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1. Obowiązek uczących się 
 

Wpływ zachodniej edukacji spowodował osłabienie 
zainteresowania językiem sanskryckim. Doprowadził do 

zaniku domowego szczęścia i erozji zasad arya 
(prawdziwej) dharmy. Ludzi urzeka obcy wygląd i 
zachowanie, a mówienie językiem ojczystym uważają za 

wadę. Niechętnie honorują normy etykiety, zaś szacunek 
dla nauczycieli i starszych jest dla nich zbyt dużym 

ciężarem. Bojaźliwość jest powszechna i stała się 
zaraźliwa. 

Kto zajmie się domem i wypełni domowe obowiązki, 

jeśli kobiety gromadnie pójdą do urzędów i podejmą 
pracę? Kto wykona zajęcia domowe, gdy zarówno mąż, 

jak i żona, zajmą się pracą? Kto będzie uczył dzieci, gdy 
matki pójdą do szkół uczyć dzieci innych? Kto zajmie się 

kuchnią, gdy kobiety wezmą książki i będą robiły to, co 
mężczyźni? Dzięki temu, że kobiety zatrudniają się, w 
rodzinie jest mniej finansowych problemów, ale pojawiają 

się liczne inne trudności odbierające im szczęście. 
 

 

Ucieleśnienia miłości – uczniowie, studenci, nauczyciele i patroni edukacji! 
Bharat (Indie), uznawany za kolebkę duchowości, jest świadkiem 

upadku prawości i stopniowo stał się istną siedzibą demonicznych 
skłonności, które rodzą niesprawiedliwość, niepokoje i nieetyczne 
zachowania. Obowiązkiem uczniów i studentów w społeczeństwie o tak 
złym stanie, w tym strasznym wieku kali z jego wszechobecnym złem, jest 
dopilnowanie, by prawość i miłość zostały reanimowane i zapewniony 
pokój i bezpieczeństwo.  

Tak jak matka smuci się, gdy jej dzieci odstają w nauce lub innych 
aspektach życia, tak matka Indie opłakuje duchową i moralną degradację jej 
dzieci. Aby zaradzić temu bólowi matki Indii, uczniowie powinni wypełniać 
swoje obowiązki. Warto przy tym, by pamiętali, że wszyscy dorośli 
obywatele, starsi, ludzie wielkiego autorytetu i wielcy przywódcy kiedyś 
sami byli uczniami i że dzisiejsi uczniowie z czasem także będą przywódcami 
i pełnoprawnymi obywatelami. 

Rząd nie ma zdolności do poprowadzenia narodu ścieżką moralności i 
duchowości. Mieszkańcy, z kolei, nie mają władzy potrzebnej do 
korygowania rządu, gdy zachodzi potrzeba. Z duchowego punktu widzenia 
wydaje sie, że zarówno rząd, jak i naród, utracili prawo do poprawiania 
drugiej strony. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że ludzie, którzy są 
obecnie u steru władzy w dzieciństwie nie ukształtowali swojego życia na 
duchowej podstawie. 

Wielkość danej osoby zależy od kulturalnej doskonałości, jaką 
osiągnęła. „Kultura” to nie po prostu dbałość i staranność. Słowo to oznacza 
wyeliminowanie złych myśli i skłonności oraz rozwinięcie dobrych myśli i 
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cech. Życie mieszkańców jutra ukształtuje się zależnie od tego, jaki rodzaj 
życia prowadzą jako dzisiejsi uczniowie. Życie, jakie dana osoba spędza będąc 
uczniem, jest fundamentem życia, jakie będzie prowadziła później jako 
dorosły obywatel. Uczeń będzie w przyszłości wiódł spokojne i spełnione 
życie tylko wtedy, gdy teraz jego życie charakteryzuje pokój i 
samoopanowanie. 

Dzisiejsi uczniowie muszą opierać swoje postępowanie na takich 
właśnie podstawach. Muszą uświadomić sobie, że ich moralne siły nadwątla 
kultura Zachodu. Zachodnia kultura jest kulturą metropolii, w których 
mnożenie indywidualnych pragnień doprowadziło człowieka do niedoli i 
nieszczęścia. Kultura Indii natomiast jest kulturą, która dominuje w wiejskim 
środowisku, gdzie pragnień jest niewiele a zadowolenie góruje. W naszej 
obecnej sytuacji powinniśmy zatem dążyć do takiego kształcenia, które darzy 
radościami spełnionego życia. Obowiązkiem dzisiejszych uczniów jest 
prowadzenia tak świętego i przykładnego życia. 

Podobnie jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej działalności, także w 
szkolnictwie napotykamy na kłopotliwe problemy. Obecny system 
kształcenia niewiele robi w sprawie oczyszczania, wzbogacania i rozwijania 
człowieka. Doprowadził wręcz do stanu bliskiego katastrofy. Na dodatek, 
mamy stały bełkot i bezsensowne paplanie, jakimi intelektualiści i pandici 
(uczeni w pismach) zasypują administrację w kraju, sprowadzając tym naród 
do „królestwa królików.” Upowszechnienie współczesnej edukacji pociągnęło 
za sobą duchowe uwstecznienie i wszechobecność samolubstwa. Dlatego 
dzisiaj potrzebujemy patriotycznych uczniów o szerokich horyzontach, ludzi 
czynu zdolnych do bezinteresownej służby i poświęcenia. „Proste życie i 
wzniosłe myślenie” – to hasło powinno nam przyświecać, a nie „wystawne 
życie i płytkie myślenie,” które zdaje się być maksymą współczesnej 
edukacji. 

Sri Sathya Sai Central Trust corocznie organizował te letnie seminaria, 
aby przekazać wam tak zdrowe idee i ubogacić wasz system wartości. 
Seminaria te dają wam możliwość pożytecznego spędzenia miesiąca na 
przyswajaniu wzniosłych ideałów życia, które stanowią duchowy pokarm. 

Ludzkie życie można porównać do drzewa, a pokrewieństwo z innymi 
ludźmi do jego gałęzi. Na tych gałęziach rozkwitają kwiaty myśli i uczuć. 
Kwiaty stopniowo rozwijają się w owoce zalet i cnót. Słodki sok obecny w 
tych owocach to charakter. Drzewo bez korzeni i owoców jest tylko drewnem 
opałowym. Ufność w siebie to korzeń drzewa życia, a charakter – jego owoc. 

Błogosławię wam, żywiąc nadzieję, że wszyscy staniecie się 
przykładnymi uczniami, w pełni skorzystacie z dobrodziejstw tych 
seminariów, oczyścicie swoje serca i zreformujecie społeczeństwo. 
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2. Niszkama karma 
 

Czy ktoś, kto tęskni do stanowiska i władzy może mieć 
czyste serce? Narodowi może bezinteresownie służyć tylko 

taki przywódca, który stał się nim będąc sługą narodu. 
 

Ucieleśnienia Boskiej Atmy! 
Bharat (Indie) jest krajem, który właściwie zrozumiał tajemnicę karmy 

i dlatego został nazwany karmakszetrą, ziemią czynu. Praca wykonana ze 
świadomością Atmy zapewnia ochronę życia. Taka karma rozwija serce i 
oświeca człowieka, niweczy ego i obdarza błogością Jaźni. Aby dostrzec tę 
świętość karmy, powinniśmy oczyścić nasze serce. Karma nieustannie płynie, 
niczym rzeka. Pogrążone jest w niej całe stworzenie, ożywione i 
nieożywione. 

Słowo karma wydaje się małe, ale jego znaczenie jest głębokie. Karmy 
nie da się zdefiniować. Nie ma ona ani początku, ani końca. Tak jak życie jest 
bez początku, tak i karma go nie ma. Naturę karmy okrywa tajemnica, 
dlatego w próbach zrozumienia jej znaczenia trzeba być sumiennym i 
wytrwałym. W mowie potocznej naturalne jest traktowanie karmy jako 
wykonywania jakiejś czynności. Ale nie jest to poprawne. Na przykład, na 
pytanie, co ktoś robi, otrzymujemy odpowiedź, że pisze. Tutaj pisanie uznaje 
się za karmę. Gdy to samo pytanie zadamy w stosunku do kogoś innego, 
otrzymamy odpowiedź, że nic nie robi, że po prostu patrzy. Patrzenie jest tak 
samo działaniem, jak pisanie. Podobnie, spanie i kontemplacja też związane 
są z karmą. Dopóki w człowieku tli się życie, nie może on zaniechać karmy. 
W istocie, sam proces oddychania jest karmą. Do tego rodzaju pracy nie 
trzeba wkładać żadnego specjalnego wysiłku. Również wiele innych 
codziennych czynności od rana do wieczora wymaga od nas niewiele 
prawdziwego wysiłku. 

Wszystkie takie czynności stanowią nieodłączną część ludzkiego życia, 
ale nie mogą być nazywane duchową pracą. Ona bowiem wymaga, byśmy 
podjęli się czegoś, co jest nazywane niszkama karmą, czyli działaniem 
podjętym bez oczekiwania na jego owoce. Służenie ludziom uciskanym, 
kalekim i chorym stanowi obowiązek w codziennym życiu każdego i nie 
może być zaliczane do niszkama karmy, bezinteresownej pracy. Jest tak 
dlatego, że ludzka miłość do wszechświata nie jest pozbawiona egoizmu. 
Gdy człowiek coś lubi, robi to dla siebie samego i dla własnej przyjemności. 
Podobnie, gdy człowiek ukrywa jakiś przedmiot w bezpiecznym miejscu, nie 
robi tego z powodu miłości do niego, lecz z powodu miłości do siebie. Zatem, 
różne rodzaje miłości na tym świecie rodzą się z miłości do siebie, a nie z 
miłości do innych. Pierwszą powinnością członków sewa dal (gałęzi 
służebnych) jest porzucenie myśli o własnym pożytku z działalności 
służebnej i traktowanie jako prawdziwie bezinteresownej służby tylko tej 
prowadzonej wyłącznie dla dobra innych. 

Człowieka można określić jako konglomerat myśli i idei. Każda mała 
myśl staje się integralną częścią jego życia. Jakość uczuć, jakie ktoś posiada, 
determinuje jego przyszłość. Dlatego w sercu musimy osadzać święte idee. 
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Pielęgnowanie czystych myśli rozwija w naszych sercach ducha 
bezinteresownej służby. Niszkama karma wykorzenia zwierzęcość w 
człowieku i obdarza go boskością. Bezinteresowna służba jest bardziej 
chwalebnym środkiem duchowego postępu niż takie metody jak medytacja, 
bhadźany (nabożne śpiewy), dźapa (powtarzanie Imienia) czy joga. Jest tak 
dlatego, że te inne sposoby podejmujemy dla naszych osobistych korzyści, a 
nie dla dobra innych. Mają one na celu ujarzmienie własnych pragnień i 
zapewnienie sobie szczęścia. To, do czego powinniśmy dążyć, to uzyskanie 
dobra innych bez żadnego pragnienia korzyści własnej. 

Niszkama karma, czyli bezinteresowna służba, to pachnący kwiat 
altruistycznej miłości. Nie ma być ona wykonywana dla zadowolenia osoby 
świadczącej służbę, ani osoby, na której wezwanie została podjęta. Człowiek 
powinien traktować niszkama karmę jako cel, dla którego otrzymał życie. To 
odczucie powinno płynąć przez jego nerwy i w krwioobiegu oraz przenikać 
każdą komórkę ciała. Niezależnie jaką pracę wykonujemy, powinniśmy ją 
wykonywać jako ofiarę dla Boga i dla Jego przyjemności. Członkowie i 
przewodniczący gałęzi służebnej Organizacji, Sathya Sai Seva Dal, nie 
powinni czuć się zobligowani do prowadzenia służby przez reguły i 
regulaminy. Nie powinni odbierać tych reguł jako przymuszających ich do 
prowadzenia służby. Powinniśmy podejmować działalność służebną dla 
oczyszczania własnego serca, bez dyscyplinowania przepisami. 

Na godle Seva Dal widnieje napis „Obowiązek jest Bogiem.” Człowiek 
używa słowa „obowiązek” często i w bardzo wielu kontekstach, nie 
uświadamiając sobie jego wewnętrznego znaczenia. Słowo to w ogóle nie 
miałoby żadnego znaczenia, gdyby istniała tylko jedna osoba. Ma ono sens 
jedynie w sytuacji, gdy istnieje społeczeństwo lub społeczność, albo 
przynajmniej dwie osoby. Spróbujmy najpierw zrozumieć dwa aspekty ściśle 
związane z obowiązkiem. Można je nazwać „indywidualna wolność” i 
„fundamentalne prawo.” Indywidualna wolność odnosi się do wolności, jaką 
ma sam człowiek, natomiast fundamentalne prawo dotyczy jego relacji do 
społeczeństwa. Człowiek musi dążyć do zapewnienia właściwej równowagi 
między tymi dwoma aspektami. Całe swoje życie spędzacie w towarzystwie 
innych członków społeczeństwa. Nie jesteście niezależni od innych. Nie 
możecie żyć w odosobnieniu zdani tylko na siebie, bez jakiegokolwiek 
związku ze społecznością, krewnymi i innymi osobami. Ponieważ nie można 
żyć w absolutnej izolacji, nasze życia wypełniają związki z innymi wokół nas. 
I właśnie w tym kontekście ochotnicy sewa dal, wypełniając swój 
obowiązek względem społeczeństwa, któremu zawdzięczają swoje istnienie, 
muszą pamiętać, że człowiek został obdarzony życiem nie dla osobistych 
korzyści, lecz dla dobra wspólnoty.  

Ze znaczeniem tego słowa „obowiązek” wiąże się jeszcze inny wymiar. 
Powinniśmy zabiegać tylko o taki rodzaj wolności, który nie odbiera 
wolności innym. Jeśli, egoistycznie okazując własną wolność, będziecie 
zakłócali swobody innych osób, społeczeństwo z pewnością was potępi. 
Człowiek obok was cieszy się takim samym prawem do wolności, jak wy. 
Ilustruje to mały przykład. Korzystając z własnej wolności, możecie wesoło 
przechadzać się drogą wymachując dużym kijem. Człowiek nadchodzący z 
naprzeciwka ma takie samo prawo do bronienia się przed uderzeniem kijem, 
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jak wy machać nim. Jeśli zachowujecie się w taki sposób, że umniejszacie 
tym wolność kogoś innego, wystawiacie się na dezaprobatę ze strony 
społeczeństwa lub urzędowe potępienie. Tak więc, przez słowo obowiązek 
rozumiemy, że przywilejów i praw, jakimi cieszymy się z racji indywidualnej 
wolności, domagają się także inne osoby. Prawo do swobodnego poruszania 
nie pozwala wam na włóczenie się lekkomyślnie po wiosce tak, jak 
moglibyście robić to w lesie. Stuprocentowa wolność nie może być 
przywilejem żadnej osoby związanej ze społeczeństwem, niezależnie czy jest 
to premier, czy prezydent. 

Nawet monarcha wielkiego królestwa nie może spełnić wszystkich 
osobistych życzeń. Nie może, z racji bycia królem, zachowywać się jak mu się 
spodoba. Królowie mają swój kodeks postępowania i dyscypliny, do którego 
muszą się stosować. Tak samo jak władca nieznaczącego ziemskiego 
królestwa ma pewne reguły, których powinien przestrzegać podczas 
wypełniania swoich obowiązków, Najwyższy Władca świata, 
Wszechmogący, także ma takie reguły w zakresie rządzenia wszechświatem. 

Byłoby infantylne powiedzieć, że Bóg może zrobić wszystko sam, 
ponieważ jest wszechmocny. Oto ilustracja. Z dwóch wielbicieli Pana jeden 
modli się do Boga o deszcz, aby zapobiec wyschnięciu jego upraw, a drugi 
modli się do Niego o brak deszczu przez kilka dni z uwagi na wielką 
ceremonię ślubną, którą zamierza wkrótce przeprowadzić w swoim domu. W 
ten sposób stawiają Pana przed dylematem. Na którego wielbiciela modły 
ma Bóg odpowiedzieć? W tym miejscu powinniśmy zadać sobie pytanie, czy 
Bóg odebrał te modlitwy bezpośrednio sam, czy nie. Tak jak władca udziela 
pełnomocnictw w administrowaniu ziemskiego królestwa a rozmaite funkcje 
zarządzania wykonuje wielu ministrów, którym przypisano 
odpowiedzialność za pewne departamenty i teki, tak samo też 
Wszechmogący Bóg pewne funkcje w regulowaniu Kosmosu przypisał 
różnym bogom, takim jak Indra, Waruna i Rudra. I tak jak wszystkie 
ziemskie sprawy nie przyjmuje bezpośrednio król, lecz są przedkładane do 
rozpatrzenia odpowiednim ministrom, tak wszystkie modlitwy ludzi nie 
trafiają wprost do Boga, lecz zajmują się nimi Jego „ministrowie” – Indra, 
Waruna i inni. Bezpośrednio do Pana docierają jedynie te modlitwy, które 
wywodzą się z niszkama karmy, nieskończonej i czystej miłości oraz 
niesplamionego serca. Żadne inne modlitwy nie mogą do Niego trafić 
bezpośrednio. Zatem, na bezpośredni kontakt z Panem i dostąpienie Jego 
wsparcia naszych próśb możemy liczyć jedynie przez wykorzystanie tych 
trzech środków: niszkama karmy, bezgranicznej miłości i nieskalanego serca. 

Ale nawet wśród tych trzech niszkama karma wyróżnia się wielką 
wagą, dlatego członkowie sewa dal powinni uczestniczyć w działalności 
służebnej bez dokładania samolubnych celów. Nazywanie siebie 
ochotnikami organizacji Sathya Sai Seva Dal i posiadanie na widoku 
samolubnych interesów sprowadzałoby się do próby oszukania Boga. Wasze 
działania powinny być zgodne z nazwą tej instytucji. 

Kilka minut wcześniej słyszeliście jak Gokak mówił coś o maniszi 
(zwykłym człowieku). Słowo to wymówione nieco niepoprawnie zabrzmi jak 
mahiszi (kobieta wysokiej rangi) bądź coś pochodzącego od maheśwary 
(wielkiego pana). Patrząc na same dźwięki tych słów widzimy też 
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podobieństwo do słowa maharszi (mędrzec). Maniszi, dzięki podjęciu 
niszkama karmy ulega przetransformowaniu w maharsziego. Prawdę 
mówiąc, zasług zdobywanych na drodze bezinteresownej służby nie da się 
osiągnąć nawet dzięki praktykowaniu surowych wyrzeczeń. Służba przybliża 
ludzi do siebie i sprzyja rodzeniu się uczuć i nawiązywaniu przyjaźni. Bez tej 
przyjaźni i uczucia miłości do bliźniego nie można liczyć na osiągnięcie 
bliskości z Panem (sneham), która wśród dziewięciu form oddania Bogu 
ustępuje jedynie atmaniwedanam (pełnemu oddaniu). 

W tym kontekście możecie myśleć, że żyjecie jak bracia, w zgodzie z 
chwalebnym ideałem „braterstwa człowieka i ojcostwa Boga.” Istnieje 
jednak wyższy ideał, do którego należy dążyć, gdyż nierzadko braci można 
oglądać jak się kłócą i całkowicie zrywają kontakty. Ekam sat wiprah 
bahudha wadanti – o jednej prawdzie mędrcy mówią różnie, Ekoham 

bahusjam – Jam jest Jeden, niech stanę się wieloma, Ekamewa adwitijam 
Brahma – Bóg jest jeden bez drugiego, Iśwara sarwa bhutanam – Bóg 
zamieszkuje wszystkie istoty, Iśawasjam idam sarwam – Pan obejmuje cały 
świat. Wewnętrzne znaczenie tych upaniszadowych sentencji sprowadza się 
do stwierdzenia: mimo tych pozornych fizycznych różnic, we wszystkich 
istotach mieszka jedna podstawowa Prawda, Atma. Dlatego powinniśmy 
życie wieść, będąc stale świadomi tej doniosłej prawdy. Nie cieszcie się z 
ranienia lub krzywdzenia innych, gdyż tak krzywda nie jest wyrządzana 
komuś innemu, lecz waszej własnej jaźni. Tak samo, niezależnie jakie korzyści 
wynikają z waszych dobrych czynów, zasługi spływają na was, a nie na 
innych. 

Oto przykład pokazujący jak dobre czyny wracają w postaci dobra. W 
pewnym domu przygotowano trzy filiżanki kawy. Mąż wypił jedną kawę, a 
żona drugą. Gdy zastanawiali się czy mają podzielić trzecią filiżankę między 
siebie, czy jedno z nich wypije całą, do drzwi zadzwonił przyjaciel i to jemu 
serdecznie zaproponowano tę trzecią kawę. Mąż był zadowolony, że nie 
tylko oszczędził sobie kłótni z żoną, ale że także usłużył przyjacielowi, 
serwując mu kawę. Trzy miesiące później, mąż odwiedzał tego samego 
przyjaciela. Przyjaciel wykazał stosowną gościnność i zaoferował mu 
filiżankę kawy, odwzajemniając otrzymaną wcześniej przysługę. Gdyby nie 
dostał kawy trzy miesiące wcześniej, nie odwzajemniłby się tym samym. 
Widzimy więc, że człowiek ten po trzech miesiącach otrzymał z powrotem 
swoją filiżankę kawy. Podobnie, w taki czy inny sposób za nasze czyny 
otrzymujemy odpłatę taką samą monetą, niezależnie czy wiemy o tym, czy 
nie. 

Bhagawad Gita sławi ścieżkę niszkama karmy jako królewski trakt do 
doskonałości. Wzywa człowieka do nie łaknięcia owoców czynów, lecz 
wykonywania swoich obowiązków w duchu nieprzywiązania i 
pozostawiania ich skutków w gestii Pana. Bóg nie nakazuje człowiekowi 
podejmowania żadnej konkretnej pracy. On tylko rozdysponowuje rezultaty 
czynów ludzi. Daje owoce czynów odpowiednio do rodzaju wykonanej przez 
człowieka pracy. Jeśli modlicie się do Boga o osobiste korzyści bez 
wykonywania dobrych czynów, On tylko słucha waszych błagań, ale nie 
darzy was swoim błogosławieństwem. Jeden z epizodów Mahabharaty 
zwięźle oddaje tę sytuację. Przy pewnej okazji, podczas obchodów święta 
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Sankranti (na początku pomyślnego półrocza), Kriszna spożywał świeżo 
zebraną trzcinę cukrową ofiarowaną, zgodnie ze zwyczajem, przez gopi 
(pasterki). Ponieważ w tamtych czasach nie było maszyn do wyciskania soku 
z trzciny, Kriszna musiał trzcinę pociąć. Przy tej czynności niechcący skaleczył 
sobie mały palec. Satjabhama, widząc krew na Jego palcu, z właściwym 
sobie ego kazała gopim przynieść z domu jakąś szmatkę, by zabandażować 
palec. Jednak Droupadi, która także była przy tym obecna, kierowana 
miłością i troską o Krisznę, natychmiast oddarła kawałek materiału z końca 
swojego sari i zabandażowała Panu palec. 

Wiele lat później, kiedy Duhśasana przyprowadził Draupadi na dwór 
Kaurawów z zamiarem publicznego poniżenia jej, ona prosiła Krisznę o Jego 
Boską interwencję w celu obrony jej honoru. Kriszna zastanawiał się nad 
tym kilka chwil, by stwierdzić, czy zasługiwała na ratowanie z obecnej 
opresji przez wzgląd na jakikolwiek związany z tą sytuacją dobry uczynek 
dokonany przez nią w przeszłości, który mógłby być teraz 
zrekompensowany. Tylko pomoc udzielona wcześniej uprawnia daną osobę 
do pomocy ze strony Boga. Nie znaczy to, że każdy dobry uczynek z 
przeszłości przyniesie Boską pomoc w konkretnej sytuacji. Musi istnieć 
związek podobieństwa czynu dokonanego przez człowieka z pomocą 
oczekiwaną od Boskości. Maść do oczu nie wyleczy bólu głowy. Po krótkim 
namyśle Kriszna przypomniał sobie improwizowane ongiś obandażowanie 
palca, które upoważniało ją do otrzymania podobnej przysługi. Dlatego, za 
pomocą tego samego małego palca, który wtedy wymagał zabandażowania, 
posłał jej niekończące się sari. Karmanjewa adhikarasthe – do nas należy 
zajmowanie się tylko czynami, jakie mamy wykonywać; gdy zaś zajdzie 
potrzeba, Pan obdarzy nas ich owocami. 

Wcześniej Gokak powiedział, że Swami jest największym ochotnikiem 
i największym liderem sewa dal. Powinniście podążać za Swamim, liderem, 
gdyż Swami od rana do wieczora sam wykonuje nawet najdrobniejsze 
zadania; i cała jego praca służy dobru świata. Właśnie w tym kontekście 
powiadam: „Moje życie jest Moim przesłaniem.” Bóg i słowo Boga są 
jednym i tym samym. Zatem, robienie tego, co robi Swami, jak również co 
Swami zarządzi, jest pracą, która cieszy Go. Najbardziej zadowala Go praca 
wykonywana bez myśli o sobie i wystrzeganie się pragnienia sławy i 
władzy. 

(Dyskurs wygłoszony podczas inauguracji Centralnego obozu 

szkoleniowego dla ogólnoindyjskich okręgowych organizatorów Sri Sathya 
Sai Seva Dal do zebranych delegatów i do uczestników letnich Seminariów 
Sai na temat kultury Indii i duchowości.) 



Seminaria Sai w Brindawanie,1979 

str. 10 
©Organizacja Sathya Sai  

3. Posłaniec Boga 
 

Gita jest posłańcem Boga. 

Gita jest uniwersalną matką. 
Gita to środek do przekroczenia przez człowieka oceanu 
życia. 

Gita to podpora wszystkich duchowych aspirantów. 
 

Ucieleśnienia miłości! 
Bhagawad Gita dotyczy podstawowych faktów zwykłego świata 

materialnego i subtelnego świata duchowego; społeczeństwa ludzi i 
ludzkiego umysłu. Gita odzwierciedla umysł człowieka zupełnego i 
uniwersalnego. Wznosi ona człowieka od miłości intelektualnej do duchowej 
i oświetla drogę do Paramatmy. Wyjaśnia tajemnicę poddania się. Jest 
pomocą w całkowitej transformacji człowieka. Jest uosobieniem duchowych 
prawd objawionych przez Krisznę. 

Aby docenić artyzm rzeźby, trzeba mieć poczucie estetyki. Trzeba też 
posiadać podstawową wiedzę o technice rzeźbienia. Możecie zaopatrzyć się 
w kamień, dłuto i młotek, ale nie możecie wyrzeźbić figury bez nabycia 
stosownego usposobienia i niezbędnych umiejętności. Podobnie, 
fundamentem postrzegania Uniwersalnej Rzeczywistości jest pełna 
kosmiczna świadomość. 

Bhagawad Gita objaśnia tajemnicę stworzenia i esencję boskości. 
Tłumaczy teorię i praktykę całej duchowej wiedzy opartej na 
indywidualnym doświadczeniu. Musimy zrozumieć jej prawdziwe znaczenie 
i praktyczne odniesienie do celu ludzkiego życia. Słońce jest źródłem światła 
na ziemi. Bez słońca cały świat byłby pogrążony w ciemnościach. Podobnie, 
Pan Kriszna jest źródłem jasności intelektu i duchowego oświecenia. 

Jest oczywiste, że bez boskiej łaski nie możemy doświadczyć czystej 
promienności sat-ćit-anandy, czyli prawdy-świadomości-błogości. Sam 
wysiłek człowieka nie wystarczy do osiągnięcia najwyższej duchowej 
błogości. Boskie zwiastowanie Gity umożliwia ludziom pokonanie barier 
świata i wejście w posiadanie boskich mocy i duchowej energii. Wszystkie 
stworzenia są jednakowo wystawione na działanie niebiańskiego blasku sat-

ćit-anandy. Jednak w celu zrozumienia tej prawdy-świadomości-błogości 
ludzie obierają różne ścieżki. Sat-ćit-ananda nie znajduje się w zewnętrznym 
świecie. Ale człowiek jest tak zaabsorbowany światem zewnętrznych wrażeń, 
że stał się nieświadomy własnej boskości i swojej naturalnej tożsamości z 
Panem Bogiem. 

Ludzie są zanurzeni w morzu kosmicznej prawdy-świadomości-
błogości, lecz nie zdają sobie z tego sprawy. Sat-ćit-ananda jest wszędzie, 
wewnątrz nas i na zewnątrz, ale umyka nam i zwodzi nas. Jesteśmy niczym 
ludzie przechodzący rzekę w bród a niezdolni ugasić pragnienia. Nie musimy 
szukać boskości w zewnętrznym świecie. Mamy natomiast urzeczywistniać ją 
we własnej jaźni. Wypaczona natura ludzkiego umysłu przesłania boski 
blask sat-ćit-anandy. 
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Słońce jest prawdziwie bezstronne. Cały świat jest skąpany w słońcu. 
Słońce śle swoje światło równo na wszystkie przedmioty, ludzi i zwierzęta, 
na ptaki i lasy. Góry i doliny nie odbijają obrazu słońca, ale robi to czyste 
lustro. Obraz słońca możemy też zobaczyć odbity na spokojnej powierzchni 
czystej wody. Podobnie, święta wizja Paramatmy przejawia się 
niezaburzonemu, spokojnemu umysłowi, w którym ustały wszystkie fale 
myśli. Czyste i święte serce odbija boską chwałę Paramatmy. 

Człowiek o chwiejnym umyśle nigdy nie doświadczy boskości 
przyrody. Wszystkie stworzenia świata są przejawieniami boskości. Boskość 
stworzenia żywo przedstawił Kriszna w wibhuti jodze. 

„Wśród Pandawów jestem Dhanandźajją. Wśród gór jestem 
Himalajami. Wśród rzek jestem Gangesem. Jestem lwem wśród wszystkich 
zwierząt, krową Kamadhenu wśród zwierząt roślinożernych a kobrą wśród 
węży.” Paramatma jest esencją i źródłem wszystkich przymiotów i 
doskonałości w hierarchii stworzenia. Niemniej, Paramatma jest zarówno 
transcendentalna, pozadoświadczalna jak i immanentna wrodzona. Bóg 
przejawia się w człowieku, u którego współistnieją czystość myśli i 
niezachwiane oddanie. 

W czasach Kriszny oprócz Ardźuny było wiele szlachetnych dusz. Był 
Dharmaradźa – uosobienie dharmy i moralności. Był Bhiszma – nieustępliwy 
wojownik i szacowny, wszystko-wiedzący uczony. Był Bhima – 
niewyczerpany w siłach fizycznych, dzierżący swoją potężną maczugę. Czy 
znaczy to, że Bhiszma, Dharmaradźa i Bhima nie zasługiwali na zostanie 
bezpośrednimi uczniami Kriszny? Jakie specjalne zasługi posiadał Ardźuna, 
których nie mieli inni? Młodzi współcześni ludzie powinni zastanowić się 
nad tym na pozór krzywdzącym wyróżnieniem dokonanym przez Krisznę. 
Muszą zrozumieć subtelność i świętość boskich sił, które rządzą 
wszechświatem. Czy Dharmaradźa, który nigdy, nawet w najboleśniejszych 
okolicznościach, nie zboczył ze ścieżki dharmy, nie zasługiwał na specjalną 
łaskę Pana? Ardźuna wiedział, że moralnie ustępował swojemu bratu 
Bharmaradźy, dlatego chciał dowiedzieć się, w jaki sposób bardziej zasłużył 
sobie na wyróżnienie. Zapytał o to Krisznę, swojego przewodnika, guru i 
przyjaciela. 

Kriszna dał poprawną odpowiedź: „Bhiszma wie, że sprawiedliwość 
jest po stronie Pandawów; wygłosił nawet publiczne oświadczenie na ten 
temat. A jednak przewodzi wojskom Kaurawów. Oznacza to, że jego czyny 
nie odpowiadają jego myślom i słowom. Zgodność myśli, słów i czynów jest 
najwyższą cnotą, a jej brak oznacza hipokryzję i niegodziwość. Dharmaradźa 
ma powszechną ludzką wadę skruchy po niewczasie, zamiast wcześniejszego 
zastanowienia się. Chociaż jest szlachetną duszą, brakuje mu zdolności 
przewidywania i musi znosić wyrzuty sumienia za przeszłe błędy. Z drugiej 
strony, Bhima, który charakteryzuje się wyjątkową męskością i sprawnością 
w posługiwaniu się swoją potężną maczugą, jest, niestety, słaby 
intelektualnie, podczas gdy intelekt jest najważniejszą z mocy. Człowiek bez 
zdolności rozróżniania nie jest w stanie przyswoić sobie subtelnych nauk.” 

W tym miejscu musimy odróżnić purwatapę od paśćatapy. Paśćatapa 
jest daremnym żalem za przeszłe czyny. Purwatapa zaś to mądra troska o 
przyszłość. Purwatapa jest niezastąpioną pomocą duchowego aspiranta, 
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podczas gdy paśćapa jest absolutnie bezużyteczna. Zdolność rozróżniania jest 
zdecydowanie wartościowsza niż wiedza książkowa, majątek i fizyczna siła. 

Zgodność myśli, słów i czynów jest pierwszym krokiem w rozwoju 
duchowym. Brak związku między ideami, wypowiedziami i działaniami 
prowadzi do oszukiwania samego siebie, hipokryzji i duchowego 
bankructwa. Właściwym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. 
Rodzenie się, wyraz i rozkwit humanizmu zależy od właściwego scalenia 
myśli, mowy i działania. Innymi słowy, harmonijna relacja między 
umysłowymi i fizycznymi działaniami jest istotnym składnikiem duchowego 
kształcenia. Ardźuna stanowi przykład harmonijnego połączenia myśli, słów 
i czynów, której to zalety brakuje Bhiszmie. 

W środku hałasu i ryków bitwy, szczęku broni i okrzyków rannych 
wojowników Ardźuna zachowuje fizyczny spokój i równowagę umysłu. Na 
chwilę nie traci skupionej na jednym czujności i sprawności umysłowej. 

Kriszna nawołuje Ardźunę do zachowania tej równowagi oraz pełnej 
wiary i ufności w siebie. Ardźuna słucha boskiego oświadczenia o Wielkiej 
Pełnej Inkarnacji i całkowicie poddaje się Panu. Staje się śaranagatą 
(absolutnie oddanym) i pada na twarz u stóp Kriszny. 

Ardźuna przewyższa Dharmaradźę, którego umysł jest stale poruszony 
żalem za czyny z przeszłości. W odróżnieniu od swojego brata Dharmaradźy, 
Ardźuna przejmuje się przyszłością. W porównaniu do mocarnego Bhimy, 
Ardźuna posiada bystry intelekt zdolny pojmować duchowe głębie. Takie jest 
uzasadnienie wyboru Ardźuny na odbiorcę Bhagawad Gity. 

Imię Ardźuny ma wielkie duchowe znaczenie. Ardźuna oznacza kogoś, 
kto ma czyste serce. Kriszna zwykł nazywać go Partha. Partha znaczy „syn 
prithwi (ziemi).” Nie ma sensu wkuwać na pamięć siedmiuset ślok 
(wersetów) Bhagawad Gity. Musimy starać się stać Ardźunami i Parthami. 

Kriszna jest Puruszottamą, najwyższą istotą. U jego stóp możemy 
składać nasze błędy i słabostki, grzechy i zmartwienia i cieszyć się 
najwyższym skarbem nieskazitelnie czystej błogości. Nauki Kriszny musimy 
chronić w sercu i na co dzień wcielać je w życie. Śloki Bhagawad Gity 
przegnają śokę (smutki) z naszych serc i zapewnią nam trwały spokój i 
radość. 
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4. Dharmakszetre Kurukszetre 
 

Ludzie, którzy nie mają czystego umysłu nie mogą poznać swojej 

prawdziwej jaźni. 
Tylko ci o czystych sercach mogą zrozumieć prawdziwą 
naturę jaźni. 

Oznajmiam prawdę taką, jaką jest. 
 

Na Kurukszetrze, która jest dharmakszetrą, czyli świętym obszarem, na 
miejscu świętych ofiar, dwie armie ustawiły się w szyku bojowym. 
Durjodhana, niepomny wyższości boskiego pierwiastka i dając całkowitą 
swobodę swojemu ego, rozpostarł sztandar wojny. Bhiszma zadął w swój 
róg. Wojsko, biorąc to za sygnał do walki, zaczęło bić w wojenne bębny. 

Po drugiej stronie Kriszna i Ardźuna także zadęli w rogi. Donośny ryk 
wojsk ze strony Pandawów rozdarł niebo. Kriszna, na życzenie Ardźuny, 
zatrzymał rydwan między dwoma armiami. Żołnierzom Kaurawów rydwan 
jawił się tak przerażający, że zdało im się jakby te wojenne konie 
galopowały po ich sercach. Ardźuna, widząc swojego dziadka, swojego guru 
Dronaćarję oraz przyjaciół i krewnych i wspominając więzy uczuć, jakie 
łączyły go z ludźmi z drugiej strony pola bitwy, poczuł przygnębienie. W 
głowie mu się zakręciło, kończyny zaczęły drżeć, a z ręki wysunął się łuk 
Gandiwa. „Och, Kriszno! – zawołał – jestem zmuszony toczyć tę straszną 
bitwę przeciwko tym przyjaciołom i krewnym, z którymi powinienem żyć w 
szczęściu i zgodzie. Mój umysł buntuje się przeciwko tej perspektywie. 
Przyczyną tego nie jest ani strach przed śmiercią, ani konieczność zabijania 
krewnych. Śruti (pisma święte) głoszą, że destrukcja spowodowana przez 
wojnę może zwieść kobiety ze ścieżki cnoty i wywołać niepokoje społeczne. 
O wiele lepiej byłoby, gdybym żebrał i żył z jałmużny, niż walczył o 
królestwo i stał się odpowiedzialny za ten wielki grzech i później żałował.” 

W ten sposób wielki bohater Ardźuna popadł w rozpacz. Jego 
przygnębienie pochodziło z troski o zachowanie dharmy oraz chęci ścisłego 
wypełniania nakazów Boga. Dharma, która ma na widoku dobro wszystkich, 
powinna uchylać nakazy mamakary (osobistych interesów), która ogranicza 
się do interesu przyjaciół i krewnych. Dharmę, która odnosi się do ogólnego 
dobra, powinno się stawiać wyżej niż obowiązek człowieka wobec niewielu, 
a więc nie powinno się jej poświęcać na korzyść tych ostatnich. Przywiązanie 
do krewnych można porównać do chmur, które nagle zbierają się na niebie i 
równie szybko znikają. Dharma jest tym, co podtrzymuje tę ziemię. Ardźuna 
poczuł przygnębienie z powodu pragnienia chronienia dharmy i stosowania 
się do nakazów Boga przedstawionych w śruti. Gdyby Ardźuna martwił się o 
krewnych, byłaby to tylko wiszada, czyli przygnębienie. Ale ponieważ 
dręczyła go sprawa ochrony dharmy i przestrzegania słowa Boga, jego stan 
umysłu nazywa się wiszada jogą, czyli jogą prawej rozpaczy. 

Ego rozwija się w ludziach zasadniczo na skutek przywiązań i pragnień. 
Moha (ułuda) jest skutkiem abhimany, mamakary i ahamkary 
(przywiązania, własnego interesu i samolubstwa). Doczesne związki 
wynikają z tych złych skłonności. Kriszna poradził Ardźunie, aby nie zwracał 
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uwagi na te przyziemne więzi i dodał, że ci, którzy zabijają, i ci, którzy są 
zabijani, są tylko jego narzędziami. Ardźuna dla Kriszny był pośrednikiem w 
przekazie nauk dla ludzkości. 

„Wybrałem cię na mój instrument” – powiedział Kriszna. 
„Reprezentujesz ludzkość. Ustanowiony przez Boga porządek na świecie jest 
najbardziej podstawową przyczyną wszystkiego. Boskie czyny służą 
wspieraniu i podtrzymywaniu dharmy. Ardźuno, nie zrozumiałeś mojej 
natury. W treta judze zabiłem Walego i przekazałem jego królestwo jego 
bratu Sugriwie; uśmierciłem Rawanę i dałem Lankę Wibhiszanie, nie żądając 
za to niczego. Podobnie, chociaż miałem niekwestionowaną władzę i 
mogłem rządzić Ajodhją, poszedłem do lasu, podporządkowując się życzeniu 
ojca, aby on mógł wypełnić swoje przyrzeczenie i pokazać, że ród Ikszwaku 
nigdy nie uchyla się od wypełnienia słowa honoru. 

Wszystko, czego się podejmuję, ma na celu dobro świata. Gdybym nie 
podejmował działań, wszechświat utknąłby w martwym punkcie. Zabiwszy 
króla Mathury Kansę, oddałem jego królestwo jego ojcu Ugrasenie. 
Zniszczyłem niegodziwych władców, takich jak Dźarasandha i Dantawaktra, i 
rozdałem ich królestwa najbliższym krewnym. Niczego nie zachowałem dla 
siebie. Wszystko to zrobiłem wyłącznie dla ochrony dharmy. Wiek po wieku 
pracowałem bez minuty wytchnienia dla zachowania dharmy. Niemniej, 
pozostaję tylko widzem, bez żadnej osobistej pobudki. Inkarnowałem się w 
każdym wieku, gdy podupadała prawość, a głowę podnosiła nieprawość. 
Przejawiam się wiek po wieku w celu ochrony ludzi prawych i zniszczenia 
zła oraz w celu przywrócenia dharmy.” 

Ardźuna, słysząc te słowa Kriszny, z całą pokorą powiedział: „Zrobię, co 
każesz.” Wtedy Kriszna rzekł łagodnie i z miłością: „Pójdź za mną ze 
złożonymi dłońmi; idziemy po pozwolenie do Bhiszmy, twojego dziadka.” 
Pandawowie przywykli do stosowania się bez szemrania do słów Kriszny. 
Ardźuna, zostawiwszy obuwie i koronę, ze złożonymi dłońmi poszedł za 
Kriszną. Dharmaradźa, Bhima, Nakula i Sahadewa oglądali tę scenę i, 
uznając, że Ardźuna idzie za Kriszną w określonym celu, także odstawili 
korony, zdjęli obuwie i ze złożonymi dłońmi poszli w jego ślady. Widząc to, 
Kaurawowie wydali okrzyki radości, gdyż sądzili, że pięciu braci przestraszyło 
się potężnych dowódców po stronie Kaurawów i szło, by się poddać. 

Niewytłumaczalne postępowanie Boga pojmuje tylko On. Wszystko, 
co mówi, robi albo myśli Bóg, wydaje się dziwne. Ale działania Boga nigdy 
nie są sprzeczne z kanonami dharmy. Jeśli ktoś przyjmuje postawę 
niekwestionowanego posłuszeństwa, spotyka go wielkie szczęście. Tego dnia 
Pandawowie cieszyli się owocami takiego posłuszeństwa. Poprzedzani przez 
Krisznę Pandawowie podeszli do stojącego Bhiszmy i zwrócili się do niego w 
taki sposób: „Dziadku! Straciliśmy ojca w dzieciństwie, a ty od tamtego czasu 
opiekowałeś się nami z wielką troską. Chociaż jesteś naszym dziadkiem, 
możemy powiedzieć, że jesteś dla nas więcej niż ojcem. Niestety, na skutek 
okropnego obrotu spraw jesteśmy zmuszeni walczyć przeciwko tobie, którego 
uważamy za ojca. Bez twojego przyzwolenia nie mamy prawa rozpocząć 
bitwy. Prosimy więc o pozwolenie.” 

Bhiszma ronił łzy wielkiego szczęścia, gdy patrzył na Pandawów, 
którzy zdecydowali się na przestrzeganie reguł dharmy nawet w chwili tak 
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strasznego kryzysu. Czule głaszcząc ich po głowach, powiedział: „Niechaj 
zwycięstwo stanie się waszym udziałem!” 

Następnie bracia poszli do ich guru Dronaćarji i poprosili o jego 
błogosławieństwo. On docenił ich prawe postępowanie i także 
pobłogosławił, życząc zwycięstwa. Widzimy więc, że Kriszna wskazał idealną 
ścieżkę, sprowadzając na Pandawów zwycięstwo jeszcze przed rozpoczęciem 
bitwy. 

Faktycznie, Sandźaja, który tłumaczył ojcu Kaurawów, Dhritaraszcie 
wszystkie szczegóły wojny, to samo powiedział temu niewidomemu królowi. 
San znaczy dobry, a dźaja – odnieść zwycięstwo. Zatem imię Sandźaja mówi, 
że odniósł on dobre i prawe zwycięstwo. Sandźaja, który posiadał czyste 
serce i pobożne usposobienie, swoimi świętymi i bezinteresownymi 
działaniami dobrze przysłużył się światu. Gdy król Dhritarasztra spytał: 
„Sandźaja, możesz mi powiedzieć, jak moim synom wiedzie się na polu 
bitwy i w jakim stanie wrócą do domu?,” mądry Sandźaja bez wahania 
odpowiedział: „Tam gdzie Jogeśwara Kriszna działa wespół z Parthą 
dzierżącym Gandiwę, tam będzie zwycięstwo, pomyślność, chwała i wielkie 
szczęście.” 

Jogeśwara to ktoś, kogo czyny są bezinteresowne, kto działa dla dobra 
świata i kto ucieleśnia ducha poświęcenia. Atrybuty czystości, trwałości i 
błogości stosują się do boskości. Dlatego o Bogu mówi się, że ma osiem cech. 
Jest On absolutny, nieskazitelny, wiekowy, niezmienny, niesplamiony, 
mądry, nieskrępowany i nieskażony. Wielbiciel, który przyjmie schronienie u 
stóp takiej Boskości, zawsze będzie zwycięski. 

