznego widzenia. Mają 
tylko widzenie zewnętrzne, w kierunku na zewnątrz. Ale my nie jesteśmy zwierzętami. 

Powinniśmy rozwijać widzenie wewnętrzne. Nawet zwierzę, które nie ma 

wewnętrznego widzenia, po jedzeniu wraca na swoje miejsce spoczynku i zaczyna 

przeżuwać i trawić pokarm. Jeśli my, ludzkie istoty, którzy mamy zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne widzenie, nie reasumujemy i nie przetrawiamy tego, co 

wysłuchaliśmy, stajemy się gorsi niż zwierzęta. To, czego się dowiedzieliście, 

powinno wejść wam w krew i odtąd zawsze przejawiać się z wnętrza. Mam nadzieję, 

że zapamiętacie wszystkie te dobre rzeczy, o których usłyszeliście podczas swojego 

pobytu w tym miejscu, i że będziecie stosowali je praktycznie w swoim życiu 

codziennym, czerpiąc stąd radość i błogość i pomagając społeczności, w której 

będziecie przebywać. 

 


