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1. Dyskurs wprowadzający 
 
 

Cecha wyrozumiałości jest w tym świętym kraju 
Bharat najwyższą z tradycji. Przywiązanie do 

prawdy to inny ważny ideał. Czy może być coś 
słodszego niż powszechnie akceptowany w tym 

kraju zwyczaj, zgodnie z którym szanujemy 
pełen miłości aspekt matki. Dalej, nasz honor 
jest nam droższy niż nawet życie. Jesteśmy 

gotowi oddać życie, by go bronić. Niestety, 
dzisiaj zapominamy o tych ideałach i w ich 

miejsce przyjmujemy obce ideały. 
Zapomnieliśmy własną kulturę. Cóż innego 
mogę powiedzieć mieszkańcom tego kraju? 

Niczym słoń, który nie zna własnej siły, 
mieszkańcy tego kraju nie znają swojej siły. 

Dobre idee, dobre zachowanie i trzymanie się 
prawdy powinny wynikać z naszej edukacji. 

Zaprawdę, to co wspiera te aspekty jest 
prawdziwą edukacją. Tylko ci, którzy nabywają 
te cechy, mogą być nazywani prawdziwie 

wykształconymi ludźmi. 
 
 

Nauczyciele, władze i patroni edukacji, uczniowie i studenci! 
Dzisiaj w naszym kraju zanikły duchowe wartości, podupadła dharma 

i nigdzie nie ma przywiązania do prawdy, zaś wszędzie rozpanoszyły się 
cechy demoniczne, takie jak okrucieństwo, nieżyczliwość, brak prawdy i 
egoizm. Kiedyś kraj ten słynął na świecie z dharmicznego zachowania. Tak 
jak rodzice smucą się, gdy widzą niewłaściwe osiągnięcia w nauce ich dzieci, 
tak ojczyzna Indie bardzo się smuci widząc nas, którzy straciliśmy wiarę w 
nasze duchowe tradycje. Aby uspokoić tę naszą ojczyznę, obowiązkiem 
młodych uczniów i studentów jest prowadzenie służby na rzecz 
społeczeństwa i uczenie się właściwych rzeczy, których oczekuje się od 
edukacji. Kraj nie składa się tylko z ziemi. Składa się z ludzi go 
zamieszkujących. Uczniowie powinni zrozumieć, że naprawienie kraju 
oznacza naprawienie ludzi i kierowanie ich na właściwą ścieżkę. Pierwszym 
naturalnym wynikiem kształcenia powinna być zdolność do prowadzenia 
jakiejś służby na rzecz kraju i ponownego ustanawiania duchowych wartości 
w kraju. Powinniśmy w ten sposób pokazać, że w tym względzie przodujemy 
w świecie. 

Wartość jednostki zależy od jej kultury. Kultura człowieka jest bardzo 
ważnym aspektem i została odziedziczona od naszych przodków. Kultury nie 
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możemy interpretować ani rozumieć powierzchownie, gdyż ma ona bardzo 
głęboki sens. Pierwszą powinnością każdego człowieka jest wyzbycie się 
złego zachowania w życiu codziennym i poprawienie zwyczajów. Na stanie 
się pożytecznymi obywatelami tego kraju powinniście sobie zasłużyć wtedy, 
kiedy jeszcze uczycie się. Najważniejszym okresem w całym życiu ludzkiej 
istoty jest czas nauki. Uczeń czy student jest niczym korzeń drzewa życia. 
Rozumiejąc tę prawdę, powinniście wieść szczęśliwe życie ucznia i czerpać z 
tego życia nauki. 

Dzisiaj rząd nie ma ani zdolności, ani prawa do korygowania ludzi. W 
ludziach nie ma świętości, dzięki której mogliby się poprawiać. Stracili także 
zdolność do korygowania rządu. Gdy spojrzymy na to z duchowego punktu 
widzenia, ani w rządzących, ani w rządzonych nie zobaczymy zdolności do 
poprawiania się. Bierze się to z tego, że ludzie, gdy byli młodzi, nie 
wyprostowali swojego życia w taki sposób, by kiedy już dorosną ich życie 
mogło stać się pożyteczne,. Stało się tak dlatego, że nie potrafili dostrzec jaki 
rodzaj zachowania później uczyni ich użytecznymi. Dlatego uczniowie 
obecnie, kiedy są jeszcze młodzi, muszą zrozumieć, że powinni wprowadzić 
do swojego życia niezbędne korekty po to, by później stać się użytecznymi. 
Uczniowie powinni wziąć w swoje ręce przyszłość tego kraju. Gdziekolwiek 
się zbiorą, powinni baczyć, by panował tam spokój i zgoda oraz by 
szanowało ich społeczeństwo. Miejsce, gdzie przebywają, powinno stać się 
symbolem pokoju i szczęścia. Jest to właściwy symbol dobrej edukacji. 
Główną przyczyną tego, że dzisiejsi studenci stracili swoje dharmiczne 
tradycje, jest ich styczność z zachodnią cywilizacja. Nie widzą rzeczy 
własnymi oczami. Nie doświadczają rzeczy własnym umysłem i sercem. 
Oczy i myśli zapożyczają od innych. Swoje życie czynią imitacją i czymś 
sztucznym. Uczniowie, bardzo ważne jest, abyście zrozumieli, że młodość jest 
jak korzenie życia. Nawóz i wodę, które trzeba dostarczać, muszą trafiać do 
korzeni, a nie do gałęzi i liści. Niewątpliwie zawsze mamy na uwadze pokój i 
szczęście, które są jak gałęzie i liście, ale zapominamy, że powinniśmy 
traktować jako ważne dharmiczne zachowanie, które jest jak korzenie. 
Powinniśmy zrozumieć, że nawożenie i podlewanie w postaci moralności i 
dharmicznego zachowania należy praktykować, gdy jest się uczniem czy 
studentem. Niestety, przywódcy polityczni dla własnych samolubnych celów 
pobudzają, zanieczyszczają i rujnują czyste, czułe i dobre serca studentów. 
Rujnują w ten sposób całe przyszłe życie młodych studentów. Życie ucznia i 
studenta jest bardzo cenne. Cała przyszłość kraju zależy od dobrego 
zachowania jego uczniów. 

Powinniśmy pamiętać, że wszyscy dzisiejsi przywódcy kiedyś byli 
uczniami. Jeśli chcecie w późniejszym wieku stać się liderami, w obecnej 
młodości musicie kultywować świętość, która uczyni z was dobrych 
przywódców. Polityka jest na swój sposób dobra, ale nie jest dobra dla 
młodych uczniów i studentów. Po ukończeniu nauki możecie sami 
zdecydować, co jest dla was dobre. Jeśli wejdziecie do polityki, gdy jesteście 
studentami, nie podołacie na żadnym z tych pól. Dla waszego zachowania 
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nie jest to ani właściwe, ani dobre. Sfera polityczna nie jest wolna od 
małostkowych odczuć, takich jak zazdrość, ego czy gniew, które kierują was 
na złe lub błędne drogi. Sfera polityczna ma to do siebie, że promuje różnice 
między ludźmi. Nie prowadzi do jedności. Żądza jest jak demon, zazdrość jest 
jak szaleniec a ego jest straszne. Ponieważ stały się one częścią naszego 
codziennego życia, nie potrafimy w życiu zdziałać wiele dobrego. Człowiek 
traci wrodzone ludzkie cechy, gdyż jest pełen ego. Nie rozumie swojej 
prawdziwej natury. Nie czyni też starań, by zrozumieć bliźniego. Ego jest tak 
złą cechą, że zrujnowało nie tylko ludzkie istoty, ale nawet bogów i aniołów. 
Gdy ego wstępuje do umysłów studentów, znika u nich najbardziej 
podstawowy aspekt edukacji. Edukacja wyposaża was w pokorę, a ta 
prowadzi do zdobycia zasług, które z kolei przynoszą bogactwo. Dostatek 
powinien pozwolić wam na pójście ścieżką dharmiczną. Dlatego uczniowie i 
studenci powinni przede wszystkim nauczyć się skromności i zachowywać się 
z pokorą. Dzisiaj, mimo że studenci uczą się bardzo mało, są z siebie bardzo 
dumni. Z tego powodu tracą otwartość serca, którą powinni posiadać. 
Edukacja nie ma na celu tylko gromadzenia bogactw. Jej celem jest 
odsłonięcie prawdziwej i świętej natury życia. Ale nie tylko to; od 
posiadanych przez studentów cech zależy szacunek i honor, jakimi cieszą się 
w społeczeństwie. W człowieku najważniejszy jest jego charakter. Gdy 
uczniowie zdołają rozwinąć swój charakter, będą w stanie czynić dobro dla 
kraju. Mam nadzieję i proszę ministra edukacji, który jest tutaj obecny, aby 
dopilnował, by we wszystkich sferach – światowej, dharmicznej i moralnej – 
uczono dobrych rzeczy i chroniono wrażliwe umysły uczniów i studentów. 
Dzisiaj studenci dokładają wielu starań, aby zdobyć stopnie i tytuły, ale 
wykorzystują je, by zarobić na życie. Czy poświęcają choćby mały ułamek 
swojego czasu na rozwijanie dobrych cech? Nie pysznijcie się swoim 
skromnym wykształceniem i nie myślcie, że celem nauki jest otrzymanie 
dyplomu. Jej celem jest umożliwienie wam prowadzenia służby bez ego i 
pomaganie krajowi i jego mieszkańcom w dochodzeniu do dobrobytu. My 
natomiast zamieniamy świętość edukacji na rodzaj miski żebraczej. Rzeczą 
niezbędną jest wpajanie uczniom i studentom poczucia wartości i nauczenie 
ich z uśmiechem i chętnie poświęcać się dla pomyślności kraju. Dopóki 
zależymy od powabów świata, nie możemy wyjść z dzisiejszego 
kłopotliwego położenia. Gdy będziemy gotowi w pełni się poświęcić, 
wzrośnie nasza pomyślność. Musimy stać się wojownikami gotowymi do 
aktywnego wykonywania pracy. Krajowi nie może się powodzić dzięki 
posiadaniu licznych leniuchów. Nie marnując czasu i życia, powinniśmy 
pójść ścieżką duchowego dociekania i wspierać świętość tego wielkiego 
kraju, Bharatu. Spędzając tysiące rupii i przyprawiając o wiele kłopotów 
naszych rodziców, by otrzymać dyplom, zamieniamy ten dyplom w żebraczą 
miskę i chodzimy od biura do biura w poszukiwaniu pracy. Powinniśmy stać 
się ludźmi, którzy potrafią stać na własnych nogach i polegać na własnych 
zasobach. Pierwszą powinnością studentów jest nauczyć się doceniać ciężką 
pracę. Musimy okazywać wdzięczność rodzicom i rozwinąć determinację do 
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służenia społeczeństwu. Szczęście i bezpieczeństwo kraju powinno być 
waszym pierwszym celem. Musicie zrozumieć, że prawdziwe znaczenie 
edukacji to zadowalanie rodziców i kraju. Taka postawa przyniesie krajowi 
pomyślność. 

Cieszę się, że są tutaj gubernator i minister edukacji i uczestniczą w 
uroczystości otwarcia letniej szkoły na temat kultury i duchowości Indii. 
Mam nadzieję, że z seminariów tych będziecie czerpać inspirację i poznacie 
dobre ideały oraz że zastosujecie je w praktyce. Dzisiaj widzimy, że 
gdziekolwiek zbierają się studenci, tam dochodzi do niepokojów i rozruchów. 
Dzieje się tak dlatego, że nie potrafią oni zrozumieć prawdziwego znaczenia 
edukacji. Nie jest właściwe pójście do koledżu po to, by uganiać się za 
przyjemnościami zmysłowymi. Młodzi idą do koledżu po edukację, ale czy 
otrzymują prawdziwą edukację? Przychodzą po jedno, a wynoszą co innego. 
Jeśli studenci mają jakiś problem, mają prawo pójść do władz i go 
przedyskutować. Nie macie jednak prawa krzywdzić i szkodzić innym. 

Od jutra będziecie słuchać starszych, którzy będą mówić o jedności 
wszystkich religii i o świętości kultury Indii. Mam nadzieję, że wyniesiecie 
stąd wzniosłe ideały i będziecie wcielać je w życie. Powinniście starać się 
przywrócić taką chwałę temu świętemu krajowi, jaką cieszył się w 
przeszłości. 
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2. Bóg przychodzi w ludzkiej postaci, by pomóc 
ludziom zmienić się na lepsze 

 
 

Książki zawierają wielką ilość informacji i 
wiedzy. Jednak nasze głowy wypełniają śmiecie. 
Wykształcenie wykorzystuje się tylko do 

zarabiania na życie. O, dzieci Bharatu, słuchajcie 
tej prawdy. 

 

Uczniowie i studenci! 
W naszej świętej tradycji mamy wiele ważnych opowieści, które są 

pełne znaczenia. Naszym nieszczęściem jest to, że studenci tego kraju nie 
potrafią dostrzec tego znaczenia. Tytuł Bhagawad Gita znaczy, że jest to 
pieśń o Bogu. Wielbicieli Boga nazywano też bhagawatami. Mędrzec Wjasa 
podzielił opowieść purany Bhagawata na dwanaście części. Każda część 
nazywa się skandha (rozdział, część). Jest to święta opowieść przekazana 
ludziom, żeby wyswobodzić ich ze zniewolenia. Wjasa nauczył jej Śukę, 
który z kolei przekazał ją ludziom. Maharszi (wielki mędrzec) Śuka był 
synem maharszego Wjasy. Także od ojca Śuka gruntownie poznał Wedy. 
Wedy i wedangi (teksty oboczne Wed) podzielono na cztery części nazywane 
sanhitami. Opisując Śuce współczesne mu święte historie, Wjasa w tym 
samym czasie pisał także opowieść Bhagawaty. W tamtym czasie żyli 
również Kaurawowie i Pandawowie, między którymi odbyła się bitwa. 
Bitwa i związane z nią morały Wjasa opisał w Mahabharacie. Mahabharatę 
nazywa się też piątą Wedą. Wjasa zdawał sobie sprawę z tego, że zwykłym i 
niewykształconym ludziom trudno jest zrozumieć Boga. Aby także im 
umożliwić urzeczywistnienie Boga napisał jeszcze inny tekst nazywany 
Brahma Sutry. On też rozgłosił prawdę, że błogość może przyjść jedynie z 
myśli o Bogu, a nie z jakiegokolwiek innego procesu. Stwierdził, że błogość i 
szczęście są tylko ucieleśnieniami Boga i że gdzie indziej nie można ich 
zaznać. Błogość i szczęście może dać wyłącznie Bóg, a ten, kto sobie je 
zapewni, nazywa się wielbiciel. Ten bliski związek między wielbicielem a 
Bogiem opisano w Bhagawacie. Niełatwo to zrozumieć. W obliczu trudności 
ze zrozumieniem Brahma Sutr, Wjasa napisał te 18 puran, wyjaśniając naturę 
boskości. Smucił się, że mimo różnorakich wysiłków nie udało mu się znaleźć 
łatwego sposobu na wyeliminowanie smutków ludzi. Spędził mnóstwo 
czasu, próbując znaleźć sposób na uszczęśliwienie zwykłych i niepiśmiennych 
ludzi. Gdy Wjasa rozmyślał o tych sprawach, przyszedł do niego Narada i 
powiedział, że jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia przez człowieka 
jest opisywanie i wyśpiewywanie chwały Boga. Od tego dnia Wjasa zaczął 
opisywać lile (boskie gry) Pana. 

Rok w rok doświadczamy różnego natężenia ciepła, zimna i deszczu. 
Na skutek tych sezonowych zmian pojawiają się pewne zmiany w naszym 
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myśleniu, a nawet w zdrowiu. Wiemy też, że z następstwem pór słyszymy 
kukania kukułek, widzimy dojrzewanie mango itd. Co rok pory powracają 
mniej więcej w tym samym czasie i przynoszą nam podobne przeżycia. 
Wychodząc z tego cyklu zmian, maharszi próbowali wyjaśniać jugi (epoki w 
dziejach świata). Pora roku, która minęła, powraca po 12 miesiącach; dzień, 
który przeminął, powraca za siedem dni itd. To powszechnie wiadomo. 
Ponieważ dzisiaj jest piątek, po tygodniu znów będziemy mieli piątek. 
Ponieważ teraz jest maj, po 12 miesiącach znów będziemy mieli maj. 

Biorąc to pod uwagę, maharszi podzielili czas na cztery jugi nazywane 
krita, dwapara, treta i kali. Będą one ciągle powracać. Nazwa krita oznacza 
czterokrotność, treta – trzykrotność. a dwapara – dwukrotność czasu trwania. 
Juga kali stanowi podstawową jednostkę miary. Zgodnie z tymi mędrcami, 
ta podstawowa jednostka liczy 432000 lat i stanowi czas trwania kalijugi. 
Dwukrotnie tyle, czyli 864000 lat, liczy dwapara-juga. Miarą długości treta-

jugi jest trzykrotna liczba tych lat, czyli 1296000 lat. Cztery takie jednostki, 
czyli 1728000 lat, składają się na krita-jugę. Sumując wszystkie cztery jugi 
otrzymujemy 4320000 lat i taki przedział czasu nazywa się mahajugą. Po 
pełnej mahajudze ponownie zaczyna się krita-juga. W ten sposób, 
przypisując określone miary epokom, mędrcy interpretowali czas. 

W tych jugach od czasu do czasu pojawiał się Bóg w postaci awatara 
w celu pokazania boskości zawartej w ludzkich istotach i ustanowienia 
przykładnego wzoru życia. Mówi się, że Bóg przyjmuje ludzką postać, aby 
stać się dostępny ludziom i ich uszczęśliwić. Ptaki i zwierzęta mają 
ograniczenia, które zostały im przypisane. Ludzkie narodziny są najświętsze 
wśród 84 lakhów (setek tysięcy) różnych dźiw (istot żywych) tego 
stworzenia. Dostąpienie tak świętych narodzin jest naprawdę wielkim 
szczęściem. Człowiek jest szczególnie wyróżniony. Musimy dostrzec i 
zrozumieć różnicę między ptakami i zwierzętami a człowiekiem. Zwierzęta 
rodzą się z okrucieństwem w swojej naturze i też z nim spędzają życie. 
Możemy długo tresować zwierzę, ale nie da się wpoić mu trwałej zmiany 
zachowania. W okresie tresury może ono zachowywać się zgodnie z tresurą, 
ale nie wyzbędzie się swojego okrucieństwa. Człowiek jest inny. Chociaż 
może urodzić się z okrucieństwem, może się go pozbyć dzięki próbom lub 
sadhanie (praktyce duchowej). Jasne jest, że zwierzę nie może się doskonalić, 
a człowiek może. Aby ułatwić to udoskonalanie ludzkiej istoty, Bóg od czasu 
do czasu przyjmuje narodziny w ludzkiej postaci. W różnych okresach to 
udoskonalanie można prowadzić różnymi metodami. W krita-judze taką 
metodą była dhjana (medytacja), w treta-judze – jadźńa (rytualna ofiara), w 
dwapara-judze – arćana (oddawanie czci), a w kalijudze najważniejsza jest 
namasmarana (pamiętanie i powtarzanie Imienia). Są to królewskie ścieżki 
dostępne ludziom w celu zmieniania się. W judze krita maharszi osiągali 
mokszę (wyzwolenie) lub wizję Pana dzięki prowadzeniu tapasu (wyrzeczeń). 
Maharszi, którzy mieli takie boskie przeżycia, wychodzili do ludzi tamtych 
czasów, aby im je przekazywać. 

W treta-judze Bóg pojawił się jako człowiek w postaci Ramy. 
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Wykorzystując własną rodzinę w charakterze przykładu, starał się ustanowić 
ideał dharmicznego zachowania stosownego do tamtego wieku. Wtedy też 
uznano, że Rama był ucieleśnieniem miłości, a Lakszmana – współczucia i że 
połączenie dharmy ze współczuciem czyni dobrą ludzką istotę. Tym jest 
prawdziwa dharma. Panuje przekonanie, że to rytuały stanowią dharmę. 
Jednak nie nasze codzienne praktyki czy rytuały składają się na prawdziwą 
dharmę. Podstawą prawdziwej dharmy jest współczucie rodzące się w 
czystym sercu. Jest ono także najważniejszą cechą ludzkiej istoty. Należy 
próbować podążać za podpowiedziami własnego sumienia. Takim 
zachowaniem i przykładem Ramaćandra korygował całą ludzkość. W 
dwapara-judze Bóg w ludzkiej postaci Kriszny dał ludziom przykład miłości. 
Ten aspekt Kriszny przyciągał wszystkich ludzi. Sprawiał, że ludzie zatracali 
się w szczęściu i błogości wywoływanej przez awatara Krisznę. W tamtym 
czasie Kriszna z czułością interesował się potrzebami ludzi. Wielką prawdę 
zawartą w awatarze Krisznie przekazuje Bhagawata. Awatar ten pokazał, że 
nigdy– w bólu czy przyjemności, w smutku czy radości, w biedzie czy 
dostatku – nie powinniśmy zapominać o Bogu. Draupadi, która straciła 
wszystkich synów i znalazła się w wielkich kłopotach, gdy rozmawiała z 
Aśwatthamą, okazała wielką powściągliwość i uczucie. Bhagawata uczy, że 
jest niewłaściwe, gdy wielbiciel myśli o Bogu tylko w czasie trudności, a 
kompletnie zapomina Go w chwilach szczęścia. W istocie, wszyscy 
awatarowie przekazują bardzo ważne nauki. Musicie starać się zrozumieć 
wewnętrzne znaczenie zawarte w przekazach takich nauk. 
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3. Bhagawata jest świętym tekstem, który może 
zaspokoić potrzeby każdego 

 
 

To, o czym mówimy, że nie istnieje, istnieje. To, o czym 
mówimy, że istnieje, nie istnieje. W rzeczywistości jest tylko 
jedna rzecz, która zawsze istnieje, a jest to Bóg – wszechobecny 

Bóg. Bez Boga nie byłoby niczego w tym wszechświecie. 
 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia czystej atmy)! 
Śrimad (chwalebną) Bhagawatę można przedstawić jako rezydencję o 

dwunastu kondygnacjach, czyli skandhach (rozdziałach). Narada każdej z 
tych skand nadał nazwę. Chociaż wszystkie są jednakowo ważne, jedną z 
nich można uznać za najważniejszą. Stanowi ona podstawę dla wszystkich 
innych skand. Nazywa się ją Wasudewa upasana. Pozostałe 11 skand opiera 
się niczym na fundamencie na Wasudewa upasanie. Słowo Wasudewa 
znaczy Bóg i reprezentuje też Dewę (Boga), który mieszka w każdej dźiwie 
(istocie żywej). Dewa ta nie tylko zamieszkuje w każdej dźiwie, lecz stanowi 
także podstawę całego stworzenia. Człowieka, którego myśli, słowa i czyny 
są w pełnej harmonii, można nazwać prawdziwym Bhagawatą. Wszystkie 
działania dźiwy muszą być skierowane ku Wasudewie. Nieprzejawionej 
postaci Boga nie możemy zobaczyć bezpośrednio. Ponieważ macie ciało w 
określonej formie i o określonym imieniu, jest wam bardzo trudno zrozumieć 
nieprzejawioną postać Boga. Dopóki na tym świecie macie przywiązania, 
możecie pojąć Boga tylko poprzez imię i formę. Bhagawata także naucza, że 
Wasudewa upasana znaczy pojmowanie Pana przez imię i formę. Zatem, 
niezbędne jest, abyśmy robili, widzieli i słyszeli wszystko w kontekście 
Wasudewy. W rzeczywistości we wszystkich miejscach mamy do czynienia 
wyłącznie z boskim aspektem. Osoba, która zrozumiała aspekt atmy, 
zasługuje na prowadzenie tej sadhany (praktyki duchowej). Zgodnie z 
tradycją Wed powszechnie uznajemy znaczenie czasu i oddajemy mu cześć 
jako czemuś świętemu. Rok dzielimy na dwanaście miesięcy i, aby je 
uświęcić, imię Boga także wypowiada się w formie dwunastu sylab jako Om 
Namo Bhagawate Wasudewaja. Widzimy tu, że Bóg czasu ma 12 sylab. 
Właśnie dlatego Wjasa napisał Bhagawatę w postaci dwunastu skand. 

Kalijuga jest miarą czasu. Stanowi ona jednostkę miary dla jug krita, 
dwapara i treta. Istnieją określone reguły stosowania tej miary czasu. 
Kalijuga liczy cztery lakhy i 32 tysiące (432 000) lat. Dwapara-juga ma dwie 
takie jednostki, czyli 864 000 lat, treta-juga – trzy, czyli 1 296 000 lat, a 
krita-juga – cztery, czyli 1 728 000 lat. Okres, na który składają się wszystkie 
cztery jugi, nazywa się mahajugą (wielkim wiekiem). Zatem mahajuga liczy 
4 320 000 lat. Różnica między kalijugą i mahajugą zawiera się w dołożeniu 
zera na końcu liczby lat tej pierwszej. Tak jak ciągle powtarzają się dni 
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miesiące i pory roku, tak też okresowo powtarzają się jugi. U zbiegu tych jug, 
podczas przejścia jednej w drugą, rozmaite składniki stworzenia, takie jak 
góry, rzeki, miejsca zamieszkałe, podlegają poważnym zmianom. Gdy 
zmienia się juga, także zmieniają się aspekty dharmy. Na skutek tych zmian 
wiele dobrych rzeczy może zmienić się w złe. 

Jeśli chodzi o dharmę, rozróżnia się cztery kategorie ludzi. Są to: 
tapaswini, maharszi, brahmariszi i radźariszi. Każdy z nich przestrzegał 
określonego kodeksu dharmy, zależnie od swojego pochodzenia i możliwości. 
W przypadku Bhagawaty głównym architektem jest riszi o imieniu Śami. 
Dzięki swoim osiągnięciom stał się brahmariszim. Miał syna imieniem 
Śringi, który był tapaswinem (ascetą). Brahmariszi Śami wiedział wszystko o 
brahmanie i żył w stanie spokoju i równowagi. Ból i przyjemność, smutek i 
radość, potępianie i pochwały przyjmował tak samo, nieporuszany 
zdarzeniami. Wszystko przyjmował z takim samym brakiem przywiązania. 
Miał wielu uczniów, z którymi zagłębiał się w filozofię adwajty 
(niedwoistości). Żył w stanie pełnego poddania Bogu i cieszył się błogością 
boskości. Jego syn Śringi także był wielką postacią, ale mógł się nazywać 
tylko tapaswinem. Nie posiadał zdolności rozróżniania. Chociaż miał wielkie 
siły, nie zdobył jeszcze prawa do rzucania klątw. W pewnych okolicznościach 
na skutek gniewu stracił panowanie nad sobą i rzucił klątwę na wielkiego 
radźariszego, króla Parikszita. Mamy tutaj do czynienia z dwoma rodzajami 
błędów. Błąd popełniony całkowicie świadomie powoduje światu wielkie 
szkody. Z drugiej strony, błąd popełniony przypadkowo i bez pełnej wiedzy 
przynosi szkody tylko jednostce, a nie światu. Parikszit był wielkim królem 
całkowicie poddanym i oddanym Bogu. Nieświadomie popełnił błąd, 
dlatego jego skutki miał odczuć tylko on sam, a nie inni. Ten błąd popełnił 
nieświadomie i bez złych intencji. Śringi, widząc ten czyn Parikszita, stracił 
panowanie nad sobą i rzucił na Parikszita klątwę. Klątwa ta rzucona w tych 
okolicznościach przez Śringiego spowodowała wielkie szkody w całym 
królestwie. 

Pochodzenie Bhagawaty, jej znaczenie i cele jasno przedstawiono w 
pierwszej skandzie. Ten wielki tekst zaczyna się od Narady, z bardzo 
znaczącym wkładem Wjasy. Śuka przynosi ukoronowanie. Między 
początkiem Narady a kulminacją Śuki Wjasa wstawił do Bhagawaty wiele 
opowieści, które stanowią treść kolejnych jedenastu skand. 

Ważnym wydarzeniem opisanym w Bhagawacie jest rozmowa 
Draupadi z Aśwatthamą. Równie ważne są przedstawione tam historia 
poddania Uttary, boskie pochwały Kriszny wypowiedziane przez Kunti, rady 
Bhiszmy skierowane do Dharmaradźy w postaci śantiparwy oraz nauki, jakie 
Kriszna przekazał Ardźunie w postaci Bhagawad Gity. Esencję Bhagawaty 
stanowią Uddhawa Gita, historia Prahlady, historia Kućeli i wiele innych 
epizodów dotyczących wielkich wielbicieli. W rzeczy samej, tekst Bhagawaty 
jest niezwykle słodki. Ludzkie istoty, które doświadczyły tej słodyczy, nie 
będą już przechodzić ponownych narodzin. Właśnie dlatego Pothana 
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powiedział, że już samo napisanie przez niego Bhagawaty w języku telugu 
jest skutkiem wielkich zasług zdobytych przez niego w poprzednim życiu.  

Pothana uważał, że dostąpił wielkiego szczęścia opisywania lil (zabaw) 
samego Pana Narajany, który przyszedł w ludzkiej postaci. Powinniśmy 
zwrócić uwagę na aspekty bhakti, czyli oddania, i poddania Bogu, które są 
najważniejsze w Bhagawacie. W obu tych aspektach w pełni przejawia się 
prema (miłość). Prema oznacza słodkie myśli, jakie rodzą się w umyśle. 
Bhagawata jest też jak mleko, święty wyciąg ze wszystkich Wed. 
Powinniśmy też pamiętać, że wielu wielkich ludzi osiągnęło zbawienie dzięki 
Bhagawacie. Nie należy natomiast tekstu tego traktować jako opisu historii 
gopik (pasterek). Tylko kilku ludzi potrafi zrozumieć święty aspekt premy 
zawarty w Bhagawacie i myśleniem o niej może uwznioślić się i upoić. 

Rozmyślając o imieniu Kriszna można stracić świadomość. Myśląc o 
Brahmie można stać się tożsamym z Brahmą. Podobnie, stale rozmyślając o 
Krisznie można stać się tożsamym z Panem. Niełatwo opisać dokładną 
naturę Bhagawaty. Może ona zaspokoić potrzeby przeciętnego człowieka, 
poszukiwacza prawdy, a także najwyższego intelektualisty. Jest w stanie 
zaspokoić oczekiwania każdego. Drzewo mango może dać wam tylko owoce 
mango, drzewo cytrynowe może dać wam tylko cytryny, ale Bhagawata 
może dać każdemu to, czego bardo pragnie. Oto mały przykład. 

Pewien bogaty biznesman wyjechał za granicę. Miał cztery żony i do 
każdej napisał list z pytaniem, co chciałaby, aby przywiózł jej ze sobą, gdy 
będzie wracał. W odpowiedzi najstarsza żona napisała, że będzie bardzo 
szczęśliwa, gdy wróci cały i zdrowy. Druga odpowiedziała, że chciałaby 
otrzymać pewne lekarstwa, które pomogą jej wyleczyć się z dolegliwości. 
Trzecia żona zawsze interesowała się zagraniczną duchową literaturą, dlatego 
napisała, że chciałaby otrzymać duchowe teksty pochodzące z tamtego kraju. 
Czwarta żona posiadała bardzo przyziemne cechy, wiec poprosiła męża o 
przywiezienie kilku sari i klejnoty aktualnie będące w modzie. Wszystkie 
listy doszły do adresata, a on przywiózł wszystko, o co żony prosiły. Drugiej 
żonie dał lekarstwa, duchowe teksty trzeciej, sari i klejnoty czwartej, a sam 
zatrzymał się w mieszkaniu pierwszej żony. To przyprawiło pozostałe żony o 
zazdrość. Biznesman wyjaśnił im, że ponieważ najstarsza żona chciała tylko 
jego, poszedł do niej, a że pozostałe miały materialne życzenia, więc dał im 
to, o co prosiły. 

Możemy sobie wyobrazić, że również Paramatma ma cztery żony o 
imionach Arthi, Artharthi, Dźidźńasi i Dźńani. Pan zaspokaja pragnienia 
każdej z pierwszych trzech, zaś sam zamieszkuje w sercu Dźńani. Paramatma 
daje tylko owoce waszej pracy, a nie samą pracę. Bóg daje te owoce zależnie 
od waszej karmy, zasług i modlitw. Bhagawata zawiera wiele bardzo 
ważnych nauk. Kiedyś nawet Kućela zwątpił w Krisznę. Pomyślał, że mimo 
iż w dzieciństwie byli przyjaciółmi, ponieważ później Kriszna stał się bardzo 
bogatym i potężnym królem, może go nawet nie rozpoznać. Kućela bardzo 
się denerwował. Jednak jego żona nie miała takich wątpliwości i zachęcała 
go, by poszedł spotkać się z Kriszną, który był otwartego serca i nie mógł 
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zapomnieć o swoich przyjaciołach. Bóg ocenia umysł i czystość charakteru. 
Wcale nie dba o rzeczy zewnętrzne. Przemógłszy wątpliwości i rozterki, 
Kućela wstąpił do rezydencji Kriszny, a ten serdecznie go przyjął i 
uhonorował. 

Nawet nieproszony, Kriszna obdarzył Kućelę licznymi materialnymi 
dobrami i łaską. W chwili, gdy pojawia się łaska Boga, człowiek zapomina 
nawet o swoich pragnieniach. Gdy Kućela wrócił do swojego ubogiego 
domu, ku wielkiemu zdumieniu stwierdził, że dom ten zamienił się w wielką 
rezydencję. Opowiedział żonie jak Kriszna go przyjął. Powiedział: „Przywitał 
mnie tak, jak gdyby tęsknił za tym spotkaniem i okazał taką dobroć, jak 
gdyby był samym uosobieniem dobroci i współczucia. Wziął od biednego 
Kućeli niewielką ilość prażonego ryżu i dał nam tę wielką rezydencję.” Gdy 
dacie Panu nawet małą ilość, On zwraca to po wielekroć. Jeśli jesteście 
skłonni zrobić jeden krok ku Niemu, On zrobi dziesięć wychodząc wam 
naprzeciw. Dopiero gdy skierujecie wzrok na Boga, On może skierować swój 
wzrok na was. Jaki pożytek z tego, że może On nawet na was patrzy, jeśli wy 
patrzycie w inną stronę? Oto mały przykład. Gdy znajdujecie się 
bezpośrednio przede mną, możecie spojrzeć mi w oczy, a ja mogę spojrzeć w 
wasze. Gdy jesteście daleko i patrzycie w inną stronę, jak miałbym na was 
patrzeć i jak wy mielibyście patrzeć na mnie? 

Kriszna zawsze zwracał wzrok na swoich wielbicieli. Bhagawata, czyli 
opowieść o Krisznie, opisuje to, jak on obdarzał najwyższą błogością różne 
gopiki, pojawiając się przed nimi w postaci, jaka każdej najbardziej się 
podobała. W ten sposób pokazywał, że różnorodność form jest w 
rzeczywistości jednością Boga. Zatem, Bhagawata mówi nam o jedności, 
którą powinniśmy widzieć w tej różnorodności. Ta opowieść jest pełna 
miłości i daje wam treść w taki sposób, w jaki potraficie ją sobie przyswoić. 
Mam nadzieję, że zdołacie zrozumieć i przyswoić sobie przynajmniej część z 
tego, czego wysłuchujecie. 
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4. Wjasa i Narada niczym człowiek i Bóg 
 
 

Gdy czyjeś pragnienia spełniają się, jego 
oddanie Bogu wzrasta. Gdy jego pragnienia nie 

spełniają się, jego oddanie słabnie, a nawet 
całkiem zapomina o Bogu.  

 

Pawitratma swarupy! 
Wjasa napisał świętą Bhagawatę, którą często nazywa się piątą Wedą. 

Wjasa był wielką postacią. Potrafił przemóc wszystkie ludzkie słabości, takie 
jak gniew, chciwość, żądza, dlatego mógł napisać ten wielki tekst. Dzisiaj 
poznacie niektóre fakty o Wjasy. W swoim życiu był on oddany praktykom 
jogicznym. Pewnego dnia bardzo przygnębiony siedział nad brzegiem rzeki. 
Myślał o uciekającym czasie i latach życia topniejących niczym bryła lodu, 
podczas gdy on nie osiągnął niczego wartościowego. Próbował zrozumieć, 
jak powinien pokierować swoim życiem. Chociaż przestudiował i 
przeanalizował wszystkie Wedy i purany, martwił się, że jego pisarstwo i 
nauki nie przynosiły pokoju i szczęścia ludziom świata. Zdawał sobie sprawę 
z tego, że cała jego wiedza powinna być wykorzystywana dla pokoju i 
pomyślności świata. Martwił się więc tym, że jego wiedza nie była w tym 
celu wykorzystywana. Wtedy na scenie pojawił się Narada.  

Narada był synem Saraswati, a Wjasa, rozmyślając o tych sprawach, 
siedział nad rzeką Saraswati. Saraswati symbolizuje utajone, 
niewypowiedziane słowo. Saraswati jest jak tradycyjna rzeka, o której 
wierzy się, że płynie w nieprzejawionej postaci. Narada, jako osoba 
reprezentował Saraswati. Między przejawionym i nieprzejawionym 
aspektem Saraswati istnieje nierozerwalny związek. Zazwyczaj w ludzkim 
umyśle zachodzą procesy myślowe, po czym człowiek mówi. Słowa, które 
słyszymy, są słowami przejawionymi reprezentującymi nieprzejawioną 
Saraswati. Powstający w umyśle człowieka ciąg myśli otrzymuje kształt i 
postać wypowiadanych słów. Bhagawata głosi nierozerwalny związek 
między formami przejawionymi i nieprzejawionymi. Są one tak sobie bliskie, 
jak obiekt i jego obraz.  

Narada pouczał Wjasę, że wszystkie teksty i święte pisma, które nie 
wysławiają lil Pana, są puste i bez życia. W ogóle nie przyciągają ludzi. 
Znajomość wszystkich książek i uczoność, jakie można posiąść, mają na celu 
przyciągnąć świat, ale nie mogą pobudzić i oczyścić umysłu. Gdy to, co 
napisano, może prowadzić do czystości myśli i wyzwolenia z doczesnych 
przywiązań, tekst ten można uważać za właściwy. Słodycz jest naturalną 
cechą cukru. Ale sama znajomość tego faktu nie pozwoli nam wiedzieć, że 
cukier jest rzeczywiście słodki. To przeżycie dotyczy tylko smaku i jedynie 
język może rozpoznać słodycz cukru. Słodyczy cukru nie zna sam cukier. 
Słodycz cukru może zostać urzeczywistniona tylko wtedy, gdy znajdzie się 
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osoba, która jej doświadczy dzięki swojemu smakowi. Analogicznie, anandę, 
czyli błogość związaną z Bogiem, może znać jedynie osoba, która szuka takiej 
błogości. Do doświadczenia anandy dąży i cieszy się nim wielbiciel, a nie 
Bóg. Narada powiedział Wjasy, że on tylko napisał o takim szczęściu, ale sam 
go nie doświadczył. Stwierdził, że od tego dnia będzie posiadał umiejętność 
śpiewania chwały Boga i poradził Wjasy, aby to czynił i czerpał stąd błogość 
i radość. 

Śpiewanie bhadźanów zwykle powiązane jest z rytmem. W 
rzeczywistości, gdy potrafimy nadać jakąś formę temu, co zawiera 
Samaweda, wówczas można to nazwać bhadźanem. Wszystkie rodzaje 
melodii pochodzą z Samawedy. Narada powiedział też Wjasy, że jeśli taką 
świętą pieśń śpiewa się z właściwym uczuciem i oddaniem, wtedy jasne 
staje się znaczenie tej pieśni. Świętość boskiej natury obecnej w każdym 
człowieku można doświadczyć w postaci pieśni. Oto mały przykład. Gdy 
dwie osoby rozmawiają ze sobą, jedna wstępuje w drugą w postaci dźwięku. 
Dzisiaj ta idea wstępowania jednej osoby w drugą w postaci dźwięku nie 
jest dobrze rozumiana. Gdy znajdujecie się twarzą w twarz z Bogiem i 
myślicie o Jego imieniu i chwale, postać Boga wstępuje w was. Właśnie 
dlatego śastry i purany radzą spędzać czas na myślach o Bogu i na 
wyśpiewywaniu Jego chwały. Dlatego też mówi się, że Bóg jest obecny we 
wszystkich żywych istotach i że wszystkie żywe istoty są z kolei obecne w 
boskości. Gdy zbiera się wielu ludzi i razem śpiewa chwałę Boga, na każdego 
w zgromadzeniu spływa pradźńana, czyli wiedza o Bogu. 

Święta praca Wjasy pokazała jedność w obecności całej tej 
różnorodności stworzenia. W odniesieniu do stworzenia Narada używał 
słowa ambhodźa, które oznacza coś zrodzonego w wodzie. Z wody rodzą się 
wszystkie żywe istoty, nie tylko człowiek. Nawet małe nasienie może 
wykiełkować tylko w obecności wody. Gdy nie ma wody, nasienie 
zmarnieje. Dlatego Narada powiedział, że ludzkie ciało trzeba traktować jak 
lotos. Wszystkie teksty i pisma odnoszące się do Boga składają się z lotosu, 
co oznacza, że takiego rodzaju tekst jest lotosem wyłaniającym się z jeziora. 
Stan naszego umysłu porównuje się do jeziora, na którym pływają dwa 
łabędzie reprezentowane przez aspekty so’ham (On jest mną). Ten wyraz 
znaczy tyle, co „ja jestem Tym” i wskazuje na jedność całego stworzenia. W 
naszej tradycji łabędź zawsze symbolizował czystość. Jeśli porównujemy ten 
aspekt z so’ham, chcemy przez to uwypuklić czystość całego stworzenia. 
Znaczy to, że tożsamość człowieka i Boga powinna być lansowana w 
manasarowarze, czyli umyśle człowieka, który jest jak jezioro (sarowara). 
Dzięki tak świętym naukom Narady u Wjasy zrodziło się boskie uczucie, 
które umożliwiło mu napisanie świętego tekstu Bhagawaty. Ponieważ 
Narada rozwiał wszelkie wątpliwości Wjasy, został uznany za guru, a dzień 
ten od tamtego czasu nazywa się Guru Purnima. Mówi się też o tym dniu 
jako nadchodzeniu purnimy, czyli jasności. Wedy porównują umysł do 
księżyca, a oko do słońca. Bezpośrednio widzimy księżyc, czyli odbicie 
naszego umysłu. Plamy i skazy umysłu można usunąć i oczyścić go z pomocą 
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guru, dlatego dzień ten powinien nazywać się Guru Purnima. 
Słowa serce na ogół używamy do określania fizycznego serca i siły 

życiowej odpowiedzialnej za wszelkie działania, ale to niewłaściwe. Serca nie 
powinniśmy interpretować jako czegoś znajdującego się w jednym miejscu w 
ciele. Pod sercem powinniśmy rozumieć całość sił życiowych w ludzkiej 
istocie. Czy gdy mówimy o Ameryce, znaczy to, że nasze serce przeniosło się 
aż do Ameryki? W rzeczywistości siłę życiową można porównać do serca. 
Nazywa się ją maha pradźńana i pokazano, że jest ona formą brahmana. W 
istocie, w jednej z mahawakji (sentencji wedyjskich), w Pradźńanam 
brahma (pradźńana to brahman), pradźńanę utożsamia się z brahmanem. 
Kiedy Narada przyjął rolę guru, wyjaśnił Wjasie zadania guru, dlatego dzień 
ten nazywa się też Wjasa Purnima. 

Na dzisiaj przypada także inne zdarzenie o wyjątkowym znaczeniu. 
Opierając się na autorytecie Wed, wierzymy, że buddhi (intelekt) stoi wyżej 
niż wszystkie inne narządy zmysłowe. Wyżej niż buddhi jest atma. Są one 
tak blisko siebie, że buddhi otrzymuje iluminację od atmy. Umysł stoi wyżej 
niż narządy zmysłowe, a buddhi wyżej niż umysł. Promienność atmy pada 
bezpośrednio na buddhi, dlatego gdy podążamy za jego nakazami, możemy 
panować nad zmysłami. W związku z tym ten dzień nazywa się też Buddha 

Dźajanti. Zatem, Guru Purnima, Buddha Dźajanti i Wjasa Purnima są jak 
zbieg trzech świętych rzek. Właśnie dlatego Purusza sukta (hymn Rigwedy) 
mówi, że musimy zharmonizować te trzy aspekty i razem ofiarować je Panu 
Śiwie. Dzięki tym świętym naukom Narady Wjasa podjął zobowiązanie, że 
od tego dnia będzie pisał historię Kriszny i jego boskich lil.  

Czasami Wjasa pytał Kriszny: „Czy cieszy cię doskonała uczoność, jaką 
osiągnąłem, i sposób, w jaki cię sławię?” Zadawał takie pytania, gdyż był 
jeszcze dumny ze swojej erudycji i osiągnięć. Jego arogancja i ego wynikały z 
intelektualnych osiągnięć. Ego oparte o cokolwiek innego da się wyrugować, 
ale trudno usunąć ego wynikające z uczoności. Wykształcenie i erudycja 
powinny pozwolić wam pozbyć się ego, ale jak się go pozbyć, gdy ta 
uczoność sama generuje ego? Ego, które rodzi się z przekonania, że jest się 
wielce wykształconym, jest wielką przeszkodą na drodze do boskiego 
oświecenia. Jednakże ma to też pozytywny aspekt, gdyż tylko wtedy, gdy 
pojawiają się takie przeszkody, człowiek może próbować eliminować swoje 
wady. Ze szczęścia nigdy nie otrzymamy szczęścia. Szczęście zyskujemy tylko 
dzięki kłopotom. Gdy chcecie ze złota zrobić dobre ozdoby, musicie poddać je 
działaniu ognia i wysokiej temperatury. Podobnie, Bóg, zanim pozwoli 
ludziom urzeczywistnić Jego święte i boskie aspekty, stwarza im wiele 
trudności i poddaje ich rozlicznym próbom. Dotyczy to szczególnie ludzi, 
którzy cierpią na intelektualne ego. 

Musimy w tym miejscu zauważyć, że chociaż Wjasa napisał 
Bhagawatę i wszystkie purany, nigdy nie zastosował praktycznie w swoim 
życiu żadnej z nauk, o których pisał. Osiągnął wielką sprawność w 
przekazywaniu idei innym, ale sam nie próbował wcielać ich w życie. Wjasa, 
który dostrzegał tę swoją wadę, modlił się tak: „O Kriszno, czy możemy 
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poznać twoją boską naturę? Jesteś mniejszy niż coś najmniejszego, jesteś 
większy niż największe rzeczy. Jak mamy opisać twoją wielkość?” Pisał też: 
„Mówi się, że mieszkasz w sercach 84 lakhów (setek tysięcy) dźiw (żywych 
istot) w stworzeniu, nie oddzielając się od nich.” Powinniśmy tutaj zwrócić 
uwagę na to, że mimo, iż Wjasa demonstruje swoją znajomość pewnych 
aspektów Boga, jednocześnie wyraża wątpliwości co do innych. Na tym 
etapie Narada powiedział mu, że nikt nie powinien mieć wątpliwości co do 
żadnych aspektów boskości. 

Nie bez powodu poświęciłem dzisiaj tak dużo czasu, opowiadając wam 
o Wjasy. Ufność w to, co opowiada mówca, będziecie mieli tylko wtedy, gdy 
macie ufność w mówcę. Zrozumieć święty tekst Bhagawaty będziecie mogli 
tylko wtedy, gdy zrozumiecie myślenie tego, kto ją napisał, i tych, którzy 
występują w tym tekście. Właśnie dlatego przedstawiłem wam pełną 
historię życia Wjasy i Narady. Te dwie postacie jawią się jak człowiek i Bóg. 
Wjasa zadaje pytania, a Narada odpowiada. Jeśli rozumiemy ten związek 
między Wjasą i Naradą, możemy docenić wewnętrzne znaczenie Bhagawaty. 
Jutro wysłuchamy historii Narady, a potem będziemy poznawać lile Kriszny. 
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5. Narada był nieśmiertelnym duchem 
 
 

Gdy żelazo wchodzi w styczność z ziemią, 
pokrywa się rdzą. Gdy wchodzi w styczność z 

ogniem, pozbywa się rdzy. Zatem, towarzystwo 
innych prowadzi do różnych skutków, zależnych 

od rodzaju towarzystwa. To słowo Sai jest 
stwierdzeniem prawdy.  
 

 
Pawitratma swarupay! 
Poruszające się i nieruchome składniki stworzenia dzielą się na cztery 

różne kategorie nazywane para, paśjanti, madhjama i wajkari. Analizując 
szczegółowe znaczenie tych typów, stwierdzimy, że pierwsze trzy są 
nieprzejawione i występują w formie utajonej. Czwarty aspekt, który dotyczy 
narodzin, śmierci i zmiennych kolei życia i żywych istot w stworzeniu, odnosi 
się tylko do ćwierci całego stworzenia. Pozostałe trzy aspekty są związane z 
nieśmiertelnością. Mimo, że te trzy aspekty związane z nieśmiertelnością w 
rzeczywistości zajmują trzy czwarte całości, my przypisujemy wielką wagę do 
wszystkiego, co odnosi się do naszego życia codziennego. Dlatego też nasi 
starożytni riszi uczyli, że wiśwam Wisznuhu (wszechświat to Wisznu). Z tego 
wynika, że całe stworzenie jest tylko przejawem Wisznu. Rozumiał to 
Narada. Był on synem służącej, która pracowała w domu, w którym ciągle 
recytowano Wedy. Gospodarz tego domu, w którym pracowała matka 
Narady, dla uczczenia pewnej uroczystości zaprosił licznych riszi. Okazją były 
obchody czterech świętych miesięcy pory deszczowej. W tym okresie 
wszystkie czyny i myśli powinny być święte. Na te cztery miesiące Narada 
otrzymał zadanie zajmowania się gośćmi podczas świętowania. Miał wtedy 
sześć lat. Gdy recytowano Wedy, on siedząc z riszimi, słuchał w pełnym 
skupieniu i z oddaniem. Bez pytań przyjmował i wykonywał polecenia 
riszich. Zwykł jeść resztki, które oni zostawiali na talerzach, traktując to 
jedzenie jako prasad (poświęcony pokarm). Matka, widząc jak codziennie 
zbiera pożywienie, smuciła się. Po czterech miesiącach obchodów riszi 
zbierali się do powrotu do swoich domów. Narada nie chciał zostać, pragnął 
pójść z nimi. Jednakże, ponieważ był jeszcze bardzo młody i pod czułą opieką 
matki, riszi uznali, że nie byłoby właściwe zabierać go ze sobą. Zamiast tego 
przekazali mu nauki na temat różnych świętych aspektów Boga. Nauczyli go 
dwunastosylabowej mantry „Om namo bhagawate Wasudewaja, om namo 
bhagawate Pradjumnaja, om namo bhagawate Aniruddhaja, om namo 

bhagawate Sanskarsanaja (Om, pokłony boskiemu Wasudewie, … 
Najpotężniejszemu, … Samostanowiącemu, … Odwiecznie Doskonałemu),” 
którą 6-letni Narada recytował ze skupieniem. Powiedzieli mu też, że całe 
stworzenie jest w istocie przelotne i jest tylko obrazem, gdyż jest projekcją 
Pana Wisznu. Uświadomili mu, że pragnienia są zniewoleniem. Tak jak chęć 
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otrzymania czegoś jest pragnieniem, tak samo chęć pozbycia się czegoś jest 
również pragnieniem. Ego związane z pojęciem „ja” jest w takim samym 
stopniu egiem jak to z poczuciem nieobecności „ja.” Tam, gdzie występuje 
poczucie „ja,” nie może być Boga, a gdzie jest Bóg, nie może być mowy o 
poczuciu „ja.” Są to dwie sprzeczne sytuacje i wzajemnie wykluczające się. 
Uczyli Naradę, że nie powinien dopuszczać do siebie żadnych mętnych myśli, 
lecz rozwijać wyłącznie myśli o boskości. Od tego dnia Narada skupiał myśli 
na Bogu i czerpał stąd szczęście. Gdy w ten sposób wiódł życie, któregoś dnia 
wczesnym ranem matka poszła do obory, gdzie ukąsiła ją czarna kobra, co 
spowodowało jej nagłą śmierć. Narada był przy tym obecny i na własne 
oczy widział przedśmiertne zmagania matki. Była to pierwsza próba Narady. 
Postrzegał to zdarzenie jako jedną z lil Pana i nie czuł przygnębienia 
związanego ze śmiercią matki. Udawał, że jest szczęśliwy. Przyszedł 
właściciel domu i spytał Naradę, z czego się cieszy. Ten odpowiedział: 
„Dotąd matka cały czas myślała i martwiła się o mnie; cieszę się, że teraz to 
się skończyło i że już nie będzie tego przywiązania.” Był szczęśliwy, ponieważ 
matka już nie będzie musiała martwić się o niego i nie będzie już więcej 
cierpieć na skutek tego przywiązania. Gdyby żyła, przejmowałaby się i 
martwiła o niego. Narada cieszył się, że ten związek został przerwany.  

Już następnego dnia Narada wyruszył w długą podróż na północ. 
Szedł przez przerażające lasy. Ciągle słyszał ryki dzikich zwierząt. Miał wtedy 
zaledwie siedem lat. Cały czas i wszędzie powtarzał imię Hari. W ogóle nie 
myślał o jedzeniu czy wypoczynku. Zastanawiał się tylko, kiedy przyjdzie 
dzień, w którym dozna wizji Pana. Jednak jego ciało słabło, skóra stała się 
chropowata i twarda a głos cichy. W tym stanie usłyszał jakiś niebiański 
głos i pytanie: „W jakim celu tak się wysilasz? Chcesz mnie zobaczyć?” Głos 
dalej oznajmił: „Ci, którzy chcą dostąpić mojej wizji, muszą wyzbyć się 
wszelkich pragnień. Pragnienie zobaczenia mnie może jest święte, ale w tym 
celu nie powinno się podróżować po takich miejscach. Ponadto, zmagasz się z 
pragnieniem wizji Pana. Dopóki masz w sobie to ego „ja,” nie dostąpisz wizji 
Pana. Istnieje święte powiedzenie, że cały świat jest mieszkaniem Wisznu. 
Zapominasz o tej prawdzie. Nie musisz odbywać długich podróży, aby 
dostąpić boskiej wizji. Jeszcze nie w pełni oczyściłeś swój umysł.” Narada 
szybko zrozumiał, że obrał złą ścieżkę i że powinien pójść właściwą. Chociaż 
był całkiem młody, posiadał już głęboką wiedzę. Bóg nigdy nie patrzy na 
takie cechy jak wiek, uczoność, bogactwo, płeć czy pochodzenie społeczne. 
Uznaje tylko głębię tęsknoty w umyśle. W naszych epopejach opowiedziano 
historie wielu wielkich ludzi, które wystarczająco zaświadczają o tej 
prawdzie. Do jakiej renomowanej rodziny należał Walmiki? W jakiej dobrze 
znanej wiosce urodził się Narada? Jakie bogactwa posiadał Kućela? W jakim 
wieku był Dhruwa? W jakim była Śabari? Jaką zdolność rozróżniania miał 
Widura? Jaką wiedzę posiadał Hanuman? Gdy przyjrzymy się tym 
przykładom, dojdziemy do wniosku, że wiek, zamożność, płeć, reputacja i siła 
nie stanowią wyznaczników zapewniających łaskę Pana. 
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Po wysłuchaniu boskiego głosu Narada usiadł pod drzewem. So’ham, 
które jest wydechem i wdechem, jest aspektem Boga. Chociaż narada nie 
znał Wed w pełni, traktował wdech jako aspekt Samawedy, a wydech – 
Rigwedy. W ten sposób, praktykując to, co zalecają Wedy, zakończył życie. 
Ustał oddech, a on połączył się z nieskończonym. Wtedy dostał nową postać 
życia. Nasze purany mówią, że Narada ma tamburę i, poruszając się po 
wszechświecie, wyśpiewuje chwałę Pana. Jest to tylko metaforyczne 
wyobrażenie. Naradę powinniśmy traktować jako tego, który bierze 
kręgosłup w charakterze swojej winy, w której nerwy, czyli nadi, są 
strunami, a wdech i wydech są Harinama smaraną (powtarzaniem imienia 
Hari, czyli Boga). Tę nową postać Narady przedstawia się jako ciągle 
powtarzającego imiona Gowinda i Narajana i wędrującego po przestworzach. 
Narada nie jest zwykłą ludzką postacią. Jako niebiańską postać Narady 
powinniśmy traktować ciągłe następstwo wdechu i wydechu w naszym 
żywym organizmie. Słowo nara znaczy wody i symbolizuje pradźńanę 
(mądrość). Tak jak cała woda rzeki spływa i łączy się z morzem, tak wszystkie 
promienie pradźńany emanujące z Narady płyną i łączą się z ostateczną 
formą brahmana. Pradźńana pochodzi od brahmana, a ponieważ te 
promienie łączą się z brahmanem, w jednej z mahawakji (sentencji 
wedyjskich) mówi się pradźńanam brahma (brahman jest mądrością). 
Narada uczy prawdy, że ten aspekt brahmana zawsze powinien być obecny 
w naszym kręgosłupie w postaci omkary (dźwięku AUM). Jest to naturalny 
dźwięk, a nie coś, co otrzymuje się wytwarzając sztuczny dźwięk. Na Naradę 
powinniśmy patrzeć jak na kogoś, kto jest wieczny i zawsze obecny i kto gra 
niebiańskie melodie. 

W każdej kalpie (dobie Brahmy) wielokrotnie pojawia się juga 
nazywana dwaparą. Również cyklicznie powracają pozostałe trzy jugi: treta, 
krita i kali. Bhagawaty nie powinniśmy traktować jako czegoś, co zdarzyło 
się w dwapara-judze, która właśnie przeminęła. Także Wjasy nie 
powinniśmy uważać za kogoś, kto istniał w jednej dwapara-judze. W 
rzeczywistości Wjasą jest każda osoba, która potrafi szczegółowo wyjaśnić 
znaczenie Bhagawaty. W każdej kalpie na końcu dwapara-jugi pojawia się 
Wjasa. Trzeba przyjmować, że zdarzenia Bhagawaty wystąpiły w pierwszej 
kalpie i pierwszej dwapara-judze. Tego Brahma uczył Naradę, a ten Wjasę. 
Zdarzenia te były aranżowane i głoszone w ten sam sposób w każdej kalpie i 
dwapara-judze. Nie należy myśleć, że Bhagawata rozegrała się w jednej 
dwapara-judze około 5000 lat temu. Podobnie, Kriszna nie jest kimś, kto 
istniał w dwapara-judze, która dopiero co przeminęła. Aspekty Kriszny 
istniały w całej mahajudze (cyklu czterech jug), w treta-judze i we 
wszystkich innych jugach. Prawdę mówiąc, każdą osobę, która potrafi 
zaspokoić wasze tęsknoty odnośnie boskości, można nazywać Kriszną. Takie 
pojmowanie Kriszny prowadzi do eliminacji ciemności z naszego umysłu i 
sprowadza oświecenie. Słowo Kriszna można zinterpretować jako kriszyati iti 
Krisznaha (ten kto orze to Kriszna). On orze pole naszego serca i zasiewa 
nasiona w postaci dobrych myśli. Można też myśleć o aspekcie Kriszny jako 
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tym, który daje szczęście. Frazy karszati (przyciąga) iti Krisznaha, kriszyati iti 
Krisznaha oraz kuśjati (jest stale w błogości) iti Krisznaha wyrażają trzy różne 
aspekty Kriszny. Są to trzy różne postacie sat, ćit i anandy (bytu, 
świadomości i błogości) i występują we wszystkich jugach. Ponieważ nasze 
podejście jest na ogół bardzo zawężone, o Krisznie myślimy także w sposób 
zawężony jako o człowieku, synu Dewaki i Wasudewy. Podobnie jest z 
Ramą. Nie trzeba myśleć, że żył w treta-judze i był synem Daśarathy i 
Kauśalji. Nasze purany uczą, że to, co daje nam ramę, czyli przyciąganie i 
błogość, jest Ramą. Nie powinniśmy myśleć, że awatar Rama lub Kriszna 
jest ograniczony do jugi treta lub dwapara. Oni zawsze przychodzą we 
wszystkich jugach i pomagają ludzkości. Po obecnej kali-judze przyjdzie 
kolejna mahajuga, w której powtórzą się treta-juga i dwapara-juga, a w 
nich znów przyjdą Rama i Kriszna. W taki właśnie sposób zdarzenia i 
sytuacje przychodzą cyklicznie. Skoro dzisiaj mamy wtorek, ten sam wtorek 
przyjdzie znowu w ósmym dniu od teraz. Nie należy myśleć, że będzie to 
inny lub nowy wtorek. Przychodzi ten sam wtorek. To, co teraz nazywamy 
porą deszczową, ponownie przyjdzie po roku. Nie będzie to całkiem inna 
pora. Powraca ta sama pora. To, co dzisiaj nazywamy wasantą 
(dwumiesięczna wiosna), po pewnym czasie przyjdzie ponownie. Wszystkie 
takie aspekty powtarzają się po pewnym czasie. 

Jednakże, młodość człowieka, która minęła i woda, która przepłynęła 
w rzece, nie mogą powrócić. Dlatego ważne jest, abyśmy postarali się 
właściwie wykorzystać naszą młodość. Powinniście dobrze skorzystać z 
okazji, jaka się wam nadarza. Narada to postać sat, ćit i anandy. Rozmyślając 
o tych świętych aspektach Bhagawaty, opowiedzianej przez Naradę, 
możemy zyskać spokój umysłu. W tej świętej Bhagawacie łączą się trzy 
aspekty: Brahmy, Wisznu i Maheśwary (Śiwy). Musimy dołożyć starań, by 
to zrozumieć. Wszystko, co powiedział lub zrobił Narada, zrobił to dla dobra 
świata. Na ogół myślimy, że Narada jest kimś, kto tylko przysparza 
kłopotów. To niewłaściwe. Wszystko, co robił, miało na celu pomóc ludziom. 
Uczył ludzi, że dopóki jest w nich ego, nie mogą marzyć o zbliżeniu się do 
Boga. W Bhagawacie znajdujemy wiele świętych aspektów, a do 
najważniejszych należy zrównoważony umysł Draupadi. Mamy tam też 
wielbienie Pana przez Kunti, święte nauki Bhiszmy i inne. Takie święte 
aspekty będziemy omawiać od jutra. 
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6. Bóg nie jest szczęśliwy o ile nie da wam okazyjnych 
zmartwień 

 
 

Ktoś, kto buduje mur, ciągle wznosi się coraz 
wyżej. Ktoś, kto kopie studnię, ciągle schodzi 
coraz głębiej. 

 
 

Pawitratma swarupy! 
W sprawie boskości człowiekiem ciągle targają niepokoje. Podejmuje 

wiele różnych prób rozpoznania atmy i stara się odnaleźć szlachetniejsze i 
wyższe ideały. Czasem, zapominając o tym świętym aspekcie atmy, poświęca 
mnóstwo czasu na pogoń za doczesnymi celami. Poszukiwanie atmy 
wymaga wewnętrznego widzenia, a dążenie do celów przyziemnych – 
zewnętrznego. Świętość Bhagawaty zawiera się w harmonizowaniu 
widzenia wewnętrznego z zewnętrznym i sprawianiu, że człowiek dostrzega 
jedność tych dwóch postaw. 