Rodzice są źródłem ludzi rodzących się na świecie. W Bhagawad Gicie 
o Kurukszetrze i dharmakszetrze mówi się jako o rodzicach. Kurukszetra tak 
się nazywa, gdyż należy do potomków Kuru. Dharmakszetra zaś tak się 
nazywa, gdyż należy do tych, którzy kroczą ścieżką dharmy. Pisze się o tym 
w niektórych książkach opartych na Gicie, a także mówią tak ludzie, którzy 
nauczają Gity. Kurukszetra i dharmakszetra są jak mąż i żona, którzy 
obdarzyli świat najwyższym dobrem. 

Istnieje też inna interpretacja. Nasze ciało jest kszetrą, czyli polem, a 
dzieciństwo, w którym człowiek jest czysty i bezinteresowny, jest 
dharmakszetrą. W miarę dorastania, w ciele człowieka rodzą się pragnienia i 
złe cechy i staje się ono kurukszetrą. Wewnętrzne znaczenie tych pojęć 
zawiera się w fakcie, że zarówno dharmakszetra, jak i kurukszetra istnieją na 
naszej hridajakszetrze, czyli na polu serca. Dbając o dobre zachowanie i 
pielęgnując dobre myśli, możemy przez całe życie „żyć w dzieciństwie”, a 
zatem żyć na dharmakszetrze. 

Kszetra znaczy pole. a dharmakszetra to „pole” prawości. Kuru znaczy 
robić, a kurukszetra to pole działania. Co powinniśmy robić? Powinniśmy 
dobrze czynić, wieść prawe życie i podążać ścieżką dharmy. Dharmę 
powinniśmy uczynić podstawą naszego życia. Powinniśmy starać się 
rozwinąć hridaja dharmę, która odnosi się do dobra wszystkich istot. 
Niedouczony Dhritarasztra pytał, co za bitwa toczy się na arenie 
dharmakszetry czy kurukszetry. Wypowiedziane przez niego wtedy słowo 
mamakah znaczy „moi właśni” (synowie), co znamionuje przywiązanie 
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wynikające z cech radźasowych, jakie posiadał Dhritarasztra. Dhritarasztra to 
ktoś, kto twierdzi, że jego jest coś, co faktycznie do niego nie należy. 
Dhritarasztra przypisuje sobie posiadanie ciała, które w rzeczywistości do 
niego nie należy. Ciało, umysł i intelekt są różne od prawdziwej jaźni. Gdy 
uważamy to ciało za rzeczywistość, wszyscy jesteśmy Dhritarasztrami. 
Mówimy „to jest moje ciało,” „mój umysł,” „moje zmysły” itd., ale w tym 
kontekście stosownym pytaniem jest„kim jestem?” Kiedy zaczniemy tego 
dociekać, otrzymamy odpowiedź, że nie jesteśmy ani ciałem, ani umysłem, 
ani zmysłami, ani skłonnościami, ani ego. 

Jesteśmy Parthami, synami prithwi (ziemi), gdy mamy niesplamione 
umysły, gdy okazujemy bezgraniczną miłość i gdy całkowicie poddamy się 
Panu. Powinniśmy rozwijać abhimanę (przywiązanie) do atmy, a nie do 
ciała. Partha to ktoś, kto posiada abhimanę do swojej atmy. Dhritarasztra to 
ktoś, kto ma abhimanę do swojego ciała. Przejawienie Wiśwawirata 

Swarupy (wrodzonej postaci władcy wszechświata) nie pokazuje, że Bóg 
mieszka w każdym przedmiocie, ale raczej, że wszystkie rzeczy istnieją w 
Nim. Dlatego powinniśmy kierować nasze widzenie do wewnątrz i tam 
zobaczyć iskrę boskości, którą jesteśmy, a nie pogrążać się w zewnętrznych 
dążeniach. 

Boskość w Wedach porównuje się do blasku błyskawicy wśród 
błękitnych chmur. Boskość istnieje na podobieństwo błyskawicy w 
kręgosłupie, między dziewiątym i dwunastym kręgiem. Jest tam obecna jako 
„linia” w suszumna nadi (kanale grzbietowym). Gita jest formą Boga i jest 
porównywana do błyskawicy (w języku telugu gita znaczy też linia). Samo 
czytanie tych 700 wersetów, bez pojmowania wewnętrznego znaczenia, nie 
ma sensu. Prawdziwe znaczenie Gity możemy zrozumieć tylko wtedy, gdy 
kontemplujemy wspaniałość Boskości, pojmiemy ją i medytujemy o niej. 

W przeddzień bitwy Kriszna przekazał Ardźunie wiele nauk 
wyrażonych słowami. Wjasa opracował słowa Boga, rozwijając je do 700 
wersetów. Od jutra będziemy rozważać i próbować zrozumieć faktyczne 
słowa Kriszny kierowane do Ardźuny w celu przetransformowania go. 
Słowa, które płynęły z ust Kriszny, mają dla nas najwyższe znaczenie. Uczeni 
w pismach, którzy pisali komentarze, próbowali zniżyć Boskość do swojego 
poziomu. Zniżanie Boga do naszego poziomu nie jest właściwe. Powinniśmy 
raczej starać się wznieść siebie do poziomu Boga. Zamiast mówić, że Bóg to 
ten stół, patyk, kamień czy pył, uszlachetniającym będzie powiedzieć raczej, 
że stół, kamień i pył są samym Bogiem. Możecie wielbić obraz jako Boga, ale 
nie Boga jako obraz. Mam nadzieję, że w ciągu tego miesiąca uczniowie będą 
słuchać tych samych słów, które wypowiadał Pan Kriszna, i starać się 
wznieść do wyższego poziomu dzięki zrozumieniu tych Jego inspirujących 
słów. 
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5. Duchowość i społeczeństwo 
 

Szacunek, jaki nakazuje społeczność, zależy od jego wartości 

moralnych. 
Upadek moralny prowadzi do społecznego zwyrodnienia. 
Społeczność natchniona najważniejszymi zasadami etycznymi jest 

trwała. 
Wzywam odważnych synów Bharatu do pamiętania o sile i 

wartości moralności. 
 

Ucieleśnienia premy (miłości)! 
Istnieje powszechne przekonanie, że we współczesnym społeczeństwie 

nie ma miejsca dla duchowych wartości. Błędnie przyjmuje się, że 
duchowość jest nie do pogodzenia ze świeckim społeczeństwem. Kriszna w 
sankhya jodze usuwa to błędne mniemanie. Wielu błędnie wyobraża sobie, 
że duchowość dotyczy tylko zbawienia. Lecz duchowość faktycznie jest 
filarem społeczeństwa i jest nieodzowna dla społecznego postępu i 
solidarności. W tym kontekście nie da się przecenić jej wagi i doniosłości. 

Iśwara (Bóg) przejawia się wśród ludzi, którzy stanowią społeczność. 
Każda jednostka jest aspektem Iśwary. Podobnie, społeczeństwo wyłoniło 
się z Iśwary. Jednostka ma formę, ale społeczeństwo nie ma konkretnej 
formy. Analogicznie, świat jest widzialny, ale Iśwara jest niewidzialny. 
Chociaż jest niewidzialny, Jego istnienie jest niezaprzeczalne, gdyż bez 
stwórcy nie może być stworzenia. Tak jak tkanina nie może powstać bez nici, 
a garnek bez gliny, tak samo wszechświat nie mógł powstać bez pierwotnej 
substancji Brahmana. 

Brahman jest podstawą, substancją, pierwszym czynnikiem 
sprawczym, jak również tym, co cieszy się wszechświatem. Kriszna nakłaniał 
Ardźunę do zrozumienia wszechobecnej i wrodzonej esencji Brahmana, Pana 
Boga. 

Podkreśla się, że nie powinniśmy odrzucać swadharmy, czyli naszej 
osobistej dharmy. Ale czym jest ta swadharma? Bhagawad Gita dogłębne i 
klarowne wyjaśnia pojęcie swadharmy. Kriszna uświadamia Ardźunie jej 
znaczenie. Swadharma zasadniczo dotyczy indywidualnych atrybutów. 
Wiśwa dharma stoi wyżej niż swadharma. Wiśwa dharma ma uniwersalne 
zastosowanie. Iśwara dharma wyłania się z wiśwa dharmy. Samadźika 

dharma, czyli dharma społeczeństwa, wyłania się z iśwara dharmy, dharmy 
Boga. Wjakti dharma, czyli indywidualna dharma, wyłania się z samadźika 
dharmy i jest ona synonimem swadharmy. 

Mówi się „samatwam jogamućjate.” To zdanie jest pełne myśli i 
znaczenia. Słowo samatwa można z grubsza przetłumaczyć jako opanowanie. 
Powszechnie rozumianym znaczeniem swadharmy jest kodeks 
postępowania, albo skala wartości przyjęta przez jakąś konkretną kastę, 
społeczność, wyznanie lub religię. Ale nie jest to interpretacja, która mogłaby 
być przyjęta przez wszystkie grupy ludzi. Nie ma uniwersalnych i 
absolutnych norm moralności. Etyczna względność jest nieuniknionym 
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społecznym zjawiskiem. Moralność zależy od czasu, miejsca i ducha 
określonego wieku. 

W naszym doczesnym świecie różnice są rzeczą oczywistą. Na świecie 
żyją wszelkiego rodzaju ludzie. Są mężczyźni, kobiety i dzieci w różnym 
przedziale wiekowym. Są małe dzieci, nastolatki, młodzi mężczyźni i kobiety 
oraz starzy mężczyźni i kobiety. Dharma kobiet nie może być taka sama jak 
mężczyzn. W przyrodzie tkwi wrodzona nierówność. Zatem, przyjęcie jednego 
kodeksu etycznego dla całej ludzkości byłoby śmieszne. Każda jednostka ma 
własną dharmę, ale nie może ona stawać na przeszkodzie dharmom innych 
ludzi. 

Ardźuna w Bhagawad Gicie staje wobec duchowego dylematu. 
Martwi się o swoją swadharmę. Znajduje się w nie do pozazdroszczenia 
kłopotliwym położeniu. Waha się zabijać swoich krewnych i stać się 
winnym bratobójstwa. Zaczyna więc nienawidzić morderczej chwały pola 
bitewnego. W tej sytuacji Kriszna udziela mu nauk o znaczeniu swadharmy. 
Swadharma jest indywidualną dharmą albo kodeksem postępowania 
odpowiednim do statusu danej osoby w społeczeństwie. Jest ona ponadto 
określana przez naturalne instynkty danej osoby. Iśwara dharma jest 
uniwersalną dharmą Boga opartą na miłości i współczuciu. W swej istocie 
jest ona wszechstronna i eklektyczna, tj. właściwa wszystkim kastom, 
kultom, wyznaniom i społecznościom. 

Osoba, która rozumie i urzeczywistnia wrodzoność Iśwary, wykracza 
ponad swadharmę, czyli indywidualną dharmę. Iśwara sarwa bhutanam 
(Bóg jest wewnętrznym mieszkańcem wszystkich istot). Z chwilą, gdy 
pojmiecie prawdę tego kardynalnego aforyzmu, urzeczywistnicie iśwara 
dharmę, teocentryczny porządek w przyrodzie. Zatem, swadharma jest 
podrzędna względem iśwara dharmy i wiśwa dharmy. Kiedy uznacie 
boskość każdej ludzkiej istoty, urzeczywistnicie iśwara dharmę. Dopóki 
utożsamiacie się z nietrwałym i zmiennym fizycznym ciałem, podlegacie 
dwoistościom przyjemności i bólu, radości i smutku, dobra i zła. 

Ardźunę dotknęła słabość umysłu i serca. Kriszna ostro skrytykował go 
za moralne i duchowe tchórzostwo. Dopóki jesteście słabi i bojaźliwi, nie 
możecie osiągnąć niczego w życiu. Powinno się unikać sentymentów i 
cielesnej świadomości. Dopóki myślicie z punku widzenia nietrwałego ciała, 
nie możecie pokonać duchowego braku odwagi. Gdy zaczniecie myśleć z 
punktu widzenia nieśmiertelnej atmy, nie będziecie mieli odczuć słabości i 
bojaźliwości. Takimi argumentami Kriszna zdopingował Ardźunę do podjęcia 
działań na polu bitwy. 

Świat jest sceną. Wszyscy jesteśmy aktorami w scenicznej sztuce 
świata. Ale wszystkie nasze czyny są powodowane przez wolę Boga, który 
panuje nad naszymi nieśmiertelnymi duszami i nietrwałymi ciałami. I 
musimy uczestniczyć w grze, nie okazując żadnej słabości czy bojaźliwości. 

Obowiązki, rozdźwięki i względności świata nie mają wpływu na 
nieśmiertelną atmę. Trzeba uznawać współistnienie i przeciwstawianie się 
dobra i zła. Dobro i zło, z punktu widzenia atmy, są tylko zjawiskowe, a nie 
absolutne. 
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Deha (fizyczne ciało) składa się z pięciu pierwotnych żywiołów: ziemi, 
powietrza, wody, ognia i eteru. Ciało wcześniej czy później ulegnie 
rozpadowi. Ale dehi, czyli wewnętrzna atma, nie zna narodzin ani śmierci. 
Jest niezniszczalne, nie psuje się i jest nieśmiertelne. To dehi jest tym samym 
co Brahman. Atma i Brahman są zasadniczo identyczne. Tożsamość atmy i 
Brahmana jest summum bonum (najwyższym dobrem) duchowości. 
Duchowość i spokój chodzą w parze. Społeczna sprawiedliwość i duchowość 
są blisko związane. Duchowość sprzyja społecznej sprawiedliwości i 
egalitarności (równości). 

Urzeczywistnianie atmy utrudniają zawiść, złośliwość i zazdrość, które 
wynikają z przywiązania do ciała. Nie wszyscy ludzie czerpią tyle samo 
pożytku z Gity. Wszystko zależy od zasług i czystości jednostki. W 
ostatecznym rozrachunku, jednostka odpowiada za wszystko, co robi. Dopóki 
ludzie przedkładają tarzanie się w bagnie lenistwa, mogą nie być w stanie 
nawet wyobrazić sobie wzniosłej błogości duchowości. 

Bhagawad Gita, jaką dzisiaj czytamy, została ozdobiona i upiększona 
dzięki poetyckiemu geniuszowi Wjasy. Aby osiągnąć wewnętrzny spokój 
duchowości, nie trzeba zapamiętywać wszystkich jej ślok. Pojedyncza śloka z 
Gity wystarczy, by zmienić nasze życie. Dla zdobycia wiedzy z dziedziny 
duchowości niezbędne jest zdecydowanie (śraddha). Bhagawad Gita 
nawołuje do stania się godnym instrumentem Boga. W celu rozjaśnienia 
umysłu i osiągnięcia oświecenia powinno się ją czytać wielokrotnie. 

Celem wszystkich teistów jest wyzwolenie. Atma przejawia się w ciele. 
Musi ona urzeczywistnić swoją boskość przez oddanie i w końcu połączenie z 
najwyższym źródłem, z którego wyewoluowała. Ale człowiek bardzo często 
zapomina o swojej boskiej naturze, ulegając pokusie władzy i pieniądza. 

Reakcja człowieka na dobro i zło na świecie zależy od jego karmy, 
która jest właściwą miarą jego gun (cech). Karma jest kluczem do 
wyzwolenia. Ale człowiek w wyniku przywiązania do swojego materialnego 
ciała zapomina o swoim prawdziwym przeznaczeniu. Pewnego razu Indra na 
skutek klątwy urodził się jako świnia. Zapomniał o swojej dawnej chwale, 
wziął za żonę maciorę i wychowywał rodzinę małych prosiąt. Czuł się bardzo 
szczęśliwy i zapomniał o swojej boskości. Narada ulitował się nad nim i 
uświadomił mu jego prawdziwe przeznaczenie. Ludzkie istoty także 
zapominają o swojej boskości i przywiązują się do zmysłowych 
przyjemności. 

Z przedstawionej przez Krisznę Gity skorzystali Ardźuna, Sandźaja, 
Wjasa i Hanuman. Ale na tę samą Gitę uszy Dhritarasztry pozostały głuche. 
Jego przywiązanie do okrutnych synów zaślepiało go na sprawiedliwość 
należną Pandawom. 

Każda śloka Gity jest ważna. Jest ich razem siedemset. Pudełko od 
zapałek może pomieścić pięćdziesiąt zapałek. Ale jedna zapałka wystarczy do 
zapalenia lampy i rozproszenia mroku w określonym miejscu. Podobnie, 
jedna śloka z Gity wystarczy do wywołania światła mądrości i rozproszenia 
mroku ignorancji. Jednakże, bez śraddhy, czyli wytrwałości, Bhagawad Gita 
pozostanie zapieczętowaną księgą. Wyzwolenie i duchowe oświecenie nie 
jest dostępne dla leniwych. 
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Bóg nie jest ograniczony do żadnego konkretnego miejsca. Jest on nie 
tylko pozadoświadczalny, ale także wrodzony i wszechobecny. Kriszna 
powiedział do Ardźuny: „Nie jesteś zabójcą w prawdziwym znaczeniu. 
Myślisz, że będziesz zabijał wrogów. Zabijanie jest tylko zjawiskowe, W tym 
procesie niszczenia, oczyszczania i wskrzeszania dharmy jesteś instrumentem. 
Nie przejmowałbyś się niepotrzebnie, gdybyś pamiętał, że materialne ciało 
jest przelotne, a niematerialna atma wieczna.” Prawdziwa joga to osiągnięcie 
spokoju i zapanowanie nad narządami zmysłowymi, które przesłaniają 
ostateczną rzeczywistość. Słabość jest śmiercią, a siła – nieśmiertelnością. 
Przedstawienie Bhagawad Gity przez Krisznę było z konieczności krótkie, ale 
Wjasa dla dobra potomności rozwinął tę Niebiańską Pieśń o własne 
pouczające komentarze. 

Na przykład, słowa „samatwam jogam ućjate,” czyli „spokój nazywa 
się jogą,” Wjasa rozwinął do dwunastu strof, fraza „kszudram hridaja-

daurbaljam,” czyli „podłość jest słabością serca,” – do dwudziestu dwóch 
strof, strofę „anitjam asukham lokam imam prapja bhadźaswa Mam,” co 
znaczy „otrzymawszy ten przelotny, marny świat, wielb Mnie” – do siedmiu 
wersetów, zaś aforyzm „najamatma balahinena labhjah,” czyli „tej atmy nie 
może osiągnąć nikt słaby” został rozwinięty do dziewięciu różnych strof. 

Hanuman, który znajdował się na fladze rydwanu Ardźuny, 
podsłuchał Gitę i przedstawił ją w dwudziestu jeden strofach w paisaći 
(wymarłym języku Indii). 

Prawda jest jedna, lecz jej przejawień jest wiele. Najważniejszym 
warunkiem wstępnym dla sadhaki (aspiranta duchowego) jest nieskończona 
cierpliwość i wytrwałość. Bhagawad Gita zawiera kwintesencję wszystkich 
świętych pism. Każdy duchowy aspirant powinien ją gorliwie studiować. 
Powinno się ją traktować jako książkę także o wielkiej praktycznej wartości 
w naszym życiu codziennym. Wielu ludziom przyniosła pocieszenie, a wam 
będzie pomocna w czynieniu duchowych postępów. 
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6. Cechy sthitapradźni 
 

Niezależnie czy ktoś jest biegły w śastrach, puranach i 

wedancie, albo czy jest królem mieszkającym we 
wspaniałych pałacach, albo światowej sławy bohaterem, 
który na polu bitwy pokonuje swoich wrogów, albo 

dajmy na to osobą, która od bogini ubóstwa otrzymała 
wiele i dlatego marnieje w nędzy, nie będzie z niego w 

ogóle żadnego pożytku, jeśli nie posiada daru oddania. 
Sługa oddany Bogu jest bardziej wart honorów niż 

władca świata pozbawiony miłości do Boga. Cóż innego 
mogę wam powiedzieć, o dobrzy i łagodni ludzie tutaj 
zgromadzeni, poza wyżej podaną prawdą? 

 
 

Upaniszady są esencją Wed, które nie pochodzą od ludzi (są 
apauruszeja), są trwałe i nieskończone. Upaniszady udostępniają wieczne 
prawdy, które uszlachetniają i uwznioślają umysł. Mahabharata ilustruje 
ducha upaniszad w formie narracji. Bhagawad Gita zawiera kwintesencję 
Mahabharaty. Upaniszady na wiele sposobów uczą ludzi świata mówić 
prawdę i podążać ścieżką prawości. Ludzie, którzy uznają Gitę za podstawę i 
cel życia, osiągają świętość Boskości. Gita oznajmia, że duch Kriszny ogarnia 
wszystko i zamieszkuje we wszystkim, co widzimy na tym świecie. Takie jest 
znaczenie Wiśwawirata Swarupy Pana. Ludzie o boskim widzeniu, by 
zobaczyć to uniwersalne przejawienie, powodowani wiarą, świadomie 
podejmowali próby na czterech ścieżkach: oddania, działania, mądrości i jogi. 

Słowo „oddanie” jest synonimem „duchowości.” Przez duchowe życie 
nie należy rozumieć życia w izolacji. Duchowe życie nakazuje bycie wolnym 
od przywiązań i nienawiści oraz każe widzieć całą ludzkość w sposób 
integralny. Działanie bądź praca odnosi się do świata. Świat, z kolei, jest 
związany z Bogiem. Dlatego Kriszna głosił, że wszystkie czyny muszą być 
dokonywane z zamiarem zadowolenia Boga. Taki rodzaj działania jest cechą 
charakterystyczną sthitapradźny, czyli człowieka posiadającego 
zrównoważony umysł. Sthitapradźńa wykonuje czyny będąc mocno 
osadzony w atmie. 

Kriszna wyjaśnił Ardźunie, że sthitapradźńa ma zrównoważony umysł, 
który ani się nie unosi radością, ani nie bywa przybity smutkiem. 
Sthitapradźńa zawsze jest pogrążony w Duchu, nie dopuszczając do siebie 
zmartwień, żądz, strachu ani ułudy. Wszędzie widzi Ducha. Kriszna zwrócił 
uwagę Ardźunie, że może urzeczywistnić swoją prawdziwą naturę tylko 
wtedy, gdy stanie się sthitapradźnią. 

Podstawową cechą sthitapradźny jest panowanie nad zmysłami. Nie 
jest łatwo utrzymać zmysłów w ryzach, czy też zapanować nad nimi. Dlatego 
Ardźuna powiedział: „Kriszno! Utrzymanie zmysłów pod kontrolą graniczy z 
niemożliwością. Także nad umysłem, który jest kapryśny, niebezpieczny i 
nikczemny, nie da się łatwo zapanować.” Na to Kriszna odpowiedział: „Nie 
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ma nic łatwiejszego od panowania nad zmysłami. Panowanie nad umysłem 
wydaje się bardzo trudne tym, którzy nie znają tego subtelnego procesu. Ci, 
którzy od dzieciństwa byli zniewoleni przez przyziemne pragnienia i ci, 
którzy rozwinęli zewnętrzne widzenie, nie będą w stanie zapanować nad 
zmysłami i umysłem. Świat stworzony przez zmysły ciągle zmienia swój 
zewnętrzny aspekt. Największa słabość człowieka wynika z jego uzależnienia 
od tego ulotnego i przemijającego świata, który ciągle się zmienia jak 
przelotne chmury. Mimo zdawania sobie sprawy z jego przejściowego 
charakteru, człowiek wierzy w świat. Jeśli raz popatrzysz na zmienny świat i 
zrozumiesz jego przelotność, będzie ci łatwo zapanować nad zmysłami. 
Mimo że atmiczny pierwiastek znajduje się bardzo blisko człowieka, nie 
potrafi on go rozpoznać. Dla ludzi prawda jest trudna do przełknięcia, zaś 
fałsz ich zachwyca. Ludzi przyciąga tawerna, nawet gdy jest daleko, gdyż 
lubią napoje odurzające, które są szkodliwe dla ciała i umysłu. Nie przyjmują 
świeżego mleka, mleka zsiadłego czy śmietany, które są pyszne i pożywne, 
nawet gdy te artykuły są dostarczane do domu. Człowiek od dzieciństwa 
rozwija przywiązania i pragnienia, przez co wystawia się na wiele 
niepotrzebnych kłopotów i cierpień. 

Oto małe opowiadanie. Pewnego razu Dakszinamurti wybrał się w 
podróż dookoła świata. Któregoś dnia, stojąc na plaży, z wytężoną uwagą 
słuchał przypominającego pranawę (OM) ryku morskich fal. Gdy dwa 
kawałki słomy porwane podmuchem wiatru wpadły do morza, nagle fale 
zaczęły unosić się jedna po drugiej i wyrzuciły słomę na brzeg. Tymczasem 
do morza wpadło też kilka zwiędłych liści. One też zostały natychmiast 
wyrzucone na brzeg przez wzmożone fale. Widzenie Dakszinamurtego nie 
ograniczało się tylko do świata zewnętrznego – potrafił pojmować również 
wewnętrzne znaczenie wydarzeń. Widząc, jak fale wszystko wyrzucają, 
powiedział do siebie: „O, te fale dały mi dzisiaj dobrą lekcję” i uznał morze 
za jednego ze swoich dwudziestu czterech nauczycieli. 

Jakiejże to ważnej nauki udziela morze? Morze nie pozwala, by choćby 
jedna słomka dostała się do jego wód, gdyż takie źdźbła, gdy dopuści się do 
ich gromadzenia, mogą zanieczyścić jego formę. Chociaż ocean jest rozległy i 
potężny, nie pozwala nawet odrobinie nieczystości na zanieczyszczenie 
swojej natury. Człowiek zaś, mimo że jest słabowity i drobny, pozwala na 
zanieczyszczanie jeziora swojego serca. Jezioro umysłu musi być oazą 
radośnie igrających łabędzi so’ham tattwy. Gdy człowiek daje 
nieograniczoną swobodę swoim zmysłom, staje się ofiarą ignorancji, 
ciemności i żądzy. Dlatego Kriszna już na samym początku jasno stwierdził, 
że zasadniczą sprawą dla sthitapradźny jest panowanie nad zmysłami. 

Przy tej samej prawdzie uparcie obstawał też Prahlada w swojej 
dyskusji z ojcem. Powiedział do niego tak: „O ojcze! Zdołałeś odnieść 
błyskawiczne zwycięstwo nad wszystkimi światami, ale nie potrafisz podbić 
świata swoich zmysłów i umysłu. Chociaż jesteś mężny i potężny, nie możesz 
pokonać sił, które dławią twoje człowieczeństwo, pogłębiają bestialstwo i 
odciągają cię od boskości. Bez pokonania wrogów czających się wewnątrz nie 
będzie pożytku z podbijania ziemskich imperiów. Wewnątrz ciebie mnożą się 
złe cechy, które zakrywają twoją prawdziwą naturę i niszczą czystość. 
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Modlenie się i zdobywanie różnych mocy nie ma sensu, gdy zachowuje się je 
w sobie.” 

Zdeptanie zmysłów i rozpoznanie prawdziwej natury atmy jest 
królewskim traktem sthitapradźny. Dzisiaj niektórzy komentatorzy Gity źle 
interpretują cechy sthitapradźny i wprowadzają w błąd laików. Na skutek 
braku prawdziwego doświadczenia część z nich atrybuty sthitapradźny 
interpretuje w sposób śmieszny. Sthitapradźńa trwa przebudzony, gdy 
wszyscy inni śpią. Znaczy to, że sthitapradźńa jest przebudzony w duchowej 
sferze, podczas gdy ludzie świata znajdują się w stanie snu, nieświadomi 
spraw ducha. Podczas gdy zwykli ludzie są przebudzeni na doczesne 
interakcje, sthitapradźńa nie uczestniczy w takich działaniach i dlatego, jeśli 
chodzi o te sprawy, niejako śpi. 

Opanowanie zmysłów jest absolutnie niezbędne dla każdego 
człowieka. Popatrzcie na ten papier. Teraz jest w normalnej postaci. Jeśli się 
go zwinie i potrzyma w takim stanie przez jakiś czas, nie odzyska już 
pierwotnej formy. Gdy zechcemy przywrócić mu pierwotną, naturalną 
postać, musimy zwinąć go w odwrotną stronę. Podobnie my, od dzieciństwa 
świadomie lub nieświadomie zwijamy nasz umysł pod naciskiem 
zmysłowych i światowych pragnień. Jeśli zwiniemy go w przeciwnym 
kierunku, ku atmie, odzyska swoją pierwotną postać. Zatem, będziemy w 
stanie zapanować nad zmysłami, gdy skierujemy nasze widzenie do środka, 
gdyż dotąd cały czas było skupione na zjawiskach zewnętrznych. Puszczając 
to dotychczasowe postępowanie w niepamięć, powinniśmy dołożyć 
niezbędnych wysiłków w celu przywrócenia świętej natury naszego umysłu 
poprzez rozwijanie wewnętrznego widzenia. Niezależnie jakie prace 
podejmiemy, jakie myśli przyjdą nam do głowy, jakie sceny sobie 
wyobrazimy, od dzisiaj musimy próbować kierować je ku Bogu. 

Wśród osiemnastu rozdziałów Gity bardzo ważny jest drugi, o sankhja 
jodze (osiąganiu ostatecznej wiedzy). Mahatma Gandhi zwykł czytać 
Sankhja jogę dwa lub trzy razy zawsze, kiedy miał niespokojny umysł. To 
przywracało mu spokój. Sankhja joga jest życiem Gity. Nazwa wywodzi się 
od wglądu w sankhję (najwyższą wiedzę) w tym rozdziale. Sankhja joga 
odsłoniła przed Ardźuną cechy sthitapradźny i uwolniła go od złudzeń. 

Ardźuna posiadał bardzo wrażliwy umysł. Słysząc dowolne zdanie, 
natychmiast wcielał je w czyn. Był osobą biegłą w praktykowaniu 
duchowych nauk. Jego guru, Pan Kriszna, mając tak świętego ucznia, mógł 
przekazać światu świętą esencję Gity. Nasze życie stanie się błogosławione, 
gdy rozwiniemy wiarę w Boga, cześć dla Jego słów i będziemy stanowczy 
we wprowadzaniu Jego świętych nauk w życie. Trzeba, żeby uczniowie 
pozbyli się idei i ideologii, którym dotąd hołdowali. W tym świętym miejscu 
koniecznie muszą porzucić i wyrzec się wszystkich tych nagromadzonych idei. 

Gdy umysł jest pusty, można go czymś wypełnić. Jeśli zaś jest 
nafaszerowany wieloma rzeczami, nie można już go napełnić. Dopóki umysł 
nie jest czysty, nie da się go napełnić świętymi rzeczami. Uczniowie i 
studenci powinni zapytać siebie: „O, umyśle, ty łobuzie! Co osiągnąłeś w 
tym krótkotrwałym życiu, oddając się złym myślom, spędziwszy wiele czasu 
na grach, kamuflując się w tej chwilowej egzystencji?” 
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Twierdzimy, że świat jest pełen niesprawiedliwości, bałaganu, 
nieprawości, fałszu i złych zwyczajów, ale co uczyniliśmy, by to naprawić? 
Ludzie płaczą podczas narodzin; płaczą podczas śmierci. W międzyczasie 
płaczą nad tym i owym. Ale czy płaczą, gdy widzą upadek prawości? Czy 
płakali za jej odrodzeniem? Po co płakali? Czy tylko dla samego płakania? Te 
ludzkie narodziny możemy uznać za uzasadnione i spełnione dopiero wtedy, 
gdy zobowiążemy się do ożywienia podupadającej dharmy, gdy ściśle 
stosujemy się do przykazań Boga, gdy staramy się wprowadzać w życie ideał 
uniwersalnej miłości. Jest niezmiernie ważne, żeby uczniowie i studenci to 
zrozumieli i stosownie do tego kształtowali swoje życie. 

Święci i o czystych umysłach uczniowie! 
Naprawdę macie szczęście, że otrzymaliście tę pożądaną szansę. Mam 

nadzieję, że pojmiecie znaczenie tego przesłania, tej ścieżki i tej boskości, i że 
dzięki temu swoje życie uczynicie błogosławionym i ustanowicie świetlany 
przykład dla świata. 
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7. „Jestem Twój” 
 

Porzucenie złych myśli stanowi ofiarę i jogę; porzucenie 

żony i dóbr materialnych oraz pójście do lasu nic nie 
pomoże. Mówię wam prawdę taką, jaka jest. 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Tjaga (wyrzeczenia) jest wyznacznikiem prawości, dobroczynności i 

jadźni (rytualnej ofiary). Lobha (chciwość) jest podstawową przyczyną 
grzesznych czynów prowadzących do niesprawiedliwości, nieuczciwości, 
złego prowadzenia się i słabości. Człowiek powinien najpierw zrozumieć 
swoje obowiązki, nauczyć się rozróżniać między dobrem i złem, grzechem i 
cnotą, a potem zacząć postępować w prawy sposób. Błędem jest myśleć, że 
panowanie nad zmysłami potrzebne jest tylko joginom i sannjasinom 
(osobom prowadzącym wyrzeczony tryb życia). Kontrola zmysłów jest 
potrzebna wszystkim ludzkim istotom. Jeśli wszyscy ludzie zapanują nad 
zmysłami, doprowadzi to do pomyślności świata. Pobożność bez pokory i 
patriotyzm bez moralności są bezużyteczne, a społeczeństwu przynoszą 
szkodę, natomiast działania podjęte w celu zadowolenia Boga mają naturę 
rytualnej ofiary i sprzyjają dobru wszystkich. 

Sześć złych cech – żądza, gniew, pycha, chciwość, pragnienia i zazdrość 
– rodzą się z utożsamiania się z ciałem. W przeciwieństwie do nich, 
współczucie, miłość i duch poświęcenia wynikają z atmy. Każda osoba musi 
rozwijać i stosować się do cnót pochodzących z atmy. My jednak 
porzuciliśmy te szlachetne ludzkie cnoty na korzyść pogoni za chwilowymi 
przyjemnościami, które zadowalają zmysły. Kriszna powiedział: „Ardźuno! 
Pan jest ojcem całego stworzenia obejmującego czujące istoty i nieożywione 
rzeczy. Istnieje tylko jeden Pan, który rządzi całym wszechświatem. On jest 
panem wszechświata, Dźagan Nathą, Wiszwa Nathą, a także panem 
wszelkiego życia, czyli Prana Nathą, Rządzenie tym światem spoczywa w 
rękach Pana wszechświata. Swoją pracę wykonuje przez wszystkie ludzkie 
istoty. Ludzkie usiłowania nie mogą posuwać się naprzód bez pobudki Pana. 
Boskość ta przejawia się i świadczy o swojej obecności we wszystkich 
stworzeniach w postaci prawdy-świadomości-błogości. 

Ardźuno! Podejmuj pracę, aby zadowolić Boga, a nie po to, by 
dogodzić zmysłom. Twoje czyny odpowiadają za wzniesienie do wyższego 
stanu lub spadek na niższe plany. Twoje radości i smutki wynikają z twoich 
czynów. Twoje czyny odpowiadają za twoje grzechy i zasługi. Skupiaj umysł 
na atmie i wykonuj prace w celu zadowolenia Boga; wtedy twoje czyny 
będą bezinteresowne. Bezinteresowne czyny niszczą w człowieku 
demoniczne cechy i rozwijają boskie skłonności. Wzmacniają w człowieku 
czyste i sattwiczne cechy. Dlatego mówi się, że człowiek ma jedynie prawo 
do działania, a owocami jego czynów dysponuje Bóg. Nie powinieneś 
podejmować żadnej pracy w nadziei otrzymania jej owoców. Gdy zapanujesz 
nad zmysłami, będziesz podejmował bezinteresowne działania, staniesz się 
przykładem dla świata. Będąc przedstawicielem ludzkości, o Ardźuno, 
powinieneś zobowiązać się wykonywać tylko dobre czyny.” 
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Aspekt ludzki (dźiwatwa) i boski (dajwatwa) są ściśle ze sobą 
związane. Powinniście zrozumieć znaczenie cyklu stworzenia. Cykl ten 
zaczyna się od akszary (dźwięku AUM), dalej następują kolejno Brahma, 
jadźńa (ofiara), karma (czyn), pardźanja (chmury), pożywienie (anna) i z 
niego na końcu życie (prana). Jest to cykl stworzenia. Zauważmy, że w tym 
ciągu pierwsza jest akszara, a ostatnia – prana. Wszystkie żywe stworzenia 
rodzą się z pożywienia, żyją dzięki niemu i żywią się pożywieniem. 
Stwierdza się, że „pożywienie jest Bogiem (Brahmą).” Analizując cykl 
stworzenia zaczynający się od akszary, a kończący na pranie, powinniśmy 
zwrócić uwagę na etap leżący najbliżej akszary. Najpierw jest akszara, potem 
Brahma, dalej jadźńa, potem mamy karmę, pardźanję, annę i pranę. W cyklu 
tym prana, czyli życie, znajduje się najbliżej akszary, czyli trwałej 
rzeczywistości. Karma tattwa (pierwiastek działania) koordynuje pozostałe 
etapy cyklu. Z jednej jej strony mamy akszarę, Brahmę i jadźnię, a z drugiej – 
pardźanję, annę i pranę. Karma znajduje się w środku pomiędzy tymi 
dwoma grupami. Karma pozwala na syntezę pierwszych trzech aspektów, tj. 
akszary, Brahmy i jadźni, z drugą ich grupą, tj. z pardźaną, anną i praną. 

Życie nie jest trwałe. Jest zamknięte w ciele, które ciągle się zmienia i 
składa się z pięciu zmysłów, pięciu powłok i pięciu żywiołów oraz związane 
jest z kszarapuruszą (nietrwałą duszą doczesną), która jest zniszczalna i 
podlega rozpadowi. Ale życie obdarzone boskością jest związane z akszarą, 
której nie da się zniszczyć. Te dwa aspekty, zniszczalny (kszara) i 
niezniszczalny (akszara), charakteryzuje się też słowami ahara (niestabilny) i 
sthira (stały), odpowiednio. 

Sthira jest też akszara, gdyż wykracza ponad zmiany miejsca i czasu. 
Ćara jest czymś związanym z pięcioma zmysłami, składającym się z pięciu 
żywiołów i co stale się zmienia. Nasze życie toczy się między tymi dwoma 
aspektami, sthirą i ćarą, i jest tam narażone na liczne kłopoty. Oto mała 
ilustracja. Ludzie na wsiach używają dwóch kamieni do mielenia. Ten na 
spodzie jest nieruchomy, a obraca się górny. Ziarna umieszczone między 
kamieniami ulegają zmiażdżeniu na proszek. Wsypane, cały czas są 
rozrzucane i miażdżone, ale kilka ziaren, które pozostają w centralnej części 
kamieni są bezpieczne i nie są miażdżone. To bezpieczne miejsce można 
porównać do bliskości do Boga. Żywe istoty, które przebywają blisko Boga, 
są wolne od wszelkiego niebezpieczeństwa. Tak więc, wszystkimi naszymi 
czynami powinniśmy przejawiać boski aspekt, a przez te czyny głosić radość 
boskości ukrytą w człowieku. 

Powinniśmy starać się żyć, nie ulegając radościom i smutkom 
wywoływanym przez narodziny i śmierć ciała. Nikt nie płacze, gdy stwierdzi, 
że lód jest zimny, ani gdy powie się mu, że ogień jest gorący. Naturalną 
rzeczą jest, że lód jest zimny, a ogień gorący. Tak samo naturalna jest śmierć 
ciała, które się urodziło. Dlaczego ktokolwiek miałby nad tym płakać? 
Ofiarami smutku stajemy się, uważając maturalne zjawisko za nienaturalne. 
Przyczyną takiego podejścia jest przywiązanie. Zadurzenie bierze się z 
instynktu posiadania. Rozwijając upodobanie do świata zjawiskowego, 
zapominamy o naszej boskości. 

Kriszna pouczał Dhanańdźaję (dosł. zdobywcę bogactwa): „Ardźuno! 
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Stajesz się ofiarą abhimany i mamakary (pychy i dbania o własny interes) i 
popadasz w przygnębienie. Nie powinieneś dopuszczać, aby słabości 
dotykały twoją ludzką naturę. Osoba, która chce żyć na tym świecie, musi 
być mężna. Gdy podejmujesz działania w duchu poświecenia Panu, gdy 
pracujesz bez żadnej myśli o owocach tej pracy, wtedy kroczysz królewską 
ścieżką.” 

Właśnie dlatego mówi się też, że król Dźanaka mógł osiągnąć 
najwyższy stan dzięki swojej codziennej pracy wykonywanej zawsze w 
duchu poświęcenia. Powinniśmy pielęgnować ten duch poddania, mówiąc 
„Jestem Twój.” W Bhagawacie znajduje się trafny przykład. Gopiki (pasterki) 
od początku zwykły mówić Krisznie „Należymy do Ciebie.” Jest to cecha 
charakterystyczna prawdziwego oddania i poddania. Dlatego też Kriszna 
ochraniał je zawsze i wszędzie, gdzie się znalazły. Z drugiej strony, 
mieszkańcy Dwaraki traktowali Krisznę jak swoją własność. Myśleli: 
„Kriszna jest naszym bratem, synem naszej ciotki, synem naszego wuja, to 
nasz kuzyn, nasz siostrzeniec, nasz bratanek.” Takie relacje rzutowały na ich 
postawę względem Kriszny. Poczucie, że Kriszna należał do nich, skłaniało 
ich do myślenia, że Pandawowie odnieśli zwycięstwo dzięki Krisznie, który 
należał do rodu Jadawa i dlatego uznanie należało się Jadawom. W ten 
sposób rozwinęli też ahankarę (egoizm), co stanowiło początek ich zagłady w 
postaci katastrofy (pralaya) i zmiecenia całego ich klanu z powierzchni ziemi. 
Gopiki, natomiast, zawsze były bezpieczne i szczęśliwe, gdyż nie miały ego, 
poczucia posiadania ani dumy. 

W przypadku Ardźuny zaś, sam Pan twierdził, że jest on Jego 
własnością. Jakimż szczęściarzem był ten Ardźuna! O Krisznie i Ardźunie 
mówi się, że są to Narajana (Bóg) i nara (człowiek). Kriszna przedstawił 
Ardźunę światu jako ideał człowieka i modelowego przedstawiciela. Przez 
niego przekazał ludzkości swoje święte przesłanie. 

Chociaż otacza nas Boskość, stajemy się ofiarami smutku z powodu 
rozwijania przywiązania do zjawisk świata. Popiół zakrywa ogień, z którego 
powstał. Trzęsawisko zakrywa wodę, z której się zrodziło. Zaćma tworząca się 
w oku psuje wzrok. Brud zbierający się na lustrze, sprawia, że lustro daje 
zamglony obraz. Podobnie, ignorancja, która miała początek w boskości, w 
końcu przesłania naszą świętą wiedzę. Odpowiadają za to nasze złe 
skłonności. Gdy przepędzimy te skłonności i złe myśli, będziemy mogli ujrzeć 
Krisznę, Pana. 

Żyć zgodnie z Iśwara dharmą (przykazaniami bożymi) będziemy mogli 
dopiero wtedy, gdy usuniemy z umysłu złe skłonności i zobaczymy boskość. 
Osoba, która pragnie żyć zgodnie z Iśwara dharmą powinna oczyścić swój 
umysł. Dharma nie zbliży się do was, gdy głowę macie pełną złych 
skłonności, gdy wasze oczy ukradkiem zerkają na złe sceny, gdy wasz umysł 
jest chwiejny i zwodniczy. 

 
Uczniowie i nauczyciele! 
Właściwe postąpicie, jeśli będziecie myśleć, że to wy należycie do 

Swamiego, a nie Swami do was. Jeśli podejmiecie się podjąć podróż życia w 
takim duchu poddania, zostaniecie sowicie pobłogosławieni. Taką postawą 
wzmocnicie świętą naturę naszego kraju. Możecie rozpowszechniać ducha i 
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szerzyć przesłanie Gity, jeśli w umyśle zachowacie tę jedną linijkę tekstu: 
„On jest Ojcem i Panem wszechświata.” Powinniście umacniać swoją wiarę 
w Pana, który rządzi wszechświatem i pobudza was do wszystkich czynów. 
Taka wiara miała silny wpływ na serce Ardźuny, dlatego postępował 
zgodnie z boskimi przykazaniami. 

Ardźuna powiedział: „Będę wykonywał Twoje polecenia. Wybacz, że 
świadomie lub nieświadomie zadałem tyle pytań. Marnowałem cenny czas, 
pyszniąc się swoją inteligencją i męstwem oraz okazując ego.” Siła ciała, siła 
umysłu i siła wiedzy są nieskuteczne, jeśli nie mają wsparcia siły czerpanej 
od Boga. Bez boskiej siły wszystkie są słabe. 