Kaurawowie byli ślepi na potęgę Kriszny na skutek swojego bogactwa 
i fizycznej siły. Dźarasandha pysznił się faktem, że urodził się w 
znamienitszym rodzie niż ród Jadawa, w którym urodził się Kriszna. 
Zaślepiony takim podejściem, nie mógł poznać się na wielkości Kriszny. 
Pandici (uczeni), utraciwszy mądrość w swojej uczoności i na skutek 
nierzeczywistych idei w głowach, nie potrafili rozpoznać boskiej osobowości 
Kriszny. Wielu innych ludzi nie było zdolnych dostrzec wielkości Kriszny z 
powodu pychy związanej z wysokim urodzeniem, ego rodzącego się z 
zamożności i arogancji wynikającej z wykształcenia. Postępki Boga można 
nazwać lilami. Nikt nie może ustalić natury takich lil. Nie da się ich też 
zrozumieć. Znaczenie określonego zdarzenia, można zrozumieć dopiero wtedy, 
gdy zajdzie. Ponieważ lile są na ogół zakryte przez maję, człowiek nie jest w 
stanie rozpoznać kryjącej się za nimi boskości. Sama ta maja powoduje, że 
człowiek nie dostrzega boskiego związku, jaki łączy ludzi. To maja powoduje 
wszelkie przywiązania. Ale gdyby jej nie było, zatrzymałby się rozwój 
ludzkości. Jak by nie patrzeć, maja nie jest zła. W istocie jest ona bardzo 
pomocna dla jednostki, która rozumie jej różne aspekty. Natomiast komuś, 
kto ich nie rozumie, może bardzo zaszkodzić. Maja jest faktycznie bardzo 
człowiekowi potrzebna i może stać się królewskim traktem w szukaniu Boga. 
Trakt ten będzie jednak bardzo uciążliwy dla kogoś, kto jej nie rozumie. 
Weźmy przykład kocicy. Gdy swoje małe łapie w pyszczek, robi to, by 
przenieść je w bezpieczne miejsce. Z drugiej strony, gdy łapie szczura, jej 
celem jest zabicie go. Dla ludzi, którzy nie rozumieją aspektu boskości, maja 
jest niczym ten kot łapiący szczura. Dla tych, którzy rozumieją Boga, maja 
stanowi wielką pomoc, niczym kocica łapiąca kociątka. W rzeczy samej, maja 
jest narzędziem Boga i dlatego Boga czasami opisuje się jako kogoś w 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

25 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

przybraniu maji. Zasadniczo to ona jest odpowiedzialna za podtrzymywanie, 
rozpad i stwarzanie. W różnych czasach i różnych miejscach, zależnie od 
okoliczności, działanie maji jest różne. Jest ona podobna do prądu 
elektrycznego. Prąd możemy wykorzystać do napędzania wentylatora lub 
zapalenia żarówki. Można go użyć do uruchomienia wielu maszyn i innych 
pożytecznych urządzeń. Jeśli, widząc użyteczność prądu, zechcecie uchwycić 
przewód, by okazać mu wdzięczność, zginiecie na miejscu. Zatem prąd czyni 
dobro, ale też może zaszkodzić. Na tym świecie nie znajdziemy miejsca, gdzie 
nie ma maji. Budda powiedział, że cały ten świat w rzeczywistości jest 
przelotny i że nie ma w nim nic o trwałej wartości. Dlatego powinniśmy 
zrozumieć, że wszystko, co widzimy wokół, jest w istocie lilą Pana. 
Cokolwiek robimy, musimy traktować to jako lilę Pana i w ten sposób 
doświadczać prawdy. 

Pandawowie stracili swoje królestwo i wędrowali po lasach, ale 
zawsze myśleli o Krisznie, a ten obsypywał ich łaską. Chociaż stracili władzę 
i bogactwa, posiadali silną wiarę w Pana, dlatego byli darzeni łaską. 
Bhagawata uczy, że posiadanie siły pochodzącej z dharmy i wiary w Boga 
jest dla człowieka niezmiernie ważne. Po zakończeniu bitwy Mahabharaty 
Kriszna, który był sprawcą zwycięstwa, wrócił z Pandawami do Hastinapury. 
Po jakimś czasie planował powrót do Dwaraki. Gdy Kunti o tym się 
dowiedziała, przybiegła do Kriszny. Ujęła jego ręce i powiedziała: „Jesteś 
obrońcą słabych i tych, którzy popadli w kłopoty. Zaopiekowałeś się moimi 
dziećmi i przyprawiłeś mnie o wielkie szczęście. Przyszedłeś nam z pomocą, 
kiedy najbardziej jej potrzebowaliśmy. Łudziłam się, że najważniejszą cechą 
jest miłość i przywiązanie. Teraz zrozumiałam, że w istocie jest to najbardziej 
jadowita cecha. Miałam szczęście cieszyć się twoją miłością. Gdy byłam 
młoda, wypowiadałam mantrę, której nauczył mnie Durwasa i dzięki temu 
urodziłam syna boga słońca. Obawiając się potępienia, którego można się 
spodziewać ze strony społeczeństwa, porzuciłam mojego małego syna Karnę. 
Od tamtego czasu cierpiałam z powodu tej utraty syna. Po poślubieniu króla 
Pandu, wędrowałam po lasach razem z mężem. Dzięki łasce pewnych bogów 
urodziłam trzech synów – Dharmaradźę, Bhimę i Ardźunę. Moja siostra 
Madri miała dwóch synów – Nakulę i Sahadewę. Jednakże Madri 
zakończyła życie wraz ze swoim mężem. Martwiłam się, że jeśli i ja umrę z 
moim mężem, nie będzie komu zaopiekować się dziećmi. Opiekowałam się 
nimi z takim przywiązaniem. Z łaski riszich przybyłam do Hastinapury. Od 
tego czasu okrutni Kaurawowie sprawiali nam wszelkiego rodzaju kłopoty; 
próbowali nawet zabić moje dzieci, podpalając dom, w którym mieszkali. 
Starali się upokorzyć Draupadi, moją synową i kobietę dobrego serca. We 
wszystkich takich chwilach, od tamtego dnia do dzisiaj, opiekowałeś się 
moimi dziećmi, kierowałeś nimi i pocieszałeś. Jesteś dla nich jak brat, ojciec, 
matka, krewny i Bóg. Nie zwiedzie mnie twoja pięciostopowa 
(półtorametrowa) ludzka postać. Jesteś prawdziwym Bogiem, nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. Jesteś źródłem moich przyjemności i pocieszenia. 
Przyjemność to zawsze przerwa miedzy okresami cierpienia. Byłeś dla mnie 
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wielką pociechą pośród wszystkich tych problemów. Dbałeś o nas wszystkich 
przez cały ten czas. Ja nie mogę bez ciebie żyć ani chwili. Jak miałabym się 
teraz zgodzić na twój wyjazd do Dwaraki? Zostań, proszę, jeszcze na jakiś czas 
i naucz niedoświadczonego Dharmaradźę sztuki rządzenia królestwem.” 
Powinniśmy zauważyć, że Kunti zwraca się tutaj do Kriszny określeniem 
Madhawa. W słowie tym ma znaczy Lakszmi, a także maja, a dhawa to pan. 
Podpowiada to, że Kriszna jest panem przyrody, Lakszmi i maji.  

Bóg jest kimś niezależnym pod każdym względem. Wielu ludzi 
powiada, że Bóg powinien być taki a taki i zachowywać się w określony 
sposób. Ale jest to niemożliwe. Jak kogoś, kto wykracza ponad guny (cechy), 
miałby mieć jakieś szczególne cechy? Jak dla kogoś, kto nie posiada formy, 
miałoby istnieć jakieś ograniczenie co do formy? Bóg może przyjąć dowolną 
postać, mieć dowolne guny i podjąć dowolne działania dla dobra świata. 
Zrobi to w reakcji na postępowanie wielbicieli, a postać przyjmie w 
odpowiedzi na ich modlitwy. Przypuśćmy, że budujemy dom na małej 
powierzchni. Postawiliśmy dom na przydzielonym miejscu zaś na zewnątrz 
nie ma dostępnego miejsca. Chociaż nie może wyjść na zewnątrz, właściciel 
domu ma dość miejsca na poruszanie się wewnątrz własnego domu. 
Podobnie, wszechświat jest mieszkaniem Pana i porusza się On swobodnie 
we wszystkich miejscach. Dlatego, gdy prosi się o otwarcie drzwi, których nie 
da się otworzyć, na twarzy Kriszny widzimy uśmiech. Skoro cały 
wszechświat jest Jego rezydencją, jaki sens ma szukanie jej głównych drzwi? 
Skoro sam Pan zawsze stoi za mną, gdzie mam szukać drzwi wejściowych i 
Pana? Grajcie na strunach imienia Pana i skupiajcie się na Panu w Kajlasie 
(siedzibie Boga). To są właściwe drzwi wejściowe do rezydencji Pana. Kailasą 
jest w rzeczywistości nasze serce wypełnione anandą (błogością), a Pan ma 
pełne prawo swobodnie się po nim poruszać. Kunti zrozumiała, że Bóg 
mieszka w jej sercu. Zanim sobie to uświadomiła, trwała w iluzji, że 
przywiązanie i moha (zadurzenie) są ważnymi ludzkimi cechami. Zrozumiała 
też prawdę, że komuś, kto zdaje sobie sprawę z wielkości Boga i na Nim 
polega, nie grozi niebezpieczeństwo żadnego rodzaju. 

Bóg nie jest szczęśliwy, jeśli nie da wam jakichś okazyjnych 
zmartwień. Nawet matka nie jest szczęśliwa, gdy jej dziecko nie zapłacze 
pełnym głosem. Nawet gdy je całuje, najpierw wykręca mu policzek, a 
potem całuje. Podobnie też Bóg sprowadza na was liczne kłopoty i poddaje 
licznym próbom, a potem sprawia wam przyjemność. Dlatego też Kunti 
powiedziała do Kriszny: „W swojej naturze masz wesołe granie na winie, 
gdy twoi wielbiciele są w kłopotach i płaczą!” Bóg sprawia, że płaczecie, ale 
tylko po to, aby potem obdarzyć was wielkim szczęściem. Gdy jesteśmy 
głodni i możemy dobrze trawić, możemy zjeść więcej pożywienia. Czy 
możemy dalej jeść, gdy zjedzone pożywienie nie zostaje strawione? 
Podobnie, początkowo Bóg daje problemy, smutek i cierpienie, a gdy to 
strawicie, daje szczęście i błogość. W tym kontekście musimy pamiętać, że nie 
jest łatwo zrozumieć boskich czynów Pana. Cieszyć się nimi mogą tylko ci, 
którzy ich doświadczyli; inni nigdy tego nie zrozumieją. Widząc zewnętrzne 
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problemy, myślimy, że Bóg jest osobą bardzo nieżyczliwą. Tak nie jest. W 
rzeczywistości Bóg przygotowuje was na przyjęcie wiecznego szczęścia. 
Materialne przyjemności są przelotne. Kunti zrozumiała tę podstawową 
prawdę, dlatego nie mogła znieść rozłąki z Kriszną. 

Mały przykład pozwoli nam zrozumieć głębię miłości Kunti do 
Kriszny. Po nirwanie (śmierci) Kriszny bardzo przygnębiony Ardźuna wracał 
do Hastinapury. Po drodze dostrzegał liczne złe omeny. Natychmiast po 
przybyciu do pałacu przekazał wieść o nirwanie Kriszny. Wszystkich 
Pandawów ogarnął głęboki smutek. Chociaż Ardźuna był bardzo silny, po 
nirwanie Kriszny nie mógł nawet wyciągnąć swojego łuku. Wtedy zdał 
sobie sprawę z tego, że całą siłę, dzięki której wygrał bitwę Mahabharaty i 
spalił Khandawanę (las na Kurukszetrze), w rzeczywistości otrzymał na 
skutek bliskości z Kriszną. Zrozumiał, że nie posiadał własnej wrodzonej siły. 
Zastanawiał się też jak ma przekazać tę smutną wiadomość starej 
niewidomej matce. Gdy wstępowali do jej rezydencji, Kunti została 
poinformowana, że przychodzi Ardźuna. W jej podeszłym wieku rzeczą 
normalną było to, że miała problemy ze wzrokiem i słuchem. Gdy 
dowiedziała się o przybyciu Ardźuny, natychmiast pomyślała, że przynosi on 
wieści o Krisznie. Zarzuciła Ardźunę gradem pytań – chciała wiedzieć 
wszystko o Krisznie. Zmartwiony Ardźuna nie wiedział jak przekazać jej te 
wieści. Niezdolny odpowiadać na jej pytania, rozpłakał się i powiedział, że 
Kriszna już nie żyje. Zaraz po usłyszeniu tej smutnej wiadomości porzuciła 
życie, tak jak gdyby szła szukać Kriszny. Bez niego nie mogła żyć ani chwili. 
Pandawowie także darzyli Krisznę wielkim uczuciem. Nie byli to zwykli 
ludzie. Dla Kriszny byli niczym pięć pran (witalnych powietrz), a on dla 
Pandawów stanowił podstawę. Pewnego dnia Dhritarasztra (ojciec 
Kaurawów) powiedział do Kriszny, że nie powinien stronić ku Pandawom, 
gdyż dla Kriszny Pandawowie i Kaurawowie byli równie ważni. Na to 
Kriszna odpowiedział zdecydowanie: „Nie ma żadnego porównania między 
Pandawami i Kaurawami. Powiem ci teraz, co łączy mnie z Panadawami. 
Dharmaradźa jest jak głowa ciała, Ardźuna – jak barki, Bhima – jak brzuch a 
Nakula i Sahadewa – jak dwie nogi. Ja jestem w tym ciele sercem i siłą 
napędową. Serce nie może istnieć bez ciała, a ciało – bez serca. Tak 
nierozerwalny związek łączy mnie z Pandawami.” Kriszna, który to 
powiedział, darzył Pandawów wielkim uczuciem, a ci z kolei traktowali 
Krisznę jak swoją siłę życiową. Faktycznie, zawsze o nim myśleli – w 
chwilach bólu i przyjemności, radości i smutku, beztroski i zmartwień. 
Dlatego też, gdy dowiedzieli się o nirwanie Kriszny, byli bardzo poruszeni. 
Stopnia nieprzywiązania, jaki wykazali w stosunku do świata, nie da się 
znaleźć w żadnej innej rodzinie. Dharmaradźa ułożył głowę zmarłej matki na 
swoich kolanach. Jednego z braci poprosił, aby rozpoczął przygotowania do 
ostatnich obrządków dla matki, innego, aby zorganizował koronację 
Parikszita, a jeszcze innego, aby przygotował wszystko na ich odejście do 
lasu, by tam wieść życie w odosobnieniu. Z jednej strony przygotowywał 
ostatnie obrządki dla matki, z drugiej – koronację, a z trzeciej – życie w 
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odosobnieniu. Takie połączenie wydarzeń jest bardzo nietypowe i 
wyjątkowe. Był to skutek miłości, jaką Pandawowie żywili do Kriszny. 
Bhagawata uczy świat o tym świętym oddaniu Pandawów.  

Kriszna był wielką osobowością, darzącą Pandawów głębokimi 
uczuciami. Powinniście starać się zrozumieć święte czyny Kriszny w ich 
prawdziwej perspektywie. Obraz Kriszny, jakiego widzimy dzisiaj w filmach i 
przedstawieniach, nie jest prawdziwy. Niekiedy przedstawia się go jako 
współczesnego młodego studenta o licznych dalekich od świętości ideach i 
dokonującego wielu nieodpowiedzialnych czynów. W rzeczywistości aspekt 
Kriszny jest bardzo święty, a jego czyny są pełne boskiej miłości. Wszyscy 
musicie właściwie zrozumieć te święte czyny Kriszny, które spotykamy w 
wielu miejscach Bhagawaty. 
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7. W Bogu nie ma skazy;  
widzimy w Nim odbicie własnych wad 

 
 

Och! Współcześni uczniowie i studenci, jeśli 
będziecie źle mówić i czynić, skutki zwrócą się 
przeciwko wam. Te słowa Sai wskazują wam 

prawdziwą ścieżkę. 
 
 

Pawitratma swarupy! 
Chmury zbierają się na niebie i ulegają rozproszeniu pod wpływem 

wiatru. Podobnie, problemy świata zbierają się i ulegają rozproszeniu, gdy 
nastają sprzyjające warunki. Nie łatwo przewidzieć skutków konkretnego 
działania. Nikt nie może powiedzieć, w jakim kierunku z czasem potoczą się 
sprawy. Wszystko na swój sposób zależy od czasu. Czas to pewna forma 
Boga. Dlatego powinniśmy starać się wykonywać wszystkie prace tak, by we 
właściwym czasie przyniosły nam pożytek. 

Po bitwie Mahabharaty, gdy Dharmaradźa otrzymał zaszczyt 
rządzenia Bharatem, Kriszna zauważył, że na jego obliczu ciągle rysowała się 
powaga. Spytał więc go, dlaczego jest smutny i przybity, mimo że odniósł 
zwycięstwo w bitwie i został niekwestionowanym królem. Dharmaradźa 
odpowiedział: „O Kriszno! Na dobru jednostki musi odbić się wielki grzech 
zabicia tak wielu ludzi. Ja popełniłem wielki grzech zabicia i zniszczenia guru, 
braci, kuzynów i przyjaciół. Nie odpokutuję swojego grzechu nawet, gdy 
będę cierpiał w piekle przez miliony lat. Odpowiadam za śmierć tak wielu 
ludzi. Jakimż to szczęściem mogę się cieszyć, przyprawiając o ból i problemy 
tylu ludzi? Świętą osobą może być tylko ktoś, kto innym daje szczęście i sam 
cieszy się szczęściem. Ktoś, kto przynosi innym cierpienie, a sam cieszy się 
szczęściem, jest naprawdę wielkim grzesznikiem.” Na to Kriszna roześmiał się 
i rzekł: „O Dharma-radźo! Mówisz jak ignorant. Dharmą króla (radźy) jest 
destrukcja złych i dbanie o pomyślność poddanych królestwa. Twoim 
obowiązkiem jest zapewnianie bezpieczeństwa i szczęścia królestwu. 
Pomyślność twojego ludu leży w twoich rękach. Gdy wypełniasz takie 
zadanie, karanie tych, którzy występują przeciwko tobie, zawsze jest 
usprawiedliwione. Dharmaradźa znał wszystkie śastry i Wedy, dlatego 
Kriszna dziwił się, że mimo swojej uczoności pozwolił sobie na popadnięcie 
w nastrój przygnębienia. Poradził Dharmardźy, aby dla wyzbycia się smutku 
odprawił jagę Aśwamedha (uroczysty obrządek ofiary konia). Zdziwiony 
Dharmaradźa spytał: „Czy gdy błoto będziesz mył wodą, woda nie stanie się 
też mętna? Czy gdy trunkiem umyjesz naczynie do przechowywania trunku, 
zmażesz nieświętość tego naczynia? Czy aby pozbyć się smutku, którego 
nabawiłem się, popełniając grzech, mam odprawić jagę, w której znów 
muszę zabić? Nie jestem zainteresowany królestwem, ani odprawianiem tej 
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jagi. Po prawdzie nie chcę nawet tego ciała – pozwól mi je opuścić.” Kriszna 
zrozumiał, że Dharmaradźa znajdował się w stanie pełnej frustracji. 
Powiedział do Ardźuny, aby obaj poszli odwiedzić Bhiszmę, który leżał na 
łożu śmierci. Wezwał też pozostałych Pandawów i wraz z Draupadi poszli do 
Bhiszmy. 

Na ich widok Bhiszma bardzo się uradował. Kazał im przybliżyć się i 
wyraził swoje szczęście. Zwracając się do Dharmaradźy, powiedział: „Jakież 
mamy szczęście, że wszechmocny Pan przyjął ludzką postać i żyje wśród nas.” 
Pandawom niekiedy zdarzało się popadać w ułudę i myśleć, że Kriszna był 
tylko ich krewnym. Wtedy, mimo że Kriszna był Bogiem, traktowali go jak 
zwykłą ludzką istotę. Często cierpimy na taką ułudę. Nikomu nie jest łatwo 
zrozumieć lil Boga. Postępowania Boga niełatwo pojąć i opisać. Wykracza to 
ponad ludzką myśl i umysł. Gdy boskość pojawia się w ludzkiej postaci, 
myślimy, że jest to zwykła ludzka istota i oceniamy ją, porównując z innymi 
ludźmi. 

Bhiszma był wielce zadowolony, że nadarza mu się wyjątkowa okazja 
bycia w takim momencie w obecności Kriszny. Powiedział: „Zaiste, słowa 
Boga zawsze reprezentują prawdę i cokolwiek On robi, jest to akt dharmy. 
Jego słowa stanowią prawdę, a czyny – dharmę. Na tym świecie nie ma 
niczego, co On chciałby mieć lub co musiałby robić. Wszystkie czyny 
podejmuje dla dobra ludzi. Naszym obowiązkiem jest robić bez pytania to, co 
On każe. Nie mamy prawa ani kompetencji, by podawać w wątpliwość bądź 
roztrząsać czyny Pana. Czy ktokolwiek może decydować lub ustanawiać 
zasady zachowania się lub zabaw małych dzieci? U małych dzieci nie ma 
samolubstwa i ego. Mogą uśmiechać się lub płakać kiedy tylko im się 
spodoba. Paramatma, która wykracza ponad guny, też jest jak małe dziecko. 
Nikt nie ma prawa ani władzy, by decydować lub ustanawiać reguły jej 
zachowania. Wszystko, co ona robi, jest to dla naszego dobra. W oczach Boga 
nie ma różnic między ludźmi. On ani się nie złości, ani nie cieszy. 
Pandawowie nie walczyli w tej bitwie, ani jej nie planowali. Zasługi 
zwycięstwa nie można przypisywać im. To Kriszna sprawił, że walczyli i 
osiągnęli zwycięstwo. Bardzo trudno pojąć jego lile. Zrozum tę prawdę 
przynajmniej teraz, pokonaj swój smutek, bądź szczęśliwy i odgrywaj swoją 
rolę i wypełniaj obowiązki.” 

Ardźuna też mówił Krisznie, że lepiej stać się żebrakiem niż osiągnąć 
zwycięstwo, zabijając wszystkich bliskich. Kriszna odpowiedział mu wzniośle: 
„To, co jest zrządzeniem losu, jest nieuniknione. Sprawiedliwości stanie się 
zadość, zwycięstwo będzie po stronie ludzi prawych. Prawda przetrwa. 
Samolubstwo zostanie zniszczone. Taka jest dharma wszech czasów. Wiesz 
teraz, że ojcu, który miał stu synów, nie został ani jeden, by odprawić jego 
martwemu ciału ostatnie obrządki.” Widzimy tutaj, że Kriszna posiadał 
mistrzowski plan. W planie takim panuje nad życiem wszystkich nas. 
Opiekuje się nami wszystkimi i panuje nad przeszłością, teraźniejszością i 
przyszłością. Dlatego powiedział Ardźunie, że to, co zostało zaplanowane, 
musi się dokonać. Nie ma od tego ucieczki.  



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

31 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

Tymczasem Bhiszma pouczał Dharmaradźę, w jaki sposób król 
powinien opiekować się swoim ludem, jak ma stać się dobrym królem itp. 
Mówił mu też, jak powinien się zachowywać, by być w zgodzie z dharmą 

warnaśramy (kasty) i jakie człowiek powinien podjąć kroki, by 
urzeczywistnić boskość. Gdy Kriszna omawiał tak święte rzeczy, przyszło go 
słuchać także kilku riszich. Podczas przekazywania świętych nauk przez 
Bhiszmę, który mówił spokojnie, nagle rozległ się głośny śmiech Draupadi. 
To jej zachowanie było niestosowne, dlatego Pandawowie poczuli się 
dotknięci i zawstydzeni, a nawet trochę się złościli. Wszyscy inni riszi byli 
zaskoczeni, ale żaden nie rozumiał, dlaczego Draupadi się śmiała. Powód znał 
jedynie Kriszna. Pandawowie gniewnie na nią patrzyli. Bhiszma zaś z 
miłością przywołał ją do siebie i powiedział do Dharmaradźy: „Draupadi 
nigdy nie roześmiałaby się bez powodu. Ma ona bardzo święte serce. 
Rozmawiając ze starszymi, nie zrobi niczego obraźliwego. Zawsze zachowuje 
się z wielką pokorą. Pozwólmy jej wyjaśnić, dlaczego roześmiała się na głos.” 
Potem zwrócił się do Draupadi mówiąc, że jeśli wyjaśni, dlaczego się 
roześmiała, jej mężowie będą usatysfakcjonowani. Ona, zwracając się do 
Bhiszmy, rzekła: „Twoją powinnością jest uczyć dharmy tych, którzy zeszli ze 
ścieżki dharmy. Pouczenia, które dopiero co przekazywałeś, są bardzo 
potrzebne ludziom, którzy poszli złą ścieżką i którzy cierpią na ego i pychę. 
Moi mężowie nie potrzebują całego tego kazania. Oni wiodą prawe, szczere i 
uczciwe życie, okazując szacunek starszym. Dlaczego nie prawiłeś tych nauk 
Kaurawom, gdy mnie poniżali i niesprawiedliwie postępowali?” Na to 
Bhiszma odpowiedział: „Draupadi zadała uzasadnione pytanie. Ponieważ 
żyłem z okrutnymi i niegodziwymi Kaurawami, ponieważ jadłem ich 
pożywienie, moja krew uległa zanieczyszczeniu. Wszystkie dharmiczne 
zasady zostały głęboko pogrzebane pod taką krwią. Gdy twój mąż zranił 
mnie strzałą, cała krew wypłynęła, więc teraz te dharmiczne zasady 
wyłaniają się.” Morał z tego epizodu płynie taki, że rodzaj pożywienia, jakie 
przyjmujemy, określa rodzaj myśli i krwi, które w nas się tworzą. Nawet 
ludzie, którzy są zasadniczo dobrzy, gdy jedzą nieświęte pożywienie, mają złe 
myśli. Właśnie dlatego mówimy, że rodzaj przyjmowanego pokarmu 
decyduje o rodzaju rodzących się myśli, a te z kolei określają nasze 
zachowanie. Podczas, gdy Bhiszma głosił potrzebę świętego zachowania, 
nadeszła uttarajana (pomyślne półrocze). Na ten święty czas Bhiszma czekał 
prawie 56 dni. Popatrzył na boską i współczującą twarz Kriszny i napotkał 
jego wzrok. Zwracając się do niego, powiedział: „O Boże w ludzkiej postaci, 
który mieszkasz w Dwarace. Ty możesz dawać ludziom narodziny, 
podtrzymywać ich i sprowadzać na nich koniec. Przyjmowałeś postać 
różnych awatarów, aby opiekować się swoimi wielbicielami.” To 
powiedziawszy, Bhisma porzucił życie. Dzięki tym pochwalnym słowom 
Bhiszmy Pandawowie jeszcze raz uświadomili sobie, że Kriszna był boską 
osobą. Wcześniej też to rozumieli, ale będąc pod wpływem maji, czasami 
traktowali go jako szwagra, a nie kogoś o boskiej naturze. Maja sprawia, że 
ludzie robią różne rzeczy, dobre i złe. Prawdę mówiąc, gdyby Pandawowie 
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nie byli pod wpływem tej maji, nie mogliby tak długo doświadczać 
obecności Kriszny. Gdyby łatwo rozpoznawali w nim Boga, nie zrobiliby 
tego wszystkiego, co zrobili wskutek ignorancji. Boskość zawsze przynosi 
zjednoczenia i podziały.  

Na ludzkie postępowanie wpływa przywiązanie. Przez przywiązanie 
powinniśmy tutaj rozumieć pragnienie posiadania czegoś. Takie pragnienia 
dotyczą na ogół spraw doczesnych, w czym istotną rolę odgrywają narządy 
zmysłowe. Niezależnie jak wiele doświadczycie, chcecie coraz więcej. Nigdy 
nie jesteście usatysfakcjonowani. Jedynym sposobem na pozbycie się 
przywiązań jest poświęcenie. Jest ono blisko związane z dobrym 
towarzystwem. Takie towarzystwo charakteryzują dobre ideały, dobre 
zachowanie itp. Właściwa ścieżka prowadząca do poznania ludzkiej natury 
biegnie ze stanu przywiązania do wajragji (wyrzeczenia), a stąd do miłości. 
Powinniście posiąść przywiązanie do Pana, a wolność od świata, gdyż cały 
świat jest tylko przelotny. Powinniśmy myśleć o Bogu ze zrównoważonym 
umysłem w smutku i radości, w przyjemności i cierpieniu. Powinniśmy 
rozwinąć w sobie taką cechę. Bhiszma bardzo dobrze wiedział o świętości 
takiej równowagi umysłu. 

Podczas bitwy zdarzyło się tak, że strzała wypuszczona przez Bhiszmę 
ugodziła Ardźunę. Krew Ardźuny płynąca z rany kapała na Krisznę. Całe 
ciało Kriszny było we krwi. Gdy Ardźuna to zobaczył, pomyślał, że to Kriszna 
cierpi. Ponieważ go kochał, to przekonanie nieco go osłabiło i przybiło. 
Kriszna natychmiast to zauważył i spytał: „Ardźuno, dlaczego jesteś tak 
słaby? Będziesz walczył, czy ja mam dalej ciągnąć walkę?” Stwierdził, że sam 
zabije Bhiszmę. Mówiąc to, wyskoczył z rydwanu. Wtedy Bhiszma 
powiedział: „Gdy wyskakujesz z rydwanu złoto i diamenty kolczyków w 
twoich uszach wspaniale błyszczą. Ich piękne promienie wypełniają całą 
przestrzeń.” Bhiszma modlił się, aby ten sam Kriszna, który przyszedł, by go 
zabić, uratował go. Takie opanowanie i równowaga umysłu cechowały 
Bhiszmę. Zwróćmy też uwagę na to, że gdy Kriszna szedł zabić go, on nie 
modlił się o ratunek do Ramy czy Śiwy. Modlił się do samego Kriszny. Miał 
tak głęboką wiarę, że był pewny, iż Kriszna może zarówno go uratować, jak i 
zabić. Nikt inny nie mógłby tego dokonać. W obliczu tej sytuacji w Ardźunie 
nastąpiła szybka przemiana. Zaszła dlatego, że wcześniej Kriszna powiedział, 
że sam nie będzie walczył w tej bitwie, a będzie tylko woźnicą rydwanu. 
Teraz Ardźuna obawiał się, że jeśli Kriszna włączy się do walki, narazi na 
szwank swoje słowo. Aby nie stać się powodem hańby Kriszny, Ardźuna 
natychmiast zdecydował podjąć walkę. Kriszna od razu wyraził na to zgodę i 
powiedział, że tylko udawał, iż idzie walczyć, aby jego skłonić do walki. 
Cokolwiek Pan robi, robi to celowo. Nigdy nie robi niczego, aby oszukać 
innych lub się popisywać. Ogólnie rzecz biorąc, nie dostrzegamy własnych 
wad, ale dokładamy starań, by znaleźć je nawet u Boga. Jednak jak byście 
się nie starali, nie znajdziecie u Niego żadnej wady lub skazy. Jego serce jest 
czyste a idee święte. W Bogu widzimy własne wady, tak jak swoje odbicie w 
lustrze. Powinniśmy zrozumieć, że jest On jak czyste lustro. Wszystko, co w 
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nim widzimy, są to nasze wady, a nie Boga. Od czasu do czasu Bóg 
przyjmuje ludzką postać. Bhiszma rozpoznał prawdę, że Kriszna był Bogiem, 
dlatego Pandawów pokazywał światu jako idealnych ludzi. Stotry (hymny 
pochwalne) Bhiszmy dodawały Pandawom sił. 

Kriszna zawsze mówił ludziom, że boskość istnieje w każdym i że ta 
wszechobecna boskość jest ta sama w całym stworzeniu. W ten sposób uczył 
ich porzucać zazdrość, ego i inne takie cechy. Są to demoniczne cechy, które 
stoją na drodze duchowego postępu człowieka. Ludzkimi istotami możemy 
nazywać się tylko wtedy, gdy wyeliminujemy zazdrość i ego. Nie ma nic 
złego w pragnieniu czegoś i proszeniu o to, co chcecie, ale nie powinniście 
być zazdrośni o to, co inni mają. Ucząc tego gopi i gopalów, Kriszna 
pokazywał im boską ścieżkę. Święte lile Kriszny mają nieskończoną głębię i 
są niezrozumiałe. O ile nie zrozumiecie znaczenia tych nauk i nie wcielicie ich 
w życie, poznawanie wszelkich opisów cech Kriszny będzie marnowaniem 
czasu. Kriszna patrzył na całe stworzenie z jednakowym nastawieniem. W 
tym miejscu możecie mieć następującą wątpliwość: skoro traktował całe 
stworzenie jednakowo, jak mógł podjąć się zabicia i zniszczenia 40 lakhów (4 
milionów) ludzi armii Kaurawów. 

Oto stosowny przykład. Jeśli na waszym ciele pojawi się rakowa rana, 
stwierdzicie w niej obecność licznych zarazków. Taki nowotwór może 
roznieść się na całe ciało i je zniszczyć. W tej sytuacji lekarz może uznać, że 
trzeba amputować część ciała, którą rak zaatakował. Ważne jest to, że chorą 
osobę trzeba operować, a lekarz decyduje o przebiegu operacji. Nie będzie 
przejmował się lakhami zarazków znajdujących się w rakowej ranie. Mamy 
tu dwie możliwości: przeprowadzić operację i uratować pacjenta, albo 
zrezygnować z operacji, rozumując, że uratuje się miliony zarazków. 
Ponieważ te zarazki drogą zakażenia mogą wywołać dalsze szkody wielu 
ludziom, konieczne jest ich zabicie. Takiej dharmy trzymał się Kriszna. 
Innymi słowy, na świecie pojawił się rakowaty ropień w postaci Kaurawów. 
Ich postępowanie doprowadziło do sytuacji, w której na świecie panowała 
adharma i niesprawiedliwość i sam świat mógł zostać zniszczony. Wtedy to 
Kriszna uznał, że ta choroba przekroczyła wszelkie granice, dlatego 
przygotował się na operację. Przyjął do współpracy Pandawów i 
przeprowadził operację w postaci wojny. W tej operacji zostało zabitych 40 
lakhów zarazków w postaci Kaurawów i ich stronników. Przedsięwzięcie to 
służyło pomyślności i dobru świata, a nie jakiemuś samolubnemu celowi. Na 
samym początku Kriszna powiedział, że Kaurawowie urodzili się po to, by 
zaszkodzić królewskiej rodzinie i przynieść jej złą sławę. Sytuację pogorszył 
jeszcze Karna, syn Suty. Oliwy do ognia dolał dalej niegodziwy Śakuni. 
Pożar ten rozniósł się na wszystkie strony, tak że nie było innej rady oprócz 
lawiny strzał. Tego rodzaju pożoga jest zdolna zniszczyć cały las. Ognia, który 
zajął wszystko, nie da się ugasić niewielką ilością wody. Dla pokoju i dobra 
świata musi spaść ulewa strzał. Wszystko, co Bóg robi, robi to dla naszego 
dobra. Trzeba, abyśmy zrozumieli i zaakceptowali to, że wszystkie działania 
Boga mają rzeczywiście na celu tylko na nasze dobro. 
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8. Stworzenie Boga może nas wiele nauczyć 
 
 

Guru i uczniowie! 
Osiągnięcie zbawienia przez człowieka wymaga widji (wiedzy) i 

tapasu (wyrzeczeń). Istnieją dwa rodzaje widji. Jedna to ta, która odnosi się 
do świata zewnętrznego, a druga – do świata wewnętrznego. Pierwsza 
pozwala na zapewnienie godziwego życia, a druga pozwala osiągnąć cel 
życia. Musimy zastanowić się, co stanowi prawdziwą widję. Tego rodzaju 
edukacji, którą otrzymujemy dzisiaj w szkołach i gimnazjach, nie możemy 
nazwać prawdziwą widją. Pozwala ona wam jedynie objąć jakieś stanowisko 
i wieść życie codzienne bez większych problemów. Można o niej powiedzieć, 
że umożliwia wam przeżycie. Odnosi się do świata materialnego. Wszyscy, 
od zamiatacza ulicy do premiera, pracują na życie. Mogą istnieć różnice w 
stanowiskach i statusie społecznym, ale to, co robią wszyscy ci ludzie, odnosi 
się do świata materialnego. 

Brahma widja jest natomiast czymś, co prowadzi człowieka do jego 
ostatecznego celu. Daje szczęście i błogość na tym świecie i w duchowym 
świecie, w obecnym waszym życiu i po tym życiu. To, co nazywamy brahma 
widją, jest wyższe od wszystkich innych rodzajów edukacji. Wszystkie 
rodzaje edukacji są jak rzeki, podczas gdy brahma widja jest jak ocean. 
Wszystkie rzeki spływają do oceanu i łączą się z nim; wszystkie rodzaje 
edukacji prowadzą do brahma widji. To, co nazywamy brahma widją, 
pokazuje aspekty parabrahmana; uczy o parabrahmanie. Tapas zaś 
doprowadza was i łączy z parabrahmanem. Zdolność danej osoby do 
przekazywania poszukującym znaczenia atmy i parabrahmana czyni z niej 
guru. Guru w rzeczywistości oznacza wielką osobę. Gdy mówimy o wielkości 
guru, mamy na myśli jego zdolność doświadczania aspektów brahmana i 
uczenia o nich innych. Zatem, w naszym rozumieniu status guru nie oznacza 
tego, o czym na ogół dzisiaj słyszymy. W słowie tym gu-kara (sylaba gu) 
oznacza coś ponad gunami, a ru-kara – coś ponad formą (rupa). Tak więc, 
guru musi potrafić doświadczać stworzenia, nie ulegając wpływowi 
obecnych w nim form i gun. Powinniśmy starać się osiągnąć status takiego 
guru, prowadząc sadhanę (praktykę duchową). 

Tapas nie oznacza ucieczki z domu i od rodziny, by żyć w lesie jedząc 
liście. Nie można tego nazwać prawdziwym tapasem. Tapasem nie jest też 
staniem do góry nogami niczym nietoperz. Jednym z aspektów prawdziwego 
tapasu jest zdolność do harmonizowania myśli, słów i czynów. Powinniście 
potrafić jednoczyć pracę, umysł i mowę. Możecie to osiągnąć dzięki 
tapasowi. Widja, którą utożsamiliśmy z brahma widją, i tapas pozwalają 
doświadczyć brahmana. Te dwie rzeczy powinny być dla guru jak dwoje 
oczu. Gdy chcemy oczyścić ubranie, które zabrudziło się, potrzebujemy czystej 
wody i mydła. Podobnie, gdy chcemy pozbyć się brudu, który nagromadził 
się w umyśle, potrzebujemy brahma widji i tapasu. Normalnie myślimy, że 
zwykły człowiek nie może nabyć brahma widji. Brahma widja umożliwia 
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panowanie nad umysłem i czynami oraz zwrócenie się ku Bogu. Ustalono, że 
to stworzenie wypełnia Iśwara (Bóg). Rozdać materialne posiadłości nie jest 
wielkim poświęceniem. Prawdziwie wielką rzeczą jest porzucenie własnego 
ja. Bhagawata uczy tych świętych aspektów. Dobrym przykładem jest guru 
z tej opowieści i uczniowie, którzy siedzą u jego stóp. Jeśli zdołamy ich 
zrozumieć, skieruje to nas na właściwą ścieżkę. Centralną postacią 
Bhagawaty jest Kriszna. W grze tej zasadniczą rolę odgrywa też Ardźuna. 
Jest on idealnym przykładem ucznia, a Kriszna – idealnym guru. Najlepszy 
spośród ludzi, Ardźuna, jest uczniem, a największy spośród bogów, Kriszna – 
guru. Ardźuna dzierżący łuk Gandiwę jest uczniem, a Kriszna, Jogeśwara, jest 
guru. Niełatwo o inny podobny przykład guru i ucznia. Takie połączenie 
ucznia i guru i nauczanie świętości tego połączenia kierowane do 
mieszkańców Bharatu jest podstawą Gity. Guru to ten, który potrafi obudzić 
śpiącego i niedouczonego wielbiciela za pomocą dzwonka alarmowego 
pradźńany (najwyższej mądrości). Guru ciągle powtarza: „Obudź się, 
powstań, przebudź się na fakt, że nie jesteś zwykłą ludzką istotą, lecz że jesteś 
boski.” Taka jest praca prawdziwego guru. Ktoś, kogo nazywa się guru, 
powinien mieć osobiste doświadczenie parabrahmana. 

Pewien człowiek wybrał się w podróż, a po drodze napotkał wielką 
rzekę. Ponieważ rzeka ta była dla niego czymś nowym, nie wiedział jak jest 
szeroka i głęboka. Gdy zastanawiał się, czy ktoś mógłby mu pomóc, 
zauważył dwóch ludzi siedzących pod pobliskim drzewem. Zapytani o 
głębokość rzeki, odpowiedzieli, że łatwo można ją przejść, gdyż jest niezbyt 
głęboka. Przyjrzawszy się tym ludziom bliżej, stwierdził, że jeden jest chromy 
a drugi niewidomy. Ślepy człowiek nie może widzieć rzeki, a chromy nie 
może chodzić. Podróżnik pomyślał, że niemądre byłoby przechodzenie przez 
rzekę, opierając się na zapewnieniach ślepca i chromego. Było to roztropne 
zachowanie. 

Dzisiaj chcemy przekroczyć rzekę życia obarczeni ciężkim bagażem w 
postaci rodziny. Jest wielu guru, którzy, jak ten niewidomy i chromy, ani nie 
rozumieją głębi tej rzeki, ani nie znają wysiłku związanego z jej 
przekraczaniem. Właśnie dlatego w zachowaniu uczniów pojawia się wiele 
grzesznych czynów. Zatem, jeśli skierujemy tych guru na właściwą ścieżkę, 
również uczniowie nie będą szli złą ścieżką. Dlatego też guru organizacji 
Sathya Sai Bala Vikas, z ich świętymi sercami i doświadczeniem, powinni z 
zaangażowaniem szkolić uczniów. Wtedy niewątpliwie Bharat czeka dobra 
przyszłość. Guru Bala Vikas powinni zapamiętać przynajmniej jedną lub 
dwie rzeczy i uczyć ich dzieci. Mówi się, że w naszym życiu mamy dwunastu 
guru. Nie chodzi o to, że jest dwanaście postaci guru. Urodzić się to guru, żyć 
na ziemi to guru, być szczęśliwym to guru, być silnym to guru. Nie jest 
właściwe mieć guru tylko w szkole czy koledżu. Możemy czegoś się nauczyć 
nawet, gdy prowadzimy jakiś interes. Możemy czegoś się nauczyć, gdy 
uprawiamy ziemię. Wszędzie możemy się czegoś nauczyć. W istocie cały 
wszechświat jest jak uniwersytet. Całe stworzenie ma charakter ważnego 
guru. Drzewo głosi równość wszystkich, bez względu na kastę czy wyznanie. 
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Góry swoim cierpliwym znoszeniem deszczu, słońca i zimna uczą, że nie 
powinniśmy aż tak przywiązywać się do naszego ciała i przesadnie dbać o 
nie. Ptaki uczą, by nie zwracać uwagi na zmieniające się dni. Świat nie jest 
trwały. Rodzina to tylko iluzja. Tak mówi człowiek opuszczający ten świat po 
śmierci. Nie macie prawa ciągle mówić, że to czy tamto należy do was. 
Otaczające stworzenie wciąż wam przypomina, że nic do was nie należy. Jeśli 
naprawdę chcecie zrozumieć przyrodę, stworzenie jest do tego najlepszą 
szkołą. Guru to sam Śripati (Wisznu-Kriszna). Uczy nas ciągle wszystko, co 
znajduje się w stworzeniu – góry, drzewa, rzeki. Edukacja, jaką otrzymujemy 
od otaczającej przyrody, znacznie przewyższa edukację otrzymywaną od 
guru, matki czy ojca. Dlatego, jeśli zdołamy naprawdę zrozumieć tajemnicę 
otaczającego stworzenia, nasz umysł nie będzie podążał za atrakcjami 
materialnego świata. Nie ma niczego cudowniejszego i bardziej budzącego 
respekt niż stworzenie Boga. 

Gdy chcemy wyprodukować łyżkę lub kubek, robimy formę i 
wytwarzamy wiele kopii. Próbujemy kopiować wszystko. W stworzeniu 
Boga istnieje wiele milionów jednostek, miliony owadów, gór i drzew. Czy 
widzimy jakąś rzecz stworzenia identyczną z inną? Nawet bliźniaki urodzone 
z tej samej matki są pod pewnymi względami różne. Nigdy nie są zupełnie 
takie same. Wszystkie te kwiaty to kwiaty jaśminu, ale nie są one 
identyczne. Czy istnieje coś bardziej zaskakującego? Ile nauk możemy stąd 
czerpać? Kto potrafi stwarzać takie rzeczy? Jest to wielkie dzieło Boga. Gdy 
zdołamy zrozumieć ten aspekt Boga, zrozumiemy wszystko. Dzisiaj bardzo 
potrzebny jest guru, który może nas na to przebudzić. Potrzebni są guru, 
którzy rozumieją paratattwę, czyli aspekt Boga. Guru Bala Vikas powinni 
starać się uczyć z miłością, wyrozumiałością i świętym sercem. Nie powinni 
się lenić. O ile nasze własne dzieci rodzą się z kamy (pożądania), dzieci, które 
przychodzą do nas jako uczniowie, musimy traktować jako dzieci premy 
(miłości). Powinniśmy darzyć je większym uczuciem niż to okazywane 
własnym dzieciom. Nie powinniśmy traktować ich różnie – nasi nauczyciele 
powinni wykazywać się bezstronnością i nie dopuszczać żadnych różnic 
związanych z przynależnością do kasty, religii itp. Na właśnie zakończonym 
obozie szkoleniowym nauczyliście się wielu nowych rzeczy. Powinniście 
uważać to za wielką szansę. Wpajanie dzieciom tego kraju idei służby trzeba 
traktować jako święte zadanie. Mam nadzieję, że nauczyciele pomogą 
uczniom i w ten sposób przyczynią się do ponownego ustanowienia 
starożytnej kultury tego kraju. Od samego początku musicie uczyć dzieci 
esencji naszego wedyjskiego powiedzenia Matri Dewo bhawa, pitri Dewo 

bhawa (traktuj matkę jak Boga, traktuj ojca jak Boga). Powinniśmy też uczyć 
ich, że spotykając starszych, mają zachowywać się z pokorą, że gdy jedzą 
cokolwiek, powinni to robić po ofiarowaniu pożywienia Bogu. Bez takiej 
praktyki zachowanie dzieci przybiera bardzo wypaczony kształt. Dzieci do 
pewnego stopnia kształtują się zgodnie z zachowaniem ich matek. W 
dawnych czasach idee i myśli kobiet były święte. Podczas ciąży zwykły 
słuchać wielu świętych opowiadań, takich jak o Prahladzie, Markandeji, 
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Dhruwie lub Krisznie. Dzisiaj sytuacja jest taka, że kobiety w ciąży oglądają 
trzy filmy na dzień. Na skutek tego wszelkie złe idee przekazywane w 
filmach zagnieżdżają się w ich umyśle a urodzone dzieci stają się „dziećmi 
kina” pełnymi złych idei i emocji. Takie dzieci bardzo trudno korygować i 
reformować. Będziemy musieli przejść wiele trudów w realizacji tego 
zadania, ale jest to niezbędne dla dobra naszego kraju i naszych ludzi. Na 
tym wielkim świecie, każde z was jest jak maleńka śrubka. Wyzbywszy się 
egoizmu, musimy postarać się poznać naszą odpowiedzialność i wykonywać 
obowiązki. Nie powinniśmy dopuszczać żadnego ego. Gdy macie ego, nie 
możecie być dobrym guru. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wcielić w 
życie podjęte przez nas decyzje i uczyć dzieci dobrych rzeczy. 
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9. Wszystko, co Bóg robi, jest dla naszego dobra 
 
 

Dobra edukacja to taka, która uczy 
uniwersalnego pokoju, pozwala wyzbyć się 

małostkowych idei i wspiera życie w jedności. 
To, co widzimy podczas dnia, znika w nocy 

podczas śnienia. To, co widzimy w snach, znika 
w dzień. Tak przelotne są nasze doświadczenia. 
 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy), uczniowie! 
Bambusy rosnące w leśnym gąszczu mogą ocierać się o siebie, 

prowadząc do zapalenia się. Wiatr roznieci ogień i stopniowo doprowadzi do 
wielkiego pożaru, który zniszczy cały las. Podobnie jest z niektórymi ludźmi. 
W wyniku zdobytego wykształcenia, władzy, bogactwa i zajmowanych 
stanowisk rozwijają wielkie ego. Z tym swoim ego sprawiają wiele kłopotów 
dobrym ludziom i sadhakom z otoczenia. Bóg z wieku na wiek przyjmuje 
ludzką postać, aby ochraniać tych dobrych ludzi i przywrócić dharmę. Tacy 
awatarzy pojawiają się często i pomagają ludziom, prowadząc przykładne 
życie i pokazując, jak wieść dobre życie. W dwapara-judze taką boskością w 
ludzkiej postaci był Kriszna. Po bitwie Mahabharaty Kriszna powierzył 
królestwo Dharmaradźy, który odprawił obrządki pogrzebowe Bhiszmie. To 
Kriszna uratował dziecko w łonie Uttary. Gdy wszędzie zapanował pokój i 
nastały pomyślne czasy, on postanowił wyjechać do Dwaraki. Skoro 
postanowił tam wrócić, nie było innego wyjścia, jak tylko się z nim 
pożegnać. 

Wraz z Kriszną w rydwanie podróżowali jego uczniowie, Uddhawa i 
Satjaki. Za zdobionym siedzeniem, w którym siedział Kriszna, Ardźuna 
trzymał usiany diamentami parasol, zapewniając mu cień. Przed 
wyruszeniem w drogę Kriszna zakazał Dharmaradźy jakiejkolwiek pomocy, 
jednak on wysłał przodem dużą świtę, która organizowała przyjęcie Kriszny. 
Gdy więc przejeżdżał poszczególne kraje, był tam witany przez miejscowych 
królów. Król Suradeśy był pełen podziwu dla mocy Kriszny i przekazał mu 
liczne dary. Mieszkańcy Dwaraki, zaraz gdy dowiedzieli się o zakończeniu 
bitwy Mahabharaty, oczekiwali powrotu Kriszny. Zaczęli przygotowywać się 
na jego przyjęcie. Niczym małe dziecko niecierpliwie wyczekujące chwili, gdy 
matka weźmie je w ramiona, wszyscy – dorośli obywatele Dwaraki, małe 
dzieci i gopiki – wyczekiwali na powrót Kriszny. Mieszkańcy Dwaraki 
tęsknili za jego powrotem tak jak młode cielę u schyłku dnia tęskni za 
krową-matką. Wszystkie gopiki, nie mogąc znieść rozłąki z Kriszną, przestały 
jeść, przestały stroić się i niespokojnie chodziły tu i tam, wypatrując jego 
powrotu. Wzywały go tak jak głodny biedak woła o jedzenie. Gdy 
mieszkańcy Dwaraki trwali w takim stanie, do miasta zbliżył się Kriszna i 
zadął w konchę. Natychmiast po wybrzmieniu dźwięku konchy zatrzęsła się 
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ziemia, zadrżały domy a wszyscy ludzie podskoczyli z radości. W jednej 
chwili śmiała się cała Dwaraka. Zaprzężone rydwany, które już czekały w 
pełnej gotowości, ruszyły na przywitanie Kriszny. Cała starszyzna, Ugrasena, 
Akrura, Wasudewa i Balarama udali się na granice miasta, by tam czekać na 
przybycie Kriszny. Królewskie drogi Dwaraki nie mieściły ludzi. Na tarasach 
domów stały kobiety roniące łzy radości. Wszędzie rozprawiano i sławiono 
zwycięstwa Kriszny. Gdy dojechał do swojej rezydencji, z wielką radością 
został tam przywitany uroczystym mangala arati (rytuałem z kamforowym 
płomieniem). 

Matki Kriszny również niecierpliwie na niego oczekiwały. Jego ojciec 
Wasudewa miał oprócz Dewaki pięć innych żon. Nie bacząc na wiek i 
pozycję Kriszny, wszystkie pięć matek przyszło i go wyściskało. W czasie 
bitwy Kriszna miał 84 lata, ale Dewaki opiekowała się nim tak, jak gdyby 
był małym chłopcem. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że chociaż Kriszna 
był dość wiekowy, uczucie matki sprawiało, że Dewaki trzymała się blisko 
niego. Nie mogła zbyt długo wytrzymać z dala od niego. Teraz wypytywała 
Krisznę o bezpieczeństwo Pandawów. Inne matki też podeszły i objęły 
Krisznę. Mimo że były macochami, przyciągało je jego przyjazne nastawienie 
i okazywane uczucie. Taka miłość to Kriszna a Kriszna to taka miłość. Kriszna 
i miłość to jedno i to samo. Mieszkańcom Dwaraki i Hastinapury bardzo 
podobała się ta jego cecha. Ktoś, kto przywykł doświadczać tego rodzaju 
miłości, nigdy już nie będzie chciał zastąpić jej niczym innym. Czy ktoś, kto 
posmakował słodkich daktyli, będzie chciał zamiast nich jeść tamarynd? 
Wszystkie gopi i gopale, którzy cieszyli się premą (miłością) Kriszny, nie 
pragnęli żadnej innej premy. 

Odpowiedziawszy na wszystkie pytania. Kriszna udał się do 
apartamentów, aby tam spotkać się z gopikami. W tym miejscu musimy 
dobrze ocenić postępowanie Kriszny. Jego postacią czy formą jest ananda 
(błogość). W tej postaci nie ma miejsca na nic innego. Chociaż udawał, że 
żyje w rodzinie tak jak zwykły człowiek, w rzeczywistości tak nie było. Złoto 
możecie ukształtować w różne ozdoby i dać im różne nazwy, ale we 
wszystkich podstawowym składnikiem jest ten metal. Mimo że Bóg może 
podejmować różne działania dla świata, jest on zasadniczo ananda swarupą 
(ucieleśnieniem błogości). Jedyną cechą, jaką przejawiał w przyjaźni, 
przywiązaniach czy związkach, była ananda. Ludziom, którzy jej 
doświadczyli, może wydawać się, że ma ona różne postacie, ale dla Kriszny 
nie ma w ogóle żadnej różnicy. Chcąc obdarzyć wielbicieli szczęściem, mógł 
zachowywać się różnie, ale zawsze miał na uwadze łaskę. Dostrzegał w 
kobietach ideały. Wiedział, że gdyby pojawił się najpierw w domu jakiejś 
gopiki, a później w domu innej, dałby tym powód do zazdrości. Aby uniknąć 
poróżnienia wśród gopik, pokazał, że w tym samym czasie może przyjmować 
wiele postaci. W Dwarace za łaską Kriszny tęskniło 1108 gopik, dlatego 
jednocześnie wstąpił do domów wszystkich 1108 gopik. Tym samym 
przekazał im naukę, że wszystkie formy, niezależnie gdzie się znajdują, są 
formami Boga. Mamy tutaj też okazję ujrzenia różnicy między Radhą i 
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innymi gopikami. Każda żywiła przekonanie, że Kriszna powinien należeć do 
niej, a nie do żadnej innej kobiety. Była to postawa małostkowa. Zawsze 
zachowywały się z myślą, że należał on tylko do nich. Radha była inna. Nie 
myślała w ten sposób. W jej odczuciu Brindawan należał do wszystkich i 
Gowinda (Kriszna) należał do wszystkich. Zawsze dawała do zrozumienia, że 
Gowinda był dla niej równie boski, jak dla każdego innego. Takie podejście 
znamionuje zrównoważony umysł. Tak więc, gdy Kriszna wstąpił 
jednocześnie do wszystkich domów, każda gopika myślała, że najpierw 
przyszedł do jej domu. Dlatego też wszystkie ogarnęło szczęście. Wcześniej 
długo i niecierpliwie czekały na widzenie Kriszny. W tym czasie przestały 
jeść, właściwie się ubierać i dbać o fryzury. W tym zaniedbanym stanie 
Kriszna nie mógł ich rozpoznać. Nie chciały nosić klejnotów ani zdobić się 
kwiatami, gdyż myślały, że w nieobecności Kriszny nie powinny tego robić. 
Gdy zobaczyły Krisznę, roniły łzy radości. W tej sytuacji łzy stały się ozdobą 
ich twarzy. W istocie nie ma lepszej ozdoby twarzy niż łzy radości. Ich guny 
(cechy) przydawały im piękna. Istnieje wiersz w języku kannada, który 
mówi, że domy stanowią o pięknie wioski, a lotos o pięknie jeziora, zaś 
najlepszą ozdobą nieba jest księżyc. Podobnie, najlepszą ozdobą kobiety są 
dobre cechy. Zatem, łzy radości stały się ozdobą gopik. Gdy Kriszna zobaczył 
je w tym stanie, jego oczy jaśniały współczuciem. Zaczął z nimi rozmawiać. 
Jedną zapytał, czy sarenka, którą ona się opiekuje, dobrze się chowa. Drugą 
zapytał o pawia, którym ta się opiekowała. W ten sposób Kriszna 
wypytywał o stan różnych ludzi i zwierząt. One zaś zrozumiały, że jego 
współczucie rozciąga się po równo na wszystkie istoty żywe. Iśwara (Bóg) 
jest obecny we wszystkich istotach boskiego stworzenia. Tę prawdę 
rozpowszechniał Kriszna. Ponadto, gdy gopiki go zobaczyły, natychmiast 
zapomniały o wszystkich swoich problemach, ale Kriszna wypytywał je o 
powodzenie. Atma swarupa (ucieleśnienie atmy) może uszczęśliwić was w 
każdej sytuacji – tak w cierpieniu, jak i w przyjemności. Dlatego Kriszna 
zawsze darzył szczęściem. Tę jego cechę ujmuje przypisany mu przydomek 
Nitja Brahmaćari (Wieczny Brahmaćarin). Tak jak wszystkie promienie 
pochodzą z tego samego słońca, tak wszelkie dobro zdaje się pochodzić od 
Kriszny. Wszystkie dźiwy (istoty żywe) pochodzą z jednego źródła i muszą 
połączyć się z tym samym źródłem. Kriszna głosił, że jest obecny w całym 
żywym stworzeniu. Nie rozumiejąc tych szerokich aspektów Boga, niekiedy 
naszym wyobrażeniom Boga nadajemy własne wąsko pojmowane idee i 
obawy. Bóg ma to do siebie, że zawsze jest gotowy poprowadzić was 
królewskim traktem, na którym możecie go oglądać. Nasze życie jest jak 
taksówka, którą próbujemy jeździć bocznymi drogami. Ta skłonność 
jeżdżenia bocznymi drogami kłóci się z obecnością Boga na wspomnianym 
królewskim trakcie. Wyobrażenia, jakie zdobywamy oglądając filmy i 
czytając książki o Krisznie, bardzo odbiegają od prawdziwej jego natury. 
Wszystkie te wyobrażenia są tylko ludzkim wytworem. Ale Bóg jest stale 
obecny w każdej pojedynczej rzeczy. W działaniu może pokazywać bardzo 
różnorodne aspekty, przejawiające się z jednej i tej samej formy. Jedna z 
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ważniejszych mocy Boga wiąże się z miłością. Jego życie jest pełne anandy 
(błogości). W tego rodzaju boskiej anandzie nie ma miejsca na żadną 
nieczystość. Ekam ewa adwajtijam brahman (brahman jest jeden i tylko 
jeden). Tylko jedno istnieje i jest to brahman. Nie istnieje nic podobnego. Tę 
ścieżkę prawdy pokazał Kriszna i sam dał jej przykład. Jego prema (miłość) 
jest przeznaczeniem każdego. Dla pomyślności i dobra świata może on jednak 
przedsięwziąć działania, które mogą wydać się inne. On nie podjąłby 
żadnego działania, które nie miałoby na celu dobra świata. Wśród tych, 
którzy zrozumieli tę podstawową prawdę były gopi i gopale. 

Radha przejawiała pełnię strumienia miłości. Innymi słowy, prakriti 
(żeńskie uosobienie stworzenia) przyjęła postać Radhy. To, że Radha była 
przywiązana do Kriszny, znaczy po prostu, że paramatma i prakriti są ze 
sobą związane. Oto srebrny kubek. Nie da się z niego usunąć srebra. 
Ponieważ srebro jest połączone z kubkiem, nazywamy go srebrnym kubkiem. 
W taki sam sposób, Radhy i Kriszny nie da się odseparować od siebie. Skoro 
prakriti i paramatma są tożsame, są też jedną rzeczą. Bez prakriti, czyli 
stworzenia, nie byłoby Kriszny; bez Kriszny nie moglibyśmy oglądać 
stworzenia. Nie może być tkaniny bez nici, ani nici bez tkaniny. Jedność 
tkaniny i nici ilustruje jedność Radhy i Kriszny. Wielokrotnie mówiłem 
wam, że Radha nie oznacza tylko kobiecej postaci. Jest to coś o wiele 
ważniejszego. Język składa się z połączeń wielu liter. Litery łączą się tworząc 
słowa. W słowie Radha mamy litery r, a, d, h i a. Gdy zaczniemy je składać 
od a, otrzymamy adhar (podstawa), gdy od d – Dhara (Kriszna), a w 
odwrotnym porządku jest to aradh (czcić). Zatem słowo radha znaczy kogoś, 
kto stale recytuje imię Pana. Każdego, kto prowadzi aradhanę (oddawanie 
czci), można nazwać radhą. Słowo to w ogóle nie odnosi się do płci żeńskiej i 
nie wskazuje na imię kobiety. Przypadek Kriszny pokazuje, że w obecności 
boskości nie istnieje takie rozróżnienie. Takim swoim postępowaniem Kriszna 
propagował czystą miłość. Czystą miłość możecie rozwinąć tylko wtedy, gdy 
zdołacie wykorzenić zazdrość. Nie ma nic złego w tym, że pragniecie czegoś, 
ale złem jest zazdrościć innym tego, co mają. Kriszna pokazywał gopim i 
gopalom boską ścieżkę. Wszystkie czyny Kriszny są zasadniczo boskie. Jeśli 
tego nie zrozumiemy, nie będziemy mogli poznać jego prawdziwej natury. 
Całe żywe stworzenie postrzegał jednakowo. W tym miejscu możecie nabrać 
wątpliwości: dlaczego taka osoba spowodowała śmierć prawie 40 lakhów 
(setek tysięcy) Kaurawów? Istnieje na to proste wytłumaczenie. Jeśli na ciele 
pojawi się rakowa narośl, stwierdzicie w niej obecność licznych zarazków. 
Zarazki mogą sprawić, że nowotwór rozniesie się na całe ciało. W tej sytuacji 
lekarz może uznać, że trzeba amputować część ciała, którą rak zaatakował. 
Nie będzie przejmował się tym, że będzie musiał zniszczyć miliony zarazków. 
Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie operacji i uratowanie 
pacjenta. Czy lepiej jest przeprowadzić operację i uratować pacjenta, czy 
zrezygnować z operacji, uznając, że oszczędzi się miliony zarazków? Ponieważ 
mogą one zaszkodzić wielu ludziom, lekarz postanowił zabić wszystkie 
zarazki. Już wcześniej wspominałem, że Kriszna wcielił w życie taką samą 
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dharmę.  
W tamtym czasie pojawił się rakowaty ropień w postaci Kaurawów. 

Ich postępowanie doprowadziło do zapanowania adharmy i 
niesprawiedliwości. Niszczony był cały świat. Powstała sytuacja, w której 
rakowaty ropień w postaci Kaurawów zagrażał zniszczeniem całego ciała 
świata. Kriszna uznał, że ta choroba przekroczyła wszelkie granice, dlatego 
przygotował się na operację. Przyjął do współpracy Pandawów i 
przeprowadził operację w postaci bitwy Mahabharaty. W tej operacji 
zniszczono 40 lakhów zarazków. Przedsięwzięcie to służyło pomyślności i 
dobru świata, a nie jakiemuś samolubnemu celowi. Na samym początku 
Kriszna powiedział: „Ci ludzie urodzili się po to, by splamić honor i 
zaszkodzić dobrej królewskiej rodzinie. Ich niegodziwość szerzy się niczym 
pożar lasu. Ogień roznieca też przyjaźń z Karną, synem Suty. Wiatr w postaci 
Śakuni pomaga pożarowi rozprzestrzenić się jeszcze bardziej. Ten pożar 
niegodziwości rozniósł się na wszystkie miejsca. Aby przywrócić pokój na 
świecie, nie ma innej rady oprócz lawiny strzał. Ta pożoga jest bardzo groźna, 
a takiego ognia nie da się ugasić niewielką ilością wody. Musimy 
spowodować ulewę ze strzał.” Kriszna zrobił, to co zrobił, dla dobra świata. 