Nie unoście się dumą ze swojej młodzieńczej prężności i urody. Cała 
wasza świeżość i blask zgaśnie niczym piękno kwiatu, który zakwita o świcie 
i więdnie przed zmierzchem. Historie waszych drobnych osiągnięć 
rozbłyskają na krótko i znikają jak błyskawice, pozostawiając po sobie 
kompletną ciemność. Nie powinniśmy zapominać o naszym boskim 
przeznaczeniu i dawać się zwabiać przez ulotne przyjemności. Każdy uczeń 
musi szczerze próbować zrozumieć i wprowadzać w życie ducha Gity. 
Powinien zachować w sercu świętą i błogą atma tattwę (prawdziwą naturę 
duszy), którą wysławia Bhagawad Gita. 
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8. Słowo Boga 
 
 

Ślepi są ci, którzy nie mają wiary w Boga, bo człowiek 

widzi boskość oczami wiary. Bóg może nie istnieć dla 
niewierzącego, ale dla nas ON JEST. 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy! 
Bóg i Jego słowo są nierozerwalnie ze sobą związane. Oddanie 

jednostki jest narażone na zwątpienie, gdy jest w niej miłość do Boga, ale 
nie zważa na Jego słowo. Pragnienie Boga w obecności lekceważenia Jego 
nakazów nie może być prawdziwym oddaniem. W rzeczy samej, bez wiary 
we Wszechmogącego nie byłoby możliwe osiągnąć czegokolwiek na tym 
świecie. Korzyści, jakie czerpiemy z naszej wiary, są proporcjonalne do jej 
głębi. 

Bóg jest sumą indywidualnych dźiw (dusz), Wirat Swarupa 
(Kosmiczna Forma) – sumą indywidualnych ciał, a Hiranjagarbha 
(Kosmiczny Umysł) – indywidualnych umysłów. Zatem, Bóg i człowiek są 
zasadniczo identyczni. Osoba, która rozumie tak wielkie prawdy i boskość 
człowieka, wie, że stwierdzenia o nieistnieniu Boga są śmieszne. W Boga nie 
wierzą tylko ludzie, którzy nie dostrzegają znaczenia tych głębokich prawd. 

Dzisiaj ludzie próbują zapomnieć o promieniejącej postaci czystej 
boskiej świadomości, która przenika całe stworzenie i stanowi jego 
podstawę. Człowiek zaprzeczając istnieniu Boga, który jest podstawą 
wszechświata, zaprzecza własnemu istnieniu. Gdy głębiej zbadamy naturę 
ateizmu i znaczenie słowa nastika (niewierzący), zauważymy, że słowo nasti 
składa się z dwóch części: na i asti. Na oznacza zaprzeczenie, zaś asti to 
istnienie. W słowie nasti, część asti stwierdza istnienie Boga, a na zaprzecza 
mu. Zatem słowo nasti tylko zaprzecza czemuś, co już istnieje. Podobnie, 
ateiści mówią „Boga nigdzie nie ma.” Bliższe przyjrzenie się temu zdaniu 
pokazuje, że występuje w nim najpierw stwierdzenie w słowie „nigdzie.” Tak 
więc, nieprawda następuje jako jedynie słabe obalanie prawdy, która 
istnieje. 

Nie da się opisać bliskiego związku, jaki wiąże Boga z dźiwą 
(człowiekiem). A jednak człowiek, padając ofiarą własnego ego, 
bezpodstawnie przypisuje sobie prawo do swoich czynów. W rzeczywistości 
tylko Bóg decyduje, jakie działanie ma zostać przeprowadzone przez kogo, w 
jakim czasie, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach i z jakim stopniem 
powodzenia. 

Człowiek, nieświadom wszechwiedzy Boga, nie waha się nawet 
popełnić grzechu. Faktem jest, że, ponieważ jest on częścią Boga, nie istnieje 
nic, co mógłby zrobić – obojętnie w jakim czasie i miejscu – co uszłoby 
uwadze Boga. Tak jak ludzka istota wie natychmiast o ruchach małej mrówki 
chodzącej po jego palcu u nogi, tak Bóg, którego ciałem jest wszechświat, 
natychmiast wie o nawet najdrobniejszym czynie dokonywanym przez 
człowieka. 

W każdej ludzkiej istocie znajduje się wewnętrzna boska siła, która 
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pobudza go do prawego postępowania. Jest w nim też obecna przeciwna siła, 
która podjudza go do złych czynów. Postanowienia powstrzymywania się od 
popełniania grzechów często są krótkotrwałe. Najczęściej człowiek, który 
postanowił, że będzie mówił prawdę, jest ciągle zmuszany przez okoliczności 
do mówienia nieprawdy. Podobnie, niezależnie jak bardzo będzie ktoś 
zdeterminowany nie ranić innych, od czasu do czasu może bez premedytacji 
skrzywdzić kogoś innego. Jest to powszechne zjawisko. Chociaż człowiek ma 
w sobie wiele prawych sił, jest w nim potężniejsza zła siła, która przymusza 
go do nieprawomyślnych postępków. Typowym przykładem jest człowiek 
decydujący się na post w sobotę w ramach wielbienia Pana Wenkateśwary, 
ale jeszcze przed południem tego samego dnia ulegający pokusie filiżanki 
kawy i kilku iddli (przekąski w postaci płaskich bułeczek). 

Kriszna, udzielając nauk Ardźunie, powiedział: „Pragnienia i gniew, 
zrodzone z radźasu, są największymi wrogami człowieka. Tłumią jego 
wrodzoną boskość. Z trzech podstawowych cech człowieka, cechy radźasowa 
i tamasowa są sprzeczne z jego interesem. Związana z radźasem kama, czyli 
żądza i zmysłowość, nie zna umiaru, niczym szalejący ogień. Pod jej 
wpływem pewność siebie człowieka doznaje wstrząsu i schodzi on na 
manowce. Kama powoduje wyłom w sercu i tam się wdziera, a za nią 
inwazji dokonuje gniew i związane z nim przywary, okradając człowieka z 
przechowywanej w sercu dźńanaratny (klejnotu mądrości). 

Żądza sprawia, że człowiek zapomina o swojej prawdziwej naturze i 
sprowadza go do stanu zezwierzęcenia. Obrabowuje go z cnót i naraża na 
szwank jego honor i reputację. 

Ardźuno! Ta bitwa nie jest zdarzeniem przypadkowym. Sam 
przygotowywałeś się do niej przez wiele miesięcy. Już w czasie tego rocznego 
zatajania waszej tożsamości byłeś świadomy, że z Kaurawami nie da się 
zawrzeć zadowalającej ugody. Nie widząc perspektyw na pokój, 
kontaktowałeś się z przyjaciółmi i krewnymi w celu zdobycia wsparcia na tę 
wojnę. Próbowałeś nawet powstrzymać mnie przed pójściem do 
Dhritarasztry na pokojowe negocjacje, twierdząc, że wojna jest nieunikniona. 

Teraz twoje nagłe postanowienie o niepodejmowaniu walki jasno 
wskazuje, że jakaś potężna siła wstrząsnęła twoją pewnością siebie i kazała ci 
zmienić wcześniejszą decyzję. Tą siłą jest oczywiście żądza. Zwróć ją ku Bogu 
i czyń wszystko w ofierze dla Niego. Szkoda czasu na dalsze czcze 
przemyśliwanie tej sprawy. Uzmysłów sobie wrodzoną obecność Boga i 
wykonuj swój obowiązek.” 

Bardzo ważną rzeczą dla człowieka jest panowanie nad zmysłami. 
Głupotą jest pozwalanie im na dużą swobodę tylko dlatego, że należą do 
was. Chociaż koń może być waszą własnością, jeśli podczas jazdy nie 
trzymacie mocno lejc, nastąpi katastrofa. Podobnie, możecie powiedzieć: 
„Kupiłem ten samochód za swoje pieniądze, jest zarejestrowany na mnie, jest 
to mój samochód,” ale jeśli nie będziecie hamować, gdy trzeba to zrobić, 
wówczas mimo, że jest to wasz samochód, narazi was na niebezpieczeństwo. 
Zatem, panowanie nad zmysłami jest koniecznością dla wszystkich ludzi, a 
nie tylko dla joginów i sannjasinów (ascetów). Dopuszczając do zniewolenia 
się przez swoje zmysły, człowiek poniża się. Królewska droga do 
doskonałości to panowanie nad zmysłami, modlitwa do Wszechmogącego i 
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w końcu połączenie się z Nim. 
Kriszna powiedział do Ardźuny: „Chociaż nie mam pragnień i nie 

wiąże mnie karma, podejmuję pracę. Przystąpiłem do tej bitwy i zostałem 
twoim woźnicą nie dlatego, że nie mam własnych koni, by się nimi 
zajmować, ale dlatego, że przyrzekłem sobie przywrócić dharmę. Powstań, 
Ardźuno! By na świecie zapanował pokój i pomyślność, starcie wojsk i grad 
strzał są nieuniknione.” 

Dzisiaj wielu ludzi insynuuje, że wojna Mahabharaty, w której wziął 
udział sam Kriszna, przyniosła zniszczenie i śmierć czterdziestu lakhów (4 
milionów) ludzi. Zapominają jednak, że motyw Kriszny kryjący się za 
unicestwieniem niegodziwych Kaurawów był taki sam, jak lekarza, który 
robi operację usunięcia złośliwego guza z kończyny pacjenta. Pan Kriszna 
pełnił rolę Najwyższego Lekarza, który wraz ze swoim drogim wielbicielem 
Ardźuną dla dobra całego świata przeprowadził operację wojny 
Mahabharaty, aby usunąć nowotwór Kaurawów. 

W stworzeniu nieuniknioną rzeczą jest to, że niektórzy ludzie ucierpią 
w procesie obdarzania dobrem wielu innych. Żadnego grzechu nie 
popełniamy na skutek podjęcia bezinteresownego przedsięwzięcia. Jeśli 
mamy uznać prawdziwe znaczenie i doniosłość czynów Boga, musimy 
zrozumieć ich wewnętrzne znaczenie. Do tego niezbędne jest wewnętrzne 
widzenie. Tak jak dla drzewa podstawę stanowią korzenie, których nie widać 
na zewnątrz, tak samo dla zewnętrznego widzenia podstawą (adharą) jest 
wewnętrzne widzenie, które wspiera (adheja) to zewnętrzne. 

Drogi Boga są nieodgadnione i niewytłumaczalne. Tylko ktoś, kto 
wzniósł się do Jego poziomu może ogarnąć projekty Pana. Natura Boga jest 
nieskończona i wykracza poza ograniczenia jednostki, społeczności czy 
narodu. Aby zrozumieć naturę Boga, człowiek musi rozwinąć uniwersalność 
widzenia i pielęgnować wszechogarniające pojmowanie miłości. Musi 
wykonywać wszystkie działania jako ofiarę dla Boga i dla zadowolenia Go. 
Mam nadzieję, że będziecie stosować się do słowa Boga i prowadzić idealne 
życie. 
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9. Wewnętrzny dialog 
 

 

To, o czym twierdzimy, że istnieje, nie istnieje; o czym 
twierdzimy, że nie istnieje, istnieje. Jest tylko jedna 
Boskość, która istnieje dla wszystkich. Ten świat nie 

istnieje. Wszyscy powinniście zrozumieć tę prawdę. 
 
 
Ucieleśnienia miłości! 
Bhagawad Gity nie powinniśmy traktować jako tylko dialog między 

Kriszną i Ardźuną. Jest to niekończący się dialog między człowiekiem i 
boskością w sercach wszystkich ludzkich istot. Tak jak Ardźuna słuchał głosu 
Kriszny z niezachwianym umysłem, tak każdy człowiek musi szczerze słuchać 
słów i deklaracji płynących z głębi jego serca. Rozwinięcie tego ducha uwagi 
umożliwia osiągnięcie Najwyższego Boga. Dzięki takiej dyscyplinie danawa 
(demon) bez wątpienia może stać się manawą, czyli człowiekiem, a człowiek 
może stać się Bogiem. Oto najwyższa chwała Gity. Wpływ i świętość Gity 
można zrozumieć nie zwykłą ludzką świadomością, lecz przez boskie poziomy 
ludzkiego jestestwa. 

Gita jest kalpataru, czyli drzewem spełniającym życzenia, które zostało 
zasiane przez Krisznę i wyhodowane przez Wjasę. Upaniszady stanowią 
nasiona tego drzewa, wiedza o brahmanie jest kiełkiem, śastry (pisma 
wedyjskie) – gałęziami, a miłość do Iśwary (Boga) i poddanie – pachnącymi 
kwiatami. Owocem tego drzewa jest błogość atmy. Każda ludzka istota musi 
znajdować schronienie pod tym drzewem i starać się dojść do spełnienia celu 
życia, tj. dostąpić nieskończonego najwyższego błogosławieństwa. 

Przyjście Awatara i jego czyny dostarczają inspirujących ideałów 
sprzyjających pojawieniu się boskich ludzkich istot. Powinniśmy dążyć do 
spowodowania awatarany, czyli zstąpienia, boskiego pierwiastka do naszych 
serc. Jest to najświętsza joga, nazywana dźńana jogą (jogą mądrości). 
Dźńana joga służy jako królewska droga prowadząca człowieka do jego 
wzniosłego celu. 

„Ponieważ jesteś moim wielbicielem i przyjacielem” – powiedział 
Kriszna do Ardźuny – „zasługujesz na otrzymanie tej mądrości, którą ci 
przekazuję kierowany żywionym do ciebie uczuciem.” Musimy zwrócić 
uwagę na dwa epitety w tym stwierdzeniu: wielbiciel i przyjaciel. Nie ma 
stanu wyższego niż wielbiciel, dlaczego więc Kriszna użył też określenia 
„przyjaciel”? Jeśli zaś przyjmiemy status przyjaciela jako najwyższy, dlaczego 
Kriszna użył też słowa „wielbiciel”? 

Pokora i posłuszeństwo to cechy wielbiciela. Nadmierna pokora, która 
często idzie w parze z oddaniem, może stanowić barierę w tworzeniu ducha 
bliskości z Bogiem, który jest bardzo ważny dla osiągnięcia atma dźńany, 
czyli najwyższej mądrości. Z drugiej strony, bliska przyjaźń i nadmierna 
poufałość może sprawiać, że dana osoba za wiele sobie pozwala. Dlatego 
Kriszna nazywał Ardźunę zarówno wielbicielem, jak i przyjacielem, czyli 
kimś, w kim przyjaźń jest wzbogacana przez pokorę, a oddanie temperowane 
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przez bliskość. Ponieważ Ardźuna był zarówno wielbicielem, jak i 
przyjacielem Pana, w najwyższym stopniu zasługiwał na otrzymanie 
Bhagawad Gity. 

„Zasługujesz na inicjację w tę jogę, o Ardźuno” – powiedział Kriszna. 
„Najpierw nauczyłem jej boga Słońce, który przekazał te nauki Manu, a ten 
oświecił Ikszwaku. W ten sposób, Ardźuno, przez doświadczenia mędrców, 
dowiedzieli się o niej wszyscy królowie. Dzisiaj ta mądrość odeszła na drugi 
plan, dlatego chcę tę jogę ponownie przekazać przez ciebie światu.” 

Te słowa Kriszny zdezorientowały Ardźunę, dlatego spytał Go: 
„Kriszno, żyjesz współcześnie, jak więc i gdzie mogłeś mieć okazję nauczania 
Słońca tej jogi, który to Słońce dawno temu nauczył jej Manu? Nie mogę w 
to uwierzyć. Rozwiej, proszę, moje wątpliwości.” 

W czasie wojny Mahabharaty Ardźuna miał 84 lata, a Kriszna 86 lat, 
zatem różnili się wiekiem jedynie o dwa lata. Dlatego Ardźuna pytał, jak 
Kriszna mógł w tych dwóch latach nauczać Słońce Gity. Kriszna uśmiechnął 
się i odpowiedział: „Ardźuno, ja nie urodziłem się; jestem nieskończony; 
jestem wszechwiedzący i wszechobecny. Nie mam ani początku, ani końca. 
Ty też wykraczasz ponad narodziny i śmierć i przyjmowałeś wiele ciał. Dla 
ciała mogą być narodziny i śmierć, ale ty jesteś ponad tym. Ignorujesz ten 
aspekt na skutek swojego zewnętrznego widzenia. Jeśli skierujesz uwagę na 
atmiczną rzeczywistość, będziesz mógł dostrzec swoją nieśmiertelną naturę.” 

Kiedykolwiek na świecie niesprawiedliwość i nieprawość podnoszą 
swoje głowy, na ziemię zstępuje Pan w postaci Awatara. Słowo awatar 
znaczy zstąpienie. Nie jest to zejście ze szczytu góry albo ostatniego piętra 
budynku. Jest to zejście ze stanu atmy do stanu ciała. Rozjaśni to mały 
przykład. Funkcjonariusz państwowy Indian Civil Services (ICS) może dobrze 
znać wiele dziedzin wiedzy, ale kiedy uczy swojego małego syna, zaczyna 
pisać na tabliczce litery A, B, C, D i chłopiec uczy się ich. Dlaczego tak 
wysoko wykształcony urzędnik ICS zniża się do poziomu nauczania 
abecadła? Urzędnik jest zmuszony do zejścia do poziomu chłopca w celu 
nauczenia swojego pogrążonego w ignorancji syna. Nie znaczy to, że 
urzędnik zna jedynie litery alfabetu. 

Podobnie, gdy dziecko płacze, matka pochyla się nisko i podnosi je. 
Dziecko płaczące na podłodze nie może dosięgnąć rąk matki. Gdyby matka 
uważała, że schylenie się jest aktem poniżenia się, nie podniosłaby dziecka. 
Schylając się z miłości do dziecka, matka nie poniża własnego statusu. 

Tak samo Pan z miłości do ludzkości zstępuje na poziom człowieka w 
celu wyniesienia go do poziomu boskości. Takie zstąpienie nijak nie ujmuje 
Jego boskości. 

Ponieważ Pan przyjmuje ludzką postać, wykazuje zarówno ludzką 
świadomość, jak i boską świadomość. Zwykli ludzie nie mogą pojąć boskich 
aspektów Awatara. W ich ograniczonej świadomości Bóg jawi się zwykłym 
człowiekiem, gdyż współistnieją w Nim boskie i ludzkie aspekty. 
Postrzeganie człowieka jest ograniczone do poziomu ludzkiej świadomości, 
dlatego jego zdolność pojmowania też jest ograniczona przez tę świadomość. 
Jednak mędrcy, którzy byli boskimi ludzkimi istotami, mogli pojmować 
Boskość i wiedzieć, że wszystkie przedmioty ją przejawiają. Dostrzegali Boga 
bez formy w postaci widzialnej, gdyż siebie przesycili boską świadomością. 
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Różni ludzie, stosownie do swojego poziomu, uważają Awatara za zwykłą 
ludzką istotę albo za Kosmiczną Rzeczywistość. 

„O Ardźuno! Będąc pod wpływem ludzkiej świadomości, możesz 
błędnie uważać mnie za zwykłego człowieka. Udzielam ci tych nauk, aby 
usunąć iluzję stworzoną przez tę świadomość i wzmocnić świadomość 
boską.” 

Dla kogoś, kto pragnie osiągnąć boskie wyżyny Najwyższej Istoty, 
karma i mądrość takich nauk są jak dwa skrzydła ptaka. Wielu dźńaninów 
(mędrców) przestaje pracować, myśląc, że doszli do najwyższego stanu. W 
istocie, w stanie nirwikalpa samadhi (nadświadomym, w którym nie ma 
umysłu) nie da się niczego robić. Można o nim powiedzieć, że jest to 
naturalny stan wajragji (nieprzywiązania). Lecz niektórzy ludzie czują dumę 
ze swojej mądrości i porzucają wszelką aktywność. Ten rodzaj wajragji 
wynika z lenistwa, tamasu (ignorancji) i jest skutkiem próżności. Tego 
pseudo-nieprzywiązania, zrodzonego z lenistwa, w ogóle nie można wiązać z 
mądrością. 

„W rzeczywistości, człowiek mądry nigdy nie uchyla się od działania, 
po to, aby być przykładem dla innych. Gdyby mądrzy ludzie nie działali, nie 
byłoby komu pokierować ignorantami” – zauważył Kriszna. 

Nie jest też zalecane przykładanie zbyt dużej wagi do pracy. Mądrość 
jest ostateczną odpłatą za rozkwit naszego umysłu uzyskany dzięki działaniu. 
Jeśli ciągle będziemy obracać się w dwoistości, kiedy zaznamy spokoju? 
Musimy pójść od dwoistości do warunkowej niedwoistości i w końcu do 
pełnej niedwoistości. Mądrości nie można nabyć po prostu przez 
zaznajomienie się z wieloma książkami. Nie da się jej zdobyć studiując śastry 
i filozofię. Prawdziwa mądrość to widzenie niedwoistości (adwajta 

darśanam dźńanam). Starsi mówią, że prawdziwa mądrość zawiera się w 
postrzeganiu Boskości we wszystkim. 

Faszerowanie mózgu wiedzą książkową nie prowadzi do oczyszczenia 
umysłu. Mądrość nie przejawia się samym paplaniem. Musi być 
zastosowana w praktyce i poświadczona naszymi działaniami. Prawdziwa 
mądrość powinna przejawiać się w radości, z jaką pracujemy. Czy wszystkie 
zielone ptaki mogą mówić jak papugi? Czy wszystkie robaki pełzające po 
kwiatach mogą bzykać jak pszczoły? Czy osioł noszący skórę tygrysa może 
stać się tygrysem? Czy świnia wyhodowana do rozmiarów słonia może stać 
się słoniem? Chociaż bawół ma dwa rogi, czy mogą one mieć wartość ciosów 
słonia? Podobnie, tych, którzy zapamiętują śastry, upaniszady, Wedy, itihasy 
i purany, którzy szerzą je bez praktyki, nie można traktować jako mądrych 
ludzi. 

Kriszna powiedział do Ardźuny: „Stoję za wszystkimi zjawiskami. 
Jestem obecny w tobie, ale też we wszystkich żołnierzach, którzy zebrali się 
tutaj na bitwę. Jeśli uważasz siebie za odrębnego i różnego ode mnie, nie 
możesz właściwie zrozumieć aspektu jedności.” 

W takim kontekście stwierdzenie „ja i ty jesteśmy jednym” jest 
niestosowne. Ja to ja, a ty to ty – zawsze. W rzeczy samej, ja i ty stajemy się 
my. Poprawniejszym stwierdzeniem jest więc „my i my jesteśmy jednym,” 
bo ty i ja jesteśmy obecni w my. Mądrość znajduje się w każdym sercu 
niczym promienny snop światła. We współczesnym wieku określa się ją jako 
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nadświadomość. Nasza świadomość to stan jawy. Stan snu z marzeniami 
nazywa się podświadomością, a stan głębokiego snu – nieświadomością. 
Poza nimi istnieje czwarty stan – turija, stan nadświadomości. Jeśli 
podążymy za naszą nadświadomością, będziemy przestrzegać nauk Kriszny 
kierowanych do Ardźuny. Mały przykład zilustruje istnienie 
nadświadomości w człowieku. 

Złodziej wszedł w nocy do pewnego domu i skradł wiele rzeczy. 
Następnego dnia rano został zatrzymany przez policję. Chcąc się obronić i 
uniknąć kary, złodziej w stanie przebudzenia, w ciągu dnia, zaprzeczał jakoby 
dopuścił się przestępstwa. Chociaż na jawie kłamał we własnej obronie, 
nadświadomość ciągle mówiła mu, że ostatniej nocy wszedł do pewnego 
domu, ukradł wiele rzeczy i schował je w określonym miejscu. Ta prawda 
ciągle go nękała. 

Tak samo jest z każdym człowiekiem. Chociaż może ukrywać fałsz i 
grzech, chociaż może wypowiedzieć wiele kłamstw, by uniknąć 
zewnętrznego potępienia, głęboko w sobie wie o grzechach, które popełnił, 
kłamstwach, które wypowiedział i krzywdach, jakie wyrządził innym. 
Miejsce, skąd pochodzą takie wewnętrzne podpowiedzi, jest siedzibą Kriszny. 
Tak więc, w sercu każdego człowieka trwa ciągły dialog, odwieczna dyskusja 
między człowiekiem i boskością. 

Często mówię, że nie możecie na zawsze pozostać na etapie wielbienia 
figury. Możecie wielbić obraz jako Boga, ale nie Boga jako obraz. Nie ustając 
w poszukiwaniach, powinniście dążyć do przejawienia boskości ukrytej w 
was i zrozumienia, że wasza nadświadomość jest waszym prawdziwym 
Mistrzem. Musicie iść za tym Mistrzem, stawiać czoła diabłu w postaci złych 
skłonności, walczyć przeciwko nim do końca i z sukcesem zakończyć grę 
życia. 

Wykształcenie, jakie dzisiaj otrzymują uczniowie i studenci, nie jest 
prawdziwą edukacją. Jest to tylko recepta na zarobienie na wyżywienie. Jak 
powiedział Kriszna, duchowa edukacja jest najwyższą edukacją. Tak jak 
wszystkie rzeki spływają do oceanu, ich przeznaczenia, tak wszystkie gałęzie 
wiedzy – naukowe, medyczne, kulturowe, religijne – także łączą się w 
duchową edukację, która jest ich celem. W takim świetle Tjagaradźa 
powiedział: „ O umyśle! Po co trudzisz się, chodząc do tylu różnych świętych 
rzek? One wszystkie zbiegają się w oceanie, mieszcząc się na dhanuszkoti 
(czubku łuku Ramy). Jeśli wykapiemy się w tym oceanie, zdobędziemy 
zasługi kąpieli we wszystkich rzekach.” 

Mam nadzieję, że pójdziecie ścieżką duchowej edukacji i, z czystymi 
sercami i bezinteresownymi czynami, będziecie pracować dla pomyślności 
świata. 
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10. Religia to ponowne duchowe połączenie 
 
 

Bezinteresowna miłość jest źródłem szczęścia, prawdy, 

pokoju, poświęcenia, wytrwałości i wszystkich innych 
wyższych wartości życia. Bez premy, absolutnej 

niesplamionej formy miłości, nie ma ochrony ani 
bezpieczeństwa. O odważni synowie Bharatu, pamiętajcie, 
że miłość jest bardziej fundamentalna niż inne moralne 

wartości! 
 
 

Różnych rodzajów życia i żywych organizmów jest niezmierzenie 
wiele. Rzeczywistość ludzkiej egzystencji ma trzy główne kategorie, 
mianowicie: rzeczywistość empiryczna, rzeczywistość iluzoryczna i 
rzeczywistość absolutna. Odpowiadają one trzem poziomom świadomości; są 
to: dźagrata, czyli świadomość stanu przebudzenia, swapna, czyli 
podświadomość snów, oraz suszupti, czyli nieświadomość głębokiego snu. 
Fale na wodzie są bardziej rzeczywiste niż piana na brzegu morza. 
Podstawowa substancja wody jest z kolei bardziej rzeczywista niż fale. 
Podobnie, duchowe życie jest bardziej rzeczywiste niż materialne życie. To 
przyziemne życie jest z kolei bardziej rzeczywiste niż sny podświadomego 
umysłu. Przezroczystość, słodycz i płynność są naturalnymi właściwościami 
wody. Te same cechy przechodzą do pewnego stopnia na fale wodne i pianę 
na brzegu. 

Sat-ćit-ananda (prawda-świadomość-błogość) jest kutasthą (czymś 
niezmiennym). Sat-ćit-ananda reprezentuje łączną rzeczywistość prawdy, 
świadomości i błogości. Kutastha zaś to niemodyfikowalna i nieśmiertelna 
rzeczywistość. Sat-ćit-ananda jest wszechobecną rzeczywistością odbitą w 
podświadomości snów, w świadomych działaniach doczesnego świata i 
nadświadomych przeżyciach w sferze duchowości. Piana pochodzi z fal, a fale 
z wody. Podobnie, świadomość wynika z podświadomości, a 
podświadomość z nadświadomości. W tym kontekście kutustha odnosi się 
do niezmiennego i wiecznego pierwiastka duchowości. Kim jest ta 
niezmienna i nieruchoma istota? Jest nim czysty pierwiastek Iśwary, 
uosobiona i skonkretyzowana abstrakcja, o której wiedzę można zdobyć 
tylko przez zrozumienie rzeczywistości atmy. Na hi dźńanena sadriśam 
pawitram iha widjate (na tym świecie nie istnieje nic tak świętego jak 
dźńana) – powiedział Kriszna. 

Dźńana, czyli duchowa mądrość, pozwala dźiwatmie, czyli 
indywidualnej duszy, połączyć się z Paramatmą, czyli kosmiczną duszą. 
Każdy musi starać się zrozumieć jedność atmy i Paramatmy. W tym zawiera 
się cała esencja duchowości nauczanej przez Krisznę. Możecie opanować 
dowolnie wiele umiejętności, ale jeśli nie potraficie pojąć jedności atmy i 
Paramatmy, skończycie jako beznadziejni nihiliści. 

 
Co jest dobrego z nabycia wszelkich rodzajów wiedzy? 
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Kto zdoła zmienić przeznaczenie wypisane na czole 

człowieka? 
Wypełniając głowę wszelkiego rodzaju złymi ideami, 

pozbawisz się własnej zdolności rozróżniania i 
inteligencji. 

 
Poeta telugu Wemana skomponował wiele takich dwuwierszy i 

czterowierszy, które zwięźle streszczają cały system filozofii i pełny kodeks 
moralności. 

Czemu wypychasz swoją głupią pałę wszelkiego rodzaju 
uczonymi rupieciami? Dlaczego zabijasz siebie nadmierną 

nauką? Zrozum tę wieczną prawdę, która uczyni cię 
nieśmiertelnym. 

Możesz nauczyć się wszystkich sztuk i dyscyplin wiedzy. 
Możesz nazwać się wszechstronnym geniuszem i 
wszystkowiedzącym omnibusem. Ale, jeśli nie poznasz 

swojej Jaźni, ciągle będziesz tylko uczonym głupcem. 

Podły człowiek bez moralnych skrupułów może czytać, ale 

nigdy nie porzuci swojej nikczemności. 

Możesz przeczytać wszystkie książki świata. Możesz stać 

się tylko dzielącym włos na czworo i pedantycznym 
panditem. Z książek nigdy nie zdołasz nabyć duchowej 
mądrości i całościowej wiedzy. Taka książkowa wiedza 

może pozwolić ci wyżywić się, ale książki nigdy nie 
odsłonią ci wizji twojej własnej boskiej atmy. 

Pewnego razu dotknięty ubóstwem Narada musiał stawić czoła 
licznym trudnościom. Stał się ofiarą głębokiej mentalnej depresji. Opanował 
on wszystkie 64 sztuki starożytności. Nie zaznawał jednak spokoju. W końcu 
udał się do Sanatkumary, który zdiagnozował dolegliwość Narady i zalecił 
mu ścieżkę samorealizacji. Kriszna w Bhagawad Gicie ujawnia ezoteryczną, 
ale prostą, ścieżkę samorealizacji prowadzącą do osiągnięcia trwałego 
spokoju i nieustannej błogości. 

Sanatkumara wprowadził Naradę w duchowe doświadczenie 
utożsamiania indywidualnej atmy z uniwersalną Paramatmą. Opierało się 
to na najwznioślejszej z mantr służących duchowemu wyzwoleniu. 
Najwyższym wyzwalającym przeżyciem jest nagłe, gruntowne i intuicyjne 
rozpoznanie wrodzonej promienności boskości przenikającej mikrokosmos i 
makrokosmos. 

Mikrokosmos i makrokosmos są nasycone tą samą 
stwórczą energią Paramatmy. Ta mistyczna energia jest 

znana mędrcom. Zamknij drzwi zewnętrznemu 
postrzeganiu i spojrzyj w głąb. Wyjdź ponad bariery 
myśli. Podróżuj górską ścieżką, osiągnij szczyt i posłuchaj 

pierwotnego dźwięku pranawy. Wyjdź z ciemnej nocy 
duszy, a zstąpi na ciebie boska łaska. 
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Wysadzany gwiazdami firmament jest bezgraniczny. Nawet 
nieuzbrojonym okiem możemy zobaczyć niezliczone gwiazdy. Łatwo 
domyślić się, że niezbadany i niedostrzegalny wszechświat składa się z 
milionów niewidocznych galaktyk. Nawet współczesny człowiek, 
dysponując najpotężniejszymi instrumentami, nie zdołał zbadać całego 
wszechświata. Ograniczony ludzki umysł nigdy nie stanie się 
wszechwiedzący. Jedyną wszechwiedzącą istotą jest Iśwara. Nawet 
gdybyście poznali wszystko na tym świecie, pozostaniecie ignorantami, jeśli 
nie próbowaliście zrozumieć esencji Iśwary. 

To, co wiecie, jest odrobiną. To, czego nie wiecie, jest kolosalne. Nie 
można wiedzieć wszystkiego. Zamiast próbować poznać wszystko, lepiej jest 
poznać to, dzięki któremu, wszystko inne stanie się znane. Kriszna jest 
boskim wyrazicielem tej wiecznej filozofii życia i nauki o jaźni, którą zawiera 
Bhagawad Gita. Joga, czyli nauka o jaźni, jest fundamentem kultury Indii. 
Esencją kultury Indii jest zniwelowanie rozdźwięku między dźiwatmą i 
Paramatmą wytworzonego przez przyczyny karmiczne. Kultura Indii i 
filozofia Indii są zasadniczo religijne. 

Słowo religia zawiera przedrostek re, który oznacza robienie czegoś 
ponownie. Druga część tego słowa znaczy „jednoczenie.” Zatem, religię 
można interpretować jako ponowne zjednoczenie dwóch jednostek 
rozdzielonych z upływem czasu albo odtworzenie ich pierwotnej organicznej 
jedności. Dźiwatma i Paramatma straciły swoją fundamentalną jedność. 
Karmiczne czynniki wytworzyły dwoistość między atmą i brahmanem. 
Przywrócenie pierwotnej jedności atmy i Paramatmy poprzez samorealizację 
stanowi podstawowe zadanie religii. 

Ten proces ponownego jednoczenia atmy i Paramatmy jest żmudną 
sadhaną (praktyką duchową). W tym miejscu może być pomocna 
następująca analogia. Woda w morzu paruje pod wpływem ciepła 
pochodzącego od słońca i tworzy chmury. Chmury płyną po niebie do czasu 
aż zimne wiatry nie skroplą pary w wodę. Rozległy ocean zawiera ogromną 
ilość wody. Niewielka objętość tej wody staje się chmurą i spada w postaci 
deszczu. Woda deszczowa staje się strumieniem. Wiele strumieni łączy się w 
wielką rzekę, która spływa z gór i przemierza doliny. W końcu rzeka 
ponownie jednoczy się z oceanem. Podobnie i my wyobcowaliśmy się z 
Iśwary, składnicy nieograniczonej łaski. Przeszliśmy przez wiele inkarnacji i 
powtarzających się cykli narodzin i śmierci. Podróż ucieleśniającej się duszy 
przebiega według podobnego wzoru do czasu, aż połączy się z uniwersalną 
duszą. 

Jesteśmy dumni z naszej wiedzy, dziedzictwa i kultury. Niemniej, 
zachowujemy się w niegodny sposób. Nawet zwierzęta mają poczucie 
przyzwoitości i godności. Na świecie istnieją różne warny (grupy socjalne). 
Opierają się one na indywidualnych i grupowych cechach bądź atrybutach. 
Naszych atrybutów nie możemy obejść. Tylko Iśwara wykracza ponad 
ludzkie atrybuty. 

Wszystkie warny opierają się na atrybutach. Każda grupa ma swoje 
specyficzne atrybuty, które łącznie nazywa się swadharmą. Swadharma nie 
jest wolna od pragnień. Posiada swoje konkretne cele. Wśród nich są pokój i 
pomyślność na tym świecie i rozkosze nieba. Dlatego wszystkie rytuały 
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nakazane przez poszczególne warny odprawia się w celu spełnienia 
doczesnych ambicji i nadziei na niebo. Dharma oparta na warnach wiąże się 
z pewną dozą egoizmu. Nie jest to Iśwara dharma, którą charakteryzuje 
absolutna wolność od samolubnych pragnień. Atmę możecie urzeczywistnić 
tylko wtedy, gdy wyzbędziecie się wszystkich samolubnych dharm i 
podporządkujecie Iśwara dharmie. Samolubstwo jest nieznośną cechą. 
Nawet człowieczeństwo powinno się czynić boskim. Miłość skażona 
egoizmem to śmierć. Esencją Iśwara dharmy jest bezinteresowna miłość. 
Pielęgnujcie cechę bezgranicznej, bezinteresownej miłości. Tylko wtedy 
zajaśnieje w was duchowa mądrość. Pielęgnacja tej bezinteresownej miłości 
nie jest łatwą rzeczą. W rzeczy samej na początku ważny jest też egoizm. 
Samolubstwo może być zdegenerowaną i zepsutą formą miłości do siebie. 
Bez swarthy, czyli egocentrycznej miłości, nie ma pararthy, czyli 
ekspansywnej miłości. Bezinteresowna miłość jest poszerzoną formą 
egoizmu. Ale nie możecie duchowo wzrastać, jeśli ograniczycie się do siebie 
samych. Zasady i praktyki humanitarne są rozszerzoną i uwzniośloną 
postacią miłości do siebie. Możecie urodzić się w samolubstwie, ale nie 
powinniście w nim umrzeć. 

Gdy rodzicie się, nie przychodzicie na świat z girlandami i 
naszyjnikami. Nie nosicie na sobie pereł czy diamentów. Nie macie złotych 
ozdób. Ale na szyi macie zawieszoną girlandę przeszłej karmy i nabytych 
sanskar (wrodzonych skłonności). Kiedy zaś umieracie, nie zabieracie ze sobą 
niczego, oprócz skutków dobrych i złych czynów. Zawsze jesteście przybrani 
w girlandę swojej nieuchronnej karmy, która chodzi za wami i wam ciąży. 
Ten ciężar karmy może zostać zmniejszony dzięki łasce Boga i waszemu 
urzeczywistnianiu jedności waszej duszy i uniwersalnej duszy. Sama karma 
natomiast może zostać zniwelowana tylko karmą (czynem). 

Bhagawad Gita jest skarbnicą wzniosłych nauk o wiecznej duchowej 
wartości. Młodzi uczniowie i studenci muszą je przemyśliwać, kontemplować 
i praktykować. Na Bharat musimy sprowadzić duchowy renesans. Brak 
prawości i moralności jest zmorą współczesnego świata. Człowiek nie żyje o 
samym chlebie. Zawsze musimy pamiętać, że pieniądze przychodzą i 
odchodzą, ale moralność przychodzi i wzrasta. Mam nadzieję, że zastosujecie 
się do przynajmniej kilku nauk Gity i pójdziecie ścieżką moralności i 
prawości. Kończę mój dyskurs błogosławieństwami dla was wszystkich.  
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11. Dźńana jadźńa 
 

Miłość jest formą brahmana; brahman jest boską miłością. 

Połączenie ludzkiej miłości z boską miłością wprowadza 
kosmiczny porządek. 
Osoba pełna miłości osiąga adwajtę. 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Osoba chcąca urzeczywistnić Boskość musi spełnić warunek wstępny 

ćittaśuddhi, czyli czystości serca. Tak jak jadowite stworzenia, w rodzaju 
węży i skorpionów, nie wejdą do czystego i oświetlonego pokoju, tak 
pożądanie, gniew, zawiść i nienawiść nie wstąpią do czystego i mądrego 
umysłu. 

Usunięcie ignorancji nie jest zadaniem niemożliwym, takim jak, na 
przykład, zadanie umycia do białości mlekiem węgla drzewnego. Ktoś 
pragnący rozproszyć ciemność ignorancji musi koniecznie nabyć dźńanę 
(duchową mądrość). Tak jak do rozproszenia ciemności potrzeba lampy, tak 
jedynym środkiem zaradczym na ignorancję jest dźńana, czyli mądrość. Brak 
wiedzy jest podobny do skorupy na miedzianym naczyniu, którą można 
zmyć; jest podobny do łuski pokrywającej ziarna ryżu, które można usunąć w 
procesie młócenia. 

Ardźuna, który był pełen wątpliwości i wahań, nie potrafił dostrzec 
swojej prawdziwej natury. Przygnębiony nie potrafił działać zgodnie z 
poleceniami Kriszny. Dlatego Kriszna, by natchnąć go odwagą i pewnością 
siebie, udzielił mu nauk świętej jogi duchowej mądrości – dźńany jogi. 
Powiedział: „Ardźuno, wszystkie działania muszą ostatecznie spełnić się w 
dźńanie i dlatego muszą być skrupulatnie wykonywane.” Wielu ludzi w celu 
nabycia dźńany odprawia jadźnie i jagi (obrządki ofiarne). Niektóre z nich, 
takie jak jagi aśwamedha i radźasuja (ofiara konia i ceremonia odnowy 
władzy królewskiej), dla zwykłego człowieka są zbyt kosztowne i 
rozbudowane. Ludzie odprawiają jagi także w doczesnych celach. W tych 
przypadkach zasadzają się one na guna dharmie, a nie samadźika dharmie, 
czyli Iśwara dharmie (dharmie wolnej od samolubnych pragnień). 

Dźńanę można rozpatrywać na różne sposoby. Można uważać ją za 
jadźnię, a nawet tapas, czyli wyrzeczenia, dzięki którym ludzie próbują 
osiągnąć boskość. Dźńana jadźnię może odprawiać każdy, niezależnie od 
kasty, wyznania, religii czy sekty. Każdy, kto wykonuje działania jako ofiarę 
dla Boga, ku Jego zadowoleniu, i bez jakiegokolwiek oczekiwania na ich 
owoce, odprawia dźńana jadźnię. Kriszna mówi: „Ci, którzy we wszystkich 
działaniach postrzegają Brahmę, zaprawdę odprawiają dźńana jadźnię.” 

Kriszna rozpalał w Ardźunie ogień dźńany. Aby zapalić lampę, 
potrzeba pojemnika, oliwy, knota i ognia. Ale, co najważniejsze, musi być 
ktoś, kto ją zapali. Podobnie, aby można było rozpalić w człowieku ogień 
dźńany, powinien on posiadać w sobie zbiornik wajragji (nieprzywiązania), 
oliwę bhakti (oddania), knot indrija nigrahy (panowania nad zmysłami) i 
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ogień atma wićary (dociekania jaźni). „Te ważne cechy są w tobie obecne, 
dlatego rozpalę w tobie ogień dźńany” – rzekł Kriszna. 

Wyjaśniając przyczynę, dla której dokonano rozróżnienia na kasty, 
Kriszna powiedział: „Stworzyłem cztery warny, aby wesprzeć swadharmę, 
samadźika dharmę, wiśwa dharmę i Iśwara dharmę i osadzić je trwale w 
tym świecie, aby dzięki temu płomień dźńany zawsze jasno świecił.” Te 
cztery warny to: bramini, kszatrijowie, wajśjowie i śudrowie. Strofy 
wedyjskiego hymnu Purusza sukta opisują te różne warny jako części ciała 
Pana. Bramini, którzy traktują Wedy i śastry jako wieczne i niezmienne 
prawdy i jako drogi, którymi ludzkość musi iść z postępem, stanowią twarz 
Brahmy. Kszatrijów, czyli królów, którzy poświęcają swoje ciała dla kraju i 
wykazują męstwo w obronie krajowej kultury i terytorialnej integralności, 
opisuje się jako ramiona. Bogaci wajśjowie, którzy udzielają się w 
działalności charytatywnej, rozdając wszystkim swoje bogactwa, to uda. 
Śudrowie są stopami Brahmy; ci angażują się w podtrzymywanie 
regularnego zaopatrzenia w zboża na pożywienie. 

Każdy narząd pracuje zgodnie z resztą ciała, wypełniając sumiennie 
jemu przypisane funkcje. Gdyby coś złego stało się jakiejś części, szkodę 
ponoszą wszystkie narządy, więc śpieszą, by uśmierzyć ból dotkniętej części. 
Oto mały przykład dla zilustrowania tej sytuacji. Człowiek idzie drogą, a jego 
oczy zauważają cierń. Dzięki wewnętrznej komunikacji miedzy oczami 
znajdującymi się na twarzy i stopami u dołu ciała, stopy unikają urazu ze 
strony ciernia. Gdy jednak cierń przebije podeszwę stopy, oczy dzielą ból, 
roniąc łzy współczucia. 

W podobny sposób różne kasty powinny współdziałać i dzielić ze sobą 
radości i smutki. Ten duch wzajemnej miłości i jedności w społeczeństwie 
jest niezbędny dla wspierania i ochrony dharmy. W ciele to samo serce 
ożywia głowę, ramiona, uda i stopy, płynie przez nie ta sama krew. Nie ma 
tu więc miejsca na różnice między tymi czterema częściami. Tak samo 
bramini, kszatrijowie, wajśjowie i śudrowie muszą pamiętać, że są 
motywowani przez tę samą boską siłę życiową i nie mogą dopuszczać do 
powstawania różnic i dyskryminacji między kastami. Niestety, z upływem 
wieków to wewnętrzne znaczenie uległo zapomnieniu i system kastowy 
uczyniono podstawą do sekciarskich rozróżnień i społecznej dysharmonii. 

Mądrość porównuje się do łodzi, która może przewieźć człowieka przez 
burzliwe wody sansary, czyli doczesnej egzystencji. O mądrości mówi się też, 
że jest ogniem, który spala iluzje, nieczystości i dziwactwa ludzkiej natury. 
Zbadajmy w tym kontekście związek między ogniem i pożywieniem. Dym 
zależy od ognia, chmura zależy od dymu, deszcz zależy od chmury, zbiory 
zależą od deszczu, pożywienie zależy od zebranych plonów. Dalej, postawa i 
cechy naszego umysłu warunkuje żywność, jaką spożywamy.  

Spójrzmy też na mądrość jako miecz. Żądza, gniew, namiętność, 
chciwość, pycha i zawiść zakorzeniają się w naszych sercach i wyrastają 
niczym potężne drzewa, niszcząc nasze wrodzone człowieczeństwo. Mądrość 
jest mieczem, którym musimy ściąć te drzewa i wieść spokojne i szczęśliwe 
życie.  