 Wszystko, co Bóg robi, zawsze jest dla naszego dobra. Wszystkie jego 
działania mają na widoku nasze dobro. Trzeba, abyśmy zrozumieli tę prawdę 
i zgodnie z nią postępowali. 
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10. Gniew niszczy bogactwo i pomyślność 
 

W ludzkim ciele, które samo nie ma wartości, 
mieści się święty i bezcenny klejnot atmy. To 

słowo Sai jest stwierdzeniem prawdy. 

 
Ludzkie ciało składa się z pięciu materialnych żywiołów i kiedyś musi 

upaść. Atma, która mieszka w ciele, w odróżnieniu od niego jest trwała i 
święta. Ta święta atma nie ma narodzin ani śmierci. Nie ma też przywiązań. 
Gdy dobrze się zastanowimy, zrozumiemy, że Bóg mieszka w każdym 
ludzkim ciele w postaci atmy. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 
Osobie, którą charakteryzuje przywiązanie do tego ludzkiego ciała, nie 

jest łatwo zrozumieć nieprzejawionego Boga. Człowiek przywiązany do 
swego ciała zawsze będzie chciał postrzegać Boga w przejawionej postaci i 
najlepiej, jeśli przypomina jego własną. Okazji rozpoznania nieprzejawionego 
aspektu Boga dostępujemy na ogół tylko poprzez formę przejawioną. Taką 
świętą sposobność, dzięki której możecie zrozumieć nieprzejawionego Boga, 
daje wam Bhagawata. Celem Bhagawaty jest nauczenie świętości 
wewnętrznej atmy. Abyśmy mogli dojść do jakiejś wizji wewnętrznej atmy, 
Bhagawata podsuwa nam upasanę (czczenie Boga) w formie trzech kroków. 
Są to Wisznu upasana, Wasudewa upasana i Narajana upasana. Pierwsza z 
nich, Wisznu upasana, kładzie nacisk na obecność Boga we wszystkich 
ludziach, którzy posiadają formę i imię. W Bhagawad Gicie określono to jako 
swarupa wirat (forma najwyższego intelektu). Aspekt ten nazywa się też 
wiśwarupa darśana, czyli przejawienie Boga w postaci stworzenia. Bhiszma, 
leżąc na łożu ze strzał, wyłożył jego znaczenie Dharmaradźy. Bhagawata 
pokazuje, że całe stworzenie jest faktycznie aspektem Wisznu. Mówi, że 
Wisznu jest obecny we wszystkich postaciach stworzenia, w każdym czasie i 
miejscu. Można powiedzieć, że dla zwykłej ludzkiej istoty jest to łatwa 
ścieżka. Ponieważ Bóg znajduje się we wszystkich żywych istotach, każdego 
człowieka możemy uważać za jakąś postać Boga. 

Drugim krokiem jest Wasudewa upasana. Na nim Boga musimy 
doświadczać nie tylko w ludzkich istotach, ale także we wszystkich 
działaniach i pracy. Powinniśmy więc starać się rozpoznać aspekt Boga we 
wszystkich działaniach związanych ze wszystkim, co ma nazwę i formę. Nie 
jest to ścieżka zbyt łatwa, gdyż ludzie są pełni takich cech, jak pożądanie, 
gniew, zazdrość i nienawiść, a ponadto mają przywiązania. Cechy te nie 
pozwalają myśleć o Bogu. Gdy widzimy kogoś robiącego coś złego, nie tylko 
uznamy go za złą osobę, ale istnieje też obawa, że i nam przyjdą do głowy 
złe myśli. W tej sytuacji bardzo trudno będzie nam przyjąć, że osoba taka i jej 
czyn są święte bądź boskie. Aby ustrzec się takich grzesznych sytuacji, 
musimy rozwinąć w sobie aspekt boskości. Tak jak człowiek w zwojach 
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pytona usilnie stara się wyswobodzić ręce i nogi, tak też człowiek ogarnięty 
cechami gniewu, żądzy, zachłanności i nienawiści musi usilnie starać się 
myśleć o Bogu i we wszystkim, co widzi, dostrzegać boskość. Widzimy, że 
Wasudewa upasana jest trudna do stosowania w praktyce. 

Trzeci krok to Narajana upasana. Pozwala ona nie tylko doświadczyć 
boskości w działaniu i w ludziach, ale także dostrzec jedność całego 
stworzenia. Zatem krok ten prowadzi do doświadczenia atmy, a dzięki temu 
uznania jedności kryjącej się za stworzeniem i zaakceptowania tego, że nie 
ma różnicy między różnymi formami boskości. 

W Bhagawacie mamy trzy postacie, które symbolizują te trzy typy 
upasany. Król Parikszit, radźarszi (król-mędrzec), symbolizuje pierwszy 
rodzaj, Śringi, wielki tapaswin (asceta), należy do drugiej kategorii, a Sami, 
słynny brahmarszi (bramin-mędrzec) reprezentuje trzeci typ. Suma 
doświadczeń Samiego, Śringego i Parikszita stanowi esencję Bhagawaty. Te 
trzy typy są w istocie formami trzech gun – sattwy, radźasu i tamasu. 
Bhagawata to tekst, który zharmonizował te trzy aspekty i ukazał jedność 
boskości. Parikszit, którego uratował Kriszna, gdy ten był jeszcze w łonie 
matki, był bardzo wykształconym człowiekiem i bardzo mądrze rządził 
królestwem. Naturalną rzeczą jest, że nabieramy wątpliwości, jak tak dobry i 
szlachetny król mógł stracić panowanie nad sobą i w przypływie złości 
zarzucić nieżywego węża na ramiona Samiego. Niezależnie jak wielki jest 
człowiek, jak wielkim jest wielbicielem, straci panowanie nad sobą, gdy 
wpadnie w gniew. Gniew jest największym wrogiem człowieka. Parikszit 
założył martwego węża na ramiona Samiego, ale nie można tego czynu 
traktować jako rozpustnego przejawu arogancji lub nonszalancji. Był to 
czystej postaci błąd popełniony w chwili słabości. Parikszit poczuł się bardzo 
dotknięty, gdy zorientował się, że riszi Sami i inni riszi nie mieli chęci go 
przyjąć i mu usłużyć. Odchodząc z ich aśramu, podniósł zdechłego węża i 
zarzucił na ramiona mędrca. Rozwścieczony Śringi, syn Samiego, który nieco 
później zobaczył, co zrobił Parikszit, i widział, jak on opuszcza aśram, rzucił 
na niego klątwę mówiąc: „W ciągu siedmiu dni Parikszit zginie od ukąszenia 
węża.” Powinniśmy zapamiętać, że to, co się zdarzyło, było wynikiem 
przelotnego gniewu Parikszita, ale w jego czynie nie było okrucieństwa bądź 
złowrogich intencji. Jednak gdy Śringi to zobaczył, bardzo się rozzłościł i w 
swym gniewie rzucił na króla klątwę. Król nic nie wiedział o tej klątwie. 
Musimy w tym miejscu dobrze przeanalizować podstawy klątwy Śringego i 
zrozumieć, jak w takich sytuacjach działa dharma. Gdy prawy i życzliwy król 
niechcąco popełnia błąd, skutki błędu odbiją się tylko na królu, a nie na 
poddanych. W tym królu pozostała jeszcze odrobina radźasu, dlatego w 
chwili słabości rozgniewał się. Śringi jednak spowodował wiele zamieszania, 
ponieważ jego klątwa zaszkodzi poddanym, którzy zostaną bez ochrony. 
Zatem w tym przypadku błąd króla wpłynie także na poddanych. W 
rzeczywistości Śringi nie miał prawa rzucać klątw. Zwróćmy uwagę na to, że 
osoba taka jak Śringi, która nie miała prawa rzucać klątwy, rzuciła ją. W tym 
tkwi subtelny aspekt dharmy. Fakt, że dobry i szlachetny król traci nerwy i 
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znieważa brahmarszego i fakt, że riszi rzuca klątwę mimo że nie ma do tego 
prawa, symbolizują upadek przyjętych norm dharmy. W rzeczy samej był to 
okres nadchodzenia kali-jugi. Widzimy tutaj, że skutkiem nadejścia wieku 
kali pojawiają się pewne skazy w Wasudewa upasanie i Wisznu upasanie. 

Kiedy Sami wyszedł z głębokiej medytacji, szybko dowiedział się o 
wszystkim, co się zdarzyło i udzielił synowi nagany mówiąc: „Król jest 
bardzo szlachetnym i dobrym człowiekiem i dobrze o wszystkich dba. Nie 
powinieneś rzucać na niego klątwy tylko dlatego, że w chwili słabości 
pochopnie coś zrobił. Przez ten swój postępek straciłeś całe dobro 
zgromadzone dzięki tapasowi (wyrzeczeniom). Czy cały ten tapas podjąłeś 
tylko po to, by go zmarnować w ten sposób? W przypadku króla okazjonalne 
tracenie panowania nad sobą wydaje się naturalne, ale tapaswin taki jak ty 
nie powinien tracić panowania i rzucać klątwy. Nasze królestwo będzie teraz 
bez władcy, niczym noc bez księżyca.” Po tej reprymendzie, pomyślał, że 
najlepiej będzie posłać do Parikszita wiadomość o naturze klątwy. 
Postanowił też przy okazji przedstawić królowi opłakane skutki gniewu. 
„Gniew niszczy bogactwo i pomyślność. Niszczy honor i reputację. Oddziela 
człowieka od najbliższych. Pycha i gniew niszczą wszystko, a osoba im 
ulegająca nie może niczego osiągnąć. Zostanie poniżona. Zawsze popełnia 
grzech i każdy ją potępia. Gniew prowadzi do grzechu.” Powiedziawszy to w 
imieniu Samiego, posłaniec ciągnął dalej: „Wprawdzie jest całkiem 
naturalne, że straciłeś panowanie w chwili słabości, ale powinieneś był 
postarać się przemóc swój gniew i zachować się odpowiedzialnie. Święty 
tapaswin, jakim jest mój syn, zamiast przymknąć oczy na twój błąd, rzucił na 
ciebie klątwę, zgodnie z którą w ciągu siedmiu dni umrzesz od ukąszenia 
węża. Przez te siedem dni cały czas myśl o Panu i rozwijaj w sobie dobro.” 
Gdy Parikszit usłyszał to przesłanie Samiego, doznał głębokiej przemiany. 
Kazał przekazać brahmarszemu Samiemu pełne szacunku pranamy 
(pokłony). Powiedział: „Nie jest to dla mnie klątwa, lecz wielki dar. Nie 
mogę uniknąć skutków mojej karmy i tego, co zrobiłem. Jestem ci wdzięczny 
za uświadomieni mi tego.” Od tego dnia Parikszit, przekazawszy obowiązki 
rządzenia krajem swoim ministrom, myślał o Bogu. Gdy wiadomość o tej 
klątwie rozniosła się, do Parikszita przyszło wielu riszich. Modlili się do 
Boga, aby król, który miał szlachetne i święte serce, został uchroniony od 
klątwy i by długo żył. Ale klątwy tapaswina nie dało się zniwelować, 
dlatego Parikszit przygotowywał się na swój koniec. Wielki brahmarszi 
Sami, którego charakteryzowało znaczne opanowanie, także modlił się o 
dobro Parikszita. Chociaż Sami z praktycznych powodów miał związki z 
zewnętrznym światem, ale w głębi umysłu w ogóle nie miał żadnych 
przywiązań. W pełni łączył się z atmą. Nie ma różnicy między takim 
brahmarszim a boskością. 

Pewnego razu po bitwie Dharmaradźa przyszedł do rezydencji Kriszny, 
aby powiedzieć mu o swoim przygnębieniu i braku nadziei. Wtedy to 
Kriszna przedstawił mu wszystkie szczegóły na temat przyszłości Parikszita. 
Opowiedział o tym, jak przyszły król zdobędzie wielką sławę i chwałę – 
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znacznie większe niż wszyscy jego poprzednicy. Powiedział też, że na skutek 
klątwy świętego straci życie od ukąszenia węża. Mówiąc to, Kriszna nagle na 
krótko zamilkł, co wprawiło Dharmaradźę w zakłopotanie. Po kilku 
minutach Dharmaradźa zapytał, dlaczego Kriszna zamilkł w środku narracji. 
Kriszna odpowiedział, że musiał udać się na wezwanie Bhiszmy, który leżał 
na swoim łożu ze strzał. Ludzie o świętym sercu, szczerze się modląc, mogą 
dostąpić łaski Pana. Między świętym umysłem a Bogiem nie ma różnicy. 
Modlitwa świętej osoby trafia wprost do Pana. Tacy ludzie są 
ucieleśnieniami mądrości i stanowią formę adwajty (niedwoistości). Oni 
cieszą się jednością z boskością. Wierzą, że na świecie istnieje tylko jedna 
prawda i nie istnieje żadna inna tego rodzaju prawda. Ludzie ci ciągle trwają 
w stanie wielkiego uniesienia i są naprawdę jak dzieci. Dlatego mówi się, że 
stany dziecka, człowieka w wielkim uniesieniu i człowieka obłąkanego są 
sobie podobne. Na skutek podniecenia zmysłów człowiek czasem zapomina 
o swojej prawdziwej naturze. Prawdę mówiąc, człowiek szuka tylko anandy. 
Jest też z natury bezinteresowny, ale pod presją narządów zmysłowych 
przywiązuje się do pragnień materialnych i zapomina o Bogu. Dla dobra 
takich ludzi Bhagawata z wielką miłością przedstawia postać Kriszny. 

 
Prema swarupy! 
Powinniśmy postarać się zrozumieć, że wszystkie imiona i formy, które 

widzimy na tym świecie są jedynie odbiciami Boga. Powinniśmy też 
zrozumieć, że całe stworzenie jest częścią Boga. Nie powinniśmy dawać się 
zwodzić różnorodnością nazw i form i zapominać o zasadniczej ich jedności. 
Kiedyś Narada zwątpił w szczerość gopik i zagadnął Krisznę: „ Gopiki nie są 
zbyt wykształcone, nie znają śastr ani Wed, a nawet prezentują się jako 
niecywilizowane. Jak mogą docenić boski aspekt? Boskość mogą zrozumieć 
tylko ludzie, którzy wznieśli się ponad guny. Jak Boga mogliby zrozumieć 
ludzie pogrążeni w przyziemnych cechach?” Kriszna odpowiedział: „Gopiki 
maja bardzo świętą naturę. Gdy ich teściowe je besztają a mężowie ostrzą 
noże, by je ukarać, one nie otwierają ust. I nie boją się. Obraz Kriszny jest 
odbity na ich umysłach niczym druk na papierze. Skoro nie da się oddzielić 
Kriszny od ich serca, jaki pożytek z wykształcenia? Czy ktokolwiek może 
uniknąć przeznaczenia? Nie ma nadziei dla kogoś, w kogo umyśle 
zadomowią się złe myśli.” Pana nie można zadowolić edukacją lub recytacją 
Wed. Można Go przyciągnąć tylko świętą premą. Uczoność, którą 
nabywacie, wchodzi tylko do głowy. Jeśli nie wcielicie jej w życie, jaki 
pożytek z waszego kształcenia? W książkach jest mnóstwo nauki, ale 
wszystkie serca są jałowe. Z książek niczego nie otrzymamy. Czytać je musicie 
jedynie dla zaspokojenia potrzeb życiowych i napełnienia żołądka. Tylko 
czysta prema pozwoli wam zrozumieć Pana. Dlatego też nasze święte pisma 
uczą, że nieśmiertelności nie da się osiągnąć bogactwem ani wykształceniem 
i że dojść do niej można tylko dzięki dobrym cechom i poświęceniu. 
Nieśmiertelność można osiągnąć przez poświęcenie. Ale jeśli pogrążycie się w 
bhodze (rozrywce), otrzymacie tylko rogę (chorobę). Uczniowie, powinniście 
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zrozumieć prawdziwe znaczenie poświęcenia. Dlatego też Tjagaradźa 
powiedział, że imię Pana powinniśmy wypowiadać świadomie. Jeśli nie 
wypuścimy powietrza po wdechu, uszkodzimy sobie płuca. Jeśli nie 
wydalimy spożytego pokarmu, zaszkodzimy zdrowiu ciała. Nawet gdy krew 
nie płynie stale z miejsca na miejsce, na ręce tworzy się ropień. Powinniście 
rozumieć dobro, jakie przychodzi z poświęcenia. Wykształcenie powinniśmy 
wykorzystywać tylko w dobrych celach. 

Każda chwila przechodzi w nową, niezależnie czy wykorzystamy ją 
dobrze, czy nie. Gdyby czas nie postępował, dni nie następowałyby, czas 
życia nie ubywałby i nie byłoby zmian. Ponieważ czas posuwa się naprzód, 
w życiu następują zmiany. Gdy płyniemy, musimy przepychać wodę sprzed 
siebie do tyłu. Gdy tego nie zrobimy, w ogóle nie posuniemy się do przodu. 
Poświęcenia musimy czynić we wszystkich sferach życia: moralnej, 
duchowej, etycznej i politycznej. Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej 
atmy), nasze cierpienia i przyjemności są jak przelotne chmury, są chwilowe. 
Nie powinniśmy życia zapełniać takimi przelotnymi przyjemnościami. Gdy 
Parikszit dowiedział się, że jego życie zakończy się za siedem dni, stale myślał 
o Panu. Ponieważ miał tak święte serce, przyszedł spotkać się z nim wielki 
riszi Śuka. Jeśli nasze umysły będą czyste, także do nas przyjdzie sama święta 
paramatma. Aby osiągnąć cokolwiek dobrego, koniecznie musicie oczyścić 
swoje serce i uczynić je świętym. 
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11. Miłość żyje z dawania i przebaczania 
 

Gdy ktoś ciągle myśli o winach i wadach, jego 
umysł staje się nieczysty i niespokojny. Gdy ktoś 

ciągle myśli o zaletach, jego umysł uspokaja się i 
odpoczywa. Gdy ktoś ciągle myśli o Bogu, staje 
się jednym z Bogiem. Oto słowo Sai, które niesie 

prawdę. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Umysł człowieka kształtują jego myśli. Stan mentalny każdego zależy 

od myśli i sytuacji. Mówi się też, że skutki każdego waszego czynu zależą o 
stanu waszego umysłu. Wielu ludzi na tym świecie pragnie boskiej wizji 
Pana. W takim stanie stają się wielbicielami świętej Bhagawaty. Tego stanu 
nie da się osiągnąć samymi chęciami. Łatwo jest chcieć tego rodzaju 
błogosławieństwa, ale bardzo trudno je osiągnąć. Łatwiej coś zalecać i głosić 
niż stosować to w praktyce. Lepiej jednak wykazać się choćby jedną rzeczą w 
praktyce niż tylko mówić o stu różnych rzeczach. W tej siedzibie błogości i 
szczęścia mieszka Kriszna w Dwarace. W rzeczywistości wielu wielbicieli 
udaje się do Dwaraki, aby doświadczyć tej boskiej błogości i szczęścia. Takimi 
wielbicielami są gopiki i gopale (pasterki i pasterze). Nie wszystkim łatwo 
dostać się do tej rezydencji błogości. Istnieją do niej cztery wejścia. Przy 
każdym stoi strażnik. Rezydencja, nazywana ananda bhawana (pałac 
błogości), ma trzy kondygnacje. Są to satjam, śiwam i sundaram (prawda, 
dobro i piękno). Czterech głównych wejść strzegą strażnicy w postaci śamy 
(opanowania), wićary (dociekania), santripti (zadowolenia) i wajragji 
(nieprzywiązania). O ile nie zadowolimy tych strażników nie wejdziemy do 
rezydencji. Ewentualnie powinniśmy być blisko związani z samym Kriszną, 
boskim mieszkańcem rezydencji. Do rezydencji możemy więc wejść, gdy 
mamy do tego uprawnienia wynikające z przynależności do jednej z tych 
dwóch kategorii. Jednym ze strażników pilnujących wejścia jest śama, Słowo 
to oznacza panowanie nad wewnętrznymi narządami zmysłów. Często 
słyszymy słowa śama i dama (samokontrola). Dama oznacza panowanie 
nad zewnętrznymi narządami zmysłów, a śama – nad narządami 
wewnętrznymi. Tutaj słowo śama możemy interpretować jako panowanie 
nad wszystkimi narządami. Jeśli panuje się nad narządami wewnętrznymi, te 
zewnętrzne w ogóle nie sprawiają kłopotów i łatwo poddają się kontroli. 
Gdy ktoś nie panuje nad narządami wewnętrznymi, narządy zewnętrzne 
także sprawiają mu mnóstwo kłopotów. Gdy ktoś rozwinie mocne 
przekonanie, że nie powinien widzieć niczego zewnętrznego, nie będzie 
widział niczego, nawet mając otwarte oczy. Gdy ktoś jest zdecydowany nie 
jeść niczego, nie będzie jadł, niezależnie jak potrawa będzie atrakcyjna. To 
zmysły wewnętrzne pobudzają narządy zewnętrzne. Panowanie nad 
zmysłami wewnętrznymi jest trudną sprawą, ale gdy tego dokonamy, z 
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łatwością możemy kontrolować też narządy zewnętrzne. Panowanie nad 
narządami jest niezmiernie ważne dla każdego, kto urodził się jako istota 
ludzka – niezależnie czy działa w sferze materialnej, czy duchowej. Takie 
zdyscyplinowanie przynosi wiele szczęścia. Rząd wprowadza istotne 
ograniczenia w wielu aspektach życia codziennego. Gdy ceny wzrastają, rząd 
podejmuje stosowne kroki, by nad nimi zapanować. Mamy ograniczenia na 
prędkość autobusów, którymi podróżujemy. Pociągi także jeżdżą z 
ograniczeniami prędkości. Zatem, rozmaite środki dyscyplinujące są 
niezbędne nawet w naszym życiu codziennym. Dlatego, jeśli także naszych 
narządów nie utrzymamy pod kontrolą, narazimy się na wielkie trudności. 
Musimy zrozumieć, że sadhany (praktyki duchowe) prowadzone w celu 
utrzymywania pragnień pod kontrolą, służą naszemu bezpieczeństwu, a nie 
stanowią jakiegoś głupiego ograniczania. To prawda, że trudno jest panować 
nad narządami zmysłów. W związku z tym, prowadząc sadhanę, nie 
powinniśmy tracić czasu i kierować się w niewłaściwą stronę. Jeśli, tak jak 
gopi i gopale, zdołamy skierować nasze widzenie ku Panu i prowadzić 
wszystkie działania z miłością i z miłością do Niego, wtedy możemy 
osiągnąć szczęście. Tak więc, ścieżka samokontroli jest niełatwa, ale gdy 
pójdziemy ścieżką premy (miłości), możemy rozwinąć tę kontrolę i wstąpić 
do rezydencji Boga. 

Drugiego wejścia strzeże wićara, czyli dociekanie. W Bhagawad Gicie 
wyjaśniono ją jako zdolność rozróżniania dobra od zła i atmy od anatmy 
(czegoś różnego od ducha lub duszy). Nawet w tak drobnej sprawie jak 
jedzenie banana, jeśli nie potrafimy odróżnić tego, co można jeść, a co należy 
odrzucić, nie możemy cieszyć się tym owocem. Zdolność oddzielania dobra 
od zła jest dla człowieka bardzo ważna. Nawet gdy chcemy ugotować 
posiłek z ryżu, musimy najpierw oddzielić kamyki od ziaren ryżu. Gdy do 
posiłku chcemy dodać warzyw, musimy rozpoznać złe ich części i je odrzucić. 
Podobnie, powinniśmy przede wszystkim odróżniać rzeczy trwałe od 
przelotnych. Gdy mówicie „to jest moje ciało,” najwyraźniej uznajecie się za 
kogoś różnego od ciała. Stąd całkiem jasno wynika, że rzeczywiście jesteście 
atmą, a nie tylko ciałem. Musicie odróżniać prawdę od nieprawdy. Ciało 
może w każdej chwili upaść i umrzeć. Niewłaściwe byłoby traktować takie 
przelotne ciało jako trwałą prawdę. Oto przykład, który przedstawiałem 
wam już wielokrotnie. Mamy tu srebrny kubek. Gdy mi się nie podoba, 
mogę zabrać go do złotnika i kazać mu przerobić go na srebrny talerz. Gdy po 
jakimś czasie używania talerz przestanie mi się podobać, mogę znów dać go 
do przerobienia na kubek. Zatem kubek został zmieniony w talerz, a talerz – 
w kubek, jednak cały czas wspólnym czynnikiem było srebro. Forma mogła 
ulec zmianie, ale podstawa pozostała cały czas tym samym srebrem. 
Podobnie, podstawowa niezmienna atma jest tą samą we wszystkich 
różnorodnych formach. Bhagawad Gita nazywa to rzeczywistą wiedzą. 
Kszetra to ciało, czyli rezydencja, a kszetradźńa (znawca ciała) odnosi się do 
boskiego aspektu, który mieszka w ciele. Powinniśmy zrozumieć różnicę 
między rezydencją a osobą, która w niej mieszka. Najpierw zapoznajmy się z 
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użyciem tych słów. Słowo kszetra składa się z dwóch sylab: ksze i tra, a w 
kszetradźni mamy trzy sylaby: ksze, tra i dźńa. W słowie kszetradźńa 
dodatkową sylabą jest dźńa, dlatego odnosi się ono do kogoś, kto posiada 
dźńanę (mądrość), czyli kogoś mądrego. Gdy taka dźńana przebywa w 
kszetrze, nazywa się ją kszetradźńa. Zatem, samo ciało nie posiada mądrości, 
ale Bóg, który mieszka w ciele, posiada pełną mądrość i to On sprawia, że 
ciało wykonuje wszystkie działania. Osoba, która dostrzega tożsamość Boga i 
tego, który mieszka w ciele, będzie mogła wejść do rezydencji Boga. 

Gdy nauczycie się panować nad swoimi narządami, zstąpi na was 
mądrość. Ta mądrość pozwoli wam zrozumieć atmę jako coś różnego od 
anatmy i wtedy będziecie mogli wejść do rezydencji. Gdy dzięki tej mądrości 
wzrośnie wasza zdolność rozróżniania i zrozumiecie boskość atmy, 
automatycznie przyjdzie zadowolenie i będziecie mogli wejść do rezydencji. 
Ale czy dzisiaj człowiek bywa zadowolony? Nie, nigdy nie jest zadowolony. 
Zawsze domaga się czegoś jeszcze. Oto mały przykład. Człowiek bardzo 
głodny prosi o niewielką ilość pożywienia. Gdy dopisze mu szczęście i 
otrzyma trochę jedzenia, będzie dążył do zdobycia jakiegoś ubrania. Gdy 
będzie już miał obie te rzeczy, będzie chciał mieć dom. Gdy będzie miał dom, 
będzie chciał się ożenić, a potem otrzymać pracę. Gdy urodzi się mu dziecko, 
będzie chciał awansu w pracy. Czy istnieje jakaś granica ludzkich pragnień? 
Takie pragnienia prowadzą jedynie do proszenia o więcej i gromadzenia 
dalszych zmartwień. Śankaraćarję zapytano kiedyś, kto jest biedny, a kto 
bogaty. On odpowiedział: „Ten, kto jest zadowolony, jest bogaty, a ten, kto 
ma wiele pragnień, jest biedny.” Bycie zadowolonym z tego, co się posiada, 
prowadzi do trzeciego wejścia do rezydencji Boga. Niezależnie czy spotyka 
nas nieszczęście, czy szczęście, powinniśmy być zadowoleni i przyjmować to 
jako dar Boga zsyłany dla naszego dobra. Powinniśmy rozwijać ducha 
zadowolenia i zrównoważonego umysłu. 

Czwartego wejścia do rezydencji Boga strzeże wajragja, czyli 
nieprzywiązanie. Gdy człowiek jest w pełni zadowolony, wajragja pojawia 
się w nim w sposób naturalny. To nieprzywiązanie nie ma być czymś, co 
posiadacie wtedy, gdy nie macie niczego. Nieprzywiązaniem można nazwać 
sytuację, gdy ktoś posiada wszelkie udogodnienia i wszelkie bogactwa i, 
dobrze rozumiejąc ich przelotną naturę, porzuca te materialne dobra. Gdy 
ktoś opuszcza dom i rodzinę i odchodzi do lasu, nie można tego nazwać 
wajragją. Prawdziwą wajragją jest okiełznanie własnych potrzeb i 
zadowalanie się ograniczonym ich zakresem. Weźmy przykład. Gdy w domu 
macie worek pełen ryżu i chcecie odżywiać się tym ryżem przez miesiąc, skąd 
możecie wiedzieć, że będziecie żyli przez miesiąc? Mając dzisiaj małe dziecko, 
zaczynacie oszczędzać na wysłanie go za dwadzieścia lat na studia do 
Ameryki. Jaki w tym sens? Nie wiecie, co się stanie w następnej chwili, 
powinniście więc starać się cieszyć tylko tym, co jest wasze w danej chwili. 
Nie uganiajcie się za coraz to nowymi rzeczami. Możecie pozostawać w 
rodzinie, ale nie miejcie rodziny w sobie. Nawiązując do tej sytuacji, 
Ramakriszna Paramahansa powiedział: „Możecie łódź umieścić w wodzie, ale 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

52 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

nie powinniście umieszczać wody w łodzi.” Możecie żyć w świecie, ale nie 
gromadźcie rzeczy na przyszłość, sprowadzając na siebie niepokoje. 
Prawdziwa wajragja to wykonywanie swoich obowiązków w stosownym 
czasie i myślenie o tym, co jest w tym czasie istotne. Poeta Vemana wyraził 
to samo słowami: „Mów o tym, co się w danej chwili dzieje, a nie mów o 
przyszłości, raniąc innych.” Gdy będziemy pielęgnować taką postawę, 
rozwiniemy prawdziwą wajragję. Nie rozróżniajcie rzeczy, mówiąc, że coś 
należy do was, a coś innego – do Boga. W rzeczywistości wszystko należy do 
Boga. Powinniście przyswoić sobie takie przekonanie. Jeśli chcemy wstąpić 
do rezydencji Kriszny i doświadczyć jego boskości, musimy iść jedną z tych 
ścieżek. Gdy wypracujecie śamę, czyli samokontrolę, możecie łatwo rozwinąć 
aspekt dociekania lub rozróżniania, a dzięki temu osiągniecie zadowolenie i 
już nawet mimowolnie, bez dokładania starań, dojdziecie do wajragji, czyli 
nieprzywiązania. Jeśli nie możecie rozwinąć śamy, powinniście przynajmniej 
postarać się myśleć, że całe stworzenie przepełnia prema, czyli boska miłość. 
Tę miłość doświadczały gopiki i gopale. Kiedyś Narada, uznawszy, że gopiki 
są zbyt prostackie, postanowił nauczyć je czegoś z wedanty (filozofii 
wedyjskiej). Z takim też nastawieniem przybył do Brindawanu. Gopiki były 
ciągle pogrążone w myślach o Krisznie i tylko o nim rozmawiały. Wszystkie 
swoje działania przepełniały myślami o Krisznie. Narada przyszedł do nich i 
powiedział: „Wy w ogóle nie znacie cech boskości; nauczę was królewskiej i 
świętej ścieżki dojścia do boskości. Podejdźcie i posłuchajcie.” Gopiki 
popatrzyły na niego i poprosiły, aby szybko powiedział to, co ma do 
powiedzenia, gdyż nie chciały tracić zbyt dużo czasu. Narada stwierdził, że 
wedanty nie da się tak łatwo nauczyć i kazał im cierpliwie słuchać. Gopiki 
na to odpowiedziały, że nie mają czasu ani cierpliwości na słuchanie i że chcą 
tylko myśleć o Krisznie. Słuchanie nauk wedanty uważały za stratę czasu. 
Wielu ludzi głosi nauki wedanty, ale nie potrafi wcielać ich w życie. Gopiki 
spytały Naradę, czy on sam praktykuje nauki wedanty. Powiedziały, że nie 
chcą wedanty, której nie stosuje się w praktyce. Gopiki i gopale 
charakteryzowali się czystą premą. 

Przybywszy do Dwaraki, Kriszna w pierwszych dwóch dniach 
przedstawiał jej mieszkańcom szczegóły bitwy Mahabharaty. Potem wezwał 
wszystkie gopiki, gopale i innych. Gdy zebrani z niecierpliwością czekali na 
jego wystąpienie, on powiedział: „Cały ten czas nie było mnie w Dwarace z 
powodu bitwy Mahabharaty. Czy w tym czasie nie mieliście żadnych 
trudności bądź problemów, czy nie wydarzyło się nic przykrego? Czy wszyscy 
w waszych rodzinach mają się dobrze? Czy nic wam nie przeszkadza w 
regularnym odprawianiu modlitw?” W ten sposób dopytywał się o ich 
problemy i trudności. Wszyscy riszi, mieszkańcy i inni stwierdzili, że nie mieli 
żadnych problemów, że wszystko przebiegało dobrze, z jednym wyjątkiem. 
Kriszna był boski i potrafił czytać w myślach ludzi. Uśmiechnął się i spytał, o 
co chodzi. Oni odpowiedzieli, że ich wielkim problemem była nieobecność 
Kriszny, że nie mogli znieść tej rozłąki. Prosili, aby już więcej nie wyjeżdżał z 
Dwaraki. Kriszna zapewnił ich, że nie wyjedzie. Od tamtego czasu przez 36 
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lat nie ruszył się z Dwaraki. Kriszna był Panem, który ulega prośbom 
wielbicieli. W Panu nie ma w ogóle żadnej skazy. Jest niczym zwierciadło i 
odbija wasze myśli. Jeśli myślicie, że Bóg nie rozmawia z wami, błąd tkwi po 
prostu w was. Jeśli myślicie, że Bóg wam nie towarzyszy, wina leży po 
waszej stronie. Powinniście zachowywać się tak, by Bóg mógł mieszkać w 
was i być przy was. Bóg nie faworyzuje nikogo, ani nie żywi niechęci do 
nikogo. Jest On tylko świadomością, która jest świadkiem. Jeśli myślicie 
inaczej, są to wszystko wypaczenia waszego umysłu. Najlepiej zrobicie, gdy 
ofiarujecie Panu swoje czyste serce. Idąc ścieżką premy, sprawicie, że Bóg 
przyjdzie do was. Powinniście właśnie tak przekształcić siebie i swe serce 
uczynić polem miłości. Bóg nie może zamieszkać w sercu, w którym nie ma 
miłości. Jeśli w waszym sercu ma zamieszkać Kriszna, musicie całkowicie je 
oczyścić i wypełnić miłością do Boga. Wtedy Pan może tam grać na swoim 
murali (flecie). Gdy wasze serce jest zapchane brudami, Pan nie może grać na 
murali. Z drzewa miłości otrzymacie owoce miłości, a nie kwaśne owoce. 
Jeśli zdołacie wyhodować drzewo miłości, łatwo otrzymacie świętą boskość. 
Ścieżka miłości to jedyna ścieżka do Boga. Miłość jest Bogiem; żyj w miłości, 
wtedy wszystko dobrze się ułoży. Pozwól innym żyć w miłości. Miłość żyje z 
dawania i przebaczania, ego żyje z brania i zapominania. Miłość to 
bezinteresowność, a ego to brak miłości. Miłość jest wszystkim. Takie 
powinniście mieć podejście do Pana. Dla dzisiejszej młodzieży miłość jest 
najważniejsza. Za złe cechy, takie jak gniew, żądza, zazdrość itd., odpowiada 
brak miłości. Bardzo ważne jest, abyście w swoich sercach rozwijali miłość. 
Wasze życie powinna przepełniać miłość. Powinniście też przyswajać sobie 
świętą kulturę Bharatu, a w swoim kraju promować pokojową atmosferę. 
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12. Wszystkie zmartwienia są naszym wytworem 
 

Wiedza o atmie jest dostępna tylko tym, którzy 
mają bardzo czyste umysły. Nie może jej posiąść 

nawet święty. To słowo Sai mówi o ścieżce 
prawdy. 

 
Pawitratma swarupy! 
Człowiek na tym świecie dostępuje szczęścia dzięki pięknym rzeczom. 

Gdy patrzymy na piękny kwiat, rodzi się w nas szczęście. Czujemy szczęście, 
gdy patrzymy na pięknego ptaka lub ładny dom. Musimy się dobrze 
zastanowić, czy takie szczęście jest trwałe, czy przelotne. Ładna róża bardzo 
nas cieszy, ale nim nastanie wieczór, róża więdnie, a do następnego dnia jej 
płatki opadają i już nas tak nie cieszy. Podobnie, każdy piękny przedmiot 
może rodzić w nas tylko przelotne szczęście. Powinniśmy dobrze zrozumieć, 
gdzie można znaleźć trwałe szczęście. Można je znaleźć wyłącznie w atmie i 
myśli o Bogu. Trwałe szczęście możemy czerpać jedynie z rzeczy, które są 
trwałe. Z rzeczy przelotnych nigdy go nie uzyskamy. Prawdziwa błogość 
przychodzi tylko po doświadczeniu takiego trwałego szczęścia. Tej błogości 
nie możemy szukać wszędzie. Byłoby to czymś w rodzaju szukania 
diamentów na targu rybnym. Na targu rybnym znajdziemy tylko ryby, a nie 
diamenty. Ponieważ świat jest tymczasowy, a wszelkie życie na nim 
niepewne, trwałego szczęścia nie możemy tu znaleźć. 

Pewien student poszedł do astrologa i spytał go o swoją przyszłość. 
Astrolog powiedział, że linia wykształcenia na dłoni chłopca jest całkiem 
pokaźna i wyraźna. Student bardzo się tym uradował i tonął w szczęściu. Po 
chwili astrolog powiedział, że w swoim życiu student zdobędzie wielką 
renomę. To jeszcze bardziej go ucieszyło. Potem astrolog oznajmił, że młody 
człowiek będzie zarabiał dużo pieniędzy i stanie się bardzo bogaty. W końcu 
astrolog dodał, że wszystko pięknie się zapowiada, ale studenta czeka bardzo 
krótkie życie. To bardzo go zmartwiło, gdyż nie było większego sensu mieć 
wszystko, ale tylko krótkie życie. Możemy mieć wielkie bogactwa, wielką 
władzę i wpływy, ale jeśli nie ma w nas świadomości bliskości atmy, jest to 
równoważne posiadaniu krótkiego życia. Gopiki rozumiały potrzebę zdobycia 
trwałego szczęścia. My także musimy zrozumieć, że trwałe szczęście może 
pochodzić tylko z trwałych rzeczy. 

Gopiki odprawiły specjalną wratę (religijne ślubowanie) Katjajani w 
ustalony poniedziałek miesiąca karttika (październik/listopad). Powinniśmy 
poznać znaczenie odprawiania tej świętej wraty. Gopiki powiedziały: „Nie 
zależy nam na żadnej nietrwałej i złudnej postaci. Zależy nam na osiągnięciu 
świętego Kriszny, który jest ucieleśnieniem trwałej, niezmiennej prawdy. Nie 
damy się zwieść i uwierzyć, że jest przejściowy, tylko dlatego, że ma fizyczną 
postać. Bóg postanowił przyjąć tę szczególną ludzką postać w tej judze tak 
jak my teraz przywdziewamy się w ubranie. Jugi mogą się zmieniać, ale nasz 
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Bóg nie podlega zmianom.” Gopiki w Krisznie wyraźnie widziały boskość. 
Człowieka postrzega się, zależnie od wieku, jako dziecko, młodzieńca, 
dorosłego lub starca. Ale w przypadku Kriszny zawsze mamy do czynienia z 
dzieciństwem lub młodością. Wykracza to poza ludzkie pojęcie. Jest on 
nieśmiertelny i zawsze pełen pokoju, przez co symbolizuje wieczne piękno. 
Chociaż posiadał ciemną cerę, miał bardzo pociągający wygląd. Działo się tak 
z powodu obecnej w nim boskości. Nie wszystkie ludzkie istoty mają ten 
przymiot. Jest to szczególna boska cecha. Gopiki rozumiały, że prawdziwe 
piękno mogą znaleźć tylko w Krisznie, dlatego postanowiły odprawić tę 
świętą wratę. Pragnęły, by został ich nathą, czyli mężem. Ludzie na skutek 
swojego zachowania i natury z upływem czasu zapomnieli o prawdziwym 
znaczeniu słów i przyjęli fałszywe znaczenia. Zwykle uważamy, że słowo 
mąż, czyli natha, oznacza kogoś, kto jest mężem dla żony. Jednak w tym 
kontekście mąż to faktycznie ktoś, kto opiekuje się daną osobą. One były 
przekonane, że tylko Kriszna może zaopiekować się nimi wszystkimi, dlatego 
chciały widzieć w nim męża. Te 16108 gopik właśnie w ten sposób 
traktowało Krisznę. Niewłaściwe jest myśleć o nich jako żonach Kriszny. Kto 
jest mężem i kto żoną dla Boga, który jest obecny we wszystkich istotach 
żywych? Bogu nie można przypisywać żadnych tego rodzaju cielesnych 
związków. Gopiki są czysto boskimi odzwierciedleniami atmy. One poddały 
się Krisznie. 16108 gopik o takich odczuciach żyło w Dwarace. W tym 
miejscu powinniśmy się zastanowić, czy ich szczęście zrodziło się z 
doczesnych odczuć, czy z trwałego aspektu Kriszny. W ich pojmowaniu na 
tym świecie nie ma niczego pięknego, o ile nie jest trwałe i nie jest związane 
z boskością. Obie te cechy doświadczały tylko w Krisznie. Jeśli w lampie z 
knotem nie ma oliwy, nie będzie też światła. Jeśli w żarówce nie płynie prąd, 
nie będzie też światła. Gdy przychodzi pralaja, czyli rozpad całego świata, 
znika nawet słońce i księżyc. Jedyne dźjoti (światło), które nigdy nie gaśnie, 
to atma dźjoti. Gopiki wierzyły, że Kriszna jest atmą dźjoti i w tej głębokiej 
wierze modliły się do niego. 

Na skutek przywiązania do ciała i jego narządów ciągle wychwalamy 
piękno na świecie. Jeden z uczniów Ramanudźy miał żonę o bardzo pięknych 
oczach. Uczeń ten stale starał się je chronić. Nawet gdy szła po wodę nad 
rzekę, on jej towarzyszył, niosąc nad nią parasol, by osłonić jej oczy. 
Zauważywszy to dziwne zachowanie, Ramanudźa spytał go, dlaczego tak 
postępuje. Uczeń cicho i nieśmiało odpowiedział, że ponieważ żona ma 
bardzo piękne oczy, ochrania je przed promieniami słońca. Wtedy 
Ramanudźa spytał, czy gdyby zobaczył inne oczy jeszcze piękniejsze niż oczy 
jego żony, też by je równie starannie ochraniał. Uczeń zapewnił go, że tak by 
zrobił. Po skończeniu swojej medytacji Ramanudźa zabrał ucznia do świątyni 
Śri Rangi (Wisznu). Gdy Ramanudźa zaczął opisywać oczy Pana, one jaśniały 
niezwykłym pięknem. Widząc te przepiękne oczy, uczeń popadł w zachwyt. 
Podobnie było z gopikami. Po doświadczeniu piękna w rozmaitych 
postaciach, doświadczyły boskiego piękna Kriszny i od tego czasu nie szukały 
już niczego innego. Trwało to do roku 3102 p.n.e., kiedy o północy z 17 na 19 
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lutego Kriszna porzucił swoje śmiertelne ciało. Wcześniej, w roku 3138 p.n.e. 
osadził Dharmardźę na królewskim tronie. Między tymi datami, przez 36 lat 
pozwalał gopikom doświadczać swojej boskości. Podobne szczęście miało 
także wielu innych mieszkańców Dwaraki. Nasze święte teksty podają, że 
gopiki bardzo się smuciły i martwiły po nirwanie (śmierci) Kriszny, ale tak 
nie było. To prawda, że Pandawowie mocno odczuli stratę Kriszny, jednak 
gopiki uważały go za wiecznego i nieśmiertelnego i jego nieobecność nigdy 
ich nie dotknęła. 

Przed bitwą Mahabharaty pojawiło się wiele złych omenów. Na rok 
przed pójściem Pandawów do lasu urodził się Abhimanju, syn Ardźuny. 
Licząc ten rok, 12 lat spędzonych w lesie i dodatkowy rok, gdy Pandawowie 
żyli incognito, dostajemy razem 14 lat. Zatem, w czasie bitwy Mahabharaty 
Abhimanju miał 14 lat i niczym dziecko zabawiał się u boku Dharmaradźy. 
Gdy Dharmaradźa został wyzwany do walki, trochę się wahał, gdyż nie było 
przy nim Ardźuny. Abhimanju spytał go, w czym leży problem. Dharmaradźa 
wyjaśnił, że do walki wyzwał go wielki człowiek, jakim był Bhiszma. 
Abhimanju natychmiast powiedział, że nie byłoby właściwe, gdyby nie 
podjęli walki i nalegał, by mógł pójść z Dharmaradźą. Opowiadam wam o 
tym zdarzeniu, żeby pokazać, jak naprawdę wielcy i odważni byli ci, którzy 
urodzili się w rodzinie Pandawów. Dharmaradźa stwierdził, że ponieważ nie 
było z nimi Ardźuny, zanim pójdą walczyć, Abhimanju powinien uzyskać 
zgodę swojej matki. W tym miejscu Dharmaradźa pokazuje, że koniecznie 
trzeba poprosić rodziców i przyjąć ich polecenia. Abhimanju poszedł do 
matki i poprosił o pozwolenie na wzięcie udziału w bitwie. Matka 
odpowiedziała mu tak: „Niech spłyną na ciebie błogosławieństwa wielkiego 
Pana i niech On pozwoli ci podtrzymać szlachetne tradycje rodziny. Obyś 
dzięki łasce Pana przyniósł sławę rodzinie.” W niektórych tekstach na ten 
temat mówi się, że matka Abhimanju uważała, iż jest on za młody i nie 
cieszyła się, że idzie walczyć. Tak nie było. W rzeczywistości uradowała się, 
że odważny syn chce iść w bój. 

Po śmierci Abhimanju, gdy miałby 16 lat, urodził się Parikszit. On też 
miał umrzeć jeszcze w łonie matki, ale uratował go Kriszna. Tak więc, zdobył 
łaskę Kriszny, gdy jeszcze przebywał w łonie matki. Parikszit stał się 
najważniejszą postacią Bhagawaty. Rzuconą na siebie klątwę potraktował 
jako błogosławieństwo. Postąpił tak dlatego, że zawsze myślał o Krisznie, 
którego obraz miał odciśnięty w umyśle. Pandawowie również byli wielkimi 
wielbicielami Kriszny; wszystko, co posiadali, poświęcali z myślą o Krisznie. 
W nim widzieli nie tylko wielką siłę, ale także boski aspekt. Gopiki były inne 
– całkowicie wierzyły w boski aspekt Kriszny i jemu były niezachwianie 
oddanie. Było to święte, czyste i bezinteresowne oddanie. Gopi i gopale są 
idealnymi wzorami dla ludzi żyjących w kali-judze. Przyjmujemy, że rasa 
krida, czyli zabawy Kriszny z gopikami, były rozrywkami związanymi z 
ludzką przyjemnością, ale to nie tak. W rzeczywistości symbolizowały one 
święte połączenie dźiwatmy (reprezentowanej przez gopiki) i paramatmy 
(reprezentowanej przez Krisznę). Gopiki zamieniły swoje serca w Brindawan, 
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a myśli w święte potoki. W aspekcie boskości nie posiadały formy. Człowiek 
przywiązuje się do swoich narządów zmysłowych, gdy jest przywiązany do 
ciała. W nich nie było iluzji w odniesieniu do ciała. Było tak dlatego, że we 
wcześniejszym życiu, w krita-judze, były riszimi. Wtedy mogły dostępować 
tylko darśanu (widzenia) Pana. W treta-judze stały się małpami awatara 
Ramy. W krita-judze miały więc tylko darśan Pana, a w treta-judze – szansę 
sambhaszany, czyli rozmowy, z nim. Później modliły się o szansę także na 
sparśanę, czyli dotknięcie Pana. Aby mogło się to dokonać, ci sami riszi z 
krita-jugi stali się małpami treta-jugi i gopikami dwapara-jugi. 

Riszi ci są też postaciami gun – radźasu, tamasu i sattwy. Ci, którzy są 
w tamogunie otrzymają tylko darśan, ci posiadający cechy radźasowe 
dostępują sambhaszanu, a ludzie o cechach sattwicznych mogą mieć także 
sparśanę. Podam wam przykład pokazujący boski aspekt, jakiego można 
dostąpić dzięki sparśanie, czyli kontaktowi z Panem. Węgiel drzewny jest 
ciemny i oznacza ignorancję, czyli ciemnotę. Ogień rzuca światło i 
symbolizuje wiedzę. Dopóki ogień i węgiel pozostają rozdzielone, węgiel 
może tylko patrzeć na ogień, ale nie może zyskać nic z jego blasku. Jednak po 
włożeniu do ognia i doznaniu z nim styczności, również węgiel jaśnieje i 
staje się częścią ognia. Tak więc, gdy ktoś wchodzi w kontakt z boską 
postacią, następuje usunięcie z niego ignorancji. Jeśli ponadto trochę 
powachlujemy, węgiel szybciej stanie się ogniem. Sadhana (praktyka 
duchowa) stanowi takie wachlowanie. Dzięki sadhanie nawet ignorant może 
stać się mądry. Gopiki to zrozumiały i dlatego starały się być blisko Kriszny i 
jemu też były drogie. Wszelkie ich poczynania miały na celu osiągnięcie 
nieśmiertelności i wcale nie były motywowane egoizmem. Wszystkie ich 
czyny, o których czytamy w Bhagawacie, trzeba traktować jako prowadzone 
z czystym i świętym sercem. Siebie gopiki uważały za część Pana. 
Doświadczały jedności całego stworzenia. Nie powinniśmy ich zachowań 
traktować powierzchownie. Ich pragnienia uległy kompletnemu spaleniu w 
myślach o boskości. 

Jeśli chcemy doświadczyć takiego stanu błogości, musimy osiągnąć 
równie wysoki stan oddania. Mówi się, że wszystko, co widzimy za pomocą 
oczu, w rzeczywistości nie istnieje i że w swoim czasie zniknie. To, co musi 
zniknąć, nie może dać nam szczęścia. Gdy wchodzimy w posiadanie 
doczesnych rzeczy, doznajemy chwilowego szczęścia, a gdy je tracimy, 
doznajemy też smutku. Gdy przychodzą do nas pieniądze i bogactwo, 
odczuwamy szczęście, ale gdy odchodzą, czujemy się nieszczęśliwi. Wszystkie 
takie rzeczy mają to do siebie, że przynoszą nam szczęście, gdy przychodzą, 
ale przynoszą smutek, gdy odchodzą. Otrzymujemy szczęście dzięki wiązaniu 
się, a smutek z powodu rozłąki. Powinniśmy starać się tylko o boski aspekt 
miłości, gdyż nie towarzyszy mu ani wiązanie się, ani rozłąka. Ten rodzaj 
boskiej miłości nie opiera się na rozumie. Jest to naturalna forma boskości w 
człowieku. W istocie jest to prawdziwy skarb człowieka. Trzeba mieć wielkie 
szczęście, aby dostąpić ludzkich narodzin. Niestety, ponieważ wypełniamy 
takie ludzkie życie rozmaitymi materialnymi pragnieniami, zapełniamy to 
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życie smutkami. Gdy nie mamy pragnień, w ogóle nie możemy doznawać 
smutku. Nikt nie jest bardziej szczęśliwy niż ktoś, kto nie ma pragnień. 
Wszelki smutek jest naszym wytworem. Zmartwienia nie mają żadnej formy. 
Są po prostu waszym wytworem. Formą zmartwienia jest nicość. 
Odpowiedzialne za smutki są wasze osobiste pragnienia. Iluzoryczne 
zmartwienia powinniście trzymać z dala od siebie i wieść szczęśliwe życie. 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

59 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

13. Ból i przyjemność chodzą parami 
 

Drzewo, które powstaje z prochu, ostatecznie w 
proch się obraca. Stworzenie, które rodzi się z 

brahmana, ostatecznie obraca się w brahmana. 
Te dwie rzeczy tylko wydają się różne, ale takimi 
nie są. To słowo Sai wyraża ścieżkę prawdy. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Nasienie umieszczone w ziemi wyrośnie na wielkie drzewo, które ma 

wiele gałęzi, kwiatów itd. Powinniśmy zrozumieć, że te gałęzie, kwiaty i 
owoce pochodzą wyłącznie z ziemi. Postać drzewa i jego części kiedyś znikną, 
ale proch, z którego te części powstały, zostaje stale. Jest on podstawą. 
Podobnie, to, co powstało z brahmana w postaci pradźńany (mądrości), 
przejawia się na bardzo różne sposoby. Aspekt brahmana jest obecny w 
każdym narządzie ludzkiej istoty. Z czasem jednak ciało starzeje się, umiera i 
znika. Tego rodzaju stworzenie mówi nam, że aspekt brahmana możemy 
dostrzec i rozpoznać wszędzie. Gopiki rozumiały, że wszystko to jest 
faktycznie mithją, czyli czymś nierzeczywistym. One nie były zwykłymi 
kobietami. Prowadziły wiele rodzajów sadhan (praktyk duchowych), a 
brahman przejawiał się w nich tak dobitnie, jak gdyby urodziły się tylko po 
to, by go zrozumieć. Gopiki to ideały. W poprzednich wcieleniach były 
riszimi (mędrcami). Wiedziały, że gdy w pełni zrozumieją brahmana, staną 
się tożsame z brahmanem. Realizowały swoją jedność z boskością. One 
nazywały ją madhjamą. To, czego nie ma na początku i czego nie ma na 
końcu, ale istnieje tylko między początkiem i końcem, można nazwać 
madhjamą. Nic, co widzimy teraz w stworzeniu, nie istniało zanim Bóg tego 
nie stworzył. Po rozpadzie tego świata też niczego nie zobaczylibyśmy. Świat 
widzimy tylko w tym pośrednim czasie, tak jak przelotne chmury. 

Każdy człowiek zrozumie tę prawdę, gdy podejmie następujący tok 
rozumowania. Należy zadać sobie pytanie, czy istnieliśmy zanim urodziło się 
ciało i czy będziemy istnieć po śmierci ciała. Ludzkie ciało istnieje tylko w 
przedziale między narodzinami i śmiercią. To, o czym mówimy, dotyczy 
wszystkiego, co widzimy w stworzeniu, włącznie z górami, drzewami, 
zwierzętami itd. W odpowiednim czasie wszystko to rozpłynie się w 
wieczności. Z czasem całe stworzenie, które jest skutkiem naszych wyobrażeń, 
rozpłynie się. Cała materia, którą widzimy wokół siebie, z czasem podlega 
upadkowi. Abyśmy mogli dostrzec boskość w ludzkich istotach, powinniśmy 
zrozumieć własną naturę i formę. Kim są wasi rodzice, przyjaciele, krewni i 
wrogowie zanim się urodzicie? Do kogo należy to bogactwo, ogrody, domy i 
pola? Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy? Dokąd pójdziemy po śmierci 
ciała? Skąd przyszło to ciało? Nie znamy adresu, skąd przybyliśmy, ani dokąd 
się udamy. Czy skończymy w koszu na śmieci? Powinniśmy zrozumieć, że 
pochodzimy od brahmana i ostatecznie do niego pójdziemy. Powinniśmy 
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postarać się zrozumieć głębię ludzkiej ignorancji. Dzisiaj sytuacja wygląda 
tak, jak gdybyśmy odrzucali drzewa i kwiaty niosące słodycz i uganiali się za 
krzakami w lesie. Porzucamy pierwotny przedmiot i biegamy za imitacjami. 
Nie doświadczając słodyczy zawartej w winogronach na winoroślach, 
szukamy cierni, niczym wielbłąd w buszu. Z takim zachowaniem stajemy się 
zwierzętami. Powinniśmy próbować rozpoznać boskość tkwiącą we 
wszystkich ludzkich istotach i odnieść ten aspekt do własnej przeszłości i 
przyszłości. 

Gopiki były przekonane, że boskość jest wszechobecna. Jednak, 
ponieważ posiadały ludzką postać, pragnęły cieszyć się i przebywać blisko 
boskiej osobistości w ludzkiej postaci. Ich stanu, po tym jak Kriszna udał się 
do Mathury, nie da się opisać zwykłymi słowami. Chociaż wiedziały, że 
Kriszna jest wszechobecny, na skutek ułudy i pod wpływem maji smuciły 
się, że nie ma go w jego ludzkiej postaci. Pewnego razu, gdy gopiki 
rozmawiały o Krisznie, przyleciała do nich duża pszczoła o ciemnym 
ubarwieniu, a ponieważ cały czas myślały tylko o Krisznie, uznały, że to on 
do nich przyszedł. Jedna z nich zaczęła porównywać ubarwienie pszczoły z 
cerą Kriszny, a inna porównała cechy Kriszny do cech tej pszczoły. Kolejna 
stwierdziła, że ponieważ Kriszna ma ciemną cerę, pszczoła ta jest w istocie 
samym Kriszną. Jedną z cech pszczoły jest to, że leci do kwiatu i wysysa z 
niego słodki miód, nie zwracając uwagi na sam kwiat. Gopiki uznały, że 
Kriszna zachowywał się podobnie, w takim znaczeniu, że wstępował do ich 
serc, wysysał z nich słodycz i odchodził zupełnie nie licząc się z nimi. Doszły 
do wniosku, że teraz przyszedł w postaci pszczoły, aby poddać je próbie. 
Któraś z nich powiedziała, że pszczoła nie jest naturalna, gdyż pszczoły 
zwykle mają czułki w różnych odcieniach czerni. Gdy są młode, czułki mają 
czarne, a starsze mają je szare, natomiast ta ma czułki czerwone. Następna 
zauważyła, że w Mathurze podczas zabawy Kriszny z jedną z gopik, która 
nosiła czerwoną kumkumę (puder), prawdopodobnie kumkuma spadła na 
Krisznę, a potem przeniosła się na pszczołę, gdy ta dotknęła go. Znaczyło to 
więc, że pszczoła rzeczywiście przyleciała od Kriszny. W ten sposób rozwiały 
wszystkie swoje wątpliwości i doszły do ostatecznego wniosku, że pszczoła 
naprawdę pochodziła od Kriszny. W tej sytuacji, widząc tę pszczołę, gopiki, 
które żyły z dala od Kriszny, poczuły zazdrość. Jednakże bardzo szybko 
pomyślały, że nie należy być zazdrosnym o kogoś, kto przebywał blisko Pana 
i zmieniły swoją postawę, stwierdzając, że jedynym sposobem zasłużenia 
sobie na łaskę Pana jest okazywanie miłości, czyli premy. Jedna z nich 
zawołała: „O pszczoło! Wracaj i powiedz Krisznie, aby był tak dobry i chociaż 
raz spojrzał na nas.” Druga dodała: „Powiedz mu, aby na chwilkę wniósł 
swoją jasność do mojego ciemnego serca.” Inna powiedziała, że jej życie było 
podobne do uschniętego drzewa i prosiła pszczołę, aby zaniosła Krisznie jej 
modlitwę o przywrócenie życia temu drzewu. Radha podeszła do pszczoły i 
poprosiła: „Powiedz Krisznie, aby przyszedł i zobaczył moje zdruzgotane 
życie oraz aby je naprawił, a potem nosił jako girlandę.” Takie życzenia 
gopiki przedkładały pszczole, aby zaniosła je do Kriszny. Istotne w tym jest 
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to, że cokolwiek zobaczyły, łączyły to z Kriszną. Uważały, że ich serca nie są 
czyste, że ich życie nie jest święte i modliły się do Kriszny, aby oczyścił ich 
serca i poprowadził je do ich przeznaczenia, do którego miały prawo. To 
naturalne, że chcemy wrócić do miejsca, skąd przyszliśmy. W tym 
stworzonym iluzorycznym wszechświecie ból i przyjemność, strata i zysk 
zawsze chodzą parami. Mimo że ich mężowie złościli się a teściowe 
różnorako karały je, ich myśli zawsze biegły za Kriszną. Nie smuciło je nic 
poza rozłąką z Kriszną. Ukazywały prawdę, że świat jest mieszaniną bólu i 
przyjemności. Chociaż doznawały wielu przykrości ze strony teściowych, 
myśli o Krisznie i jego darśan sprawiały, że o wszystkim zapominały. 

Kiedyś król Bhagiratha chciał sprowadzić Ganges na ziemię. Rzeka 
spytała go, czy chce ją tam zabrać, aby ją zanieczyścić przez styczność z 
ludźmi, którzy popełniali mnóstwo grzechów. Myślała, że gdy przyjdzie do 
niej wielu grzeszników, którzy nie wiedzą, czym jest dobroć i którzy cierpią 
na samolubstwo, ona też stanie się grzeszna. Bhagirata odrzekł: „O Gangesie! 
Na ziemi jest równie dużo świętych i oddanych ludzi jak grzeszników. Dzięki 
styczności z tobą ich grzechy zostaną zmyte.” Powinniśmy tutaj odnotować 
to, że wiele dopływów, niektóre czyste i święte, inne nieczyste, wpada do 
Gangesu, ale nie ma to wpływu na czystość tej rzeki. Te aspekty dobra i zła 
wynikają z naszych myśli; nie pochodzą skądinąd. Tę prawdę ukazywały 
gopiki. Doszły one do wniosku, że rozłąka i smutek, jakie znosiły, były ich 
wytworem, a nie Kriszny. Gdy małe dzieci płaczą, biorą własny palec u nogi, 
ssą go i są szczęśliwe, myśląc, że otrzymują jakiś sok. Nie zdają sobie sprawy 
z tego, że to, czym się cieszą, pochodzi od nich samych. Podobnie, pies gryzie 
twardą i suchą kość i rani swoje dziąsła. Ze zranionych dziąseł płynie krew, a 
pies jest bardzo szczęśliwy, pijąc własną krew. Prawda jest jednak taka, że 
krew pochodzi od samego psa, a nie z zewnątrz. Tak samo jest z nami; dobro i 
zło, które odczuwamy, pochodzi z naszego wnętrza, a nie z zewnątrz, czy od 
kogoś innego. Ponieważ gopiki miały tak zrównoważony umysł, ich 
zachowanie było przykładne. One doświadczały brahmana, ale my, czytając 
Bhagawatę, odnosimy mylne wrażenie, że były zwykłymi kobietami. Były 
to wielbicielki o zrównoważonym umyśle. Miały święte serca – nie miały 
żadnych przywiązań, nie miały ego. Na co dzień praktykowały dharmę, a ich 
życie było wzorem dla innych. Dzisiaj próbujemy żyć tak jak gopiki i gopale. 
Takich rzeczy nie można opisać, można je tylko doświadczać. Nasze życie jest 
pełne pragnień. W dniu, w którym te pragnienia znikną, nasze serce stanie 
się święte. Zazdrość i ego zajmują bardzo ważne miejsce. Dopóki jesteśmy 
nimi wypełnieni, nie możemy zrozumieć świętych aspektów Kriszny. 