W ten sposób w czwartym rozdziale Gity Kriszna wyjaśnił pochodzenie 
czterech warn i opisał dźńana jogę. Podkreślił tam, że jeśli podejmuje się 
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dźńana jadźnię, nie trzeba odprawiać żadnej innej jadźni. Nawoływał 
Ardźunę do poświęcenia Panu swoich działań i by przez nie zrozumiał 
jedność ludzkości. Jadźńa jest poświęceniem Panu wszystkich mocy, jakimi 
człowiek jest obdarzony. Może być prowadzona przez wszystkich – mężczyzn, 
kobiety, dzieci, starców, ludzi bogatych i biednych. Każdy, kto wykonuje 
działania w duchu dedykacji Panu, odprawia dźńana jadźnię. Do takiego 
odprawiania nie są potrzebne pieniądze ani materiały. Moralność jest przy 
tym pierwszorzędnym wymogiem, serce jest ołtarzem, myśli – ofiarami, a 
rozkosz – końcowym owocem. Działania w tym duchu należy podejmować 
dla osiągnięcia najwyższej radości, radości życia, radości ducha i radości, jaką 
jest Boskość. Dźńana jadźńa to prowadzenie działań w obecności porzucenia 
ducha przywiązania i ego. Esencją dźńana jadźni jest staranie się żyć w 
świadomości jaźni. 

„Kim jesteś? Kiedy przyszedłeś? Dokąd zmierzasz?” Znajdujemy się w 
godnym pożałowania położeniu, ciągle powtarzając „moje” i „twoje” i nie 
znając odpowiedzi na wymienione pytania. Gdzie byliście przed urodzeniem? 
Gdzie będziecie po śmierci? Kim są wasze dzieci? Kim są wasi przyjaciele? 
Człowiek nie ma niczego, co mógłby nazwać swoim. Wszystkie te związki 
powstają z samolubnych przywiązań i nie wskazują na żadne trwałe więzy. 
„Dostrzeż tę prawdę – powiedział Kriszna do Ardźuny. – Nie pielęgnuj 
postawy słabości i ułudy, która rodzi się z ignorancji. Nie trać ducha, 
nazywając tych ludzi wujami, guru, przyjaciółmi i osobistościami.” Dalej 
powiedział z naciskiem: „O Ardźuno! Nie jesteś zabójcą a oni nie są zabijani. 
Te ciała są na podobieństwo zwykłych ubrań. Nikt nie żałuje wyrzucanych 
starych i zabrudzonych ubrań. Wszystkie te ciała są jak znoszona i do 
wyrzucenia odzież.” 

 Ardźuna miał wątpliwości. „Porównanie ciał do zużytych ubrań może 
być trafne w przypadku ludzi w wieku 80, 90 czy 100 lat, ale jak może być to 
słuszne w stosunku do ciał tych, którzy mają pięć czy dziesięć lat?” Kriszna na 
to odpowiedział: „Nie masz możliwości decydowania, kto jest stary, a kto 
nie. Takie rozróżnianie nie rozwinęło się jeszcze w tobie.” Podam wam małą 
ilustrację. Dziesięć lat temu kupiliście materiał na ubranie, schowaliście 
gdzieś i zapomnieliście o nim. Teraz zdarzyło się, że otworzyliście almirah 
(szafkę) i materiał zwrócił waszą uwagę. Zaraz zanieśliście go do krawca i 
zamówiliście uszycie z niego płaszcza. Z radością założyliście ten nowy 
płaszcz. Jednak gdy pochyliliście się do przodu, płaszcz rozdarł się. Smutno 
wam, że rozdarł się ten nowy płaszcz. Stało się tak, gdyż chociaż płaszcz jest 
nowy, materiał pochodzi ze starych zapasów. Podobnie jest z ciałami 
młodych osób, które mogą wyglądać na nowe i świeże, ale mogą pochodzić 
ze starych zapasów należących do poprzednich inkarnacji. Tak jak ubranie 
jest okryciem ciała, tak ciało jest okryciem ducha. Kriszna porównał ciało do 
ubrania, które ulega zabrudzeniu i zużyciu, opada i zamienia się w popioły. 
„Śmierć jest ubraniem życia.” W chwili śmierci odrzucamy jedno ubranie i 
zakładamy inne. Nikt nie biada, gdy mu się powie, że ogień jest gorący, albo 
lód zimny. Są to całkiem naturalne zjawiska. Podobnie dla ciała, które 
urodziło się, naturalne jest umrzeć. Opłakiwanie tego to czysta ignorancja. 
Dla zbadania tej ignorancji niezbędna jest wiedza o jaźni. Powinnością 
każdego człowieka jest nabycie tej wiedzy, rozpoznanie prawdziwego celu 
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życia i dążenie do połączenia się z świętością Boskości. W taki sposób Kriszna 
udzielał Ardźunie nauk wzniosłej mądrości i o świętości dźńana jadźni, a tym 
samym nakłaniał go do przystąpienia do walki na polu bitwy. 

„O Ardźuno! Nie myśl, że walczysz przeciwko swoim krewnym i 
przyjaciołom. Przyjmij, że zwalczasz własne nikczemne skłonności. One 
wstępują do twojej natury jak przyjaciele, a potem dręczą cię jak wrogowie, 
dlatego powinieneś walczyć przeciwko swoim złym cechom, korzystając ze 
wsparcia ze strony dobrych cech. Nie przestając myśleć o mnie, kontynuuj 
walkę” – radził Kriszna. 
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12. Śraddhawan labhate dźńanam 
 
 

Może przeczytałeś wiele książek. Może przestudiowałeś w 

całości wszystkie śastry. Może opanowałeś najtrudniejsze 
dziedziny. Będziesz naturalnie czuł się dumny ze swojej 

rozległej wiedzy ze wszystkich gałęzi nauki. Ale cała twoja 
uczoność będzie bezużyteczna, jeśli nie złożysz rąk do 
wielbienia Paramatmy. Twoja uczoność nie zda się na nic, 

jeśli nie masz oddania. O człowieku! Twoja doczesna 
edukacja jest totalnie daremna. 
 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Adhjatmika dharma, czyli dharma duchowości, jest w zastoju. 

Powinna zostać ożywiona, pobudzona do działania i otrzymać nowy 
dynamizm. Nasi uczniowie powinni odegrać kluczową rolę w odradzaniu 
odwiecznej filozofii duchowości. 

Z punktu widzenia hinduskiej duchowości, nie postępujemy od fałszu 
do prawdy, ani od nierzeczywistości do rzeczywistości. Prawdy nie da się 
wydedukować czy wyprowadzić z nieprawdy. Duchowość jest hierarchią 
rzeczywistości. Musimy wznosić się z niższego poziomu rzeczywistości do 
wyższego. Absolutna prawda jest najwyższym poziomem duchowej 
rzeczywistości. 

Hindusi dziedziczyli dharmę duchowości od niepamiętnych czasów. 
Ale nie jest ona ograniczona tylko do naszego kraju. Jest uniwersalna, 
różnorodna i powszechna. Wszystkie ludzkie istoty mają prawo czerpać ze 
źródła duchowości. Naszym nieszczęściem jest to, że nie rozumiemy 
własnego dziedzictwa duchowego. Duchowość nie jest monopolem żadnego 
szczególnego kraju. Jest ona jak wiatr, którego nie da się ograniczyć do 
jakiegoś konkretnego miejsca. Niech wiatry duchowości wieją na całym 
świecie. 

Zwykły człowiek jest zniewolony przez jego guny, czyli cechy. 
Powinien wyjść ponad guny i przekształcić się w boską istotę. Powinien 
niejako przejść metamorfozę. Uduchowianie i ubóstwienie człowieka to 
ostateczny cel Gity. Wieczne prawdy i wartości naszej starożytnej kultury 
możemy wskrzesić i ożywić przez ustanowienie całkowicie uświęconego 
społeczeństwa. Ludzkie społeczeństwo zawsze było konglomeratem 
rozmaitych klas. Słowo „społeczeństwo” stało się błędnym terminem. 
Prawdziwe społeczeństwo jest wspólnotą bezinteresownych jednostek. 
Idealne społeczeństwo musi posiadać skalę wartości i kodeks moralności, 
które powinny dotyczyć wszystkich jego członków. W społeczeństwie 
zdominowanym przez absolutny egoizm i rabunkową rywalizację nie ma 
miejsca na rozkwit dharmy. Społeczeństwo skażone adharmą, czyli 
niemoralnością, zdemoralizuje cały kraj. 

Człowiek nie jest samotną wyspą dla siebie. Jest stadnym stworzeniem 
i żyje jako integralna część społeczeństwa. Nie może też istnieć bez Iśwary 
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(Boga). Dla przemiany człowieka w boską istotę powinno się ustanowić 
duchowy świat i ubóstwione społeczeństwo. 

Kriszna namawiał Ardźunę, aby postarał się ustanowić świat 
teocentryczny. „Ludzie mają różne cele i aspiracje. Aby zdobyć moją łaskę, 
kroczą różnymi ścieżkami. Przewodzę im na tej wybranej przez nich ścieżce, 
spełniam ich życzenia i prowadzę do ich celu życia” – powiedział Kriszna, 
objawiając Ardźunie swoją boskość. 

Istnieją trzy słowa na określenie pokłonu o różniej głębokości, 
mianowicie: pata, nipata i pranipata. Pata oznacza zwykły pokłon, nipata – 
pokłon do stóp, dotknięcie głową Lotosowych Stóp Pana, a pranipata – 
pełną prostrację, padnięcie na twarz u Lotosowych Stóp, czyli sasztanga 

namaskaram (z dotknięciem ziemi rękami, piersią, czołem, kolanami i 
stopami). Jest to symboliczny rytuał stanowiący przykład śaranagati tattwy, 
istoty pełnego poddania. Wskazuje on na zniweczenie ego. Zadaniem 
pranipaty jest wymazanie wszelkich śladów egoizmu. 

Aspirant duchowy nie dostąpi wizji atmy dopóki istnieje w nim ego. 
Wewnętrzne znaczenie dharmy można w pełni pojąć dopiero wtedy, gdy 
wyzbędzie się egoizmu. 

Śraddha to gorliwość, wytrwałość, zdecydowanie i niezłomność. Sama 
śraddha jednak nie wystarczy. Powinna być wsparta nihsanśają, czyli 
brakiem wątpliwości bądź sceptycyzmu. Śraddha i nihsanśaja stanowią dwa 
brzegi strumienia życia. Innymi słowy, bez wytrwałości i wiary nie może być 
duchowego postępu. 

Ganga, Jamuna i Saraswati to trzy rzeki naszego kraju. Ich źródła 
znajdują się w Himalajach i stamtąd płyną do rozległego oceanu. Są to 
bystre rzeki o mocnych obwałowaniach. Gdyby ich nie miały, 
zdewastowałyby cały kraj. Rzeka musi mieć brzegi, aby ograniczały jej nurt. 
Życie człowieka jest jak rzeka, której brzegami są śraddha i nihsanśaja. 
Płynąc między tymi brzegami, strumień życia człowieka łączy się z rozległym 
oceanem anugrahy, czyli boskiej łaski. Wytrwałość i wiara stanowią 
żywotny oddech człowieka. Bez wytrwałości i wiary ludzkość nie 
przetrwałaby ani chwili. Są one jak dwa koła rydwanu ludzkiego życia, które 
ma toczyć się ku niezgłębionemu oceanowi bezgranicznej łaski Boga. 

Istnieją cztery rodzaje wielbicieli Boga. Są to: artha, artharthi, 
dźidźńasu i dźńanin. Wszystkich ich Bóg kocha. Darzy ich dobrodziejstwami 
stosownie do ich myśli i przymiotów. 

Artha modli się do Boga w chwilach niedoli. Modli się o uwolnienie 
od trudności, kłopotów, trosk i zmartwień tego świata. Bóg darzy go 
ziemskim szczęściem, usuwając jego smutki i choroby. Jednak wraz z 
wygaśnięciem jego smutku, kończy się związek arthy z Bogiem. 

Artharthi jest wielbicielem, który modli się do Boga o władzę, 
mamonę i materialną pomyślność. Ale zaraz, gdy jego życzenia spełnią się, 
staje się egoistą. Jeśli jego ambicje nie spełniają się, wini Boga za Jego 
obojętność na pomyślność ludzkości. Gdy modlitwy artharthi nie są 
spełniane, staje się gniewnym agnostykiem. 

Dźidźńasu chce zrozumieć tajemnicę Boga i rozwiązać zagadkę 
wszechświata. Jest to poszukiwacz, odkrywca i badacz. Jego celem jest 
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rozwikłanie misterium egzystencji za pomocą własnego ograniczonego 
intelektu. A jest to bolesne przedsięwzięcie intelektualne skazane na 
niepowodzenie. Gdy wszystkie jego wysiłki zawodzą, staje się człowiekiem 
zniechęconym, pełnym obojętności i apatii. Ale jeśli dźidźńasu niezrażony 
niepowodzeniami uparcie docieka z jednokierunkowym nastawieniem 
umysłu, on też zdobędzie bezgraniczną łaskę Boga. 

Dźńanin jest jedynym wśród wielbicieli, który osiągnął szczyt 
duchowości. Doszedł do zenitu mądrości. Tylko on może dosięgnąć i poznać 
Boga. Nie znaczy to jednak, że inni nie mogą poznać Boga. Inni też mogą 
urzeczywistnić Boga, jeśli w duchu samo-wyrzeczenia Jemu poświęcą 
wszystkie swoje czyny. Unicestwienie niższego ja jest ważniejsze niż 
zapamiętanie wszystkich świętych pism. 

Jest to najłatwiejsza ścieżka urzeczywistniania Boga. Każdy czyn 
powinien być traktowany jako świętość. Dla dźńanina nie są już niezbędne 
medytacje, joga i rytuały. Jego życie i czyny są poświęcone Bogu w duchu 
pełnego poddania. Trwa w nieprzywiązaniu do owoców swoich czynów. 

Guru jest duchowym nauczycielem. Przekazuje mądrość swoim 
uczniom. Jego obowiązki na tym się kończą. Natomiast obowiązkiem ucznia 
jest przyjmować i reagować na duchową mądrość swojego mistrza. Musi 
stosować w praktyce to, czego się nauczył. Guru jest jak drogowskaz. 
Wskazuje uczniowi ścieżkę. Drogowskaz pokazuje drogę, którą należy 
pojechać, ale nie podpowiada niczego o wybojach i pułapkach na tej drodze. 
To podróżnika obowiązkiem jest zważać na dziury i przeszkody na drodze. 
Podobnie guru wskazuje tylko kierunek. To uczeń musi znaleźć wszystkie 
przeszkody na górzystej ścieżce duchowości. Musi osobiście doświadczyć 
wszystkich zmiennych kolei duchowego życia. 

Brak doświadczenia wewnętrznej jaźni jest główną przyczyną 
niezrozumienia prawdziwego znaczenia Gity i jej odniesienia do codziennego 
życia. Tylko bardzo niewielu ludzi miało autentyczne doświadczenie. Pańća 
bhutę, czyli pięć żywiołów, pańća koszę, czyli pięć powłok, i pańća pranę, 
czyli pięć tchnień życiowych, należy traktować jako święte przejawienia 
Boga. 

„Nimittra matram bhawa Sawjasaćin – służysz tylko za narzędzie w 
propagowaniu mojego przesłania, Sawjasaćinie (oburęczny łuczniku, 
Ardźuno). Jesteś tylko narzędziem w moich rękach” – oświadczył Kriszna. 

Nawet swadharma jest skażona gunami. Ludzkie życie motywuje 
instynkt samozadowolenia. Ale samozadowoleniu towarzyszy duchowe 
niezadowolenie. Cokolwiek człowiek robi, zawsze myśli o swoich 
samolubnych interesach. To samo-zadowalanie dotyczy ucieleśnionej duszy, 
czyli ego. Właśnie dlatego trzeba wykroczyć ponad niższe ja i unicestwić je. 

Cztery warny albo kasty oparte są na gunach, czyli pierwotnych 
atrybutach prakriti (natury). Głowa, ramiona, uda i stopy w ludzkim ciele są 
zależne od siebie. Głowa symbolizuje bramina, ramiona – kszatriję, uda – 
wajśję, a stopy – śudrę. 

Wedyjski pandit (uczony) ma trzech synów. Pierwszym synem jest 
rolnik, drugim – żołnierz, a trzecim – kupiec. Zatem, w jednej rodzinie 
powołanie ojca i jego trzech synów określają ich atrybuty i czyny. Wszyscy 
oni należą do rodziny wedyjskiego uczonego. Żyją harmonijnie razem i 
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wypełniają swoje obowiązki. Muszą pracować razem dla dobra i 
pomyślności kraju. Esencją przesłania Gity jest współistnienie wszystkich 
kast w duchu harmonii i wzajemnej pomocy. 

Dlaczego dotykacie stóp starszych? Nie robicie namaskaru 
(pozdrowienia) do ich twarzy czy ramion. Jest oczywiste, że stopy są święte. 
Dotykając stóp świętych ludzi, możecie osiągnąć Paramatmę. Błędem jest 
wywyższać głowę i poniżać stopy. 
Trzy guny – sattwa, radźas i tamas (opanowanie, pasja i bezwład) – 
pobudzają ludzki umysł do dynamicznej równowagi. Są one czynnikami 
motywującymi, których źródłem jest Iśwara, który z kolei jest nie tylko 
transcendentalny (wykraczający poza fizyczne doświadczenie), ale też 
wrodzony i wszechobecny. 



Seminaria Sai w Brindawanie,1979 

str. 48 
©Organizacja Sathya Sai  

13. Karma joga 
 

Prawo człowiek ma tylko wykonywać działania; nie na 

prawa do ich owoców. Jedynie Bóg może dysponować 
owocami działań człowieka. 

  
Ucieleśnienia boskiej atmy! 
Codziennie, od rana do nocy, spędzacie życie tylko na zdobywaniu 

środków do życia. Jakież to szczęście zdobyliście, poświęcając swoje 
umiejętności i wykształcenie na napełnianie żołądka, zapominając o Panu o 
lotosowych oczach? Człowiecze, głęboko się nad tym zastanów! 

Ucieleśnienia miłości! 
Od niepamiętnych czasów Bharat dzięki swej duchowej potędze darzył 

ludzkość trwałym pokojem i szczęściem. Cel świętej dharmy Bharatu wyraża 
sentencja Lokah samasta sukhino bhawantu, czyli „niech wszystkie światy 
będą szczęśliwe.” Aby chronić i zachowywać ten ideał, królowie, mędrcy, 
święci i uczeni oraz liczne kobiety dawnych czasów poświęcali wszystko i 
wiedli życie godne naśladowania. 

Poświęcenie (tjaga) jest esencją duchowego życia. Wszyscy ludzie 
koniecznie muszą prowadzić tjagę. Chociaż ktoś może nie chcieć się 
poświęcać, przyroda zmusi go do tego. Zatem, rozsądnie jest poświęcić się 
zanim zostanie się do tego zmuszonym. 

W Bhagawad Gicie Pan Kriszna podkreśla, że absolutna czystość serca 
jest niezbędnym wymogiem do pójścia ścieżką poświęcenia. Czym jest 
poświęcenie? Czego musimy się wyrzec? Jest tym przelotne bogactwo, jakie 
posiadamy. Czy poświęcenie oznacza porzucenie żony i dzieci? Nie – są to 
tylko sprawy odnoszące się do otoczenia warunkującego zewnętrzne życie 
człowieka. 

Poświęcenie oznacza porzucenie własnych pragnień (kamy), gniewu 
(krodhy) i zachłanności, czyli skrajnej chciwości (lobhy). Człowiek generalnie 
utożsamia się z anatmą (czymś różnym od ducha lub duszy), nie 
uświadamiając sobie swojej prawdziwej natury. Odbicie nieba w naczyniu z 
wodą znika w chwili, gdy wylejecie wodę. Podobnie, gdy zrozumiecie 
chwilową naturę wszystkiego, co nie jest atmą, skojarzycie ich ulotne 
istnienie z doczesnymi pragnieniami (wodą) i porzucicie je, zbliżycie się do 
atmy. Nie możecie osiągnąć Boskości, dopóki nie poświęcicie pragnień, 
gniewu i chciwości. 

Pragnienia popychają was do postępowania sprzecznego z ustalonym 
kodeksem społecznego zachowania, nawet kosztem utraty honoru i szacunku. 
Sprawiają, że pogrążacie się w samolubstwie i lekceważycie swoje obowiązki 
względem społeczeństwa i Boga. Przejawiają się one swoją brzydotą w 
każdym aspekcie waszego życia i zamieniają was w demona. 

Gniew niszczy wasz intelekt i wypacza osądy. Człowiek pełen gniewu 
traci powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach i naraża się na społeczne 
potępienie. Przynosi hańbę sobie i swoim przyjaciołom, a krewni opuszczają 
go. Doprowadza się do popełniania grzechów, czym rujnuje swoje życie. 
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Lobha, czyli skrajna chciwość, nie stoi na przeszkodzie szczęścia. 
Skąpiec ani sam się nie cieszy swoim bogactwem, ani innym nie pozwala z 
niego korzystać. Cofa się przed wszystkim, obawiając się utraty mienia albo 
umniejszenia swojego bogactwa. Oto ilustrujące ten stan małe opowiadanie. 
Było dwóch braci o imionach Sknera i Większy Sknera. Stosownie do swoich 
imion, byli tak skąpi, że nawet nie odżywiali się właściwie. Gdy modlili się 
do Boga o wsparcie w ich doczesnych interesach, nie składali nawet najwedji 
(ofiary z żywności dla Boga). Pozwalali Mu tylko rzucić na nią okiem i za 
chwilę sami ją spożywali. Postępowali tak pośpiesznie z obawy, że gdy 
słodkie ciasto zostawią na ołtarzu w charakterze najwedji dłużej niż kilka 
sekund, mrówki mogą troszkę z niego uszczknąć i pozbawić ich kilku ziarenek 
cennego cukru! 

Pewnego dnia przyszła wiadomość, że zmarł jeden z ich bliskich 
krewnych. Starszy brat, Większy Sknera, postanowił osobiście złożyć 
kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie i dlatego wcześnie rano wyruszył 
piechotą. Nie pojechał autobusem lub pociągiem, gdyż podróż tymi środkami 
transportu jest związana z nieznośnym obciążeniem w postaci opłat za 
przejazd! 

Kiedy starszy brat odszedł, Sknera zgasił lampę i postawił ją na 
parapecie. Podczas tej czynności został użądlony przez jadowitego skorpiona. 
Gdy młodszy brat tak cierpiał, Większy Sknera oddalił się już na dwie mile. 
Nagle zamyślił się i pośpieszył z powrotem do domu. Spytany przez Skąpca o 
powód nieplanowanego powrotu, Większy Sknera odpowiedział: „O bracie! 
Zmartwiłem się, że może po moim wyjściu nie zgasiłeś lampy. Dlatego 
wróciłem, aby ci to przypomnieć.” Na to Skąpiec, nie bacząc na nieznośny 
ból, powiedział smutno: „Ach! Twoje pragnienie oszczędzania oliwy jest 
naprawdę godne pochwały, ale wielka szkoda, że twoje sandały zostały tak 
znoszone przez twój niepotrzebny powrót!” Większy Sknera wtedy odrzekł: 
„Nie martw się, mój drogi Sknero. Szedłem boso, trzymając sandały w 
rekach.” Taką to zmorę stanowi lobha. 

Zatem, pragnienia, gniew i chciwość sprawiają, że zanika oddanie i 
mądrość człowieka, a jego działania są skażone. Dlatego Kriszna zalecił 
Ardźunie, aby był wolny od tych przywar, pokonał ułudę, rozwinął 
wewnętrzne widzenie i duchową mądrość i kroczył ścieżką karma sannjasa 

jogi (wyrzeczenia owoców własnych działań). 
W określeniu karma sannjasa joga mamy trzy słowa: karma, sannjasa 

i joga. Karma znaczy działanie, sannjasa – wyrzeczenie się doczesnych 
skłonności (wasan) i pragnień oraz wzniesienie się ponad przywiązania i 
niechęci, a joga to jedność z Boskością. 

„O Ardźuno” – powiedział Kriszna – „brakuje ci tego aspektu sannjasy. 
Ciągle jeszcze rządzą tobą przywiązania i ego.” Nikt nie może zaniechać 
działań. Człowiek cały czas jest zajęty działaniami. Dlatego wyrzeczenie się 
działania (karma sannjasa) nie jest ani realistyczna, ani praktyczna. 

„Dlatego, wykonując działania, zamieniaj je w oddawanie czci. 
Wszystkie swoje działania dedykuj Bogu i wykonuj je dla Jego przyjemności. 
Takie działania osadzą cię na ścieżce bhakti (wielbienia).” 

W ten sposób Kriszna wtajemniczył Ardźunę w karma jogę. Karma 
joga powinna stać się dla człowieka czymś naturalnym. Każdy wykonywany 
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czyn powinien uwznioślać i uszlachetniać wykonawcę. Nie wystarczy, że ktoś 
tylko wysłuchuje czegoś szlachetnego – trzeba wziąć to sobie do serca i 
rozmyślać o nim. 

Kiedyś pewien mędrzec przyniósł na dwór króla trzy lalki i poprosił o 
wskazanie najlepszej. Sprytny minister wsunął cienki drut do ucha każdej 
lalki. W przypadku pierwszej lalki drut wyszedł przez drugie ucho, a w 
przypadku drugiej – przez usta. W trzeciej lalce drut wszedł w jej głąb. 

Opierając się na tym teście, minister orzekł, że trzecia lalka jest 
najlepsza. Reprezentowała ona człowieka, który rozumiał i zachowywał 
prawdziwe znaczenie wszystkiego, co usłyszał i wcielił to w życie. Druga 
lalka odpowiadała komuś, kto tylko papla, a nie praktykuje niczego z tego, 
co usłyszy. Pierwsza lalka oznaczała najgorszych wśród ludzi – tych, którzy 
po prostu wysłuchują jednym uchem, a wypuszczają drugim. 

Uczniowie powinni wysłuchiwać świętego przesłania Gity i wchłaniać 
je do serca. Rozumiejąc prawdę, że bezinteresowna praca wykonywana dla 
przyjemności Boga (karma joga) jest wznioślejsza niż porzucenie wszelkiego 
działania, powinni służyć społeczeństwu w bezinteresowny sposób, nie 
mając na oku nagrody. Rozwijajcie miłość do wszystkich, aby chciwość nie 
sprowadziła was do stanu bezbożności. Powinniście też w możliwie 
najwyższym stopniu panować nad pragnieniami i gniewem. 
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14. Buddhi joga 
 

Drzewo prakriti (przyrody) pada, a jego gałęzie usychają 

tylko wtedy, gdy umysł, czyli jego korzenie, ulega 
zniszczeniu. 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy!  
Człowieka można porównać do maszyny, której różne składniki to 

intelekt, umysł, zmysły i ciało. Tak jak różne części ciała współpracują w 
sposób doskonale skoordynowany, utrzymując fizyczny mechanizm ciała w 
dobrym stanie, tak też różne zdolności w człowieku powinny harmonijnie 
współdziałać, zapewniając w ich funkcjonowaniu odbicie atmicznego 
promieniowania i życie pełne boskiego światła i radości. 

W wielkich fabrykach pracownicy we wszystkich oddziałach właściwie 
wypełniają swoje obowiązki, słuchając poleceń swoich bezpośrednich 
przełożonych. Taki proces sprzyja efektywnemu funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Rozważając na ten temat w kontekście karma jogi i karma 

sannjasa jogi, Gitaćarja (Nauczyciel Gity, czyli Kriszna) powiedział do 
Ardźuny: „Zmysły kontrolują ciało, a umysł kontroluje zmysły. Umysł, z 
kolei, podlega kontroli ze strony intelektu. Ponieważ buddhi (intelekt) 
znajduje się najbliżej atmy, najlepiej odzwierciedla jej atrybuty. Atma 
wpływa na buddhi bezpośrednio, dlatego spełnia ono kierowniczą rolę w 
człowieku.” 

Umysł wytwarza sankalpy (myśli), które są sprawdzane i 
akceptowane przez intelekt. W każdym człowieku tylko intelekt ma zdolność 
podejmowania decyzji i rozróżniania między dobrem a złem. Ludzie często 
mają problemy wywołane przez pragnienia pojawiające się w ich umysłach. 
Jeśli jednak słuchają podpowiedzi intelektu, ich umysł zostaje przywołany 
do porządku, a ich czyny prowadzą do szczęścia. 

Oto mała ilustracja. Na tym zgromadzeniu może być osoba, która 
myśli: „Dyskurs Swamiego pewnie potrwa jeszcze z pół godziny. Gdy pojadę 
autobusem po dyskursie, mogę stracić drugi odcinek filmu. Może lepiej więc 
wstać teraz i wyjść.” Tak podpowiada umysł. Ale zaraz na scenę wkracza 
intelekt i radzi: „Nie, nie. Nie wychodź. Okazja wysłuchania dyskursu 
Swamiego traktującego o doniosłych prawdach odnoszących się do atmy i 
życia duchowego drugi raz się nie nadarzy – jest to rzadkie błogosławieństwo 
i nie należy go trwonić. Zostań i słuchaj tego, co mówi Swami.” Wtedy 
umysł stosuje się do decyzji intelektu. Tak musi być, jeśli cel życia ma zostać 
zrealizowany. 

Atma ma bezpośredni wpływ na buddhi, dlatego, jeśli umysł go 
słucha, może prowadzić zmysły właściwą ścieżką. Dlatego też Kriszna radził 
Ardźunie, aby nie słuchał umysłu, lecz podporządkował go intelektowi, gdyż 
umysł pozostawiony sobie samemu ma skłonność ulegania naciskowi 
zmysłowych przyjemności. 

W jeździe rydwanem woźnica odgrywa najważniejszą rolę. Bezpiecznej 
podróży nie zapewnią ani konie, które ciągną rydwan, ani właściciel, który w 
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nim siedzi. Może to zrobić tylko woźnica. Gdy on nie ma wprawy, konie 
wpadną w szał i będą ciągnąć pojazd bezładnie. Aby mógł właściwie 
wykonać swoje zadanie, woźnica musi być kompetentny i doświadczony. 
Kriszna powiedział: „Ardźuno! Twoje ciało to rydwan, a zmysły to konie; 
twój umysł spełnia rolę lejc, a intelekt jest woźnicą. Jeśli pozwolisz 
intelektowi kierować sobą w podróży życia, bezpiecznie dotrzesz do 
ostatecznego celu.” 

Ardźuna wyszedł z bitwy zwycięsko, gdyż jego woźnicą był Kriszna, 
czyli źródło intelektu. Osadzenie Kriszny jako naszego woźnicy jest 
najświętszym i najtrafniej wybranym sposobem na osiągnięcie celu życia. 
Jeśli jednak za woźnicę obierzemy niekompetentną osobę (taką jak woźnica 
Karny, Śalja), będziemy przez całe życie ciągle zniechęcani i w końcu 
przegramy bitwę, którą toczymy przeciwko wewnętrznym nieprzyjaciołom. 

Wewnętrzne widzenie można rozwinąć jedynie wtedy, gdy umysł 
słucha buddhi. Widzenie takie prowadzi do doświadczania błogości atmy. 
Zewnętrzne widzenie natomiast wystawia człowieka na nieopisane 
cierpienia. 

Kriszna powiedział Ardźunie, że na tym przedmiotowym świecie, który 
postrzegamy zewnętrznym widzeniem, mamy dwie cechy, mianowicie 
kszajaśilę (zniszczalność) i duhkhamiśramę (obecność smutku). Można je 
przybliżyć na przykładzie. Obserwujemy jak dziecko dorasta i jesteśmy 
szczęśliwi, że rozwija się, ale nie zauważamy, że jednocześnie dziecku ubywa 
czasu życia. To stopniowe upływanie życia człowieka z jego wzrastaniem 
przypisuje się kszajaśili. Podobnie, widzimy jak pąk rozwija się w postać 
kwiatu i cieszymy się jego zapachem nie uświadamiając sobie, że za kilka 
godzin kwiat zwiędnie. To samo dotyczy pożywienia – to, co ugotujemy 
dzisiaj, może być pyszne i zdrowe, gdy zjemy je dzisiaj, ale gdy zachowamy 
do jutra, ulegnie rozkładowi lub zepsuje się. Owoc, który jemy dzisiaj, może 
być świeży, słodki i smaczny, ale już następnego dnia zmarnieje i będziemy 
patrzeć na niego z obrzydzeniem. 

Zatem, zniszczalność czy nietrwałość jest wrodzoną cechą materialnego 
świata. Ponadto, przedmioty i związki świata przynoszą radość i razem z nią 
cierpienie. Ta sama rzecz może być źródłem radości jak i smutku. Cień smutku 
prześladuje doświadczanie radości. Ktoś może poczuć się szczęśliwy na wieść, 
że urodził mu się syn, ale popadnie w rozpacz, gdy otrzyma wiadomość o 
śmierci tego samego syna. 

Kriszna powiedział do Ardźuny: „Radość, której szukasz, i 
samorealizacja, do której dążysz, znajdują się w tobie. Nie można ich znaleźć 
w świecie zewnętrznym. Jesteś równie niemądry jak osoba żebrząca na ulicy 
o pożywienie, mimo że w jej własnym domu są słodycze i inne przysmaki. 
Myślisz, że ten świat i jego przedmioty darzą cię szczęściem. Jest to złudzenie 
stwarzane przez twój umysł. Będziesz zmógł cieszyć się atmanandą 
(błogością atmy) tylko wtedy, gdy będziesz słuchał intelektu.” 

Prawdziwe szczęście leży w was. Oto mała ilustracja. Małe dziecko 
wkładając do ust własny kciuk i ssąc go, wyobraża sobie, że płynie z niego 
coś słodkiego, chociaż w rzeczywistości słodycz ta pochodzi ze śliny w jego 
ustach. Weźmy inny przypadek. Uliczny pies znajduje starą suchą kość, którą 
trudno mu pogryźć. Ponieważ jest wygłodniały, w pośpiechu z całych sił 
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gryzie kość. Nagle kość pęka i jej odłamek przebija psu dziąsło, a do jego 
pyska płynie krew. Głupi pies dalej gryzie kość, myśląc, że pije krew płynącą 
z kości, gdy w rzeczywistości otrzymuje krew z własnych dziąseł, a nie z 
kości. 

Spożywamy różne słodycze przyrządzone z różnych rodzajów mąki. 
Jednak ich słodkość pochodzi z cukru, a nie z mąki. Ale mówimy, że laddu 
czy Mysore pak jest słodkie. Podobnie, chociaż słodycz najwyższej błogości 
atmy znajduje się w nas, my błędnie przypisujemy ją ulotnym rzeczom tego 
świata. Nara (człowiek) musi podążać ścieżką, która zaprowadzi go do 
Narajany (Boga). Musimy celować w stanie się Paśupatim (Panem Zwierząt, 
czyli Śiwą), a nie cofać się do życia zwierzęcia (paśu). Ten kto słucha 
intelektu, może stać się Paśupatim, a ten kto słucha umysłu staje się paśu. W 
naturze umysłu jest pobudzać i prowokować, ale nie możemy pochopnie 
zamieniać tego w czyn. Powinniśmy rozróżniać za pomocą intelektu i jego 
nakazy wprowadzać w życie. 

Intelekt opisuje się jako ucieleśnienie Boga. W Gitcie, w rozdziale 
Wibhuti joga, Kriszna mówi, że to On jest intelektem wrodzonym u 
wszystkich ludzi. Na co dzień, gdy ktoś popełnia błąd, besztamy go, mówiąc 
że brak mu intelektu czy inteligencji. Gdy spotkamy dobrego człowieka, 
zauważamy, że „ten to ma intelekt.” Buddhi (intelekt) rozwija obecną w nas 
boską naturę. Dlatego człowiek koniecznie musi słuchać intelektu, gdyż daje 
on trwałą, najwyższą radość, która pozostaje przy nas od urodzenia do 
urodzenia, przejawiając się w postaci boskich przymiotów. Umysł podlega 
zniszczeniu, ale intelekt nie ginie. Intelekt kieruje i prowadzi człowieka do 
atmy. Powinniśmy słuchać intelektu, który wskazuje na wieczną radość, a 
nie umysłu, który wzdycha do zmysłowych przyjemności. 

W obecnym wieku ludzie na ogół podążają za umysłem, a tylko 
bardzo rzadko ktoś kieruje się intelektem. Dlatego Kriszna, przewidując 
trendy kalijugi, postanowił przez Ardźunę przekazać ludzkości nauki buddhi 
jogi. Mam nadzieję, że każdy będzie stosował się do świętych i inspirujących 
słów Kriszny wypowiedzianych do Ardźuny. 
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15. Dhjana joga 
 

Jak ktoś, kto poddaje się wewnętrznym wrogom, miałby 

pokonać wrogów zewnętrznych? 
Człowiek staje się błogosławiony, gdy pozna prawdę. 

 

Sanskrycka nazwa umysłu manas wywodzi się z tego, że jest on ciągle 
zajęty procesem manana, czyli myśleniem. Pobudki powstają w umyśle. 
Umysł bardzo często schodzi na manowce z powodu powstających w nim 
sprzecznych pobudek. Zmienna natura umysłu stanowi przeszkodę 
duchowego postępu człowieka, dlatego każdy duchowy aspirant, jeśli chce 
skąpać się w rozkoszy własnej duszy, koniecznie musi zapanować nad swoim 
umysłem. 

Umysł podróżuje nawet szybciej niż wiatr. Tak jak używamy 
hamulców do zatrzymania szybko poruszającego się pojazdu, tak też musimy 
okiełznywać przepływ naszych myśli. 

Ardźuna prosił Krisznę, aby nauczył go sztuki panowania nad 
umysłem. W odpowiedzi na tę prośbę Kriszna rozwinął ten temat. Umysł 
jest silny i potężny. Niesie z sobą skłonności nagromadzone z wielu żyć i 
dlatego próbuje zdominować duszę. Ale z takim umysłem, który dostaje 
amoku na tle pragnień, człowiek nie jest w stanie osiągnąć boskości. 

Umysł jest jak pszczoła. Chociaż pszczoła jest mała, może przebić sobie 
drogę przez grube drewno, a nawet przez ludzkie ciało, jak to się stało w 
przypadku Karny. Jednak, pszczoła taka, gdy siedzi na lotosie i wysysa 
zawarty w nim słodki nektar, zostaje uwięziona wewnątrz delikatnych 
płatków tego kwiatu, gdy zamkną się wokół niej. Nie może uciec z tej 
pułapki. Podobnie, nasze próby pokonania umysłu skazane są na 
niepowodzenie, o ile nie zaprowadzi się go do lotosowej postaci Pana, gdzie 
zostaje pojmany na wieczność. 

Szósty rozdział Gity nosi tytuł Atmasmajama joga, czyli joga 
panowania nad atmą. Jest to błędny tytuł, gdyż ani nie ma potrzeby 
opanowywania nieskalanego, wiecznego ucieleśnienia prawdy, czyli atmy, 
ani nie jest to możliwe. Słowo atma w tym rozdziale Gity użyto na 
określenie umysłu. W Atmasmajama jodze przedstawiono w szczegółach 
sztukę panowania nad umysłem. Dhajanę, czyli medytację, wymienia się 
tutaj jako zasadniczy środek na osiągnięcie panowania nad umysłem. 

W Atmasmajana jodze Kriszna kładzie nacisk na potrzebę utrzymania 
absolutnej czystości miejsca, w którym prowadzi się medytację. Nie chodzi o 
utrzymanie w czystości domu czy lasu, lecz bezpośredniego otoczenia miejsca 
praktykowania medytacji. Dźiwa (osoba) mieszka w ciele, podczas gdy Pan 
zamieszkuje serce. Ponieważ medytację prowadzi się nie tyle w zewnętrznym 
otoczeniu, co w sercu, gdyż jest to proces wewnętrzny, istotniejsze jest 
usunięcie z serca wszystkich nieczystości i uczynienie z niego mieszkania 
godnego Boga. W życiu codziennym, gdy musimy gdzieś usiąść, wybieramy 
czyste miejsce i na ziemię kładziemy chusteczkę lub gazetę. Skoro dla siebie 
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dbamy tak o czystość miejsca do siedzenia, o ile ważniejsze jest utrzymanie 
w czystości serca, w którym mamy posadzić Pana, chcąc osiągnąć cel 
medytacji. Konieczność oczyszczenia serca wynika z tego, że w wielu życiach 
człowiek stowarzyszał się z zanieczyszczeniami tamasu i radźasu. 

Istnieją trzy stany odnoszące się do umysłu: śunjatwa (pustka), 
anekagrata (mnogość myśli) i ekagrata (skupienie na jednej myśli). Te trzy 
stany wiąże się z trzema gunami, z których one wynikają. Tamoguna 
(lenistwo) wywołuje pustkę w umyśle, radźoguna (cecha prowadząca do 
ożywionego działania) sprawia, że umysł skacze z miejsca na miejsce, a 
sattwaguna (cecha pobudzająca święte aspekty w życiu człowieka) uspokaja 
umysł i sprzyja kontemplacji jednej rzeczy. Medytację z łatwością mogą 
podjąć tylko ci, którzy pielęgnują sattwagunę. 

Gdy myślimy o medytacji, w grę wchodzą trzy rzeczy. Po pierwsze, 
osoba, która medytuje – dhjata, po drugie, przedmiot medytacji – dhjeja i po 
trzecie, sam proces medytacji – dhjana. W prawdziwej medytacji wszystkie te 
trzy komponenty powinny wystąpić łącznie. Osoba medytująca powinna 
całkowicie utożsamić się z przedmiotem medytacji i powinna być 
nieświadoma nawet tego, że medytuje. Jej uwaga powinna być tak przykuta 
do dhjeji, że straci własną tożsamość oraz zapomni o swoim zaangażowaniu 
w tę czynność (dhjanę). 

Medytacja jest procesem, który zachodzi na dużo wyższym planie niż 
ludzkie postrzeganie zmysłowe. Koncentrację, będącą mentalnym procesem, 
który wiąże się z widzeniem poprzez zmysły, można uważać za znajdującą się 
poniżej lub w obszarze zmysłów, natomiast medytacja znajduje się poza lub 
ponad światem zmysłów. Gdyby medytacja była tak łatwa jak koncentracja, 
wielcy riszi (mędrcy) przeszłości nie poddawaliby się rozmaitym 
wyrzeczeniom i nie wystawiali się na niezliczone trudności życia w lasach. 

Niestety, pod wpływem wieku kali dzisiaj medytację, która jest 
świętym środkiem osiągania jedności z Bogiem, traktuje się jako alternatywę 
aspiryny, by zaradzić bólowi głowy! Jakiż to afront dla kultury Indii! 

Wskazane jest, aby osoba, która pragnie praktykować dhjanę, czyli 
medytację, w charakterze dhjeji, czyli obiektu medytacji, używała dźjoti 
(światła), a nie jakiejś postaci Boskości, takiej jak Rama, Kriszna czy Iśwara 
(Śiwa), dlatego, że te postacie też podlegają zmianom i ostatecznie rozpadają 
się. Dźjoti, czyli światło, nie ginie, ani nie zmienia się. Ponadto, płomień 
może zapalić milion innych świateł, nie gasnąc przy tym, a więc jest 
niewyczerpany.  

W tym procesie medytacji na świetle, postęp powinien zmierzać od 
pobudzenia do spokoju i od spokoju do boskiej promienności. Należy 
siedzieć ze skrzyżowanymi nogami i prostym kręgosłupem, aby zapewnić 
łatwy przepływ boskiej siły od ćakry muladhara (u podstawy kręgosłupa) 
przez nadi (kanał) suszumna do ćakry sahasrara (na szczycie głowy). Osoba 
medytująca powinna skupić wzrok na łagodnym płomieniu i stopniowo 
zamknąć oczy, mentalnie niejako wchłaniając ten płomień do serca. 

Należy wyobrażać sobie jak lotos duchowego serca rozkwita 
promiennym pięknem, rozpraszając swym blaskiem ciemne siły życia. 
Następnie powinniśmy wyobrazić sobie, że z tak oświetlonego serca 
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wychodzą promienie światła i stopniowo wnikają we wszystkie części ciała, 
nasycając wszystko światłem, świętością i czystością. Ponieważ światło to 
sięgnęło rąk, osoba ta nie powinna czynić nimi niczego złego. Ponieważ 
płomień ten jaśnieje w jej oczach, nie może oglądać niewłaściwych 
widoków.  Dalej, ponieważ dźjoti przenikło jej uszy, nie powinna słuchać złej 
mowy, a skoro nogi wypełniło światło, nie powinny stąpać po grzesznych 
ścieżkach. Tak więc, ten rodzaj medytacji uszlachetnia człowieka i pomaga 
mu bardzo pewnie i miarowo wspinać się na wielkie duchowe wyżyny. 

Gdy w ten sposób będziemy zajmować umysł zadaniem roznoszenia 
światła do wszystkich części ciała, nie będzie on wędrował, lecz pozostawał 
stały. Cały proces zajmuje 20 do 30 minut. Tego rodzaju medytacji nie należy 
traktować jako ćwiczenie wyobraźni. Na początku wyobraźnia niewątpliwie 
będzie używana, ale stałą praktyką zostanie przekształcona w potężną 
myślową falę, tworząc nieusuwalny odcisk na sercu, prowadzący do jedności 
z Bogiem.  

Medytacja nie powinna zakończyć się na wizualizacji światła tylko 
wewnątrz siebie. Należy widzieć je w przyjaciołach, krewnych, a nawet we 
wrogach. Powinno się widzieć całe stworzenie skąpane w jasnym świetle 
Boskości. Sprawi to, że medytujący będzie spędzał życie pełne miłości i 
szczęścia. 

Na początkowych etapach, jeśli chcecie, możecie w płomieniu, na 
którym medytujecie, wyobrażać sobie najdroższą wam postać Boga. Musicie 
jednak pamiętać, że postać ta wcześniej czy później ma rozpuścić się w 
świetle. Nie możecie próbować ograniczać Boskości do żadnej konkretnej 
postaci – musicie widzieć Boga w Jego wszechprzenikającej formie, jako Tego, 
który mieszka w sercach wszystkich boskich istot. 

Niektórzy wierzą, że tylko Rama, Kriszna i Sai Baba są Bogiem. Taką 
postawę można przypisać wyłącznie czystej ignorancji. Wy też jesteście 
Bogiem. Bóg przychodzi w postaci Awatara, aby uświadomić wam, że 
wszystkie istoty są Boskie, że wszyscy są ucieleśnieniami Najwyższej Istoty. 
Ja przyjąłem tę postać, abyście wszyscy zrozumieli swoją wrodzoną Boskość. 
Uznawszy ten cel, dla wypełnienia którego przychodzili Awatarowie, 
powinniście z zapałem i entuzjazmem prowadzić duchowe życie. 

Istnieją ludzie, którzy udają bosko upojonych i sprawiają wrażenie, że 
znajdują się na granicy transcendentalnego stanu samadhi. Ale w chwili, gdy 
mrówka lub komar usadowią się na ich ciele, instynktownie zabijają 
biednego owada! Są też tacy, którzy przez minutę siedzą spokojnie w 
medytacji, ale przy najmniejszym potknięciu swoich służących natychmiast 
na nich krzyczą! Tak nie powinien zachowywać się nikt, kto szczerze pragnie 
medytować. Ktoś spytał kiedyś Ramanę Maharshiego, jak długo należy 
codziennie prowadzić dhjanę. On uśmiechnął się i odpowiedział, że 
medytację ma prowadzić do czasu, aż zapomni, że ją prowadzi. 

Dhjyanę powinniśmy prowadzić w sposób nieostentacyjny, nie będąc 
obserwowani przez innych. Ryby na targowisku są sprzedawane gromadnie, 
natomiast diamenty są starannie przechowywane w sklepie jubilera i 
pokazywane tylko zacnym klientom. Podobnie, gdy siadamy do medytacji 
wszędzie, gdzie popadnie, wystawiając się na publiczną uwagę, 
sprowadzamy dhjanę do taniego ekshibicjonizmu. 
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Kriszna powiedział Ardźunie, że medytację należy prowadzić samotnie. 
Ciało nie powinno dotykać ziemi, ani innego ciała. Kontakt z ziemią 
powoduje utratę boskiego prądu wytwarzanego w człowieku podczas 
medytacji. 

Medytacja będzie bardziej skuteczna, gdy ograniczymy pragnienia. 
Mniej bagażu czyni podróż wygodniejszą i przyjemniejszą. Mniej pragnień 
czyni podróż życia łatwiejszą i radośniejszą. 
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16. Anoranijan mahato mahijan 
 

Wszechprzenijkający brahman, który jest mniejszy od 

najmniejszej rzeczy i większy od największej, trwa jako 
wieczny świadek wszystkiego. Brahman to atma. Atma to 
brahman. 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Wszechświat nie ma początku. Mieszka w nim nieskończoność dźiw 

(istot żywych). Wśród tych dźiw człowiek jest postawiony najwyżej. Od 
niepamiętnych czasów człowiek starał się poznać Boga. Niektórzy 
utrzymywali, że Bóg istnieje, inni zaprzeczali Jego istnieniu. Ale ani teiści, ani 
ateiści nie potrafili poprzeć swoich twierdzeń dowodem. 

Wielu Hindusów mówi, że Bóg to Śiwa zasiadający okrakiem na 
Nandim (Byku), albo że to Wisznu, którego wahaną, czyli wierzchowcem, 
jest Garuda (Orzeł). Inni oświadczają, że są to fałszywe stwierdzenia i, 
przysięgając na Biblię, twierdzą, iż Bóg jest światłem i że mieszka w niebie. 

Rozmaite koncepcje Najwyższego Boga rozwinęły się w zależności od 
miejsca, czasu i doświadczenia twórcy koncepcji. W obliczu tego trudnego 
położenia człowieka i w trosce o jego dobro Kriszna w Bhagawad Gicie 
podał bardzo trafny opis Boga: Anoranijan mahato mahijan, co znaczy, że 
Bóg znajduje się wszędzie i przejawia się zarówno jako coś nieskończenie 
małe, jak i nieskończenie wielkie. 

Czy człowiek w ogóle może zobaczyć Boga, który jest mniejszy niż 
nawet atom, albo czy może postrzegać wykraczającą poza doświadczenie 
Boskość, która obejmuje cały kosmos i rozciąga się nawet poza niego? 
Odpowiedź może być tylko negatywna, gdyż skoro człowiek nie może 
zobaczyć nawet powietrza, które go otacza, nie ma on środków na 
postrzeganie Boskości, która jest jeszcze subtelniejsza, ani nie może zmierzyć 
nieskończoności wszechprzenikającego brahmana, który wykracza poza 
rozległą kosmiczną przestrzeń zawierającą miriady gwiazd, każda większa od 
słońca i w ogromnej odległości od innych. 

Bóg pojawia się na ziemi jako Awatar, aby nauczać człowieka prawd 
odnoszących się do tych dwóch aspektów Boga, tj. anoranijan mahato 

mahijan, czyli małości i wielkości, które wykraczają poza pojmowanie jego 
normalnego intelektu. Awatar Kriszna, biorąc Ardźunę za reprezentanta całej 
ludzkości, uczył tych wiecznych prawd przez Bhagawad Gitę. Powiedział: 
„Poza wszechświatem znajduje się całkowita ciemność, a poza tą ciemnością 
istnieje prawda.” Na ową ciemność składają się sfery radźasowa i tamasowa. 
Poza ciemnością leży dziedzina sattwaguny – dziedzina prawdy i światła. 

Mówi się „Prawda jest Bogiem,” ale by tę prawdę urzeczywistnić, 
musimy wyjść poza sfery ciemności, czyli radźasu i tamasu. Medytacja 
stanowi środek do osiągnięcia takiego wyjścia. 

Kriszna ustanowił dwa ważne nakazy dotyczące medytacji: 
umiarkowana dieta i uregulowany styl życia. Juktahara wiharasja 
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(wstrzemięźliwe jedzenie i rekreacja) – powiedział Kriszna. Tutaj słowo 
juktahara nie oznacza pełnej wstrzemięźliwości od jedzenia, gdyż 
prowadziłoby to do wychudzenia ciała i mentalnego zmęczenia. Bardzo 
dobrze ilustruje to doświadczenie Buddy. Prowadząc swoje wyrzeczenia, na 
początku na kilka dni porzucił jedzenie. Doprowadziło to do utraty 
fizycznych i mentalnych sił. Zrozumiawszy, że zdrowe ciało i umysł są 
koniecznym warunkiem wstępnym skutecznych wyrzeczeń, poszedł do 
pobliskiej wioski, spożył zsiadłe mleko i zaspokoił głód. Odtąd w niewielkich 
ilościach przyjmował pożywienie. Dzięki temu mógł z łatwością medytować 
i urzeczywistnić prawdę. 

Tak więc, jeśli chce się skutecznie medytować, pożywienie we 
właściwych ilościach i właściwego rodzaju jest niezbędne. Należy jednak 
unikać nadmiernego jedzenia, które prowadzi do ospałości. Najlepiej 
podzielić pojemność żołądka na cztery równe części i wypełniać dwie z nich 
stałym pożywieniem, a jedną – płynnym, pozostawiając czwartą część pustą. 
Napełnianie żołądka samym stałym pożywieniem rozwija tamogunę, która 
stanowczo jest przeszkodą w medytacji. 

Szkodliwa dla medytacji jest też bezsenność. Brak snu sprzyja 
radźogunie i niesie niezdrowe myśli i emocje. 

Obecnie człowiek spożywa zasadniczo pożywienie radźasowe i 
tamasowe. Z tego właśnie powodu w umysłach ludzi gnieździ się 
okrucieństwo i niepokój. Charakteryzują się oni także słabym zdrowiem. 
Dzisiaj 16-letni chłopiec zdoła przejść tylko te fizyczne ćwiczenia, które 
wykonałby 60-letni mężczyzna. Oto jak żałosny jest stan naszej młodzieży. 
Jak w tej sytuacji mogą doświadczyć błogości dhjany (medytacji)? 

Zatem, każdy koniecznie musi przyjrzeć się sobie i sprawdzić, ile czasu 
spędza na szaloną gonitwę za ulotnymi materialnymi przyjemnościami, a ile 
poświęca myśleniu o Bogu. Hołdujący przyjemnościom dzisiejszy człowiek 
wcale nie znajduje czasu na kontemplację Boskości. Bramy nieba staną przed 
nim otworem tylko wtedy, gdy od czasu do czasu będzie myślał o Bogu. 
Niestety, każdy zdaje się być totalnie zajęty myśleniem o dzieciach, 
znajomych, krewnych, pieniądzach i materialnym mieniu. W ten sposób, 
zajęty pogonią za przelotnymi przyjemnościami świata, człowiek odmawia 
sobie błogości duchowego doświadczenia. Dlatego musi odwrócić swoje 
widzenie od świata doczesnych radości ku błogości atmy wewnątrz siebie. 

W ośmioczłonowej ścieżce jogi proponowanej przez Patańdźalego w 
jego Sutrach jogi, ostatnie trzy człony to dharana, dhjana i samadhi. Zatem 
dharana poprzedza dhjanę. Oznacza ona skupienie umysłu na celu dhjany i 
wymaga wstępnych przygotowań niezbędnych do dhjany. 

Do dhjany należy przyjąć wygodną postawę. W powszechnej praktyce 
polega ona siedzeniu na drewnianej desce pokrytej miękką skórą lub tkaniną 
ze skrzyżowanymi nogami (w lotosie) i rękami w układzie ćinmudry (palec 
wskazujący dotyka kciuka). Są to jednak przygotowania w ramach dharany. 
Dhjana zaczyna się od procesu stopniowego utożsamiania się z Panem i 
prowadzi do samadhi. 

Samadhi to stan, w którym spełnia się dhjana. W stanie tym osoba 
medytująca wznosi się ponad świat przedmiotowy relatywnej rzeczywistości, 
ponad subiektywną tożsamość, a nawet ponad samą czynność, którą 
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wykonuje (dhjanę). Nie jest to stan nieświadomości, ani nie oznacza 
biegania w emocjonalnym podnieceniu. Samo słowo podpowiada jego 
znaczenie. Sama to równowaga, a dhi – inteligencja. Samadhi jest to więc 
stan równowagi intelektualnej, w którym dana osoba wykracza poza świat 
dwoistości i doświadcza błogości boskiej wspólnoty. 

Pan inkarnuje się jako człowiek, aby pomóc ludziom pojąć to, czego na 
pozór nie da się pojąć i umożliwić mu osiągnąć to, co wydaje się 
nieosiągalne. Przy tym Panu, który jest nieskończony, niezmienny i 
wrodzony, niczego nie ubywa. Chociaż jest ucieleśniony w ludzkiej powłoce, 
nie imają się go żadne nieczystości, ani nie dotykają skazy, które normalnie 
dotyczą ludzkich istot. 

Morze jest rozległe i niezgłębione. Jednak, aby poznać smak morskiej 
wody, nie trzeba wypić całego oceanu. Wystarczy spróbować kilka kropli. 
Podobnie, ktoś, kto zrozumie, zaabsorbuje i doświadczy Pana w ludzkiej 
postaci, tym samym zrozumiał, przyswoił sobie i doświadczył niezmiennego 
i niezniszczalnego brahmana bez formy. 

Aby pojąć znaczenie Boskiej Inkarnacji, koniecznie trzeba wznieść się 
ponad gunę radźasową i tamasową. Tylko sattwaguna może poprowadzić 
nas ścieżką prawdziwego oddania lotosowym stopom Boskości. Dla 
rugowania radźasu i tamasu oraz rozwijania natury sattwicznej bardzo 
ważne jest sprzyjające otoczenie i satsanga, czyli towarzystwo dobrych ludzi. 

Stan mentalny człowieka można ocenić ze sposobu, w jaki on 
utrzymuje swoje najbliższe otoczenie. Na przykład, o osobie, której pokój jest 
pełen zdjęć jego krewnych, przyjaciół i przywódców politycznych, można od 
razu powiedzieć, że jest zdominowana przez radźogunę. Przykłada ona 
zbytnią wagę ludzkim relacjom oraz hołduje doczesnej władzy i forsie, 
ignorując Boga. Gdy pokój zapełniają paskudne i obsceniczne obrazy, jego 
mieszkaniec ma zasadniczo naturę tamasową. Obie te kategorie ludzi nie 
nadają się do kroczenia świętą ścieżką medytacji. Trzecia kategoria ludzi, 
którzy na ścianach swoich pokoi trzymają obrazy Boga i świętych, którzy 
niejako zamieniają swoje pokoje w kaplice, są ludźmi sattwicznymi, ludźmi, 
którzy kwalifikują się do podjęcia medytacji. 

Obrazy i ludzie zostawiają nieusuwalne wrażenia i mają znaczny 
wpływ na umysł człowieka. Mohandas Karamchand Gandhi poszedł kiedyś 
z matką na przedstawienie o życiu króla Hariśćandry. Odtworzona rola 
Hariśćandry jako niezrównanego stronnika prawdy tak wpłynęła na 
młodego Mohandasa Karmachandę, że jeszcze w drodze do domu 
postanowił przez całe życie trzymać się prawdy. Ten ideał przez resztę życia 
służył mu niczym latarnia morska. Dzięki niezachwianemu obstawaniu przy 
prawdzie został uznany za mahatmę. 

Ramana Maharszi także swój umysł uformował w oparciu o 
obiektywne doświadczenie. Każdej nocy zwykł patrzeć na konkretną 
gwiazdę, przez wiele długich godzin skupiony tylko na niej. Umocniło to 
jego dharanę i przygotowało na podjęcie dhjany. 

Umysłowa czystość jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla 
medytacji, ale równie ważny jest też umysłowy spokój. Niespokojny umysł 
utrudnia tak dharanę, jak i dhjanę. Umysłowi trzeba dać odpoczynek w 
postaci snu. Śankaraćarja porównał sen do samadhi, chociaż samadhi darzy 
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znacznie większą radością i wewnętrzną harmonią. Człowiek potrzebuje 
dostateczną ilość snu, aby utrzymać umysł w czujności i gotowy do 
medytacji.  

Istnieją trzy bezpośrednie drogi do Najwyższego Boga. Pierwsza 
polega na wykonywaniu wszystkich działań w duchu poświęcenia Bogu, dla 
Jego przyjemności. Druga to wyzbycie się pragnień owoców działań. Trzecia 
zaś to utożsamienie się z Bogiem przez proces dhjany. Poświęcenie 
wszystkich działań Bogu sprowadza mądrość na poświęcającego. Wyzbycie 
się pragnień owoców pracy darzy spokojem umysłu. Także dhjana zapewnia 
wewnętrzny spokój. 

Dhjanę mogą praktykować wszyscy – starzy, młodzi, ignoranci, ludzie 
mądrzy, zdrowi i słabi. W przypadku tych, którzy nie posiadają niezbędnych 
fizycznych i mentalnych predyspozycji na prowadzenie dhjany, 
pielęgnowanie uniwersalnej miłości będzie równie skuteczne jak dhjana. 
Wszystkie wymienione trzy drogi prowadzą do tego samego celu. 
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17. Sattwiczne pożywienie 
 

Łagodne światło atmy świeci wieczną promiennością. Nie 

ma ono ani narodzin, ani śmierci; ani początku, ani końca. 
Nie może też zostać zniszczone. Jest nieśmiertelnym 
świadkiem obserwującym całą przestrzeń i czas. 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Na śrejo nijamam wina (brak dobrej kontroli niszczy) – powiedział 

Kriszna do Ardźuny. Nieuregulowane, pozbawione dyscypliny i chaotyczne 
życie nie może nieść doświadczania radości, dobra i pomyślności. Ktoś, kto 
panuje i reguluje czyny innych nazywa się jama. Ktoś, kto robi to w 
stosunku do siebie ma cechę samjama. Jama nie ma władzy nad osobą 
obdarzoną samjamą. W życiu powinniśmy sami sobie narzucać ograniczenia 
i zgodnie z nimi kontrolować się i przestrzegać dyscypliny. Ograniczenia te 
stanowią indywidualny tapas. Życie bez ograniczeń jest niemoralnym 
życiem. Wiatr i morze, a także inne zjawiska podlegają uniwersalnym 
prawom przyrody. Ziemia okresowo obraca się wokół własnej osi i okresowo 
obiega słońce. Takie regularności we wszechświecie są odbiciem praw 
ustanowionych przez Boga. Podlega im mikrokosmos i makrokosmos. 
Ustanowione przez Boga prawa przyrody są niezbędne dla stwarzania i 
podtrzymywania wszechświata oraz zachowania jego dynamicznej 
równowagi. 

Narzucona sobie dyscyplina sprzyja prawdziwemu śanti, czyli 
mentalnemu spokojowi, pewności siebie, opanowaniu i stabilnej 
równowadze umysłu. Umysłowy spokój jest na tym świecie najbardziej 
pożądaną rzeczą. Daje on głębokie poczucie szczęścia. Aby dojść do tego 
śanti, człowiek musi rozwinąć pragnienie dźńany, czyli duchowej mądrości. 
Musi też nabyć cechy miłości i współczucia oraz prowadzić bezinteresowną 
służbę na rzecz innych. Śanti nie należy traktować jako okazjonalnej cnoty 
pielęgnowanej tylko podczas dhjany, czyli medytacji. Jest to stały stan 
wewnętrznego spokoju. Powinno stać się czymś charakterystycznym i 
odruchowym. Dhjana jest także uniwersalna i niezależna od żadnych 
systemów. Nie jest ograniczona przez bariery czasu i przestrzeni. Nie rządzą 
nią dogmaty żadnego konkretnego wyznania. Dhjana i śanti są nierozłączne. 
Dhjana rozwija śanti, a śanti pogłębia dhjanę.  

Medytacja jest sposobem na życie prowadzącym do uświęcenia 
człowieka. Cecha świętości czy boskości nie ogranicza się do figury, której 
oddajemy cześć. Niektórzy ludzie przeżywają bardzo głęboki spokój dopóki 
znajdują się w medytacji, ale z chwilą wyjścia z medytacyjnego stanu 
umysłu pokazują swoją demoniczną naturę. Tak nie powinno być. Boskie 
atrybuty nabyte podczas medytacji powinno się kultywować i rozwijać w 
życiu codziennym. 

Samo aplikowanie leków nie uzdrowi chorego. Aby szybko się 
wyleczyć, musi on też kontrolować swoje odżywianie. Nie ma jednego 
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panaceum na wielkie cierpienia świata. Każdy człowiek ma własny 
specyficzny rodzaj cierpienia. Niemniej, medytacja o Bogu jest niezawodnym 
środkiem na ludzkie cierpienia, jeśli jest uzupełniana praktykowaniem 
dharmy (prawości) i ścisłym przestrzeganiem moralnych ograniczeń. Wszyscy 
jesteśmy od siebie zależni. Musimy nauczyć się dzielenia radościami i 
smutkami innych ludzi. Osoba praktykująca medytację musi modlić się o 
pomyślność innych równie szczerze jak o własną pomyślność. 

Aspirant duchowy (sadhaka) nie musi żyć w klasztornym 
odosobnieniu. Powinien praktykować uniwersalne współczucie, które jest 
niczym innym jak głębokim pragnieniem pomyślności całej ludzkości. 
Pożywienie odgrywa ważną rolę w pielęgnowaniu uniwersalnego 
współczucia. Wczoraj mówiłem wam o właściwym rodzaju pożywienia dla 
aspirantów duchowych. Dzisiaj zajmę się pożywieniem sattwicznym, czyli 
tym jego rodzajem, który jest niezbędny dla duchowego postępu. Sattwiczna 
żywność pozwala sadhace pojąć wszechobecną rzeczywistość Boskości. Jego 
postęp przebiega cztery etapy boskiego życia. Te cztery fazy to: salokja, 
samipja, sarupja i sajudźja. 

Salokja to wstąpienie na pole teocentrycznej rzeczywistości, samipja – 
bliskość z podstawową duchową substancją wszechświata, sarupja – 
przyswojenie postaci bóstwa, a sajudźja jest wyzwoleniem i ostatecznym 
połączeniem z Najwyższym Bogiem. Sattwiczne pożywienie sprzyja 
stopniowemu osiąganiu tych czterech stanów duchowości. W tym miejscu 
musimy zbadać implikacje sattwicznego odżywiania się. 

Niektórzy ludzie mają błędne przekonanie, że sattwiczne pożywienie 
powinno składać się tylko z mleka, jogurtu, słodyczy i owoców. Wierzą, że 
staną się sattwiczni, spożywając duże ilości tych przysmaków. Są w głębokim 
błędzie. Nadmierne i nieumiarkowane spożywanie mleka i jego produktów 
budzi i pogłębia w człowieku cechy radżasowe i tamasowe. Diety 
nadmiernie bogatej w świeże i zsiadłe mleko oraz ghi (klarowane masło) nie 
można nazwać sattwiczną, gdyż prowadzi do rozrostu namiętnej natury 
człowieka. 

W tym kontekście muszę zatrzymać się na naturze ludzkiej wiedzy i 
pięciu bramach postrzegania. Człowiek jest wyposażony w pięć organów 
zmysłowych powiązanych z pięcioma zdolnościami przez śabdę, sparśę, rupę, 
rasę i gandhę (głos, dotyk, wzrok, smak i zapach). Zachowanie i rozwój tych 
zdolności zmysłowych zależy od sattwicznego pożywienia przyjmowanego 
przez usta. Rodzaj sattwicznego jedzenia, które spożywamy, określają 
indywidualne upodobania co do smaku. Czujemy zadowolenie, gdy zjemy 
właściwy rodzaj pożywienia. Zapominamy jednak, że przez pozostałe 
narządy wchłaniamy także niematerialne pożywki. Zdrowy wpływ 
sattwicznego jedzenia zostanie zneutralizowany, jeśli będziemy słuchać złej 
mowy, sami źle mówić, patrzyć na złe rzeczy, wchodzić w fizyczną styczność 
ze złymi rzeczami lub wąchać złe rzeczy. Umysł i ciało stają się zbrukane i 
zanieczyszczone przez zło. Zatem, dla duchowej regeneracji człowieka nie 
wystarczy samo sattwiczne pożywienie. Nie powinniśmy mówić o złu. 
Powinniśmy unikać potępiania innych i chwalenia siebie. Pochlebianie i 
gloryfikacja siebie opóźnia rozwój duchowy. Nasze narządy zmysłowe 
powinniśmy karmić zdrową żywnością, zdrowymi dźwiękami i zdrowymi 
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widokami. Język jest stworzony do wyśpiewywania chwały Boga. Uszy są 
stworzone do ucztowania we wspaniałych przejawach boskości. 

Każdemu narządowi postrzegania należy dostarczyć właściwej 
duchowej pożywki. Tak więc, sattwiczne odżywianie nie oznacza tylko 
jedzenia z umiarem produktów mlecznych i owoców, ale także dostarczanie 
przyjemności zapewnianej przez szlachetne myśli, święte dźwięki, święte 
widoki i duchowe dyskusje. Musimy rozwinąć sattwiczny wzrok i duchową 
wizję. Musimy korzystać z darśanu (oglądania) piękna przyrody i boskości 
figur i obrazów w świątyni. Powinniśmy unikać wszelkich rozpraszających 
widoków i głosów. Nie powinniśmy na nikogo patrzeć z wrogością. Złe myśli 
rozwijają patrzenie złym okiem. Oczy są oknami serca. Serce powinna 
przepełniać miłość i współczucie. Sattwiczną naturę rozwija się karmiąc oczy 
sattwicznymi widokami. 

Równie ważny jest zmysł węchu. Zmysł ten powinien być zadowalany 
słodkimi zapachami. Należy unikać wszystkich zapachów ohydnych. Na 
ołtarzach świątyń używa się słodkich perfum i pali się zapachowe trociczki w 
celu stworzenia atmosfery świętości. Brzydkie zapachy psują świętość. Idea 
świętości zawsze łączy się ze słodkimi woniami i perfumami. 

Zmysł dotyku powinno się zadowalać przez fizyczną styczność ze 
stopami świętych ludzi. Należy unikać kontaktu ze złymi ludźmi. Takie 
kontakty rozwijają złe myśli. Satsanga, czyli towarzystwo ludzi cnotliwych, 
ma największe znaczenie. Prowadzi ona do nieprzywiązania. 
Nieprzywiązanie sprzyja spokojowi, który z kolei prowadzi do wyzwolenia w 
ciągu życia. Dzięki satsandze osiąga się wiele rzeczy. Dzięki niej 
pielęgnujemy dobre zwyczaje i uczestniczymy w pobożnej działalności. 
Satsanga uświęca ludzkie ciało, przygotowując je na świątynię Boga. 

Zatem, pełna i zrównoważona dieta musi zapewniać zaspokojenie 
wszystkich narządów zmysłowych ludzkiego ciała. Organy postrzegania 
śabdy, sparśy, rupy, rasy i gandhy należy zaspokajać, zapewniając 
sattwiczne środki, takie jak sattwiczna dysputa, sattwiczne towarzystwo, 
sattwiczne widoki, sattwiczne pożywienie i sattwiczne zapachy. Pełna 
sattwiczna dieta niesie sattwiczne zaspokojenie wszystkim narządom 
zmysłowym. Dzisiaj idea sattwicznej pożywki została ograniczona do 
jedzenia owoców, mleka i jego produktów. Już zauważyliśmy, że 
nieumiarkowana konsumpcja takiego pożywienia szkodzi ludzkiemu ciału. 

Duchowa technika dhjany, wspomniana w Bhagawad Gicie, nie może 
przynieść korzyści przy braku pełnego sattwicznego odżywiania, które 
powinno zaspokajać potrzeby całego ciała sattwicznymi widokami, 
dźwiękami, zapachami i dotykiem. W przeciwnym przypadku medytacja 
staje się zwykłą pozą. Dzisiaj dhjana zwyrodniała do postaci modnego 
hobby. Aby uniknąć pułapek i niebezpieczeństw kryjących się za wadliwą 
praktyką dhjany, powinniśmy dobrze zrozumieć jej prawdziwy sens i 
znaczenie. Dla pomyślności człowieka bardzo istotny jest umiar. Dla 
duchowego postępu niezbędne jest pożywienie ograniczone i sattwiczne. 
Takie pożywienie powinno zadowalać wszystkie narządy zmysłowe. 

Wszystkie rzeki łączą się z oceanem. Podobnie, celem wszystkich 
sadhan (praktyk duchowych) jest połączenie się jednostkowej duszy z duszą 
uniwersalną. Łaska Boga jest jak bezbrzeżny ocean. Para wodna symbolizuje 
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sadhanę (ekspiację, oczyszczanie), chmura to satja (prawda), a krople deszczu 
– prema (miłość). Krople zbierają się w postać strumienia anandy (błogości), 
który łączy się z oceanem anugrahy (łaski Boga). 

Wiedza zdobywana wprost z hinduskich śastr i innych świętych pism 
jest niczym morska woda. Słoną wodę świętych pism można przedestylować 
do postaci czystej wody mądrości, korzystając ze zdolności rozróżniania i 
wstępując w medytacyjny stan umysłu. Wiedzy takiej można nadać ludzkie 
oblicze doświadczeniem i uświęcić ją bezinteresowną miłością. 

Wiedza książkowa bez doświadczenia prowadzi do fanatyzmu i 
intelektualnej arogancji. Wiedza oparta na doświadczeniu jest zawsze lepsza 
od wiedzy opisowej. Praktyka jest lepsza od przepisu. Musimy żyć zgodnie z 
nakazami pism, a nie tylko mówić o nich. Narzucona sobie dyscyplina jest 
bardziej skuteczna od dyscypliny wymuszonej przez jakiś zewnętrzny 
autorytet. 

Jakość i ilość przyjmowanego pożywienia określa nasze myśli i uczucia. 
„Pokarm, głowa i Bóg” są ze sobą ściśle powiązane. Sattwiczny pokarm 
sprzyja samorealizacji i wyzwoleniu z dwoistości i względności świata. 
Radźasowy pokarm rodzi jadowite myśli. Spożywając niewegetariańskie 
pożywienie, rozwijamy zwierzęcą mentalność. Osoby praktykujące 
medytację muszą powstrzymać się od jedzenia mięsa. Powinniśmy też stale 
pamiętać, że ahinsa, czyli niestosowanie przemocy, jest najwyższą dharmą. 
Zabijanie niewinnych zwierząt w celu zapełnienia naszych żołądków jest 
grzechem. Musimy pamiętać, że Bóg mieszka we wszystkich stworzeniach. 
Iśa wasjam idam sarwam (Bóg zamieszkuje to wszystko) – mówi upaniszada 
Iśa. Prawdę tego aforyzmu można doświadczyć w medytacji. 

Udaranimittam bahukrita weszam – przez wzgląd na żołądek ludzie 
przyjmują różne przebrania. Zależnie od sytuacji zmieniają barwy niczym 
kameleon. Stają się oportunistami i hipokrytami. Na końcu próbują 
wytłumaczyć to bezideowe zachowanie i racjonalizować swoją obłudę. Tą 
polityką doraźnych celów i ulegania potrzebom chwili oszukują samych 
siebie. Tacy ludzie nigdy nie mogą pójść ścieżką medytacji. Nie należy sądzić, 
że ścieżka medytacji jest łatwa lub sztuczna. Gdyby dhjana była łatwa, 
dlaczego wielcy mędrcy naszego kraju mieliby poddawać się wielkim 
wyrzeczeniom w celu osiągnięcia mokszy (wyzwolenia)? Zwolennicy 
niektórych technik medytacji utrzymują, że natychmiastowo osiągnęli 
nirwikalpa samadhi (nadświadomy stan błogości). Dhjanę myli się z 
tymczasową wolnością od zmartwień. Jeśli ktoś chce mieć tego rodzaju 
znieczulenie, może wstawić się pijąc trunek. Dhjana to nie stan nietrzeźwości 
lub amnezji. To stan całkowitego utożsamienia z dhjeją, czyli przedmiotem 
medytacji. To stan pełnej duchowej empatii. Dzisiaj popularyzuje się wiele 
sztucznych i wypaczonych metod medytacji. Uczniowie i studenci muszą się 
ich wystrzegać, gdyż wszystkie są nieskuteczne i potencjalnie niebezpieczne. 

Istnieją trzy guny: sattwa, radźas i tamas. Istnieje troje oczu: dwoje 
fizycznych i niewidoczne duchowe oko. Istnieją trzy czasy: przeszły, 
teraźniejszy i przyszły. I są trzy światy. Podczas pozadoświadczalnego stanu 
medytacyjnego duchowy aspirant ma dostęp do jedności tych triad. Wtedy 
grzech i cierpienie ulegają unicestwieniu. Przez medytację doświadcza się sat-
ćit-anandy (bytu-świadomości-błogości) oraz pełnego poddania. Oto esencja 
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dhjany. Obecnie w ramach sadhany prowadzi się liczne obrządki i rytuały. 
Są to tylko rzeczy pomocne w koncentracji. Nie mają większego znaczenia dla 
prawdziwej dhjany. Właściwa postawa, właściwy rodzaj pożywienia i 
właściwe miejsce pomagają tylko w dharanie czyli koncentracji. Sattwiczne 
pożywienie, satsanga itd. do pewnego stopnia pomagają sadhace. Rzeczy te 
rozwijają nawyk koncentracji. Ale na nich nie powinny kończyć się nasze 
starania. Po koncentracji powinna następować kontemplacja i medytacja. 

We wszystkich ludzkich i personalnych relacjach powinien 
występować czynnik wzajemności. Miłość, sympatia, współczucie i uczucia 
są zawsze obustronne. Nie mogą dobrze się rozwijać w izolacji. Ale też słabną 
i zanikają tam, gdzie przejawia się samolubstwo i zazdrość. Swoje obowiązki 
musimy wypełniać w duchu oddania, nie licząc na bogactwo czy uznanie. 

Najwyższą sadhaną (duchową działalnością) jest prema (miłość). 
Prema to nie zwykła odwzajemniana miłość. Jest to poszerzona forma 
miłości do siebie. Jest to rozszerzenie miłości na ludzkość i całe stworzenie. 
Esencja premy, jako sadhany, zawiera się w pielęgnowaniu humanitarnych 
zasad, uniwersalnego współodczuwania i altruizmu. 

Nikt nie staje się świętym ani mędrcem z dnia na dzień. Musimy 
wyruszyć wcześnie, jechać powoli i osiągnąć cel bezpiecznie. Pośpiech 
prowadzi do strat, a straty niosą zmartwienia. Prawdziwy sadhaka, aby 
osiągnąć ostateczny cel duchowego oświecenia, musi rozwinąć cechy 
cierpliwości i wytrwałości. 
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18. Cztery stany świadomości 
 

Brahmana nie da się rozpoznać ani opisać. Można go 

wskazać tylko przez negację i zaprzeczenie. Jest on wieczny 
i nieskończony – to absolutny byt-świadomość-błogość. 

 
Wszechobecny brahman przenika cały wszechświat rzeczy ożywionych 

i nieożywionych. Ten wszechobecny brahman przyjął słyszalną formę 
pierwotnego słowa AUM. W tym najwyższym Parabrahmanie istnieją cztery 
nierozłączne pierwiastki. Są to wiśwa, tajdźasa, pradźńa i turija (władcza 
moc wszechświata, jasność tedźasu czyli światła, zintegrowana świadomość 
boskości i najwyższy stan świadomości). 

Dźagratawastha, czyli stan jawy, jest normalnym stanem 
przebudzenia i dotyczy świata grubej materii. Dostarcza on wiedzy o świecie 
zjawiskowym nabywanej przez uczucia i postrzeganie. Zdobywanie wiedzy 
odbywa się dzięki wielu środkom. Składają się na nie karmendrije (pięć 
narządów działania), dźńanendrije (pięć narządów postrzegania), pięć pran 
(witalnych energii), manas (umysł), buddhi (intelekt), ćitta (świadomość) i 
ahankara (ego). Te 19 aspektów wiedzy empirycznej występuje łącznie w 
dźagratawascie. Zasadniczo to właśnie ta wiedza wzdycha do przyjemności 
materialnego świata. 

Swapnawastha, czyli świadomościowy stan snu, ma podświadomą 
zdolność rozpoznawania i pojmowania doświadczenia boskości i świętości. 
Jest to związane z subtelniejszymi aspektami ludzkiej wiedzy i 
doświadczenia. Stan ten niesie z sobą subtelniejsze wrażenia doświadczeń w 
dźagratawascie. 

Pradźńawastha i turijawastha mają inne charakterystyki. 
Pradźńawastha to pozadoświadczalny stan świadomości, w którym 
rozdźwięk między grubością i subtelnością znika w nadświadomości. Jest to 
czysta pradźńa, czyli świadomość boskości. W pradźńawascie przestają 
funkcjonować mentalne zdolności rozróżniania i dywersyfikacji. Dlatego też 
mówi się, że pradźńana to brahman. Aby umożliwić człowiekowi osiąganie 
tych wyżyn, Kriszna w Bhagawad Gicie wyłożył sandhanę w postaci 
dhjany, czyli ścieżkę medytacji. W pradźńawascie wszystkie doczesne 
pragnienia i marzenia ulegają uwzniośleniu do błogości duchowego 
przeżycia. Delikatne ale jasne światło pradźńany równomiernie świeci w 
tym stanie wyższej świadomości. 

Turijawastha jest najwyższym stanem świadomości. To w nim 
doświadcza się zasadniczej natury atmy. Sadhaka (aspirant duchowy) 
doświadcza w nim śantam (spokoju), śiwam (dobra) i adwajtam 
(niedwoistości). Turijawastha jest czystym, spokojnym i stałym stanem 
nadświadomości, w którym wszystkie rozróżniające guny (cechy) ulegają 
rozpuszczeniu w wiecznej i absolutnej rzeczywistości brahmana. 

Omkar (sylaba Om) jest połączeniem trzech fundamentalnych 
dźwięków: A, U i M. Reprezentują one stany świadomości, odpowiednio 
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dźagratę, swapnę i suszupti (jawy, snu i głębokiego snu). Symbolizują także 
Brahmę, Wisznu i Maheśwarę (Śiwę). Triada ta reprezentuje trzy uosobione 
rzeczywistości odpowiadające wyżej wymienionym stanom świadomości. W 
girlandzie nić przechodzi przez wszystkie korale i utrzymuje je razem. 
Podobnie, brahman przechodzi przez wszystkie dźiwy (istoty żywe) i 
sprawia, że są od siebie zależne i wzajemnie powiązane. 

Sakszatkara to najbliższe, gruntowne i jednoczące postrzeganie 
absolutnej, najwyższej i pełnej rzeczywistości brahmana. Jest to mistyczne 
przeżycie ponad umysłem, przestrzenią i czasem. Dhjana jest środkiem do 
sakszatkary. Oko nie może zobaczyć siebie. Podobnie, atma też nie może 
zobaczyć siebie. Gdy lalkę zrobioną z soli zanurzy się w oceanie, aby zmierzyć 
jego głębokość, lalka rozpuści się i stanie się nie do odzyskania. Analogicznie, 
dźiwatma (indywidualna dusza) szukająca Paramatmy traci swoją 
indywidualność i tożsamość. Brahman jest niezgłębionym oceanem. Dźiwa, 
która wyrusza na poszukiwanie brahmana, staje się jednym z brahmanem. 
Atma i Paramantma są w swej ontologicznej naturze identyczne i 
niedwoiste. Są to tylko aspekty najwyższego stanu świadomości. 

Podczas dhjany wykracza się poza manas (umysł), buddhi (intelekt) i 
rozmaite indrije (zmysły) za pomocą samokontroli. W ponadświadomym 
stanie dhjany znikają wszystkie dwoistości, rozdźwięki, różnice i względności. 
Dhjana jest równoznaczna z jednoczącym poznawaniem Najwyższego Boga. 
Jest to diwjadarśana, czyli wizja i ścieżka do Boskości. Prowadzi ona do sat-

ćit-anandy, czyli łącznej rzeczywistości bytu, świadomości i błogości. 
Obdarza nitjanandą, czyli wieczną błogością, i atmanandą, czyli błogością 
atmy. Umożliwia człowiekowi osiągnięcie paramanandy, czyli najwyższej 
błogości, i adwajtanandy, czyli błogości niedwoistości. 

Kriszna powiedział: Aham atma, Gudakeśa (Jestem atmą, Gudakeśo). 
Kriszna nazwał Ardźunę Gudakeśą. Hriszikeśa jest Panem (iśa) wszystkich 
zmysłów (hrszika). Ardźuna jest gudakeśą, czyli kimś, kto posiadł panowanie 
nad zmysłami. Gudakeśa jest uczniem Hriszikeśi. Pan zmysłów jest 
Najwyższym Guru, a ktoś, kto zapanował nad zmysłami jest Jego śiszją 
(uczniem). Kriszna jest Najwyższym Guru, a Ardźuna Jego szczerym śiszją. 
Ardźuna jest narottamą, idealną (uttama) ludzką istotą (nara); Kriszna jest 
Puruszottamą, Najwyższą Osobą (Puruszą), czyli Bogiem. Dzisiaj mogą 
istnieć dobrzy guru, ale nie ma szczerych śiszjów. Jest to skutek wpływu 
wieku kali na ludzkie istoty. Ludzie pamiętają i powtarzają imię Kriszny, ale 
nie praktykują Jego nauk. 

Kiedyś żył szlachetny guru, który miał ucznia. Pewnego popołudnia 
guru gdzieś poszedł i wracał do domu w upale. Uczeń w tym czasie 
odprawiał obrządek ku czci guru. Guru przybył w słonecznej spiekocie. 
Gorąca ziemia parzyła mu stopy. Zawołał do ucznia, aby otworzył drzwi i 
pozwolił mu wejść. Uczeń, który właśnie recytował asztottarę (108 
przymiotów) swojego guru, poprosił, aby nie przeszkadzano mu podczas tej 
pudźy. Nie otworzył drzwi do czasu, aż nie skończył obrządku. Biedny guru 
musiał stać w tym skwarze dopóki uczeń nie skończył swojego rytuału. 
Dzisiaj spotykamy wielu tak nierozumnych uczniów. Jaki sens ma 
oddawanie czci guru i jednocześnie przyprawianie go o cierpienie? Wielu 
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wielbicieli oddaje cześć Krisznie, ale nie dba o Jego nauki. 
Każda osoba musi zrozumieć prawdę, że dla wszystkich istnieje tylko 

jeden Parameśwara (Najwyższy Bóg). Boga można rozumieć różnorako. 
Brahman może być albo saguna, albo nirguna (z cechami albo bez nich). 
Saguna brahman to brahman z atrybutami, a nirguna brahman – bez 
atrybutów. Między nimi nie ma zasadniczej różnicy, tak jak nie ma jej 
między tkaniną i bawełną. Nirguna brahman jest jak bawełna, podstawowa 
substancja, a saguna brahman – jak tkanina, pochodna tej substancji. 
Saguna brahman i nirguna brahman są tylko dwoma poziomami 
rzeczywistości. 

Wiązka światła padająca na pryzmat ulega załamaniu. Na skutek 
załamania widzimy różne barwy w widmie. Barwy są różne, ale światło jest 
tylko jedno. Podobnie, mogą istnieć rozmaite imiona i postacie ostatecznej 
rzeczywistości. Brahman jest jednak tylko jeden, chociaż jego przejawów jest 
wiele. 

Podczas medytacji sadhaka doznaje wielu rodzajów przeżyć. Gdy jest 
pogrążony w Boskości, słyszy rozmaite dźwięki. Rozwija pewien rodzaj 
pozazmysłowego postrzegania. Słyszy dźwięki instrumentów muzycznych, 
takich jak wina, mridangam czy flet. Te słodkie melodie symbolizują sakara 
brahmana (brahmana z formą). Są to pierwsze skutki dhjany. Na 
początkowych etapach dhjany wszystkie narządy zmysłowe stają się 
nadwrażliwe. Ta wysoka czułość pozwala sadhace reagować na 
nadzwyczajne widoki i dźwięki. Z czasem zdolność ta, nadwrażliwość czy 
postrzeganie pozazmysłowe, rozwija się w najwyższą zdolność słyszenia 
samego Głosu Ciszy (niśabdy). W niśabdzie jest śabda (dźwięk, głos). Jest to 
pierwotny głos, pranawa (Om), Iśwary (Boga). Sadhaka słyszy powtarzający 
się pierwotny dźwięk AUM. Doświadcza nieopisywalnej i 
niewytłumaczalnej błogości nadświadomościowego stanu turija. 

Niektórzy sadhakowie w czasie głębokiej medytacji czują, że ich ciała 
stały się bardzo ciężkie i nie mogą się swobodnie poruszać. Inni przeżywają 
skrajną lekkość i unoszenie się do góry. Jeszcze inni doświadczają drżenia. 
Nieustępliwych i o stałym umyśle sadhaków te nadnaturalne przeżycia nie 
wytrącają z równowagi. Dalej kontynuują swoją sadhanę, nie bacząc na 
swoje fantastyczne doświadczenia. 

Ramakryszna Paramahansa przeszedł wszystkie te etapy dhjany, od 
sakary do nirakary (od formy do bezpostaciowości). W czasie tej duchowej 
podróży objawiła się mu sama Boska Matka jako bogini Kali. Ale atma nie 
ma formy, dlatego sadhaka powinien zostawić za sobą wszystkie formy i 
imiona i starać się doświadczyć bezpostaciowego brahmana. Absolutny 
brahman bez formy i atrybutów dostarcza najwyższej duchowej ekstazy. 
Boska inspiracja nirguna brahmana oczarowuje sadhakę i wprawia go w 
zachwyt. Doświadcza on doskonałej błogości. Ten nadświadomy stan 
medytacji wykracza ponad wszelkie dwoistości. Jest to stan jednoczącej 
wiedzy o brahmanie. Stan ten jest wieczny i wykracza ponad wszelkie 
atrybuty i uczucia. 

Nowicjusz musi jednak zacząć od saguna brahmana. Musi przestrzegać 
wszystkich ograniczeń. W swojej sadhanie musi być regularny i punktualny. 
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Młode drzewko musimy chronić przed zwierzętami. Zanim wyrośnie na duże 
drzewo trzeba je ogrodzić płotem. Gdy urośnie, płot staje się zbędny. Tak 
samo, w przypadku początkujących w sadhanie niezbędne są reguły i 
kontrola. Zaawansowany sadhaka nie jest uzależniony od zewnętrznego 
wsparcia. Może on wejść w trans, kiedy tylko zechce. Dla niego medytacja 
staje się spontaniczna i zwyczajna. 