Dzisiaj musicie rozwinąć tak zdecydowane oddanie, że będziecie 
myśleć o Bogu jako o jedynej rzeczywistości. Nie powinniśmy dążyć do 
zdobycia łaski Boga z czysto samolubnych powodów. Powinniśmy postarać 
się dostrzegać boskość we wszystkich i wszechobecność Boga. Musimy życie 
poświęcić na rozpoznanie boskości we wszystkich i zasłużyć na łaskę Pana. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

62 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

Wszystko, co znajduje się na tym świecie, kiedyś musi zniknąć. Nie jest 
właściwe, że wkładamy tyle wysiłku przez wzgląd na ciało, które pewnego 
dnia ulegnie rozpadowi. Jeśli będziemy dalej tak postępować, przyniesie to 
ujmę ludzkiej naturze. Ilu było władców, rządzących królestwami na tej 
ziemi, którzy pysznili się stanem posiadania? Gdzie dzisiaj oni są? W tym 
pełnym chwały kraju Bharat żyła Swaitri, która zdołała uratować swojego 
męża i pokonać Jamę (boga śmierci). W tym świętym kraju żyła Ćandramati, 
która dzięki swojej sile zdołała ugasić pożar lasu. W tej waszej ojczyźnie żyła 
Sita, córka ziemi, która bez strachu wstąpiła w ogień. Bharat zrodził tak 
wielkie pawitratmy (czyste dusze) i świętych ludzi, ale czy dzisiaj oni 
istnieją? Hariśćandra był wielkim królem, który w każdych warunkach 
trzymał się prawdy. Czy dzisiaj on istnieje? Kiedyś całym światem rządził 
król Nala. Czy dzisiaj on istnieje? Śri Rama zbudował most przez ocean. Czy 
dzisiaj on istnieje? Tak więc, każde ludzkie ciało z czasem znika. Dopóki ciało 
trwa i żyje, musimy starać się prowadzić święte życie i zasłużyć na łaskę 
Pana. Gopiki dedykowały Krisznie wszystkie swoje idee, myśli i czyny. Z 
drugiej strony, dzisiejsi wielbiciele mówią, że poddadzą się Krisznie, ale w 
praktyce po prostu zaspokajają swoje pragnienia. Takie podejście nigdy nie 
doprowadzi do właściwych rezultatów, o jakie nam chodzi. Wy, młodzi 
ludzie, powinniście dać przykład idealnego oddania i wiary innym 
mieszkańcom kraju. Prowadzenie czystego i bezinteresownego życia jest 
bardzo ważne. Nie powinno być w was ego. Zdobyć łaskę Pana będziecie 
mogli tylko wtedy, gdy będziecie mieli święte myśli. 

Dharmiczne zasady stanowią podstawę zachowania człowieka. 
Rodzimy się jako ludzkie istoty. Żyjemy jako ludzkie istoty, ale zachowujemy 
się jak zwierzęta. Nasze zachowanie i postępki są gorsze niż zwierząt. Miejsce, 
gdzie zbierają się uczniowie i studenci, powinno być spokojne i bezpieczne, 
ale dzisiaj staje się ono straszne i niebezpieczne. Powinniście starać się 
pozbyć tej skazy. W tym celu niezbędne jest panowanie nad narządami 
zmysłów. Bhagawata podsuwa wiele metod prowadzących do tego celu. 
Przez minione 13 dni słuchaliście opowieści Bhagawaty. Każdy epizod tego 
świętego tekstu stanowi idealny przykład dla ludzi. Jest on przepełniony 
miłością. To, co pochodzi z czystej miłości, jest także pełne miłości. To, co 
pochodzi z pełni, musi także być pełne i kompletne. Jeśli z nieskończonego i 
pełnego źródła pobierzecie coś pełnego, to, co zostanie, będzie dalej pełne. 
Właśnie to wyraża powiedzenie: „Tamto jest pełnią, to jest pełnią; z tamtej 
pełni wyłania się ta pełnia; chociaż z tamtej pełni pochodzi pełnia, tamta 
pełnia pozostaje pełnią.” Wszyscy pochodzimy z nieśmiertelnego źródła i 
jesteśmy nieśmiertelni. To podlegające rozpadowi ciało nie jest 
nieśmiertelne. Miłość, która jest ucieleśnieniem Boga, określono słowem 
rasawiszaha (pokonująca słodyczą). Pochodzi ona z rasy (słodkiej esencji 
brahmana), a to, co pochodzi z rasy, zawsze jest silne. Niekiedy wydaje się 
słaba, ale dzieje się tak po prostu dlatego, że my hołdujemy samolubstwu i 
słabościom. Nasze święte życie kierujemy na grzeszne ścieżki. Nikt inny za to 
nie odpowiada – każdy odpowiada za siebie. Każdy, kto chce się poprawić, 
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musi wstąpić na świętą ścieżkę. Mam nadzieję, że wysłuchując tak świętych 
rzeczy, uczniowie pozbędą się zawartych w nich nieczystości i staną się silni i 
zdrowi. 
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14. Z kim człowiek przestaje zawsze takim się staje 
 

Zachodnia edukacja miała ogromny wpływ na 
nasze zachowanie i kulturę. Nasi ludzie ulegli 

moralnej degradacji. Całkowicie zanikły 
wszystkie nasze tradycje. Ludzie zmienili sposób 
ubierania się i inne zwyczaje. Niechętnie 

rozmawiają z własnymi matkami i żonami. 
Uważają, że przestrzeganie kodeksu 

postępowania starszych jest niewłaściwe. 
Nastały straszne czasy. Cóż mogę powiedzieć o 

stanie Bharatu? Jego mieszkańcy, niczym słoń, 
który nie zna własnej siły, nie znają siły swojej 
kultury. 

 
Życie człowieka to łoże pełne robactwa. Jest to łoże pełne wszelkich 

chorób, które bujnie rozwijają się w świecie. Trzeba przebyć długą drogę, aby 
w życiu poczuć się i być szczęśliwym. Uczniowie, chłopcy i dziewczęta, nasz 
święty kraj Bharat to piękny kraj z licznymi językami, rozmaitymi tradycjami 
i wspaniałą kulturą. W żadnym innym kraju nie ma takiej liczby i 
różnorodności języków i religii, jakie kwitną w Bharacie. Starożytni święci i 
riszi przekazali nam święte Wedy, itihasy i purany po to, aby wprowadzać 
zmiany i zreformować ten wielki kraj. Prawdziwe tło tego kraju i jego 
kultury mają swoje odzwierciedlenie w opowieściach Bhagawaty i 
Mahabharaty. Przez ostatnie 14 dni słuchaliśmy opowieści Bhagawaty. 
Musimy zrozumieć, że jest to w istocie historia naszej wielkiej kultury. 
Wemana powiedział, że sól i kamfora wyglądają podobnie, ale bardzo różnią 
się w smaku. Miedź i złoto wyglądają podobnie, ale przy upadku wydają 
bardzo różne dźwięki. Tak samo jest z boskością przyjmującą ludzką postać; 
przy powierzchownym oglądzie postępowanie takiej postaci i zwykłej 
ludzkiej istoty są takie same. Jaśoda, matka Kriszny, położyła go do snu, a 
gdy śpiewała mu kołysanki, zatopiła się we wzniosłości tej czynności. Długo 
próbowała go w ten sposób uśpić, ale mimo to on nie zasypiał. Dziwiła się, 
dlaczego Kriszna nie zasypia i nawet modliła się do bogini snu, prosząc ją o 
pomoc. Wszystkie bezinteresowne i święte czyny można traktować jako lile 
(gry) Pana. Po jakimś czasie Jaśoda stwierdziła, że Kriszna śpi, więc kazała 
służbie zachowywać się cicho. Ale on faktycznie tylko udawał, że śpi. Jaśoda 
mówiła do Kriszny: „Obejmujesz sobą cały świat, jak więc ktokolwiek 
mógłby zbudować dla ciebie rezydencję? Jaśniejesz blaskiem miliona słońc, 
jak więc ktokolwiek mógłby pokazać ci jakieś światło? Czy możemy cię 
poznać, skoro ty sam zawierasz w sobie całe stworzenie?” Jednak Jaśoda była 
matką i mimo że Kriszna był paramatmą, ona przejawiała do niego swoje 
macierzyńskie uczucia. Nikt nie jest w stanie zrozumieć wpływów maji. 
Niemądre ludzkie istoty rodzą się w maji, w niej wzrastają i nie mogą jej 
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zrozumieć. Wszelkie życie jest tylko skutkiem maji – narodziny i śmierć są 
skutkiem maji. Jej skutkiem są wszystkie przywiązania i pełne jej jest całe 
życie. Człowieka, który śpi, można w jednej chwili zbudzić; kogoś 
przebudzonego nie trzeba budzić. Ale jak mógłby ktokolwiek zbudzić kogoś, 
kto udaje, że śpi? Podobnie Jaśoda mówiła do Kriszny: „Czy ktokolwiek może 
cię zbudzić, skoro ty udajesz, że śpisz? Musisz przestać udawać.” Dewy i 
dewaty (niebiańskie bóstwa i bogowie) przyglądały się tej rozmowie i 
stwierdzały, że Jaśoda była wielkim szczęściarzem, gdyż mogła bawić się z 
Bogiem. 

Kiedy indziej, gdy Kriszna już zasypiał, Jaśoda przyszła i zaśpiewała 
kołysankę: „W rogach twojej kołyski zainstalowałam cztery Wedy i 
ozdobiłam ją dziewięcioma kamieniami szlachetnymi. Król kobr strzeże 
twojej kołyski. Jest to kołyska omkary (mantry OM), którą wymościłam ci 
sentencją Tat twam asi (Owym jesteś ty). Ty symbolizujesz wszystkie siedem 
światów, które łączą się w tobie. W takiej kołysce będziesz głęboko spał.” 
Ona bardzo dobrze wiedziała, że Kriszna był Wszechmocnym Bogiem, ale 
mimo to często ogarniała ją taka maja (ułuda). Kriszna stopniowo wzrastał 
w tym domu Nandy i z czasem nauczył się poruszać po domu i bawić. Matka 
cały czas opiekowała się nim. Kiedyś, gdy do Jaśody przyszły gopiki, by 
dowiedzieć się jak Kriszna sobie radzi, on podszedł do lustra i, udając 
niewinne dziecko, próbował karmić masłem własne odbicie w lustrze. Tą 
niewinnością bardzo zaskoczył matkę. Wszystkie czyny Kriszny wyglądały 
tak jak gdyby były wykonywane przez bardzo młodą i niewinną osobę, ale 
dla innych stanowiły wielkie zaskoczenie. Na przykład, ciągle pytał matki, 
dlaczego włosy nie rosną mu tak ładnie jak jego bratu. Aby go zadowolić, 
matka zawsze odpowiadała, że i jego włosy ładnie urosną, jeśli będzie pił 
dużo mleka i jadł dużo masła. Po jakimś czasie Kriszna przyszedł do niej i 
pytał, dlaczego włosy mu nie rosną, mimo że pije dużo mleka i je dużo 
masła. Tym razem matka nieco szorstko odpowiedziała: „Twój brat pije 
mleko przegotowane i je masło tylko wtedy, gdy są mu podawane – on ich 
nie kradnie. Ty zaś ciągle się niecierpliwisz i porywasz mleko zaraz, gdy 
wydoję krowy. Zanim masło jest gotowe, ty płaczesz, domagając się go. W 
odróżnieniu od ciebie, twój brat jest cierpliwy i spokojny!” W ten sposób 
upomniała Krisznę. Od tego dnia on już nie prosił matki o mleko – chodził 
do sąsiednich domostw i tam prosił o mleko. Ponieważ zrobił wiele 
niezwykłych rzeczy, takich jak zabicie rakszasi (demona rodzaju żeńskiego) 
Putany, zdobył względy mieszkańców wioski; wszyscy go kochali. Był mile 
widziany w każdym domu, do którego przychodził. Ale od tego dnia 
wzmogły się też kradzieże, na co gopiki skarżyły się Jaśodzie. Pewnego dnia 
Jaśoda złapała go i upomniała, mówiąc: „Nie jesz tego, co ci dajemy, ale 
chodzisz do domów innych gopik i kradniesz mleko i masło. Jesteś małym 
chłopcem, a cała twoja buzia pachnie masłem. Wszyscy mieszkańcy wioski 
żalą się na ciebie.” Gopiki ciągle tak skarżyły się na Krisznę. Musimy 
zrozumieć wewnętrzne znaczenie opisów jego postępków. Słowo nawanita 
(świeże masło) znaczy czyste serce. Czyste masło symbolizuje tu czyste serce. 
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Kszira sagara znaczy ocean mleka, a sansarę (świat) niekiedy przyrównuje 
się do oceanu. Możemy więc interpretować czyny Kriszny jako kradzież 
czystych serc ludzi, którzy są pogrążeni w oceanie sansary. Zatem, czyny 
Kriszny mają głębokie wewnętrzne znaczenie. Pewnego razu przyszedł do 
matki, płacząc jak zwykłe dziecko. Spytany dlaczego płacze, odpowiedział, że 
przykro mu, gdyż jego brat Balarama ciagle się z nim kłóci i niewłaściwie się 
z nim bawi. Między Kriszną i Balaramą panowała pewnego rodzaju 
niezgoda. Gdy się bawili, Balarama ciągle pytał Krisznę, czy on naprawdę 
był synem Jaśody. W obecności innych dzieci upokarzał go, mówiąc, że w 
rzeczywistości Jaśoda kupiła go od innej matki i że nie był jej synem. To 
sprawiało Krisznie przykrość. Zawsze w takich razach zapewniał, że był 
synem Nandy i Jaśody. Balarama wtedy ripostował pytając, jeśli tak jest, to 
dlaczego ma ciemną cerę, podczas gdy Nanda i Jaśoda mieli jasne cery. 
Utrzymywał, że gdyby naprawdę był synem Nandy i Jaśody, też miałby 
jasną karnację. Wtedy Kriszna przychodził z płaczem do Jaśody i skarżył się. 
Poruszona do głębi Jaśoda tłumaczyła mu, że Balarama jest zazdrosny i 
dlatego wymyśla takie historie. Zapewniała go, że naprawdę jest jego matką, 
a on jej synem. W tym wypadku Balarama miał wątpliwość, jego koledzy 
przyjmowali jego przekaz, a Jaśoda opierała się na uczuciu. Jak widzimy, nie 
korzystano z podstawowego dowodu opartego na dharmie bądź Wedach. 
Każdy przyjmował własną pramanę (autorytet). Jednakże, autorytet 
powinien pochodzić z pratjakszy (bezpośredniego świadectwa), 
uwzględniającej doświadczenie wszystkich zmysłów. Kriszna pokazywał 
światu, że wiarygodna i ważna jest tylko pratjaksza pramana. 

Człowiek zawsze staje się dobry lub zły w zależności od towarzystwa, 
które utrzymuje. Zatem, jeśli dostaniemy się w święte towarzystwo, 
nabędziemy też świętych cech. Oto mały przykład. Napotkanego 
gdziekolwiek węża postrzegamy jako niebezpieczne stworzenie i próbujemy 
go zabić. Ale jeśli wąż towarzyszy Iśwarze (Śiwie), zaczynamy go czcić i 
okazywać mu szacunek z powodu towarzystwa, jakie utrzymuje. Upaniszady 
uczą, że zarówno dobre cechy, jak i złe, w rzeczywistości pochodzą od 
utrzymywanego towarzystwa. Gdy w jakimś rogu spotkamy szczura, 
natychmiast próbujemy złapać go i zabić. Ale gdy tego samego szczura 
widzimy jako wahanę (wierzchowca) Winajaki (Ganeśy), oddajemy mu 
cześć. Postępujemy w ten sposób z powodu towarzystwa, w jakim się 
znajduje. Gdy do wielkiego dzbana pełnego mleka dodamy kilka kropel 
trunku, zepsuje to całe mleko. Podobnie, gdy ogień, który uważa się za coś 
świętego, wejdzie w styczność z bryłą żelaza, otrzymuje razy młotem. Tak 
więc, złe towarzystwo przysparza wielu kłopotów i przykrości, a dobre 
przynosi dobre skutki. Gdy kawałek żelaza rzucimy na ziemię, on zardzewieje 
i straci całą swoją wartość. Ale gdy to samo żelazo włożymy potem do ognia, 
straci ono swoje nieczystości i nabierze jasnego blasku. W taki sam sposób 
człowiek zmienia się na skutek utrzymywanego towarzystwa. Gdy pył 
wchodzi w kontakt z wiatrem, wznosi się wysoko, chociaż nie ma skrzydeł. 
Ten sam pył schodzi w największe głębiny, gdy zetknie się z wodą. Nie ma 
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on ani nóg, by schodzić, ani skrzydeł, by się unosić. Zatem towarzystwo 
określa to, czy się wznosimy, czy upadamy. Jak wiemy, dobre towarzystwo 
skutkuje spokojnym życiem. Właśnie dlatego starsi radzą nam trzymać się 
dobrego towarzystwa. Chociaż obaj nracia, Balarama i Kriszna, mają w sobie 
aspekt boskości, jeden idzie ścieżką dźńany (mądrości), a drugi – ścieżką 
bhakti (wielbienia). Obaj pokazują światu dwie różne ścieżki. Z tego powodu 
w ich postępowaniu czasami widzimy tak duże sprzeczności. Dźńana marga 
odnosi się do mądrości danej osoby, a bhakti marga – do serca. 

Zdarzyło się kiedyś tak, że Kriszna chciał wydać siostrę Subhadrę za 
mąż za Ardźunę, ale Balarama nie zgodził się na to. Postępowanie Kriszny 
pokazywało harmonię myśli, słów i czynów. Mówi się, że dla ludzkości 
właściwym przedmiotem studiów jest sam człowiek; Kriszna cały czas 
utrzymywał tę harmonię. Ardźunę zawsze nazywał szwagrem i uważał, że 
nie powinien dalej tak go nazywać bez uczynienia z niego faktycznego 
szwagra. Jeśli po prostu wchodzicie na podium i zwracacie się do wszystkich 
słowami „bracia i siostry,” jest to płytkie stwierdzenie nie oddające prawdy. 
W ten sposób powinniście się zwracać tylko wtedy, gdy rzeczywiście 
uważacie wszystkich za braci i siostry. W obliczu problemów każdej osoby 
musicie odczuwać taki sam niepokój, jak odczuwacie, gdy wasi rodzeni bracia 
i siostry popadają w kłopoty. Gdy niespokrewniona osoba patrzy na waszą 
siostrę z jakimiś niestosownymi zamiarami, cierpicie i czujecie się 
nieszczęśliwi. Powinniście czuć się tak samo urażeni, gdy inni bracia i siostry 
są poniżani lub obrażani. Tak więc, słowa, które wypowiadamy muszą być 
wcielane w życie; to samo powinniśmy przeżywać też w myślach. Dzisiejsi 
uczniowie i studenci powinni starać się propagować taką harmonię myśli, 
słów i czynów. Lile Kriszny stanowiły praktyczny wyraz jego myśli. Nigdy 
nie żywił nieczystych myśli. Przyziemnych myśli w nim nie było. W ogóle 
nie było w nim żadnej skazy. Zawsze miał czyste myśli. Kriszna jest idealnym 
przykładem; naszym celem powinno być stanie się jednym z nim.  
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15. Łaska Boga może gładzić góry grzechów 
 

Tak jak farba na powiekach nie dotyka gałki 
ocznej, jak tłuszcz na jedzeniu nie dotyka języka, 

jak lotos nie dotyka błota, z którego wyrasta, 
tak atma nie dotyka niczego, co ją otacza. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 
Atma nie składa się, tak jak garnek z gliny, z innego materiału. Twaróg 

jest produktem z mleka, ale atma nie powstaje z przemiany niczego innego. 
Atma wykracza ponad wszystkie narządy; nie pochodzi z żadnego narządu. 
Możemy ją urzeczywistnić tylko za pomocą buddhi (intelektu), które jest 
wolne od radżoguny i tamoguny (cech samolubstwa i ignorancji). Błogości 
atmy można doświadczyć tylko poprzez buddhi. Podróż kogoś, kto wyruszył 
do określonej wioski, zakończy się tylko wtedy, gdy dotrze on do celu. 
Podobnie, poszukiwanie atmy zakończy się w chwili, gdy dana osoba 
doświadczy jej. Atma nie ma związku z żadną pracą, Niekiedy między księżyc 
a nas wchodzą chmury, powodując jakiś stopień przesłaniania. Aby 
przegonić te przesłaniające chmury, potrzebny jest wiatr. Podobnie, między 
buddhi a atmę, którą można porównać do księżyca, wchodzą chmury w 
postaci złych idei i gun. Aby je zdmuchnąć, potrzeba pewnej karmy, czyli 
działania. Atmę możemy urzeczywistnić dzięki takim działaniom za pomocą 
buddhi. 

Istnieją dwa rodzaje sanskar, czyli kształtowania. Jeden opiera się na 
gunach, a drugi na doszach (złu, grzeszności). Pierwszy rodzaj działa tak jak 
podlewanie drzewa owocowego. Drugi jest związany z eliminacją złych cech 
i można go porównać do usuwania kurzu z powierzchni lustra. Szczególną 
cechą tego rodzaju udoskonalania jest oglądanie siebie po oczyszczeniu 
lustra. Gdy jest na nim kurz, nie możemy wyraźnie widzieć siebie. Konieczna 
jest tu praca: usuwanie nieczystości. Podlewanie i nawożenie drzewa w celu 
uzyskania owoców można nazwać upasana khandą (oddawaniem czci). 
Potraktowanie codziennej pracy jako odnoszącej się do Boga to aspekt 
karma khandy (pracy). Darzenie Boga świętą miłością i premą oznacza 
poszukiwanie Go i nazwano to upasana khandą. Usuwanie nieczystości z 
umysłu, a zatem szukanie atmy na drodze upasana khandy i karma khandy, 
jest bardzo ważnym procesem. Nadaje on atmie formę i prowadzi nas do 
błogości płynącej z urzeczywistnienia jej. Taka forma jawi się szczególnie 
piękna i ma szczególny charakter. Samo to boskie piękno nie ma konkretnej 
formy, a jednak każdego przyciąga. 

Gopiki doświadczały piękna takiej formy i cierpiały, gdy były od niej 
rozdzielane. W jej towarzystwie znajdowały się w stanie wielkiej błogości. 
Pokazały one, jak zwykli ludzie mogą iść tą ścieżką i cieszyć się błogością 
doświadczania atmy. Poeta telugu Pothana opisał ten aspekt awatara. Twarz 
Kriszny przyrównał do księżyca, jego oczy – do oczu ryby, ramiona – do 
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węży, talię – do lwa, a stopy – do lotosu. Takie porównania wprawiły w 
zakłopotanie węża, rybę, księżyc, lwa i lotos. Księżyc wątpił, czy istnieje 
jakiekolwiek porównanie promiennej twarzy Kriszny z nim, i czuł się 
zawstydzony tym porównaniem, dlatego uciekł, kryjąc się na niebie. Ryby 
stwierdziły, że ich oczy nie mogą równać się z podobnymi do gwiazd oczami 
Kriszny i z takim odczuciem ukryły się głęboko pod wodą. Ramiona Kriszny 
były delikatne i szerokie, więc węże dziwiły się, jak można je porównywać z 
nimi. Rumieniąc się kryły się w kopcach po mrowiskach. Lew również czuł 
się zakłopotany, uznając, że nie można porównywać jego talii z talią Kriszny, 
dlatego odszedł do lasu. Także kwiaty lotosu uważały, że nie ma porównania 
między nimi i ładnymi, delikatnymi stopami Pana. Z takim przekonaniem 
schowały się pod wodą. To samo, aczkolwiek nieco inaczej, przedstawił 
Wjasa. Powiedział: „Dwa kwiaty lotosu i dwa słonie stały i bawiły się. 
Między tymi dwoma słoniami siedział wielki lew. Na lwie spoczywał wielki 
zbiornik wodny, w którego środku znajdowała się wielka góra. Na górze 
leżał księżyc, na którym bawiły się dwie ryby. Wokół księżyca ciągle latały i 
bzyczały ciemne pszczoły.” Ten opis Kriszny w istocie jest podobny do 
podanego wcześniej. Dwa kwiaty lotosu odpowiadają tu dwóm stopom, a 
dwa słonie – dwóm biodrom Kriszny. Na tych dwóch słoniach spoczywa 
talia podobna do lwa, a na niej brzuch, który można porównać do zbiornika. 
Nad zbiornikiem wznosi się góra w postaci klatki piersiowej. Nad tą klatką 
znajduje się twarz, czyli księżyc, a dwoje jaśniejących oczu to dwie ryby 
bawiące się na twarzy. Ciemne kręcone włosy zostały tutaj porównane do 
pszczół latających wokół twarzy. Poeta postrzega włosy jako ciemno 
ubarwione pszczoły lecące, by zebrać miód zawarty w uśmiechu boskiej 
twarzy. 

Gopiki, oglądając tę piękną postać Kriszny, zdały sobie sprawę z tego, 
że nie może to być zwykłe piękno. Doszły do wniosku, że może to być tylko 
piękno związane z boską błogością. Niezależnie jak bardzo byście się starali, 
w ich postępowaniu i myślach nie znajdziecie niczego odnoszącego się do 
gun, czyli przywiązań. U Kriszny, będącego paramatmą, w ogóle nie ma 
takich cech. Paramatma, która wykracza ponad guny, czasami schodzi na 
poziom ludzi posiadających guny, aby nauczyć ich pewnych rzeczy. 

Dam przykład, który bez trudu zrozumieją wszyscy obecni młodzi 
uczniowie. Można być wysoko wykształconą osobą, ale ze względu na syna 
na początku jego nauki będzie ona własną ręką pisać litery alfabetu. Nie 
powinniśmy dziwić się, dlaczego ktoś tak wykształcony pisze pojedyncze 
litery. Aby nauczyć małego chłopca, który nie zna abecadła, musi on zniżyć 
się do jego poziomu. Podobnie, wszechwiedząca i wszechmocna paramatma 
niekiedy przyjmuje ludzką postać w celu przekazania rozmaitych aspektów 
pogrążonym w ignorancji ludzkim istotom. Ale osiągnąć boskiego Pana nie 
jest łatwo. To stwierdzenie niesie głęboki sens dla ludzkiej istoty. Wiecie, że 
nawet żywiąc zwykłą ludzką miłość, napotykacie wiele trudności i 
problemów. Nie jest więc zaskoczeniem, że próbując zdobyć miłość Boga, 
napotykacie liczne trudności i przeszkody. Dlatego też gopiki powiedziały, że 
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podczas starania się o miłość Boga napotykają na liczne kłopoty. To samo 
wyrażał Wjasa mówiąc, że jeśli pragniecie miłości Boga, musicie porzucić 
miłość do innych rzeczy. Gdy wyzbędziecie się miłości do innych rzeczy, 
nabycie miłości Boga stanie się łatwe i nie napotkacie w ogóle żadnych 
problemów. Ten proces nazywa się poddaniem. Gdy jesteście związani 
kilkoma innymi rodzajami miłości i próbujecie zdobyć miłość Boga, 
napotykacie liczne trudności. Niektóre owady wabi jasne światło i nawet 
czasem nawet tracą w nim życie. Jelenia wabi muzyka, a gdy podejdzie bliżej 
jej źródła, wpada w pułapkę. Pszczoły przyciąga miód w kwiatach lotosu, 
które stają dla nich pułapką. Jeśli pragniecie miłości Boga, powinniście być 
gotowi na pełne poddanie się Panu. Nie powinniście żywić przywiązania do 
ciała, ani zwracać uwagi na własny honor czy szacunek. Powinniście 
całkowicie odciąć się od wszystkich takich rzeczy. Dopiero wtedy możecie 
zbliżyć się do Pana. Umysł powinniście mieć w pełni skupiony na Panu. 
Dopóki nie wzniesiemy się na tak wysoki poziom poddania, powinniśmy 
uczestniczyć w boskich i świętych praktykach, takich jak śpiewanie 
bhadźanów i prowadzenie dhjany (medytacji), i rozwijać premę. Gdy 
dojdziecie do stanu błogości i gdy zaowocuje wasza miłość do Boga, wtedy 
spłynie na was Jego łaska. Gopiki, aby znaleźć się blisko Pana i zasłużyć 
sobie na Jego łaskę, przeszły wiele uciążliwości i musiały przeżyć wiele 
wcieleń. 

Trzeba coś wiedzieć o stopniu poruszenia gopik, gdy Akrura przyjechał, 
aby zabrać Krisznę. Akrura posadził Balaramę i Krisznę w rydwanie z 
zamiarem zawiezienia ich do króla Kansy. Gopiki uważały, że imię Akrura 
(Łagodny) nie pasowało do niego, gdyż zachowywał się wręcz przeciwnie do 
tego, na co wskazywało to imię; był naprawdę okrutny. Nie mogły pogodzić 
się z tym, że on odbiera im ich Pana, przyprawiając o wielkie zmartwienie. 

Zasmucone gopiki łapały konie i koła rydwanu, chcąc nie dopuścić do 
odjazdu. Widząc ich desperację, Kriszna chciał sprawić im przyjemność, 
dlatego udał, że namawia woźnicę do zawrócenia. Bardzo to ucieszyło 
gopiki. Gdy zebrały się za rydwanem, Kriszna skorzystał z okazji i dyskretnie 
dał znak Akrurze, aby szybko odjechał. Gopiki jeszcze usilnie próbowały 
zapobiec odjazdowi i głośno wołały: „ Och Kriszno! Prosimy, zostań. Mówi 
się, że jesteś obrońcą wielbicieli i ludzi słabych, a ty zostawiasz nas, 
odjeżdżając – czy jest to wyraz twoich cnót? Nigdy nie zaniechałyśmy 
modlenia się do ciebie, nie bacząc na to, co inni o nas mówią i jakie 
trudności z tego powodu musimy przechodzić. Czy nie masz dla nas litości? 
Poddałyśmy się tobie.” Płakały i nie chciały wracać do Gokulam. Gdy 
czekały tam bez jedzenia i spania, przyszedł do nich święty i powiedział: 
„Nie rozumiecie prawdziwej mocy miłości, czyli premy. Jej zawsze 
towarzyszą kłopoty i smutek. Jeśli chcemy cieszyć się słodyczą soku 
zawartego w owocu, musimy usunąć jego gorzką skórkę z zewnątrz i 
niejadalne pestki ze środka. Dopiero wtedy możemy cieszyć się prawdziwym 
sokiem.” Oznacza to, że zasłużyć na łaskę Pana możemy tylko wtedy, gdy 
wyzbędziemy się związków cielesnych. Płynie stąd morał, że ludzie, którzy 
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pragną dostąpić miłości Pana, muszą najpierw całkowicie pozbyć się 
wszystkich innych rodzajów miłości. Jeśli naprawdę chcemy miłości Pana, 
musimy odsunąć od siebie obecne w nas złe myśli. Czytacie liczne książki i 
wysłuchujecie wielu dyskursów, ale nie przykładacie się do niezbędnej 
zmiany własnego serca i zachowania. Nie staramy się wprowadzić zmian, 
które powinny zajść tak w starszych, którzy nas uczą, jak i w uczniach, którzy 
słuchają dyskursów. Można wygłosić milion idei, ale jaki z tego pożytek, jeśli 
żadna z nich nie znajdzie zastosowania w praktyce? Słuchacie opowieści o 
Krisznie i o oddaniu gopik, ale powinniście zastanowić się, jakie przyniosło 
to w was zmiany. Bhagawata to tekst, który umożliwia nam zrozumienie 
związku między indywidualnymi aspektami boskości w ludzkich istotach. 
Utrzymywać, że nasza sadhana (praktyka duchowa) miała sens będziemy 
mogli tylko wtedy, gdy postaramy się wcielić w życie jakiś niewielki ułamek 
tego, czego wysłuchaliśmy. 

Nie znaczy to, że w ogóle nie było gopik z przywiązaniem do ciała. Ale 
nawet one ścieżkę boskości stawiały na pierwszym miejscu i kroczyły świętą 
ścieżką. Normalnie Kriszna odwiedzał wszystkie domy w Gokulam. Mógł 
przyjmować dowolną liczbę postaci. Wtedy jednak nie było możliwości 
błędnej interpretacji tych wizyt, gdyż Kriszna miał wówczas siedem lat, 
natomiast gopiki miały po około 30 lat. Nie były do Kriszny przywiązane 
nawet tak jak do brata czy syna, lecz traktowały go jako boską inkarnację. W 
związku z tym i dlatego, że Kriszna nie żywił żadnych złych myśli, mógł 
swobodnie wchodzić do domów gopik. Kiedyś Kriszna przyszedł dość późno 
do domu jednej z gopik. W tym czasie jej mąż już poszedł spać. Czując się 
swobodnie, Kriszna głośno zakołatał do drzwi. Tylko ci, którzy chcą robić coś 
po kryjomu, zachowują się bojaźliwie, ale w Krisznie nie było tego rodzaju 
strachu, dlatego zapukał głośno. Gopiki zwykle miały w drzwiach małe 
judasze, o których nie wiedzieli ani mężowie, ani teściowe. Ma to 
wewnętrzne znaczenie, o którym powiem później. Ponieważ ta gopika nie 
całkiem wyzbyła się doczesnych przywiązań, zareagowała na pukanie 
słowami: „Och Kriszno! Zaczekaj trochę. Mój mąż jeszcze nie zasnął; za kilka 
chwil otworzę drzwi.” Gopiki bardzo dobrze wiedziały, że ich poddanie Panu 
powinno następować natychmiast, bez ceregieli. Dzisiejsi wielbiciele 
posuwają się nawet do rzucania Bogu wyzwań, a gdy ich trudności nie są 
łagodzone, gotowi są wyrazić Mu wotum nieufności. 

Obecnie w niektórych filmach i książkach Kriszna przedstawiany jest 
jako osoba zawsze mówiąca gopikom nieprawdę i oszukująca je, czym 
rzekomo podporządkowywał je swoim pragnieniom. Często robi się z niego 
zwykłego złodzieja nieposiadającego żadnej moralności. W Bhagawacie 
relacje gopik z Kriszną są przedstawione jako święty związek serc. Nie ma 
tam miejsca na złą interpretację. Związek ten był pełny i bez żadnych myśli 
związanych z ich ciałami. Jak w tej sytuacji można wypaczać stan faktyczny? 

Dostęp do Boga najłatwiej osiągnąć przez rozwinięcie miłości. Aby 
pozbyć się złych myśli, musimy dołożyć szczególnych starań, spędzając 
codziennie jakiś czas na myślach o Bogu. Obecnie z 24 godzin doby 
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marnujemy niemal 23 godziny i 59 minut. Na myślach o Bogu powinniście 
spędzać codziennie przynajmniej kilka minut. Góra bel bawełny spali się 
kompletnie, gdy przyłożycie do niej małą zapaloną zapałkę. Możecie 
popełnić górę grzechów, ale gdy padnie na was nawet mały promień łaski 
Pana, wszystkie wasze grzechy zostaną spalone. Spędzajcie życie na myślach 
o Panu i w służbie Panu.  
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16. Radha jest nierozdzielna od Kriszny,  
niczym biel od mleka 

 

Znając atmę, można cieszyć się błogością. Jej 

nieznajomość oznacza cierpienie; wiedza o 
brahmanie prowadzi do połączenia z nim. To 

słowo Sai jest stwierdzeniem prawdy. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Jedynie brahman jest prawdą. Jest on aspektem atmy. Człowiek myśli, 

że jest czymś różnym od brahmana i wikła się we wszelkiego rodzaju 
problemy związane z rodziną. Siła życiowa, której przejawy widzimy we 
wszystkich dźiwach (istotach żywych), nie jest czymś różnym od brahmana. 
Brahman jest stały. Jest nieopisany. Jest nieskończony. Ma taki sam 
stosunek do wszystkiego, co nas otacza. Jego stałość oznacza, że nie ma 
początku ani końca. Wszystko, co się rodzi, umrze, a to, co nigdy się nie rodzi, 
nigdy też nie umrze. Jest to podstawowa własność brahmana. Druga cecha 
mówi o nieopisywalności. Żadna ludzka istota nie jest w stanie wykazać, 
czym on jest i opisać go. Trzecia cecha brahmana odnosi się do jego 
nieskończoności. Wszelkiego rodzaju moce są w nim obecne w 
nieograniczonej mierze. Człowiek, który z natury nie może opisać nawet 
jednego rodzaju mocy, w sposób oczywisty nie jest w stanie opisać 
niezliczonych rodzajów mocy. Jak człowiek, który nie potrafi wspiąć się na 
dach własnego domu, miałby wspiąć się i dosięgnąć nieba? Jak człowiek, 
który nie potrafi zrozumieć samego siebie, tego bardzo ograniczonego 
aspektu boskiego stworzenia, miałby zrozumieć nieograniczone cechy 
brahmana? 

Mimo to od czasu do czasu spotyka się jednak osoby, które pysznią się 
swoją niewielką wiedzą albo błahymi doczesnymi sukcesami, głoszące 
określone cechy Boga. Całe wykształcenie, które one otrzymały, dotyczy 
materialnych aspektów tego świata. Jakie osiągnięcie, poza ich ego, daje im 
prawo wypowiadać się o sprawach duchowych, których nie obejmuje ich 
skromna wiedza? W rzeczywistości nie mają one nawet odpowiednich 
kompetencji, by mówić o własnej specjalności. Jak o boskości i jej świętych 
aspektach, które wiążą się z wyższą wiedzą, może mówić ktoś, kto nie jest 
dość biegły, by wyjaśniać sprawy leżące w obszarze, który podobno poznał? 
Prawdę mówiąc, żadna ludzka istota na tej ziemi nie jest w stanie poznać i 
opisać natury boskości. Cała wiedza, jaką ludzka istota może nabyć, jest 
ograniczona do jakiegoś jednego wybranego aspektu Bożego stworzenia. 
Skoro nie jest w stanie opanować jednego aspektu, jak miałby zrozumieć 
niezliczone aspekty przejawień Boga? 

Jedną z najbardziej uderzających cech brahmana jest zdolność, dzięki 
której może on przejawiać rozmaite swoje moce i możliwości bez potrzeby 
przyjmowania formy czy korzystania z jakiejś podstawy do swoich 
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przejawień. Inną godną uwagi jego cechą jest to, że w jego przejawieniach 
nie ma niczego, co moglibyśmy nazwać skazą. Wszystko, co zostaje 
powiedziane, co się widzi albo robi, co się naucza lub głosi, ma na widoku 
pomyślność i dobro ludzi na świecie. Żadne słowo ani żaden czyn nie ma na 
celu własnego dobra Boga. Niczego, co choćby w najmniejszym stopniu trąci 
samolubstwem, nie da się dostrzec w myśli, słowie albo działaniu Boga. 
Wszystko wypowiedziane w brahmanie jest prawdą. Każdy czyn wykonany 
w brahmanie jest dharmą. W przypadkach, gdy ludzie zachowują się 
niesprawiedliwie lub niewłaściwie, Bóg jest tylko świadkiem tego 
wszystkiego i nie ma z tym nic do czynienia. 

Cechą zapalonej lampy jest rzucanie światła. W takim świetle wielu 
ludzi może czytać teksty zawierające rzeczy, które chcą zrozumieć. Mogą też 
wykonywać wiele dobrych czynów. Ale w świetle lampy mogą również 
dokonywać kradzieży. Światło mogą wykorzystać do robienia wielu złych 
rzeczy. Sama lampa jednak nie zyskuje dobrego imienia dzięki temu, że wielu 
uczonych korzysta z jej światła, czytając książki, ani też nie okrywa się złą 
sławą przez to, że ludzie używając światła piszą fałszywe treści, albo w 
świetle lampy dokonują kradzieży. Lampa nie czyni żadnego zła ani dobra. 
Podobnie, Bóg nie nabiera chwały ani potępienia w wyniku dobra lub zła 
czynionego na świecie przez człowieka. Jest On tylko świadkiem 
wszystkiego, co się dzieje. 

Ostatnia z cech brahmana, którą powinniśmy tu wymienić, zawiera się 
w fakcie, że w całym stworzeniu nie ma niczego o takim samym statusie lub 
równego brahmanowi. Jest on niezrównany i wyjątkowy. Dla brahmana 
równorzędny jest tylko brahman. Na całym świecie nie ma niczego jemu 
podobnego. Tego rodzaju święty aspekt brahmana czasami własną sankalpą 
(wolą) przyjmuje jakąś szczególną postać i w niej się przejawia. Robi to dla 
dobra ludzkości. 

Jedna z takich sankalp to Eko’ham bahusjam – Jeden Jam jest, niech 
stanę się wieloma. Mleko zamienia się w zsiadłe mleko tylko wtedy, gdy 
dodamy do niego zsiadłego mleka. To dodawane też wcześniej powstało z 
mleka. Zauważmy tutaj, że związek mleka ze zsiadłym mlekiem jest 
nierozerwalny. Podobnie, w stworzeniu przejawiają się w różnych postaciach 
tylko moce już obecne w brahmanie. Te przejawione formy są w 
rzeczywistości nierozerwalnie związane z nieprzejawioną formą brahmana. 
Znaczy to, że to, co jest rzutowane jako przejawione stworzenie, jest tylko 
obrazem brahmana. Stworzenie jawi się w ten sposób jako praca, czyli 
karma, przy czym brahman jest tu przedmiotem, celem i istotą. Ścieżkę 
prowadzącą człowieka do osiągnięcia boskości stanowi właśnie połączenie 
tego przedmiotu, celu i aktu stwarzania. Tym sposobem stworzenie, które 
powstało z paramatmy, może wrócić z powrotem do źródła. Działania na 
świecie powinniśmy więc przyjmować jako obowiązek. Działania człowieka 
powinny umożliwić mu osiągnięcie celu stworzenia i ostateczne połączenie 
się z tym celem. W powiedzeniu Tat twam asi (Owym jesteś ty) Tat (Ów) to 
paramatma, twam (ty) – prakriti (stworzenie), a asi (jesteś) – oddanie. Celem 
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oddania jest połączenie prakriti z paramatmą. Jednakże, niestety, tego 
aspektu brahmana nie widzimy w otaczających nas stworzonych istotach 
ludzkich, które są skutkiem sankalpy brahmana. Dlatego całe to stworzenie, 
które jest projekcją brahmana, powinno zostać napełnione jego aspektami. 

Stworzenie, czyli projekcja brahmana, nazywa się dhara. W celu 
ostatecznego połączenia się ze stwórcą dhara ta postępuje kilkoma ścieżkami. 
Są to: ścieżka pracy, ścieżka mądrości i ścieżka oddania. Ponieważ 
paramatma dźwiga cały ciężar stworzenia, nazywa się ją bharta (nosząca), a 
stworzenie – bharja (noszone, podtrzymywane). Pan, który nosi cały ten 
ciężar, nazywa się bharta, czyli ktoś, kto nosi ciężar. Łączenie się paramatmy, 
puruszy (stwórcy), i stworzenia, czyli bharji, nazywa się poddaniem lub 
ścieżką oddania. Sama prakriti nie posiada zdolności noszenia własnego 
ciężaru, dlatego nazwano ją abala, czyli nieposiadająca siły lub słaba. W 
mowie potocznej słowo to odnosi się do kobiety. Człowiek słaby, bez sił, jest 
nazywany abala, czyli kobieta. Każda dźiwa, czyli osoba, która jest częścią 
stworzonego świata, jest w tym sensie słabeuszem, czyli kobietą. Takie cechy 
jak głód, gniew, zazdrość i egoizm dotyczą tak samo mężczyzn jak i kobiet. 
Cierpienie i przyjemność doświadczają tak samo mężczyźni jak i kobiety. 
Różnica zawiera się tylko w nazwie i formie, ale wszystkie inne cechy są 
takie same u mężczyzn i u kobiet. Zatem, gdy spojrzymy na to z punktu 
widzenia cech i zapomnimy o nazwie i formie, wszyscy na ziemi są 
kobietami. 

W przedstawieniu na scenie wielu aktorów może przyjmować różne 
role, ale role te nie są rzeczywiste. Mają zastosowanie jedynie w 
przedstawieniu. W przedstawieniu organizowanym w koledżu dla dziewcząt 
pojawiają się takie postacie jak chłopiec, starzec, król i królowa, ale w 
rzeczywistości wszyscy aktorzy to dziewczęta. Role męża i żony odgrywają 
dziewczęta. Faktycznie więc mężczyzna i kobieta jawią się takimi tylko dla 
celów inscenizacji, ale są kobietami. Podobnie cały świat jest jedną sceną a 
wszyscy ludzie są aktorami. Wszyscy przyjmują jedną czy drugą rolę i 
odgrywają ją na tej scenie. Jedynym puruszą (mężczyzną) jest Bóg. Wszyscy 
inni to słabeusze, czyli abale lub kobiety. Ta słabość sprawia, że wszystkich 
na tym świecie ciągle dotyka ten czy inny rodzaj cierpienia. 

Stwórca istot ludzkich, Kriszna, który jest samą paramatmą, przyszedł 
w ludzkiej postaci po to, aby pokazać ludziom opisane właśnie aspekty i 
skierować ich ku Bogu. Dhara, czyli prakriti, przyjęła postać Radhy, która 
symbolizuje całe stworzenie. Radhę powinniśmy więc traktować jako 
posłańca prakriti symbolizującego wszystko, co jest typowe w stworzeniu. 
Zademonstrowała ona wiele rodzajów ideałów jako przykładów dla ludzi, 
mając na względzie osiągnięcie boskiego Pana w postaci Kriszny. W tym 
kontekście powinniśmy dostrzegać bliski związek między wysiłkami Radhy i 
reakcjami Kriszny. 

Bardzo blisko Gokulam leżała miejscowość nazywana Vrishabhapura, 
gdzie mieszkała Radha. Radha od samego początku wiedziała, że jest 
ucieleśnieniem prakriti i znała swój związek z paramatmą. Ponieważ całe 
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stworzenie jest tylko projekcją paramatmy, podczas gdy Radha 
symbolizowała to stworzenie a Kriszna paramatmę, czyli stwórcę, ich 
związek miał charakter związku obiektu i jego odbicia. W aspekcie cielesnym 
Radha była o 9 lat starsza od Kriszny. Była też cioteczną siostrą Nandy, a 
więc była blisko z nim spokrewniona. Zaraz gdy Kriszna znalazł się w domu 
Nandy i Jaśody, idee Radhy zaczęły stopniowo zwracać się ku niemu. Cały 
czas myślała o Krisznie i powtarzała jego imię. Jej dzienny rozkład zajęć 
wypełniały prace związane z Kriszną. Gdy Kriszna miał siedem lat, zaraz po 
przebudzeniu brał mleko od matki, szedł do Vrishibhapury i wracał. Matka 
nic o tym nie wiedziała. Gdy pytała go, gdzie był, odpowiadał, że szukał 
krów. Jeśli pojawi się w was wątpliwość, czy może Kriszna mówił 
nieprawdę, powinniście pamiętać, że on nigdy w całym swoim życiu nie 
wypowiedział nieprawdy. 

Na skutek nieczystości w umysłach i złych myśli niektórym spośród 
nas może się to wydać nieprawdą, ale wszystko, co powiedział Kriszna, 
zawsze było prawdą. Mówiąc, że szukał krowy, powiedział prawdę. Ziemię, 
zgodnie z Wedami, uważamy za krowę, gdyż daje ona wszystko, co człowiek 
potrzebuje do przeżycia. Mamy takie nazwy jak matka ziemia, matka krowa, 
matka Weda itp. W tym kontekście wszyscy ludzie są drogimi dziećmi tych 
trzech matek. Dlatego uznanie Radhy, która symbolizuje stworzenie, za 
krowę, nie jest nieprawdą. Tak więc, Radha od samego urodzenia Kriszny 
tkwiła głęboko w jego myślach. 

W tej sytuacji pewnego dnia Radha chciała pójść do lasu Brindawan, 
aby nazbierać trochę wyschniętych krowich odchodów. Wcześniej już 
próbowała tam chodzić, o czym dowiedział się Kriszna. Miejscem tym 
zarządzał Nanda, a na jego polecenie pilnował go stróż. Kriszna poinstruował 
stróża, aby mówił, że wstęp na ten teren mają tylko mężczyźni, a kobietom 
wchodzenie jest bezwzględnie wzbronione. Kiedy więc Radha przyszła z 
koszykiem i próbowała wejść do Brindawanu, stróż powiedział jej, że żadna 
kobieta nie może tam wchodzić. Zrazu Radha była bardzo zakłopotana, ale 
zaraz z uśmiechem spytała: „Czy ty możesz przebywać w Brindawanie? Jeśli 
tym możesz, ja też mogę tam wejść.” Stróż odpowiedział: „Ja jestem 
mężczyzną, a ty kobietą.” Radha na to: „Bardzo się mylisz. Na tym świecie 
jedynym puruszą (mężczyzną) jest Kriszna. Wszyscy inni to kobiety. Jeśli 
tobie wolno wejść, to także mnie wolno.” 

W taki sposób spierała się ze stróżem i, rzucając pytanie: „Czy możesz 
nazywać się mężczyzną tylko dlatego, że nosisz stosowne ubranie?,” 
wymusiła swoje wejście do Brindawanu. W tym momencie przyszedł 
Kriszna i stwierdziwszy, co zaszło, powiedział, że ponieważ Radha wymusiła 
wejście wbrew jego poleceniom, będzie musiała zapłacić karę. Radha 
odpowiedziała: „Och Panie! Jedyne, co posiadam, to serce, które mi dałeś. 
Mogę ci je zwrócić w charakterze zapłaty. Nie mam ani pieniędzy, ani 
dobytku, by inaczej zapłacić karę. Chętnie poddam ci jedyną rzecz, jaką 
posiadam, mianowicie moje serce.” Wtedy Kriszna odrzekł: „Złota Radho, 
Brindawam powstał po to, aby uwiecznić ten rodzaj boskiego związku, jaki 
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istnieje między mną jako paramatmą a tobą jako prakriti. Potomność będzie 
wiedziała, że Kriszna zawsze był osadzony jako świętość w sercu Radhy. To 
moje zapewnienie zawsze będzie przekazywało sens związku, jaki istniał 
między Radhą i Kriszną. Tam gdzie jest prakriti, tam jest też paramatma. 
Tam gdzie jest paramatma, tam jest też stworzenie. Paramatma i prakriti są 
jak przedmiot i jego odbicie. Wszędzie, gdzie się znajdziemy na świecie, 
ludzie widzą tylko połączenie tych dwóch aspektów Radhy i Kriszny.” 

 
Uczniowie i studenci! 
Uważać Radhę z Bhagawaty za zwykłą kobietę a Krisznę za zwykłego 

człowieka i traktować ich związek jako nie więcej jak tylko związek kobiety i 
mężczyzny, tak jak ludzie to na ogół rozumieją, jest bardzo niewłaściwe i 
sprzeczne z tym, co autor tego świętego tekstu chciał przekazać. Ten związek 
to związek między Bogiem i Jego stworzeniem. Jest on równie nierozerwalny 
jak biały kolor mleka i samo mleko. Mleko ma kolor biały. Nie da się 
oddzielić bieli od mleka. Gdy świeże mleko zmienia się w zsiadłe, jest ono 
dalej białe. Gdy takie mleko ubijemy, maślanka także jest biała. Gdy 
wydzielimy z niej masło, ono również jest białe. Zatem, niezależnie co z 
mlekiem zrobicie, nie oddzielicie bieli od mleka. Radha stanowi nieodłączną 
część Kriszny, tak jak biel jest nieodłączną częścią mleka. Wspólnota Radhy i 
Kriszny nie ma na świecie odpowiednika i nie może się zdarzyć w żadnym 
innym przypadku. Dzisiaj będziemy w stanie promować na świecie aspekty 
Kriszny w ich boskiej postaci tylko wtedy, gdy zrozumiemy i przynajmniej 
do pewnego stopnia wcielimy w życie nauki, jakie możemy wyciągnąć ze 
związku Radhy i Kriszny. Nie powinniśmy natomiast traktować Radhy jako 
jednej osoby, a Kriszny jako drugiej i rozpowszechniać tę ideę, bazując na 
różnicach między nimi. Tę jedność Radhy i Kriszny w Biblii nazwano 
„Królestwem Bożym.” W istocie aspekt jedności prakriti i paramatmy pod 
różnymi nazwami występuje w wielu religiach. Nasi przodkowie stworzyli 
postać i imię Radhy, aby umożliwić zwykłym ludziom zrozumienie jej 
znaczenia. Ale Radhą jest każdy, kto ciągle i zawsze myśli o Krisznie. Jest to 
aspekt, a nie imię. My, niestety, przypisaliśmy temu świętemu aspektowi 
wiele wypaczonych znaczeń. Radha jest tylko wiernym odzwierciedleniem 
Kriszny, odbitego obiektu. Powinniśmy podejmować takie działania, które 
prowadzą do Kriszny. Kriszna jest Stwórcą. Stworzenie to prakriti.  

Działanie jest niezbędne, aby móc pielęgnować boską miłość. 
Powinniśmy zdołać go osiągnąć dzięki miłości Kriszny. Dzisiaj poznaliśmy 
znaczenie miłości Radhy do Kriszny. Powinniśmy teraz interpretować 
wszystkie jej czyny w świetle takiej boskiej miłości. 
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17. W chwili śmierci porzuca się ciało 
 

Niemądrzy ludzie zawsze mają myśli związane z 
otaczającymi ich rzeczami. Ciasny umysł nie jest 

w stanie zrozumieć, co oznacza wyzwolenie albo 
nieprzywiązanie. 

Osoba o szerokich horyzontach nigdy nie zrobi 

niczego złego. Ludzka istota o zwierzęcym 
umyśle zawsze myśli tylko o złych postępkach. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy) 
Gdy ktoś chce zrozumieć aspekt boskości lub uczyć o nim innych, musi 

mieć czysty umysł. Żadna osoba, która nie oczyściła umysłu, nie będzie 
mogła innych uczyć o aspekcie boskości, ani sama nie zdoła go zrozumieć. 
Możecie spytać, czy wszyscy ludzie, którzy głoszą nauki duchowe, mają 
czysty umysł. Powodem tak głębokiego upadku ludzkich istot jest właśnie 
to, że ludzie, którzy nie mają czystych umysłów nauczają innych. Do 
ciemnego i brudnego pokoju wchodzą skorpiony, węże i owady. Gdy pokój 
jest czysty i dobrze oświetlony, takie złe insekty nie mają do niego dostępu. 
Podobnie, gdy człowiek ma dobry i czysty umysł, cechy, takie jak żądza, 
egoizm, zazdrość i gniew, nie mają szansy wstępu do niego czy rozkwitu. 
Gdy porównamy się z jakimś standardem i przyjmiemy go za miarę, 
zobaczymy, jak liczne mamy wady. Jeśli chcemy pozbyć się ignorancji, 
musimy nabyć wiedzy o atmie. Węgiel drzewny nie nabierze bieli, nawet 
gdy umyjemy go w mleku i użyjemy mydła. Przeciwnie, mleko i mydło 
mogą sczernieć. Możemy zadać pytanie, czy istnieje możliwość, by węgiel ten 
stał się biały i jasny? Taka możliwość istnieje. Węgiel drzewny okaże się 
jasny w styczności z ogniem. Zwróćmy tu uwagę na zepsucie wynikające ze 
złego towarzystwa – nawet w przypadku dobrych ludzi. Gdy dobrzy ludzie o 
dobrych cechach, takich jak spokój i zrównoważenie, zejdą się ze złymi 
ludźmi hołdującymi złym ideom, nie tylko nie zdołają ich zmienić, ale sami 
mogą stać się źli i nabyć złych cech. Gdy nie macie wystarczająco świętego 
umysłu, mimo wszelkich wysiłków bardzo trudno może wam przyjść 
wstąpienie na dobrą ścieżkę. Jeśli człowiek stale, w sposób ciągły, stara się 
zrozumieć świętość obecną w ludzkiej naturze, będzie w stanie dostrzec 
boskość w sobie. Taką świętą postawę mogły rozwinąć w sobie gopiki dzięki 
dobrej pracy, którą wykonały w swoich poprzednich życiach oraz dzięki 
miłości i łasce Boga, którą zdobyły. Miejsce, gdzie się urodziły, to mała 
wioska nazywana Gokulam. W tamtych czasach w ogóle nie było żadnych 
wygód. Wtedy życie było bardzo ciężkie. Nie było ani koledżów, ani szkół 
podstawowych, więc gopiki były pełnymi analfabetkami. Chociaż były 
niepiśmienne, posiadały jednak bardzo dobrą wiedzę o różnych aspektach 
atmy. Dzisiaj edukacja ogranicza się tylko do świata zewnętrznego. Pozwala 
wam jedynie na zarobienie na życie, ale nie uczy świętych aspektów atmy. 
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Na szczęście w tamtych czasach nie było takiego nauczania, jakie mamy 
dzisiaj. Przyglądając się bliżej dzisiejszej edukacji, z łatwością stwierdzimy, że 
nie uczy ona nawet właściwego zachowania. Gopiki całe życie szły 
wyłącznie ścieżką prawdy. Dążyły do boskości ścieżką miłości. Czystość była 
celem ich życia. Celem ich życia było także zrozumienie atmy. Takie cechy 
charakteryzowały gopiki. 

Czy dzisiejsi uczniowie i studenci mają szansę zdobycia choćby jednej z 
tych świętych cech? Obecniej edukację zdaje się cechować głownie 
zdobywanie stopni i tytułów, które stają się tylko obciążeniem głowy. 
Zdobywszy te stopnie, stajecie się po prostu ciężarem dla społeczeństwa. Czy 
trzeba przechodzić całą taką edukację tylko po to, aby zarobić na życie? Czy 
ptaki i zwierzęta nie radzą sobie z wykarmieniem się? Jeśli mamy 
wykształcenie, powinno ono pozwolić nam wyrwać się z cyklu narodzin i 
śmierci i zrozumieć cel życia. Po zdobyciu wszelkiego rodzaju edukacji głupia 
osoba nie wie kim jest, ani nie wyzbyła się swoich złych cech. Zdobycie 
takiego wykształcenia czyni nas jedynie bardziej kłótliwymi, a nie przysparza 
mądrości. Kształcąc się, powinniśmy nauczyć się takich rzeczy, dzięki którym 
unikniemy śmierci i powtarzających się narodzin. Gopiki miały taki rodzaj 
wykształcenia, który uwolnił je od tego cyklu śmierci i odradzania. Patrząc 
na ich zachowanie, można odnieść wrażenie, że miały przyziemne 
pragnienia, ale tak nie jest. Były one zainteresowane tylko w duchowych 
aspektach. Wszystkie czyny, jakim się oddawały, były tylko lilami 
(igraszkami). Współdziałanie gopik i Kriszny stało się przykładem dla świata 
i symbolizowało współdziałanie prakriti i puruszy. Wszystko, co powiedzieli 
lub zrobili, wydaje się być niskiego poziomu, dlatego, że własne myśli mamy 
niskie. W rzeczywistości wszystko, co robili lub mówili, miało wielkie 
znaczenie. Uczniowie, gdy staniemy nad brzegiem oceanu, wyda się bardzo 
wielki i nieograniczony; nie zobaczymy jego końca. Gdy jednak wzniesiemy 
się dostatecznie wysoko, albo użyjemy odpowiednich instrumentów i 
spojrzymy na ocean, wyda się wielkim jeziorem. Tak samo, gdy wzniesiemy 
się i zobaczymy rzeczy z właściwej perspektywy, zrozumiemy prawdziwe 
znaczenie tych zdarzeń. Niestety, nasze życie przybiera osobliwy obrót. Życie 
pełne fałszywych idei i złych czynów jawi się jako fałszywe przedstawienie. 
W rzeczy samej, całe nasze życie zdaje się być dramatem fałszywym i 
odgrywanym na pokaz. Życie gopik było naprawdę przykładne. W żadnym 
ich postępowaniu nie da się znaleźć nieprawdy, niesprawiedliwości lub 
nieuczciwości. One prowadziły doskonałe życie. Przebywanie Kriszny razem 
z gopikami uważa się za wynik cielesnych przywiązań na skutek tego, co 
dzisiaj jest pokazywane w kinach i teatrach. Prawda jest taka, że gopiki i 
Krisznę łączył związek czysto boski. Wszystkie działania Kriszny trzeba 
traktować jako idealne przykłady. Cokolwiek robił, miało na celu zniszczyć i 
wyeliminować resztki przywiązań do ciała i życia, jakie w gopikach 
pozostały. Aspekt miłości utkwił tak głęboko w ich umysłach, że kąpały się 
w tej ekstazie. 
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Oto mały na przykład. Kiedyś Kriszna odwiedził jedną z gopik, a 
stwierdziwszy, że nie ma jej w domu, rozbił zawieszony pod dachem garnek 
z mlekiem, rozlewając wszędzie mleko. W tym mleku zamoczył stopy i 
wyszedł z domu zostawiając ślady na ziemi. Gdy gopika wróciła i zobaczyła 
ślady stóp Kriszny, poszła po nich i odnalazła go. On powiedział: „Jeśli mnie 
pragniesz, musisz iść po moich śladach. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie 
mnie.” W ten sposób Kriszna pokazywał metodę albo ścieżkę, dzięki której 
wielbiciele mogą do niego dotrzeć. Kriszna pokazywał ścieżkę prawdy. Kiedy 
indziej gopiki chciały zbliżyć się do Kriszny, więc szukały pretekstu. Zebrały 
się i razem przyszły do matki Jaśody z długą litanią skarg. Na pytanie 
Jaśody, co je sprowadza, powiedziały: „O północy Kriszna wszedł na taras i 
związał włosy jednej gopiki z włosami drugiej.” Trzeba dobrze zrozumieć 
wewnętrzne znaczenie tej wypowiedzi. Gopiki powiedziały, że Kriszna 
przyszedł o północy. Północ znaczy tutaj ni to noc, ni to dzień. Gopiki były w 
stanie pół-wiedzy. Inaczej mówiąc, nie były ani boskie, ani ludzkie. Do 
takich gopik Przyszedł Kriszna i związał ich ignorancję. Przy innej okazji 
gopiki próbowały skłonić Krisznę do wypowiedzenia nieprawdy. Skarżyły 
się, że on porobił dziury w naczyniach, w których pasterki nosiły świeże i 
zsiadłe mleko. Powiedziały do Jaśody: „Spytaj swojego syna, czy tego nie 
zrobił.” Powinniśmy tu także zrozumieć wewnętrzne znaczenie tłumaczenia 
się Kriszny, który odpowiedział: „Być może Bóg przyszedł i podziurawił 
naczynia – nie wiem.” Mówi tu nie wprost, że tym, który porobił dziury, był 
rzeczywiście on sam. Inna skarga gopik brzmiała: „Gdy kąpałyśmy się w 
rzece, on zabrał wszystkie nasze sari, wszedł z nimi na drzewo i nie chciał 
zejść nawet, gdy go prosiłyśmy.” Na to Kriszna odpowiedział: „Gdy one się 
kąpały, przyszła trąba powietrzna, która porwała wszystkie te sari i zaniosła 
je na drzewo.” Tutaj trąbę powietrzną należy utożsamiać z formą Boga. 
Podstawowe żywioły stworzenia to ziemia, ogień, woda, powietrze i niebo. 
Zatem powietrze jest jedną z form boskości. 

Prawdę mówiąc, gopiki miały święte serca i cały czas były pogrążone 
w myślach o Krisznie. Nawet gdy nosiły naczynia z mlekiem lub masłem 
trwały w ekstazie, zapominając o świecie. Nazywały go Gowinda (główny 
pasterz), Madhawa (potomek Madhu) i Damodara (przepasany sznurem). 
Kiedyś Kriszna ukradł masło. Cały dzień nie było go w domu. Jaśoda dobrze 
wiedziała, że jeśli zobaczy duży kij w jej ręce, nie podejdzie do niej, dlatego 
kij trzymała za plecami w jednej ręce, a w drugiej, jako przynętę dla Kriszny, 
trzymała masło. Powinniśmy tu zauważyć, że Jaśoda rozumiała, iż Kriszna 
przyjdzie tylko wtedy, gdy zobaczy czystą ćittę, czyli umysł i serce, 
symbolizowaną w tej analogii przez masło. Uwagę Boga przyciągają tylko 
czyste umysły. Sensem stwierdzenia, że Kriszna zabrał wszystkie ubrania jest 
to, że zabrał on wszystkie cielesne przywiązania. Ubrania są okryciem ciała, a 
ciało w rzeczywistości jest przywiązaniem, czyli okryciem, zamieszkującej w 
nim atmy. Ciało jest tylko ubraniem na to życie. Gdy mówimy, że ktoś jest 
martwy, mamy na myśli to, że ciało zostało porzucone i jest martwe. Ten 
postępek Kriszny należy zatem interpretować tak, że dopóki mamy 
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przywiązanie do ciała, dopóty nie możemy dostrzec prawdziwego aspektu 
atmy. Nie powinniśmy ulegać ułudzie, że ciało jest czymś doniosłym. 