Powinniśmy odróżniać dhjanę od dharany. Dharana to tylko 
koncentracja. Po pierwszym kroku koncentracji powinna nastąpić 
kontemplacja i przyswajanie. Ta asymilacja prowadzi do medytacji. Dhjana 
nie jest monopolem żadnej szczególnej religii. Jest to uniwersalny i 
pragmatyczny program zdobywania jednoczącej wiedzy o Najwyższym 
Bogu. 
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19. Śaranagati 
 

Kwintesencja nauk wszystkich Wed i świętych pism brzmi: 

człowiek powinien czuć tożsamość z jedną Atmą, która jest 
obecna we wszystkich istotach. 

 
„Ardźuno! Ten, kto widzi Mnie we wszystkich i wszystkich we Mnie, 

jest mi drogi, niezależnie jak się prowadzi” – oświadczył Kriszna. „Osoba, 
która wielbi Mnie przez wszystkie stworzenia, łączy się ze Mną!” Dalej 
Gitaćarja (Nauczyciel Gity) powiedział: „Dhjana (medytacja) ma swoje 
ograniczenia, ale nie mają ich korzyści, jakie przynosi, siddhi (nadnaturalne 
moce). Dhjana darzy człowieka dźńaną, czyli najwyższą mądrością.” 

Dźńana to nie zwykłe intelektualne dokonania. Nie są to wyżyny 
wyobraźni, ani jakaś mentalna mieszanka. Jest to ciągłe doświadczanie 
rzeczywistości atmy. „Tylko jedna osoba na milion podejmuje próbę 
urzeczywistnienia atmy. Wśród nich tylko jedna na tysiąc rozumie proces 
urzeczywistniania atmy. Wśród tysięcy takich ludzi tylko jeden osiąga Mnie. 
Ci, którzy doszli do samorealizacji i połączyli się ze Mną, są zaprawdę bardzo 
nieliczni” – powiedział Kriszna do Ardźuny. 

Powodzenie w dźńana jodze zależy od tego, czy dana osoba zasługuje 
na nie. Wyścigi zwycięża tylko jeden biegacz. Podobnie, na gałęziach drzewa 
mogą być tysiące kwiatów, ale tylko bardzo nieliczne staną się owocami. 
Ludzie są różnego typu. Są teiści, ateiści, agnostycy, leniuchy, jogini, 
hedoniści, stoicy, cynicy, święci i grzesznicy. Każda jednostka zajmuje 
określoną pozycję na tym świecie zgodnie z jej sanskarami, czyli 
psychicznymi i duchowymi cechami nabytymi w poprzednich żywotach. 

Prakriti, czyli przyroda, składa się z żywiołów ziemi, wody, ognia, 
powietrza i eteru oraz umysłu, intelektu i ego. Ponad prakriti istnieje wyższa 
sfera znana jako paraprakriti. 

Każda osoba musi uchwycić sens prakriti i paraprakriti. To właśnie 
dzięki paraprakriti człowiek staje się boski. Prakriti przywiązuje człowieka do 
świata. Paraprakriti czyni go boskim. Prakriti jest konkretna, materialna i 
namacalna. Paraprakriti jest abstrakcyjna, niematerialna, nieuchwytna. 
Wrodzona atma także jest niematerialna i nienamacalna. Istnieje ona poza 
umysłem, przestrzenią i czasem. Może jednak być doświadczona intuicyjnie i 
mistycznie na ścieżce jogi. 

W naczyniu jest mleko. W mleku nie możecie zobaczyć masła 
oddzielnie. Czy znaczy to, że mleko nie zawiera masła? Zagotujcie mleko, 
pozwólcie mu zsiąść się i ubijcie je, a masło wyjdzie na wierzch. Zatem, 
mleko zawiera masło, chociaż nie da się go otrzymać bez poddania mleka 
gotowaniu, fermentacji i ubijaniu. Podobnie, trzcina cukrowa zawiera cukier, 
ale trzeba poddać ją wyciskaniu i skręcaniu, aby wydobyć sok. Tak samo, w 
głębszych warstwach ziemi znajduje się woda, a olej w nasionach gorczycy. 
Aby wydobyć wodę, musimy wykopać studnię, a w celu otrzymania oleju 
trzeba rozbić i wycisnąć nasiona gorczycy. 
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Prakriti to konew maselnicy, sadhana – wałek do ubijania, a dźńana – 
powróz zawinięty wokół wałka sadhany. Pociągajcie powróz dźńany i 
ubijajcie prakriti wałkiem sadhany, a ukaże się boskość utajona w prakriti. 
Niektórzy ludzie są zbyt leniwi, aby włożyć ten wysiłek, i ciągle twierdzą, że 
Bóg nie istnieje. Każde ludzkie serce zawiera drzewo spełniające życzenia 
(kalpataru) w postaci boskości. Jest tam też święta krowa spełniająca 
życzenia (kamadhenu). 

Za wszelkie zło, które nas spotyka i za zgromadzone zasługi 
odpowiedzialna jest wyłącznie nasza karma (czyny). Grzeszną karmę można 
zniwelować dobrą karmą. Grzechy są negatywne, a zasługi – pozytywne. 
Ujemną liczbę, taką jak -5, można skompensować tylko przez dodanie 5 lub 
większej dodatniej liczby. Negatywny skutek grzesznego działania można 
zneutralizować tylko pozytywnym skutkiem dobrych działań. 

Istnieją dwie metody na duchowy postęp. Są to widhwamsaka marga, 
czyli destruktywna ścieżka, i widhajaka marga, czyli konstruktywna ścieżka. 
Gdy chcecie uprawiać coś na polu, musicie najpierw wyrwać wszystkie 
chwasty i wyrównać ziemię. Dalej trzeba ziemię nawodnić, zorać i nawieźć. 
Te prace są destruktywne. Następnie przychodzi zasiewanie pola, które jest 
konstruktywne i twórcze. Podobnie, ludzkie serce może wydać plon anandy, 
czyli boskiej błogości, tylko wtedy, gdy złe myśli zostaną z niego wypielone i 
wypełni się je czystą miłością. Musimy porzucić niepożądane cechy, takie jak 
nienawiść, negatywna krytyka, zwyczaj obwiniania innych i doszukiwania 
się u nich wad. Osoba cyniczna nie doceni dobroci i szlachetności. Jest to jej 
nieszczęście. Serce można wypełnić miłością tylko wtedy, gdy oczyści się je z 
przywar. Roślinę premy (miłości) można wyhodować tylko na polu 
nieskazitelnie czystego serca. Te procesy niszczenia są niezbędne dla 
duchowego postępu. Oczyszczony sadhaka (aspirant duchowy), którego serce 
jest pełne miłości i współczucia, może przemierzyć ścieżkę medytacji, z 
łatwością i radością zdobywając jednoczącą wiedzę o Najwyższym Bogu. 

Mądrość leży w praktycznym stosowaniu teoretycznej wiedzy w życiu 
i jego problemach. Możecie nauczyć się na pamięć wszystkich 700 wersetów 
Bhagawad Gity, recytować Wedy i czytać purany, ale wszystko to nie zda 
się na nic, o ile nie zastosujecie w praktyce zawartych tam świętych nauk. 
Gorliwe studiowanie tych świętych pism będzie daremnym zajęciem, jeśli 
prawdy w nich przekazywane nie zostaną zamienione w czyn. 

Ludzie oddają cześć książce Bhagawad Gita. Z czcią przykładają ją do 
oczu, noszą na rękach i mówią o niej z ewangelicznym namszczeniem! 
Wielbią materialną książkę i jej kartki, ale nie jej treść. Książka jest 
ubóstwiana, ale zawartość lekceważona. Podobnie, kładzie się nacisk na 
studia teoretyczne, a ignoruje praktyczne zastosowania. Są to niewybaczalne 
złe nawyki. 

Boskość jest ucieleśniona we wszystkich stworzeniach i ta 
fundamentalna prawda powinna znajdować odbicie w praktyce. Człowiek 
powinien poszerzać pole swojej miłości, aż obejmie nią całe stworzenie. 
Dopiero wtedy zasłuży na stanie się godnym odbiorcą miłości Boga. 

Kriszna i Ardźuna byli towarzyszami zabaw i przyjaciółmi przez 84 lata. 
Żyli, bawili się i śpiewali razem od dzieciństwa, ale Kriszna nie przedstawił 
Ardźunie bhakti jogi, karma jogi czy dźńana jogi aż do czasu bitwy na 
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Kurukszetrze. Esencję Bhagawad Gity wyłożył mu na polu bitwy podczas 
starcia armii i w zgiełku wywołanym przez walczących wojowników. Jakie 
znaczenie ma wybór przez Krisznę pola bitwy na miejsce tego wielkiego 
duchowego zwiastowania Bhagawad Gity? Do czasu tej bitwy Ardźunę 
całkowicie pochłaniała pogoń za doczesnymi przyjemnościami i zajmowanie 
się przyziemnymi sprawami. Całe życie spędził na zdobywaniu władzy, 
bogactwa i prestiżu, ale w obliczu bitwy mdlał i popadł w nastrój 
przygnębienia. Świat wydał mu się wielkim targowiskiem próżności. Stracił 
zainteresowanie do wszystkiego i przeżywał głębokie poczucie pustki, 
daremności i beznadziei. Twierdził, że grzechem byłoby walczyć przeciwko 
własnym krewnym, przyjaciołom, starszym i nauczycielom. Myślał o 
wycofaniu się i odejściu z pola bitwy. Targały nim udręka, cierpienie, 
wątpliwości i rozpacz. Walka przeciwko własnym kuzynom wydała mu się 
najcięższym z grzechów śmiertelnych. Nie chciał morderczej sławy z tej 
bratobójczej wojny. „Walczyć, czy nie walczyć?” – to był jego problem. Stojąc 
przed dwoma równie złymi wyborami, powiedział do Kriszny: „Straciłem 
zdolność rozróżniania. Nie mogę odróżnić dobra od zła. Rozsądek opuścił 
mnie i nie wiem, co począć. Znalazłem się w poważnym moralnym i 
duchowym kryzysie. Poddaję wszystko tobie. Ratuj mnie z tego trudnego 
położenia.” W ten sposób Ardźuna stał się śaranagatą (tym, który się 
poddał) i pokłonił się przed Kriszną. W tej sytuacji pełnego poddania 
Ardźuna doszedł do skupienia na jednym. Stał się godnym odebrania 
ewangelii życia Kriszny. Kriszna najwyraźniej czekał na właściwy moment, 
by wyłożyć tę wielką Niebiańską Pieśń. 

Trzy zastrzeżenia są istotne przy wysłuchiwaniu Bhagawad Gity: 
poddanie (śaranagati), skupienie na jednym (ekagrata) i wyrzeczenie się 
światowych pragnień (wajragja). Śaranagati to całkowite poddanie się, w 
którym wielbiciel składa swoje ciało, umysł, serce i duszę u lotosowych stóp 
Boskiego Mistrza. Ekagrata jest to jednokierunkowe skupienie umysłu, w 
którym wielbiciel swoją niepodzielną uwagę kieruje na zwiastowanie Pana. 
Inicjacja w ezoteryczny duch Bhagawad Gity wymaga też, aby śaranagata 
posiadał cechy bezinteresownej miłości i poświęcenia. 

Trzeba także rozumieć znaczenie dhjany. Dhjana jest absolutnie 
godnym zaufania środkiem do osiągania duchowego postępu. Dzięki dhjanie 
można uwolnić się od skutków karmy. Wolność taka pozwala sadhace 
posiąść śanti, czyli wewnętrzny spokój. Słodycz wewnętrznego spokoju 
czerpie się z owoców dhjany. Współczesny człowiek szuka śanti, ale kroczy 
niebezpieczną ścieżką przemocy i zarozumiałości. Umysł ma niespokojny a 
serce burzliwe. Przyczyna tego stanu rzeczy znajduje się w parabdha karmie, 
czyli karmie nagromadzonej z poprzednich żyć. Karma ta ściga człowieka 
niczym piekielny pies. Ładunek parabdha karmy można zniszczyć tylko 
satkarmą, czyli dobrymi czynami w obecnym życiu. Perfum używa się, aby 
zneutralizować brzydki zapach. Jednak brzydki zapach w istocie nie jest 
usuwany, jest tylko łagodzony wonią perfum. Podobnie, szkodliwe skutki 
przeszłej karmy można stłumić i zneutralizować za pomocą zdrowych 
skutków obecnej satkarmy. Karmę można zmazać wyłącznie karmą. 
Diament można naciąć tylko innym diamentem. Cierń można usunąć tylko 
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za pomocą innego ciernia.  
Moc dharany (koncentracji i determinacji) umożliwia sadhace 

przegnanie z serca wszelkiego zła i osadzenie w to miejsce cnót. Dharana 
prowadzi do dhjany. Innymi słowy, koncentracja prowadzi do kontemplacji i 
przyswajania, a te z kolei prowadzą do medytacji. 
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20. Praktyka medytacji 
 

 Życie człowieka jest jak łoże pełne insektów, 

 jego ciało to gniazdo chorób.  
Jak więc może się radować? 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy! 
W życiu codziennym widzimy, że ten sam przedmiot przyjmuje różne 

formy i nazwy. Jedno nasienie rozwija się w pień drzewa, konary, gałązki, 
liście, kwiaty i owoce – każda z tych rzeczy ma inną formę i nazwę oraz 
wykazuje inne cechy. Podobnie, to samo złoto przyjmuje formę rozmaitych 
klejnotów, a jeden płomień rodzi niezliczone płomienie o wielu odcieniach. 
Dokładnie tak samo, pierwotne światło Paramatmy jest jedno, ale przejawia 
się jako atma we wszystkich istotach wszechświata. Jest niezmiernie ważne, 
żebyśmy dostrzegali tę jedność w różnorodności. 

Glinę formuje się w naczynie, a złoto – w klejnot. Bryła gliny nie 
stanie się naczyniem bez udziału garncarza, ani kawałek złota nie przekształci 
się w klejnot bez udziału złotnika. Podobnie, aby pociąg jechał, potrzebny 
jest maszynista, a do automatycznego działania sygnalizacji świetlnej 
potrzebne jest specjalne urządzenie kontrolne. Tak samo jest też w przypadku 
tego rozległego i bardzo skomplikowanego wszechświata – musi istnieć ktoś, 
kto go stworzył i kontroluje. 

Fundamentalnymi substancjami, z których składa się wszechświat, są: 
ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, intelekt i ego. Podstawową 
substancją, z której składa się garnek jest glina, która jest więc materialną 
przyczyną garnka. Garncarz, bez którego sankalpy (woli) i zaangażowania 
garnek nie może powstać, jest jego sprawczą przyczyną. Podobnie, prakriti 
jest materialną przyczyną wszechświata, a brahman – przyczyną sprawczą. To 
właśnie wola brahmana stworzyła miriady aspektów tego dynamicznego 
wszechświata z jego różnorakimi i niezliczonymi obiektami. Niemniej, 
musimy pamiętać, że w całej tej różnorodności brahman przejawił samego 
siebie. Kriszna wzywał Ardźunę, aby ignorował różnorodność w jedności, a 
dostrzegał jedność w różnorodności. Musimy zrozumieć niedwoistą, atmiczną 
naturę tego świata mnogości. 

Dhjana (medytacja) pozwala człowiekowi dostrzec tę jedność i 
rozpoznać tak immanentność (wrodzoność), jak i transcendentalność 
(pozadoświadczalność) brahmana. Dla najlepszej skuteczności medytacji, 
ważne jest, a aby była prowadzona codziennie o ustalonej porze i w 
ustalonym miejscu oraz zgodnie z dobrze określoną procedurą. Niekiedy ta 
regularność może być zakłócona. Na przykład w czasie, gdy podróżujecie, 
możecie nie móc przeprowadzić medytacji w zwykłym miejscu i zgodnie z 
normalną procedurą. Niemniej, trzeba zadbać o to, by codziennie 
niezawodnie o zwykłej porze przeprowadzić medytację. Jeśli medytację 
prowadzi się codziennie o właściwej porze, umysł zabierze subtelne ciało do 
zwykłego otoczenia i wewnętrznie poprowadzi osobę przez ustalone kroki, 
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odcinając go tym samym od możliwego poczucia obcości, które mogłoby 
pojawić się w nowym miejscu. 

Najlepszym czasem na podjęcie medytacji jest brahma muhurta, tj. 
okres od godziny 3 do 6, wcześnie rano. Brahma muhurta dosłownie znaczy 
czas brahmana. Musicie obrać ustalony czas w przedziale brahma muhurty i 
regularnie medytować codziennie o tej samej porze. 

Przyjąwszy wygodną pozycję, musicie siedzieć prosto, tak by energia 
kundalini mogła swobodnie przepływać. Energia kundalini znajduje się w 
człowieku w ćakrze muladhara (u podstawy kręgosłupa) jako promienna 
boska moc. Jej przepływ w górę do ćakry sahasrara, czyli do 
tysiącpłatkowego lotosu (na szczycie głowy), przez pośrednie centra 
nazywane ćakrami swadhiszthana, manipura, anahata, wiśuddha i adźńa, 
odpowiadającymi kolejno okolicom pępka, żołądka, serca, krtani i 
bhrumadhja sthany, czyli miejscu między brwiami, wznosi człowieka do 
różnych stanów świadomości i przebudzenia. 

Podczas medytacji sadhaka nie powinien ani całkiem zamykać oczu, 
ani mieć je szeroko otwarte. Powinien patrzyć na czubek nosa przy 
połowicznie zamkniętych oczach i koncentrować się na promiennej boskiej 
mocy w ćakrze adźńa (między brwiami). W tym błogim nastroju powinien 
trzymać ręce w układzie ćinmudry, z połączonymi czubkami kciuka i palca 
wskazującego, a pozostałymi trzema palcami obu rąk utrzymywanymi 
osobno. Kciuk reprezentuje brahmana, a palec wskazujący – dźiwę 
(indywidualną duszę, człowieka). Ćinmudra symbolizuje bliskość brahmana i 
dźiwy. Dźiwa w połączeniu z gunami jest uwarunkowana czasem. Bóg 
jednak jest ponad czasem i dlatego, gdy dźiwa i Bóg stają się jednym, 
wszystkie guny znikają. 

Celem dhjany jest zjednoczenie dźiwy z Iśwarą (Bogiem). Esencją 
triputi (triady: widzący, widzenie i widziane) jest integralna, jednocząca 
rzeczywistość dźiwy, Iśwary i prakriti (świata). Boskość jednostki i jedność w 
różnorodności można wizualizować przez przyjęcie ćinmudry podczas 
medytacji. 

Tego błogiego przeżycia można dostąpić także przez wyrzeczenie się 
pragnienia owoców karmy (pracy). Tego rodzaju niszkama karma stwarza 
szczególne więzy miłości między Stwórcą a dźiwą. Załóżmy, że najęliśmy 
pracownika do ogrodu. Pracuje on niedbale od rana do wieczora, odbiera 
zapłatę i odchodzi. W istocie nigdy nie przejmuje się ogrodem. W tym 
samym czasie żona trudzi się cały dzień i chociaż żadnej zapłaty nie dostaje, 
wykonuje swoje obowiązki z bezinteresownym oddaniem, niczego od męża 
nie oczekując. Najęty pracownik nigdy nie będzie tak drogi panu domu, jak 
pani domu. Podobnie też, drogi Bogu jest tylko ten, kto prowadzi działania 
bez pragnienia owoców. 

Ciało rodzi się po to, aby wykonywało karmę. Człowiek powinien 
spędzać kalę (czas) na wykonywanie świętych czynów. Czas jest boski – Boga 
sławi się, wypowiadając Kala Swarupaja namaha (pokłony Ucieleśnieniu 
Czasu). Musimy więc wykorzystywać czas na prowadzenie dobrej karmy, nie 
aspirując do pochodzących z niej owoców. To wyrzeczenie musi być jednak 
pełne, a nie tylko powierzchowne. 
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Pewien człowiek wyrzekł się wszystkiego i stał się ascetą. Kiedyś, gdy 
siedział w medytacji nad brzegiem Gangesu, przyjechał autobus z turystami i 
zatrzymał się w tym miejscu. Asceta usłyszał, że turyści rozmawiają w języku 
kannada. Natychmiast przerwał medytację i podszedł do nich. „Skąd 
przyjechaliście?” – spytał. Oni odpowiedzieli: „Ze stanu Karnataka.” Asceta 
bardzo się ucieszył, gdyż był to stan, z którego on pochodził. Stał się dla 
turystów bardzo czuły, gdyż przybyli z jego własnego stanu i mówili jego 
językiem. Bardzo zadowolony zadawał dalsze pytania. Dowiedział się, że 
przyjechali z jego okręgu, z jego taluku (gminy), z jego wioski, a nawet z jego 
ulicy. Byli w istocie jego sąsiadami! Ogarnięty falą przywiązania dopytywał 
się o swojego ojca. Poinformowano go, że jego ojciec zmarł kilka lat temu. 
Usłyszawszy to, asceta, który myślał, że porzucił wszystkie przywiązania, 
załamał się w smutku. Cały jego ascetyzm okazał się daremny. Dhjana jest 
daremna, jeśli utrzymuje się przywiązanie do ciała, przyjaciół i krewnych. 
Fizyczne ciało musi zostać poświęcone na prowadzenie niszkama karmy z 
pożytkiem dla innych. 

Musicie postarać się doświadczyć w medytacji jedności sarwatma 
(kosmicznej duszy) i ekatma (jednostkowej duszy). Ekagrata (skupienie na 
jednym) przez jedną chwilę nie jest równoważna dhjanie (medytacji). 
Medytacja to ciągła koncentracja i utożsamianie się z dhjeją (przedmiotem 
medytacji). Gdy nieprzerwanie przez 10 dni o określonej porze będziecie 
podawać psu karmę, później codziennie będzie przychodził regularnie i 
punktualnie o tej samej porze. Lojalność psa jest dobrze znana. Wiara jest 
bardzo ważna. W rzeczy samej, wiśwasa (wiara) jest jak śwasa (oddech). 
Innymi słowy, wiara jest naszym élan vital (motorem napędowym życia). 
Życie bez wiary jest żywą śmiercią. 

Na początku medytacja może być łatwa i ciekawa. Pierwsze kilka 
kroków będzie zachęcające. Ale gdy zaczniecie wznosić się na wyższe stopnie 
schodów dhjany, pojawią się nieprzewidziane przeszkody. Jednakże, tymi 
nieoczekiwanymi przeszkodami nie należy się zniechęcać. Trzeba do nich 
podchodzić spokojnie, z odwagą i przekonaniem. Nie należy podejmować 
sadhany dhjany bez zdecydowanej woli jej prowadzenia. 

Dla osób o słabszym umyśle istnieje łatwiejsza alternatywa – 
niszkama karma. Ci muszą zasiać w swoich sercach ziarna miłości. Muszą 
wypromieniowywać premę (boską, bezinteresowną miłość) i współczucie. 
Czysta miłość rozwija wśród ludzkich istot pokój i harmonię. Bezinteresowna 
miłość zmusza zazdrość i złośliwość do ucieczki. Gdy serce jest pełne miłości, 
nie ma miejsca na nienawiść. Gdy miłość jest kierowana ku Bogu, podlega 
uduchowieniu i uwzniośleniu do pobożności. Ludzkie serce jest niczym 
„gorące krzesło” w grze towarzyskiej, na którym może usiąść tylko jedna 
osoba. Pozwólcie zająć to krzesło premie i medytujcie o Bogu. 
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21. Panowanie nad umysłem 
 

Błogość to doświadczenie poznania duszy; 

cierpienie mamy wtedy, gdy Prawda pozostaje nieznana. 
Ktoś, kto zna Boga, staje się naprawdę Nim. 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy!  
Śakti (moc, energia) kundalini tkwi w człowieku uśpiona w ćakrze 

muladhara, poniżej pępka. Aby ją obudzić, człowiek powinien podjąć dhjanę 
(medytację). Przebudzona kundalini przemieszcza się od ćakry muladhara do 
ćakry sahasrara (tysiącpłatkowego lotosu na szczycie głowy) przez ćakry: 
swadhiszthana, manipura, anahata, wiśuddha i adźńa. 

Aspirant duchowy (sadhaka) powinien siedzieć w postawie 
padmasana (lotos) z głową, szyją i kręgosłupem niejako w prostej linii. 
Sprzyja to płynnemu i niezakłóconemu przemieszczaniu się energii kundalini. 
Niektórzy utrzymują, że podczas dhjany wzrok powinien być skierowany na 
punkt między brwiami. Jednakże Gita radzi skupiać go na czubku nosa 
(nasagrze) i kontemplować Pana, który mieszka w sercu. Aby doświadczyć 
prawdziwej rozkoszy dhjany, sadhaka nie powinien całkowicie zamykać 
oczu, gdyż mogłoby to sprowadzić na niego laję, czyli sen. Powinno się 
utrzymywać je półotwarte, gdyż sprzyja to eliminowaniu radźoguny i 
tamoguny. 

Nowo inicjowanym w ścieżkę dhjany często zdarza się brak pełnego 
przeżywania błogości dhjany. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak spokoju. 
Na skutek bliskiego związku, jaki mieli ze światem zewnętrznym, ze 
wszystkimi jego fantazjami i pokusami, nie potrafią trwale skupić się na 
przedmiocie medytacji. Koniecznym wymogiem dhjany jest więc właściwe 
skanalizowanie myśli w pożądanym kierunku poprzez kontrolę umysłu. 

„Praktyka czyni człowieka doskonałym.” Ciągła praktyka jest 
niezbędna nawet w najzwyczajniejszych i rutynowych pracach, takich jak 
chodzenie, czytanie czy pisanie. Także proces dhjany wymaga wytrwałej i 
solidnej praktyki. 

Pierwszy krok w opanowywaniu umysłu polega na wpojeniu mu 
faktu, że świat jest przelotny i że w związku z tym czerpane z niego 
przyjemności są chwilowe. Zmysłowe przyjemności nie dają zaspokojenia. 
Im więcej pragnień zmysłowych się zaspokaja, tym więcej ich przybywa i 
tym intensywniejsze się stają, niczym ogień, który z każdą dorzucaną wiązką 
chrustu bucha coraz większym płomieniem. 

Umysł nie ma własnej niezależnej tożsamości. Jest to zlepek pragnień, 
które powstają z chwilowych zachcianek. Tkanina jest zasadniczo zbitką nici. 
Nici, z kolei, są zasadniczo bawełną. Podobnie, pragnienia powstają z 
podstawowych impulsów, a umysł składa się z tych pragnień. Tak jak 
kawałek tkaniny rozpada się, gdy wyciągamy z niego nici, tak umysł też 
można zniszczyć przez wykorzenienie pragnień. 

Serce można porównać do nieba, umysł – do księżyca, a intelekt – do 
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słońca. Myśli pojawiające się w umyśle są jak przelotne chmury. Przyczyna 
szczęścia i nieszczęścia, albo przyjemności i bólu człowieka leży w jego 
myślach. Jednakże te bliźniacze odczucia radości i smutku mają swoje 
znaczenie tylko w świecie dwoistości. Tak jak aparat dostarcza 
fotograficznego odbicia przedmiotu, na który jest skierowany, tak umysł 
wchłania wrażenia przedmiotu, na którym się skupia. Im bardziej kierujemy 
go ku światu przyjemności zmysłowych, tym bardziej odwodzi nas od Boga. 
Jasno ilustruje to epizod z Ramajany. 

Sita, towarzysząc Ramie, poszła do lasu z nastawieniem całkowitego 
wyrzeczenia się świata. Jednak w lesie została oczarowana przez złotego 
jelenia i zapragnęła go mieć. To pragnienie oddzieliło ja od Pana Ramy i 
musiała marnieć na Lance. 

Sita to boska córka Matki Ziemi. Ona bardzo dobrze wiedziała, że złoty 
jeleń w lesie nie był rzeczywisty. Jednak zdecydowała się odegrać ten 
dramat, aby ostrzec człowieka przed niebezpieczeństwami sprowadzanymi 
przez umysł, który wzdycha do doczesnych posiadłości. 

Aspirant duchowy w swojej praktyce dhjany nie powinien więc 
dawać się wciągać w wymyślne kaprysy umysłu. Przy praktykowaniu 
dhjany bardzo ważna jest czystość serca. Człowiek powinien zrozumieć, że ta 
sama atma pobudza wszystkie stworzenia. Powinien wiec dzielić radości i 
smutki innych, tak jak gdyby były jego własnymi. Gdy człowiek rozwinie 
takie poczucie duchowej empatii, otrzyma prawo osiągnięcia Boskości przez 
praktykowanie dhjany. 

Wielkość człowieka nie przejawia się w wielkich zadaniach, które 
podejmuje ostentacyjnie. Przejawia się raczej w małych czynach 
dokonywanych z absolutną szczerością i z wielkim sercem. Każdą małą pracę, 
jaką wykonujemy, powinniśmy się starać uświęcać poczuciem poświęcania 
jej dla Boga.  

Co jest przyczyną ludzkiego nieszczęścia? Czy smutek jest naturalny dla 
człowieka, czy jest jego wytworem? Źródłem smutku w ostatecznym 
rozrachunku jest ignorancja. Z powodu ignorancji powstaje przywiązanie, 
prowadząc do narodzin, które można nazwać bezpośrednią przyczyną 
cierpienia. Zatem, by uniknąć cierpienia, musimy starać się wyzbyć 
ignorancji. Smutek nie jest dla człowieka naturalny. Gdyby tak było, jego 
eliminacja prowadziłaby do unicestwienia ludzkiej natury. Małe dziecko 
tryskające radością w swojej kołysce podpowiada, że radość jest dla 
człowieka naturalna. Gdy dziecko radośnie bawi się w kołysce, matka w 
spokoju wykonuje swoje domowe obowiązki. Ale nagły płacz dziecka 
sprawia, że rzuca swoją pracę i śpieszy do niego, by sprawdzić czy nie ukąsił 
je jakiś insekt lub mrówka. 

Nikogo nie pytamy, dlaczego jest szczęśliwy, natomiast zmartwionego 
człowieka wypytujemy o przyczynę jego smutku. Radość rzeczywiście jest 
naturalnym stanem człowieka, a smutek nie jest dla niego nienaturalny. 
Ludzkie życie powinno promieniować radością i szczęściem. Ignorancją jest 
myśleć inaczej. Musimy dostrzegać i pokazywać prawdziwą naturę ludzkiego 
życia i jego wrodzoną boskość, przestrzegając określonych reguł dyscypliny. 

Kriszna uczył ludzkość ścieżki prawdy poprzez Ardźunę. Słowo ardźuna 
oznacza czystość i świętość. W stanie Andhra Pradeś znajduje się słynne 
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miejsce pielgrzymek nazywane Śrisailam. Jest tam świątynia, w której 
Iśwarę (Śiwę) wielbi się pod postacią Mallikardźuny z małżonką 
Bhramarambą. Gdy pojmiemy wewnętrzne znaczenie tych dwóch imion, 
będziemy w stanie zrozumieć wewnętrzne znaczenie życia. Mallika to jaśmin, 
a ardźuna znaczy czysty i biały. Matka świata, Parwati, jest tu porównana 
do bhramary, czyli czarnej pszczoły. Tak więc, Boska Matka, która jest jak 
czarna pszczoła, wchodzi do serca Iśwary, który z kolei przypomina czysty 
biały jaśmin, i pije nektar Jego miłości. Pszczoła naszego umysłu musi wejść 
do kwiatu naszego serca i pić nektar łaski osadzonego tam Iśwary. 

Często przywołujemy „braterstwo człowieka” jako ideał. Ale jest wielu 
takich braci, którzy kłócą się, dochodząc ze swoimi sporami nawet do Sądu 
Najwyższego. Jedność ducha jest wyższym ideałem niż braterstwo człowieka. 
Zatem, aspiranci duchowi muszą starać się wyjść ponad poziom braterstwa 
człowieka i doświadczyć faktu, że ta sama atma mieszka we wszystkich 
stworzeniach. 
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22. Akszara brahman – uniwersalny Bóg 
 

Ten, którego muzułmanie nazywają Allachem, 

Chrześcijanie – Jehową, 
Wajsznawici wielbią jako Phullabdźakszę (Lotosookiego 
Wisznu), 

Śajwici czczą jako Śambhu, 
Na którego ludzie zawsze patrzą z oddaniem, 

Ten, który obdarza wszystkich bogactwem i pomyślnością, 
Ten jest naszym Zbawicielem! 

Wiedz, że to On jest tą jedyną Paramatmą. 
 
Ucieleśnienia miłości! 
Ludzie nadają Bogu rozmaite formy i imiona stosownie do rodzaju 

oddania, jaki praktykują. Jednakże, w czasach współczesnych potrzebne jest 
uniwersalne pojęcie Boga, które jest do przyjęcia przez wszystkie religijne 
tradycje. Monistyczna koncepcja Boskości przedstawiona Ardźunie przez 
Krisznę w Bhagawad Gicie harmonizuje nauki wszystkich religii i godzi 
wszystkie tradycje. 

Akszara znaczy litera lub sylaba. Etymologiczne jednak słowo to 
oznacza coś niezniszczalnego. Akszara to Forma, Omakara – jej nazwa, zaś 
duchowość to jej treść. Jest to uniwersalnie akceptowalna Forma Prawdy. Jej 
swabhawą, czyli wrodzoną naturą, nie jest współoddziaływanie trigun 
(trzech gun), czyli trzech pierwotnych zespołów cech, lecz diwja prakriti, czyli 
boska natura, z której emanuje cały wszechświat. Ta monistyczna boska 
Atma przejawia różnorodność na świecie. Jest to koncepcja Boga 
przedstawiona w Gicie. Monistyczna Atma nie podlega zmianom – ani jej nie 
przybywa, ani nie ubywa. Właśnie dlatego nazwano ją akszarą, czyli czymś 
niezniszczalnym. Jest to niepodlegająca rozpadowi integralna rzeczywistość. 

Jedność jest najważniejszą liczbą. „Jeden” zawiera wszystkie inne liczby 
i wszystkie liczby można wywieść z jedności, gdyż są to tylko formy „jeden.” 
Na przykład, „cztery” zawiera cztery jedności, 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Gdy dodacie 1 
do 4, otrzymacie 5. W takich arytmetycznych działaniach liczby albo rosną, 
albo maleją, ale liczba 1 pozostaje integralną wielkością, nie podlegając 
żadnym zmianom. 

O ile świat zjawiskowy podlega zmianom i rozpadowi, boska 
Rzeczywistość jest niezniszczalna. Tę rzeczywistość symbolizuje akszara. 
Wszystkie religijne tradycje głoszą, że Bóg, przejaw akszary, jest wieczny. 
Ludzie wszystkich wyznań akceptują takie pojmowanie. Tak zwane 
teologiczne różnice w rzeczywistości nie są fundamentalne. Aum (om) jest 
pierwotną akszarą, a wszystkie inne sylaby są jej pochodnymi. Boska sylaba 
aum reprezentuje Parabrahmana. Pojmowanie esencji Parabrahmana 
nazywa się brahma widją, czyli wiedzą o brahmanie. Z tego powodu ósmy 
rozdział Bhagawad Gity otrzymał tytuł Akszara Parabrahma joga. 

Świecka wiedza jest niewątpliwie potrzebna, aby radzić sobie w życiu. 
Błogości duchowości nie można dostąpić bez zaspokojenia minimum potrzeb 
życiowych. Ale w ludzkiej egzystencji świecka wiedza to nie wszystko.  
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Duchowa wiedza jest właściwie ważniejsza niż materialna. Wszystkie 
dziedziny ludzkiej wiedzy są niczym rzeki, a duchowość jest jak niezgłębiony 
i niezbadany ocean. Tak jak rzeki wpływają do oceanu i się z nim łączą, tak 
cała świecka wiedza spełnia się w wiedzy duchowej. 

Pierwotna natura akszary wykracza poza wszelkie atrybuty. Jest ona 
nirguna, czyli pozbawiona atrybutów, i nirańdźana, czyli wolna od 
przywiązań. Każda akszara, czyli sylaba, w Bhagawad Gicie głosi 
transcendentalną i immanentną (pozadoświadczalną i wrodzoną) 
rzeczywistość Paramatmy. 

„O głupcze! Recytuj imię Gowinda (Kriszna). Twoja gramatyczna 
wiedza nie pomoże ci w godzinie śmierci” – powiedział wielki filozof i święty 
Śankara. Żadna encyklopedyczna wiedza i najwyższe wykształcenie nie mogą 
uratować nas przed nieuchronnością życia i śmierci. 

Żył kiedyś bardzo uczony pandit, który opanował wszystkie Wedy i 
śastry (święte pisma). Pewnego dnia wyruszył do sąsiedniej wioski. Po 
drodze musiał skorzystać z łodzi, aby przekroczyć rzekę. Dla zabicia czasu 
zaczął zadawać pytania przewoźnikowi. „Czy potrafisz odczytać godzinę z 
zegara?” – padło pierwsze pytanie. Ten prosty człowiek odpowiedział, że nie 
potrafi. Arogancki pandit zaśmiał się drwiąco i powiedział przewoźnikowi, że 
na rzece zmarnował ćwierć swojego życia. 

Następnie spytał, czy przewoźnik potrafi czytać gazetę. Gdy ten 
wyznał, że jest analfabetą, pyszałkowaty pandit kpiąco stwierdził, że pół 
jego życia przepadło w rzece. Potem uczony zapytał, czy przewoźnik umie 
śpiewać, a gdy ten po raz trzeci zaprzeczył, usłyszał prześmiewcze 
stwierdzenie, że trzy czwarte jego cennego życia niejako utonęło w rzece. Po 
jakimś czasie niebo pokryły ciemne chmury i zaczęła się straszna wichura. 
Gdy rozpętała się burza, wielkie fale rzucały łodzią na wszystkie strony. 
Przewoźnik wtedy spytał pyszałkowatego pandita: „Czy umie pan pływać? 
Jeśli nie, całe pana życie zostało zmarnowane.” Nieszczęsny pandit nie 
potrafił pływać. W godzinie zagrożenia cała jego drobiazgowość i uczoność 
na nic się nie zdały i został zmieciony przez prąd wody. Niepiśmienny 
przewoźnik, który potrafił pływać jak ryba, dopłynął bezpiecznie do 
drugiego brzegu. 

Sansara sagara to ocean życia. Aby bezpiecznie przekroczyć ocean 
życia, trzeba rozwinąć wiarę w Paramatmę. Tylko duchowa świadomość 
pozwoli nam przepłynąć przez niebezpieczny ocean życia. 

Dana osoba może należeć do dowolnej religii albo odłamu. Jednak 
wszyscy ludzie świadomie lub nieświadomie wypowiadają omkarę (sylabę 
om). Mogą istnieć różnice wyznaniowe i różnorakie formy wielbienia. Każda 
religia ma swój zestaw dogmatów. Muzułmanie mogą nie akceptować 
sposobu oddawania czci praktykowanego przez Hindusów. Podobnie, 
chrześcijanie mogą potępiać sposób oddawania czci muzułman. Jednak są to 
tylko powierzchowne różnice. Akszara, czyli boska sylaba, która reprezentuje 
niezniszczalną substancję boskiej monistycznej rzeczywistości, nie podlega 
dyskusji. Jest to niezmienna i niezniszczalna rzeczywistość Boskiej 
Wszechobecności. 

Podział Bhagawad Gity na różne rozdziały służy jedynie naszej 
wygodzie. Cały ten tekst zawiera organicznie nierozłączną i niepodzielną 
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jedność. Wszystkie rozdziały są wzajemnie od siebie zależne. Ludzkie ciało 
składa się z rozmaitych kończyn i narządów, ale te składowe części nie mogą 
istnieć niezależnie, w oderwaniu od ciała. Podobnie, Wszechobecna Boska 
Rzeczywistość Paramatmy stanowi główny temat wszystkich rozdziałów 
Gity i łączy je ze sobą. 

Tak jak za przejawioną naturą istnieje boska natura, tak za 
przejawionym umysłem istnieje też boski umysł. Prawdziwa duchowość 
zawiera się w rozpoznaniu i postrzeganiu Boskości kryjącej się za 
zjawiskowym światem umysłu i materii. 

Wszechświat można traktować jak liczbę całkowitą. Tak jak pierwotna 
liczba 1 jest integralną częścią wszystkich innych liczb, jakie możemy sobie 
wyobrazić, tak boskość jest podstawowa dla świata. Podobnie, sylaba om 
jest pierwotną akszarą, z której wyemanowały wszystkie inne dźwięki. W 
końcu musimy rozpoznać i doświadczyć tej jednej monistycznej i 
niedwojakiej rzeczywistości kryjącej się za zjawiskową różnorodnością form i 
nazw. Musimy porzucić przywiązania zmiennego i podlegającego rozpadowi 
fizycznego ciała, aby docenić i dostrzec duchową jedność w materialnej 
różnorodności. Musimy postarać się połączyć z akszarą, czyli niezniszczalną 
rzeczywistością brahmana. Musimy iść od ciemności ku światłu i od śmierci 
ku nieśmiertelności. 

Deha, czyli fizyczne ciało, jest tylko upadhi, czyli narzędziem. Śakti, 
czyli świadek, znajduje się wewnątrz ducha. Karma (praca) nie może ustać 
dopóki trwa przywiązanie do zniszczalnego ciała. Przywiązanie do ciała 
powinniśmy zamienić na urzeczywistnianie atmy. Deha, czyli ciało fizyczne 
składające się z pięciu żywiołów – ziemi, ognia, wody, powietrza i eteru – 
narażone na choroby, rozpad i śmierć, nie może przekroczyć oceanu sansary. 
Właśnie dlatego musimy poddać się lotosowym stopom Boga i zrozumieć, że 
nie jesteśmy dehą (śmiertelnym ciałem), lecz dehi (boską atmą 
zamieszkująca dehę), nie śarirą (ciałem), lecz śariri (boską atmą mieszkającą 
w śarirze). 

Dlaczego mielibyście kupować zwykłą krowę, gdy macie z sobą 
kamadhenu, czyli boską krowę spełniającą życzenia? Dlaczego mielibyście 
preferować drzewo owocowe w swoim sadzie, gdy znaleźliście kalpataru, 
czyli boskie drzewo spełniające życzenia? Dlaczego mielibyście łaknąć 
niższych przyjemności ciała, gdy znaleźliście Błogość atmy. 

Niebo odbija się w wodzie zawartej w naczyniu. Gdy naczynie pęknie, 
obraz nieba połączy się z bezgranicznym niebem. Podobnie, wraz z rozpadem 
fizycznego ciała, atma łączy się z Paramatmą. Kriszna wzywał Ardźunę do 
medytowania o niezmiennej Akszarze, aby mógł doświadczyć 
Wszechobecnej Rzeczywistości Paramatmy. Przypominając Ardźunie jego 
rolę w boskim dramacie wszechświata, Kriszna powiedział mu, że jest tylko 
narzędziem Boskiej Woli. Wlał w Ardźunę nektar Gity i obdarzył go 
nieśmiertelnością. 
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23. AUM to imię Boga 
 

Bańka na wodzie rodzi się z wody, chwilowo pływa po 

niej i znika w wodzie. Podobnie, nara (człowiek) wyłania 
się z Narajany (Boga) i z powrotem się z Nim łączy. 

 
Ucieleśnienia miłości!  
Koncepcja niezniszczalności Najwyższej Istoty, czyli aspektu 

rzeczywistości nazywanego akszara, może być przyjęta przez wszystkie religie 
i wyznania. Podstawą przyjęcia Boga jako Wiecznej Istoty i jako 
Kosmicznego Sprawcę Najwyższego Zachwytu jest Jego akszaratwa, czyli 
niezniszczalność. Niezniszczalność jest formą Boga, a nazwą tego 
niezniszczalnego Boga jest Aum (Om), czyli pierwotne słowo. Aum zawiera 
esencję wszystkich Wed i jest źródłem wszystkich śastr (świętych pism). 
Zapewnia ono podstawę dla sedna wszystkich religijnych nauk i złożonej 
doczesnej wiedzy. 

Aum składa się z trzech dźwięków A, U i M, z których każdy ma 
głębokie odniesienia. Aum to pierwotne słowo, które daje życie (ćajtanję) 
wszystkim innym słowom. Wszystkie Wedy, upaniszady i purany różnorako 
wychwalają pranawę (Aum). 

Nikt nie jest w stanie pojąć czy opisać pełną formę świętego słowa 
Aum. To słowo w swej pełni oznacza Boskość. Jest to śabda brahmamaji 
(słyszalna postać brahmana), ćaraćara maji (przenikające wszechświat 
żywych istot i nieożywionych rzeczy), dźjotir maji (boskie światło), wang 
maji (mowa), nitjananda maji (wieczna rozkosz), paratpara maji 
(wykraczające ponad ten świat), maja maji (sama matka maja – twórcza 
świadomość brahmana) i śri maji (pomyślność). Zatem, Aum posiada tych 
osiem ajśwarjów, czyli boskich skarbów. Jest więc nadludzko cenne i 
powinno być uznawane za imię Boga. 

Świat jest kszara, czyli podlegający upadkowi i zagładzie. Niemniej, w 
tym zniszczalnym świecie przejawia się Akszara Parabrahman, czyli 
niezniszczalny transcendentalny brahman. Brahman przenika świat (kszara), 
ale nie podlega kszarze (zagładzie). 

W garnku mamy glinę, ale w glinie nie ma garnków. Garnki są 
rezultatem procesu kalpana (tworzenia), dlatego podlegają rozpadowi. 
Niemniej, glina znajduje się w garnkach. Bańka powstaje z wody na skutek 
procesu kalpany, dlatego rozpuszcza się z powrotem w wodzie. Ale w bańce 
wodnej jest obecna woda w postaci cienkiej warstwy, która obejmuje sobą 
powietrze. Analogicznie, akszara przejawia się w stworzeniu i jest w nim 
obecna wraz z kszarą. Pokazuje to Aum. 

Lakszmana, Bharata i Śatrughna w Ramajanie wykazują cechy 
związane z dźwiękami A, U i M składającymi się na Aum. Samo Aum jest 
uosobione w Ramie. W Bhagawad Gicie, Kriszna oświadcza, że On sam jest 
pranawą (Aum) we wszystkich Wedach – Pranawah sarwa Wedeszu. 
Patańdźali wychwalał pranawę jako trafne imię dla Boga – Tasja waćakah 
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pranawah (Jego określeniem pranawa). W religii Hindusów nie ma mantry 
czy sutry, która nie zawierałaby Aum jako jej podstawy. Powinniśmy więc 
postarać się zrozumieć głębokie znaczenie świętej pranawy, czyli 
pierwotnego słowa. 

Aum jest imieniem Boga, które może być zaakceptowane przez 
wszystkich. Chrześcijanie w swoich modlitwach codziennie mówią „Amen.” 
To tylko inna odmiana Aum. Aum ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie. 
Przekracza ono wszelkie bariery czasu, miejsca, religii i kultury i może być 
wypowiadane przez każdego. 

Życie jest potężną rzeką, a pragnienia stanowią jej wodę. Myśli są 
niezliczonymi falami na tej rzece. Aspiracje to liczne krokodyle, a iluzje – wiry 
rzeczne. Tylko jogin może przekroczyć tak straszną rzekę, gdyż tylko on 
panuje nad zmiennym umysłem. Jogah ćitta-writti nirodhah (joga to 
panowanie nad stanem umysłu) – jak mówi Patańdźali. 

W zwykłej rzece wody może przybywać lub ubywać, ale rzeka życia, z 
ciągle mnożącymi się pragnieniami jako jej wodami, nie zna ubywania. 
Może stać się tak szeroka, że staje się bezbrzeżnym przestworem 
niekontrolowanych, burzliwych wód. Dlatego do przekroczenia takiej rzeki 
bezwzględnie konieczna jest łódź. Łodzią, która przewiezie was przez tę rzekę 
jest Aum, czyli imię Boga. Starożytni riszi (mędrcy) z łatwością przekraczali 
wzburzoną rzekę życia za pomocą łodzi pranawy. Pranawa posiada moc 
ratowania świata przed pralają (potopem, unicestwieniem). 

Aby spełnić nasze pragnienie, w sprawach doczesnych stosujemy wiele 
podejść. Doświadczanie spełnienia pragnień zawsze ma trzy etapy: prijam, 
modam i pramodam (przyjemność, zadowolenie i zachwyt). Oto ilustracja. 
Usłyszeliście, że na targowisku są dostępne smaczne owoce mango. Sama ta 
wiadomość przynosi wam uczucie przyjemnego przewidywania, sprawiając, 
że cieknie wam ślinka. Przyjemność ta w rzeczywistości jest doświadczaniem 
prijam. Jest ono iluzoryczne i jest wywoływane głównie przez myśl czy 
wyobraźnię. Następnie idziecie na targ i kupujecie mango. Kupowanie tych 
owoców także dostarcza wam pewnej przyjemności i radości, które nazywa 
się modam. Ale i one nie są trwałe i nie mogą was usatysfakcjonować. W 
końcu zjadacie mango i doświadczacie radości zaspokojenia.  Jest to końcowe 
doświadczanie szczęścia i nazywa się pramodam. 

Ale nawet to pramodam nie jest trwałym przeżyciem, jeśli przedmiot 
pragnienia jest przyziemny. Człowiek dostępuje prawdziwego i trwałego 
szczęścia tylko wtedy, gdy pragnie Boga i podąża prowadzącą do Niego 
ścieżką. Gdy umysł jest niezachwianie skupiony na Panu, prijam, modam i 
pramodam nabierają boskiego charakteru i darzą człowieka błogością 
nieśmiertelności. 

Pragnienie przedmiotu, zdobycie go i korzystanie z niego (prijam, 
modam i pramodam) w filozofii traktuje się jako etapy związane z trzema 
innymi etapami: śrawaną (słuchaniem), mananą (rozmyślaniem o tym, co 
się usłyszało) i nididhjasaną (osadzaniem tego w sercu). Samo wysłuchanie 
świętych słów na nic się nie zda. Po nim powinna nastąpić rekapitulacja i 
głęboka kontemplacja. 
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Śrawanę można porównać do czynności gotowania w kuchni, mananę 
– do przenoszenia gotowej potrawy do jadalni, a nididhjasanę – do 
spożywania i przyswajania w ludzkim ciele. Pożywicie się dopiero wtedy, 
gdy zjecie potrawę. Podobnie, tylko nididhjasana może pomóc wam 
osiągnąć dźńanę. 

Dostąpić wiecznej błogości atmy możecie tylko wtedy, gdy będziecie 
podążać tą trojaką ścieżką śrawany, manany i nididhjasany, co pozwoli 
wam pojąć naturę trzech gun (sattwy, radźasu i tamasu), wizualizować 
świętą Triadę (Brahmy, Wisznu i Śiwy) i dostrzec przelotność trzech światów. 

Pamiętajcie, że powinniście połączyć się z Bogiem tak jak bańka na 
wodzie łączy się z wodą, z której pochodzi. 

Nie ustawajcie w powtarzaniu w duchu pranawy! 
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24. Odwieczna filozofia 
 

Ludzie przestali bać się grzechu. Szerzy się niegodziwość. 

Zanikło oddanie Bogu. Nieopisane zło stało się 
codziennością. Nawet pustelników pochłaniają doczesne 
rozrywki. Najwyższy czas, by człowiek zaczął myśleć o 

Panu i szukał do Niego drogi. 

 
Mistyka hinduska i odwieczna filozofia duchowości opierają się na 

Bhagawad Gicie, która ucieleśnia kwintesencję wszystkich upaniszad. W 
tamtych dawnych czasach, kiedy współczesna doświadczalna nauka jeszcze 
nie przetarła nowych szlaków, wgląd w przyrodę zdobywali wedyjscy 
pandici (uczeni w świętych pismach). Rozwinęli oni nadzwyczajne zdolności 
umysłu, a nawet posiedli panowanie nad zjawiskami naturalnymi. Dzięki 
swoim duchowym mocom mogli wykorzystywać materialne siły przyrody. 
Stanowili przykład tryumfu umysłu nad materią. Indie odziedziczyły tę 
duchową tradycję wielkich riszich (mędrców) i świętych starożytności. 

Wiedza wedyjska pozwoliła starożytnym panditom czynić dobro i 
zapobiegać złu. Karma-kanda, czyli część Wed dotycząca rytuałów, składa się 
z mantr i duchowych zaklęć. Ważną część Wed stanowią też brahmany, które 
dotyczą właściwych procedur wymaganych podczas odprawiania jadźń i jag 
(obrządków ofiarnych). Jednak, ponieważ odprawia się je w celu uzyskania 
doczesnych przyjemności, takie obrzędy nie prowadzą do atmanady, czyli 
czystej błogości atmy. Mogą tylko zintensyfikować zmysłowe doznania i 
dostarczyć wyszukanych przyjemności, które są z natury przelotne. 
Poszukiwania czystej i trwałej błogości atmy prowadziły starożytnych riszich 
do życia w odosobnieniu w lasach. Prowadzili tam tapas (wyrzeczenia) w 
celu dojścia do oświecenia lub wyzwolenia. Mędrcy ci przekazywali 
objawioną im duchową mądrość poprzez upaniszady. Te mistyczne 
objawienia znane są jako upaniszady, gdyż prowadzą człowieka bliżej (upa) 
Boskości. 

Wielu uważa upaniszady za końcową (anta) część Wed i dlatego 
nazywa je wedantą. Jest to esencja i szczyt hinduskiego mistycyzmu. Istnieje 
bliski związek między dźńaną (mądrością) i widją (wiedzą, edukacją). 
Edukacja może być pomocna w zdobywaniu mądrości. Dostarcza ona 
informacji, którą formalnie nazywa się wiedzą. Mądrość jest tą wiedzą 
uduchowioną i uwzniośloną. Prawdziwa edukacja nie powinna kończyć się 
na zdobyciu samej wiedzy, ale powinna przekształcać ją w mądrość. 
Prawdziwa edukacja powinna prowadzić do wyzwolenia ze świata cierpień. 
Ale, paradoksalnie, współczesna edukacja ma odwrotny wpływ na jednostkę 
– prowadzi do nawarstwiania cierpienia, zamiast jego eliminacji. W miarę 
postępu współczesnej edukacji, wzmogły się także cierpienia. Z nagłym 
upowszechnieniem edukacji na całym świecie niezmiernie upowszechniło się 
też nieszczęście. Zatem, współczesna edukacja nie sprzyja wybawieniu z 
duhkhy, czyli światowych cierpień. Przyczynę tego mnożenia się ludzkich 
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zmartwień można przypisać brakowi wiary człowieka w zasadniczą jedność 
kryjącą się za zjawiskową różnorodnością. Samolubstwo, źródło ludzkiego 
smutku, jest związane z ahamkarą, czyli egoizmem. Szerszą formą egoizmu, 
czyli samolubstwa, obejmującą przyjaciół i krewnych oraz dobra osobiste, 
jest mamakara. Połączenie ahamkary z mamakarą prowadzi do mohy, czyli 
przywiązania do ulotnych obiektów tego świata. 

Dźńana, czyli duchowa mądrość, jest bezpośrednim lub bliskim 
doświadczeniem absolutnej, wiecznej i boskiej rzeczywistości. Prawda jest 
jedna. Staje się ona fałszywa i sama w sobie sprzeczna, gdy dotyczy 
dychotomii i względności. Wszechświat nie składa się z dwóch z natury 
różnych substancji. 

„Aum iti ekakszaram Brahma;” „Satjam, dźńanam, anantam Brahma” 
(Aum jest jedynym niezniszczalnym brahmanem; Brahman to prawda, 
mądrość, wieczność). Akszara oznacza niepodlegającą rozpadowi, 
nieśmiertelną i niezniszczalną substancję. Jest to absolutna rzeczywistość. 
Dźńana, czyli duchowa mądrość, to akszara. Anantam, czyli nieskończoność, 
jest również akszarą. Pierwotna akszara tkwi immanentnie (w sposób 
wrodzony) we wszystkich akszarach. Wizją pierwotnej akszary jest 
obdarowywany ten, kto zdobył duchowy wgląd lub posiadł oko duchowej 
mądrości. Trójkę satjam, dźńanam i anantam (prawda, mądrość i wieczność) 
powinno się postrzegać jako jedną nierozerwalną rzeczywistość. Esencja 
duchowej mądrości zawiera się w pojmowaniu i doświadczaniu jedności tej 
trójki. To mistyczne doświadczenie można zdobyć przez rozwijanie samjamy, 
czyli opanowania. Samjama to synonim panowania nad narządami 
zmysłów. 

Panowanie nad narządami zmysłów można osiągnąć przez ciągłą, stałą 
i systematyczną praktykę. Tylko człowiek ma ten przywilej, że może pokonać 
swoje naturalne instynkty i zmienić zwyczaje. Tygrysa w cyrku można 
nauczyć wiele sztuczek. Jednak jest to z natury zwierzę mięsożerne i nie da 
się go zmienić w łagodne zwierzę roślinożerne. Tygrys, gdy jest głodny, chce 
mięsa. Czy może on jeść puri (rodzaj przaśnego chleba) zamiast mięsa? To 
instynkt tygrysa zmusza go do jedzenia mięsa. Wegetariański tygrys jest nie 
do pomyślenia. Instynktu nie da się zmienić. Kota możecie karmić mlekiem i 
jego przetworami, ale na sam widok myszy, rzuci się na nią i pożre. Jedzenie 
myszy to instynkt kota. 

Człowiek ma zdolność uczenia się nowych rzeczy i zmieniania siebie. 
W odróżnieniu od zwierząt, jest obdarzony ogromnymi zdolnościami uczenia 
się i przemiany w lepszą osobę. Może uwznioślić i udoskonalić swoje 
instynkty i porzucić złe nawyki. Własnym wysiłkiem może osiągnąć 
wszystko. 

Niestety, dzisiaj wszędzie widzimy nieludzkość człowieka względem 
człowieka. Stracił on swoją zdolność okazywania czystej i bezinteresownej 
miłości. Gdy mrówka znajdzie kawałek nierafinowanego cukru, nie będzie go 
egoistycznie jadła sama. Sprowadzi wszystkie inne mrówki i będzie jadła w 
ich towarzystwie. Bezinteresownie podzieli się swoim jedzeniem z innymi. 
Mrówka jest instynktownie bezinteresowna. A człowiek jest samolubny we 
wszystkich swoich przedsięwzięciach. Zdaje się być notorycznie małostkowy i 
samolubny. 
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Na wronę patrzymy z pogardą. Gdy kracze w pobliżu naszego domu, 
obrzucamy ją kamieniami. Ale wrona nigdy nie je sama. Jest najbardziej 
stadnym z ptaków. Gdy trafi na kupkę ryżu, zaprasza wszystkie inne wrony i 
dzieli się tym ryżem z nimi. Co mrówki czytały? Jakie uniwersyteckie stopnie 
posiadają wrony? Każda ludzka istota musi nauczyć się od mrówek i wron 
wzajemnej miłości i współpracy. 

Człowiek nie żyje samym chlebem. Żyje atmą. Bhakti (oddanie) i 
prapatti (poddanie), a nie bhukti (chciwość) i jukti (fałsz), powinny stanowić 
podstawę ludzkiego życia i prowadzić do rozkwitu duchowej mądrości i serca 
człowieka. 

Święty Ramdas był wielkim wielbicielem Ramy. Ułożył tysiące 
pochwalnych wersetów. Chciał się wiedzieć, który z nich naprawdę podobał 
się Ramie. Ponieważ nie mógł dowiedzieć się wprost, zebrał palmowe liście 
swojego manuskryptu i wrzucił je do rzeki Godawari. Zatonęły wszystkie 
oprócz kilku zawierających razem sto wersetów. Tylko sto podobało się 
Ramie, gdyż te zostały ułożone ze szczerością uczuć i w pełnym skupieniu. 
Były to największe kompozycje Ramdasa. Powstały płynąc spontanicznie z 
serca natchnionego szczerym oddaniem i w poczuciu absolutnego poddania. 
Wersety, które utonęły w wodzie, były układane z pychą i dla sławy. 
Szczerość jest zasadniczym kryterium poezji religijnej. Samo bhakti, czyli 
pobożność, nie wystarczy – musi łączyć się z czystością serca. 

Konieczne jest też panowanie nad zmysłami. Aby zatrzymać jadący 
pociąg lub autobus, trzeba użyć hamulców. Maszynista zatrzymuje pociąg 
pociągając małą dźwignię. Narządy zmysłowe człowieka działają z ogromną 
szybkością. Wielkie pobudzenie, któremu poddawane są nasze narządy, 
można uspokoić niemal natychmiast przez wypełnienie serca i umysłu 
współczuciem i mądrością. Każda osoba musi pielęgnować uniwersalne 
współczucie i rozwijać czystą miłość. Musi podejmować działalność, która 
podoba się Panu będącemu oceanem współczucia. 

Wszyscy rodzice zwykle usprawiedliwiają swoich synów 
marnotrawnych, gdy ci kłamią i kradną z domu pieniądze. Ale gdy służący 
ukradnie drobną rzecz, zaraz przekazuje się go policji. Gdy w rodzinie syn 
okaże się złodziejem, jego rodzice powinni starać się skorygować go czułą 
radą i wszelkimi innymi środkami nacisku. Tymczasem, surowe kary stosuje 
się wobec służącego-kleptomana, gdyż akurat jest osobą postronną w 
rodzinie. Wszyscy należymy do rodziny Boga. Musimy kochać Boga jak 
własnego ojca i rozwinąć z Nim bliskie związki uczuciowe. Musimy zasłużyć 
sobie na Jego bezbrzeżną miłość i łaskę. Możemy świadomie lub 
nieświadomie popełniać grzechy, ale jeśli kochamy Boga całym sercem i 
poddamy się Mu, On na pewno nam wybaczy. 

Kriszna radził Ardźunie, aby szedł ścieżką bezinteresownej miłości, 
bezgranicznego oddania i pełnego poddania. Musimy ujrzeć, rozumieć i 
doświadczać jedności boskości. Trzeba dostrzegać zasadniczą jedność kryjącą 
się za zjawiskową różnorodnością. 

Akszara to niezniszczalna rzeczywistość. Zasadniczą naturą akszary jest 
dźńana. Niezniszczalna jej forma, czyli doskonały pierwotny dźwięk aum, 
jest odbiciem akszary. Cały wszechświat brzmi dźwiękiem aum. Błędem jest 
myśleć, że dźwięk ten nie istnieje, tylko dlatego, że nie możemy go usłyszeć. 
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Dźwięk ten towarzyszy wszystkim wibracjom. Nasz słuch może nie być dość 
czuły, aby odczuwać subtelne dźwięki wywoływane przez subtelne wibracje. 
Wszystkim ruchom towarzyszą wibracje, a wibracjom – dźwięk. Nawet 
mruganie oczu powoduje subtelne wibracje, które wywołują subtelne 
dźwięki. 

Omkara (sylaba aum) jest pierwotnym dźwiękiem brahmana. Jest to 
pierwotna promienność i źródło wiedzy. Jest to ostateczna, absolutna i 
wieczna rzeczywistość. Kriszna z głęboką miłością i uczuciem przekazywał 
Ardźunie ezoteryczną wiedzę o omkarze. 

Podczas sandhjawandany (porannego i wieczornego recytowania 
hymnów) każde zdanie powinno być poprzedzone wypowiedzeniem aum. 
Niektórzy ignoranci w praktyce wypowiadają aum na końcu każdego zdania. 
Aum jest jak potężna lokomotywa, która ciągnie wszystkie składowe – 
recytacje i inwokacje.  

Indie to kraj, który prowadził inne kraje ścieżką duchowości. Jest to 
ziemia Awatarów, Wed, upaniszad i Bhagawad Gity. Dla dobra ludzkości 
Wedy nakazują odprawianie rozmaitych ceremonialnych obrzędów i 
rytuałów. Indie to joga bhumi – ziemia jogi, czyli wspólnoty z Najwyższym 
Bogiem. To tjaga bhumi – ziemia najwyższego poświęcenia. To karma bhumi, 
kraj, którego przeznaczeniem jest prowadzenie innych krajów ścieżką 
duchowości. Naszym świętym obowiązkiem jest nie dopuścić, aby upadek i 
degeneracja duchowości zamieniły ten wielki kraj w roga bhumi, czyli ziemię 
chorób. 

Tjaga to poświęcenie. W rzeczy samej, życie nie może istnieć bez tjagi. 
Wdychanie tlenu i wydychanie dwutlenku węgla oraz obieg krwi przez 
rozmaite narządy ciała symbolizują poświęcenie. Zatem, poświęcenie jest 
niezbędne dla fizycznego zdrowia ludzkiego ciała. Podobnie, poświęcenie ma 
pierwszorzędną wagę dla duchowego zdrowia człowieka. Uczniów powinien 
charakteryzować duch poświęcenia dla ich fizycznego, mentalnego i 
duchowego dobra. Znaczenie jogi podkreślono w Bhagawad Gicie w bardzo 
żywy sposób i bardzo malowniczym językiem. 
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25. Podróż śmierci 
 

Gdy nasze myśli są czyste, 

Nasze działania są błogosławione powodzeniem. 
Owoce naszych działań są skażone, 
Gdy umysł jest pełen nieczystych idei. 

 
Ucieleśnienia boskiej miłości! 
Owoc miłości rośnie na każdym drzewie życia. Jednakże jest on 

pokryty żądzą, gniewem, zawiścią i ego, co sprawia, że trudno nam 
zasmakować jego ukrytej słodyczy. Chociaż każdy ma prawo cieszyć się 
słodkim sokiem wewnątrz owocu, doświadczyć go mogą tylko ci, którzy 
potrafią obrać go z zewnętrznej skórki. Ten owoc, nieskażony przez 
samolubstwo i strach, wykracza poza różnice rasowe, kastowe, religijne i 
koloru skóry (warnę). 

Najwyższą mądrość wedyjską upaniszady nazywają rasą (sokiem). Ta 
najwyższa duchowa mądrość ma naturę miłości. Aby zasmakować tej miłości 
musimy wyzbyć się żądzy, całkowicie poddać się Panu i doświadczyć 
tożsamości z Nim. Utożsamienie się z Panem nie pozostawia miejsca na 
pragnienia, podczas gdy poczucie oddzielenia od Niego rodzi je. Dla 
osiągnięcia Boskości niezbędne jest panowanie nad zmysłami. Można zacząć 
od zwykłej miłości i osiągnąć świętość całkowitego poddania przez 
stopniową i stałą praktykę. 

Dhruwa, który zaczął od pragnienia królestwa, po wizji Boskości 
zamienił to pragnienie w tęsknotę do najwyższego duchowego 
błogosławieństwa. Niemniej, tej wizji Pana dostąpił dzięki pragnieniu 
suwerenności. Dlatego mówi się, że bez przejścia przez początkową fazę 
pragnienia doczesnych rzeczy człowiek nie może rozwinąć głębokiego 
pragnienia wyzwolenia. 

Trzeba zrozumieć naturę Akszary, czyli Omkary, omówionej w Akszara 
Parabrahma Jodze, ósmym rozdziale Bhagawad Gity. Fraza Prana prajane 
prabhoh (życie jest jak podróż) porównuje życie do podróży. Kriszna uczył 
Ardźunę o naturze i celu tej podróży życia. Rozmaitymi podróżami – 
samochodem, autobusem, pociągiem czy samolotem – podejmowanymi na 
co dzień przez człowieka rządzi czas. Natomiast podróż prany, czyli życia, 
odbywa się od samego początku stworzenia i będzie trwała wiecznie. W 
odróżnieniu od innych podróży, tej podróży nie można anulować ani nawet 
odłożyć! Jest nieunikniona dla wszystkich ludzi – tak dla księcia, jak i chłopa, 
dla mesjasza, jak i żebraka. Człowiek głupio przypisuje sobie nieśmiertelność, 
zapominając, że ta ostateczna podróż jest nieunikniona dla wszystkich, którzy 
przychodzą w ciele na ten świat. Pochłonięty przelotnymi sprawami tego 
świata, staje się ofiarą nieszczęścia i cierpienia. 

Człowiek dzieciństwo spędza w towarzystwie i na zabawach, jego 
młodość przepada na romansach i tańcach, wiek średni marnuje w pogoni za 
bogactwem, a jego starość staje się smutną historią żalu i nieustępujących 
przywiązań. Niezdolny porzucić złych nawyków i szukać ścieżki wyzwolenia, 
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pogrąża się w bagnie światowości i trwoni cenny dar ludzkiego życia. 
Człowiekowi, który nie potrafi rozpoznać swojej wrodzonej boskości i 

zapomina o swoim prawdziwym miejscu zamieszkania, Bhagawad Gita 
wyjaśnia, że boską błogość i doskonałą miłość można osiągnąć przez 
poddanie i poświęcenie. Brak ufności sprawia, że pożerają go niepokoje i 
zmartwienia. Osoba na tournée po innym regionie i mieszkająca tam w 
domu przyjaciela, nie może swobodnie zwiedzać różnych miejsc, jeśli brak jej 
zaufania do gospodarza na tyle, aby móc powierzyć mu swoje kosztowności. 
Podobnie, nie pokładając zaufania we Wszechmogącym, który jest naszym 
najdroższym przyjacielem, narażamy się na niekończące się zmartwienia, 
trudności i obawy. 

Składające się z pięciu żywiołów ludzkie ciało może upaść w każdej 
chwili i w każdym miejscu. Mądry człowiek uznaje nieuchronną naturę 
śmierci i wie, że słabowite śmiertelne ciało jest tylko bańką na wodzie. 
Swami Wiwekananda zwykł przypominać o tym swoim uczniom mówiąc, że 
wiedza i świadomość śmierci pozwala człowiekowi zrozumieć naturę 
prawdy. Na wagonach towarowych często widzimy napis „Zwrócić” wraz z 
datą, do której powinny być zwrócone do warsztatu. Ludzkie ciało jest jak 
ten wagon towarowy posłany na iluzoryczny świat Stwórcy. Chociaż nie ma 
na nim zaznaczonej daty, któregoś dnia ciało musi być zwrócone. My zaś, nie 
mogąc pojąć tej prawdy, szukamy ulotnych przyjemności i narażamy się na 
nieustanne cierpienia. 

Jesteśmy tak pochłonięci doczesnymi sprawami odnoszącymi się do 
chwili obecnej, że nie myślimy o przyszłości. Ktoś podobno powiedział, że 
nie ma czasu nawet na śmierć! Jakże niemądre jest takie myślenie wobec 
faktu, że śmierć nikogo nie oszczędzi. Człowiek zafascynowany światem 
zmysłów nie potrafi zrozumieć prawdy o swoim własnym istnieniu. 
Dostrzegając przejściową naturę bogactwa, władzy i popularności, powinien 
przygotować się na ostateczną podróż. Gdy chcemy pójść do kina lub na 
wieczorny spacer, przygotowujemy się wkładając do kieszeni jakieś 
pieniądze lub zakładając odpowiednie obuwie. Gdy chcemy odwiedzić 
sąsiednie miasto, pakujemy do torby ubrania. A jakie przygotowania 
czynimy na ostateczną podróż śmierci? 

Śmierć jest pewna. Ale dopóki mamy to ciało, musimy we wzorowy 
sposób wywiązywać się z naszych obowiązków. Gdy fotograf robi wam 
zdjęcie, każe wam przygotować się na chwilę pstryknięcia. Jeśli nie ustawicie 
się właściwie na ten moment, zdjęcie wyjdzie źle. Jednak Pan jest 
fotografem, który robi zdjęcie bez ostrzeżenia „Uwaga.” Zatem, aby dobrze 
wyjść na kliszy serca Pana, powinniśmy zawsze być gotowi. 

Nasze ciało można porównać do aparatu fotograficznego. Umysł jest w 
nim soczewką, a serce – kliszą. Nasz intelekt pełni rolę przycisku spustowego, 
a serce zapewnia błysk. Gdy wszystkie te narzędzia działają właściwie 
zsynchronizowane, osiągamy stan doskonałej koncentracji. Dla takiej 
koncentracji niezbędne jest panowanie nad zmysłami. W życiu najlepszym 
okresem do zapanowania nad zmysłami jest młodość. Jeśli nie opanuje się 
zmysłów w młodości, później będą nie do powstrzymania. 

„Stara małpa nie może się poruszać, oczy ma zamglone, twarz 
pomarszczoną, a włosy posiwiałe” – tak mówiąc chłopcy otaczają starca i 
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tańczą, robiąc sobie prześmiewisko. Panowanie nad zmysłami trzeba 
praktykować, gdy umysł i intelekt znajdują się jeszcze w dobrym stanie. 
Goszczeniu pobudzeń i ekscytacji w naszym umyśle powinniśmy zapobiegać 
przez kierowanie widzenia do wewnątrz. Poprawiwszy duchowe siły, 
powinniśmy być w stanie nieustraszenie niczym lew wędrować po lesie 
życia i podejmować działalność służebną. Niestety, na skutek rozwijania 
świadomości ciała, stajemy się bojaźliwi i nerwowi niczym zwykłe owce. 

Każdy młody człowiek powinien być jak bohaterski Abhimanju, który 
zawołał: „Gdy ja chcę rzucić się niczym lew na słonia i rozerwać wroga na 
kawałki, czy jest właściwe, abyś powstrzymywał mnie przed pójściem do 
boju, zamiast posłać mnie tam z błogosławieństwami?” 

Uczniowie i studenci muszą rzucić się na pole służby i zreformować 
Indie. Muszą przegnać ze swojej ojczyzny szerzącą się ignorancję, niepokoje i 
niesprawiedliwość. Muszą rozpowszechniać ideały prawdy, prawości, 
sprawiedliwości i miłości i działać dla szczęścia i pomyślności bliźnich. Tam, 
gdzie jest wiara, tam jest też miłość; tam, gdzie jest miłość, jest też pokój; 
tam, gdzie jest pokój, tam jest też Bóg a tam, gdzie jest Bóg, jest też i błogość. 
Zatem, wiara jest podstawą do doświadczenia błogości. Wiara jest tak 
witalna, jak oddech. Bez wiary na tym świecie nie da się żyć nawet przez 
minutę. 

Mam nadzieję, że rozwiniecie ufność w siebie, pogłębicie wiarę w 
boskość i będziecie wypełniali swoje codzienne obowiązki w duchu 
absolutnego poddania. Tak jak latarka jest zbędna, gdy chcemy zobaczyć 
księżyc, który jest widoczny dzięki własnemu światłu, tak Boga 
(ucieleśnienie miłości) można postrzegać przez miłość. Zatem, aby Go 
urzeczywistnić, powinniśmy wzbogacić nasze serca o boską Miłość. 
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26. Królewska wiedza 
 

Czy możemy mówić “To jest dobre” i “Tamto jest złe,” gdy 

zarówno to, jak i tamto, zostało stworzone przez Boga? 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy! 
Duchowa wiedza jest wyjątkowa wśród wszystkich gałęzi wiedzy. Jest 

ona też najbardziej skrytą ze wszystkich tajemnic. Wjasa, który był  trikala 
dźńaninem (tym, który był świadomy przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości), jako pierwszy skodyfikował duchową wiedzę i był głównym jej 
propagatorem. 

W dziewiątym rozdziale Bhagawad Gity wiedzę duchową nazwano 
radźa widją (najwyższą, królewską wiedzą). Radźa widja jest nieocenionym 
skarbem naszego starożytnego dziedzictwa. Nasi wielcy riszi (mędrcy) 
zachowali ją i kultywowali przez tysiąclecia. Jednakże dzisiaj jesteśmy 
świadkami degradacji moralnego i duchowego bogactwa naszego kraju. Na 
tej ziemi duchowości widzimy ubóstwo duchowej myśli i brak spójnego 
moralnego zachowania. Hindusi, niczym ktoś żebrzący o marny posiłek poza 
domem, w którym jest obfitość pożywnego i smacznego jedzenia, nie zdając 
sobie sprawy z dostępnych im zapasów duchowej mądrości, błagają dobrze 
materialnie rozwinięte kraje o nowomodne idee i ideologie. Staramy się 
nabywać i rozwijać świecką wiedzę kosztem wiedzy duchowej tylko po to, 
by podreperować standard życie. 

Śraddha (wytrwałość) jest niezbędnym warunkiem wstępnym 
zdobywania duchowej wiedzy. Bez wytrwałości, cierpliwości i uporu w 
dążeniu do celu niczego nie da się dokonać. Dzisiejsi studenci obywają się 
bez jedzenia i snu, wkuwając podręczniki i notatki po to tylko, żeby zdać 
egzaminy. W ten sposób rzeczywiście wykazują sporo śraddhy w swoich 
świeckich studiach. Ale, niestety, gdy chodzi o ich duchowy postęp, nie 
wykazują ani joty śraddhy. 

Duchowa wiedza to élan vital (twórcza siła) człowieka. Jest 
nieodzowna do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i pełnego oglądu świata. 
Biegłe opanowanie nauk ścisłych i humanistycznych nie może określić 
naszego przeznaczenia. Linię naszego losu może nakreślić jedynie wiedza 
duchowa. 

Anasuja, czyli brak zawiści, zazdrości i złośliwości, jest warunkiem 
wstępnym zdobycia bliskiego, bezpośredniego i osobistego doświadczenia 
wszechobecnej rzeczywistości Boskości. Każdy duchowy aspirant koniecznie 
musi pielęgnować cechę anasuja. Jest to boska cecha, która czyni ludzką 
osobowość czystą i przejrzystą. 

Asuja, czyli notoryczna zazdrość, jest źródłem mentalnych i fizycznych 
dolegliwości na świecie. Aby dojść do mentalnej równowagi i wewnętrznego 
spokoju, człowiek powinien oczyścić serce przez wykorzenienie z umysłu 
psychologicznej manii zwanej zazdrością. Zanim podejmie próbę uświęcenia 
siebie, człowiek musi najpierw się uczłowieczyć. Zazdroszczenie innym, 
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nawet w błahych sprawach, tłumi w człowieku ludzkie instynkty. Dzisiaj 
ludzie marnują cały swój czas i energię na obwinianie innych, nieświadomi 
tego, że doszukiwanie się wad u innych jest najpoważniejszym i 
najkoszmarniejszym grzechem. Ardźuna był całkowicie wolny od 
śmiertelnych cech zawiści, zazdrości i złośliwości. Właśnie dlatego zdobył 
imię Anasuja i zasłużył na słodkie przesłanie Bhagawad Gity przekazane mu 
przez Krisznę. 

Dziewiąty rozdział Bhagawad Gity ma pierwszorzędne znaczenie. 
Traktuje on o radźa widji (najwyższej wiedzy) i radźa guhji (najwyższej 
tajemnicy). Zajmuje się tajemnym doświadczeniem i ezoterycznymi 
tajemnicami ludzkiej duszy. Rozdział ten znajduje się w środku tekstu Gity i 
stanowi piękny bukiet, który łączy dwie połowy wspaniałej girlandy 
pachnących kwiatów, którymi są różne rozdziały w Bhagawad Gicie. W tym 
centralnym rozdziale jest zawarta najwyższa wiedza o atmie. 

Bhutabhrit oznacza Tego, który wspiera i podtrzymuje miriady żywych 
istot. Słowo bhutasthah daje do zrozumienia, że mieszka On we wszystkich 
stworzeniach. Innymi słowy, Bóg jest Stwórcą, Podtrzymującym i 
Zbawicielem wszystkich stworzeń i w nich wszystkich mieszka. 

Adheja (podtrzymywany) nie może istnieć bez adhary 
(podtrzymującego). Wszystkie przyziemne przyjemności składają się na 
adheję. Podstawowa substancja atmy jest adharą. Inaczej mówiąc, wszystkie 
doświadczenia, zarówno te ziemskie, jak i duchowe, reguluje atma. 

Laik gładko opowiada o umyśle, nie wiedząc jaką on właściwie ma 
postać i kształt. Ludzie mówią, że są szczęśliwi. Ale jaką postać ma szczęście? 
Mówią też o anandzie, czyli błogości. Jaki mamy dostrzegalny dowód 
błogości? Słowa, takie jak umysł, szczęście i błogość, są abstrakcyjne i nie 
mają odpowiedników istniejących w przestrzeni i czasie. Niemniej 
funkcjonują one w szczególnym sensie. Chociaż nie istnieją w formie, nikt nie 
może zaprzeczyć faktowi, że są to rzeczywiste przeżycia jednostek. Podobnie, 
wszystkie przeżycia duchowe są nieprzekazywalne, nie do udowodnienia i 
subiektywne. 

W gazecie możemy przeczytać, że w obcym kraju zmarł jakiś król. 
Osobiście nie znamy okoliczności śmierci tego króla, ani nie widzieliśmy jego 
martwego ciała. Wiadomość o jego śmierci została przesłana do nas 
telegraficznie. Niemniej, wierzymy w tę wiadomość. Tymczasem my 
wątpimy i zaprzeczamy osobistym świadectwom wielkich riszich, którzy 
zdobyli te wzniosłe doświadczenia o Jaźni dzięki swoim surowym 
wyrzeczeniom i umartwieniom. Człowiek ze zdolnością rozróżniania i z 
otwartym umysłem nie powinien zaprzeczać ani potępiać zaświadczonych 
osobiście doniosłych i mistycznych przeżyć maharszich (wielkich mędrców). 

Duchową wiedzę może nabyć każda osoba. „Gdy jest wola, jest też 
sposób.” Pierwszym krokiem na ścieżce duchowości jest nabycie anasuji, czyli 
wyzbycie się zawiści, zazdrości, złośliwości i pożądliwości. Asuję, czyli 
zazdrość, powinno się kompletnie wykorzenić z ludzkiego serca, a w to 
miejsce kultywować śraddhę, czyli wytrwałość. Atmę powinno się 
wizualizować przez medytację. Wtedy szczery i wytrwały sadhaka (aspirant 
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duchowy) na pewno dostąpi duchowych doświadczeń i mistycznych 
objawień. 

Możemy chcieć przyrządzić smaczny sambar (rodzaj zupy). W tym celu 
możemy skorzystać ze świeżych warzyw, dobrego dalu (rośliny strączkowej) i 
czystego tamaryndu (rodzaju przyprawy). Kucharz może być znawcą, takim 
jak Nala lub Bhima, ale jeśli mosiężne naczynie użyte do gotowania nie jest 
właściwie posrebrzone lub ocynkowane, cały gotowany w nim sambar 
ulegnie zepsuciu. Podobnie, chociaż mamy dziewięć trybów wielbienia, o ile 
wielbiciel nie ma czystego serca, żaden z nich nie będzie skuteczny. Jaki 
pożytek z liczenia koralików na różańcu i wypowiadania formułek, gdy serce 
jest zbrukane zawiścią, zazdrością i złośliwością? 

Egoizm i boskość są nie do pogodzenia. Egoista nie może aspirować do 
boskiego życia. Aby robić postępy na ścieżce duchowej, trzeba całkowicie 
unicestwić ego. Jednak ufność w siebie, która jest czymś innym niż ego, jest 
dla duchowego postępu niezmiernie ważna. Człowiek, który nie ma wiary w 
siebie, nie może mieć wiary w Boga. Zaufanie do siebie i wiara w Boga 
zawsze chodzą parami. One wzajemnie się uzupełniają. 

Wiara jest główną cnotą, a wiara w Boga stanowi podporę w życiu. 
Chociaż Bóg rezyduje w każdym, o ile ktoś nie ma wiary w Boga, nie może 
stać się boskim. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie uwierzą, dopóki nie 
doświadczą. Ale jest to tak jak zaprzęgać powóz przed końmi. W duchowości 
wiara zawsze poprzedza doświadczenie. 

„Widja bez śraddhy jest daremna” – powiedział Swami Wiwekananda. 
Śraddha (wytrwałość połączona ze zdolnością znoszenia trudów) jest 
absolutnie niezbędna dla adhjatma widji (wiedzy o jaźni). Współcześni 
młodzi mężczyźni i kobiety rzeczywiście mają śraddhy pod dostatkiem. Ale, 
niestety, cała ta ich śraddha skierowana jest na sztuki teatralne, powieści, 
filmy, radio, telewizję, krykiet i wyścigi konne. Tak źle ulokowana śraddha 
poskutkowała ich fizycznym osłabieniem i mentalnym zepsuciem, a w 
dalszej konsekwencji stracili wiarę nie tylko w Boga, ale też w siebie. 

Duchowość to aktywność. Jest to aktywność atmy. Tak jak człowiek 
nie może powiedzieć, że skoczy do wody dopiero wtedy, gdy nauczy się 
pływać, tak samo nie może powiedzieć, że zanurzy się w głębiny duchowego 
doświadczenia dopiero po tym, jak w pełni zrozumie duchowość. 

Rozważmy przykład rotacji ziemi wokół własnej osi i jej obieg wokół 
słońca. Słońce, jak wszyscy wiemy, jest stacjonarne i to ziemia obraca się 
wokół niego. Tak zwane wschody i zachody słońca są wywołane przez 
rotację ziemi wokół własnej osi, a nie przez ruch słońca. To jest dowiedzione 
naukowo. Niemniej, także naukowcy na co dzień używają języka laika, 
mówiąc o wschodach i zachodach słońca i ukrywając prawdę, którą znają. 
Podobnie, język słów użyty do opisu i wyjaśniania wielkich prawd 
duchowości jest bardzo wewnętrznie sprzeczny. Język doświadczenia jest 
jedynym środkiem pozwalającym zrozumieć duchowość. 

Naukowcy odkryli to, że ziemia ma zdolność przyciągania do siebie 
rzeczy i opierając się na tym ogłosili „prawo powszechnego ciążenia.” Nie 
znaczy to, że ziemia nie miała tej grawitacyjnej siły przyciągania zanim 
naukowcy ją odkryli. Poza tym, siła grawitacji jest niewidoczna. Możemy 
zobaczyć jak kwiat spada z gałęzi drzewa na ziemię, ale nie widzimy siły 
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ciążenia, która spowodowała, że kwiat oderwał się od drzewa i upadł na 
ziemię. Podobnie, eksperyment nie może dostarczyć dowodu słuszności 
doświadczenia duchowego. Ani też człowiek nie może postrzegać swoimi 
pięcioma zmysłami subtelnych sił duchowości, które prowadzą go do stanu 
boskości. 

Jeśli magnes ma przyciągnąć kawałek żelaza, ten ostatni musi być 
wolny od nieczystości i rdzy. Gdy zardzewiały kawałek żelaza nie jest 
przyciągany przez magnes, wina nie leży po stronie magnesu. Podobnie, jeśli 
atmę pokrywają nieczystości umysłu, umysł nie zostanie przyciągnięty do 
Paramatmy. 

Gdy popatrzycie na świat przez kolorowe okulary, przyjmie on kolor 
okularów. Kolor ten należy do okularów, a nie do świata. Dla pacjenta 
cierpiącego na malarię, nawet słodkie landdu (indyjskie słodycze) ma gorzki 
smak. Wina leży po stronie pacjenta, a nie landdu. Podobnie, osoba 
ogarnięta ułudą nie jest w stanie pojąć ostatecznego absolutu i wiecznej 
rzeczywistości atmy. 

W materii znajduje się elektryczność, ale nie wszędzie się przejawia. Jej 
skutek widać, gdy żarówkę podłączy się do obwodu. Tak samo, Bóg jest 
immanentny i wszechobecny. Jest wszędzie, ale Jego obecność przejawia się 
tylko w czystym sercu. Dziewiąty rozdział Bhagawad Gity kładzie nacisk na 
potrzebę czystego serca, aby móc urzeczywistnić Boga. 

Boskość jest stała, a ludzkie życie – nietrwałe. Wokół siebie widzimy 
wiele stworzeń, które rodzą się, dorastają, żyją jakiś czas i giną. W ten sposób 
poznajemy łańcuch zdarzeń: narodziny, wzrost, chylenie się ku upadkowi i 
śmierć. Niemniej, oszukujemy samych siebie, żyjąc tak jak gdybyśmy byli 
nieśmiertelni.  Jest to oznaka ignorancji i duchowego upadku. 

Pewnej nocy maharadźa (król) Dźanaka miał sen, w którym śnił, że 
stracił swoje królestwo i stał się żebrakiem. Chodził po ulicach swojego 
miasta prosząc o jałmużnę. Skurcze głodowe doprowadzały go do płaczu. 
Jakaś osoba o dobrym sercu dała mu kęs jedzenia, ale ku jego wielkiemu 
nieszczęściu, kęs ten wysunął mu się z ręki. Wtedy przerażony król zbudził się 
ze snu. Znów znalazł się w królewskim pałacu. Król zadał sobie pytanie: „Co 
jest rzeczywiste – świat ze snu, czy jawy?” Królową, która go obserwowała, 
też wprawiło to w zakłopotanie. Postanowili poradzić się wielkiego mędrca 
Wasiszthy. Mędrzec powiedział: „Królu! Oba światy są w pewnym sensie 
rzeczywiste. Ale jest też inny punkt widzenia. W świecie snu stałeś się 
żebrakiem, a na jawie jesteś królem. Istniejesz w obu światach. Oba są 
nierzeczywiste, tylko ty jesteś rzeczywisty. Jesteś absolutną rzeczywistością 
stanu snu, a także stanu przebudzenia.” 

Ekam sat – Jeden jest rzeczywisty. Prawda jest jedna, ale ma wiele 
przejawień. Jest to centralna doktryna Bhagawad Gity. 
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27. Natura prakriti 
 

Tak jak woda jest potrzebna do wytworzenia garnka z 

suchej gliny, tak połączenie Śiwa z Śakti jest potrzebne, 
aby powstało stworzenie. 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy!  
Purusza i prakriti to dwa aspekty związane ze stworzeniem. Purusza, 

pierwiastek męski, jest niezniszczalny i trwały, natomiast prakriti, 
pierwiastek żeński, ulega rozpadowi, jest nietrwały. Purusza stanowi wieczną 
rzeczywistość Boskości, jest więc Kosmicznym Świadkiem. Prakriti, czyli 
pierwotnej materii, przypisuje się matczyną konotację, co wyraża się w takich 
jej nazwach jak Bhu Mata (matka ziemia), Loka Mata (matka świata), 
Dźagan Mata (matka stworzenia) i Wiśwa Mata (matka wszechświata). 
Pierwiastek męski, puruszę, także podobnie się określa: Prana Natha (pan 
życia), Loka Natha (pan świata), Dźagan Natha (pan stworzenia), Wiśwa 

Natha (pan wszechświata). 
Aby zrozumieć prakriti, musimy znać istotę kobiecości. Stri w 

sanskrycie znaczy kobieta. Słowo stri składa się z sanskryckich spólgłosek o 
nazwach sa, która odpowiada sattwagunie, ta odpowiadającej tamogunie i 
ra – radźogunie. Zatem, esencją kobiecości jest zlepek tych trzech gun: 
sattwicznej, radźasowej i tamasowej. 

Uprzejmość, skromność i wyrozumiałość stanowią cechy sattwiczne, 
nieśmiałość, bojaźń i lenistwo to cechy tamasowe, zaś agresywność, upartość 
zawiść – cechy radźasowe. U kobiet generalnie dominują cechy sattwiczne i 
tamasowe. 