Istnieją dwa aspekty puruszy – indywidualny i grupowy. Gdy mamy 
do czynienia z jednostką, nazywamy ją purusza, ale gdy istnieje grupa 
jednostek, należy ją określać terminem pradźńanam brahma. Analogicznie, 
gdy mamy do czynienia z jednym drzewem, nazywamy je drzewem, ale gdy 
istnieje wielka liczba drzew, zbiór taki nazywamy lasem. Pojedynczego 
drzewa nie nazwiemy lasem. Podobnie, gdy Bóg występuje w jednej ludzkiej 
postaci, nazywa się Go boskością lub awatarem. Jego totalną obecność we 
wszystkim, w całości nazywa się stworzeniem. Jednostka rodzi się, gdyż Bóg 
chciał tak się urodzić. Z drugiej strony, Boga bezimiennego i bez formy 
nazywa się puruszottamą. Zauważmy, że jeśli taki bezimienny aspekt 
puruszottamy przyjmuje ludzką postać, nazywamy go puruszą. Przyjmując 
ludzką postać, puruszottama ustanawia przykład dla innych żywych istot i 
pokazuje jedność całego stworzenia. Powinniśmy też zrozumieć prawdę, że 
aspekt atmy można urzeczywistnić tylko wtedy, gdy ma się czysty umysł. 

Pewnego razu gopiki przyszły do Jaśody i powiedziały, że nie da się 
opisać psot, jakie Kriszna wyprawia, dlatego proszą ją, by wezwała go i w 
ich obecności zabroniła mu kiedykolwiek ponownie wchodzić do ich domów. 
Skarżyły się mówiąc: „Kriszna poróżnia mężów z żonami. Przychodzi nocami 
i dobija się do domów, a gdy otwieramy, nasi mężowie gniewają się. Gdy 
zaś nie otwieramy, gniewa się Kriszna. Te sytuacje ciągle wystawiają nas na 
próbę. Nie da się opisać wszystkich problemów, jakie on stwarza. Doszło do 
tego, że musimy albo zapomnieć o Krisznie, albo porzucić mężów.” W obliczu 
tych zarzutów Kriszna odrzekł: „Matko, jesteś bardzo niewinną kobietą, 
dlatego wierzysz tym historiom. Dam ci prostą odpowiedź, a ty sama osądź, 
ile jest w tych skargach prawdy. Spałem w ciszy w twoim łóżku, jak więc 
mógłbym wychodzić nocą bez niepokojenia ciebie? Teraz widzisz, jaka jest 
prawda.” Jaśoda pomyślała, że wszystko to są fałszywe oskarżenia i kazała 
gopikom odejść. Znaczy to, że Kriszna odegrał całe to przedstawienie, aby 
udzielić nauki mężom gopik. Musimy tu odnotować drobny fakt. W tamtym 
czasie Kriszna miał zaledwie siedem lat, podczas gdy wszystkie gopiki były 
znacznie starsze. W tej sytuacji nie może być mowy o jakimś błędnym 
rozumieniu ze strony mężów. Jeśli natomiast ono występuje, jest to tylko 
skutek złych cech i myśli tych mężczyzn. Zdarza się, że żona bawi się i spędza 
zbyt wiele czasu z własnym małym synem, a mężowi się to nie podoba, więc 
próbuje powstrzymać ją. Takie zachowanie mężczyzn trzeba uznać za 
grzeszne. Skoro przychodzą mu do głowy samolubne myśli i wątpliwości 
nawet wtedy, gdy matka bawi się z własnym synem, czy nie będzie miał 
wątpliwości, gdy będzie się bawić z innymi dziećmi? Wątpić w związku ze 
wszystkim, co staje na drodze własnych samolubnych oczekiwań, to zła 
cecha mężczyzn. Kriszna powiedział, że podejmował wszystkie te zadania 
tylko po to, aby oczyścić umysły mężów. Gopiki miały święte umysły i 
wątpić w nie to wielki grzech. Kriszna miał siedem lat, więc stwarzanie 
problemów z powodu jego poczynań w stosunku do gopik stanowi jeszcze 
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większy grzech. Tutaj w ogóle nie ma miejsca na jakąkolwiek złą 
interpretację. Ponieważ ci mężowie nie w pełni rozumieli aspekt boskości, 
trawiły ich rozmaite wątpliwości. Kriszna ochraniał gopiki, które były 
narażane na tego rodzaju niepotrzebne posądzenia.  

W taki sposób Kriszna szerzył różne aspekty awatara. Żadnych czynów 
boskości nie powinniśmy próbować zrozumieć i interpretować na ludzkim 
poziomie. Naszą pierwszą powinnością jest robić to, co umożliwi nam 
otrzymanie łaski. Jeśli tylko ją otrzymamy, wszystko w życiu stanie się 
słodkie. Pan jest pełen słodyczy – jego spojrzenie jest słodkie, jego mowa jest 
słodka i on sam jest ucieleśnieniem słodyczy. Jeśli w naczyniu wypełnionym 
słodkim sokiem trzciny cukrowej wykonamy wiele otworków, ze wszystkich 
otrzymamy tylko słodki sok – nie można otrzymać niczego kwaśnego lub 
gorzkiego. Analogicznie, paramatma jest pełna świętej słodyczy i w jej 
stworzeniu nie można otrzymać niczego innego. 

W nadchodzących dniach dowiemy się więcej o oddaniu gopik i 
świętych aspektach Kriszny. 
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18. Koncentracja w medytacji może doprowadzić  
do wizji Pana 

 

Przekonania i wiara są jak dwoje oczu. Gdy ktoś 

ich nie posiada, zalicza sie go do ślepców. Czy 
Bóg nie istnieje tylko dlatego, że nie możesz go 

zobaczyć? Może nie istnieć dla danej osoby, ale 
czy nie istnieje dla nas, którzy go widzimy? 

 
Pawitratma swarupy! 
Wśród najważniejszych rzeczy, jakie człowiek musi nabyć i 

doświadczyć, na pierwszym miejscu stoi łaska Boga. Dzięki takiej łasce może 
otrzymać wartościową mądrość, a dzięki niej może też wieść bardzo spokojne 
życie. Każda osoba musi dołożyć starań, aby rozpoznawać działania boskości, 
których doświadcza. Powinna też zrozumieć właściwe aspekty Boga. 
Początkowo człowiek nie jest w stanie modlić się i znać nieprzejawionej 
formy Boga. Dlatego koniecznie musi zacząć od formy jako podstawy 
oddawania czci. Dzięki takim modlitwom powinien stopniowo nabywać 
boskiej siły, a z nią posuwać się do następnego etapu. Powinniśmy starać się 
rozpoznać istnienie Boga nie tylko w imieniu, ale także w śabdzie, czyli 
dźwięku. Ciągle mówimy Bhagawan, Bhagawan. Trzeba znać znaczenie tego 
słowa, Święte pisma uczą, że najważniejsze jego znaczenie pochodzi z aspektu 
paramatmy. To, co zawiera się w brahmanie i paramatmie, zawiera się też w 
Bhagawanie. Jedno ze znaczeń tego słowa mówi, że jest on pełny wszelkich 
rodzajów pomyślności. Znaczy ono też, że jest on kimś, komu można i 
powinno się oddawać cześć. 

Sylaba bha ma dwa dalsze znaczenia: śambharta i bharta. Słowo 
śambharta oznacza, że przez niego powinniśmy postarać się zrozumieć 
pochodzenie stworzenia. Samo bharta (noszący) mówi, że dźwiga on ciężar 
tego stworzenia. Sylaba ga (rodzić się, trwać, kończyć się) odnosi się do faktu, 
że odpowiada on za kreację, podtrzymywanie i rozpad stworzenia. Istnieje 
też trzecie znaczenie sylaby bha – oznacza ona jasność lub iluminację. W tym 
kontekście ga wskazuje na rozprzestrzenianie tej jasności. Słowo wanta 
znaczy, że ma on zdolność niesienia jasności. Zatem, pełne znaczenie słowa 
Bhagawanta odnosi się do aspektu Boga, wyrażającego się zdolnością 
rozprzestrzeniania jasności. Święte słowo Bhagawan ma więc liczne ważne 
wewnętrzne znaczenia, ale my, niestety, ich nie pamiętamy i używamy go 
tylko w charakterze honorowego tytułu. Zrozumienie tych świętych znaczeń i 
świętego aspektu boskości wymaga pewnej introspekcji. Tylko wtedy 
możemy zrozumieć naturę umysłu. 

Umysł ma charakterystyczną cechę ciągłego myślenia i powtarzania 
tego samego w kółko. Umysł zawsze myśli o łączeniu się i rozdzielaniu 
rzeczy. Jest to naturalna cecha umysłu. Bez składania i rozdzielania myśli nie 
może on w ogóle istnieć. Gdy takie myśli przychodzą zbyt szybko jedna po 
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drugiej, umysł niekiedy wkracza na błędną ścieżkę. W takich sytuacjach gubi 
się i staje się niespokojny. Jeśli człowiek chce pokonać tego rodzaju 
błądzenie, musi umysłowi dać jakiś odpoczynek. Gdy chce mieć spokojną 
głowę, musi dać umysłowi odpocząć. Taki przelotny odpoczynek jest 
potrzebny nie tylko ludzkim istotom, ale także zwierzętom, ptakom, a nawet 
maszynom, w których nie ma życia. Bez tego odpoczynku, życiu byłoby 
bardzo trudno przetrwać, a człowiekowi żyć. Odpoczynek przynosi spokój i 
szczęście.  

Umysł ma zdolność biegania szybciej niż wiatr. Gdy chcemy zatrzymać 
szybko jadący pociąg lub samochód, używamy urządzenia nazywanego 
hamulcem. Podobnie, gdy chcemy zatrzymać rozbiegany w sposób 
niekontrolowany umysł, musimy użyć hamulca w postaci koncentracji, czyli 
dhjany. Człowiek, który nie panuje nad swoim umysłem, staje się demonem, 
staje się zwierzęciem. Dlatego panowanie nad umysłem i narządami 
zmysłów jest niezbędne. Na drodze do takiego panowania pojawiają się trzy 
stany, które mogą działać jako przeszkody. Pierwszym jest stan nicości, 
drugim – zróżnicowanego myślenia, a trzecim, który może być pomocny – 
koncentracja. Umysł, z samej swojej natury, ma te trzy aspekty. 

Gdy chcemy czytać święty tekst, może nas zmorzyć sen. Kiedy indziej, 
gdy chcemy uczestniczyć w świętym spotkaniu, umysł może na to nie 
pozwolić i, nawet gdy ciałem udamy się na nie, tam bogini snu również 
będzie nam przeszkadzać. Taki stan można nazwać stanem nicości. Gdy 
pogodzimy się z potrzebą snu i położymy się, by odpocząć, będą nas 
nachodzić wszelkiego rodzaju niepokojące myśli, które wyprowadzą nasz 
umysł na ulicę. Stan ten nazywa się stanem zróżnicowanego myślenia. 
Najważniejszy jest jednak stan koncentracji. Człowiek może być szczęśliwy 
tylko wtedy, gdy przejdzie do tego stanu i skupi się na pewnych rzeczach, 
zapominając o tych innych dwóch aspektach. Człowiek nie musi stawać się 
Madhawą (potomkiem Madhu) i wznosić się do poziomu boskości. 
Wystarczy, że nauczy się żyć jak człowiek. Koncentracja jest szczególnie 
ważna dla uczniów i studentów. 

Niezdolność do koncentracji odpowiada za liczne choroby na świecie. 
Panoszą się one wśród studentów. Pewien lekarz badał studentów na 
Uniwersytecie w Bombaju i stwierdził, że 89% z nich cierpi na jakąś chorobę. 
W stanie Bengal choruje 98% studentów. Patrząc na studentów odnosimy 
wrażenie, że są przystojni i zdrowi jak łabędzie, ale ich zdrowie gwałtownie 
pogarsza się. Na zewnątrz ci studenci wyglądają całkiem zdrowo, ale 
faktycznie wcale nie są zdrowi. Pozwalają swoim umysłom na rozmaite 
błędne poczynania i dzień po dniu rujnują zdrowie. Jest to też przyczyna 
tego, że coraz bardziej upowszechnia się wśród nich tamoguna (tępota) i 
myślenie o różnych sprawach w tym samym czasie. Dzisiaj skupianie się 
studentów na wybranym aspekcie jest niezbędne. Jako doskonały przykład 
pokazujący światu znaczenie koncentracji można przytoczyć gopiki. 
Cokolwiek robiły i gdziekolwiek poszły, miały umysł całkowicie skupiony 
na Krisznie. Nigdy ni pozwalały sobie na myślenie o różnych rzeczach. 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

85 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

Zawsze panowały nad umysłem. Dzisiaj nie panujemy nad umysłem, nie 
panujemy nad narządami, nie panujemy nad zachciankami i awersjami, nie 
panujemy nad własnym głodem. Często się zdarza, że wasze ciało przebywa 
w świątyni w obecności Pana, ale umysł rozmyśla o pozostawionym na 
zewnątrz obuwiu. Tak więc, skupiamy się na rzeczach, które nie mają żadnej 
wartości. Dzisiaj ludzie siadają w medytacji, ale wkrótce komary zaczynają 
im przeszkadzać i zwracają swój umysł na nie. Może przyciągać ich też 
mrówka, która chodzi im po plecach. Nasze zachowanie zależy od tego, co się 
dzieje. Jeśli pokój, w którym medytujemy znajduje się obok kuchni, a tam 
żona gotuje jakieś warzywa, nasz umysł skupia się na warzywach i 
zastanawiamy się, czy dobrze się smażą. Siedzimy w medytacji tylko po to, 
by stwarzać pozory na zewnątrz, gdy tymczasem nasze myśli, przyciągane 
przez trywialne rzeczy, wędrują w rozmaitych kierunkach. Jeśli nie 
rozumiemy, jak się zdobywa widję lub awidję (wiedzę lub niewiedze), 
niczego dobrze nie zrobimy. Awidja prowadzi do braku spokoju, ale czasami 
do tego samego prowadzi także niewłaściwie rozumiana widja. Oto 
przykład. Nóż można użyć do krajania warzyw lub robienia czegoś dobrego, 
ale także do ranienia lub szkodzenia innym. Chociaż nóż jest ten sam, nasze 
myśli określają, czy użyjemy go dobrze czy źle. Podobnie, gdy wykorzystamy 
nasze wykształcenie właściwie, będzie nam przyjazne i przyniesie dobre 
skutki. To samo wykształcenie stanie się naszym wrogiem, gdy niewłaściwie 
je wykorzystamy. Dlatego uczniowie i studenci powinni zrozumieć, jak 
właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy. Mówi się: „Powolny i stały 
wygrywa.” Studenci powinni starać się wykonywać swoją pracę w sposób 
powolny i regularny. 

Istnieje więc wiele rzeczy, których możemy się nauczyć od gopik. 
Powinniśmy poznać przyjęte przez nie odmienne ścieżki, słowa, których 
używały, i pracę, jaką wykonywały. Powinniśmy też zwrócić uwagę na 
jakość ich wyrozumiałości oraz siostrzany związek, jaki je łączył. Wprawdzie 
przy tak dużej liczbie gopik starających się o dostęp do Kriszny musiały 
wystąpić między nimi różnice i kłótnie, ale w ich głowach nie było zazdrości. 
Ten brak zazdrości był ich cechą charakterystyczną. Dzisiaj zazdrość pojawia 
się nawet w kontekście naprawdę nieistotnych spraw. Gdy uczeń czy student 
otrzyma najwyższą ocenę, inni mu zazdroszczą. Sami nie dość pilnie się uczą, 
a zazdroszczą innym zasłużonej oceny. W ósmym rozdziale Bhagawad Gity 
Kriszna ostrzega Ardźunę: „Nie bądź zazdrosny.” Gdy ktoś ciągle doszukuje 
się skaz u innych, staje się zawistny. Ta choroba przybiera stopniowo na sile i 
w końcu doszukujecie się on wad u własnego guru, a nawet u Boga. Raz 
zapoczątkowana zawiść nie zna już miary ani ukierunkowania – w sposób 
niekontrolowany płynie na wszystkie strony. Gopiki w ogóle nie odczuwały 
zazdrości. Gdy jedna cierpiała z powodu rozłąki z Kriszną, wszystkie inne 
przychodziły i pocieszały ją, mówiąc, że one też dzielą z nią jej smutek i 
ciężar rozdzielenia. Wypowiadały przy tym takie imiona Kriszny jak 
Gowinda, Damodara, Madhawa itp. Tak więc, stale myślały o Panu 
Krisznie. Czy zwykła ludzka istota może wykazać się takimi cechami 
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równowagi, wyrozumiałości i braku zazdrości? Gopiki miały je dlatego, że w 
poprzednich swoich wcieleniach uczyniły wiele dobra. Widzimy na przykład, 
że ich zdolność do koncentracji była wręcz przykładna. Nie myślały o niczym 
innym. Nawet gdy widziały jakieś bardzo straszne rzeczy, zachowywały 
doskonały spokój. W wiosce Gokulam trudno było znaleźć ludzi, którzy nie 
obwiniali gopik. Mężczyźni generalnie w rozmowach bardzo lekko traktują 
temat kobiet. Niewielu mężczyzn dostrzega świętość tkwiącą w kobietach. 

Kiedyś do Gokulam przybyła nowa synowa. Miała na imię Saguna. 
Zaraz jak się zjawiła wszystkie gopiki zaczęły jej mówić, jakie spotyka ją 
szczęście, że zjawia się tutaj jako synowa, gdyż dostępuje w ten sposób okazji 
przebywania blisko Pana i śpiewania o jego chwale. Zawsze, gdy spotykały 
ją przy ujęciu wody albo na targowisku, opowiadały jej o Krisznie. W 
Gokulam obowiązywała starodawna praktyka, która jest pielęgnowana 
nawet obecnie w niektórych wioskach. Na werandzie bogatej osoby co 
wieczór była stawiana zapalona lampa i wszyscy mieszkańcy przychodzili 
zapalać od niej swoje lampy. Nanda był nie tylko bogaty, ale w jego domu 
urodził się też sam Bóg w postaci Kriszny. Wieśniacy wierzyli, że gdy zapalą 
swoją lampę w tym domu, dostąpią udziału w szczęściu Nandy. Synowa 
Saguna wzięła lampę z domu, w którym mieszkała, i poszła do domu Nandy, 
by tam ją zapalić. Na tę chwilę, gdy będzie mogła pójść i zobaczyć miejsce, 
gdzie mieszkał Kriszna, niecierpliwie czekała od popołudnia. W głowie miała 
tylko święte myśli. U niej te myśli były niechwiejne. Z takim nastawieniem 
przyszła do domu Nandy, weszła na werandę i próbowała zapalić swoją 
lampę. Patrzyła do wnętrza domu w nadziei, że ujrzy tam Krisznę. 
Faktycznie, cała jej uwaga była skierowana na niego. Gdy była pogrążona w 
takich myślach, ogień objął jej rękę, ale ona tego nie zauważyła. W lampie 
zobaczyła postać Kriszny. Patrząc na tę postać, doznała ekstazy i całkowicie 
się w niej zatraciła. Jaśoda dostrzegła ze środka domu, co się dzieje i szybko 
odsunęła rękę Saguny od płomieni, besztając ją za nieuwagę. Mimo 
strofowania uwaga Saguny była skupiona wyłącznie na lampie i postaci 
Kriszny. Jaśoda odciągała ją od lampy, ale ona wciąż do niej szła. Jaśoda 
zrozumiała, że Kriszna właśnie darzył Sagunę swoją boską wizją. Szybko 
pobiegła na rynek i zaprosiła kilka gopik, aby poszły zobaczyć jak Saguna 
doznaje darśanu (widzenia) Kriszny. Gopiki przybiegły i zobaczyły tę scenę. 
Na chwilę same zapomniały o sobie i w uniesieniu śpiewały: „Naszej 
Sagunie Kriszna udzielił darśanu, a ona zatraciła się w wizji jego postaci. 
Nawet przypaliła sobie rękę.” Koncentracja Saguny doprowadziła do tego 
darśanu Pana. Wszystko, na czym się skupiamy, powinno utkwić głęboko w 
umyśle. Gopiki przeżywały takie sytuacje dzięki swojej koncentracji. Gopiki 
zwykły sypiać na zewnątrz domów, opiekując się swoimi dziećmi, ale gdy 
tylko usłyszały dźwięk boskiego fletu, zapominały o wszystkim i biegły w 
kierunku, skąd dźwięk dochodził. W swoich działaniach wykazywały 
pewność. Były przekonane, że wszystko, co robiły, było święte, dlatego nie 
dbały o to, co inni mogą powiedzieć. Ponieważ miały ogromną ufność w 
siebie, mogły koncentrować się i myśleć o Bogu. My zaś ciągle obawiamy 
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się, co świat powie, a także boimy się różnorodnych własnych myśli. Gdy 
czynimy dobro, nie ma powodu bać się świata. Wasze myśli są wasze i wasze 
szczęście powinno być wasze. Wielu ludzi idzie do świątyni i nakłada sobie 
wibhuti, ale ściera je zaraz jak wyjdzie, myśląc, że ich znajomi będą się z nich 
śmiać. Po co chodzą do świątyni, skoro nie mają odwagi tego robić? Dlaczego 
boicie się przyznać, że byliście w świątyni i że macie własną wiarę? Czemu 
nie powiecie, że macie swoją wiarę i że nie jesteście niewolnikami idei kogoś 
innego? Z postępowania gopik możemy się bardzo dużo nauczyć. Ich odwaga 
i ufność w siebie są naprawdę przykładne. Trzeba, abyśmy i my mieli trochę 
pewności siebie. Powinniśmy rozwinąć odwagę przyjmowania ze spokojem 
cierpienia i przyjemności, porażki i zwycięstwa. 

Gdy ktoś dorabia się jakiejś pomyślności, do końca życia pielęgnuje 
poczucie, że dana ziemia należy do niego. Po jego śmierci ziemię tę dziedziczy 
syn i teraz on myśli, że należy ona do niego. Gdy popadnie w finansowe 
kłopoty i sprzeda ziemię, osoba, która ją nabyła, mówi, że ta ziemia należy 
do niej. Ojciec utrzymywał, że ziemia jest jego, syn to robił i nabywca też to 
robił. Do kogo więc ta ziemia należy? Ziemia, widząc to wszystko, myśli, że 
nie należy do nikogo. Ludzie przychodzą i odchodzą i nikt nie może posiąść 
ziemi. Gopiki zawsze uważały, że ich myśli są ich własne i że nie będą 
słuchać dyktatu myśli kogoś innego. Gdy myślimy o kobietach, mamy 
odczucie, że są to słabe istoty, ale tak nie jest. Są one ucieleśnieniami śakti 
(mocy). W Bhagawad Gicie mówi się, że Bóg mieszka w kobietach 
przejawiając siedem rodzajów mocy, podczas gdy w mężczyznach – tylko trzy 
rodzaje. Zatem boskość przebywa w kobietach w wielkim stopniu. Oto mały 
przykład. Nie zrozumcie go źle. Cały kraj Bharat ma jednego naczelnego 
wodza i dowodzi on milionami żołnierzy. Gdy pojawia się taki generał, 
wszyscy żołnierze dosłownie trzęsą się ze strachu. Gdy tenże generał, który 
napawa strachem tak wielu ludzi, przyjeżdża do domu, sam trzęsie się ze 
strachu w obecności żony. Kobiety mają bardzo dużo mocy i dzięki tej mocy 
świat może się kręcić. Kobieta jest jak pole, a mężczyzna – tylko jak nasienie. 
Bez pola nasienie nie może wykiełkować. Kobieta odpowiada za całe życie 
na ziemi. Wielcy ludzie, wielcy święci, a nawet wielcy awatarzy pojawili się 
na tym świecie dzięki pomocy udzielonej przez kobietę w roli matki. Zatem 
moce kobiety są naprawdę święte. Gopiki nadały blasku samej kobiecości. 
Wykazywały przykładne zachowanie w aspekcie cierpliwości, 
wyrozumiałości i przyjaźni. Niewłaściwe jest traktowanie przyjętej przez nie 
ścieżki jako czegoś trywialnego. Ich i Radhy święte oddanie powinno na 
zawsze zostać idealnym przykładem. Jugi (epoki) mijały, style życia 
zmieniały się, ale ideały gopik i lile (boskie zabawy) Kriszny przetrwały 
próbę czasu i zawsze są świeże. Wszystkie te czyny gopik reprezentują czyny 
dźiwy (indywidualnej duszy) w stosunku do brahmana. To wewnętrzne 
znaczenie można wyjaśnić przyrównując nasz umysł do Brindawanu a nasze 
idee do gopik. Dźiwa to Radha, a atma to Kriszna. Zatem, w Brindawanie 
naszego serca dźiwa w postaci Radhy wraz z ideami w postaci gopik 
odgrywają lile z atmą. Nie sądźcie, że Brindawan był gdzieś daleko i tam 
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Kriszna dokonywał swoich lil. Traktujcie swoje serce jako Brindawan, a 
siebie jako Radhę i poddajcie się Panu Krisznie. Wasze myśli muszą być takie 
jak myśli gopik. Grzeszne i nieczyste idee nie powinny mieć wstępu do 
waszego umysłu. Jeśli uczniowie w ten sposób ukształtują siebie, będą w 
stanie wskrzesić dawną chwałę tego wielkiego kraju. 
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19. Kształcenie powinno rozwijać pokorę 
 

Jeśli potrafisz wyzbyć się złych pragnień, będzie 
to prawdziwa joga. Porzucenie posiadłości, żony 

i dzieci i pójście do lasu nie jest jogą. To słowo 
Sai wskazuje właściwą ścieżkę. 

 
Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 
Obowiązkiem człowieka pogrążonego w ułudzie i ciemności jest 

próbowanie wyjścia z nich i dostąpienia wizji boskości. Człowiek ma prawo 
doświadczać sat, ćit i anandy (rzeczywistości, zrozumienia i błogości). Mając 
to prawo, myśli, że jest zwykłą osobą, która nie ma prawa do takiej błogości. 
Człowiek nie jest tylko materialny. Materia powinna być mu 
podporządkowana – on nie może jej służyć. Człowiek nie powinien stawać 
się częścią pracy, która otacza go zewsząd, tak jak gdyby był jej więźniem. 
Człowiek może zrozumieć boskość dzięki wyzbyciu się złych pragnień i 
kroczeniu świętą ścieżką. Tak powinien postępować. Dla wszystkiego, co się 
dzieje wokół nas, musi być ktoś lub coś, co stanowi źródło. Wszystkie 
żywioły świata wykonują swoją pracę w wyniku sankalpy (woli) tej 
podstawowej przyczyny. My nie mamy innego zadania poza kochaniem 
paramatmy, samej podstawy wszystkiego, co widzimy wokół siebie. Jest 
ona jedyną rzeczą, którą powinniśmy prawdziwie kochać. Uczą nas tego 
gopale i gopiki. 

Kultura Bharatu uczy całą ludzkość, że jej powinnością jest iść od 
nieprawdy do prawdy, a nie od prawdy do nieprawdy. Właśnie takie 
przesłanie zawierają upaniszady, które mówią, że powinniśmy szukać 
prawdy. Tylko dlatego, że żyje w iluzorycznym stworzeniu, człowiek nie 
powinien myśleć, że wszystko to jest nieprawdą i unikać życia. Tak jak bańka 
na wodzie powstaje z samej wody, przeżywa o wodzie i ostatecznie łączy się 
z wodą, która jest jej źródłem, tak też ludzka natura, która powstaje z atmy i 
trwa dzięki atmie, powinna ostatecznie połączyć się z atmą. Iluzje, na które 
człowiek cierpi, kreuje on sam. Nie są one dla niego naturalne. Człowiek 
myśli, że żyje w iluzji. Gdy trzymam w ręce pachnący kwiat, wydziela on 
zapach nie tylko dla mnie, ale także dla wszystkich w pobliżu. Podobnie, gdy 
trzymam coś o brzydkim zapachu, dociera on nie tylko do mnie, ale też do 
wszystkich wokół mnie. Zwróćmy uwagę na to, że niezależnie czy coś jest 
dobre, czy złe, jest to tylko odbicie naszego umysłu. Dlatego mówi się, że 
„sam umysł jest przyczyną zniewolenie i wyzwolenia człowieka.” Gdy do 
wody wrzucimy kamień, utonie on i opadnie na samo dno, tak jak gdyby 
woda się przed nim otwarła. Poza tym na skutek upadku kamienia na 
powierzchnię wody powstanie wiele fal. Fale te stopniowo rozejdą się i dotrą 
do samych brzegów jeziora. Analogicznie, jeśli do umysłu wrzucimy myśl, 
powstające dobre lub złe idee rozejdą się po całym ciele. Myśl, która 
wytwarza te fale na akwenie naszego umysłu, może dotrzeć do ręki i 
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sprawić, że wykona jakąś złą pracę. Może dotrzeć do naszych oczu i sprawić, 
że będą oglądać złe rzeczy. Może dotrzeć do nóg i skierować je w złe miejsce. 
Dobre lub złe działania podejmujemy zależnie od natury myśli. Zatem, nasze 
myśli prowadzą albo do dobrych rzeczy, albo do złych, dlatego powinniście 
starać się zbierać dobre idee i dobre myśli. Osoba, która zdoła uwolnić swój 
umysł od złych myśli, zawsze będzie wyzwolona. Cokolwiek taka osoba 
będzie robić, gdziekolwiek pójdzie, boskość zawsze będzie przy niej obecna i 
zapewni jej powodzenie. Osoba ta nie będzie żywić żadnych myśli o 
owocach swojej pracy. Zawsze będzie uważała, że jej obowiązkiem jest 
czynienie tylko dobra. Jej myśli zawsze będą takiego rodzaju, że będzie 
podejmowała tylko dobre i święte prace. 

Gopale i gopiki pokazali, jak można wprowadzić boskość w całą 
codzienną aktywność. Gopale szukali zbliżenia do Kriszny od swojego 
dzieciństwa i zdawali sobie sprawę z tego, że zawsze robił rzeczy daleko 
wykraczające ponad możliwości zwykłych ludzkich istot. Dlatego też 
oddawali mu cześć. Chociaż mieli głębokie przekonanie o jego boskości, na 
skutek cielesnych relacji niekiedy traktowali go jako jednego ze swoich 
kolegów. Tak więc, Kriszna bawił się z gopalami i gopikami i sprawiał im 
radość. Kiedyś Kriszna poprosił Jaśodę o pozwolenie na pójście z innymi 
gopalami paść krowy. Matka próbowała odwieść go od tego zamiaru 
mówiąc, że jest jeszcze za młody i że w domu jest pod czułą opieką. On 
jednak upierał się i powiedział, że nie będzie jadł. Znając jego nieugiętą 
naturę, Jaśoda w końcu przystała na tę prośbę. Dodała jednak, że ponieważ 
las był pełen węży, cierni i skorpionów, każe w ciągu dwóch dni zrobić dla 
niego specjalne obuwie i wtedy będzie mógł pójść. 

Na to Kriszna się nie zgadzał tłumacząc, że przecież krowy i cielaki 
chodzą do tego samego lasu bez żadnej ochrony na nogach, więc i on może 
pójść bez obuwia. Jaśoda odparła, że to jest bydło, a Kriszna jest małym 
chłopcem i nalegała, by nosił obuwie. W tym miejscu Krisznie nadarzyła się 
dobra okazja udzielenia lekcji. Powiedział, że niewłaściwe jest myśleć, iż 
wszystko, co porusza się na dwóch nogach jest ludzkie, a co na czterech jest 
zwierzęciem. Wyjaśnił pochodzenie słowa paśu (zwierzę) i stwierdził, że 
każdą istotę, która posiada tylko widzenie zewnętrzne, powinno się 
traktować jako zwierzę, a każdy, kto kieruje widzenie do wewnątrz, jest 
prawdziwą ludzką istotą. Istota w ludzkiej postaci, jeśli ma tylko widzenie 
zewnętrzne, jest równoważna zwierzęciu. Wielu ludzi jest podobnych do 
wron. Chcą rozumieć tylko to, co widać na zewnątrz. Nie chcą znać widzenia 
wewnętrznego. Cały czas chcą cieszyć się doczesnymi wygodami. Tylko 
niewielu czyni starania o uzyskanie wewnętrznego spokoju i dzięki temu 
prowadzi życie pełne błogości. Kriszna nie zgadzał się z matką i powiedział, 
że te krowy są lepsze niż większość ludzi, którzy zachowują się jak zwierzęta. 
Zwierzęta są pełne miłości. Nie ma w nich egoizmu i wiodą życie pełne 
poświęcenia. Mleko, które w rzeczywistości było przewidziane dla cieląt, 
oddawane jest ludziom, zapewniając im energię i pożywienie. Ludzkie istoty 
żywią bydło trawą i sianem, a bydło w zamian daje im święte mleko. Bydło 
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przyjmuje coś, co jest bezużyteczne, a oddaje wartościowe mleko. W 
przeciwieństwie do tego ludzkie istoty przyjmują i spożywają dobre rzeczy, a 
w odpłacie robią złe rzeczy. Powinniśmy dobrze się zastanowić, kto tu 
naprawdę jest zwierzęciem.  

Gdy od czasu do czasu dacie zwierzęciu trochę jedzenia, ono bardzo się 
do was przywiąże i będzie wam wdzięczne. Człowiek nie okazuje takiej 
wdzięczności, nawet wtedy, gdy otrzyma coś bardzo wartościowego. 
Przedstawiwszy takie argumenty, Kriszna powiedział, że musi pójść z 
krowami. Jaśoda, widząc, że Kriszna nie da się przekonać, zgodziła się na jego 
prośbę. Następnego dnia wcześnie rano zapakowała trochę ryżu, twarogu i 
pikli i dała Krisznie jako prowiant. Kriszna i chłopcy wyruszyli na pastwisko, 
wesoło bawiąc się i śpiewając. Krowy również ochoczo ruszyły za gopikami i 
gopalami. Cielęta szły razem z krowami niczym dzieci z matkami. W tym 
wesołym nastroju nie zdawali sobie sprawy z tego, dokąd idą. Zgubili drogę i 
zawędrowali głęboko w las. Zatrzymali się nad brzegiem rzeki i pootwierali 
zapakowane jedzenie. Aby pokazać jedność wszystkich gopali, Kriszna kazał 
rozpakować wszystkie prowianty i wymieszać pożywienie. Następnie 
rozdzieli je na tyle części, ilu było ludzi i każdy gopal otrzymał taką samą 
porcję. Ten pokarm rozdzielony boską ręką wszyscy jedli ze smakiem. 
Mówimy, że dzięki wizji Pana pozbywacie się swoich grzechów; dzięki 
rozmowie z Panem dostępujecie wyzwolenia i zbawienia. W tym przypadku 
gopale nie tylko mogli widzieć Pana, ale także rozmawiać z nim i dotykać go. 
Po posiłku zaczęli bawić się w chowanego. Podczas tej zabawy wszyscy byli 
odnajdywani, z wyjątkiem Kriszny. Całkiem łatwo jest dotrzeć do każdego 
pojedynczego złodzieja, ale bardzo trudno przyłapać szefa grupy. 
Wielokrotnie mogliście usłyszeć opisywanie Pana jako wielkiego złodzieja 
serc wielbicieli. Tego wielkiego złodzieja może złapać tylko ktoś, kto ma 
czystą i świętą miłość. Gdy gopale bawili się z Kriszną, zabawie przyglądali 
się nawet sami bogowie. Kto może dostąpić tak fortunnego doświadczenia 
zabawy z Panem? Chłopcy bawili się tak długo, aż się nie zmęczyli. Gopale 
pomyśleli, że Jaśoda zmartwi się, jeśli Kriszna też się zmęczy. Jeden z nich 
rozłożył ręcznik, a Kriszna złożył głowę na jego udach. Inni gopale 
pozazdrościli temu jednemu. Podeszli do Kriszny i poprosili, aby odtąd 
każdego następnego dnia odpoczywał na udach każdego z pozostałych 
pasterzy. Któryś z nich zauważył, że bezstronność nie powinna ograniczać się 
tylko do jednakowego rozdzielenia pożywienia i poprosił, aby również ta 
przyjemność była dana wszystkim po równo. W ten sposób minęła pora, w 
której zwykli wracać do domu. To, co zjedli, już strawili i teraz zaczął im 
doskwierać głód. Zebrali się wokół Kriszny i powiedzieli mu, że są bardzo 
głodni. Kriszna na chwilę zamknął oczy i poinformował, że niedaleko stąd 
bramini odprawiają jadźnię (obrządek ofiarny). Kazał jednemu ze starszych 
gopali pójść tam i przynieść trochę pożywienia. On wraz z innymi pobiegł do 
wskazanego miejsca i poprosił o jedzenie. Ritwicy (kapłani) rozgniewali się i 
kazali im odejść. Zrobili to pod pretekstem, że jeszcze nie skończyli ofiary dla 
Pana. Przegonili gapalów, mówiąc że nie mogą dać im żadnego pokarmu 
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dopóki nie przeprowadzą ceremonialnej ofiary. Chłopy biegiem wrócili do 
Kriszny, opowiedzieli, co zaszło i pytali, co mają zrobić. Kriszna głośno 
roześmiał się i kazał im pójść tam jeszcze raz. Powiedział, że kobiety, które 
lepiej wiedzą jak głód dokucza, gotują w kuchni i na pewno pomogą, jeśli 
zwrócą się bezpośrednio do nich. Gopale nawykli do przyjmowania bez 
zastrzeżeń poleceń Kriszny. Zawsze z radością je wykonywali. Pobiegli więc 
do kuchni i powiedzieli kobietom, że Kriszna przysłał ich z prośbą o 
pożywienie. Wzmianka o Krisznie zmiękczyła serca kobiet; chciały wiedzieć 
więcej o tym, gdzie on jest i jakim lilom się oddaje. Gdy dowiedziały się, że 
znajduje się w pobliżu, szybko zebrały jedzenie i poszły na spotkanie z 
Kriszną. Ritwicy skończyli rytuały i gdy przyszedł czas na uroczyste 
ofiarowanie Panu prasadu (poświęconego pokarmu), poszli do kuchni po 
żywność, ale nic tam nie znaleźli. W kuchni nie było nawet kobiet. Szukając 
kobiet, znaleźli Krisznę siedzącego pod drzewem i spożywającego jedzenie 
przyniesione przez kobiety. Mówi się, że o ile kobiety są oddane, mężczyźni 
są tylko mądrzy. Powiedzenie to ma wewnętrzne znaczenie. Dzięki swemu 
oddaniu kobiety mają prawo wstępu do rezydencji paramatmy. Mężczyźni, 
którzy afiszują się swoją mądrością, mogą dojść tylko do stóp Pana, gdy on 
siedzi na swoim tronie. Nie mogą pójść dalej. Powinniśmy tu zwrócić uwagę 
na to, że Kriszna stworzył tę sytuację po to, by pokazać światu wyższość 
prostego i niewyszukanego oddania nad mądrością. Zawsze gdy wstępujemy 
na jakieś święte zgromadzenie lub do świątyni, prym wiodą kobiety. W 
każdym epizodzie Bhagawaty lub Mahabharaty widzimy, że to kobiety 
skierowują mężczyzn na duchową ścieżkę. Nasza tradycja pokazuje, że serca 
kobiet są bardzo czułe. To dlatego w Bhagawad Gicie powiedziano, że nie 
powinniśmy dopuszczać, by kobieta roniła łzy smutku. Pomyślność nigdy nie 
nastanie w domu, w którym kobietę doprowadza się do płaczu. Jest to 
stwierdzenie Wed, które macierzyństwo wynoszą na bardzo wysoki 
piedestał. Gdy ktoś się zrani, woła „Amma (matko),” a nie „Appa (ojcze).” 
Nawet nasz kraj nazywamy macierzą (a nie ojczyzną). Mówimy matri Dewo 

bhawa, pitri Dewo bhawa (trakjtuj matke jak Boga, traktuj ojca jak Boga), a 
nie odwrotnie – matka występuje tu na pierwszym miejscu. Mówimy „Sita 
Rama,” a nie „Rama Sita” i „Parwati Parameśwara (Śiwa),” a nie 
„Parameśwara Parwati.” Tak więc, wszystkie święte teksty, takie jak 
Bhagawad Gita i Wedy, zawsze stawiają kobiety na wyniosłym miejscu. 
Pramatma w kobiecie przejawia się siedmioma rodzajami mocy i 
szesnastoma różnymi kalami (atrybutami). Dzięki temu łatwo może ona 
wstąpić na ścieżkę duchowości. Gopiki zostały tak dobitnie uwidocznione po 
to, by pokazać światu przykładne zachowanie kobiet. Dla ludzkiej istoty 
naprawdę nie ma cenniejszej własności niż oddanie i wiara. Niezależnie jak 
wysokie posiądziecie wykształcenie, jak wielkie materialne bogactwa 
zgromadzicie, wszystko to pójdzie na marne, jeśli nie zdobędziecie łaski Pana. 

Niemądrzy ludzie uganiają się za nietrwałymi i przelotnymi rzeczami 
tego świata, a zapominają o aspektach boskich. Cała dzisiejsza edukacja zdaje 
się być użyteczna jedynie do wykarmienia się i zarobienia na życie. Człowiek 
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próbuje tylko zapełnić swój żołądek. Ludzie żyją jak zwierzęta, wcale nie 
zwracając uwagi na potrzebę moralnego zachowania. Za korzyści materialne 
są gotowi sprzedać swój honor i reputację. 

 
Uczniowie i studenci! 
Pieniądze przychodzą i odchodzą, moralność przychodzi i wzrasta. Jaki 

pożytek z gromadzenia bogactw i pieniędzy? One wcale wam nie pomogą. 
Uczniowie, nie powinniście żyć jak zwierzęta, jak psy i lisy. Powinniście 
wieść święte życie. Wyznacznikiem dobrej i właściwej edukacji powinien być 
wasz szacunek dla starszych i szacunek okazywany wam przez kolegów. 
Edukacja powinna rozwijać pokorę. Dzięki pokorze zdobędziecie zasługi, a 
dzięki nim otrzymacie bogactwo, które powinniście wykorzystywać na 
upowszechnianie dharmy. Zdobywszy wykształcenie, powinniście rozwinąć 
dobre cechy. Jeśli ono nie sprawia, że wykształcony człowiek wiedzie 
dharmiczne życie, człowiek ten staje się gorszy od zwierzęcia. Gdy będziecie 
mieli bogactwa i dobrze je wykorzystacie pomagając innym, będziecie 
dobrymi ludźmi. Nawet gdy ludzie fizycznie są bardzo silni, nie staną się 
pełnymi ludzkimi istotami, o ile nie są dobrzy. Mogą ciągle czytać Wedy i 
odprawiać dźapę (różaniec), ale to nie wzniesie ich do poziomu prawdziwego 
wielbiciela. Zjednoczyć ludzi może tylko święte poczucie jedności. Ludzka 
istota bez wiary i przekonań jest gorsza od zwierzęcia. Po co żyjemy? Po co tu 
przyszliśmy i czego szukamy? Zwierzęta także jedzą i śpią. Po co zdobywamy 
uniwersyteckie dyplomy? Czy tylko, by zapewnić sobie jedzenie i spanie? Nie 
ulegajcie poczuciu dumy w przekonaniu, że edukacja służy jedynie do 
zdobywania dyplomów. Nie zdobywajcie ich tylko po to, by stać się 
niewolnikami. Prawdziwa edukacja powinna przynosić krajowi pokój. Dzięki 
wykształceniu powinniście służyć społeczeństwu i uszczęśliwiać otaczających 
was ludzi. Jeśli chcemy czynić dobro w stosunku do społeczeństwa i ludzi, 
powinniśmy wiedzieć, że najważniejszą cechą w tym kontekście jest 
posiadanie umysłu świętego i gotowego do poświęcenia. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Chłopcy i dziewczęta, przez minione dwadzieścia dni słuchaliście 

świętych tekstów z Bhagawaty. Mam nadzieję, że zastosujecie w praktyce 
przynajmniej niektóre z rzeczy, które tutaj poznaliście, i przyniesiecie chwałę 
temu krajowi. 
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20. Niewierzący nie mają bezpośredniego 
doświadczenia boskości, ani nie czytali o niej w 

książkach 
 

Słowa wypowiadane przez starszych są niczym 

zsiadłe mleko i ryż. W tym duchu powinniście je 
przyjmować. Gdy ktoś tak nie postąpi, wyrządzi 
sobie wielką szkodę. To słowo Sai jest 

stwierdzeniem prawdy. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Stworzenie jest nieskończone. Stworzenie nie ma początku. Boskość 

przenika wszystko w tym nieskończonym, bezgranicznym wszechświecie, jest 
więc nadzwyczaj interesująca. Człowiek podejmuje wiele prób, aby poznać, 
czym jest Puruszottama (Najwyższa Istota) i jakie są jej przejawienia. Te 
nieustające poszukiwania prowadzono od starożytności. Część z nich polegała 
na podejmowaniu rozmaitych sadhan (praktyk duchowych) i doprowadzała 
do wizji paramatmy. Niektórzy musieli przerwać takie poszukiwania w pół 
drogi, ale dochodzili do wniosku, że istnieje pewna najwyższa moc i 
podejrzewali istnienie boskości. Chociaż nie dostąpili bezpośredniej wizji 
Pana, wzmocnili swoją wiarę w Jego istnienie. Trzecia grupa ludzi ciągle 
mówi, że Bóg nie istnieje, mimo że nie prowadzi żadnych poszukiwań ani nie 
ma stosownych doświadczeń. Ludzie ci notorycznie zaprzeczają istnieniu 
Boga. Te trzy kategorie ludzi od niepamiętnych czasów po dziś dzień 
prowadzą ze sobą spory. Obecnie też spotykamy takich, którzy mieli 
bezpośrednie doświadczenie boskości, którzy mieli tylko pośrednie 
doświadczenie i którzy nie mieli żadnego takiego doświadczenia. Tych 
pierwszych nazywamy wierzącymi, tych, którzy mieli pośrednie 
doświadczenie boskości – astikami, a tych, którzy nie mieli żadnego 
doświadczenia – nastikami, czyli niewierzącymi. Jednakże pod wpływem 
obecnego wieku kali powstała też czwarta kategoria ludzi. Ci myślą o Panu, 
gdy smucą się w obliczu kłopotów lub problemów, ale zaraz gdy je 
pokonają, zapominają o Panu, a nawet zaprzeczają jego istnieniu. Można 
tolerować nawet niewierzącego, ale nie takiego wierzącego niewierzącego. 

Ci, którzy doświadczyli Boga, polegają na własnym bezpośrednim 
dowodzie Jego istnienia. O ludziach, którzy przyjmują autorytet dowodu 
płynącego z Wed, itihasów i puran (świętych pism), mówi się, że oni 
akceptują śabda pramanę (autorytet słowa). Ci, którzy nie prowadzą 
sadhany i którzy nie mają własnego doświadczenia, to nastiki; dla nich 
autorytatywny jest sam domysł. 

Pierwsza kategoria ludzi opisuje Boga jako obecnego w najmniejszej 
rzeczy tego świata i w rzeczy największej. W ich pojęciu Bóg jest obecny 
wszędzie i jest wszechmocny. Druga kategoria wierzy, że Bóg przychodzi w 
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ludzkiej postaci zawsze, gdy czasy są pełne trudności i niesprawiedliwości, a 
złe czyny ludzi stały się zbyt powszechne. Wierzą oni, że Bóg odpowiada na 
potrzeby ludzi. Niemniej, dla nich nie ma bezpośredniego dowodu istnienia 
Boga i nikt nie może Jego istnienia bądź nieistnienia dowieść. Jeśli oprzemy 
się na doświadczeniu pierwszej kategorii ludzi, możemy mieć jakąś podstawę 
przyjmowania istnienia Boga. W ich pojęciu Bóg istnieje jako najmniejsza z 
najmniejszych cząstek i największa z największych rzeczy. Można spytać, jak 
możemy zobaczyć tę najmniejszą cząstkę i największą rzecz. Powietrze, które 
stale nas otacza, jest zawsze obecne, ale czy potrafimy dostrzec jego cząstki? 
Jakże więc moglibyśmy zobaczyć najmniejszą cząstkę z najmniejszych? Nie 
możemy zobaczyć nawet tak małych cząstek jak atomy, jak zatem 
mielibyśmy zobaczyć cząstki mniejsze od nich? Spytajmy teraz, czy możemy 
zobaczyć Boga jako największą z wielkich rzeczy. Słońce jest o wiele większe 
i znajduje się w odległości wielu milionów mil. Nawet gdybyśmy 
podróżowali z szybkością 500 mil (800 km) na godzinę, dotarcie do słońca 
zajęłoby więcej niż 20 lat. Poza tym istnieją miliony takich słońc. Wszystkie 
one na swoich wielkich odległościach wyglądają jak małe gwiazdy. 
Wszystkie te gwiazdy są podobne do naszego słońca, a niektóre są nawet 
znacznie większe. Wydaje się, że są blisko siebie, ale w rzeczywistości 
odległości między nimi są bardzo duże. Ile czasu zajęłoby nam dotarcie do 
innych gwiazd, skoro do słońca potrzeba aż 20 lat? Tak więc, nie jesteśmy w 
stanie zobaczyć ani najmniejszej cząstki, ani największej rzeczy w stworzeniu. 
Jak zatem moglibyśmy zobaczyć Boga? 

Na tym świecie są trzy typy ludzi. Odpowiadają one tamogunie, 
radźogunie i sattwagunie (przewadze cech ciemnoty, egoizmu i czystości). 
Wedy mówią, że jeśli chcecie rozpoznać i zrozumieć paramatmę, musicie 
przekroczyć granice ciemnoty. Chociaż rzeczywistość jest jedna, wielu ludzi, 
którzy bezpośrednio jej doświadczyli, opisywało ją na wiele sposobów. 
Zgodnie z Wedami, prawda jest jedna, ale ludzie opisują ją różnorako. W 
naszym domu tę samą osobę syn nazywa ojcem, żona mężem, matka synem, 
synowa teściem a wnuk dziadkiem. Ta sama osoba na skutek różnych 
związków cielesnych jest nazywana różnorako. Podobnie, mędrcy, jogini i 
osoby, które doświadczyły Boga, opisują Go różnorako. Sam Bóg nie ma 
szczególnego imienia lub postaci. Wedy przedstawiają Go jako posiadającego 
tysiąc głów, tysiąc rak i tysiąc nóg. Każdy opisuje takiego Boga zgodnie z 
jego pojmowaniem i przekonaniami. Ludzie chcą postrzegać Boga w ludzkiej 
postaci. Niestety, wraz z rozwojem nauki ludzie zaczęli mówić, że żadnej 
żywej osoby nie możemy uważać za Boga i że Bóg może istnieć tylko jako 
coś nieżyjącego. Ciało obdarzone życiem to śiwam, a ciało bez życia to 
śawam. Czy nie jest głupotą uważać trupa za śiwam? Dzisiaj mamy właśnie 
taki bałagan. Bóg przyjmuje ludzką postać w konkretnym celu – wpojenia 
ludziom wiary i pokazania im ścieżki prawdy. 

Wedy uczą, że w całym tym zamęcie istnieje też pokój, w którym 
przejawia się boskie światło będące Bogiem. To samo można wyrazić 
mówiąc, że w tamogunie jest radźoguna, w radźogunie jest sattwaguna, a w 
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sattwagunie widzimy Boga. Przyjmując ten tok rozumowania, powiemy, że 
sattwaguna pochodzi z samej tamoguny. Oto przykład. Na drzewie mango 
mamy liczne niedojrzałe owoce. Chociaż jakość owoców jest niewątpliwie 
dobra, ale gdy je posmakujecie w tym stanie, okażą się cierpkie. Po jakimś 
czasie w owocu może nawet pojawić się owad. Gdy mango zacznie 
dojrzewać, owoce te będą zawierać w pewnym stopniu zarówno słodycz, jak 
i kwas. W stanie pełnej dojrzałości mango jest w pełni słodkie. Zatem, 
chociaż mamy dobrej jakości owoce mango, w początkowych stadiach 
rozwoju będą one kwaśne. Na tym etapie nie powinniście ich odrzucać tylko 
dlatego, że są cierpkie. Powinniście ochraniać je dotąd, aż nie dojrzeją. 
Tamogunę można porównać do stadium niedojrzałej młodości. Z czasem 
rozwinie się i dojrzeje, przechodząc w radźogunę. Dlatego też w młodości 
mamy mnóstwo chwiejności. Z tej chwiejności rozwiniecie wyższą wiedzę i 
mądrość. W okresie dorastania ta chwiejna natura współistnieje z mądrością. 
Na starość, po osiągnięciu pełnej dojrzałości, te same cechy dojrzewają 
przechodząc w guny (cechy) sattwiczne. Ale nie wystarczy proste osiągnięcie 
podeszłego wieku. Z latami musi przybywać też dobrych idei, dobrych myśli 
i dobrych uczuć. Tylko wtedy życie nabierze słodyczy. Dlatego powinniśmy 
dołożyć jakichś starań, by rozwijać cechy sattwiczne jeszcze w stadium 
tamoguny. Stan sattwiczny nazywa się satja (prawda). Pierwszym etapem 
jest satjam wada, czyli mów prawdę. Aby do niego dojść, musicie 
postępować dharmicznie, czyli dharmam ćara. Dzisiaj jednak ten proces 
został odwrócony – tylko mówimy o dharmie bez jej praktykowania, 
głosimy prawdę zamiast mówić prawdę. We wszystkich przemowach z 
trybun niczym papugi wypowiadamy piękne słowa, takie jak prema 
(miłość), dharma, satja itd., ale w praktyce to właśnie satję odrzuca się 
najpierw. 

Ludzie boją się mówić prawdę. Boją się poznać prawdę nawet o sobie. 
Gdy ktoś wytknie nam nieprawdę, próbujemy ją zatuszować. Jak w tej 
sytuacji mówić prawdę? Ponieważ nie potrafimy tego zrobić, mówimy 
satjam wadha, tj. zabij lub zniszcz prawdę. Uczniowie, prawda jest 
najbardziej podstawowym aspektem. Jest nawet bardziej fundamentalna niż 
atom. Słowo prawda jest podstawą nawet atomu. Atomu nie możemy 
zobaczyć, gdyż jest bardzo mały. Nie możemy zobaczyć wszechświata, gdyż 
jest bardzo wielki. Ale niewątpliwie możemy zobaczyć prawdę. Prawda jest 
fundamentem wszystkiego. Mówi się Satjam nasti paro dharmaha – nie ma 
dharmy innej niż prawda. Kierujcie swoją podróż przez życie świętą ścieżką 
ku Parameśwarze (Najwyższemu Bogu). Prawda w tej podróży musi być 
waszym pojazdem. Wtedy zobaczycie, że sama prawda jest Bogiem. 
Niewierzący i wierzący niewierzący idą tą swoją ścieżką z powodu 
ignorancji. Ich ścieżka jest bardzo osobista i nie opiera się na autorytecie. W 
sprawach odnoszących się do Boga najlepszym autorytetem jest własne 
doświadczenie. Komuś, kto spróbował słodyczy, możecie wytłumaczyć, jak 
słodycz smakuje. Ale jak moglibyście opisać komukolwiek formę słodkości? 
Wasze doświadczenie musi pochodzić z bezpośredniej wiedzy i jest to 
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najlepszy autorytet. W żadnej sytuacji domysł czy pogłoska nie może być 
ważniejszy od bezpośredniego doświadczenia. Uczniowie muszą to jasno 
widzieć. 

Słowo nastika składa się z dwóch części – na i astika. Na (nie) 
występuje na pierwszym miejscu i neguje asti (jest), czyli istnienie boskości. 
Zatem już w samym tym słowie widzimy stwierdzenie o istnieniu Boga. Oto 
inny przykład. Możemy powiedzieć, że określonej rzeczy tu nie ma tylko 
wtedy, gdy taka rzecz gdzieś istnieje. Gdy mówimy, że ten kwiat to nie róża, 
to kwiat nazywany różą o pewnym zapachu i postaci oczywiście musi gdzieś 
istnieć. Możemy powiedzieć, że ten kwiat nie jest różą tylko dlatego, że 
gdzieś istnieje róża. Podobnie, gdy powiemy „to nie jest Bóg,” znaczy to, że 
Bóg gdzieś jest. Jest to tylko żonglowanie słowami. Niewierzący powie 
„Boga nie ma.” Wierzący powie „Bóg jest tutaj.” W języku angielskim 
według niewierzącego God is nowhere (Boga nigdzie nie ma). Gdy 
odsuniemy literę w od here otrzymamy God is now here (Bóg jest teraz 
tutaj).  

Nigdy nie powinniśmy polegać na autorytecie, który całkowicie zależy 
od czyjegoś widzimisię. Dla mieszkańców Bharatu autorytetem są Wedy, dla 
chrześcijan – Biblia, a dla muzułmanów – Koran. Każda religijna grupa ma 
swój święty tekst, który dla niej stanowi autorytet. W Bharacie istnieją dwie 
grupy nazywane sajwitami i lingajatami. Lingapurana przedstawia Śiwę, 
który używa byka w charakterze wierzchowca. Wisznupurana mówi, że 
pojazdem Rangi (Wisznu) jest orzeł Garuda. O ile te grupy spierają się o takie 
rzeczy, chrześcijanie mówią, że Bóg jest podobny do jasno świecącej gwiazdy. 
Tak więc, każdy przyjmuje dostępny mu autorytet, gdy tymczasem 
powinniśmy wiedzieć, że Bóg nie jest niczym innym jak tylko podstawową 
prawdą. Niezależnie gdzie się udamy, ta jedyna prawda przyjmuje różne 
postacie. 

Taką wiarę w wszechobecność Boga rozwinęły gopiki i gopale. 
Wierzyły, że Bóg jest wszędzie, w każdym miejscu. Gdy przychodziły napić 
się wody ze stawu, spotykały tam Krisznę. Gdy ludzie z zawiści dali im 
zatrute mleko, nawet w nim widziały Krisznę i myślały o nim. Mówiły: 
„Jeśli Kriszny nie ma w naszych sercach, nie możemy go zobaczyć, nawet gdy 
jest tam, gdzie go szukamy. Ale gdy jest osadzony w naszych sercach, 
wówczas widzimy go wszędzie. Gdy nosimy kolorowe okulary, cały świat 
zdaje się być kolorowy.” Czy gdy w ustach trzymacie kawałki soli i zjecie 
trochę cukru, odczujecie jego słodycz? Możecie powiedzieć, że cukier jest 
słony, ale skąd się to bierze? Jest to wina was i soli, która znajduje się w 
waszych ustach, a nie wadliwego cukru. Gdy macie wysoką gorączkę i zjecie 
słodycze, stwierdzicie, że są gorzkie. Gorycz pochodzi z gorączki, którą macie 
w sobie, a nie ze słodyczy. 

Dzisiaj sytuacja jest taka, że ludzie siedzący nad brzegiem rzeki głoszą 
wam o głębokości tej rzeki, podczas gdy sami nie doświadczyli rzeki. Albo 
robią prelekcje o dobrym jedzeniu, gdy sami go faktycznie nie spróbowali. 
Czy rozsądne byłoby próbować przejść rzekę w oparciu o słowa 
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niewidomego i chromego? Ślepiec nie widział rzeki, a chromy jej nie 
przechodził. Ludzie niewierzący są podobni chromemu i ślepcowi. Nie mają 
bezpośredniego doświadczenia boskości, ani nawet nie czytali o niej w 
książkach. Wychodzą ze swoimi przekonaniami jako wiarą i wspierają się 
nawzajem w promowaniu tych swoich poglądów. Uczniowie i studenci 
powinni dostrzec tę prawdę i zachowywać się we właściwy sposób. 
Pokładajcie wiarę w ścieżce dharmy, przyjmujcie nakazy starszych i 
sprawiajcie im i sobie radość. Gdy tak postąpicie, wasze życie stanie się 
przykładem dla innych. 
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21. Językiem popełniamy cztery grzechy 
 

Pierwszą powinnością ludzkiej istoty jest 
wyzbycie się złych cech. Porzucając zwierzęce 

cechy, zbliża się do Paśupati (Pana Zwierząt, 
Śiwy). To słowo Sai wskazuje wam ścieżkę 
prawdy. 

 
Joga oznacza bezstronne, pozbawione emocji podejście. Jej 

praktykowanie jest najlepszą spośród wszystkich rodzajów prac. Pawitratma 

swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy), na tym świecie człowiek nie 
doświadczy świętości bez zrównoważonego nastawienia. Zachowanie takiej 
postawy jest najwłaściwszą sadhaną (praktyką), która może dać człowiekowi 
pełnię szczęścia. Dopóki człowiek nie próbuje praktykować tej równowagi, 
jego życie jest pełne zamętu. Istnieje pięć typów mentalnej równowagi. 
Pierwszy odnosi się do świata, drugi to równowaga względem 
społeczeństwa, trzeci dotyczy pracy, czwarty – oddania, a piąty – mądrości. 
Podstawą zrównoważonej postawy jest nasza zdolność do panowania nad 
narządami zmysłów. Tak jak na co dzień w świecie mamy gorąco i zimno, tak 
mamy też ból i przyjemność. Jeśli człowiek potrafi podchodzić do bólu i 
przyjemności z jednakowym nastawieniem, będzie mógł wieść szczęśliwe 
życie. W pewnych okolicznościach zimno przynosi radość, a w innych 
przynosi ją ciepło. Widzimy więc, że zarówno ciepło, jak i zimno, może nieść 
szczęście. Powinniśmy w tym miejscu zauważyć, że chociaż czas i okoliczności 
są różne, przyjemność jest wspólna. W mroźną zimę ciepło sprawia radość; w 
porze upałów chłód przynosi ulgę. Wydaje się, że ciepło i zimno są 
względem siebie przeciwieństwami, ale tak nie jest. Mają tylko przeciwne 
charaktery. Gdybyśmy nie znali zimna, nie przypisywalibyśmy zbytniej wagi 
ciepłu. Gdybyśmy nie znali ciepła, nie przypisywalibyśmy takiej wagi zimnu. 
Podobnie, o ile nie ma bólu, nie cieszymy się z przyjemności. Zatem, smutek 
przyjmuje tu postać etapu na drodze do szczęścia. Trzeba, abyśmy dostrzegli 
prawdę, że szczęście zawiera się w nieszczęściu, a nieszczęście w szczęściu. 
Gdy zrozumiemy tę prawdę, jedno i drugie będziemy mogli przyjmować z 
jednakowym nastawieniem. Przyjemność jest przerwą między dwoma 
okresami bólu. Przyjemności przypisujemy jakąś wartość tylko wtedy, gdy 
jest urozmaicona cierpieniem. Musimy więc cierpienie i przyjemność 
przyjmować z takim samym stanem umysłu. Taka równowaga odnosi się do 
świata. Gdy rozwiniemy ją w stosunku do doczesnych spraw, będziemy 
mogli dobrze znosić napotykane kłopoty. 

Teraz o równowadze odnoszącej się do społeczeństwa. Pochwały i 
potępienia, straty i zysku, zwycięstwa i porażki nie należy uważać za 
wzajemne przeciwieństwa. Jedne wynikają z drugich. Przyjrzyjmy się bliżej 
pochwale i potępieniu. Ujawniają one stałość lub chwiejność człowieka. 
Wydają się przeciwstawne sobie, ale tak nie jest. To, co wyniesie was na 
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szanowane stanowisko, także was obali. Gdy jesteście chwaleni, równolegle z 
tym rośnie krytyka. W miarę kopania studni rośnie też obok niej kopiec 
ziemi. Im głębiej wykopiemy, tym wyższy zbierze się kopiec. Studnia 
zostanie nazwana dołem, a kopiec – górą ziemi. Możemy uznać, że dół, który 
odpowiada głębokiej studni, jest potępieniem, a góra – pochwałą. Jednak, 
gdy wrzucimy tę górę ziemi do studni, studnia zniknie. Ziemia ze studni i 
ziemia z kopca są tym samym. Gdy uświadomimy sobie, że faktycznie tak 
jest, nie będziemy obawiać się krytyki czy potępiania – rozwiniemy 
zrównoważone podejście do pochwały i potępienia. Gdy nie ma kopca, nie 
możemy zasypać studni. Powinniśmy zrozumieć ważną zależność, która 
mówi, że gdy kopiec staje się coraz wyższy, studnia staje się coraz głębsza. 
Jedni ludzie będą patrzeć na głębokość studni, inni – na wysokość kopca. 
Właściwą postawą jest patrzenie na głębokość i wysokość z takim samym 
nastawieniem. Człowiek może czynić postępy na świętej ścieżce tylko wtedy, 
gdy do obu będzie podchodził z takim samym do nich stosunkiem. 

Przejdźmy teraz do strat i zysków. Jeśli cieszymy się z osiągniętych 
zysków, będziemy musieli także wziąć na siebie trud ochraniania tych 
zysków. Tak samo dużo kłopotów, jakie pokonujemy przed zdobyciem 
zysków, będziemy musieli też przejść po ich zdobyciu. Gdy cieszymy się z 
odniesionych korzyści, będziemy też się smucić, że znaczną ich część zabierze 
urząd podatkowy. Jeśli zdołamy rozwinąć taką postawę, że zarobienie 25 
rupii jest tym samym, co zarobienie 100 rupii i zapłacenie 75 rupii podatku, 
będziemy mogli wieść szczęśliwe życie. Jeśli rozwiniemy taką postawę, że nie 
chcemy ani zysku, ani straty, będziemy mogli wieść życie w spokoju. 
Podobnie jest z pewnymi innymi postawami wobec zjawisk i zdarzeń 
związanych ze społeczeństwem, takich jak cierpienie i przyjemność, 
zwycięstwo i porażka, które zawsze chodzą parami. Naszym pierwszym 
zadaniem jest uznanie obowiązków. Nie powinniśmy ciągle myśleć, czy ich 
podjęcie doprowadzi do sukcesu, czy skończy się niepowodzeniem. 
Obowiązkiem człowieka jest podjęcie próby; powodzenie lub niepowodzenie 
tej próby trzeba zostawić Bogu. Gdy rozwiniemy taką postawę, nie będziemy 
nękani sukcesami czy porażkami. Wszyscy jesteście uczniami i chcecie odnieść 
powodzenie na egzaminach. Powinniście jednak zrozumieć, że sadhana, czyli 
wysiłek, jest ważniejsza niż sukces. Ważniejsze jest dołożenie starań niż 
pielęgnowanie myśli o tym, że powinno się odnieść sukces. Rozwijacie 
pragnienie zaliczenia danego przedmiotu, ale nie dokładacie starań 
niezbędnych do tego zaliczenia. Jeśli włożycie właściwy wysiłek, nie będzie 
wątpliwości w powodzenie. Gdy jednak jakiś pech sprawi, że nie zdacie, nie 
musicie się smucić, gdyż staraliście się. Musicie rozwinąć stabilność i 
równowagę, dzięki którym ani nie będziecie się unosić, ani nie będziecie 
popadać w przygnębienie. Gdy już posiądziecie tę zrównoważoną postawę w 
stosunku do spraw związanych ze społeczeństwem, nie będą one was 
nadmiernie niepokoić. 

Kolejny aspekt równowagi odnosi się do pracy. Na tym świecie 
konsekwencje, takie jak sukces i porażka w pracy, która wykonujecie, są 
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naturalne. Na to stworzenie składają się łączenia i rozłączania rzeczy. 
Wszystko, co się rodzi, musi też umrzeć. Ale dzisiaj ludzie chcą znaleźć 
przyczynę śmierci, nie dbając o przyczyny narodzin. Zawsze pytamy dlaczego 
i jak ktoś umarł, ale nie pytamy dlaczego ktoś się urodził. Tak jak nie znamy 
przyczyny śmierci, tak też nie znamy przyczyny narodzin. Powierzchownie 
zadowalamy się stwierdzeniem, że ktoś umarł na skutek wypadku lub 
choroby. Ale tak nie jest. Za śmierć odpowiadają tylko narodziny. Gdy 
zrozumiemy, że urodzenie się jest przyczyną śmierci, nie będziemy się nią 
smucić. Dlatego nie powinniśmy martwić się o rezultaty pracy, którą 
podejmujemy. Pracę powinniśmy uważać za coś naturalnego dla ludzkiej 
istoty. 

Następne jest oddanie. Nie ma w ogóle żadnej różnicy między 
powodzeniem i porażką, zyskiem i stratą dla kogoś, kto uznaje, że Bóg jest 
ich podstawą. Powinniśmy zauważyć, że sam Bóg ma to jednakowe 
podejście. Również my nie będziemy czynić rozróżnienia w podejściu, gdy 
zrozumiemy prawdę, że Bóg jest wszechobecny i obecny w każdym. 
Rozwijając takie myślenie, poprzez oddanie będziemy w stanie rozwinąć też 
taki jednakowy stosunek do tych zda się przeciwieństw. 

Wreszcie mamy równowagę podejścia odnoszącą się do mądrości. 
Powinniśmy rozumieć, że Bóg jest obecny wszędzie. Uznanie jedności Boga 
jest podstawą wszystkich religii. Skoro istnieje tylko ten Jeden, nie ma 
miejsca na różnice postaw. Ta sama siła życiowa, która jest obecna w słoniu, 
jest też obecna w psie lub krowie. Zauważmy, że ponieważ siła życiowa 
obecna we wszystkich dźiwach (istotach żywych) jest ta sama, wszystko jest 
aspektem boskości. Dopóki posiadacie poczucie własności, czyli dopóki 
mówicie „moje, moje, moje,” nie będziecie mieli szansy przyjrzeć się rzeczom 
innym niż wasze. Dopóki wykazujecie taką postawę, nie zdołacie zrozumieć 
tego, co nie jest wasze. W dniu, w którym wyzbędziecie się myślenia, że 
jakieś rzeczy są wasze, naprawdę zrozumiecie, czym jest ta postawa bez 
emocji. Musicie zredukować swoje przywiązanie do rzeczy. Ponieważ 
niektóre przywiązania pojawiają się poprzez ciało, mówimy o stosunkach. 
Odpowiadają za nie obecne w nas złe cechy. Dopóki w waszym umyśle 
dominuje zazdrość i ego, Bóg będzie trzymał się z dala od was. Podejdzie do 
was, gdy pozbędziecie się tych złych cech. Myśleć, że nie znaleźliście się 
blisko Boga jest tylko oznaką waszej ignorancji. Ta sama rzecz lub zdarzenie 
raz może przynieść was o radość, a kiedy indziej przyprawić o smutek. Za 
takie zmiany postawy odpowiada nienawiść, ego i zazdrość. 

Gdy pewnego razu gopiki patrzyły na murali (flet) w ręce Kriszny, 
zrodziła się w nich zazdrość. Pomyślały, że żadna z nich nie dostąpiła okazji 
przebywania tak blisko Kriszny jak to murali, mimo że bawiły się z nim i 
towarzyszyły mu od dzieciństwa. Nie dostały takiej możliwości, chociaż były 
bardzo mu oddane i cały czas o nim myślały. Szemrały miedzy sobą pytając, 
dlaczego zwykły patyk w formie murali dostąpił takiej złotej sposobności. 
Jedna z gopik powiedziała, że ten patyk musiał ująć Krisznę za serce i w ten 
sposób nad nim zapanował. Druga zauważyła, że patyk był uciskany 
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boskimi rękami Kriszny. Kolejna stwierdziła, że murali miało niezwykłe 
szczęście, gdyż boski Pan przykładał je do swoich ust i mieli wspólny oddech. 
Jeszcze inna powiedziała, że murali pyszniło się tym, że sypiało na tym 
samym łóżku, na którym sypia Kriszna. Gdy w ten sposób gopiki ujawniały 
swoją zazdrość, ich rozmowę o murali przypadkiem usłyszała Radha. 
Wytłumaczyła im, że nie powinny żywić zazdrości. Stwierdziła, że murali 
dostarczało szczęścia i błogości wielu ludziom. Dostąpiło tak fortunnej 
sposobności, gdyż zrobiło bardzo dużo dobrego dla innych. Muzyka 
emanująca z murali radowała wiele serc. Ale nie tylko to – Radha kazała im 
uważniej przyjrzeć się fletowi, wówczas zobaczą, że inaczej niż one, nie ma on 
zbyt wielu pragnień. Jest w środku zupełnie wydrążony, całkowicie 
pozbawiony miazgi. Właśnie dlatego Kriszna przyjął go i gra na nim. Jeśli i 
one chcą tak zbliżyć się do Kriszny, także muszą stać się puste i nie mieć 
żadnych pragnień i myśli. Gdy gopiki to zrozumiały, zrobiło się im przykro, 
że krytykowały murali, które przynosiło im tak wiele radości. Zdały sobie 
sprawę z tego, że nie mogły dostąpić większej bliskości z Panem z powodu 
własnych złych cech. Dopóki są w nas złe cechy, takie jak zazdrość i ego, nie 
możemy dostąpić bliskości z Panem. Gopiki modliły się do Pana następująco: 
„O Kriszno, śpiewaj pieśni, przemawiaj swoim pięknym głosem do serc 
twoich wielbicieli. Dobądź kwintesencji nada brahmy (dźwięku brahmana), 
wprowadź go do swojego murali, wymieszaj i przekształć w pieśń. Zaśpiewaj 
pieśń, o Kriszno, i spraw przyjemność swoim wielbicielom. O murali, jakież 
ty masz szczęście, że jesteś tak blisko Pana.” Wysłuchawszy Radhy, gopiki 
wykazały wielką skruchę i do murali zwracały się w sposób wielce 
przepraszający. Odtąd ćwiczyły swoje umysły, aby przybliżyć się do wyżyn 
poddania, które murali już osiągnęło. 

Mówiły do siebie: „O umyśle, pójdź do miejsca, gdzie zlewa się Ganga 
z Jamuną.” W naszym pojmowaniu Ganga i Jamuna spotykają się w Prajagu 
(Allahabadzie), ale według gopik te rzeki tylko symbolizują nerwy idę i 
pingalę. Schodzą się one na środku czoła. Środek czoła, gdzie Ganga zbiega 
się z Jamuną (ida z pingalą) jest święte, czyste i spokojne. Gopiki uznawały, 
że w to miejsce dochodzi też (niczym rzeka Saraswati) nadi (kanał nerwowy) 
suszumna, która dostarcza spokoju. Słały wszystkie swoje myśli do tego 
miejsca, koncentrując się na Krisznie. Dopóki hołdowały idei różnic bądź 
dwoistości, cierpiały. Od dnia, gdy doświadczyły stanu mentalnego 
zrównoważenia, były szczęśliwe i wiodły święte życie. My też powinniśmy 
rozwijać tę równowagę i nie dopuszczać złych myśli. Takie myśli przychodzą 
do głowy młodym uczniom, szczególnie gdy Swami nie rozmawia z nimi. 
Nie ma nic złego w rozwijaniu premy i miłości oraz pragnienia, by Swami 
przyszedł i rozmawiał z wami, ale niewłaściwe jest być zazdrosnym w 
sytuacji, gdy Swami łaską obsypuje innych. Powinniście próbować cieszyć 
się błogością, nawet gdy trafia ona do innych. Powinniście wyrobić sobie 
taki stan umysłu, który nie dopuszcza nienawiści. Musicie starać się nie ranić 
innych, ani ich nie obwiniać. W ten sposób osiągniecie święty umysł. Gdy 
do tego dojdziecie, spłynie na was łaska Boga. Wtedy też nie będzie żadnych 
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różnic między ludźmi. Biorąc w swoim młodym wieku ten idealny przykład 
z gopik, musicie rozwijać umysłową równowagę. 

Gadatliwość szkodzi umysłowi i niszczy pamięć. Musicie przede 
wszystkim ograniczyć tę gadatliwość. Powiedzcie sobie: „O języku, znasz 
dobre smaki i jesteś świętym narządem ludzkiego ciała. Zawsze powinieneś 
wypowiadać święte słowa, takie jak Gowinda, Damodara czy Madhawa.” 
Oko popełnia tylko jeden grzech – patrzenie na złe rzeczy. Ucho też popełnia 
tylko jeden grzech – słuchanie o złych rzeczach. Ale język popełnia cztery 
grzechy: mówi nieprawdę, obwinia innych, plotkuje o innych i za dużo 
mówi. Aby bronić się przed popełnianiem przez język tych czterech grzechów, 
musimy podjąć postanowienie, że będziemy mniej mówić. Jest to 
niezmiernie ważne dla uczniów i studentów. Gdy mówicie za dużo, tracicie 
energię. Przynosi to wam też złą opinię. Z powodu gadulstwa wasi koledzy, 
gdy przystąpicie do nich, nazwą was nudziarzami. Poza tym, gadulstwo 
osłabi wasze nerwy. Gdy wasze nerwy osłabną, staniecie się nerwowym 
wrakiem i całkiem stracicie panowanie nad językiem. Dlatego też nasi 
przodkowie tak wielką wagę przypisywali milczeniu. Przestrzegali trwania w 
milczeniu długie okresy czasu. Jeśli tego samego języka użyjecie do 
mówienia o Panu, będzie wtedy opanowany. Tego rodzaju mówienie jest 
godne polecenia. Gdy język wykorzystacie do mówienia o Panu, on stanie 
się też święty. Podam ilustrujący to przykład. Gdy posiadacie odbiornik 
radiowy i macie go stale włączony, zużywacie 10 czy 20 jednostek energii. 
Wyobraźcie sobie teraz ile wydajecie energii, jeśli radio w was od urodzenia 
ciągle mówi. Widzimy więc, że gdy minimalizujemy nasze mówienie, 
wspieramy tym naszą inteligencję. Mam nadzieję, że stosując się do takich 
rad, zdołacie poprowadzić swoje życie świętą ścieżką. 
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22. Najszlachetniejszą cechą kobiecości jest 
współczucie 

 

Pragnienia w nas są obecnie nadmierne. 

Pogłębia je jeszcze gniew. Ludzie, którzy żywią 
pragnienia i gniew, źle skończą. O dobrzy ludzie, 

którzy się tutaj zebraliście, jakąż większą prawdę 
mogę wam przekazać? 

 
Działo się to nad brzegiem Jamuny. Było tam spokojnie i pięknie. W 

rześkim powietrzu dało się słyszeć głos murali (flet). Radha z dzbanem w 
ręce weszła na wydmy. Położywszy dzban na ziemi, zaczęła słuchać 
subtelnej i czarującej muzyki murali. Stała jak zamurowana, roniąc łzy 
smutku. Po jakimś czasie usłyszała wołanie: „Radha, Radha.” Natychmiast 
otwarła oczy i rozejrzała się w koło. Nie było tam nikogo. Usiadła i 
powiedziała do siebie, że mogą być miejsca, gdzie nie ma istot ludzkich, ale 
nie istnieje takie miejsce, gdzie nie ma Kriszny. Uznała, że wołanie 
pochodziło od Kriszny. Stwierdziła: „To, co mogłam odegrać, odegrałam, co 
mogłam zaśpiewać, zaśpiewałam. Od niepamiętnych czasów podejmowałam 
różne role, grałam w różnych aktach i dość już tego. Nosiłam przybrania, 
które można nazwać gniewem i pragnieniem; nosiłam też klejnoty, które 
można nazwać przywiązaniem i mohą (zaślepieniem). Nosiłam ozdoby na 
kostki, które można nazwać chciwością. Wysłuchiwałam z tego powodu 
osądów o winie i zakale. Umysł też wspierał moje postępowanie, 
zapewniając muzyczną oprawę tego mojego dramatu. To, co można nazwać 
towarzystwem złych ludzi, niekiedy stanowiło rytm owej muzyki. Czas 
wymierzały przywiązania i ego. Mój dramat z tymi licznymi przydatkami 
dobiegł końca. Czasem odgrywałam ten dramat na wodzie, czasem na ziemi. 
To te przywiązania i ludzkie słabostki są odpowiedzialne za to, że nie 
zdołałam złożyć całego swojego życia u stóp mojego Pana. Niczym papuga, 
która leci do owocu bawełny, myśląc, że jest to owoc mango, zapatrzyłam się 
na te doczesne pragnienia i powaby, myląc je z czymś dobrym i marnując 
życie w rozczarowaniu. Kriszno! Dosyć tego, ten mój dramat powinien się 
teraz skończyć. Proszę cię, abyś zabrał moje życie i połączył je z sobą. Kiedyś 
nosiłam imię Dhara, a teraz nazywają mnie Radha.” 

To stworzenie ma trzy atrybuty. Jednym z nich jest żeńska natura. W 
słowie stri (kobieta) występują trzy spółgłoski: sa, ta i ra. Sa oznacza 
sattwagunę, ta – tamogunę, a ra – radźogunę. Słowo stri na pierwszym 
miejscu ma sa, dlatego sattwaguna jest najważniejsza. Wyrozumiałość, 
skromność i posłuszeństwo to trzy ważne cechy związane z tą guną. 
Tamoguna jest drugą co do ważności, a związane z nią są cechy takie jak 
pokora i nieśmiałość. Niestety, tam gdzie powinny przejawiać się guny 
sattwa i tamas, widzimy takie cechy jak odwaga, niezależność i chęć 
swobodnego podejmowania decyzji. Te cechy spotykamy u niektórych 
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kobiet i stają się wyraźniejsze we współczesnej kalijudze. W tamtych czasach 
kalijuga właśnie się zaczynała. Radha powiedziała, że nie chce dalej żyć w 
sytuacji, gdy cechy odwagi, wolności i niezależności działań dają o sobie znać 
u kobiet. O ile mężczyźni mają tylko jeden dom, kobiety mają dwa. 
Obowiązkiem kobiety jest dbanie o reputację domu, w którym się urodziły i 
domu, do którego przechodzą. Ale reputacje obu domów w pewnym stopniu 
podupadają na skutek niezależności postępowania kobiet. Kriszna stwierdził, 
że zwykle o kobiecie mówi się abala, czyli słaba osoba. Nie należy tego 
interpretować tak, że kobieta powinna być zawsze podporządkowana 
mężczyźnie. Nie powinno to znaczyć, że jest najlepsza tylko w kuchni. 
Reputacja całego domu, a nawet całego kraju, zależy od kobiet. U podstaw 
kultury Bharatu kobiety mają przypisane konkretne miejsce w pewnych 
rytuałach oraz w rozdawaniu niektórych ceremonialnych darów i to w tym 
kontekście nazywa się je abala. Gdy Hariśćandra rozdawał królestwo, 
Ćandramati miała w tym swoją rolę. W rozdawaniu darów powinna 
uczestniczyć także zona, w przeciwnym przypadku dar nie byłby dobry. Tak 
więc, żona zajmuje ważne miejsce i nazywa się ją ardhangi (połowa ciała). 
Weźmy inny przykład. Gdy Ramaćandra chciał odprawić jadźnię 
aśwamedha (ceremonialną ofiarę konia), nie mógł tego zrobić, gdyż nie było 
przy nim Sity. Musieli zrobić złotą jej figurę, aby zadośćuczynić wymogowi 
jej obecności. Zgodnie z tradycją, zawsze, gdy odprawia się jadźnię, żona 
musi siedzieć przy mężu i tylko wtedy rytuał ten może być ukończony. W tej 
sytuacji męża i żonę nazywa się odpowiednio somadewa i somadewi. 
Ponieważ odprawiania takich rytuałów nie może przedsiębrać sama kobieta, 
nazywano ją abala. Słowa tego nie można interpretować w ten sposób, że 
kobieta jest słaba pod względem mentalnym lub fizycznie. 

W kobiecości musimy zwrócić uwagę na wielką cechę zwaną 
współczuciem. Inną cechą, na którą należy zwrócić uwagę, jest zdolność 
kobiet do poświęcenia. W naturze kobiety jest to, że będzie ochraniać mimo 
wielu wad. Można ją porównać do dobrej nauczycielki w placówce 
oświatowej, w której ona cierpliwie uczy, nawet wtedy, gdy odbiorca nie 
chce się uczyć, albo do pani szczęśliwego domu, w którym ona wszystko 
aranżuje, nie bacząc na związane z tym uciążliwości. O kobiecie możemy też 
myśleć jako o osobie, która ma dość duchowych sił, by sprawić, że Adźa, 
Hara, Hari (bogowie) bądź sam Bóg bawi się przy niej niczym dziecko. 
Można też o niej powiedzieć, że jest kimś pełnym poświęcenia i współczucia. 
Dom żony to szkoła, gdzie mąż może nauczyć się wszystkiego. Radha 
stwierdziła, że ten święty obraz kobiecości przybierał w tamtych czasach 
bardzo wypaczoną formę. Powiedziała też: „Kriszno! Być blisko ciebie jest 
moją największą ambicją.” W tym modlitewnym nastroju, trzymając dzban 
w ręce, tańczyła w ekstazie na piaskach wydmy. 

W tym samym czasie Kriszna przebywał w Brindawanie, niecierpliwie 
wyczekując powrotu Radhy. Rozmyślając o czynach Radhy, podsumowywał 
wszystko, czego się od niej nauczył. Niezależnie jaką postać mają czyjeś idee i 
myśli, Bóg reaguje stosownie do nich. Ponieważ Radha cały czas 
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pielęgnowała myśli o Krisznie, on też myślał o niej. Tak jak ciągle 
przywołując na pamięć wiedzę o brahmanie można mieć nadzieję na stanie 
się tożsamym z brahmanem, tak samo Radha chciała połączyć się z Kriszną. 
Gdy będziecie ciągle powtarzać słowo Radha, zabrzmi ono jak Dhara. 
Podobnie, gdy będziecie powtarzać „Radha Kriszna,” słowa te przyjmą formę 
„Kriszna Radha.” Tak więc, Radha może ulec przekształceniu w Krisznę, a 
Kriszna – w Radhę. 

W naturze Boga leży to, że to, co o Nim myślimy i idee, które Mu 
przypisujemy, określają sposób Jego reakcji. Bóg jest niczym czyste lustro. 
Czyny, jakich dokonujecie, odbijają się w tym lustrze. Radha powiedziała: 
„Kriszno! Czy ktokolwiek będzie oglądał obraz, gdy jest mu dostępny 
oryginał? Czy piękno przedmiotu zostanie w pełni odzwierciedlone w 
obrazie? Czy z zepsutego mleka możemy otrzymać twaróg?” Kiedy Radha w 
ten sposób rozmyślała o Krisznie, wtedy boskość Kriszny także wyszła z 
niego w jasnej, promiennej postaci. Gdy przyjęła tę oddzielną postać, 
opuściła Krisznę i posuwała się naprzód. Aby odzyskać swoją jasność, 
Kriszna fizycznie podążył za tą promiennością. Owa promienność dotarła do 
Radhy i połączyła się z nią. W kontekście tego dźjoti (światła) łączącego się z 
Radhą, nazywa się ją też Ahladini (Radująca). Imię to oznacza anandę 
(błogość). Ponieważ błogość ta wyszła z Kriszny i połączyła się z Radhą, 
Kriszna musiał przyjść do Radhy, aby odebrać swoją promienność. Błogość 
Boga mogą zrozumieć tylko wielbiciele. Bóg jest jedynie świadkiem. Jego 
błogość i szczęście są przeznaczone wyłącznie dla wielbicieli. Darzy On 
owocami waszej pracy, ale do tej pracy was nie przymusza. Przeżywanie 
szczęścia dotyczy wielbiciela, a nie Boga. Gdy ktoś chce doświadczyć boskiej 
błogości, musi oczyścić własny umysł i, tak jak Radha, na nim odbić obraz 
Boga. Aby człowiek mógł zrozumieć chwałę boskości i urzeczywistnić 
boskość tkwiącą we wszystkich istotach żywych, musi oczyścić swój umysł. 
Miłość zawarta w człowieku i w Bogu są ze sobą blisko i w sposób 
nierozerwalny powiązane. Gdy sprawicie, że aspekt miłości w was połączy 
się z boską miłością, przemieni się on w najsłodszy rodzaj oddania Bogu. 

Mówiąc o oddaniu i wierze, powinniśmy wiedzieć, że istnieje sześć 
różnych rodzajów bhakti (oddania lub wielbienia): śanta (spokojna), sakhja 
(przyjazna), dasja (służebna), watsalja (rodzicielska), anuraga (głęboko 
uczuciowa) i madhura (słodka) bhakti. Najlepszą z nich jest madhura bhakti, 
czyli słodki owoc pełnego miłości oddania. Spośród tych sześciu etapów, 
mathura bhakti można uważać za etap najwyższy i ostateczny. 

Nie da się znaleźć wyższej lub lepszej formy oddania. Słodyczy tej 
bhakti można tylko doświadczyć – niełatwo ją opisać. Tak jak ghi (klarowane 
masło) jest końcowym produktem przetwarzania mleka, tak mathura bhakti 
jest ostateczną postacią bhakti. Wyjaśnia to następujący przykład. Używając 
niewielkiej ilości zsiadłego mleka jako dodatku, możecie zamienić świeże 
mleko w zsiadłe. Ubijając je, otrzymacie masło. Masło to można stopić i 
otrzymać ghi. Ghi nie można już przemienić na nic lepszego. Podobnie, śanta 

bhakti można przekształcić w dasja bhakti i stopniowo posuwać się ku 
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madhura bhakti, którego już nie da się dalej przekształcić. Osoba, która 
postanowiła dotrzeć do określonej wioski, zakończy podróż w chwili, gdy 
osiągnie tę wioskę. Analogicznie, wielbiciel, czyli sadhaka, zakończy swoją 
podróż w chwili, gdy osiągnie swój cel. Cel ten jest pewną postacią purna 
premy, czyli pełnej miłości. Wszystko, co z niej pochodzi, jest również pełne, 
tak jak pełne jest to, co pozostaje. Jest ona pełna i kompletna. Z niej pochodzi 
coś, co jest też pełne i kompletne. Jednak to, co z niej zostaje, ciągle jest pełne 
i kompletne. Owoc takiej pełni jest obecny w życiu każdej jednostki. Na 
drzewie każdego życia znajduje się owoc madhura bhakti. Jeśli chcecie 
cieszyć się tym owocem, powinniście zdjąć z niego okrywę. Ta okrywa to 
przywiązania. Poza tym w owocu znajduje się kilka ziaren. Ziarna te, 
odpowiadające naszym myślom i pragnieniom, także trzeba usunąć. Dopiero 
wtedy otrzymacie słodki miąższ. Ten miąższ nazywa się wajragja. Wajragja 
nie oznacza porzucenia żony i dzieci i ucieczki do lasu. Prawdziwym jej 
znaczeniem jest pozbycie się złych cech. Jeśli naprawdę chcecie się ich 
pozbyć, musicie dołożyć starań. Ubiorem Radhy był gniew i pragnienia. 
Słowo ubranie odnosi się tutaj do cielesnych iluzji. Ona powiedziała, że 
porzuciła te iluzje. Nosiła ozdoby kostek w postaci przywiązań. Dźwięk 
wydawany przez te ozdoby odpowiada skazie. Znaczy to, że przywiązania 
prowadzą do obwiniania i potępiania. Powiedziała też, że nosiła girlandę 
składającą się z narządów zmysłowych. Znaczy to, że porzuciła także 
pragnienia, których źródłem są te narządy. Stwierdziła, że dzięki temu 
przemieniła się w Radhę i stała się niczym gotowy sok. Inaczej mówiąc, 
ziarna, miąższ, okrywa i inne tego rodzaju bezużyteczne rzeczy same z siebie 
oddzieliły się. Stało się tak dzięki świętej miłości Boga. Otrzymawszy świętą 
miłość Boga, nie jest już zainteresowana miłością do innych osób. Prosiła o 
połączenie się z Kriszną. O tym jej połączeniu usłyszycie w następnych 
dniach. 
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23. Stwórca i Jego akt stwarzania trwają wiecznie 
 

Język bardzo zwinnie porusza się między ostrymi 
zębami, nie ulegając zranieniu. Także człowiek 

powinien z podobną sprawnością zachowywać 
się na tym świecie. To słowo Sai jest 
stwierdzeniem prawdy. 

 
To, co widzą wasze oczy, co napędza wasz umysł, co budzi wasze ciało 

i co kształtuje całe wasze życie, jest otaczającym was stworzeniem. Gopala 
(Kriszna) dobrze zna się na doglądaniu i opiece nad krowami. Może obficie 
darzyć. Może bawić się i sprawić, że będziecie śpiewać. Może wzruszać się i 
wzruszać innych. Może was ochraniać i uszczęśliwiać. Oto czym jest Gopala. 
Słowo go w sanskrycie znaczy krowa, ale ma też wiele innych znaczeń. 
Oznacza m.in. ziemię, narządy zmysłowe, niebo, mowę itd. W jednym ze 
znaczeń go, krowę przyrównuje się do matki ziemi. Nasza tradycja i purany, 
mówią, że ziemia przyjęła postać krowy. Gopala rozumiał sytuację Radhy, 
która postanowiła zakończyć życie na piaskach wydmy, i przyszedł do niej. 
Ani paramatma, ani jej stworzenie nie ma początku ani końca. Akt 
stwarzania i Stwórca są wieczne. Warunki mogą się zmieniać, czasy mogą się 
zmieniać, ale boskość nigdy nie ulega zmianom – Stwórca i akt stwarzania 
trwają ciągle. Jeden z aspektów paramatmy ma zadanie opieki nad krowami, 
ochraniania ich i ostatecznego doprowadzenia do połączenia ich z sobą. 
Musimy tu jednak widzieć ważne wewnętrzne znaczenie słowa krowa. 
Odniesienie do matki ziemi jest równoznaczne z odniesieniem do krowy. 
Odniesienie do krowy jest równoznaczne z odniesieniem do narządów 
zmysłowych. 

„O Kriszno! Te krowy są psotne i krnąbrne. Liczę na przekazanie ich 
tobie. Jeśli zgodzisz się dzisiaj, by te krowy połączyły się z tobą, będę bardzo 
szczęśliwa.” Radha modliła się do Kriszny, aby wziął jej krowy pod swoją 
opiekę i przez to ulżył jej. Krowa ma zły zwyczaj niszczenia nawet 
najurodzajniejszych zbiorów na polu w postaci Wed. „Przyjmując moją ofiarę 
tej krowy, możesz spytać, jak masz ją wykarmić. Paszę dla tej krowy też dam. 
Mam nadzieję, że złe cechy krowy znikną dzięki związkowi z tobą.” 

Powinniśmy bliżej zbadać i zrozumieć wewnętrzne znaczenie tego, co 
Radha miała na myśli przedkładając tę prośbę. Gdy mówi o swoich krowach, 
ma na myśli swoje zmysły, które niezależnie od miejsca i czasu różnorako jej 
dokuczały. Narządy zmysłów nie poddają się wpływowi zmian czasu lub 
otoczenia. Radha miała z ich powodu wiele kłopotów. Modliła się: „Kriszno, 
jesteś Gopalą i to ty stworzyłeś te narządy. Tylko ty możesz nad nimi 
zapanować. Właśnie dlatego w Bhagawad Gicie nazwano cię Gudakeśą.” 
Słowo gudakeśa oznacza kogoś, kto stoi na czele narządów. Sylaba go znaczy 
też indrija, czyli narząd zmysłowy. Prosząc Krisznę o zajmowanie się 
narządami, poddawała mu swoją zdolność do niezależnego ich używania. 
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Powiedziała, że jej ego i przywiązania będą stanowić dobrą paszę dla owych 
krów, pod którymi rozumiała swoje narządy zmysłowe. Paszę tę krowy będą 
jadły z wielką rozkoszą, niczym zieloną trawę. Zawsze było wiadomo, że 
narządy mogą przeżyć dzięki ego i przywiązaniom. Gdy widzimy kogoś bez 
umiaru folgującego swoim zmysłom, odpowiadają za to jego ego i 
przywiązania. Tutaj Radhę widzimy w postaci Dhary (ziemi jako Podpory) w 
sytuacji, gdy całkowicie odrzuca swoje ego i przywiązania. W odgrywanym 
tu dramacie Kriszna wykorzystuje Radhę jako narzędzie, aby pokazać 
ludziom całej ziemi znaczenie narządów. Całe stworzenie jest tylko odbiciem 
lub obrazem Radhy. Chociaż z powodu zniekształceń w odbiciu, które stara 
się osiągnąć doskonałość, możemy zauważyć pewne defekty, sam obiekt ich 
nie ma. Kriszna wykorzystał Ardźunę jako narzędzie, aby ludzkości przekazać 
mądrość. Tak jak Ardźuna był instrumentem w tamtym przypadku, tak w 
tym przypadku odpowiednim instrumentem stała się Radha. Poprzez Radhę 
Kriszna nauczał o świętych aspektach oddania. Jest wielkim błędem, jeśli 
myślimy, że Radha jest zwykłą kobietą a Kriszna zwykłym mężczyzną i że 
wszystko, co nam przedstawiono, odnosi się do zwykłego związku kobiety i 
mężczyzny. Kriszna zwykł Ardźunę nazywać Parthą. Słowo partha znaczy 
syn matki ziemi. Nazywać tak można każdego, kto jest synem matki ziemi. 
Bhagawad Gita nie jest darem przekazanym Partcie, czyli Ardźunie. Jej treść 
przeznaczona jest dla wszystkich istot żywych. Przyczynia się ona do 
uświadomienia jedności wszystkich istot ludzkich. Podobnie, Kriszna użył 
Radhy jako narzędzia, aby uczyć ludzi różnych aspektów oddania. Gdy 
zdołacie poddać Krisznie swoje czyny i myśli, będzie to znaczyło, że 
osiągnęliście etap Radhy. Zatem słowo Radha nie odnosi się tylko do 
kobiety. Powinniśmy rozumieć, że każdy, kto poddaje się Krisznie, staje się 
Radhą. Kriszna w Gicie zapewnia, że będzie ochraniał wszystkich ludzi, 
którzy należą do dowolnej religii, jeśli szukają go. Radha uczy, że nie 
powinniśmy tylko zapełnić głowy wiedzą i mądrościami, ale trzeba też 
napełnić serce głęboką miłością. Lepiej napełnić serce miłością niż głowę 
wiedzą. Radha mówi, że różnorodność powinniśmy dostrzegać w boskości, 
która w istocie jest uniwersalna. Mówi, że nasze narządy zmysłowe 
powinniśmy poddać Krisznie. W przeciwnym razie poprowadzą na złe drogi. 
Mówi, że nie powinniśmy wierzyć w przelotny, nietrwały świat, lecz skupić 
uwagę na trwałym aspekcie Pana. Mówi, że nie powinniśmy wierzyć w 
świat, nie powinniśmy bać się śmierci i nie powinniśmy zapominać o Bogu. 
Takie trzy główne nakazy otrzymaliśmy od Radhy. Mówi ona, że zawsze i 
we wszystkich gunach powinniśmy cieszyć się błogością Pana. Mówi, że 
powinniśmy wyzbyć się zazdrości, szczególnie w stosunku do tych, którym 
dobrze się powodzi. To Radha rozwiała podejrzenia gopik i sprawiła, że 
wyzbyły się zazdrości. 

 
Diwja atma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 
Powinniście starać się przejawiać obecną w was boskość i czerpać 

związaną z tym błogość. Powinniście starać się wznosić i nie pozwalać sobie 
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na potknięcia. Można dowieść, że jeśli chodzi o atmę, najważniejsze jest 
osobiste doświadczenie. Mówiono wam, że najważniejszą rzeczą jest Bóg, a 
po nim aspekty materialne. W rzeczywistości to nie całkiem tak. Bóg jest 
najważniejszy, ale na drugim miejscu stoi aspekt „ja”, a dopiero po nim na 
trzecim i ostatnim miejscu znajduje się świat. Dzisiaj jednak kolejność ta 
została postawiona na głowie, gdyż na pierwszym miejscu stawia się aspekt 
materialny, a Boga traktuje się jako rzecz najmniej ważną. Boskość w nas 
zostanie wyniesiona tylko w pewnych warunkach. Ważne jest zrozumienie, 
jak boskość Radhy próbowała dotrzeć do innych i przedstawić im Krisznę. 
Codziennie słuchaliście tych boskich nauk; mam nadzieję, że przemyślicie to, 
co usłyszeliście, i spróbujecie przynajmniej niektóre rzeczy wcielić w życie 
codzienne. 
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24. Kriszna był nieskończonym oceanem, a gopiki 
łączącymi się z nim małymi rzekami  

 

Szczęście rodzi się tam, gdzie jest pełna miłość. Z 

takim miejscem wiąże się prawda, poświęcenie i 
pokój. Bez miłości nikt nie jest bezpieczny. To 

słowo Sai wskazuje ścieżkę miłości. 

 
Gopala (Kriszna) opuścił gopiki i wieś Gokulę i przyjechał do 

Madhury. Z powodu jego odejścia cierpiała cała Gokula. Gopiki, które 
zasmakowały boskiego towarzystwa, nie chciały doświadczać niczego 
innego. Niecierpliwie wyczekiwały powrotu Gopali. Codziennie patrzyły na 
drogę, którą mógł przyjechać. Pragnęły go zobaczyć. Madhawa (potomek 
Madhu, Kriszna), który wiedział, co czują gopiki, wysłał przyjaciela 
Uddhawę, aby je pocieszył. Nikt nie wiedział, że Uddhawa przyjeżdża do 
Gokuli. Wczesnym ranem przed pałacem Nandy zauważono wielki rydwan. 
Gopiki radowały się, gdyż myślały, że ich Pan, wiedząc o ich smutku, 
przyjechał, by je pocieszyć. Wieść o przybyciu rydwanu lotem błyskawicy 
obiegła Gokulę. Nie mogąc zapanować nad swoją radością, gopiki grupkami 
przybiegły do domu Nandy. Ale na miejscu szybko dowiedziały się, że 
Kriszna nie przyjechał, lecz przysłał kogoś innego, by je pocieszył. Głęboko 
rozczarowane, poupadały na ziemię. Wtedy wyszedł Uddhawa z zamiarem 
przekazania im wiadomości o Krisznie. Ponieważ gopiki całkowicie oddały 
się Krisznie, nie miały w zwyczaju patrzeć na kogoś obcego lub z nim 
rozmawiać. Ich umysły odmawiały bezpośredniej rozmowy z Uddhawą. 
Wzięły na pośrednika pszczołę i przez nią rozmawiały z Uddhawą. Pszczoła 
w sanskrycie to bhramara, dlatego ten epizod nazywa się Bhramara Gita. 
Uddhawa próbował wyjaśnić gopikom, że Kriszna jest samym Bogiem, że 
nie ma cech i że jest wszechobecny. Pouczał je, że ponieważ Kriszna jest 
wszechobecny, nie powinny się smucić tym, że jest gdzie indziej. Powiedział, 
że powinny przyjmować obecność Kriszny wszędzie. Gopiki od samego 
początku oddawały cześć czystej, sattwicznej postaci Kriszny. Nawykłe do 
czczenia konkretnej postaci, nie mogły od razu zgodzić się na myślenie o nim 
jako o boskim aspekcie bez formy. Zwracając się do Uddhawy przez pszczołę, 
mówiły: „O bhramaro! On może być wielkim jogeśwarą (mistrzem jogi) dla 
joginów, ale dla nas jest kiśorą (chłopcem) Nandy i chcemy go w takiej 
postaci, w jakiej go znamy. Nie chcemy go w postaci jogeśwary. Czy można 
pozbyć się ciemności na świecie przynosząc po prostu wieść o jakimś jasnym 
świetle? Czy ubóstwo biedaka zniknie dzięki samemu słuchaniu o potędze 
bogactwa? Czy głodny człowiek nasyci się, dzięki samemu słuchaniu opisów 
pożywienia? Czy chorującego człowieka wyleczy mówienie o rewelacyjnych 
właściwościach rozmaitych lekarstw?” Gopiki nie mówiły wprost do 
Uddhawy, lecz swoje słowa kierowały do pszczoły. Ciągnęły dalej: „O 
pszczoło! Czy same wiadomości mogą umniejszyć nasz smutek? Czy, patrząc 
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na ciebie i słuchając twojego przesłania, możemy doświadczyć słodkiej 
postaci Kriszny? Słuchanie twoich wiadomości nie umniejszy naszego 
smutku. Podczas naszych prób dostąpienia wizji Pana każda chwila zdawała 
się być jugą (wiekiem). Na skutek cierpienia rozłąki nasze serca stały się 
ciężkie i osłabłyśmy. W tej sytuacji twoje przesłanie nic nam nie da.” Od 
swojego dzieciństwa gopiki bawiły się z Kriszną i doświadczały jego 
boskości. Nigdy nie zadowolą się przesłaniem, ani nie przyjmą sugestii, by 
myśleć o Krisznie bez formy. Dlatego mówiły: „Pszczoło, zachowaj swoje 
przesłanie dla siebie. Potrzebujemy Gopali, a ni przesłania. Zrób, co możesz, 
ale sprowadź i pokaż nam Gopalę. Słyszałyśmy, że jesteś przyjacielem 
Gopali. Słyszałyśmy też, że Kriszna chętnie przyjmuje rady przyjaciół. 
Prosimy, wróć do Madhury i postaraj się sprowadzić Krisznę do Gokuli. 
Ulżyj naszemu cierpieniu i pomóż nam.” Jedna z nich powiedziała: „Mamy 
tylko jeden umysł i ten jeden umysł odszedł z Gopalą. Nie mamy drugiego 
umysły, by słuchać cię i docenić ten aspekt boskości bez formy, o którym 
prawisz. Gdybyśmy miały więcej niż jeden umysł, chętnie byśmy cię 
wysłuchały, ale teraz w ogóle nie możemy słuchać. Ponieważ nie mamy 
drugiego umysłu, nie mamy możliwości słuchania twoich nauk. Wracaj więc 
do Madhury.” Na to Uddhawa odpowiedział: „Gopiki, nie śpieszcie się tak. 
Przynajmniej wysłuchajcie przesłania od Boga, przeczytajcie wiadomość, 
którą przywiozłem, i wyślijcie odpowiedź.” One oświadczyły: „Gokulam jest 
małą wioską, bez dużych szkół. Jesteśmy niepiśmienne i nie umiemy czytać. 
Nie możemy przeczytać wiadomości od Kriszny. Nie należymy do tych, które 
zadowolą się przesłaniem lub listem. Dla kogoś, kto zwykł cieszyć się tym, co 
jest nieśmiertelne, list nic nie znaczy.” Jasno i kategorycznie stwierdziły, że 
list na nic się im nie przyda. Jedna z gopik dodała: „Na skutek cierpienia z 
powodu rozłąki nasze ciała stały się gorące i nie do zniesienia. Możliwe, że 
to gorąco spali list. Albo list przemoczą łzy smutku z naszych oczu. W każdym 
razie, nie możemy przeczytać tego listu od Kriszny.” Gdy Uddhawa słuchał 
tych świętych myśli gopik, w jego umyśle zaczęły kiełkować różne idee. Był 
on wielkim uczonym, ale dotąd nie zdawał sobie sprawy z głębi cierpienia 
gopik. Próbował zrozumieć każde pojedyncze słowo wypowiedziane przez 
gopiki i przypisać mu święte wedyjskie znaczenie. 

Gopiki powiedziały, że mają tylko jeden umysł. Ze stwierdzenia tego 
Uddhawa wywnioskował, że posiadają wysoki poziom koncentracji na 
obiekcie. Zrozumiał, że gopiki cała uwagę skupiały na jednej rzeczy. 
Stwierdziwszy, że ten ich jedyny umysł był skupiony na Krisznie, dostrzegł 
w tym aspekt całkowitego poddania, co bardzo go ucieszyło. Umysł ludzkiej 
istoty może znajdować się w trzech stanach: nicości, myślenia o różnych 
rzeczach i koncentracji. Bardzo trudno osiągnąć stan koncentracji. Dojście do 
niego wymaga wielu wysiłków. Gopiki należały do ludzi, którzy osiągnęli 
ten stan w najwyższym stopniu. Żadne ich idee nie miały jakiegokolwiek 
związku z rzeczami tego świata. Swoją uwagę kierowały tylko na atmę. 
Przychodziło im to łatwo, ponieważ przywykły oddawać cześć określonej 
postaci. Uddhawa domyślał się, co się dzieje w głowach gopik, więc 
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rozumiał ich cierpienie. One zaś zwierzały się: „O pszczoło! Nasz umysł 
potrafi wyobrażać sobie figle, które robił Kriszna. Chociaż zewnętrznie 
jesteśmy różne od Kriszny, ale pod względem idei jesteśmy mu identyczne. 
Możesz uczyć nas różnych rodzajów oddawania czci aspektowi bez formy, ale 
to nas nie przekona. Łatwo jest coś głosić – każdy może to robić – ale trudno 
jest to samo praktykować. Czekamy na powrót Kriszny.” Takie wypowiedzi 
ujęły Uddhawę za serce. Zauważył, że gopiki stopniowo opadały z fizycznych 
sił, gdyż nie jadły i zaniedbywały swoje ciała. 

Kiedy gopiki kierowały swoje odczucia do Kriszny za pośrednictwem 
Uddhawy, Radha przygotowywała się do oddania życia i połączenia się z 
Kriszną. Doszła do lasu Kundźana i zatrzymała się w ustronnym miejscu. Ze 
świętym postanowieniem odciśnięcia na swoim umyśle obrazu Kriszny 
pomyślała: „Cały czas miałam postać Kriszny w jeziorze mojego umysłu. 
Chroniłam go łzami miłości. Z czasem jezioro zaczęło wysychać. Wtedy 
zachowywałam tę postać w moich oczach i podtrzymywałam ją łzami. Teraz 
nawet tych łez zaczyna brakować. Jak więc mam chronić ten lotos Kriszny? 
Czasu szybko ubywa i wkrótce mogę opuścić to ciało. Nastała więc pora, by 
dźjoti (płomień) mojego życia połączyło się z boskością.” Gdy w ten sposób z 
głębokim uczuciem myślała o Krisznie, on przyszedł. Radha miała tylko 
jedno ostatnie życzenie. Powiedziała, że chciałaby, żeby Pan zagrał na swoim 
murali (flecie). Słuchając jego grania, porzuciła życie. Później Kriszna 
wyjaśnił Pandawom wewnętrzne znaczenie tego zdarzenia. Od tego dnia 
Kriszna odrzucił murali, które w młodości zawsze miał przy sobie. Gdy 
Radha odeszła, Kriszna przestał grać na murali. Powinniśmy zrozumieć bliski 
związek łączący Radhę z murali. Ludzkie ciało posiada dziewięć otworów. 
Murali także ma ich dziewięć. Radha była podobna do murali. Nie było w 
niej myśli o świecie – wykraczała ponad doczesne idee. Taka Radha wyszła z 
murali i ponownie z nim się połączyła. Tutaj murali oznacza ciało. Wdech i 
wydech reprezentują sankalpę (wolę) Boga. Mówi się o tym także so’ham 
(On jest mną), które jest wypowiadane po mantrze Hansa Gajatri i znaczy 
„Tym Jestem, Tym jestem.” To samo wyraża sentencja Tat twam asi, czyli 
„Owym ty jesteś.” Chociaż każdy jest tożsamy z boskością, Radha tę wielką 
prawdę ucieleśnia w swojej postaci. Tę prawdę ilustruje następujący mały 
przykład. 

Na wzgórzu znajduje się skała. Przychodzi do niej rzeźbiarz i wykuwa z 
niej figurę. Podczas wykuwania ze skały odpadają jej małe kawałki. Do 
świątyni zostanie wstawiona tylko wyrzeźbiona figura świętej postaci, a owe 
kawałki zostaną na miejscu. Odłamki te mogą powtarzać: „Jesteśmy częścią 
pięknej figury, którą wyrzeźbiono.” Taki jest sens Tat twam asi. Znaczy to, że 
małe kawałki skały i piękna figura pochodzą z tego samego źródła, tylko 
figurze rzeźbiarz nadał piękną formę i czci się ją jako świętą. Małe kawałki i 
figura różnią się jedynie formą i nazwą. 

Podobnie, chociaż wszystkie dźiwy (istoty) są tożsame boskości, Radha 
jest jak ta pięknie wyrzeźbiona figura, a gopiki – jak małe kawałki skały. 
Powinniśmy tu zauważyć wielką prawdę, że Iśwara (Bóg) obecny we 
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wszystkich dźiwach jest jeden i ten sam. Tak jak wiele dźjoti (ogni) pochodzi 
z jednego paramjdźjoti (pierwotnego ognia), tak wiele dźiw pochodzi z 
boskiego aspektu. Dobry przykład możemy znaleźć w pielęgnowanej u nas 
tradycji podczas Dipawali (święta świateł). Bierzemy jedną świeczkę i za jej 
pomocą zapalamy wiele dźjoti (świateł). Gdy nie mamy tej świeczki, nie 
możemy zapalić tych licznych dźjoti. Wiele dźjoti pochodzi z jednego dźjoti. 
Ponieważ wszystkie dźiwy powstały z jednego Brahma dźjoti, nasza 
sadhana (praktyka duchowa) powinna być nastawiona na zaniesienie dźiwy 
na powrót do Brahma dźjoti. Niestety, my zapominamy o pierwotnym 
Brahma dźjoti, a przykładamy wagę do wtórnych dźiwana dźjoti (świateł 
istot żywych).  

Gopiki znały swoje źródło. Poddawszy się jednemu aspektowi, nie 
oddawały czci żadnemu innemu. W ten sposób rozwinęły najwyższą postać 
koncentracji. Dzisiaj ludzie mają wiele umysłów, składają wiele ofiar, maja 
wiele ścieżek i wiele idei i myśli. Żyjemy w różnorodności i oddaliliśmy się 
od jedności. Pamiętamy o Bogu, gdy spotykają nas trudności, a gdy one 
przeminą, myślimy tylko o świecie. Prowadząc takie życie, nazywamy się 
jednak wielbicielami Boga. Prawdę mówiąc, jeśli porównamy się z gopikami 
i gopalami, nie znajdziemy ani jednego przykładu podobieństwa. Oni do 
samego końca swojego życia polegali na imieniu i postaci Kriszny. My także 
codziennie oddajemy siebie, ale czemu? Dzieciom, bogactwu i rozrywce. W 
tym świetle nasze oddanie powinniśmy nazywać niepełnoetatowym 
oddaniem. Z takim oddaniem nie można liczyć na żadnego rodzaju błogość. 
Uczniowie, macie dwoje uszu i możecie słuchać dwóch rzeczy, macie dwoje 
oczu i możecie użyć ich do oglądania dwóch rzeczy, ale macie tylko jeden 
język i powinniście wypowiadać tylko jedno słowo i wykorzystywać go do 
opisywania jednej postaci. Jest to oznaka ścieżki prawdy. Jeśli pójdziemy tą 
ścieżką, możemy nasze życie uczynić idealnym przykładem dla innych. 

Niezależnie jakie trudności musiały przechodzić gopiki, zawsze 
wykazywały tylko jeden umysł i kierowały się na jeden cel. Ślubowały, że 
jeśli będą żyć milion lat, nie dotkną stóp nikogo innego. Oświadczyły, że 
wypatrując Kriszny, będą czekały przez nieskończoność. „Jeśli będzie trzeba, 
oddamy wszystko, co mamy, ale nigdy nie przyjmiemy innej ścieżki.” Taką 
determinacją pokazywały ścieżkę idealną dla ludzkości. Jeśli Bhagawatę i to, 
co zawiera, potraktujemy powierzchownie, bardzo źle ją zrozumiemy. Gopiki 
to błogosławieni ludzie. Prowadziły przykładne życie i urodziły się dzięki 
wielkim duchowym osiągnięciom. Wielkim błędem byłoby przyjęcie, że tak 
święte istoty były zwykłymi ludźmi. Nawet mędrzec Śuka, który poświęcił 
wszystko i który nie podporządkowywał się niczemu, bardzo chwalił 
oddanie gopik. Król Parikszit spytał go, czy istnieje możliwość, że gopiki, idąc 
obraną przez nie ścieżką, mogły osiągnąć zbawienie. Pytał, jak mogły 
osiągnąć zbawienie, przywiązując taką wagę do świadomości ciała i oddając 
cześć konkretnej formie. Śuka odpowiedział: „Jeśli w pełni i niezachwianie 
wierzysz, że Kriszna jest Bogiem, wtedy zaakceptujesz formę. Ma On 
nieskończenie wiele postaci i jest jak nieskończony ocean. Gopiki możesz 
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przyrównać do niewielkich rzek lub kanałów. Może w nich być jakiś aspekt 
przywiązań, ale gdy taki strumień wpadnie do oceanu, czy ocean ulegnie 
zanieczyszczeniu, czy to strumień zostanie oczyszczony?” 

W tym kontekście warto przytoczyć następujące dwa przykłady. Jeśli 
do 10 litrów mleka dodamy 10 kropli wody, mleko pozostanie mlekiem, a 
nie stanie się wodą. Jeśli do 10 litrów wody dodamy 10 kropli mleka, woda 
pozostanie wodą, a te kilka kropli mleka nawet straci swoje właściwości. 
Wszystko, co jest w dużej ilości, zamienia to, co jest w małej ilości, nadając 
mu swoje cechy. Analogicznie, Bóg jest jak nieskończony ocean. Jest on jak 
mityczna kszira sagara (ocean mleka). Gdy kroplę naszego życia, z 
wszystkimi jej nieczystościami, połączymy z tym świętym oceanem, kropla ta 
nabierze cech oceanu. Gdy jednostka łączy się z nieskończoną boskością, staje 
się także boska. Właśnie dlatego mówi się Brahmawid brahmajwa bhawati 
(ten kto poznał brahmana sam staje się brahmanem). Zatem, nie zwracajcie 
uwagi na idee i myśli człowieka, lecz na jego pragnienie połączenia się z 
boskością. Ci z was, którzy postarają się spędzać przynajmniej część swojego 
czasu na myśleniu o boskości, na pewno pójdą świętą ścieżką. Jeśli spędzicie 
całe swoje życie na zarabianiu pieniędzy i myśleniu o rodzinie i krewnych, 
jak takie myśli pomogą wam po śmierci? Musicie dążyć do śmierci w 
spokoju. Śmierci nie da się uniknąć. Kiedy pomyślicie o Bogu, jeśli cały czas 
poświęcicie na pogoń za materialnymi rzeczami? Dlatego też Śuka poradził 
Parikszitowi, aby te swoje ostatnie kilka dni spędził na wysłuchanie 
Bhagawaty. Cała Bhagawata składa się z metod uświęcenia ludzkiego życia. 

Przez minione 25 dni słuchaliście o świętej Bhagawacie. Będzie z tego 
pożytek, jeśli zastosujecie w praktyce przynajmniej jedną lub dwie z 
poznanych rzeczy. Uczniowie, chłopcy i dziewczęta, musicie wspierać boską 
miłość. Nie powinniście hołdować wąskiej doczesnej miłości. Powinniście 
postarać się rozwijać pełną boską miłość, która emanuje z głębi waszego 
serca. Nie rozwijajcie miłości, która jest indywidualna. Powinniście wyzbyć 
się wąskich idei i rozwijać miłość Boga. Nie pozwólcie, by ta święta szansa, 
która się wam przytrafiła, wyśliznęła się wam z rąk. Musicie dołożyć 
wszelkich starań, aby dobrze wykorzystać tę sposobność. 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

116 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

25. Służenie ludziom to służenie Bogu 
 

Sai będzie ciągle się odradzał, aby sprowadzić 
na właściwe ścieżki tych, którzy pobłądzili i by 

ochraniać dobrych ludzi. Będzie się rodził bez 
żadnych bólów porodowych. Jakąż inną prawdę 
mogę przekazać wam, dobrzy ludzie, którzy tu 

się zgromadziliście. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Święta historia Prahlady jest wielce pouczająca. Gopale (pasterze) mają 

czyste, sattwiczne umysły. Gopiki (pasterki) zwykły oddawać cześć 
konkretnej postaci, Krisznie. Natomiast równie święty Prahlada oddawał 
cześć Bogu bez formy. Bhagawata łączy oba te aspekty – Boga, który nie ma 
formy i który ją posiada wraz z pewnymi cechami. Te dwa podejścia do 
oddawania czci Bogu stanowią istotę Bhagawaty i można je porównać do 
dwóch oczu człowieka. Oba te aspekty Boga powinniśmy zrozumieć. Na 
pytanie, która z dwóch nóg jest ważniejsza podczas chodzenia, odpowiemy, 
że obie są jednakowo ważne. Chodzić wygodnie możemy tylko wtedy, gdy 
mamy obie nogi. Chodzenie służy do osiągania celu. 

Oto poduszka. Na zewnątrz niej jest tkanina, a w środku bawełna. 
Ktoś, kto oddaje cześć niewidzialnej formie, będzie twierdził, że bawełna jest 
ważniejsza, uzasadniając to tym, że bez bawełny nie byłoby tkaniny. 
Przyglądając się bliżej nierozerwalnemu związkowi między tymi dwoma 
postaciami bawełny, stwierdzimy, że tkanina ma pewne zastosowania, a 
bawełna inne. Bawełna jest czymś, co używa się do wyprodukowania 
tkaniny, ale nie może tkaniny zastąpić. Konkretna postać Boga jest 
niezbędna dla każdego, kto posiada ludzką postać – przynajmniej na 
początkowym etapie. Niewłaściwe byłoby, gdybyśmy poszukiwanie 
zaczynali od rozważania treści pojemnika, zapominając o samym pojemniku. 
Oto srebrny kubek. Nie widzimy w nim różnicy między kubkiem i srebrem. 
Ktoś dał mi srebro, a ja kazałem zrobić z niego kubek. Gdy owa osoba 
poprosi o oddanie swojego srebra, nie będę mógł powiedzieć mu, aby zabrał 
sobie srebro, ale zostawił mi kubek. Oddzielić srebra od kubka nie da się w 
ogóle. Podobnie jak srebro i kubek są ze sobą nierozerwalnie związane, tak 
związany jest Bóg w konkretnej postaci z Bogiem bez formy. Gdy weźmiemy 
kawałek srebra i zechcemy nalać do niego wody, będzie to niewykonalne. 
Srebro możemy użyć do trzymania wody tylko wtedy, gdy nadamy mu 
kształt kubka. Tutaj formę pojemnika można porównać do konkretnej postaci 
Boga. Przyjmując tę postać za podstawę, możemy stopniowo iść dalej ku 
urzeczywistnieniu natury treści tego pojemnika. Ale pamiętajcie, że jeśli 
zechcemy sprzedać ten kubek, za kubek nie otrzymamy żadnej zapłaty. Jakąś 
wartość w rzeczywistości ma tylko srebro użyte do wykonania kubka. 
Dlatego, gdy atma (dusza) wchodzi do śmiertelnego ciała, nabierze ono 
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wartości tylko wtedy, gdy stowarzyszy się z nim Parabrahman. Celem 
sadhany (praktyki duchowej) jest umożliwienie oddawania czci boskości, 
która jest wszechobecna, i rozpoznanie tej tkwiącej w nas. Dzisiaj 
powinniśmy poznać ścieżkę, która pozwoli nam dostrzec tę boskość, która jest 
obecna w każdym. Prahlada kochał Harego (Boga), a jego ojciec, król 
Hiranjakaśipu, nienawidził Harego. Na tym tle ojciec i syn ciągle się spierali. 
Gdy Prahlada dorósł, ojciec próbował wszystkiego, co mógł, by wpoić mu to, 
co uważał za właściwą edukację. Dla kogoś, kogo przepełnia egoizm, zazdrość 
i arogancja, najważniejszą rzeczą jest otaczający go świat. Ponieważ 
Hiranjakaśipu był właśnie taki, zwykł pouczać, że Boga nie ma, że on sam 
jest Bogiem i że oprócz jego królestwa nie ma niczego godnego uwagi. 
Prahlada mocno sprzeciwiał się takim naukom. Smucił się, że ludzie na tym 
świecie czcili siri (bogactwo) zamiast Harego. Był przekonany, że bez Harego 
wszelkie bogactwo jest w rzeczywistości bezużyteczne. Zaczął głosić, że Hari 
jest podstawą, a bogactwo to tylko uboczna rzecz. Uważał, że gdyby 
człowiek nauczył się godzić Harego z siri, mógłby stać się naprawdę 
błogosławiony. Ponieważ zgodnie z tym myślał i działał, ojcu nie podobała 
się ta jego duchowa ścieżka. Wynajął dwóch duchowo mocnych nauczycieli, 
Ćandę i Amarkę, i kazał im nakierować Prahladę na inną ścieżkę. 
Hiranjakaśipu zawsze czcił bogactwo, a Prahlada – Harego. Matka Lilawati z 
powodu tych skrajnych postaw bardzo cierpiała. Powinniśmy w tym miejscu 
zwrócić baczną uwagę na różnice między ludzkimi istotami, demonami i 
istotami boskimi. Gdy mówimy o Bogu, nie powinniśmy myśleć o Nim, że 
rezyduje gdzieś w odległym miejscu, gdyż faktycznie mieszka w każdym z 
was. Gdy myślicie o grzechu, powinniście wiedzieć, że nie jest on czymś na 
zewnątrz was i że zależy od podejmowanych przez was działań. Dlatego też, 
gdy mówimy o demonach, ludziach i dewach (bogach), nie są to istoty 
mieszkające gdzieś w odległych miejscach. Jak powiedziano w Gicie, ten 
podział w rzeczywistości opiera się na gunach (charakterystykach) lub 
czynach, a zaklasyfikowanie danej osoby wynika z jej cech. W tym znaczeniu 
Hiranjakaśipu reprezentuje demony, Lilawati – ludzi, a Prahlada – boskie 
istoty. W tej rodzinie ojciec, matka i syn symbolizują odpowiednio cechy 
demoniczne, ludzkie i boskie. 

Prahlada codziennie dokonywał swoich pochodzących od boskości 
czynów. Miał on szczęście być w bliskich stosunkach z mędrcem Naradą. 
Kontakty tych dwóch boskich osobistości przynosiły Prahladzie wiele 
anandy (szczęścia). Wspomniani dwaj nauczyciele, Ćanda i Amaraka, 
próbowali wpoić Prahladzie przekonanie, że Hiranjakaśipu jest Bogiem i że 
jego królestwo jest niebem. Mówili mu też, że nikt nie jest większy od jego 
ojca. Jednak Prahlada nie zgadzał się z tego rodzaju naukami. Oponował, 
mówiąc nauczycielom, że nie takie nauki powinni wpajać młodym i czystym 
umysłom, takim jak jego. Po pewnym czasie Hiranjakaśipu sprowadził 
Prahladę do siebie, posadził go sobie na kolanach i spytał, czego nauczył się 
od swoich guru. Prahlada odpowiedział, że guru nauczyli go wszystkiego, co 
jest ważne w życiu. Dalej stwierdził, że Om namo Narajana (Om, chwała 
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Narajanie, czyli Bogu) reprezentuje esencję wszystkich nauk. Gdy 
Hiranjakaśipu to usłyszał, poczuł się tak, jak gdyby nagle użądliły go 
miliony skorpionów. Tego było dla niego za wiele. Wezwał guru i 
poinstruował ich, aby używając dowolnych metod karania, odciągnęli 
Prahladę z obranej przez niego ścieżki. Sam użył różnych sposobów, próbując 
zmienić syna. Prosił go, karał, nakłaniał i groził mu, ale wszystko to okazało 
się daremne. Prahlada niczemu nie ulegał. Miał tylko jeden cel i żadna z tych 
metod nie mogła zwieść go z obranej świętej ścieżki. Dla kogoś w boskim 
samadhi (rodzaj transu) doczesne kary nic nie znaczą. Na Prahladzie, który 
był pogrążony w aspektach Narajany, kary w ogóle nie robiły żadnego 
wrażenia. Ćanda i Amarka przyszli do Hiranjakaśipu i oznajmili, że wielu 
demonów karało Prahladę, ale nie miało to żadnego na niego wpływu i że 
cały czas trwał on w stanie błogości, wypowiadając imię Narajana. Mimo 
wszelkich tortur, nie cierpiał, ani nie krzyczał. Kąsały go węże, deptały 
słonie, był niemiłosiernie bity, ale na nic to się nie zdało. Prahlada pozostał 
niewzruszony. Takich kar normalnie ojciec nie nakłada na syna, ale 
Hiranjakaśipu poddał syna nieopisanym torturom tylko dlatego, że chłopiec 
ciągle myślał o Panu. Prahlada za wszystko to odpłacał się ojcu naukami o 
rozmaitych aspektach prawdy i Boga. Powiedział: „Ludzka istota ulegająca 
przelotnym przyjemnościom nie odróżni węgla drzewnego od drogocennego 
kamienia.” 

Podobna postać występuje w upaniszadach. Król Jama chciał 
sprawdzić młodego Naćiketę. Pytał go: „Drogi synu! Jesteś na początku 
swojej młodości i jeszcze nie doświadczyłeś jej przyjemności. Dlaczego więc 
chcesz wstąpić w świat duchowy?” On odpowiedział: „Te przyjemności są 
bardzo przelotne – niczym chmury lub senne wizje.” Mówił, że jest 
zainteresowany tylko w trwałych aspektach życia. Prahlada, Naćiketa i wielu 
innych młodych wielbicieli pokazali, że młodość nie jest przeszkodą w 
doświadczaniu świętych aspektów boskości. Prahlada wskazał światu rodzaj 
osób, które powinniśmy uznawać za dobrych nauczycieli. Powiedział: 
„Prawdziwe są tylko modlitwy kierowane do Kamalakszy (Lotosokiego, czyli 
Narajany). Oczy mają wartość tylko wtedy, gdy używa się ich do oglądania 
boskości. Głowa liczy się tylko wtedy, gdy kłania się Śeszaśajinowi 
(Spoczywającemu na Śeszy, czyli Wisznu). Wszystkie inne głowy równie 
dobrze mogłyby nie istnieć. Prawdziwą edukacją jest tylko ta, która naucza o 
Panu. Prawdziwym nauczycielem jest tylko ten, który uczy o tajemnicach 
boskości. Prawdziwym ojcem jest tylko ten, który zachęca syna do zbliżenia 
do Harego.” Dzisiaj mamy wielu ojców typu Hiranjakaśipu. Gdy dzieci chcą 
wysłuchać dyskursu lub uczestniczyć w świętych bhadźanach (śpiewach), 
ojciec odradza im, mówiąc, że mogą pójść taką ścieżką dopiero na starość, 
gdy przejdą na emeryturę. Niektórzy nawet sugerują im, że mogą to robić 
tylko w ostateczności. Ponieważ istnieje bardzo wielu takich ojców, dzieci 
schodzą na złe drogi. Prahlada powiedział też: „Jak możesz myśleć o Bogu, 
gdy posłańcy śmierci wloką cię, a krewni półżywego wypychają z domu, 
opłakując zbliżającą się śmierć? Czy w takim czasie będziesz mógł 
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wypowiadać imię Hari, jeśli nie robiłeś tego, będąc zdrowym?” I ciągnął 
dalej: „O niemądry człowieku! Czy będziesz mógł myśleć o Bogu, kiedy 
będziesz dusił się flegmą, a krewni otoczą cię i będą płakać nad nadchodząca 
twoją śmiercią?” Właśnie dlatego mówi się, że takie modlitwy i myślenie 
powinno zaczynać się na wczesnych etapach życia. Powinniście wyruszać 
wcześnie, jechać powoli i dojeżdżać bezpiecznie. Jeśli na tej ścieżce 
wystartujecie wcześnie, istnieje możliwość, że wyrośniecie na dobrego 
człowieka. Gdy maleńka roślina jest dobra, rozwinie się w dobre, proste 
drzewo. Ale gdy roślinka już za młodu stanie się pokrzywiona, całe dorosłe 
drzewo będzie pokrzywione. W swoim młodym wieku musicie baczyć, by 
poprowadzić życie prostą ścieżką. Ten wasz wiek jest najważniejszy. Nie 
znaczy to, że powinniście porzucić rodzinę, pracę i życie i zamieszkać w lesie. 
Nie jest to właściwe poświęcenie. Powinniście mieć „ręce w społeczeństwie, 
a głowę w lesie.” Dzisiaj jednak jest akurat dokładnie odwrotnie. Wielu ludzi 
ma ręce w lesie, a głowę w społeczeństwie. Postępując w ten sposób, tracimy 
nawet te resztki boskości, które jeszcze posiadamy. Każdą pracę służebną 
powinniśmy wykonywać z myślą o Bogu. Abu ben Adam zdobył miłość 
Boga. Poświęcał się służeniu ludziom. Możemy powiedzieć, że bardzo 
kochamy Boga, ale kto może zmierzyć waszą miłość do Boga? W istocie, sam 
Bóg musi być zadowolony z waszej miłości i tylko On może powiedzieć, że 
bardzo Go kochacie. Wtedy również Bóg będzie żywił miłość do was. 

Jaki sens ma wasze gadanie o własnej miłości, niczym żaba w studni. 
Wasza miłość ma być taka, by Bóg był z niej zadowolony i mógł powiedzieć, 
że zasługujecie na Jego łaskę. Powinniście otrzymać wysłane przez Boga 
listem poleconym potwierdzenie, że otrzymał waszą miłość. Odpowiedź na 
pytanie, czy wasza miłość jest głęboka, musi przyjść od Pana. Taką 
odpowiedź, w wielu różnych formach, otrzymywał Prahlada. On czuł, że Bóg 
jest obecny wszędzie. Jego sadhana zawsze była ukierunkowana na Pana. 
Każdą pracę zamieniał w oddawanie czci. Hiranjakaśipu złościł się na 
Prahladę, że nie zmienia swojego postępowania, i w końcu posłał po syna i 
zapytał go, gdzie znajduje się Bóg, do którego się modli. Na to Prahlada 
odpowiedział, że Bóg znajduje się wszędzie, gdzie się Go szuka. Wtedy 
Hiranjakaśipu spytał, czy mieszka także w filarze stojącym obok nich. 
Prahlada odrzekł, że mieszka wszędzie, więc także w filarze. Dodał, że aspekt 
Boga jest tak powszechny, że nie ma wolnego od niego miejsca nawet na 
włożenie igły. Ojciec z kolei spytał, czy zobaczy tego Boga, gdy rozbije filar. I 
rozbił go. 

Powinniśmy zrozumieć, dlaczego Pan obdarzył swoją wizją 
Hiranjakaśipu, który cały czas utrzymywał, że Bóg nie istnieje. Powinniśmy 
też zrozumieć różnicę między Prahladą i Hiranjakaśipu. Jeśli ktoś się rodzi 
jako człowiek, musi się za tym kryć jakaś karma. Nawet, gdy rodzi się 
drzewo, musi przedtem zostać zasiane nasienie. Podobnie, w przypadku 
narodzin człowieka musi być jakaś przyczyna, czyli karma odpowiadająca 
nasieniu. Możemy spytać, czy na to, by Bóg przyszedł w ludzkiej postaci, też 
potrzebna jest jakaś karma. Człowiek rodzi się na skutek karmy. Nie rodzi się 
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na skutek karmy kogoś innego, lecz własnej. Drzewo, które wyrasta, zależy 
od nasienia. Nie otrzymacie drzewa mango, gdy zasiejecie ziarno cytryny. W 
przypadku narodzin Boga istnieją jednak dwie przyczyny. Za narodziny Pana 
odpowiadają pospołu złe czyny złych ludzi i dobre czyny dobrych ludzi. W 
omawianym epizodzie awatar Narasinha (Człowiek-Lew) pojawił się na 
skutek złych czynów Hiranjakaśipu i dobrych Prahlady. Prahlada oświadczył, 
że Bóg jest wszędzie, a Bóg przyszedł w ludzkiej postaci, by potwierdzić tę 
prawdę. Wcześniej Hiranjakaśipu wierzył, że Bóg nie istnieje i, aby się 
upewnić, szukał Go wszędzie. Nigdzie Boga nie znalazł. Z drugiej strony, 
Prahlada znalazł Go nawet w filarze. Gdy powiecie, że Bóg istnieje, On 
istnieje. Dla kogoś, kto mówi, że Bóg nie istnieje, On nie istnieje. Dla kogoś, 
kto mówi, że Bóg istnieje i nie istnieje, On istnieje i nie istnieje. Są to 
wszystko tylko wasze odczucia. „Nie” i „Tak” nie są dla Sai, dla którego 
zawsze jest „Tak, tak, tak.” Potrzeba jakiejś sadhany, aby pogodzić te dwa 
stanowiska. 

Rozważmy sytuację, w której grupa ludzi twierdzi, że Bóg nie istnieje i 
przychodzi do nich sannjasin (asceta), utrzymujący, że Bóg istnieje. Zaraz jak 
ludzie ci zobaczyli żółtą tunikę, rozgniewani otoczyli go i zapytali, czy Bóg 
naprawdę istnieje. On spytał: „Co takiego istnieje, jeśli Bóg nie istnieje? Jeśli 
możecie wykazać, że Bóg nie istnieje, ja przedstawię dowód, że On istnieje.” 
Sannjasin, uznawszy, że musi dać im dobrą nauczkę, powiedział, że pokaże 
im Boga, jeśli przyniosą mu szklankę mleka. Oni pomyśleli, że może 
rzeczywiście pokaże im Boga, wiec pośpiesznie przynieśli szklankę mleka. W 
międzyczasie wieść o tym obiegła wieś i wielu ludzi zgromadziło się przy 
sannjasinie. On w środku zebranych zaczął mieszać mleko i uważnie je 
obserwować. Wyjaśnił, że wypatruje masła. Ludzie spytali, jak może je 
zobaczyć w szklance mleka? Wtedy sannjasin powiedział, że tak jak masła 
nie można bezpośrednio zobaczyć w mleku, tak nie można bezpośrednio 
zobaczyć Boga. Aby zobaczyć masło w mleku, trzeba mleko podgrzać, 
poczekać aż zsiądzie się i ubić je. Dopiero wtedy można zobaczyć masło. 
Zebrani ludzie przyznali, że chociaż masła nie można zobaczyć w mleku, ono 
jest tam obecne i przejawi się po włożeniu pewnego wysiłku. Wtedy 
sannjasin wyjaśnił, że Bóg jest podobnie obecny w całym stworzeniu, ale 
przejawi się tylko po dołożeniu pewnych starań. Tak jak masło jest obecne w 
mleku, Bóg jest obecny wszędzie. Tak jak musimy przyjąć konkretny sposób 
postępowania, aby otrzymać masło, tak będziemy też musieli przyjąć pewną 
ścieżkę zwaną sadhaną, aby dojść do doświadczenia boskości i dostąpić wizji 
Pana. Prahlada szedł taką ścieżką i skłaniał innych do jej przyjęcia i 
zapewnienia sobie wizji Pana. 

W tym miejscu może najść nas wątpliwość, dlaczego Bóg musiał 
przyjąć tę szczególną postać, by pozbyć się Hiranjakaśipu. W rzeczywistości 
Hiranjakaśipu był wielkim człowiekiem i włożył wiele wysiłku w sadhanę, 
aby zasłużyć na łaskę Boga. Z czasem jednak rozbudził w sobie egoizm i 
zapomniał o wszechmocnym Bogu. Gdy prowadził tapas (wyrzeczenia), 
poprosił Boga o przywilej, aby nie zmarł ze starości, ani w lesie, ani w domu, 
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aby nie został zabity przez człowieka lub zwierze oraz aby nie umarł w 
domu, ani poza nim. Ponieważ Bóg był zadowolony z jego tapasu, zgodził 
się na taki dar. Jednak z czasem musiał sam go zabić, ponieważ 
Hiranjakaśipu rozwinął bardzo złe cechy. Aby nie złamać danej obietnicy, a 
mimo to móc go zabić, Bóg musiał przyjąć tę niezwykłą postać, która ani nie 
była człowiekiem, ani zwierzęciem. Wziął Hiranjakaśipu sobie na uda, tak by 
nie był ani na ziemi, ani na niebie. Rozszarpał go swoimi szponami, które ani 
nie miały w sobie życia, ani nie były bez życia. Bóg może dać przywileje, ale 
gdy grzech przekroczy wszelkie granice, ukarze. Jeśli myślimy, że mamy łaskę 
Boga, nie powinniśmy przekraczać granic grzechu. Wiara lub niewiara w 
istnienie Boga jest tylko wytworem umysłu i nie ma nic wspólnego z 
Bogiem. Dzisiaj, kiedy ludzie zapominają o świętych aspektach boskości i 
zamiast tego szerzą grzech i niewiarę, uczniowie powinni wzmocnić wiarę w 
Boga. Historia Prahlady i opisy oddania gopik zawarte w Bhagawacie są 
naprawdę inspirujące i święte. Opowieści te są łatwo przyswajalne. Prahlada 
pokazywał, jakie pożywienie powinniście jeść, prowadząc świętą sadhanę. 
Jednym z powodów, dlaczego dzisiaj ludzie przejawiają demoniczne cechy, 
jest pokarm jaki przyjmują. Kilka razy mówiłem już wam, że rodzaj 
spożywanego jedzenia określa rodzaj myśli, jakie rodzą się wam w głowie, a 
to z kolei określa jakość waszej sadhany. Musicie się zgodzić, że tak na polu 
nauki, jak i w duchowości, to co jecie określa wasze zachowanie. Gruba część 
spożytego pokarmu zostaje wydalona. Jego subtelna treść zostaje 
przemieniona na krew. Jeszcze subtelniejsza zawartość zmienia się w umysł. 
Nasze idee w dużym stopniu wyznacza rodzaj przyjmowanego pożywienia, a 
one kształtują nasze zachowanie. Pokarm i zachowanie stały się głównymi 
przyczynami naszego dobrego i złego postępowania. Jeśli naprawdę chcemy 
dojść do stanu boskiego zrozumienia, powinniśmy przywyknąć do właściwej 
sadhany. 

Urodzenie się człowiekiem wśród wszystkich istot, które się rodzą, 
stanowi najbardziej świętą i najtrudniejszą rzecz, dlatego musimy dołożyć 
starań, by osiągnąć boski cel. Prahlada zawsze był pogrążony w boskiej 
namasmaranie (wspominaniu i powtarzaniu imienia Boga), a w tym wieku 
jest to jedyna rzecz, która umożliwia osiągnięcie boskiej błogości. 
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26. Zdrowie jest naszym największym majątkiem 
 

Zanim nie pokonacie rzeki, łódź jest niezbędna. 
Podobnie, zanim nie osiągniecie boskiego celu, 

potrzebujecie ludzkiego ciała jako środka 
transportu. Bądźcie zdrowi, nie jedzcie 
nieczystych pokarmów, psując sobie zdrowia. 

 
Uczniowie! 
To wielka szkoda, gdy mimo otrzymania tych świętych ludzkich 

narodzin, nie kierujecie swojego życia na właściwą ścieżkę. Gopiki miały 
czyste i święte umysły i oddawały cześć Bogu o imieniu i konkretnej formie. 
Prahlada też miał czysty i święty umysł, ale oddawał cześć Bogu bez formy. 
On i gopiki stanowią idealne przykłady tych dwóch ścieżek. Ludzie, którzy 
chcą rozwijać się na ścieżce atmy, muszą mieć dobre zdrowie, a do tego 
niezbędna jest kontrola odżywiania. Jedząc czyste pożywienie, możemy 
zapewnić sobie czysty umysł, a dzięki niemu mieć klarowną ideę celu. Czyste 
pojmowanie atmy pozwoli nam pozbyć się iluzji maji. Takie postępowanie 
doprowadzi do rozwiązania węzła obecnego w sercu, co jest warunkiem 
dostąpienia boskiej wizji. Nie powinniśmy myśleć, że niepotrzebnie 
przypisuje się taką wagę odżywianiu. Właściwy rodzaj pożywienia jest 
podstawą wszystkich typów jogi – pranajamy, nijamy, pratjahary, samadhi 
itd. Możecie jednak mieć pewne wątpliwości, dlaczego tak dużą wagę 
przypisujemy małej sprawie przyjmowania pokarmu, podczas gdy istnieje 
wiele innych ważnych rzeczy. Bez czystego umysłu nie możemy osiągać 
nawet małych rzeczy. Przez spożywanie nieczystej żywności niepotrzebnie 
narażamy ciało na choroby. W stworzeniu istnieją 84 lakhy (8400000) 
różnych rodzajów dźiw (istot żywych). Wśród nich tylko człowiek gotuje 
sobie pożywienie i je spożywa. Wszystkie inne istoty przyjmują pokarm w 
naturalnej, niegotowanej postaci. Dzięki spożywaniu naturalnego pokarmu 
poprawiają swoją długowieczność. Gotując artykuły spożywcze przed 
jedzeniem, człowiek częściowo niszczy zawartą w nich siłę życiową. Oto 
przykład. Gdy nasiona umieścimy w ziemi z nawozem, otrzymamy dorodne 
drzewa. Ale jeśli te same nasiona ugotujemy, a potem zasiejemy, w ogóle nie 
otrzymamy roślin. Oznacza to, że smażenie lub gotowanie niszczy sattwiczne 
siły życiowe obecne w tych nasionach. Jedząc takie gotowane pożywienie, 
człowiek staje się podatny na wiele chorób. Z tego samego powodu oddala 
się od sadhany (praktyki duchowej). Właśnie dlatego w starożytności riszi 
(mędrcy) i wielbiciele Boga jedli tylko niegotowane pożywienie w jego 
naturalnej postaci. Bhagawad Gita w 17 i 18 rozdziale określa sattwiczne 
pożywienie jako to, które zostało ofiarowane Bogu. Pojęciu sattwiczne 
pożywienie nadaje się różne znaczenia w różnych częściach świata. Na ogół 
uważamy, że owoce, mleko, warzywa itd. bez nadmiernego dodatku soli lub 
pieprzu stanowi pożywienie sattwiczne. Jest to całkiem naturalne, ale 
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stosując się do tej reguły, nie powinniśmy jeść zbyt dużo. Powinniśmy jeść 
ograniczoną ilość nawet pożywienia sattwicznego. Napoje alkoholowe i 
mięso rozwijają radźogunę (cechy egoistyczne). Bhagawad Gita uczy, że 
powinniśmy jeść sattwiczne pożywienie, zachowując umiar w ilości. Wokół 
siebie mamy powietrza bez liku, ale czy tylko dlatego, że jest, przyjmujemy 
nadmierną jego ilość? Wdychamy je w takiej ilości, jaka jest nam niezbędna. 
Nie pijemy nadmiernie dużo wody Gangesu tylko dlatego, że jest dostępna 
w obfitości. Pijemy ją w ograniczonych ilościach i tylko wtedy, gdy jej 
potrzebujemy. Zatem, ludzkie istoty spożywają to, co jest im potrzebne. 
Dlaczego więc w przypadku żywności jemy za dużo, w nadmiernych 
ilościach? Jeśli zjemy więcej niż potrzebujemy, będą kłopoty z trawieniem. 
Aby strawić ten nadmiar pożywienia, będziemy musieli zmarnować dwie lub 
trzy godziny. Ponadto, będzie to oznaczać, że pozbawiamy pożywienia kogoś 
innego, kto może potrzebować go bardziej niż my. W ten sposób robimy 
dwie złe rzeczy, nie mówiąc już o tym, że takie jedzenie szkodzi zdrowiu. 
Ograniczone przyjmowanie pożywienia sprzyja czystości umysłu. 

Przejdźmy do pożywienia, które wcześniej było ofiarowane Bogu. 
Człowiek nie stworzył ani materii, ani pożywienia. Całe stworzenie jest 
własnością Pana. Jedzenie takiego pożywienia bez ofiarowania go Panu 
sprowadza się do niewdzięczności. W 15 rozdziale Gity wyrażono to 
stwierdzeniem, że przed jedzeniem pożywienie musi być ofiarowane Panu. 
Mówi się, że Bóg w postaci Wajśwanary jest obecny w człowieku i spożywa 
zjedzony pokarm. Gdy pożywienie, które jecie, jest najpierw ofiarowane 
Bogu, staje się prasadą (poświęconym pokarmem) wolną od wszelkich 
nieczystości. Podkreślmy zatem: umiarkowana ilość sattwicznego 
pożywienia, które wcześniej było ofiarowane Bogu, pozwoli nam zachować 
czysty umysł. To wyłącznie umysł odpowiada za nasze wyzwolenie. Jeśli 
będziemy dbać o umysł, nie będziemy mieli problemów. Każde najmniejsze 
zadanie, jakie podejmujemy, zależy od umysłu. Jeśli mamy osiągnąć cel, 
musimy to zrobić z pomocą umysłu. 

Pożywienie przyjmujemy za pomocą języka. Ale mamy pięć różnych 
narządów zmysłowych. Mimo to myślimy, że pożywienie przyjmujemy w 
postaci jedzenia. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego nachodzą ich złe myśli, 
chociaż jedzą tylko czyste, sattwiczne pożywienie. Nad tym musicie głęboko 
się zastanowić. Śabda, sparśa, rupa, rasa i gandha (słuch, dotyk, wzrok, 
smak i węch) to nasze pięć zmysłów. Wszystko, co przyjmuje nasze ciało, 
wchodzi do niego przez któryś z narządów zmysłowych, mianowicie przez 
ucho, skórę, oko, język lub nos. Myślimy, że pożywienie przyjmujemy tylko 
ustami i nie przykładamy wagi do rodzaju pożywienia przyjmowanego przez 
inne narządy. Gdy mówimy, że powinniśmy przyjmować tylko sattwiczne 
pożywienie, odnosi się to do wszystkich narządów.  

Nasze oczy powinny przyjmować tylko święte i sattwiczne widoki. 
Oczu powinniśmy używać tylko do oglądania świętego stworzenia Pana. Nie 
powinniśmy ich używać do patrzenia na wszystko bez żadnych ograniczeń 
tylko dlatego, że je mamy. Niekiedy, gdy patrzymy na pewne rzeczy, narządy 
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w nas mogą stać się pobudzone nie do opanowania. Właśnie dlatego 
sadhakowie (aspiranci duchowi) mają regułę, że mężczyźni i kobiety nie 
powinni zbyt dużo patrzeć na siebie, gdyż rozwija to radźogunę (pożądanie). 
Oczu powinniśmy używać tylko do patrzenia na święte rzeczy. Z tego też 
powodu gopiki nie chciały zbyt dużo dyskutować z Uddhawą. Mówiły do 
niego za pośrednictwem pszczoły. Skorzystały z tego pośrednictwa, gdyż 
obawiały się, że gdyby patrzyły i rozmawiały z Uddhawą, ich umysły 
uległyby zaburzeniu. 

Następnie mamy słuchanie, czyli przyjmowanie pożywienia przez 
uszy. Nie powinniśmy oddawać się obwinianiu i krytykowaniu innych, ani 
słuchaniu o niepotrzebnych rzeczach. Wszystko to stanowi nieczyste 
pożywienie. Nie powinniśmy też słuchać wyśmiewania innych. Powinniśmy 
słuchać tylko wypowiedzi świętych myśli o Panu. Nie powinniśmy słuchać 
obrzucania innych oskarżeniami. 

Teraz o zapachu, pożywieniu przyjmowanym przez nos. Powinniście 
przyjmować tylko święte zapachy, które są związane z aspektami boskimi. 
Dobre zapachy to nie perfumy, lecz zapachy związane z boskością. 

Kolejnym zmysłem jest dotyk. Nasi starożytni zalecali tylko kontakty z 
aspektami boskimi. Do dhjany (medytacji) siadamy na małej desce, tak by 
nie było bezpośredniego kontaktu z ziemią. Nie można zrozumieć, co dzieje 
się na skutek naszego kontaktu z ziemią. Ci, którzy nie zdają sobie z tego 
sprawy, wyśmiewają takie zwyczaje. Oto przykład. Mam tu kwiat. Gdy go 
puszczę, spadnie. Co powoduje jego spadanie? Spada, gdyż ziemia ma 
zdolność przyciągania. Widzimy kwiat zostawiony w powietrzu, widzimy 
ziemię, ale nie możemy zobaczyć siły, która ściąga kwiat na dół. Głupotą 
byłoby utrzymywać, że ziemia nie ma zdolności przyciągania, tylko dlatego, 
że nie widzimy tej siły. Podobnie, aspekt boskości posiada wiele zdolności i 
mocy. Stworzenie, które widzimy wokół siebie, posiada moc dźwięku, moc 
ruchu, zdolność trwania i rozwoju, zdolność maji i wiele innych rodzajów 
mocy. Dlatego też mówi się, że gdy siedzicie w dhjanie, wasze ciało nie 
powinno stykać się z nikim innym. Istnieją też inne uzasadnienia takiego 
postępowania. Tam, gdzie jest brud i nieczysta atmosfera, tam występują złe 
bakterie, natomiast w czystym miejscu, gdzie atmosfera jest dobra i czysta, 
występują czyste bakterie. Gdy dotykamy nieczystego ciała, istnieje 
możliwość przejścia na nas zarazków wywołujących choroby. Ponadto, 
nieczyste i grzeszne ciało może przekazać nam część swojej nieczystości. W 
tym przypadku dwa ciała są jak magnesy. Dlatego też osoby, które weszły 
na ścieżkę sadhany, powinny trzymać się z dala od nieczystych miejsc i 
obiektów. W związku z tym, nasi przodkowie radzili, abyśmy dotykali stóp 
świętych i starszych ludzi, dzięki czemu przejdzie na nas świętość zawarta w 
ich ciele. Podobnie, gdy dotykacie grzesznego ciała, jego nieczystości też 
mogą na was przejść. 

Tak więc, będziecie rzeczywiście przyjmować tylko sattwiczne 
pożywienie tylko wtedy, gdy ograniczycie je do świętych rzeczy w stosunku 
do wszystkich swoich narządów. Jeśli przez usta spożywacie sattwiczne 
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jedzenie w postaci owoców i mleka, a oczu używacie do oglądania wszelkich 
złych rzeczy, to takie częściowe ograniczenie nie ma sensu. Właśnie dlatego 
gopiki praktykowały satsangi, czyli spotkania dobrych ludzi. Zwykły zbierać 
się i spędzać czas na rozmowach o Krisznie. W związku z tym mówi się, że 
dzięki satsangom nabiera się dobrych cech, a stąd przychodzi 
nieprzywiązanie, które prowadzi do stałości i niechwiejności umysłu. Tak 
więc, przyjmowanie sattwicznego pożywienia przez wszystkie narządy jest 
bardzo pomocne.  

Chociaż Ćanda i Amarka bardzo utrudniali Prahladzie życie i używali 
surowego języka, on starał się trzymać z dala od ostrych słów. Cały czas 
recytował święte Om namo Narajana (pokłony Narajanie) tak głośno, że nie 
słyszał niczego innego. Gdy był sam, podziwiał niezwykłe piękno boskiego 
stworzenia, ale kiedy przychodził jego ojciec lub guru, zwykł zamykać oczy, 
gdyż obawiał się, że gdy na nich będzie patrzył, przyjdą mu do głowy złe 
myśli. Święte powiedzenie Jad bhawam tad bhawati (jak myślisz, takim się 
stajesz) znaczy, że myśli określają działania, a Brahmawid brahmajwa 

bhawati (ten kto poznał brahmana staje się brahmanem) – że jeśli 
pielęgnujecie boskie idee, połączycie się z brahmanem. Zatem, myśli są 
bardzo ważne. 

Gdy po zabiciu Hiranjakaśipu Pan Narasinha zbierał się do odejścia, 
Prahlada zaczął drżeć. Pan Narasinha spytał, czy trzęsie się przerażony 
strasznym i obcym wyglądem Boga. Prahlada odpowiedział, że oczywiście 
nie boi się patrzeć na piękną twarz Boga i słuchać Jego pięknego głosu. 
Stwierdził, że strach z powodu obecności Boga w ogóle nie wchodzi w 
rachubę. Wyjaśnił, że boi się, że Pan odejdzie po udzieleniu mu tej świętej 
wizji i znów zostanie sam na ziemi. Prahlada powiedział, że nie może ani 
chwili żyć na świecie bez Pana i że właśnie ta perspektywa przyprawiała go 
o wielki niepokój. 

Uznając wielką świętość widzenia Boga, jego dotyku i mowy, 
powinniśmy przyjąć postanowienie, że będziemy przyjmować tylko święte 
pożywienie przez wszystkie pięć narządów. Wielu ludzi ma wątpliwości, 
jakie pożywienie jest święte i sattwiczne. Wyjaśnię to. Niektórzy myślą, że 
dobrze jest jeść banany lub orzechy kokosowe. Ani te orzechy, ani banany w 
żadnym wypadku nie są złe. Nasi przodkowie uważali orzechy za 
pożywienie święte. Gdy przyjrzymy się orzechowi kokosowemu, przypomni 
nam ludzką głowę. Ma dwoje oczu i usta. Ma też włosy. Niektórzy ludzie 
myślą, że jest to postać Śiwy, mająca troje oczu. Podczas pewnych świąt 
orzech kokosowy ozdabia się i ludzie odprawiają przed nim rytuał pudźy. Co 
sprawia, że przykładamy taką wagę temu orzechowi? Warto się temu 
przyjrzeć, nawet z doczesnego punktu widzenia. Lekarze badali ten owoc i 
doszli do wniosku, że ma bardzo wartościowe składniki. Uważa się, że 
zawiera on prawie 57 % tłuszczu, 15 % substancji w proszku i dalsze 15 % 
substancji wodnistej oraz 7 lub 8 % składników stałych; pozostałe 8 % to 
miąższ. Riszi wierzyli, że jest to święty owoc. Niedojrzały orzech jest też 
święty. Sattwicznym można nazwać wszystko, co jemy, o ile nie zawiera zbyt 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

126 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

wiele soli, chili albo kwasu, i o ile jemy to we właściwych proporcjach. 
Idealną proporcję stanowią dwie części stałego pożywienia, jedna płynu i 
jedna powietrza. Takie pożywienie jest bardzo pomocne w sadhanie, a także 
ma dobroczynny wpływ na zdrowie. A mówi się, że zdrowie jest naszym 
prawdziwym skarbem. Zdrowe ciało posiada zdrowy umysł. Jednak dzisiaj 
człowiek nie przyjmuje żadnych z tych dobrych zasad, narażając się na liczne 
choroby i szkody. 

Ktoś, kto chce osiągnąć samorealizację i zapewnić sobie widzenie Pana, 
najpierw powinien porzucić słuchanie i oglądanie złych rzeczy oraz jedzenie 
złego pożywienia. Gdy to uczyni, zbliży się do swojego celu. Musicie starać 
się usunąć swoje wady Grzesznik może się zmienić, ale grzech nigdy się nie 
zmieni. Złe cechy bardzo wam szkodzą. Musicie dążyć do zmian w 
społeczeństwie. Młodzież taka jak wy ma możliwości i energię, by osiągać 
wielkie rzeczy. Musicie prowadzić sadhanę, by rozwijać swoje duchowe i 
mentalne bogactwo. Musicie też kontrolować swoje postępowanie, które 
wpływa na społeczeństwo. Musicie najpierw naprostować siebie, a potem 
próbować prostować społeczeństwo. Wiele z naszych świętych pism uczy, że 
dobre odżywianie odgrywa zasadniczą rolę. Nie powinniście jeść 
wszystkiego, co zobaczycie i gdzie was nogi poniosą, tylko po to, by napełnić 
kosz swojego brzucha. Nawet gdy stanowi to jakąś trudność, musicie szukać 
dobrej, czystej żywności. Niestety, dzisiaj młodzi ludzie nie mają dość 
cierpliwości. Nie musimy daleko szukać. Jeśli na kawę, do której nawykliście, 
trzeba dodatkowo poczekać nawet tylko kilka minut, bardzo się irytujecie. 
Powinniście starać się wyzbyć takich słabości. Jeśli nie potraficie zapanować 
nad swoimi czynami w tym młodym wieku, nie będziecie mogli tego zrobić 
na starość. Człowiek musi postarać się zapanować nad swoimi narządami, 
gdy jest jeszcze młody i silny. Jest to właściwa ścieżka, którą musicie przyjąć. 
Wasze czyny muszą być podejmowane z myślą o Bogu. Mam nadzieję, że 
potraficie pójść tak świętą ścieżką i wieść dobre życie. 
. 
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27. Świętych tekstów nie napisano w celu robienia 
pieniędzy  

 

Bóg jest twoim przyjacielem, bliższym niż 
własna matka i ojciec. Znajduje się w tobie w 

postaci atmy. Przekazuję ci prostą prawdę. Jakąż 
większą prawdę mogę przekazać? 

 
Na duchowym polu kraj ten zdobył wielki szacunek. Chociaż zachodzi 

tu wiele zmian w moralnym i politycznym wymiarze, pole duchowe cały 
czas zachowuje swój postęp. Nikt nie może go zatrzymać. Niektórzy ludzie 
myślą, że w miarę czynienia duchowych postępów stajemy się coraz bardziej 
ślepi w tym, co uważają za aspekty nowoczesności. W tym współczesnym 
wieku ludzie żyją w taki sposób, że nie rozumieją, czym jest ludzka natura. 
Trwają w ułudzie, że to ludzkie ciało, które jest pełne brudu i nieczystości, to 
prawdziwa ludzka istota. Są przekonani, że gdy mają jakieś skromne 
wykształcenie, dzięki któremu mogą zarobić na życie, zdobyć dach nad 
głową i jakieś ubrania, mają już wszystko, co trzeba. Jeśli utożsamić 
człowieka z samym ciałem, wtedy być może wystarczyłoby pożywienie, 
ubrania i dom. Ale człowiek nie jest tylko ciałem. Ma wewnątrz siebie żywy 
boski aspekt. Ameryka zasłynęła z tego, że jest najbogatszym krajem na 
świecie. Ludziom w tym kraju dobrze się powodzi. Nie ma tam granic dla 
przyjemności cielesnych. Jeden samochód przypada średnio na pięciu 
mieszkańców tego kraju. Gdybyśmy złożyli te samochody jeden na drugim, 
stos sięgnąłby samego księżyca. Gdybyście przy amerykańskiej drodze stali 
nawet cały dzień, moglibyście nie zobaczyć ani jednego piechura. Ale nawet 
w tak materialnie prosperującym kraju jedna osoba na pięć popełnia 
samobójstwo. Dlaczego tak się dzieje mimo takiego bogactwa? Wprawdzie 
istnieją tam wszelkie możliwości korzystania ze światowych wygód, ale brak 
jest szans na cieszenie się boską błogością. 

Człowiek w rzeczywistości nie jest tylko ciałem – jest tym, kto mieszka 
w ciele. Ten, kto zamieszkuje ludzkie ciało, jest blisko związany z ludzką 
istotą. Prawdziwą błogość można otrzymać z tego świętego aspektu, który 
zamieszkuje ciało, natomiast z materialnego ciała nie można otrzymać żadnej 
błogości. Gdy dziecko bawi się zabawkami, przez krótki czas czerpie z tego 
jakąś radość, ale w chwili, gdy zobaczy matkę, odrzuci wszystkie zabawki i 
pośpieszy do niej, gdyż wówczas otrzyma trwałą błogość. Bogactwo i 
materialne posiadłości mogą przynieść przelotne szczęście, ale długotrwała 
błogość pochodzi tylko od boskości. Właśnie dlatego wielu ludzi z dostatnich 
krajów przyjeżdża i bierze udział w ruchach takich jak Hare Ram lub Hare 
Kriszna, aby zyskać jakiś spokój. Pokój i błogość pochodzą z waszego 
wnętrza, a nie z zewnątrz. Człowiek nie żyje tylko o jedzeniu. Żyje, 
doświadczając atmy. Nowocześni ludzie, którzy nie potrafią dostrzec tej 
prawdy, tkwią w złudzeniu, że świat materialny jest ważny. Ciało składa się 
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z pięciu żywiołów i któregoś dnia nieuchronnie upadnie. Ten, który mieszka 
w ciele, jest wieczny. Boskość w ciele nie zna ani narodzin, ani śmierci. To, co 
mieszka w ciele w postaci atmy, jest Bogiem. Obecna w waszym ciele siła 
życiowa jest też obecna we wszystkich istotach żywych. Upaniszady 
stwierdzają prawdę, że ta siła życiowa jest tym samym, co Bóg. Cały świat 
jest jednością i składa się z brahmana, któremu nic nie dorównuje. Świat ten 
jest nietrwały i jest przyczyną trudności. Jak moglibyśmy uzyskiwać błogość 
z tak nieprawdziwego, nietrwałego i przelotnego świata? Ptak siedzący na 
gałęzi, która stale się kołysze, też stale się kołysze. Chociaż człowiek na 
oceanie trzyma się belki, cały czas porusza się, gdyż fale cały czas utrzymują 
to drewno w ruchu. Czy, stanowiąc część tego ciągle zmieniającego się 
świata, możemy pozostawać niezmienni?  

Przywiązywanie się do tego ciała, które jest jak proch, nie ma sensu. 
Powinniście przywiązywać się do Boga. Bóg jest jak nasz oddech życia. Życie 
otrzymaliśmy tylko po to, by dojść do tego wszechobecnego Boga. Prahlada 
pokazał, że syn, który nie stara się o łaskę Boga, wcale nie jest godnym 
synem. Jaki cel mają wasze narodziny, poza sprawieniem bólów porodowych 
matce, jeśli nie czcicie Śiwy z pełnym zaangażowaniem, jeśli nie sławicie 
Harego pełnym głosem, jeśli nie ma w was współczucia i miłości prawdy? 
Musicie tak pokierować swoim życiem, by zasłużyć sobie na łaskę Boga. 
Powinniśmy kroczyć świętą ścieżką. Skoro już się urodziliśmy, powinniśmy 
zrobić wszystko, co konieczne, aby już się więcej nie rodzić. Gdy nadejdzie 
śmierć, powinniśmy tak ją przyjąć, by drugi raz już nie przyszła. Jest to w 
istocie sekret ludzkiego życia. Ale dzisiaj sytuacja wygląda tak, że o ile 
wzrosła naukowa wiedza, o tyle zmalały moce ludzi. Z postępem nauki 
ludzkim istotom ubywa rozsądku. To, co nazywacie nauką, może wam 
przynieść materialne przyjemności, ale nie może dać nic z błogości atmy. 
Duchowość prowadzi do pełni. Każda ludzka istota musi urzeczywistnić tę 
pełnię, czyli kompletną wiedzę, jaką niesie duchowość.  

Słowo manawa, czyli człowiek, ma trzy sylaby: ma, na i wa. Ma 
oznacza tu ignorancję, czyli niewiedzę, na – pozbycie się tej ciemności 
ignorancji, zaś wa – zachowanie. Zatem słowo to mówi, że powinniście 
zachowywać się tak, by wyeliminować ciemność ignorancji. Ale dzisiaj 
użycie tego słowa nie ma uzasadnienia, gdyż ludzie nie zachowują się w taki 
sposób. Z tego powodu całkowicie zmienił się nawet nasz wygląd. Człowiek 
marnuje swoje życie tak, jak gdyby było to życie kinowe. Zachowujmy się 
tak, że nawet nie dostrzegamy samej podstawy ludzkiej natury. Święte 
teksty, takie jak Biblia, Koran, Bhagawata itd., pokazują jak iść świętą 
ścieżką. Wszystkie religie uczą tylko dobrych rzeczy. Wiedząc, co jest dobre, 
powinniśmy zachowywać się stosownie do tej wiedzy. Co takiego jest złe w 
dowolnej religii, gdy umysł i postawa jej wyznawcy są dobre? Młodzi ludzie 
nie powinni promować różnic związanych z religią lub społecznością. 
Prahlada uczył swoich towarzyszy wielu świętych rzeczy po to, by młodzi 
ludzie mogli zrozumieć jedność wszystkich religii. 

Jesteśmy ucieleśnieniami prawdy i to prawda jest naszą naturą. Pokój 
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jest podstawą wszystkich istot na tym świecie. Na tym świecie wszystkie 
istoty najusilniej poszukują śiwam, czyli pomyślności. Satjam, śiwam i 
sundaram (prawda, pomyślność i piękno) stanowią fundament świata i są 
nierozerwalnie ze sobą związane. Tak jak jedna rzecz może mieć różne nazwy, 
tak boska atma przyjmuje różne nazwy i postacie. Nazwy mogą być różne, 
ale treść jest ta sama. Obecną tu wodę ludzie mówiący w języku telugu 
nazwą niru, w tamilskim – tanni, w sanskrycie – wari, a w hindi – pani. 
Wszystkie te słowa – woda, niru, tanni, wari i pani – są różnymi nazwami 
wody, chociaż ona jest jedna i ta sama. Podobnie, istnieje tylko jeden Bóg. 
Prawdę, która jest jedna, różni ludzie określają za pomocą różnych słów.  

Dam przykład, abyście łatwiej to zrozumieli. Istnieją różne słodycze o 
różnych nazwach, takich jak mysorepak, gulabdźam, palakowa, laddu itd. 
Jednak w nich wszystkich zasadniczym składnikiem jest cukier. Gdy nie ma 
w nich cukru, słodycze nie mają ani nazwy, ani formy. Podobnie, boskość 
jest obecna w każdym. Pokazały to gopiki. 

Żył kiedyś król, który dobrze znał się na wszystkich gałęziach 
administrowania, włącznie z aspektem moralnym, politycznym i 
akademickim. Zawsze mówił prawdę i baczył, by poddani mówili prawdę. 
Wierzył, że prawda jest podstawą wszystkich rodzajów dharmy. Głosił fakt, 
że dharma opiera się na prawdzie. Kiedyś on i jego determinacja zostały 
wystawione na próbę. Kiedy siedział na tronie zajęty sprawami państwa, 
przyszła dobrze ubrana i piękna kobieta i przedstawiła się imieniem 
Dhanalakszmi (Bogini Bogactwa). Gdy król spytał, po co przyszła, ona 
odpowiedziała, że chce odejść i przyszła prosić o jego pozwolenie. Otrzymała 
zgodę, a król nie okazał przy tym żadnego smutku czy niezadowolenia. Po 
jakimś czasie przyszła inna piękna kobieta i powiedziała, że nazywa się 
Prawość. Oznajmiła, że skoro z pałacu odeszło bogactwo, nie ma sensu, aby 
prawość pozostała, więc chce też odejść. Również jej król pozwolił odejść. 
Potem przyszedł przystojny młody mężczyzna i nazwał siebie Dobrym 
Zachowaniem. Powiedział, że bez bogactwa i prawości nie ma miejsca dla 
dobrego zachowania, dlatego prosi o pozwolenie odejścia. I jemu król 
pozwolił opuścić pałac. Z kolei przyszedł człowiek, który powiedział, że 
nazywa się Kirti, czyli Reputacja, i że tam, gdzie nie ma pieniędzy, prawości, 
dobrego zachowania, nie może być miejsca dla reputacji, dlatego chciałby 
odejść. Na tę prośbę król też się zgodził. W końcu przyszła kolejna piękna 
osoba imieniem Prawda i też poprosiła o pozwolenie na odejście, ale tym 
razem król ujął ją za stopy, prosząc o pozostanie. Wyjaśnił, że może żyć bez 
bogactwa, prawości, dobrego zachowania a nawet bez dobrego imienia, ale 
nie przeżyje bez prawdy. Dlatego błagał prawdę, aby została. Powiedział, że 
prawda jest samą istotą jego życia. Prawda zgodziła się zostać w pałacu 
króla. Wtedy także Bogactwo, Dobre Zachowanie, Prawość i Reputacja 
stwierdziły, że bez Prawdy nie mają znaczenia i także postanowiły wrócić do 
pałacu. 

 
Uczniowie i studenci! 
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Powinniśmy postarać się o życie, które jest pełne miłości i prawdy. 
Powinniśmy rozwijać bezinteresowną miłość. Życie jest bardzo krótkie. W 
tym dostępnym nam krótkim czasie musimy zdobyć dobrą reputację. 
Nazywając siebie uczniami, nie powinniście zachowywać się w sposób 
niegodny ucznia. Młodzi uczniowie są w sytuacji, gdy czeka ich długa 
podróż. Przed taką podróżą powinni rozwinąć cechy takie jak miłość, 
wyrozumiałość i świętość. 

Uczniowie, to nasze drzewo życia posiada wiele gałęzi, liści, owoców 
itd. W drzewie tym nasi krewni to gałęzie i liście, a nasze idee to kwiaty. 
Nasze przekonania i wiara stanowią korzenie, a błogość jest owocem na tym 
drzewie. Wasz charakter odpowiada sokowi tych owoców. Jeśli na drzewie 
nie ma owoców, staje się ono drewnem opałowym. Dlatego drzewo naszego 
życia powinno rodzić owoce w postaci dobrego charakteru i mieć korzenie w 
postaci wiary. 

Myśli i postawa gopik zawsze były nakierowane na świętą postać 
Kriszny. Z drugiej strony, Prahlada uznawał aspekt Boga bez formy. Teksty i 
święte pisma wszystkich religii głoszą tylko takie święte rzeczy. Takich 
tekstów nie napisano po to, by zbijać na nich pieniądze. To nie to samo, co 
tanie bezużyteczne książki, które dzisiaj można kupić na rynku. Napisali je 
wielcy riszi (mędrcy) po to, by przekazać ludziom swoje osobiste 
doświadczenia dotyczące boskości. To, czego uczą religie – wedyjska, 
chrześcijańska, muzułmańska, zaratustriańska i inne – po prostu wskazuje 
najlepszą drogę do Boga. Niestety, uczniowie i studenci nie wykazują 
skłonności do czytania takich książek. Mówią, że brakuje im na to czasu. 
Mają jednak czas na czytanie takich książek, jak tanie powieści, które niszczą 
ludzki charakter. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich 
uczniów jest spędzanie tak dużo czasu, jak to tylko możliwe, na słuchaniu o 
rzeczach świętych. Jeśli nabędą i będą promować takie święte cechy, bez 
najmniejszych wątpliwości będziemy mogli ustanowić braterstwo człowieka 
i ojcostwo Boga. Wielu królów i władców poświęciło życie w celu 
ugruntowania tych prawd. Nawet gdy posiadacie wszelkie bogactwa, jeśli 
nie będziecie mieli spokoju, całe życie stanie się żywą śmiercią. Ktoś może 
posiadać miliony rupii, ale jaki pożytek z całego tego bogactwa, jeśli nie ma 
zdrowia? Gdy osoba na wysokim stanowisku ma raka, czy jej stanowisko 
uratuje ją przed tą straszną chorobą? Będziecie szczęśliwi tylko wtedy, gdy 
zdołacie zapracować sobie na łaskę i miłość Boga. Tjagaradźa śpiewał i 
mówił, że jeśli będzie miał łaskę Pana Ramy, będzie miał siłę całego świata. 
Powinniśmy więc prowadzić na tyle dobrą pracę, by zapewniła nam 
zdobycie miłości Boga. Jeśli człowiek spędzi przynajmniej część swojego 
życia na tym świętym zadaniu, bez wątpienia pokaże innym ten królewski 
trakt do szczęścia. 
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28. Siły pochodzące z dharmy i od Boga są trwałe  
 

Ciało to dano ci, abyś mógł być pokornym 
wielbicielem i mógł służyć Bogu. Nie choruj i nie 

uzależniaj się od lekarza. Jest to słowo Sai, które 
wskazuje ci właściwą ścieżkę. 

 
Uczniowie i studenci! 
Od niepamiętnych czasów wielu riszich spędzało cały swój czas na 

rozmyślaniu o Bogu. Takie pytania, jak „Czy istnieje Bóg? Jak możemy 
zobaczyć Boga? Czy możemy osiągnąć Boga?,” nie są czymś nowym. 
Nurtowały nas od samego początku stworzenia. Wielu ludzi, stosując różne 
podejścia, próbowało znaleźć odpowiedzi na te pytania. Szukali odpowiedzi 
prowadząc surowy tapas (wyrzeczenia) wspierany uporczywym wysiłkiem. 
Próbowali też je uzyskać zabiegając o łaskę Boga. Tych niewielu, którzy 
znaleźli częściowe odpowiedzi, starało się rozpowszechnić je na świat. 
Zwracali się do ludzi poprzez Wedy i mówili, że zdołali przelotnie poznać 
moc wielkiego paramapuruszy (męskiego pierwiastka), który wykracza 
ponad ciemność i ignorancję. Opisywali go jako coś promieniującego jasnym 
światłem. Boga nie można zobaczyć ani zrozumieć, szukając Go tylko w 
zewnętrznym świecie. Chociaż jest wszechobecny, przejawia się wewnątrz 
człowieka w postaci pradźńany, czyli wiedzy. Wedy głoszą, że wieczny Bóg 
jest obecny w materialnym ciele, które jest zniszczalne. Diamenty nie spadają 
z nieba, ani nie rodzą się w postaci owoców na drzewie. Te kamienie 
szlachetne można znaleźć tylko w ziemi. Podobnie, drogocenny klejnot 
boskości przejawia się tylko w ludzkim ciele, które składa się z materii. 
Najwyższym celem człowieka jest szukanie tego podstawowego boskiego 
pierwiastka, który znajduje się we wszystkich żywych istotach. Dzisiaj, 
niezdolni rozpoznać zamieszkującej w nas świętej boskości, marnujemy czas 
niczym ktoś, kto, nie znając wartości drzewa sandałowego, używa go jako 
opału. W istocie ten boski pierwiastek obecny w ludzkim ciele przejawia się 
tylko czasami. Światło słońca jest obecne wszędzie, ale korzystając ze światła 
padającego na ścianę, nie będziemy mogli zobaczyć siebie tak jak w lustrze. 
Podobnie jest ze światłem padającym na drzewa lub ziemię. Chociaż 
promienie słoneczne padają wszędzie, nie możemy ich wykorzystać do 
obejrzenia siebie. Ale gdy padają na lustro, możemy w nim zobaczyć własną 
twarz. Analogicznie, chociaż Bóg jest wszechobecny, i wszędzie można go 
znaleźć, możemy go wyraźnie zobaczyć tylko wtedy, gdy patrzymy na Niego 
z czystym umysłem. 

 Czyste serce jest bronią, dzięki której możecie usunąć ego. Z pomocą 
boskiego aspektu możemy też wyeliminować zazdrość. Gopiki, pielęgnując 
święte myśli o Bogu, zdołały pozbyć się zazdrości i ego. Wszystko, co robiły 
w swoim życiu, robiły poddając Krisznie swój umysł, myśli i zmysły, dlatego 
wiodły święte życie. Cokolwiek robiły swoim ciałem, myślały, że jest to 
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praca wykonywana dla Kriszny i w jego imieniu. Cokolwiek wypowiadały 
za pomocą języka, traktowały te słowa jako lilę (grę) Kriszny. Cokolwiek 
wykonywały rękami, uważały to za służbę dla Kriszny. Ciągle mówiły tylko 
o Krisznie. Ich uśmiech zawsze niósł wieczność. W ten sposób ciągle 
przeżywały błogość i oddawały się myśli o Panu. Ich życia zmieniały się, 
czasy zmieniały się, ale zawsze przyjmowały, że są kimś bliskim Krisznie, ich 
ostatecznemu celowi. Czuły, że Kriszna jest obecny we wszystkim – w 
ludziach i zwierzętach, w istotach żywych i rzeczach nieożywionych. 
Mawiały: „Cóż możemy poddać? Nie mamy niczego, co mogłybyśmy ci 
ofiarować. Wszystko jest w tobie i ty jesteś we wszystkim. Czy możemy ci 
ofiarować jakieś słodycze, skoro w tobie zawiera się cały wszechświat. Jak 
miałybyśmy zaproponować ci wodną kąpiel, gdy ty jesteś obecny we 
wszystkich wodach? Jak miałybyśmy oświetlić cię świecą, gdy ty jesteś 
jasnością miliona słońc? Jak miałybyśmy cię osiągnąć, gdy nie mogli cię 
pojąć wielcy święci, tacy jak Adźahara? Możemy zrozumieć tylko naturę 
ziemi, kryjącą się w twoim imieniu Gopala (Obrońca go, czyli krowy lub 
ziemi). Któż zdoła opisać twoje lile?” W taki sposób opisywały chwałę 
Kriszny i na takich myślach spędzały czas. Mówiły też: „O Kriszno! Jeśli 
staniesz się kwiatem, my staniemy się pszczołami i będziemy latać wokół 
ciebie. Jeśli staniesz się drzewem, my staniemy się pnączami i opleciemy cię. 
Jeśli staniesz się górą, my staniemy się opływającymi cię strumieniami. Jeśli 
staniesz się wielkim błękitnym niebem, my będziemy małymi błyszczącymi 
na nim gwiazdami. Jeśli staniesz się oceanem, my będziemy wpływającymi 
do ciebie rzeczkami. Nie możemy znieść oddzielenia od ciebie. Modlimy się o 
szczęście przebywania przy tobie na stałe. Jakąkolwiek postać przyjmiesz, my 
przyjmiemy też odpowiednią postać, by być przy tobie.” Oznacza to, że 
istnieje nierozerwalny związek gopik z Kriszną. Nie jest on czymś różnym od 
swoich wielbicieli. Jego postać zależy od pojmowania i myśli wielbicieli. Pan 
przyjmuje postać określoną przez rozumienie i myśli wielbicieli. Na to, 
abyśmy mogli doświadczać świętości tego boskiego pierwiastka, niezbędny 
jest czysty umysł i ciało. Aby dosięgnąć boskości, która jest samą prawdą, 
powinniśmy związać nasze życie ze ścieżką prawdy. 

Dzisiaj świat pod wielu względami zeszedł na złe drogi. Dla młodych 
ludzi nie stwarza on właściwego środowiska. Dlatego, aby zapewnić im 
dobrą atmosferę, musimy uczyć ich o kulturze i tradycjach Bharatu. 
Uczniowie, na świecie nie brakuje ludzi, którzy dobrze znają święte teksty, 
takie jak Bhagawata, Ramajana itd., ale niezależnie ile się nauczyli i jakie 
mają wykształcenie, jeśli nie praktykują przynajmniej ułamka tego, czego się 
nauczyli, po prostu marnują swój czas. Wszelka uczoność jest bezużyteczna, 
jeśli nie towarzyszy jej praktyka. Można to wyrazić inaczej. Czy osioł 
uginający sie pod ciężarem pachnącego materiału doceni zapach i stanie się 
słoniem, który nie dba o ciężar, lecz raczy się zapachem? Możemy czuć się na 
siłach uczyć innych, ponieważ przeczytaliśmy wiele książek. Ale wszystko, 
czego się nauczyliście, stanie się całkowicie bezużyteczne, jeśli nie zostanie 
wcielone w życie. To samo wyjaśnia stwierdzenie, że gdy czyjeś myśli, słowa 
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i czyny są takie same, nazwiemy go mahatmą. Można to też wyrazić 
powiedzeniem, że dla ludzkości właściwym przedmiotem studiów jest sam 
człowiek. Nie mamy prawa nazywać siebie ludzkimi istotami, jeśli nie ma w 
nas ludzkiej natury. Boskość nie znajduje się gdzieś w obcym kraju, ani w 
gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Ona jest w nas. Uczniowie muszą zrozumieć, 
że dla ludzi, którzy mają niesłabnącą ambicję znalezienia czegoś, czego nie 
mogą otrzymać, duchowa ścieżka oferuje drogowskaz. Hariśćandra wyróżnił 
sie spośród świętych, oddanych ludzi. Opowieść o nim mówi nam, jak dla 
podtrzymania prawdy sprzedał swoją żonę i dziecko, a w końcu nawet 
siebie. Znaleźć taką rodzinę w obecnym wieku kali byłoby bardzo trudno. 
Gdy Hariśćandra zmagał się z rozmaitymi trudnościami, jego żona nie tylko 
pomagała mu stawiać im czoło, ale też dodawała mu otuchy. Mąż i żona 
powinni zachowywać się tak jak obiekt i odbicie. Dla każdego człowieka 
wcześniej czy później musi przyjść czas trudności. Każda osoba kiedyś ma 
problemy. W takich sytuacjach jeden powinien pomagać drugiemu. 
Cierpliwość i wyrozumiałość są dla ludzi bardzo ważne. Kiedyś Ćandramati, 
dotknąwszy stóp męża Hariścandry, spytała, czym się tak martwi. On 
odpowiedział, że to dlatego, iż nie może spłacić długu winnego Wiśwamitrze, 
gdyż nie ma przy sobie pieniędzy. Wcześniej Hariśćandra był wielkim królem 
i posiadał wielkie bogactwa. W obecnej sytuacji jego żona, aby go wesprzeć, 
powiedziała: „Na skutek nastania złych czasów straciliśmy wszystkie nasze 
bogactwa. Została nam tylko jakaś forma wzajemnego wspierania się. Proszę 
więc, sprzedaj mnie komuś, kto może zapłacić, i wyrównaj swoje rachunki.” 
Dzisiaj nie spotykamy takich żon. Powiedzą, że one nie odpowiadają za długi 
zaciągnięte przez mężów i zaraz zagrożą odejściem z powrotem do domu 
matek. Powinny w swoim sercu osadzić boskość, poddając umysł mężowi i 
wiodąc święte życie. Tak przykładne zachowanie w swoim życiu 
demonstrowały gopiki. Niestety, w Bhagawacie, którą czytamy i którą 
oglądamy na ekranie, gopiki są przedstawiane jako grzeszne kobiety 
zachowujące się w sposób niedopuszczalny. One tymczasem wykazywały 
przykładne zachowanie nawet wobec dew (bogów). Myślimy o nich niezbyt 
pochlebnie po prostu dlatego, że przyszły na świat w rodzinach pasterzy. 
Jednak one w rzeczywistości są wielkimi maharszimi, którzy za czasów 
Kriszny odrodzili się jako gopiki. Swoje życie poświęciły Bogu. Powinniście 
też wiedzieć, że urodziły się w określonym celu. 

W obecnych czasach powszechnie uważa się, że myślenie kobiet jest 
katastroficzne i szkodliwe. Gopiki nie były podobne do dzisiejszych kobiet. 
Wykonując swoje codzienne obowiązki, zawsze myślały o Bogu i oddawały 
się Bogu. Na swoich mężów i dzieci patrzyły tak, jak gdyby oni też byli inną 
postacią Kriszny. Podając posiłek mężom, wyobrażały sobie, że ofiarują go 
Panu. Kąpiąc dzieci, myślały, że odprawiają Krisznie abhiszekę (ablucje). Tak 
wzniosłe uczucia żywiły. Krojąc warzywa, robiły to z myślą, że wycinają ze 
swojego umysłu złe myśli, że nożem usuwają z siebie egoizm, zazdrość i 
gniew. Gotując warzywa, przyjmowały, że używana do gotowania woda to 
miłość Kriszny. Wykonując każdą małą pracę, dedykowały ją z uczuciem 
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Krisznie. Jak już kiedyś wam powiedziałem, jeśli wszystkie kobiety pójdą 
szukać zatrudnienia, kto będzie wykonywał prace domowe? Gdy mąż i żona 
pójdą do biura, skąd wziąć matkę do opieki nad dziećmi? Gdy kobiety pójdą 
do szkoły uczyć inne dzieci, kto będzie uczył ich własne dzieci? Gdy kobiety 
chodzą z książkami w rękach, kto zajmie się pracą w kuchni? Jeśli w jakimś 
stopniu zaspokoicie kłopoty finansowe, pojawi się wiele innych problemów. 
Szczęście, które może przyjść w wyniku zatrudnienia się, będzie niczym w 
porównaniu z towarzyszącym mu nieszczęściem. 

Dzisiaj każdy chce mieć zatrudnienie (udjogę). Gdy posiądziecie jogę, 
łatwo otrzymacie pracę. Słowo udjoga pochodzi od joga. Czym jest joga? 
Oznacza ona wypełnianie zadania we właściwy sposób. Sytuacja naszego 
kraju jest żałosna, ponieważ różne stanowiska zajmują ludzie, którzy nie 
mają właściwych umiejętności. Nie widzimy ludzi, którzy rozumieją swoje 
obowiązki. U ludzi zajmujących stanowiska i posiadających władzę widzimy 
tylko działania na pokaz. Przede wszystkim powinniśmy rozwijać nasze 
umiejętności i moce. Najpierw powinniśmy nabyć siły do naprawienia 
własnych domów, wiosek i najbliższych społeczności. Dlatego uczniowie i 
studenci powinni czytać święte teksty i iść za przykładami wziętymi z życia 
wielkich ludzi. Siłę w dawnych czasach czerpano z dharmy i prawości. Dzisiaj 
pochodzi ona z majątku, pieniędzy i stanowiska. Majątek i pieniądze są jak 
przelotne chmury i mogą zniknąć w każdej chwili. Stanowisko lub władzę, 
które mamy dzisiaj, możemy w każdej chwili stracić. Z drugiej strony, siły 
pochodzące z dharmy i od Boga są trwałe. Powinniśmy więc rozwinąć pełną 
wiarę i wiedzieć, co jest trwałe. Kiedyś wanary (małpy) podjęły próbę 
przekroczenia oceanu, aby odnaleźć Sitę. Podczas próby tej nie traciły ducha 
ani sił. Ponieważ podjęły się tego zadania z boską mocą i przy stałej recytacji 
imienia Pana, mogły w bardzo krótkim czasie z powodzeniem zbudować 
most nawet przez ocean. Na jakiej politechnice małpy te zdobyły stopnie? 
Jedynym ich stopniem była łaska Ramy. Czy naszym wykształceniem 
możemy równać się z wiedzą, jaką one miały, skoro w krótkim czasie mogły 
zakończyć budowę mostu nad głębokim oceanem? Dzisiaj wszyscy 
inżynierowie zbierają się i przygotowują plan pięcio- lub dziesięcioletni, a 
most zawala się jeszcze przed formalnym otwarciem. Tamte małpy potrafiły 
wykonać takie zadanie bez wydania grosza dzięki wierze w Boga i posiadając 
boską moc. Całe nasze życie stało się bardzo sztuczne, ponieważ polegamy na 
materialnym wsparciu. Życie teraz sprowadza się do tego, że bez pieniędzy 
nie możemy ruszyć się na cal. Dawniej to dharma była górą, a dzisiaj górą 
jest pieniądz. Uczniowie, mam nadzieję, że pracując w sposób celowy i 
owocny, doprowadzicie ten kraj do jego pierwotnej chwały. 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

135 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

29. Bóg jest jak kalpataru, które spełnia wszystkie 
życzenia 

 

Można poznać kwintesencję wszystkich Wed; 

można poznać wedantę i wedangi. Ktoś może 
mieszkać w królewskich rezydencjach; może 

odnosić wielkie zwycięstwa na polach 
bitewnych i może podbić boginię bogactwa. 

Wszystko to będzie jednak bezużyteczne, jeśli nie 
ma się oddania Bogu. Mając oddanie można być 
lepszym człowiekiem niż nawet król. Jakąż inną 

prawdę mogę wam przekazać? 

Istnieje Bóg, który może spełnić wszystkie wasze 

życzenia, niczym kalpataru – drzewo spełniające 
życzenia. Lepiej pójść do tych lotosowych stóp 
Boga, niż popełnić grzech i pójść do piekła, które 

jest nie do zniesienia. 

 
Pawitratma swarupy (ucieleśnienia oczyszczającej atmy)! 
Oddanie Bogu jest jedyną ścieżką do zbawienia. Jedynym środkiem 

zaradczym na cierpienia narodzin i śmierci, które towarzyszą wam na tym 
świecie, jest imię Boga. Oddanie możemy zdefiniować jako rozwijanie 
świętego umysłu z myślą o Bogu i zachowaniem bezinteresowności. Ścieżka 
oddania poprowadzi was, wraz z umysłem, ciałem i czynami, ku Bogu. Tak 
jak rzeka wpływa do oceanu, tak rzeka waszego życia powinna wpływać do 
oceanu Boga. Powinno to tkwić w ludzkiej naturze jako święty cel. Prawdę 
mówiąc, jeśli nie potrafimy skierować się ku Bogu, bezcelowe staje się to 
rzadkie osiągnięcie w postaci ludzkich narodzin. Istnieje wiele ścieżek 
oddania, czyli bhakti, ale Wedy mówią, że trzy z nich są główne. Są to puszti 
bhakti, marjada bhakti i prawaha bhakti (kompletne, ograniczone i 
nieustalone oddanie). 

Puszti bhakti umożliwia bezpośrednie otrzymanie łaski Boga, bez 
potrzeby wypełniania normalnych puruszarth (celów życia). Oddanie Bogu 
uzyskuje się dzięki zgromadzonym zasługom za dobre czyny dokonane we 
wszystkich wcześniejszych życiach. Tę ścieżkę można też określić jako pełne 
poddanie Bogu. Osoba nią krocząca traktuje wszystko, co robi, jako czyn dla 
Boga i wyraz Jego łaski. Najlepsze przykłady tej kategorii oddania dają 
Prahlada i Radha. Pokazują oni, czym puszti bhakti powinno być. Mieli to 
oddanie od samego urodzenia – nie musieli korzystać z pomocy starszych, ani 
prowadzić żadnej sadhany (praktyki). Zdobyli łaskę Pana i cieszyli się wielką 
błogością. Świetlanym przykładem tej ścieżki wśród kobiet jest Radha, a 
wśród mężczyzn – Prahlada. Ich życie miało ten konkretny cel ustanowienia 
szlachetnego przykładu dla wszystkich ludzi. Prahlada nigdy nie odstępował 
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imienia Boga. O Bogu myślał zawsze, zarówno w obliczu trudności i 
cierpienia, jak i ciesząc się wygodami i przyjemnościami. Oddanie 
prezentowane przez Prahladę i Radhę można także określić ścieżką kota. 
Kocica zabiera swoje kocięta w bezpieczne miejsce. Kocięta zawsze liczą, że 
matka przyjdzie i zabierze je w inne bezpieczne miejsce. Same nie ruszą się z 
miejsca. Niczego nie zrobią same z siebie. Kocica zadba o wszelkie ich 
zachcianki i potrzeby. Zapewni kociętom wszystkie wygody. Podobnie, 
Prahlada czuł, że Bóg zadba o jego bezpieczeństwo i całkowicie się Mu 
poddawał. Tak samo postępowała Radha – zawsze liczyła na łaskę Kriszny. 
Dopóki macie przywiązania, nigdy nie zrozumiecie, co faktycznie do was 
należy. Prawdę tę poznacie dopiero wtedy, gdy porzucicie wszystkie 
przywiązania. Prahlada i Radha to wielbiciele, którzy poznali tę wielką 
prawdę i wyeliminowali swoje ego. Ich prawdziwą postacią była błogość. 

 
Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 
Człowiek jest bardzo mały w stosunku do całej potęgi kosmosu. Jeśli 

pragnie kochać siebie, nie może uniknąć kochania innych. Tylko gdy potrafi 
kochać innych, posiada prawo kochania siebie. Nawet gdy zapomnicie czynić 
dobro dla innych, musicie zrozumieć naturę boskości. Miłość do boskości 
stopniowo przyjmie taką postać, w której będziecie kochać siebie. Każdy 
powinien praktykować ten rodzaj oddania, który jest czystą miłością do 
Boga. O takich ludziach mówi się, że kroczą ścieżką puszti bhakti. 

Druga ścieżka nazywa się marjada bhakti. Kroczą nią ludzie, którzy 
dobrze znają Wedy i którzy korzystając z łaski starszych dochodzą do ścieżki 
wielbienia. Dążą oni do osiągnięcia puruszarth, tj. dharmy, arthy, kamy i 
mokszy (prawości, dostatku, spełnienia pragnień i wyzwolenia), dzięki czemu 
dochodzą do zrozumienia miłości boskości. Do celów codziennego 
praktykowania te cztery cele życia łączą w dwie pary: dharmę z arthą i kamę 
z mokszą. Wierzą, że artha, czyli bogactwo, musi być zdobywana w sposób 
dharmiczny. Uważają też, że dostatek jest konieczny do dharmicznego życia. 
Wielbiciele ci rozumieją, że należy dążyć do mokszy, czyli wyzwolenia i 
wierzą, że całe stworzenie jest podobne do snu i jest nierzeczywiste. Swoim 
wysiłkiem zdobywają łaskę Pana. Tacy są ludzie na ścieżce marjada bhakti. 

Trzecia ścieżka to prawaha bhakti. Gdy woda w strumieniu przepływa 
z jednego miejsca na inne, na zwolnione miejsce wpływa inna woda. Cały 
czas trwa stan ruchu. Ludzie na tej ścieżce nie mają oddania ani wiary. 
Zawsze szukają światowych przyjemności. Zostało to trafnie ujęte przez 
Śankarę w słowach: „Rodzić się ponownie i ponownie umrzeć, podlegać 
wielokrotnym odrodzeniom to cykl życiowy, któremu podlegają nawet 
zwierzęta.” Przede wszystkim powinniśmy zauważyć, że nie ma sensu ciągle 
się odradzać w niekończącym się cyklu narodzin i śmierci. Żył pewien 
notoryczny złodziej. Odsiedział w więzieniu swój wyrok i został 
poinformowany, że następnego dnia wyjdzie na wolność. Kazano mu 
spakować się i być gotowym do wyjścia. Złodziej na to powiedział, że lepiej 
zostawić rzeczy w więzieniu, gdyż wkrótce tu wróci. Chociaż tak długo 
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przesiedział w więzieniu, nie zrozumiał, że nie powinien tam wracać. Ciągle 
czynił zło i wracał w to samo miejsce. Jest to charakterystyczna cecha 
prawaha bhakti. Prawdę mówiąc, jeśli w waszym życiu nie będzie oddania, 
będzie ono stracone. Ludzie tej kategorii są jak ten złodziej. To tak, jak gdyby 
ciągle kraść i ciągle chodzić do więzienia. Człowiek rodzi się, marnuje życie 
na bezsensowne rzeczy i ponownie rodzi się, by powtórzyć ten sam cykl.  

Na skutek mnogości religii w Bharacie, nasze postawy stały się bardzo 
rozchwiane. Jednak wszystkie religie uczą tylko dobrych rzeczy. Żadna nie 
uczy mówienia nieprawdy, nieżyczliwości ani braku szacunku do rodziców. 
Religie mogą się różnić w odniesieniu do konkretnych aspektów Boga, o 
których zasadniczo nic nie wiemy, ale jeśli chodzi o sprawy znane i to, jak 
powinniśmy się zachowywać, wszystkie uczą tego samego. Co do 
światowego zachowania, wszystkie uczą tego samego. Są one też zgodne co 
to tego, że dobrze jest wyśpiewywać chwałę Boga. Wiążąca się z tym 
śpiewem święta błogość jest cechą atmy. Wszystkie szlachetne cechy, takie 
jak prawdomówność, kochanie innych itp., mają swoje źródło w atmie. W 
tym wieku kali modne stało się odrzucanie tego, co pochodzi z tej świętej 
atmy. Przyjmujemy rzeczy i robimy to, co jest przez nią zabronione. Robimy 
to, co śastry (święte pisma) zabraniają. Dla ludzi stało się to faktycznie 
normą. Niektórzy w tym współczesnym wieku utrzymują, że nie ma niczego 
takiego jak religia. Gdyby człowiek nie miał religii, stałby się kimś bez 
umysłu. Uczniowie i studenci powinni zrozumieć, że każdy, kto posiada 
umysł, powinien mieć religię. Wszyscy liderzy, którzy głoszą, że religia nie 
istnieje, kończą na stworzeniu nowej religii. Nie dostrzegają oni prawdy, że 
nawet samo mówienie, że nie ma religii, stanowi tworzenie nowej religii. To, 
co możemy nazwać religią, jest czymś pochodzącym z wnętrza człowieka. 
Religia to nie zespół rytuałów, za pomocą których zabraniamy ludziom robić 
to czy tamto. Dobre życie będziemy mogli wieść tylko wtedy, gdy 
zrozumiemy tę podstawową prawdę. Wielu ludzi podąża złą ścieżką. 
Niewłaściwe jest naśladowanie kogoś, kto jest zwykłą ludzką istotą. 
Uczniowie powinni zrozumieć to, że imitacja kogoś jest oznaką słabości. 

Oto mały przykład. Nasienie zaczyna kiełkować. Wy je codziennie 
podlewacie i ochraniacie. Stopniowo wyrasta maleńka roślina. Dzięki wodzie 
i nawozowi nasienie przybiera postać rośliny. Jednak nasienie, gdy staje się 
rośliną, nie imituje wody, gleby czy nawozu. Zmienia swoją naturalną postać 
i wyrasta na drzewo. Podobnie, gdy spotykamy się z wielu ludźmi i 
pracujemy z nimi, nie powinniśmy zmieniać swojego naturalnego 
zachowania. Możecie natomiast próbować przyswoić sobie dobre cechy. 
Święta ścieżka to taka, na której nie zmieniacie swojej natury, ale 
przyjmujecie od innych wszystko, co jest w nich dobre. Gdy napotykamy 
jakiś problem, powinniśmy starannie go przemyśleć i zastanowić się, jak 
możemy go rozwiązać. 

Szczęście i błogość są naszą naturą, ale gdy schodzimy z naturalnej 
ścieżki, trafiamy na wszelkiego rodzaju trudności. Oto przykład. Jeśli dziecko 
bawi się wesoło w kołysce, matki to nie zdziwi. Widząc takie zachowanie, 
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matka odchodzi i zajmuje się czymś innym. Jeśli jednak dziecko nie jest 
wesołe i płacze, matka biegnie do niego i sprawdza, czy w kołysce nie ma 
mrówki lub innego owada. Pokazuje to, że bycie szczęśliwym jest naturalne, 
a smucenie się i bycie nieszczęśliwym jest nienaturalne. Dla wszystkiego, co 
się urodziło, naturalną rzeczą jest umrzeć. My jednak odczuwamy smutek z 
powodu tak naturalnego zdarzenia, jakim jest śmierć. Cieszmy się zaś w 
wyniku własnego nienaturalnego zachowania. Oto mały przykład. Gdy 
dętka w rowerze lub samochodzie ulega przebiciu, ucieka z niej całe 
powietrze. Jest to naturalne zjawisko. Ale w ludzkim ciele znajduje się 
przynajmniej dziesięć wielkich przebić, a powietrze ciągle przez nie wchodzi i 
wychodzi. Jakże naturalnie się to dzieje. Nasze ciało wciąż odradza się. 
Opierając się na tak przelotnym życiu, budujemy zamki na piasku i myślimy, 
że są trwałe. Zapominamy przy tym o trwałej i świętej atmie. Bogactwo i 
sława są potrzebne, ale są to wszystko rzeczy uboczne; nie stanowią 
podstawy. Gdy jest w was obecna boskość, te uboczne rzeczy są użyteczne. 
Połączenie wszystkich tych czynników składa się na naturę człowieka. Dla 
wspomnianych rzeczy ubocznych atma jest niczym centralne serce. Często 
mówi się, że wioski nie może być bez świątyni, a ludzkiego ciała – bez serca. 
Nasze ciało wraz ze wszystkimi przydatkami powinniśmy porównać do 
wioski, a serce napełnione duchowością – do jej świątyni. Powinniśmy 
pamiętać, że to ciało i serce są nierozerwalnie ze sobą związane. Tak więc, 
powinniśmy posiadać dobre zdrowie i dobra materialne, a posiadając je, 
powinniśmy wiedzieć, jak je najlepiej wykorzystać. Powinniśmy przyjąć 
jakąś dyscyplinę i ograniczenia. Zbyt dużo czegokolwiek i zachowanie bez 
ograniczeń są niedobre. Potrzebujemy jedzenia, ale powinniśmy przyjmować 
je z umiarem. Jeśli przekroczymy te dyscyplinujące ograniczenia, doprowadzi 
to do choroby. Temperatura ciała wynosi 98,4º F (36,6º C). Gdy wzrośnie do 
99º, mówimy, że zaczęła się gorączka. Nawet niewielki wzrost temperatury 
oznacza początek choroby. Tak samo w określonych granicach powinno być 
bogactwo, gniew, nastrój i wszystkie inne cechy. Powinniśmy kierować je na 
użytecznie ścieżki. Dzisiaj nazywacie się uczniami i studentami. Ale jaki z 
tego pożytek, jeśli nie służycie innym? Wraz edukacją musimy postarać się 
nabyć posłuszeństwo i pokorę i praktykować je. Jaki będzie pożytek z 
wykształcenia, zdobytej wiedzy i mądrości, jeśli zejdziemy na złe drogi? 
Dzisiaj ludzie nie mają puszti bhakti, ani marjada bhakti, ani nawet 
prawaha bhakti. Ich oddanie to lakszmi bhakti, czyli umiłowanie bogactwa. 

Oto krótkie opowiadanie. Pewnego razu Lakszmi i Narajana 
rozmawiali ze sobą. Kobiety zwykle mają za wiele wątpliwości i wahań – 
jest to ich słabość. Gdy nachodzi je ta słabość, przejawia się też egoizm i 
gniew. Ego i złość z kolei rodzą zazdrość. To właśnie okazywała Lakszmi. Nie 
powinniście myśleć, że i ona ma tę słabość. Takie opowiadania tworzy się, 
aby przekazać ludziom nauki i dać przykład. W istocie Lakszmi stanowiła 
idealny przykład kobiecości. Telugu poeta Potana opisał Lakszmi i Narajanę 
podczas gry w szachy, w których używa się pionków, koni i słoni. 
Korzystając ze swoich koni, Lakszmi wzięła słonia w pułapkę. W tym samym 
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czasie król słoni Gadźendra prosił Narajanę o pomoc. Narajana natychmiast 
zawołał, że uratuje słonia. Na to Lakszmi powiedziała, że nie może tego 
zrobić. Miała na myśli grę w szachy i słonia w pułapce. Narajana wstał i 
odszedł. Poeta pięknie opisał zachowanie i skromność Lakszmi. W tej sytuacji 
była ona bardzo zakłopotana. Wahając się, zrobiła krok do przodu i cofnęła 
się. Nie chciała niepokoić męża. W swoim zmieszaniu rozczochrała sobie 
włosy. Kobiety tamtych czasów miały naprawdę wielkie oddanie i szacunek 
dla mężów i zachowywały się z wielką pokorą. 

Wracając do opowiadania, gdy rozmawiali o sytuacji na świecie, 
Lakszmi powiedziała, że więcej jest tam ludzi, którzy oddają cześć Lakszmi 
(bogini dostatku). Narajana odpowiedział, że to nieprawda i że wielbiciele 
Lakszmi zachowują się tak tylko powierzchownie, bo w rzeczywistości ludzie, 
którzy szukają prawdziwej błogości, są oddani Narajanie. Lakszmi nie 
zgodziła się z tą opinią i stwierdziła, że może w tej sprawie pójść o zakład. 
By to sprawdzić, oboje wybrali się na objazd. Narajana przyjął rolę wielkiego 
pandita (uczonego). Bardzo przekonująco głosił nauki i zostawiał niezatarte 
wrażenie na umysłach ludzi. Chodził po świecie i nauczał Wed i śastr. 
Lakszmi przyjęła postać jogini i odwiedzała te same miejsca, w których 
nauczał Narajana. Na swoich spotkaniach zastosowała nowatorską procedurę 
i gdy była zapraszana do jakiegoś domu, nalegała na jej przestrzeganie. 
Mówiła, że nie będzie jadła z talerzy należących do kogoś innego. Przynosiła 
własne talerze wykonane ze złota i po zjedzeniu posiłku zostawiała je w 
danym domu. Dzięki temu, że zostawiała te złote talerze, uzyskiwała bardzo 
liczne zaproszenia. Z tego powodu nie miała wolnego czasu czy wytchnienia. 
Postanowiła zrobić użytek z tej ciągle wzrastającej popularności. Ogłosiła, że 
przybędzie do konkretnej wioski tylko wtedy, gdy wieśniacy odwrócą się od 
uczonego, który też ich odwiedzał. Gdy ta wieść stopniowo rozeszła się, 
Narajany nie przyjmowano w żadnej wiosce. Faktycznie, nikt nie chciał dać 
mu nawet posiłku. W ten sposób popularność Lakszmi rosła z dnia na dzień. 
Po pewnym czasie Lakszmi spotkała się z Narajaną i spytała, czy teraz zgodzi 
się, że jej wielbiciele są rzeczywiście w liczebnej przewadze. W istocie, tę 
sytuację mamy w kalijudze. Wielu stało się wielbicielami Lakszmi. 
Wielbicieli siri (bogactwa) przybywa, a wielbicieli Hari (Boga) ubywa. 

Ludzie okazują swoje oddanie tylko na pokaz, ale faktycznie wcale nie 
mają oddania. Gdy Swami jest tutaj, każdy zachowuje spokój i dyscyplinę. 
Ale gdy wychodzi, nie ma ani ciszy, ani dyscypliny. Dyscyplina powinna 
dotyczyć całego naszego życia, a nie tylko jednego miejsca i czasu. Wszędzie, 
gdzie się udacie, i w każdej sytuacji musicie zachowywać dyscyplinę. Taka 
wiara to prawdziwa wiara. Tak jak cały czas wdychamy i wydychamy, tak 
nasza dyscyplina powinna stać się naszym oddechem i trwać przy nas 
gdziekolwiek idziemy i cokolwiek robimy. Wielu ludzi przychodzi i 
opowiada o Bogu, tak jak gdyby sprawa ta była na pokaz. W rzeczywistości 
dopóki nie macie czystego serca, dla Boga nie ma tam miejsca. Wielbiciele 
nie powinni zazdrościć ani nienawidzić tych, którym się lepiej powodzi. Nie 
możecie nazywać się wielbicielami tylko dlatego, że odprawiacie pudźę 
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(rytuał) lub prowadzicie dźapę (powtarzanie imienia). Powinniśmy 
przygotować serce tak, by zyskać łaskę Pana. Powinniśmy wiedzieć, że 
miłość to nie ruch jednokierunkowy. Musicie pamiętać, że Bogu trzeba 
poddać całe życie. To, co istnieje, to tylko jedno. Prawda jest jedna. Jeśli 
mamy dwie rzeczy, nie mogą być prawdą. Młodzi uczniowie i studenci 
muszą nauczyć się modlić do Boga przynajmniej dwa razy dziennie podczas 
wykonywania powierzonych im obowiązków. Jeśli chcemy napić się słodkiej 
wody a wsypiemy do niej sól zamiast cukru, jak miałaby stać sie słodka? 
Gdy, widząc, że sól i cukier mają ten sam kolor, wsypiemy sól, nie 
otrzymamy słodyczy. Powinniśmy nauczyć się panować nad złymi cechami. 
Boskość jest w jakimś stopniu obecna w każdej ludzkiej istocie. Powinniśmy 
nauczyć się ją przejawiać. 

W tym kubku jest woda, a na dnie – cukier. Gdy napijemy się tej 
wody z powierzchni, będzie bez smaku. Gdy ją dobrze zamieszamy i wtedy 
wypijemy, woda okaże się słodka. Wcześniej też był w niej cukier, ale 
podczas mieszania rozszedł się wszędzie i dał nam tę słodycz. Podobnie, w 
kubku naszego serca znajduje się słodki cukier w postaci boskości. Ponieważ 
nie rozpoznajemy tej boskości, doświadczamy tylko powierzchowne ziemskie 
przyjemności. Ale jeśli, prowadząc sadhanę, użyjemy naszego buddhi 
(intelektu) jako łyżeczki i rozmieszamy ten cukier, wtedy słodycz odczujemy 
wszędzie. Zatem słodyczy zasmakujecie, gdy będziecie prowadzić materialną i 
duchową sadhanę. Ale my tego nie robimy. Gdy mówimy o Bogu, pięknie 
się wypowiadamy i mówimy ładne rzeczy, ale w życiu na co dzień dalej 
oszukujemy ludzi. Nawet jeśli inni nie wiedzą o waszym fałszu, czy Bóg też 
nie zna waszej natury? Zatem, okazywanie oddania na zewnątrz nie jest 
ważne. Wszystko, co robicie, ma być robione całym sercem. Zewnętrzne 
formy oddania w postaci rytuałów były rozwijane od starożytności, ale nie 
potrafimy pokazać prawdziwej siły wewnętrznego oddania. Bhakti nie 
oznacza posiadania zdjęcia do oddawania czci i codziennego wykonywania 
przed nim arati, albo wołania Baba, Baba. Prawdziwe bhakti musi 
prowadzić do przemiany w waszym zachowaniu. Bóg jest wewnątrz was i 
wokół was. Jest On wszechobecny. Uznając tę prawdę, musicie dojść do 
zrozumienia, że wy i Bóg to jedno. To tę prawdę musicie urzeczywistnić. 
Prowadząc tego rodzaju sadhanę i zrozumiawszy tę prawdę, powinniście 
podjąć się rozpowszechniania duchowej chwały naszego kraju. Wasz pobyt 
tutaj przez cały miesiąc będzie pożyteczny i celowy tylko wtedy, gdy 
osiągniecie ten cel i przemienicie siebie. Powinniście doznawać błogości, a 
także potrafić przenosić ją na innych, z którymi spotykacie się. Powinniście 
postarać się rozwinąć w ludzi z puszti bhakti lub marjada bhakti. Nie 
powinniście reprezentować prawaha bhakti. 

Znacie obecną sytuację na świecie. Wszędzie widać cechy takie jak 
nieprawda, nieżyczliwość, nienawiść i zazdrość. W takich czasach uczniowie i 
studenci, tacy jak wy, uzbrojeni w życzliwość, wyrozumiałość, miłość i 
cierpliwość muszą włączyć się do społeczeństwa i doprowadzić do jego 
przemiany. Powinniście uszczęśliwiać swoich rodziców. W tradycji naszego 
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kraju mówi się, że powinniście przynosić szczęście ojcu i matce. Tylko gdy to 
zrobicie, można będzie powiedzieć, że coś osiągnęliście. Tylko gdy zdołacie 
wcielić takie idee w życie, można będzie powiedzieć, że czegoś się 
nauczyliście. Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta, wszystko, co robicie, 
powinniście robić z myślą o Bogu. Błogosławię wam, abyście mieli te siły. 
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30. Historia i kultura ojczyzny są jak ojciec i matka  
 

Jeśli nie możesz zobaczyć Boga z powodu swojej 
ignorancji, tak jak nie możesz zobaczyć gwiazd 

w dzień z powodu światła, nie mów, że Bóg nie 
istnieje. Jakąż inną prawdę mogę ci przekazać? 

Dobrzy ludzie zawsze widzą tylko dobro. Wcale 

nie dostrzegają wad. Ciągle chwalą wszystko, co 
zobaczą. Istnieje inna kategoria ludzi, którzy 

wadę nazywają wadą, a dobro – dobrem. 
Trzecia kategoria ludzi zawsze znajduje wady, a 

nigdzie nie dostrzega dobra. Czwarta kategoria 
ludzi nawet dobre czyny postrzega jako złe i 
obwinia wszystkich w koło. Ludzi pierwszych 

trzech kategorii można tolerować. Ci z czwartej 
są jednak tak źli, że nawet demony są od nich 

lepsze. 

 
Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta! 
Człowiekowi na tym świecie nie jest łatwo wieść satysfakcjonujące 

życie. Uczeń w szkole codziennie uczy się nowych lekcji i co rok w nowej 
klasie. Nie zdarza się, by przez wszystkie lata siedział w jednej klasie i ciągle 
uczył się tej samej lekcji. Podobnie, każdy sadhaka (aspirant duchowy) na 
ścieżce duchowej powinien dzień w dzień przyglądać się swojej sadhanie 
(praktyce duchowej) i sprawdzać, czy jest poprawna oraz czy on sam robi 
postępy. Jeśli coś jest niezadowalające, powinien skorygować swoje idee i 
postawę. Sadhaka nie powinien stale pozostawać na ścieżce dwoistości. 
Powinniśmy przejść z pierwszego etapu dwoistości na drugi, który 
nazywamy warunkową niedwoistością. Jest to obowiązek każdego sadhaki. 
Oddawanie czci Bogu przez ofiarę z kwiatów i kadzidełka jest tylko 
pierwszym krokiem sadhany. Sadhaka o dobrych cechach i świętym umyśle 
zawsze wzrasta w duchowości. Obowiązkiem każdego sadhaki jest stała 
poprawa od pierwszego kroku. Nie powinien spędzać całego życia na 
odprawianiu Bogu zewnętrznej pudźy i pozostawaniu początkującym. 
Sadhaka powinien dążyć do poprawy swojej mentalnej postawy. 

Bhagawad Gita określa ahinsę (niekrzywdzenie) pierwszym kwiatem 
składanym w ofierze. Drugim kwiatem nazywa panowanie nad zmysłami. 
Trzeci i dalsze kwiaty to współczucie, wyrozumiałość, pokój, tapas 
(wyrzeczenia), dhjana (medytacja) i prawda. Gita uczy, że Boga należy czcić 
przez ofiarowanie tych ośmiu kwiatów i połączyć się z Nim dzięki takiemu 
pełnemu błogości doświadczeniu. Człowiek jednak oddaje Bogu cześć, 
spędzając mnóstwo czasu na zbieranie i ofiarowanie kwiatów, które po 
krótkim czasie więdną. Potem te krótkotrwałe zwykłe kwiaty stają się 
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nieświeże i bezużyteczne. Jak mielibyśmy dostąpić prawdziwej błogości, 
używając do oddawania czci Bogu tak nietrwałych kwiatów? Ponadto, te 
zwykłe kwiaty pochodzą z Jego stworzenia. Nie zostały one stworzone przez 
człowieka dla dobra człowieka, lecz przez Boga. Co jest więc specjalnego w 
tym, że ofiarujecie takie kwiaty Bogu? Zasługę z takiej ofiary ma drzewo, 
które dało wam te kwiaty. Co wy z niej zyskujecie? Zamiast tego powinniście 
ofiarować Bogu owoce swojej sadhany, owoce, które rodzą się osobistego 
prowadzenia praktyki duchowej, owoców, które rodzą się z własnego życia. 
Te owoce to dobre zachowanie, prawda, dobre obyczaje, miłość itd. Trzeba je 
wyhodować poprzez wysiłek wkładany w sadhanę. Takie owoce 
powinniście ofiarować Bogu. Gdy ofiarujecie owoce wyhodowane dzięki 
własnej sadhanie, zasługi spłyną na was. Na początkowych etapach takie 
pudźe z kwiatami zerwanymi z drzewa są niezbędne. Jednak trwanie przy tej 
procedurze przez całe życie byłoby niewłaściwą sadhaną. Byłoby to jak 
siedzenie w szkole w tej samej klasie przez całe życie. Ponieważ naszego 
życia ubywa z dnia na dzień, powinniśmy sięgać przez sadhanę coraz 
wyższych szczebli na duchowej drabinie. Bogu powinniśmy ofiarować 
esencję dobrych cech, dobre idee i miłość, do których doszliśmy własną 
sadhaną. Na dobrym zachowaniu jednostki skorzysta sam świat. Gdy ogień 
zajmie jedno drzewo w lesie, pożar nie zatrzyma się na tym szczególnym 
drzewie, lecz rozprzestrzeni się i strawi cały las. Podobnie, gdy jedna osoba 
ma złe cechy, poza zrujnowaniem siebie, zepsuje też całą społeczność. Z 
drugiej strony, gdy drzewo okryje się dobrymi kwiatami, rozprzestrzeniając 
dobry zapach, obejmie nim cały obszar. Podobnie też, osoba o wysokim 
standardzie zachowania nie tylko poprawi siebie, ale również całą 
społeczność wokół siebie. Tylko nasze cechy odpowiadają za osiągane 
poważne stanowisko lub niski status. Nasze dobro i nasze zło zawierają się w 
naszych cechach. Czynnikiem odpowiedzialnym jest przy tym samolubstwo. 
Dopóki jest ono obecne, człowiek nie może doświadczać żadnego rodzaju 
szczęścia. Cecha samolubstwa ma demoniczną naturę. Nie zważa na szczęście 
czy dobro innych. Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta, musicie 
wyzbyć się tego samolubstwa. Powinniście rozwijać postawę 
bezinteresowności i boskiej miłości. Jeśli chcecie pozbyć się samolubstwa, 
powinniście rozwijać takie cechy jak sat, ćit i ananda (prawda, świadomość i 
błogość). Ich nie nabywa się skądś z zewnątrz – są w nas obecne w sposób 
naturalny. Cecha prawdy znajduje się w nas, ale niekiedy, na skutek 
posiadania złych cech, zakrywamy tę prawdę. Gdyby jej nie było, jak 
mogłaby się przejawiać w pewnych sytuacjach? Prawda jest w nas obecna w 
utajonej, ale promiennej postaci. Ćit reprezentuje świadomość. Używamy jej 
wielokrotnie w celu odróżnienia dobra od zła. Gdyby jej nie było, w ogóle 
nie moglibyśmy niczego dociekać. A więc, cecha ćit jest też w nas obecna w 
utajonej formie. Także ananda, czyli błogość, jest w nas obecna. Dowodzi 
tego fakt, że czasami czujemy się szczęśliwi. Słońce i księżyc cały czas jasno 
świecą, ale gdy pojawia się gruba warstwa chmur, nie możemy ich zobaczyć. 
Podobnie, na niebie naszego serca stale obecne są boskie cechy sat, ćit i 
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anandy, ale gdy mamy złe cechy, takie jak samolubstwo i ego, pełnią one 
funkcję chmur i przesłaniają dobre cechy. Zatem, powinniśmy rozwijać 
boskie cechy, takie jak sat, ćit i ananda. 

Ludzkie ciało nie jest zwyczajną rzeczą. Jest jak świątynia Boga. Jest też 
jak rydwan dla Boga. Rydwan ten nie może być pusty. W rydwanie 
przebywa Bóg w postaci atmy. Mówimy, że w młodym ludzkim ciele 
mieszka stary, gdyż wieczny, Bóg. W tej boskiej świątyni, w ludzkim ciele 
mieszka promienna atma. Tak jak każda rzeka płynie, by połączyć się z 
morzem, ludzkie życie też musi płynąć, by połączyć się z ostatecznym celem, 
oceanem boskości. 

Oto przykład. Promienie słońca padają na ocean i zamieniają wodę w 
parę. Gdy spróbujemy wodę pobraną bezpośrednio z oceanu, okaże się słona. 
Ale gdy oceaniczna woda pod wpływem promieni słonecznych zamieni się 
w parę, a potem w chmury i deszcz, woda deszczowa będzie słodka. 
Powinniśmy zastanowić się nad pytaniem, skąd woda deszczowa nabiera 
słodkiego smaku, podczas gdy oceaniczna jest słona. Wodę z oceanu można 
porównać do wiedzy otrzymanej z książek, a wodę deszczową – do wiedzy 
zdobytej z doświadczenia. Gdy promienie słoneczne padają na wodę 
oceaniczną, ta zamienia się na chmury, które można porównać do prawdy. Z 
chmur, które nazwaliśmy prawdą, powstają krople deszczu, który nazwiemy 
miłością. Krople miłości zbierają się, tworząc rzekę błogości. Rzeka błogości, 
składająca się z kropli miłości, łączy się z powrotem z oceanem. Innej 
alternatywy dla tej wody nie ma, dlatego mówi się, że wszystkie rzeki muszą 
połączyć się z oceanem. Woda, która spadła na ziemie, musi ostatecznie 
połączyć się z oceanem. Ale dzisiaj człowiek zapomniał o swoim ostatecznym 
celu i goni za iluzjami. Obecnie ludzie nie wiedzą, skąd przyszli i dokąd 
zmierzają. Gdy wysyłamy list, musimy na kopercie napisać adres nadawcy 
lub odbiorcy. Gdy obu nie ma, list trafi po prostu do kosza na śmieci. Zatem, 
powinniśmy wiedzieć, skąd nasz list życia przyszedł lub dokąd ma dojść. 
Życie, które nie jest świadome ani pochodzenia, ani przeznaczenia, jest tylko 
stratą czasu. Jeśli człowiek z czasu spędzanego na myśleniu o najbliższych, 
przyjaciołach i innych, z czasu spędzanego na myśleniu o zdobywaniu 
bogactwa i sławy przeznaczy choćby jego ułamek na myślach o Bogu, nie 
będzie musiał stawać twarzą w twarz z piekłem. Dla takiej osoby otworzą się 
bramy nieba. Niedobrze spędzać cały czas na złych myślach o innych. Zawsze 
lepiej myśleć o Bogu zamiast o innych. Tak więc, trzeba rozwijać te trzy 
boskie cechy – sat, ćit i anandę. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak 
rozwijać te cechy. Musimy stać się ludźmi o dobrych cechach. Te święte 
cechy zaczną w nas kiełkować dzięki dobremu zachowaniu. Dopóki 
utrzymujemy przywiązania do świata wokół nas, nie możemy posiąść tych 
dobrych cech. Dopóki oczy patrzą na złe rzeczy, uszy słuchają złych rzeczy, 
słowa wyrażają krytykę innych, dopóki mamy tak wadliwe postrzeganie i 
mowę, nigdy nie zdołamy rozwinąć dobrego zachowania. Z drugiej strony, 
jeśli poddamy Bogu nasze narządy zmysłowe, dobre zachowanie możemy 
zyskać przez łaskę Boga. Chociaż tych cech nie da się łatwo osiągnąć, 
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niemniej człowiek może je zdobyć dzięki wysiłkowi. O zdobycie łaski Boga 
dobrym zachowaniem musimy walczyć, nie bacząc na pochwały czy 
potępienie, zyski czy straty, cierpienia czy przyjemności. 

Gopiki poddały całe swoje życie Krisznie. Kiedyś Radha powiedziała, 
że w jej życiu nie ma niczego innego. Stwierdziła: „Chociaż na tym świecie 
nie mam nawet schronienia, znoszę to życie dla ciebie. Nie przeżyję, jeśli 
zostanę od ciebie oddzielona choćby na chwilę. Jesteś dla mnie jak gałki 
oczne. W moich myślach jesteś zawsze jak małe dziecko. Bez ciebie nie 
mogłabym żyć.” Skoro gopiki traktowały Krisznę jako dziecko, czy ich 
oddanie w ogóle mogłoby przyjąć grzeszną postać? Jeśli chcemy zrozumieć 
świętą treść Bhagawaty, możemy to zrobić tylko przez oddanie. Jeśli zaś 
mamy wypaczone widzenie i z nim spróbujemy zrozumieć Bhagawatę, ją też 
zobaczymy wypaczoną. Jakie macie myślenie, taki skutek. Skutek będzie 
oparty o myśli, jakie dana osoba pielęgnuje. Radha określiła Krisznę jako 
swoją gałkę oczną. W tym również tkwi ukryte znaczenie. Gdy stoicie przede 
mną, a ja przed wami, w sposób naturalny widzę moje odbicie w waszych 
oczach, a wy swoje w moich. Gdy nie patrzymy na siebie, ani wy nie 
możecie zobaczyć swojego odbicia w moich oczach, ani ja mojego w waszych. 
Zatem, to stwierdzenie Radhy oznacza, że gopiki i Kriszna są nierozłącznie 
umiejscowieni blisko siebie. Kriszna jest obecny w ich sercu tak, jak gdyby 
był wydrukowany na papierze ich serca. Swoje myśli skupiają na 
zewnętrznym imieniu i formie Kriszny. Wszystkie prace poświęcają jemu. W 
swoich umysłach mocno osadziły oddanie jemu. Właśnie dlatego były 
zdolne do takiego poświęcenia i poddania się. Krisznę doświadczały całym 
umysłem. My dzisiaj mamy natomiast wypaczone własne oddanie i 
wypaczony obraz oddania Radhy. Możemy ubierać się tak jak Radha i 
mówić tak jak Radha, ale serca nie możemy uczynić takim jak Radhy. Jednak 
nawet jeśli nie przyjmiecie tych zewnętrznych form imitujących Radhę, gdy 
zdołacie uczynić swoje serce takim jak Radhy, wtedy Kriszna w nim 
zamieszka. Niestety, nasze całe życie opiera się na działaniu na pokaz i do 
tego z takiego postępowania zdajemy się czerpać przyjemność. 

Uczniowie, ignorancją jest porzucenie ptaka, którego macie w ręce, i 
pogoń za ptakiem w buszu. Bóg nie istnieje w jakimś oddzielnym miejscu 
poza wami. Gdy zwrócicie swoje widzenie i myśli do wewnątrz siebie, 
zobaczycie tam boskość. Chociaż na początku przyjmujemy zewnętrzne 
działania, powinniśmy pójść dalej do wyższego etapu. Kiedy mamy się 
wznieść, jeśli stale będziemy pozostawać na tym pierwszym etapie? Nasze 
życie stanie się celowe tylko wtedy, gdy dostrzeżemy potrzebę wzniesienia 
się. Posiadane idee odchodzą od nas niczym zimny wiatr lub chmury. Nasze 
życie zgaśnie ze starości tak jak kwiat, który rozkwita rano i więdnie 
wieczorem. Zapominamy o naszych obowiązkach. Nieszczęściem jest to, że 
otrzymawszy tak świętą sposobność, marnujemy to życie w pogoni za 
bezużytecznymi rzeczami. 

Przez miniony miesiąc uczyliśmy się o świętości Bhagawaty. Musimy 
nauczyć się poddawać Bogu wszystkie czyny. Dopiero wtedy możemy 
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powiedzieć, że czegoś się nauczyliśmy. Przywiązanie do ciała powinno 
stopniowo rozluźniać się. Powinniśmy dojść do etapu, na którym 
zaakceptujemy w każdym obecność aspektu Kriszny. Wielokrotnie mówiłem, 
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. Jeśli 
całe życie spędzicie z tym swoim przekonaniem, tj. myśląc, że jesteście 
ciałem, jak moglibyście w ogóle myśleć o Bogu? Zewnętrzne przejawy 
oddania powinniśmy stopniowo przekształcać w prawdziwe wewnętrzne 
oddanie.  

Wspomnieliśmy, że ahinsa jest pierwszym kwiatem w oddawaniu czci. 
Na ogół myślimy, że ahinsa to niekrzywdzenie istot żywych. Ale ona znaczy 
nie tylko to. Ahinsa to nawet złe widzenie, złe słuchanie i zła mowa. W 
rzeczywistości znaczy ona, że nie powinniście krzywdzić nikogo swoim 
patrzeniem, słuchaniem lub mową. Budda powiedział: Ahinsa paramo 

dharma (niekrzywdzenie najwyższą dharmą). Na tym powiedzeniu Buddy 
Gandhi oparł swoją ścieżkę życia. Ahinsę interpretował jako nieczynienie 
krzywdy w stosunku do żadnej istoty żywej. Po pewnym czasie zdał sobie 
sprawę, że hinsę (krzywdę) wyrządza się także patrzeniem, słuchaniem i 
mową. Kiedyś krowa, którą się opiekował poważnie zachorowała. Kilku 
weterynarzy obejrzało tę krowę i stwierdziło, że nie będzie żyła zbyt długo. 
Gdy Gandhi to usłyszał, zaproponował danie zastrzyku, kończącego jej życie. 
Zrobił to dlatego, że uznał, że nawet patrzenie na cierpiącą krowę jest hinsą 
dla kogoś, kto patrzy na to cierpienie. Ahinsę powinniśmy interpretować jako 
niewyrządzanie hinsy, czyli krzywdy żadnej istocie w żaden sposób. 

Młodzi uczniowie i studenci, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, 
powinni być gotowi na włączenie się w społeczeństwo i prowadzenie 
właściwego rodzaju służby. Przede wszystkim powinniście zrozumieć świętą 
naturę swojego kraju. Powinniście szanować dharmę, czyli prawość, oraz 
świętość tego kraju. Zaraz po urodzeniu dziecko rozpoznaje ojca i matkę. 
Także historię i kulturę naszego kraju powinniście traktować tak jak ojca i 
matkę. Dzisiejsi studenci nie znają historii swojego kraju, a jeszcze mniej 
wiedzą o jego kulturze. Znaczy to, że dzisiejsi studenci znajdują się w tak 
nieszczęsnym położeniu, że nie potrafią rozpoznać własnych rodziców. 
Prawdę mówiąc, ojczyzna jest nawet ważniejsza niż rodzice, którzy dali wam 
życie. Uczniowie i studenci powinni zrozumieć, że ciało jest tylko odbiciem 
kraju. Społeczeństwo znajduje się w bardzo złym stanie. Świętość naszej 
kultury zaczyna się brukać. Studenci powinni przystąpić do ożywiania tej 
świętości. 
. 
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31. Brahman to ananda 
 

Nasza ojczyzna wydała na świat licznych 

wielkich ludzi, którzy rozsławili ją po wszystkich 
kontynentach. Ustanowiliśmy niepodległość po 
przepędzeniu obcych władców i zyskaliśmy 

wielki szacunek dzięki wiedzy i nauce. Nasz kraj 
słynie też ze sztuk pięknych, świętych pism, 

kultury i tradycji. Ponieważ urodziliście się w 
tym wielkim kraju, odpowiedzialność za 
podtrzymanie jego chwalebnych tradycji 

spoczywa na waszych barkach, chłopcy i 
dziewczęta. 

Dam wam w jednym zdaniu kwintesencję całej 
wedanty: atma jest obecna we wszystkich 
żywych istotach, jest jedna i tylko jedna i nie jest 

różna od was. 

 
Było wczesne rano. Otoczenie i chłody wietrzyk wprawiały umysł w 

swobodny nastrój. Wschodzące słońce nadało całemu niebu złoty kolor. W 
tej spokojnej atmosferze w umyśle Bhrigu pojawiła się myśl. W istocie, w tej 
świętej atmosferze jego umysł ciągle kreował święte myśli. „Kim jest 
brahman? Kto tego brahmana odkrył? Co składa się na brahmana? Kto 
odpowiada za całe to stworzenie?” Takie myśli nieustannie nurtowały Brighu 
i napełniły go pragnieniem poznania odpowiedzi. Podjął mocne 
postanowienie zdobycia odpowiedzi na te pytania. Niezdolny dłużej opierać 
się temu pragnieniu udał się do ojca, Waruny, który wiedział wszystko. 
Poprosił go o przekazanie wiedzy, której poszukiwał. Waruna nie miał nic 
przeciwko udzielaniu odpowiedzi na takie pytania, ale w tamtych czasach 
powszechnie przyjmowano, że w przypadku tego rodzaju pytań, odpowiedzi 
uczeń powinien znaleźć sam. Gdy guru rozprasza wątpliwości ucznia zaraz 
jak się pojawią, uczeń traci zdolność samodzielnego szukania odpowiedzi. 
Każda osoba musi otrzymać niezależność poszukiwania odpowiedzi na takie 
pytania i zaspokajania swojej ciekawości. Waruna chciał stworzyć tę 
możliwość Brighu, dlatego dał mu tylko ogólną podpowiedź, mówiąc: 
„Brahman jest tym, w którym całe stworzenie miało początek i z którym ono 
się połączy. On też podtrzymuje całe stworzenie.” Otrzymawszy takie 
wskazówki, Brighu wrócił do lasu i po wielu przemyśleniach doszedł do 
wniosku: annam brahma (pożywienie to brahman). Rozumował, że człowiek 
rodzi się z pożywienia, żyje odżywiając się nim, ono go podtrzymuje i 
ostatecznie umiera z powodu tego, co jadł. Uznał więc, że pożywienie to 
forma brahmana. Wrócił do domu i spytał ojca, czy to, co wymyślił jest 
prawdą, czy tylko odbiciem jego ignorancji. Ojciec odrzekł, że syn jeszcze nie 
rozpoznał prawdziwego znaczenia brahmana i zasugerował, aby wrócił do 
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lasu szukać dalszych odpowiedzi. Brighu tak też uczynił i znów 
kontemplował przez pewien czas. Zastanawiał się, czy człowiek może żyć o 
samym pożywieniu. Czy ciało może cieszyć się podsuwanym mu 
pożywieniem, jeśli nie ma w nim życia? Uznał, że życie jest ważniejsze od 
pożywienia i stwierdził: pranam brahma (życie to brahman). Do tego 
samego wniosku dochodził po kilku innych rozumowaniach, więc znów 
wrócił do ojca. Jednak i tym razem ojciec powiedział, że ta odpowiedź nie 
jest poprawna i zaproponował mu dalsze dociekania. W tym miejscu 
możemy się zastanawiać, czy jest właściwe, by ojciec ciągle odsyłał syna do 
lasu bez udzielenia poprawnej odpowiedzi. Ktoś, kto szczerze szuka prawdy, 
powinien być gotowy na pokonywanie wszelkich trudności na drodze do 
niej. Nauczyciele tamtych czasów wierzyli, że każda osoba – zarówno syn, jak 
i ktokolwiek inny – powinna sama podjąć się trudu niezbędnego do 
poznania prawdy. Tego przestrzegali wszyscy guru owych czasów. Brighu 
wrócił do lasu i dalej podejmował liczne próby zrozumienia prawdy o 
brahmanie. Zadał sobie pytanie, czy jeśli człowiek ma życie i pożywienie, 
będzie szczęśliwy i zadowolony. Czy można twierdzić, że człowiek rodzi się 
tylko dla pożywienia i snu. Doszedł do wniosku, że do zrozumienia życia 
niezbędny jest umysł. Gdyby go nie było, nie moglibyśmy zrozumieć 
ludzkiej natury. Nie moglibyśmy zrozumieć związku, jaki istnieje między 
ludźmi. To wyłącznie umysł odpowiada za zniewolenie i wyzwolenie 
człowieka. W ten sposób wyciągnął wniosek, że umysł to forma brahmana. 
Wrócił do ojca i przedstawił mu swój wniosek. I znów ojciec powiedział, że 
powinien wrócić do lasu i szukać prawdy. Po powrocie Brighu pomyślał, że 
nawet gdy człowiek ma pożywienie, dostatek i umysł, jego życie będzie 
bezużyteczne, jeśli nie będzie posiadał zdolności rozróżniania dobra i zła. 
Uznał więc, że buddhi (intelekt) jest brahmanem. On sam wyraził to 
słowami widźńanam brahma (rozróżnianie to brahman). Gdy pojawił się 
przed ojcem i zakomunikował mu swój wniosek, ojciec wciąż był 
niezadowolony i zalecił dalsze dociekania. Bhrigu jeszcze raz wrócił do lasu. 
Tak gorące pragnienie znalezienia odpowiedzi jest cechą charakterystyczną 
dźidźńasu (osoby dociekającej). Bez tej koncentracji nie można dojść do 
prawdziwego zadowolenia. Dzisiaj skupiamy się na nietrwałych i 
przelotnych rzeczach. Dawniej maharszi i uczniowie bardzo głęboko skupiali 
się na danym przedmiocie. Jest to prawdziwy cel człowieka. Jest to tajemnica 
człowieka i powinno być ostatecznym jego celem. Otrzymawszy ludzkie 
narodziny, człowiek powinien starać się zrozumieć boskość. Bhrigu 
kontynuował dociekania i w końcu doszedł do wniosku, że niezależnie jak 
ktoś jest uczony, zmarnuje życie, jeśli nie będzie miał błogości i szczęścia. 
Celem życia jest ananda i życie pochodzi z anandy. Tak jak bańka na wodzie 
rodzi się z wody, rośnie dzięki wodzie i zlewa się z wodą, tak człowiek musi 
rodzić się z anandy, podtrzymywać się anandą i ostatecznie połączyć się z 
anandą. Bhrigu doszedł do wniosku, że ananda jest brahmanem. Napełniła 
go wielka ananda, której stopniowo jeszcze przybywało. Tym razem nie 
wrócił do ojca. Po kilku dniach ojciec sam przyszedł do niego. Bhrigu był 
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całkowicie pogrążony w błogości, a dla takiej osoby nie istnieje ani ojciec, 
ani matka, ani krewni. Ojciec rozpoznał ten stan błogości i pobłogosławił 
syna. 

Dawniej ojcowie i synowie wspierali prawdę. Dzisiaj, gdy dzieci zadają 
pytania o aspekt brahmana, rodzice tłumią ich ciekawość, mówiąc, żeby nie 
marnowały czasu na takie rzeczy. Mówią, że mogą zacząć o nich myśleć na 
starość. Wielu ludzi, którzy głoszą nauki o brahmanie, do niczego nie 
dochodzi, gdyż podporządkowali się doczesnym pragnieniom. Oto małe 
opowiadanie. Nanak szerzył święte idee o Bogu tak, że przyciągał do siebie 
nawet muzułmanów. Jego nauki nie kłóciły się z żadną religią, a ludziom 
jasno wskazywały ścieżki, którymi winni kroczyć. Po pewnym czasie 
niektórzy przywódcy religijni zaczęli obawiać się, że wszyscy muzułmanie 
przejdą na religię Nanaka. Kierowali zażalenia do króla Akbara i opowiadali 
niestworzone historie o Nanaku, które miały króla nastawić przeciwko 
niemu. Chcieli, żeby król ukarał Nanaka. Jednak Akbar miał bardzo baczny 
umysł i wielki szacunek dla wszystkich religii. Chociaż przywódcy religii 
skarżyli się na Nanaka, on im nie wierzył. Postanowił sam porozmawiać z 
Nanakiem i ocenić sytuację. Posłał po Nanaka, ale ten nie przyszedł na 
spotkanie z królem, który rządził materialnym światem. Powiedział, że 
pójdzie tylko do wielbicieli. Stwierdził, że jest wolnym człowiekiem w 
królestwie Boga i nie pójdzie do Akbara. Ta odpowiedź jeszcze bardziej 
wzburzyła przywódców religijnych. Planowali podjąć kolejne kroki, by 
zaszkodzić Nanakowi. Jednak Akbar wysłał wiadomość do Nanaka, że 
następnego dnia w meczecie będą prowadzone modły na cześć Boga i 
zaprosił go do udziału w tych uroczystościach. Wysłał też dla niego palankin. 
Nanak jednak uznał, że byłoby arogancją być zaniesionym do Boga w 
palankinie i do meczetu poszedł pieszo. Na długo nim inni przyszli do 
meczetu. on usiadł w kącie, gdzie nie rzucał się w oczy. Religijni przywódcy 
zaczęli recytować modlitwy. Zaraz na początku tych recytacji Nanak bardzo 
głośno roześmiał się. Wszyscy obecni mocno się na to zachowanie oburzyli. 
Nanak śmiał się tak głośno, że nawet modlitw nie dało się słyszeć. Po 
pewnym czasie modlitwy zaczął recytować Akbar, a Nanak śmiał się jeszcze 
głośniej. Wszyscy zebrani złościli się, że poniża nawet samego Akbara. Potem 
Akbar podszedł do Nanaka i cicho spytał go, dlaczego się śmieje podczas 
recytacji modlitw. Nanak powiedział: „Chociaż kapłan recytował modlitwy, 
myślami był w swoim domu, gdzie jego dziecko miało gorączkę. Jego umysł 
był skupiony na własnym domu. Przywódcą religijnym nie może być ktoś, 
czyj umysł mówi jedno, a on robi co innego. To w niczym nie pomaga.” 
Akbar podszedł do kapłana i spytał go, czy rzeczywiście podczas modlitwy 
myślał o synu. Kapłan przyznał, że syn miał wysoką gorączkę, więc myślał o 
nim podczas recytacji. Następnie Akbar spytał Nanaka, dlaczego dalej się 
śmiał, gdy on sam zaczął się modlić. Nanak powiedział: „Na pewno wiesz, 
dlaczego się śmiałem. Zanim tu przyszedłeś, król Pańćali przysłał ci wiele 
koni, a ty bardzo lubisz konie. Chociaż modliłeś się tutaj, myślami byłeś przy 
koniach, nieprawdaż?” Po tych wyjaśnieniach powodu śmiechu Akbar zaczął 



Seminaria Sai w Brindawanie, 1978  

 

150 | S t r o n a  

©Organizacja Sathya Sai  

rozpowszechniać jego religię i udzielał mu wszelkiego wsparcia. My podczas 
modlitw, zaraz gdy się zaczną, ciągle oganiamy się od komarów. Ponieważ 
dawniej przywódcy religijni, tacy jak Nanak, potrafili koncentrować się, 
nazywano ich mahatmami (wielkimi duszami). Ich myśli, słowa i czyny były 
w pełnej harmonii. Dzisiaj ludziom trudno jest nawet żyć po ludzku. Dzięki 
postępom w nauce człowiek nauczył się latać po niebie jak ptak, pływać w 
wodzie jak ryba, ale, niestety, nie nauczył się żyć na ziemi jak człowiek. Jeśli 
nie potrafimy żyć jak człowiek na ziemi, co takiego osiągamy, żyjąc jak ptak 
w powietrzu? Dlatego mówimy: „Ilu rodzi się jako ludzkie istoty? Ilu staje się 
ludzkimi istotami po urodzeniu? Ilu z nich, urodziwszy się ludzkimi istotami, 
porzuciło właściwe postępowanie? Skoro taką istotę nazywa się człowiekiem 
tylko z racji urodzenia, kim jest małpa?” Nikt nie staje się ludzką istotą tylko 
przez urodzenie, lecz swoim zachowaniem musi pokazać, że nią jest. Ciało 
może być ludzkie, ale w ogóle nie ma w nim prawego postępowania. 
Powinniśmy więc kształtować się na ludzkie istoty. 

Oto przykład. Mamy tu mikrofon. Gdy nie ma w nim prądu, jest on 
bezużyteczny. Podobnie, ciało ludzkiej istoty ma jakieś jej cechy tylko wtedy, 
gdy jest w nim prąd w postaci boskości. Ciało jest aspektem negatywnym, a 
boskość w ciele – pozytywnym. Coś dobrego może się pojawić tylko wtedy, 
gdy oba aspekty wystąpią razem. Ale dzisiaj ten negatywny aspekt ma się 
dobrze, a pozytywnego całkowicie brakuje. Jak możemy liczyć na rozwój 
prawego postępowania w takim ciele? Łatwo zrozumieć, dlaczego zanikła 
prawość. Jak sprawiedliwość i prawda mogłyby choćby przetrwać przy was, 
jeśli w głowie macie złe myśli, jeśli uszy chcą słuchać złych rzeczy, jeśli 
chcecie wścibiać nos w działania innych. Jeśli chcemy żyć jak ludzkie istoty, 
powinniśmy, być może z pomocą starszych, przyjąć jedną lub dwie z dobrych 
rad i praktycznie stosować je w codziennym życiu. 

Uczniowie i studenci, w świętej historii naszej ojczyzny pojawiły się 
takie święte teksty jak Ramajana i Mahabharata. 90 % młodzieży nie ma 
pojęcia o tych świętych księgach. Jak możecie nazywać się obywatelami 
Bharatu, jeśli urodziwszy się tutaj, nie znacie świętości tego kraju? 
Niewątpliwie powinniście poznać chwałę i świętość swojej ojczyzny. Jeśli 
tego nie zrobicie, wasze życie będzie czymś na podobieństwo żyjącej śmierci. 
Mam nadzieję, że przynajmniej od dzisiaj przyjmiecie tę świętą prawdę i że 
będziecie gotowi służyć społeczeństwu przez organizacje Sai. Powinniście 
rozumieć, że organizacje Sai reprezentują wszystkie religie. Jeśli nie będziecie 
praktykować tego, czego nauczyliście się tutaj, wasz miesięczny pobyt w tym 
miejscu nie będzie miał sensu.  
. 
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32. Dla młodych ludzi najważniejsze jest  
panowanie nad zmysłami  

 

Miłości w czystej postaci jest brahmanem; 

brahman jest pełen boskiej miłości. Gdy miłość 
łączy się z miłością, staje się dyscypliną. Gdy 

ktoś jest pełen miłości, ma prawo być na własny 
sposób wyjątkowy. 

Ta nasza wielka ojczyzna zyskała sławę daleko 
poza jej granicami. Ten wielki kraj pokonał 
zachodnich władców i zdobył wolność. Kraj ten 

znany jest ze sztuk pięknych i kultury. Znany jest 
ze swoich tradycji i śastr. Na ludziach, którzy 

rodzą się na tej ziemi, spoczywa 
odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji i 
dharmicznej reputacji. Młodzi uczniowie u 

studenci, ta odpowiedzialność spoczywa na was. 

Niezależnie jakie macie wykształcenie, bez satji, 
premy i śanti (prawdy, miłości i pokoju) jego 
wartość jest zerowa. Niezależnie jak ważne 

zajmujecie stanowisko, bez satji, premy i śanti 
skutek jest zerowy. Satja, dharma, prema i śanti 
stanowią cztery filary jako fundamenty pałacu 

sanatana dharmy (odwiecznej ścieżki prawości). 
Jakąż inną prawdę mogę wam przekazać, o 

dobrzy ludzie, którzy tu się zgromadziliście. 

 
Drodzy uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta, nauczyciele, ludzie 
administrujący oświatą! 
Dzisiaj stają przed nami liczne problemy, a mamy bardzo niewielu 

przywódców, którzy mogą pomóc naprawić tę sytuację. Każdy aspekt i sfera 
życia roi się od problemów. Nawet edukacja nie jest w stanie pomóc w ich 
rozwiązywaniu, gdyż jej ideały przyjęły wypaczoną postać. 

Twórcze możliwości, jakie powinny charakteryzować dziedzinę 
edukacji, rozpadły się na kawałki. Człowiek podróżuje ścieżką, na której nie 
potrafi rozpoznać swojej prawdziwej ludzkiej natury. Dzisiaj całe pole 
edukacji zdaje się pokrywać gruby koc. Niemądrze jest myśleć, że pożywienie 
wzięte z takiego surowego koca nie będzie zawierać cząstek bawełny czy 
włókna. Jeśli jednak tak myślimy, jest to wiara oparta na ułudzie. Dzisiejsza 
ludzka natura doszła do tego, że nie możemy w niej dostrzec żadnego ducha 
poświęcenia ani przywiązania do prawdy. W tej sytuacji uczniowie i 
studenci powinni wstępować w sfery spraw materialnych, etycznych i 
duchowych jako idealne przykłady. W rzeczy samej, te letnie seminaria 
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organizujemy w takim właśnie celu i z taką nadzieją. Esencją właściwej 
edukacji jest to, że powinna pozwolić wam stanąć o własnych nogach. Dobra 
edukacja ma pozwolić wam wyzbyć się wszelkiego rodzaju zniewolenia. 
Celem właściwej edukacji powinno być umożliwienie wam dostrzeżenia 
własnej boskiej jaźni. Gdy człowiek traci zdolność do poświęcenia i 
bezinteresownego postępowania, zdobyta przez niego edukacja staje się 
krańcowo bezużyteczna. 

W Bharacie intensywna praca jest uznawana za główną jadźnię 
(ofiarę). Potrzebujemy wielu ludzi, którzy zechcą wykonywać ciężką pracę. 
Postanowienie porzucenia lenistwa i włączenia się do wytężonej pracy 
powinno zakiełkować w was wszystkich. Kultura Bharatu i tradycje naszego 
kraju powinny wzbudzać w nas ducha wiary, dzięki czemu powinniśmy 
dostrzec świętość własnej jaźni. Obszar polityki, materialnego powodzenia a 
nawet wykształcenie nie gwarantują nam drogi na skróty. Niezbędne są 
tolerancja, święte poglądy i wytężona praca, które stanowią jedyną ścieżkę 
prowadzącą do naszego celu. Musimy odsunąć ego. Musimy akceptować 
świętość. Musimy uznawać braterstwo człowieka i ojcostwo Boga. Ten 
święty kraj Bharat będzie prosperował i pomaszeruje ku wspaniałości tylko 
wtedy, gdy pójdziemy taką ścieżką. Uczniowie i studenci muszą przebyć 
długą drogę w swoim życiu. Powinni z odwagą pójść tą boską ścieżką i stać 
się tolerancyjni oraz pielęgnować dobre i pożyteczne idee. Powinni stać się 
bohaterami i rugować ze społeczeństwa niesprawiedliwość, nieżyczliwość i 
nieprawdę. Nie powinni stać się tchórzami. Powinni pozbyć się słabości i 
wykonać skok do przodu z wiarą w Boga i pomagać społeczeństwu. Gdy 
zapalimy jedną lampę w domu, cała ulica zostanie oświetlona. Podobnie, 
gdy każdy uczeń i student będzie miał w swoim sercu jasne światło, 
niewątpliwie poprowadzi ono całą społeczność od ciemności ku światłu. 
Dzisiaj ta młodzież jest nieodpowiedzialna albo na skutek słabości, albo 
złych idei w ich umysłach. Ich niedojrzałe umysły i delikatne serca 
sprawiają, że angażują się w politykę i buntują. Powinni sami zdecydować, 
jaką drogą chcieliby pójść i jaki cel osiągnąć i zgodnie z tą decyzją 
pokierować swoim postępowaniem. Służbę społeczności powinni traktować 
jako swój główny cel. Muszą rozwijać dyscyplinę i wierność świętej pracy; 
dyscyplina jest najważniejsza. Powinni szanować swoich rodziców i swoją 
ojczyznę. 

W tej spokojnej atmosferze przez miesiąc słuchaliście o świętych ideach 
przedstawianych przez uczonych i starszych o czystym umyśle. To, czego się 
tutaj dowiedzieliście i czego doświadczyliście oraz błogość, jaką się 
cieszyliście, powinniście rekapitulować i wspominać przez całe swoje życie. 
Gdy będziecie mieli jakiś problem, powinniście próbować rozwiązać go w 
sposób pokojowy. Nie powinniście każdego problemu przekształcać w gwałt. 
Nie powinniście przynosić wstydu całemu krajowi przez hołdowanie 
indywidualnym ideom i samolubnym interesom. Powinniście mieć na 
widoku pokój świata. W indywidualnych przypadkach mogą pojawiać się 
problemy. Jest to dla was naturalne. Dlatego bardzo ważne jest panowanie 
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nad zmysłami. W istocie w tym kryje się podstawowa różnica między 
człowiekiem a zwierzęciem. Człowiek może być lepszy od zwierzęcia tylko 
wtedy, gdy potrafi zapanować nad zmysłami. Nie należy pozwalać 
umysłowi na swobodę. Należy go kontrolować i ćwiczyć w taki sposób, by 
stał się wam podporządkowany. W tym celu niezbędny jest jakiś stopień 
jogi. Powinniście rozwijać zdrowy i święty umysł. Nasz kraj będzie mógł 
kroczyć ścieżką pomyślności tylko wtedy, gdy zdołacie tego dokonać. Jeśli 
pójdziecie złą ścieżką, ojczyzna ucierpi na tym tysiąc razy bardziej niż to, co 
cierpią rodzice w przypadku braku postępów w waszej nauce. Każde z was 
powinien ukształtować siebie na idealny przykład. Wiele razy mówiłem 
wam, że niesprawny samochód, który trafia do naprawy i wymiany różnych 
części, takich jak nakrętki, sworznie, śruby itd., po remoncie, gdy wróci do 
domu, powinien być w dobrym stanie. Podobnie i wy przybyliście tutaj, 
gdyż potrzebowaliście naprawy. Przybyliście tutaj miesiąc temu jako 
niesprawne samochody. Na tych warsztatach byliście naprawiani i wasze 
stare i niskie ideały zostały wymienione. Gdy wrócicie do domów, 
powinniście postarać się kierować samochodem swojego życia z czystymi 
ideami i dobrym zachowaniem. Już nie powinniście mieć wypaczonego 
widzenia, wypowiadać złych słów czy żywić złych myśli. Powinniście 
wykonywać dobrą pracę i stać się przykładem dla innych. Jaka byłby korzyść 
z waszego uczestnictwa w tych letnich seminariach, gdybyście po powrocie 
do domu dalej zachowywali się po staremu, z dawnymi nawykami? 
Dawalibyście tym także zły przykład swoim kolegom i koleżankom. 
Stracilibyście dobrą reputację. Stracony byłby wasz czas, wysiłki i siły 
fizyczne i stałyby się grzeszne. Uczniowie i studenci, to, czego się 
nauczyliście, co nabyliście i zobaczyliście przez ten ostatni miesiąc, powinno 
znaleźć praktyczne zastosowanie w całym pozostałym życiu. W tym miesiącu 
uczono was wielu rzeczy, które powinniście znać i praktykować na co dzień. 
Nie powinniście myśleć, że te seminaria już się skończyły. Edukacja, którą 
musicie posiąść, trzeba zdobywać stale i przez całe życie. Nie myślcie, że jutro 
was żegnamy. To miejsce zawsze z radością wita święte idee i święte myśli. 
Jeśli przeżyte tu doświadczenia odcisnęliście na swoich sercach, nabyte tutaj 
dobro już na zawsze pozostanie przy was. Duchowe aspekty wykraczają 
ponad sprawy światowe. Wszędzie, gdzie pójdziecie, wyniesione stąd 
doświadczenia przyjdą wam z pomocą w chwilach potrzeby. Wielu starszych 
mówiło wam o ideałach. Powinniście postarać się zastosować je w praktyce. 
Mam nadzieję, że tak postąpicie i błogosławię wam, abyście temu podołali. 
. 