Wierzy się, że kobiety charakteryzuje abala, czyli brak sił. Uważa się je 
za nieśmiałe i zdolne jedynie do wykonywania obowiązków domowych. 
Kobiety wyklucza się z odprawiania jadźń i jag (obrządków ofiarnych), z 
wyjątkiem przypadków, gdy występują razem ze swoimi mężami. 

Jednakże odwrotne sytuacje też istnieją. Na przykład, gospodarz domu 
w grihasthaśramie (okresie życia domowego), który powinien przeprowadzić 
wiele jadźń i jag, nie może ich odprawiać pod nieobecność żony. Rama, gdy 
chciał przeprowadzić aśwamedha jadźnię (ofiarę konia) pod nieobecność 
Sity, musiał w zastępstwie małżonki wykonać jej figurę ze złota. Podobnie, 
Satja Hariśćandra mógł oddać Wiśwamitrze swoje królestwo, gdy jego 
małżonka Ćandramati była fizycznie obecna u jego boku. Charakterystyczna 
słabość (abala) przypisywana kobietom stosuje się w takim samym stopniu 
do mężczyzn. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, są konglomeratem trzech gun 
– sattwy, radźasu i tamasu – i podlegają uniwersalnym prawom prakriti 
(przyrody). Z punktu widzenia stworzenia wszyscy ludzie zasadniczo 
posiadają atrybut żeńskości. Wszystkie stworzenia doświadczają jakiejś 
słabości. Mężczyźni i kobiety w rozpaczy płaczą. Radość i smutek są im 
wspólne. Nie jest więc właściwe mówić, że kobiety są słabe, a mężczyźni – 
silni. 
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Ponadto, historia jest pełna przykładów, w których kobiety dowiodły 
swojej bohaterskości i męstwa. Anasuja uczyniła z Brahmy, Wisznu i 
Maheśwary (Śiwy) małe dzieci i ukołysała je do snu. Sumati sprawiła, że 
słońce nie wzeszło, aby zapobiec klątwie rzuconej na jej męża – klątwie,  
która mówiła, że on umrze o świcie. Sawitri pokonała Jamę, pana śmierci, i 
wskrzesiła martwego męża Satjawana. Madalasa dowiodła swojej duchowej 
pozycji i intelektualnego geniuszu przez wpojenie duchowej wiedzy swoim 
synom. Sulabha pokonała Jadźńawalkję w filozoficznej dyspucie. Jak więc 
moglibyśmy kobiety nazywać abalami, czyli słabymi istotami? W rzeczy 
samej, upaniszady, Ramajana i Mahabharata przedstawiają kobiety jako 
sabale, czyli obdarzone siłą i odwagą. 

Świat jest sceną, na której każda jednostka jest aktorem. Jednak formy 
i imiona aktorów zmieniają się zależnie od środowiska, warunków i 
okoliczności. Bhagawad Gita głosi, że boska esencja atmy jest ta sama, ale 
formy i nazwy mogą się zmieniać. Ekam sat wiprah bahudha wadanti (o 
jednej prawdzie mędrcy mówią różnie). Ekoham bahusjam (Jestem jeden; 
zapragnąłem się podzielić) – Jeden stał się wieloma. Jedność rozdzieliła się, 
stwarzając różnorodność. Naczynie zawierające wodę może być wykonane z 
mosiądzu, miedzi, srebra, złota lub innego metalu, ale odbicie słońca w tej 
wodzie jest jednakowo jasne. Podobnie, ta sama boskość jest ucieleśniona 
we wszystkich stworzeniach. 

Prakriti, czyli przyroda, jest kostiumem puruszy, pierwotnego 
pierwiastka. Szczodrością przyrody powinniśmy cieszyć się tylko z 
błogosławieństwem Paramatmy. Marny los Rawany, który ku skrajnemu 
niezadowoleniu Ramy porwał Sitę, jest dobrze znany. Ludzie o 
nieograniczonych pragnieniach nie są zdolni zrozumieć esencji atmy. 
Człowiek może dostąpić wglądu w naturę atmy tylko wtedy, gdy spali swoje 
pragnienia w ogniu mądrości. 

Istnieją cztery aśramy, czyli okresy życia: brahmaćarja (życie w 
celibacie), grihastha (życie w charakterze pana domu), wanaprastha (życie w 
leśnym odosobnieniu) i sannjasa (życie w ascezie). Są też cztery cele życia: 
dharma (prawość), artha (materialny dostatek), kama (spełnienie pragnień) i 
moksza (ostateczne wyzwolenie). Mogą one być pogrupowane parami. O ile 
w obecnych czasach artha i kama dobrze się rozwijają, dharma i moksza 
niemal zanikły. Współczesny człowiek jest złakniony bogactwa i 
przyjemności zmysłowych, a nie dba o prawość i zbawienie. Ponieważ 
dharma i moksza są jak nogi i głowa dla ciała, dzisiaj człowiek zdaje się żyć 
bez tych dwóch zasadniczych narządów. Te cztery życiowe wartości 
powinniśmy pogrupować w pary dharma-artha i kama-moksza. Innymi 
słowy, człowiek powinien zdobywać bogactwo dla wsparcia prawego życia, 
a aspirować tylko do wyzwolenia. Jedynie tak rozsądne połączenie tych 
czterech celów pozwoli człowiekowi osiągnąć spełnienie w życiu. 

W aśramie grihastha gospodarz domu angażuje się w pogoń za 
bogactwem i sławą. Na tym etapie domowego życia pani domu powinna 
grać rolę „bogini bogactwa,” stając się dozorcą zarobków męża i, jak to 
faktycznie robią kobiety, wydawać pieniądze rozważnie i mądrze. 

Ludzie, którzy z góry patrzą na kobiety i mają je w pogardzie, nie 
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potrafią docenić ich szlachetności. „Mężczyźni mogą wiele się nauczyć i wiele 
zobaczyć, niemniej są oni sługami swoich żon” – powiedział Tjagaradźa. 
Rektorzy, którzy panują nad tysiącami studentów i wyżsi urzędnicy w policji, 
którzy ochraniają społeczeństwo, w domu często boją się własnych żon! 
Każda jednostka musi podporządkować się prakriti, żeńskiemu aspektowi 
wszechświata. Śakti jest esencją żeńskiej energii, na zlekceważenie której 
mężczyzna nie może sobie pozwolić. Bhagawad Gita wielokrotnie podkreśla 
wagę aspektu żeńskości we wszechświecie. 

Sarwadźiwa namaskaram Keśawam pratigaććhati – oddawanie czci 
stworzeniom to oddawanie czci Bogu. Sarwadźiwa tiraskaram Keśawam 
pratigaććhati – obrażanie stworzeń to obrażanie Boga. Nasze święte pisma 
ciągle stwierdzają, że Bóg mieszka w każdej istocie i że można Go 
urzeczywistnić tu i teraz. Jest w zasięgu wszystkich. Prakriti jest niczym 
kszetra, czyli pole, a Paramatma – niczym kszetradźńa, czyli pan pola. 
Kszetradźńa zawiera w sobie kszetrę. Gdy ze słowa kszetradźńa usuniemy 
słowo kszetra, zostaje sylaba dźńa. Dźńa oznacza dźńanę, czyli mądrość. 
Zatem, osoba, która jest częścią prakriti, staje się panem, gdy nabywa dźńany 
i postrzega wieczną rzeczywistość Puruszy. Rozumie, że wszechświat jest 
połączeniem kszary (zniszczalnego świata) i Akszary (niezniszczalnego 
pierwiastka). Widzi ten niezniszczalny pierwiastek jako immanentny 
(tkwiący w naturze) nawet w zniszczalnym świecie. Rozwija ananja bhakti, 
czyli niezmącone wielbienie. Wykracza ponad stworzone przez człowieka 
bariery kasty, wyznania i religii. Taka osoba staje się Bogiem. 
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28. Ananja bhakti 
 

Od przebudzenia z rana do czasu położenia się do snu 

wieczorem, spędzacie czas tylko na jedzeniu i piciu. Wasze 
wysiłki są nastawione na przyziemne korzyści. Jakiej 

radości możecie oczekiwać, zapominając o lotosookim 
Panu? 

 
Śanti, czyli spokój, jest boskim atrybutem. Jest to słodka rozkosz atmy. 

Jest to cenne mienie paramahansy, czyli kogoś, kto osiągnął szczyt 
nieskalanego rozróżniania. Pokój nie może zapanować w pełnym złych 
intencji sercu samolubnego człowieka. Mogą go osiągnąć tylko ci, którzy z 
cierpliwością, wytrwałością i wyrozumiałością podążają świętą ścieżką 
duchowości. 

Do powodzenia zarówno w sprawach tego świata, jak i świata 
duchowego, potrzebny jest wysiłek. Tylko sadhana, czyli stały, 
systematyczny i nieprzerwany wysiłek, może obdarzyć wewnętrznym 
spokojem. Jednakże, aspirant duchowy na ścieżce sadhany (praktyki 
duchowej) napotyka przeszkody, które musi pokonać wytrwałością. Na 
sukhat labhjate sukham – żadna przyjemność nie może być źródłem dalszych 
przyjemności. Nie ma radości bez smutku, przyjemności bez bólu i zysku bez 
straty. Zatem, trwała radość i błogość, którymi darzy absolutny spokój 
umysłu, można osiągnąć tylko przez szczerą i skrupulatną sadhanę. 

 „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 
otworzą wam” – mówi Biblia. Słowa te niosą wspólną esencję wszystkich 
religii. Ludzie, którzy dzisiaj utrzymują, że proszą, szukają i kołaczą do drzwi, 
muszą zrozumieć, że proszą tylko przyrodę, szukają ulotnych przyjemności i 
kołaczą do bram piekła. W tej sytuacji nie mogą oczekiwać, że Bóg odpowie, 
że znajdą ścieżkę wyzwolenia albo, że otworzą im bramy nieba. Jak można 
oczekiwać, że Paramatma odpowie na modlitwy kierowane do prakriti? 

 
Ananjaś cintajanto mam je dźanah parjupasate 
teszam nitjabhijuktanam joga-kszemam wahami 

aham. 
 

(Ja noszę ciężar dobra i pomyślności tych, którzy wielbią Mnie, i tylko Mnie, 
z niezachwianym oddaniem i są zawsze do mnie przywiązani.) 

W ten sposób idea ananja bhakti została w pełni i żywo wyjaśniona 
przez Krisznę w Bhagawad Gicie. Ananja bhakti jest to niepodzielne 
wielbienie Boga połączone z pełnym poddaniem. Nie należy dzielić umysłu 
na kawałki i ofiarować Bogu tylko jeden z nich. Umysł w całości powinien 
zanurzyć się we Wszechmogącym. Kiedyś Uddhawa tak doradzał gopikom 
(pasterkom): „Nie macie pojęcia o śastrach, puranach i Wedach (świętych 
pismach). Powinniście podążać ścieżką znawców jogi i dojść do wspólnoty z 
Bogiem.” Niradźa, jedna z gopik, odpowiedziała: „Mamy tylko jeden umysł, 
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a nie ich wiele, a ten umysł odszedł wraz z Kriszną do Mathury. Nie mając 
umysłu, nie możemy cię zrozumieć!” 

Osoba o podzielonym umyśle nie może dojść do ananja bhakti. Taki 
umysł jest przeszkodą dla duchowego postępu. Koncentracja na Bogu z 
pofragmentowanym umysłem jest skazana na niepowodzenie. Zintegrowane 
wielbienie jest najłatwiejszą ścieżką do zbawienia. W rzeczy samej, ananja 

bhakta (taki wielbiciel) staje się dźiwanmuktą (wyzwolonym za życia). 
Zrozumienie istoty prakriti umożliwia zrozumienie znaczenia tajemnicy 

życia. W życiu jest siedem najwyższych wartości, mianowicie: kirti 
(reputacja), sampada (powodzenie), wak (elokwencja), buddhi śakti 
(zdolność rozróżniania), medha śakti (nadzmysłowa inteligencja), dhajrja 
(odwaga) i sahana (wytrwałość). Aby przyswoić sobie esencję boskości, 
człowiek powinien posiąść lub opanować zdolności związane z tymi 
wartościami życia. 

Wykonawca cnotliwych czynów zasługuje na szacunek i dobrą 
reputację. Dlatego należy angażować się w prowadzenie działań, które służą 
wszystkim. Łaska Boga jest największym bogactwem. Niewłaściwe jest 
przyjmować, że nagromadzone pieniądze, złoto i inne materialne dóbra 
stanowią miarę bogactwa i prestiżu. Celem życia powinno być zdobycie 
świętego bogactwa łaski Boga.  

Prawdziwa elokwencja polega na praktykowaniu umiarkowania w 
mowie. Gadatliwość, używanie obraźliwego i nieprzyzwoitego języka oraz 
utrata panowania nad sobą podczas mówienia to niektóre z potknięć, na 
jakie narażony jest język, gdy ciągle trajkoce. W rzeczywistości język jest 
przeznaczony do recytowania mocnych świętych imion Pana, takich jak 
Gowinda, Damodara i Madhawa. 

Najważniejszym spośród pięciu narządów zmysłowych jest język. 
Inaczej niż oko, ucho, nos czy skóra, które posiadają tylko jedną funkcję – 
odpowiednio: wzroku, słuchu, węchu czy dotyku, język ma do odegrania 
podwójną rolę. Ma nie tylko zdolność odczuwania smaku, ale także zdolność 
mowy. Ma on wspaniałą czujność i wytrwałość, co się przejawia w jego 
przetrwaniu wśród 36 ostrych zębów, które w każdej chwili mogą go 
niechcący zranić. Poza tym, wykazuje on ogromny szacunek do siebie i nie 
opuszcza swojego miejsca zamieszkania, ust, nawet w najtrudniejszych 
okolicznościach! Zranienie spowodowane poślizgnięciem się można wyleczyć, 
ale szkody wyrządzone przez potknięcie języka mogą być nieodwracalne. 
Właśnie dlatego język cały czas trzeba starannie kontrolować. 

Aum bhur bhuwah swah 
Tat sawitur warenjam 

Bhargo dewasja dhimahi 
Dhijo jo nah praćodajat 

Tak brzmi święta mantra Gajatri, inwokacja kierowana do Słońca o 
poprawę zdolności buddhi, czyli intelektu. Ciemność ignorancji ulega 
rozpraszaniu przez emanację z buddhi, które promieniuje tak wspaniale jak 
słońce. „Wśród zdolności, jestem buddhi” – oświadcza Kriszna w Bhagawad 
Gicie w rozdziale Wibhuti Joga. 
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Medha śakti, która także jest niezbędna dla duchowej odnowy 
człowieka, należy wyraźnie odróżnić od buddhi śakti. Buddhi to zdolność 
rozróżniania wykazywana w stosunku do odczuć i postrzegania odnoszących 
się do pięciu narządów zmysłowych: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i 
zapachu. Medha śakti jest związane z doświadczeniami nadzmysłowymi, 
postrzeganiem pozazmysłowym, intuicją i duchowością. Wykracza ono 
ponad odczuwanie i postrzeganie świata zjawiskowego. 

Człowiek powinien być odważny. Brak odwagi prowadzi do 
wątpliwości, utraty nadziei, przygnębienia i depresji. Osoba o nienagannym i 
bez skazy charakterze nigdy nie zachowa się jak przestraszona, dygocąca 
owca. Zatem, rozwinąwszy intelektualną prawość i siłę przekonania, człowiek 
powinien kroczyć naprzód i pokonywać zła i pokusy tego świata. 

Wytrzymałość, ten wzór cnót, sprawia, że człowiek pozostaje 
nieporuszony zmiennymi kolejami życia. Nie unosi się szczęśliwymi 
zwrotami wypadków, ani nie przygnębiają go przypadki tragedii. Człowiek z 
hartem ducha trwa niewzruszony wzlotami i upadkami w niekończącym się 
dramacie życia. Taka osoba z wewnętrznym spokojem jest sthitapradźnią 
przedstawioną w Bhagawad Gicie. 

W czasach Buddy żył sołtys, który gardził tym świętym i jego 
naukami. Kiedy dowiedział się, że Budda przybywa z uczniami do jego 
wioski, ten despotyczny sołtys zarządził, by wszyscy wieśniacy pozamykali 
swoje domy i powstrzymali się od dawania przybyszom jałmużny. 
Wieśniacy posłuchali go, a on sam stanął przy wejściu do swojego domu. 
Przybywszy z uczniami do wioski, Budda udał się pod dom sołtysa, aby 
poprosić o jałmużnę. Bhawati bhikszam dehi (proszę o jałmużnę) – 
powiedział. Sołtys stracił panowanie nad sobą i obrzucił Buddę licznymi 
obelgami, używając bardzo niegrzecznego języka. W chwili gdy chciał 
uderzyć mędrca, Budda uśmiechnął się i rzekł: „Mam wątpliwość. 
Przypuśćmy, że dasz mi jałmużnę, której nie przyjmę. Co wtedy zrobisz?” 
Wyniosły sołtys odpowiedział: „Zabiorę ją z powrotem.” Usłyszawszy to, 
Budda bardzo uprzejmie spytał: „Ofiarowałeś mi obelgi i kalumnie. Nie 
przyjmuję ich; musisz więc zabrać je z powrotem.” Sołtys zamilkł i spuścił 
głowę ze wstydem i wyrzutami sumienia. 

Trochę naszej wyrozumiałości i cierpliwości sprawi, że obraźliwe 
epitety naszych wrogów obrócą się przeciwko nim, tak jak list polecony 
wraca do nadawcy, gdy odbiorca go nie przyjmie. 

Wyżej wymienione siedem cech są niezbędne dla rozwoju ananja 

bhakti, więc sadhakowie muszą je pielęgnować. Kriszna powiedział do 
Ardźuny: „Jestem w tobie, a ty jesteś we Mnie. Będę w twoim widzeniu, a ty 
w Moim, jeśli bariery stojące między nami zostaną rozbite i nastanie 
duchowa bliskość. Istotą ananja bhakti jest odkrycie twojej jaźni we Mnie i 
Mnie w tobie. Ty i Ja jesteśmy jedno.” 

Iśawasjam idam sarwam – wszystko to jest zamieszkane przez Boga. 
Każda osoba jest świątynią boskiej atmy. Dlatego, jeśli ranicie innych, 
ranicie Iśwarę (Boga), który w nich mieszka. 
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29. Opanowanie 
 

Gdyby w życiu człowieka nie było chmur, trudno byłoby 

docenić prawdziwą wartość światła. Podobnie, nie ma nic 
nadzwyczajnego w tym, że szczęście wynika ze szczerego 
wysiłku. 

Edukacja bez satji (prawdy), dharmy (prawości), śanti 
(pokoju) i premy (miłości), którą człowiek by nabył, 

byłaby bezsensowna. Gdyby człowiek nie miał tych cnót, 
dobroczynność nie przynosiłaby zasług, a skutki 

wszystkich dobrych uczynków byłyby naprawdę zerowe. 
Dalej, brak tych głównych cnót u ludzi, którzy dzierżą 
władzę na świecie, sprawiłby, że nie przysługiwałoby im 

żadne niebiańskie dobro. Satja, dharma, śanti i prema 
stanowią fundamenty, na których opiera się gmach 

wielkiej rezydencji Sanatana Dharmy (odwiecznej, 
uniwersalnej religii). Co innego mogę wam uświadomić, o 
dobrzy i szlachetni ludzie, którzy się tutaj zebraliście? 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Wiedza o brahmanie jest niedostępna dla tych, którzy odrzucają 

intelekt i są rozkochani w ulotnej wiedzy. Człowiek, który stoi na brzegu 
morza i obserwuje ogłupiające zewnętrzne przejawy, widzi jedynie fale. 
Tylko odważny i wytrawny nurek, który potrafi przeszukiwać dno morza, 
znajduje tam cenne perły. Bhagawad Gita stwierdza, że wiedzy o brahmanie 
dostępują tylko osoby, które szukają atmy w najgłębszych niszach swojego 
subtelnego jestestwa. 

Na ludzkie ciało mają wpływ nieczystości związane z obecnymi w ciele 
trzema płynami ustrojowymi (wata, pitta i śleszma – wiatry, żółć i flegma). 
Podobnie, ciało subtelne, reprezentowane przez umysł, zanieczyszczają: mala, 
czyli brudne, złe myśli i skłonności, wikszepa, czyli nakładanie rzeczy 
nieistniejących na istniejące, oraz awarana, czyli zakrywanie rzeczy 
istniejących. Te trzy rodzaje nieczystości sprawiają, że człowiek nie może 
dojść do boskiej wiedzy. Dopóki w jego umyśle tkwią te zanieczyszczenia, 
nie może on zdobyć wiedzy o atmie. 

Mali można pozbyć się dzięki świętej pracy, wikszepy – dzięki 
wielbieniu, a awarany – dzięki mądrości. Gita uczy, że dobrą i świętą pracą 
możemy oczyścić nasze serca, że oddając cześć możemy osiągnąć 
niepodzielność (skupienie na jednym) umysłu i że mądrością możemy 
usunąć zasłonę ignorancji i osiągnąć jedność z Bogiem. Zatem, człowiek może 
stać się boski dzięki pracy, wielbieniu i mądrości. Jednakże, zgodnie z Gitą, te 
trzy cele, tj. oczyszczenie umysłu, jego niepodzielność i jednoczącą wiedzę o 
Najwyższym Bogu, można osiągnąć również przez praktykowanie jogi. 

Joga znaczy także samatwa, czyli opanowanie umysłu (samatwam 
joga ućjate – takie opanowanie nazywa się jogą). Ze względu na środowisko, 
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w którym obraca się zwykły człowiek, i na jego obowiązki, samatwa ma pięć 
różnych odmian. Rozróżniamy więc samatwę w odniesieniu do prakriti, czyli 
przyrody, do samadźi, czyli społeczeństwa, do dźńany, czyli wiedzy, do 
karmy, czyli działań, oraz do upasany, czyli oddawania czci. Prakritika 
samatwa to opanowanie w stosunku do prakriti, czyli rozmaitych 
naturalnych zjawisk. W zimnych porach roku, ciepło sprawia przyjemność, a 
w gorących radość sprawia nam chłód. Zatem, w różnych czasach zarówno 
gorąco, jak i zimno, przynosi nam radość. Żadne jednak nie niesie ze sobą 
nieszczęścia, chociaż niekiedy zmienna intensywność ciepła i zimna może 
przysporzyć nam pewnych niewygód. Ale są to wszystko tylko 
doświadczenia subiektywne i powierzchowne, a nie jakieś uniwersalnie 
obowiązujące rzeczywistości. Zasadniczo i gorąco, i zimno, przynoszą nam 
szczęście. 

Analogicznie, przyjemność i ból także przynoszą nam szczęście. Bez 
bólu nie można docenić prawdziwej wartości przyjemności. Radość nabiera 
większej wartości tylko w świetle cierpienia. Zatem, do przyjemności i bólu, 
czy szczęścia i nieszczęścia, powinniśmy podchodzić z nieporuszonym 
umysłem i z takim samym poczuciem nieprzywiązania. 

Jest bardzo ważne, abyśmy rozwinęli prakritika samatwę. Nabiera to 
szczególnej wagi w przypadku uczniów i studentów, którzy mają skłonność 
do impulsywnych reakcji i pozwalają powodzeniu i niepowodzeniu łatwo i 
silnie wpływać na siebie. Impulsywność jest oznaką ludzkiej słabości. Każdy 
powinien zrozumieć prawdę, że przyjemność jest tylko przerwą między 
dwoma bólami i powinien przyjmować troski i zmartwienia świata 
spokojnie i z opanowaniem. Zmienne doświadczenia przyjemności i bólu w 
rzeczywistości popychają nas w kroczeniu ścieżką prawości. 

Następna jest samadźika samatwa, czyli opanowanie, jakim człowiek 
powinien wykazywać się będąc integralną częścią społeczeństwa. 
Społeczeństwo bowiem także wystawia człowieka na dwojakie 
doświadczenia radości i smutku. Na przykład, ze strony społeczeństwa 
przychodzi tak pochwała, jak i potępienie. Pochwała i potępienie są niczym 
dwie strony monety i zawsze jedno prześladuje drugie. Żadne z nich nie 
powinno nas niepokoić. Pochlebstwa i obwinianie powinniśmy traktować 
jako czynniki postępu. 

Gdy kopiemy studnię, wybrana z dołu ziemia tworzy kopiec obok niej. 
Ziemia w kopcu jest tą samą, która znajdowała się wykopanym dole. 
Pochwała i oszczerstwo są jak ten kopiec i dół i mają zasadniczo to samo 
pochodzenie. Rozumiejąc to, powinniśmy wyszkolić umysł tak, by rozwinąć 
opanowanie w stosunku do relacji ze społeczeństwem i życia w nim. 

Trzecia odmiana opanowania, jaką powinniśmy w sobie rozwijać, to 
dźńana samatwa. Polega ona zasadniczo na rozpoznaniu tożsamości atmy, 
która przenika wszystkie istoty, niezależnie od kasty, koloru skóry czy 
wyznania. Religie mogą być różne, ale wszystkie one prowadzą człowieka do 
tego samego celu – do Boga. Ubrania mogą być różne, ale tkanina jest ta 
sama. Ozdoby mogą być różne, ale złoto jest to samo. Krowy mogą mieć 
różne ubarwienia, ale mleko jest jedno. Żarówki mogą mieć różne moce, 
rozmiary i barwy, ale elektryczność, która je zapala, jest ta sama. Podobnie, 
istnieją miriady dźiw (ludzi) i zwierząt, ale znajdująca się w nich siła życiowa 
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jest zasadniczo ta sama. Urzeczywistnienie tego jednoczącego aspektu 
stworzenia to dźńana samatwa. 

Prowadzenie prawych i świętych działań bez przywiązania, nie bacząc 
na to, czy skutki będą dobre, czy złe, stanowi ducha karma samatwy, czyli 
opanowania w działaniu. Wreszcie, bhakti samatwa (opanowanie w 
wielbieniu) zawiera się w zrozumieniu prawdy, że Iśwara (Bóg) przenika 
cały wszechświat i że jest On wszystkim, ucieczką wszystkich. Twam ewa 

sarwam mama dewa dewa (Ty jeden jesteś moim najwyższym bogiem) to 
wołanie osoby obdarzonej opanowaniem w wielbieniu. 

Wielbiciel może osiągnąć bhakti samatwę tylko wtedy, gdy jego 
bhakti (oddanie) jest stałe, trwałe i niezachwiane. Miłość płynąca do Boga 
powinna zawsze pozostawać taka sama i być stała. Kriszna w Bhagawad 

Gicie oświadczył: 
 

Ananjaś cintajanto mam je dźanah parjupasate 
teszam nitjabhijuktanam joga-kszemam wahami 

aham. 
 

(Ja noszę ciężar dobra i pomyślności tych, którzy wielbią Mnie, i tylko Mnie, 
z niezachwianym oddaniem i są zawsze do mnie przywiązani.) 

Tego rodzaju ananja bhakti, czyli niepodzielne oddanie, jest wynikiem 
opisanych pięciu odmian samatwy (opanowania). Samatwa powinna być 
zawsze, wszędzie i we wszystkich sytuacjach niezachwianie zachowywana i 
rozwijana. 

Słowo manawa ma trzy sylaby: ma, która oznacza ignorancję, na, 
która oznacza zaprzeczenie ignorancji, i wa, która odnosi się do zdolności do 
osiągania boskiej wiedzy. Jeśli człowiek ma zasługiwać na tę nazwę, 
powinien być wolny od ignorancji. 

Bhagawad Gita zawiera świętą tradycję ducha. Kriszna przez Ardźunę 
przekazał ludzkości sedno przesłania Gity. Uczynił to na polu bitwy o godz. 
10:30 przed południem w dniu karttika bahula amawasja (o nowiu księżyca 
w miesiącu karttika kalendarza księżycowego, na przełomie października i 
listopada). Był to dzień, w którym zaczynała się wielka bitwa Mahabharaty. 
Dziesięć dni później, gdy Bhiszma padł w walce, Sandźaja informował króla 
Dritarasztrę o przebiegu bitwy. Dhritarasztra spytał:  

Dharma-kszetre Kuru-kszetre samaweta jujutsawah  
mamakah Pandawaś ćajwa kim akurwata Sandźaja?  

co znaczy „Zgromadziwszy się na świętym polu Kurukszetry, aby walczyć, co 
zrobili moi synowie i synowie Pandu, o Sandźajo?” 

Był to dzień margaśira śuddha ekadaśi (11 dnia przybywającego 
księżyca, tj. po nowiu, w miesiącu margaśira, następnym po karttika). 
Niektórzy uważają ten dzień za Gitadźajanti, czyli dzień, w którym Kriszna 
przekazał przesłania Gity Ardźunie. Jednak był to dzień, w którym Sandźaja 
relacjonował Dritarasztrze przebieg bitwy. Gita w rzeczywistości została 
przekazana Ardźunie w dzień karttika bahula amawasja. 

Dlaczego Kriszna wybrał dzień amawasji (nowiu księżyca) na 
rozpoczęcie bitwy, a wiec także na nauczanie Gity? Normalnie w dniu 
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amawasji nie robi się niczego pomyślnego. Przykłady bosko enigmatycznych 
postępowań Kriszny występują też w innych epizodach Jego życia. Takim 
jest sam dzień asztami (ósmy), w którym się urodził. Kriszna urodził się 20 
lipca 3227 r.p.n.e. o godz. 3 rano. Bitwa Mahabharaty odbyła się w roku 3141 
p.n.e., gdy Kriszna miał 86 lat. Przez te 5119 lat, jakie upłynęły od bitwy 
Mahabharaty, przesłanie Gity trafiło do każdego zakątka świata. 

Dzisiejsi uczniowie i studenci z wygodnictwa zapominają o nakazie 
angażowania się w ananja ćinta (stałego pamiętania), ale łakną joga kszemy. 
Pan zapewnia, że dopatrzy waszej jogi i kszemy. Joga to prapti (dostąpienie) 
nieosiągalnego, którym Pan powinien was obdarzyć, podczas gdy kszema 
jest doświadczaniem czegoś, co się wam prawowicie należy. Oto stosowna 
ilustracja. Czytając książkę, trzymacie w niej pięciorupiowy banknot. Z 
czasem zapominacie o nim. Kiedyś później potrzebujecie pięciu rupii, więc 
prosicie o nie przyjaciela, który was odwiedził. Przyjaciel przypadkiem bierze 
tę książkę do rąk, znajduje w niej pięć rupii i przekazuje je wam. Pieniądze są 
faktycznie wasze, a przyjaciel dał wam to, co w istocie jest wasze. Tak samo, 
radość znajduje się wewnątrz was, chociaż nie jesteście tego świadomi. 
Sadguru (prawdziwy nauczyciel) jest tym przyjacielem, który pomaga 
wydobyć ten ukryty w waszym sercu skarb szczęścia. 

„Obowiązek bez miłości jest żałosny. Obowiązek z miłością jest 
pożądany. Miłość bez obowiązku jest boska.” Obowiązek implikuje przymus, 
podczas gdy miłość jest spontaniczna i wyraża się bez zewnętrznych 
nacisków. Wszystkie wasze dźapy (recytacje), dhjany (medytacje) i inne 
działania niosące zasługi będą daremne, gdy nie będziecie pielęgnować 
uniwersalnej i bezinteresownej miłości. 

Nawet gdy Bogu ofiarujecie tylko listek (patram), kwiat (puszpam), 
owoc (phalam) albo kroplę wody (tojam), a zrobicie to w duchu oddania i 
poddania, skutek będzie niezmiernie pozytywny. 

Słuchaliście tych nauk Gity przez około miesiąc. Samo słuchanie nie 
posłuży jednak niczemu dobremu. Śrawana (słuchanie) powinna być 
uzupełniona o mananę (rekapitulację) i nididhjasanę (przyswajanie). 
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30. Wibhuti joga a praktyczne życie 
 

Kto sprawia, że słońce regularnie wschodzi i zachodzi 

oraz codziennie przemierza niebo? 
Kto sprawia, że gwiazdy, które skrzą się nocą na niebie, 
znikają w dzień? 

Kto sprawia, że bóg wiatru bez chwili wytchnienia 
podtrzymuje miliardy żywych istot na całym świecie? 

Kto stworzył strumyk, który nieustannie szemrze płynąc 
krętym korytem? 

Dlaczego więc człowiek stworzył bariery kasty, 
wyznania i bogactwa? 
Czcij Go, Pana Wszechświata, do którego poleceń 

wszyscy muszą się stosować. 
Nie zaprzeczaj istnieniu Pana tylko dlatego, że Go nie 

widzisz. Twoja ignorancja pozbawia cię wizji Boga, tak 
jak dzienne światło pozbawia cię widoku gwiazd. 

 
Ucieleśnienia miłości! 
Bhagawad Gita przez tysiąclecia szerzyła doniosłe ideały boskiego 

życia. Jest to niemający sobie równych duchowy tekst, który przyniósł 
Bharatowi (Indiom) wielką sławę. Otrzymanie Bhagawad Gity przez Bharat 
stanowiło szczególne jego wyróżnienie. Gita jest wyjątkowym duchowym 
poematem, w swej metafizycznej treści niedoścignionym wśród wszystkich 
tekstów innych krajów. 

Niestety, dzisiaj wzrasta złe pojmowanie przesłania Gity. Niektórzy 
mówią, że Gita uczy ścieżki działania, czyli karma margi. Inni zapewniają, że 
ona głosi wyłącznie ścieżkę oddania, czyli bhakti margę. Jest też spore grono 
tych, którzy utrzymują, że jest to traktat dotyczący tylko ścieżki mądrości, 
czyli dźńana margi. Tak więc, różni ludzie, zależnie od ich subiektywnych 
doświadczeń i zdolności pojmowania, rozwijają różne ideologie oparte na 
naukach Gity. 

Gita nie rozróżnia pod względem kasty, wyznania, społeczności, 
narodowości, ani płci. Jest wszechstronnym świętym pismem wykraczającym 
poza wszystkie stworzone przez człowieka bariery i ma uniwersalne 
znaczenie. Wszystkim tym, którzy studiują ją w duchu wielbienia, odsłania 
znaczenie własnej dharmy, czyli obowiązku (swadharmy). 

Dharmakszetre Kurukszetre… – tak zaczyna się pierwszy werset Gity. 
Pierwszym słowem jest tu dharma. Ostatnie słowo Gity w ostatnim jej 
wersecie (Jatra jogeśwarah Kriszno … dhruwa nitir matir mama) to mama 
(mój). Połączeniem mama i dharma jest mama dharma, co znaczy własna 
dharma, czyli swadharma. Zatem, Bhagawad Gita uczy każdą osobę zasad 
jej własnej dharmy. 

Gitę wypowiada Kriszna. Jednakże Kriszna jest tym, który też 
wysłuchał i zapisał Gitę. To stwierdzenie może być dla was zaskoczeniem. 
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„Czy to nie Ardźuna, wysłuchiwał Gity? Czy Ardźuna może być Kriszną? Czy 
to nie Wjasa napisał Gitę? Czy Wjasa może być Kriszną?” – możecie pytać. 
Odpowiedzi na te pytania są bardzo proste i dał je sam Kriszna! 

„Pandawanam Dhanańdźajah,” czyli „Wśród Pandawów Ja jestem 
Ardźuną” – powiedział Kriszna w dziesiątym rozdziale Gity zatytułowanym 
Wibhuti Joga. Ponadto, jedno spośród dziewięciu imion, które nosi Ardźuna, 
Dźajakriszna (Zwycięski Kriszna) przyrównuje go do Kriszny (Boga). 
Ponieważ Kriszna był mocno osadzony w sercu Ardźuny i ponieważ istniała 
między nimi pełna duchowa empatia, jest jak najbardziej właściwe mówić, 
że Kriszna nie tylko wypowiedział Gitę, ale także był osobą, która jej 
wysłuchała. 

Kriszna utożsamiał się także z Wjasą. „Wśród munich (mędrców) Ja 
jestem Wjasą” – powiedział. Poza tym, Pan mieszka w sercach mędrców. 
Dlatego też całkowicie uzasadnione jest stwierdzenie, że sam Kriszna napisał 
Gitę. W tym kontekście warto przypomnieć słowa poety Potany, w których 
oświadcza on, że Bhagawatę, którą napisał w języku telugu, ułożył Pan 
Ramaćandra. Potana był w takim stopniu pozbawiony ego, że stał się 
medium boskiej poetyckiej inspiracji. 

W rozdziale Wibhuti Joga Kriszna proklamuje swoją tożsamość z 
najlepszymi i najwznioślejszymi postaciami spośród wszystkich czujących i 
nieczujących istot w stworzeniu. Kriszna bez wątpienia jest wszechobecny i 
przenika cały wszechświat. Niemniej, utożsamia siebie tylko z najlepszymi, 
wyróżniającymi się i najwyższymi spośród rozmaitych istot, zarówno 
ożywionych, jak i nieożywionych. „Jestem Himalajami wśród gór, Gangesem 
wśród rzek, Wasudewą wśród Jadawów, drzewem pipal (figowcem 
pagodowym) wśród drzew, lwem wśród zwierząt, krową wśród bydła, 
Prahladą wśród demonów, kobrą królewską wśród węży i garudą (orłem) 
wśród ptaków” – oświadczył, gdyż jest On całościową inkarnacją o 
najwyższej doskonałości. 

Kriszna stwierdził, że jest praną, czyli siłą życiową, we wszystkich 
istotach. Głowa ma dla człowieka wielkie znaczenie, a po niej – ciało. Ale 
ciało i głowa nie wystarczą, gdyż aby mogły funkcjonować, musi być jeszcze 
prana, owy élan vital (motor napędowy życia). Mówi On: „Jestem praną we 
wszystkich dźiwach (istotach).” Kriszna jest praną dla ciała fizycznego, tak 
jak mumukszatwa, czyli pragnienie wyzwolenia, jest praną, czyli siłą 
życiową, dla wszystkich duchowych dążeń, z których nitja-anitja pariśilana 
(rozróżnianie rzeczywistego od nierzeczywistego) można porównać do głowy, 
a samę (tolerancję), damę (wytrzymałość) i inne cnoty – do ludzkiego ciała. 

W Wibhuti Jodze Kriszna mówi też, że jest światłem (dźjoti), 
powodzeniem (ajśwarją), odwagą (dhajrją) i błogością (anandą). Boskie 
wypowiedzi Kriszny powinny inspirować uczniów i studentów do 
prowadzenia właściwych działań w ich codziennym życiu. Bóg przejawia się 
w postaci boskiej emanacji, dlatego musimy jak najlepiej wykorzystać to 
boskie światło mądrości. Także na planie fizycznym musimy zapewnić 
zdrowe utrzymanie ciału, przebywając w dobrze oświetlonym i czystym 
miejscu. 

Ajśwarja należy do boskich wibhuti (przejawów mocy Pana). Dlatego 
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powinniście starać się zachować boską naturę ajśwarji przez właściwe 
wydawanie pieniędzy i korzystanie z bogactwa oraz szerząc dharmę 
(prawość). Niewłaściwe korzystanie z pieniędzy jest złem i prowadzi do 
grzechu. Jeśli dzisiejsi studenci rozwijają złe myśli i zwyczaje. dzieje się tak 
dlatego, że mają za dużo pieniędzy. Powinniście być ostrożni w wydawaniu 
pieniędzy i redukować wydatki. Gdy na swoje wydatki potrzebujecie dziesięć 
rupii, proście rodziców tylko o dziewięć. Jeśli natomiast poprosicie o 
pięćdziesiąt rupii, właściwie wydacie tylko dziesięć i roztrwonicie pozostałe 
czterdzieści, rujnując siebie. Powinniście przyjmować, że pieniądze są równie 
cenne jak krew i rozważnie nimi gospodarować. Pieniądze można będzie 
uważać za ajśwarję, czyli boskie wibhuti, tylko wtedy, gdy będziecie je 
wydawać właściwie i na wspieranie dharmy. W przeciwnym wypadku, 
będzie je można uznać tylko za dar diabła! 

Odwaga, czyli dhajrja, jest też boskim wibhuti. Prawdziwą odwagą 
jest dhajrja, która pochodzi z praktykowania dharmy (prawego 
postępowania) i z błogosławieństwa Boga. Wszystkie inne formy odwagi, 
takie jak ta oparta o fizyczną lub intelektualną sprawność, są bezużyteczne. 
Fizyczna i umysłowa sprawność, władza ekonomiczna i społeczne wpływy 
są niczym przelotne chmury. 

Ciało ma umożliwiać człowiekowi prowadzenie świętych działań i 
spędzać czas w taki sposób, by sam czas, ten ostateczny niszczyciel, został 
przez niego unicestwiony. To przejście do stanu nieśmiertelności następuje 
dzięki duchowej ewolucji. Tak jak minerały stały się drzewem, drzewa 
doprowadziły do powstania zwierząt, a niższe zwierzęta wyewoluowały do 
postaci człowieka, człowiek także powinien dalej ewoluować, by w końcu 
stać się Bogiem. 

Mukti, czyli wyzwolenie, to osiągnięcie i doświadczenie czystej, 
absolutnej Błogości. Niektórzy ignoranci myślą, że mukti osiąga się po 
śmierci lub w którymś przyszłym życiu. Ten prostacki pogląd bierze się z 
bardzo błędnego pojmowania mukti. Mukti w rzeczywistości oznacza 
wolność od przywiązań, z czego wynika wznoszenie z niższego do wyższego 
stanu. Jest to skutek procesu transcendentalnej (pozadoświadczalnej) 
ewolucji, dzięki której człowiek staje się Boski. Wasza matka wyzwala was z 
głodowych skurczów żołądka, dając wam jedzenie, a lekarz wyzwala z 
cierpienia wywołanego przez chorobę, aplikując jakieś lekarstwo. Nie mogą 
to jednak być przykłady prawdziwego wyzwolenia. Jedzenie i lekarstwa są 
tylko środkami uśmierzającymi i mają za zadanie tymczasowo uśmierzyć 
wasz ból. Prawdziwe wyzwolenie osiągniecie wtedy, gdy połączycie się z 
Wszechmogącym i doświadczycie absolutnej Błogości. 

Czy zabijecie węża uderzając w mrowisko, w którym się kryje? Czy 
przywary człowieka znikną, gdy ukarze się ciało? Czy ktokolwiek zdobywa 
wiedzę o Jaźni przez samą rezygnację z jedzenia i picia? Jak można przyswoić 
sobie naukę o Jaźni bez poznania siebie? Dlatego najpierw próbujcie 
zrozumieć, kim jesteście. Musicie wiedzieć skąd przyszliście i dokąd 
zmierzacie. Gdy wysyłacie list, na kopercie wypisujecie adres „od” i adres 
„do” i dopiero wtedy wrzucacie go do skrzynki pocztowej. Gdy list nie 
zawiera tych adresów, na poczcie najprawdopodobniej znajdzie się w koszu 
na śmieci. Wasze życie jest jak koperta listu – musicie znać nazwisko 
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nadawcy, jak i odbiorcy, gdyż w przeciwnym wypadku zginie na śmietnisku 
doczesności. 

Tak więc, musicie wiedzieć skąd przyszliście, czym jesteście i dokąd 
zmierzacie. Innymi słowy, powinniście zrozumieć swoje boskie pochodzenie, 
swoją boską naturę i swoje boskie przeznaczenie. Musicie dążyć do powrotu 
do duchowego nieba, z którego przyszliście. Pochodzicie z atmy, jesteście 
zasadniczo atmą i musicie urzeczywistnić swoją tożsamość z atmą. 
Poświęćcie swoje zdolności na realizację tej wzniosłej prawdy o własnej 
boskości. 

Człowiek powinien uświadomić sobie to, że jego związki z rodziną i 
przyjaciółmi oraz wszystkie jego doczesne przywiązania opierają się przede 
wszystkim na fizycznym ciele. Mąż i żona, zanim się poślubią, są sobie obcy. 
Przed ślubem nie ma żadnego związku męża i żony. Podobnie, nie może 
istnieć miłość między dzieckiem i matką przed urodzeniem tego dziecka. 
Związek dziecka z matką pojawia się dopiero po tym, jak dziecko się urodzi. 
Wszystkie przyziemne więzi są ulotne. Atma, którą w rzeczywistości jesteście, 
nie ma rodziców ani innych krewnych. Aby urzeczywistnić tę prawdę, że 
jesteście atmą, musicie posiąść duchową wiedzę (adhjatmika widję). 

Świecka wiedza jest niewątpliwie potrzebna do zapewnienia przeżycia, 
ale duchowa wiedza jest niezbędna, jeśli cel życia ma być spełniony. 
Duchową wiedzę można porównać do ogromnego oceanu, podczas gdy 
rozmaite gałęzie świeckiej wiedzy są niczym rzeki, które ostatecznie z nim się 
łączą. Duchowość pozwala jednostce na zharmonizowanie oddzielnych 
składników jej psychiki w całościowe doświadczenie immanentnej 
(wrodzonej w wszechświat) Boskości. Świecka wiedza natomiast przyniosła 
odczłowieczenie i fragmentację ludzkiej osobowości. 

Oto mała ilustracja. Dziesięciu studentów specjalizuje się w różnych 
gałęziach medycyny. Jeden zostaje okulistą, drugi kardiologiem, a inny 
laryngologiem. Zostają więc specjalistami na różnych polach. Nabywają tak 
głębokich umiejętności w swoich specjalnościach, że nie potrafią postrzegać 
pacjenta jako harmonijną, integralną osobowość i nie są w stanie zadbać o 
jego ogólne dobro. Każdy specjalista przeprowadza operacje, dzięki którym 
pacjent zostaje wyleczony z dolegliwości zaliczanej do jego własnego zakresu 
ograniczonej wiedzy. Żaden z nich nie może w pojedynkę zapewnić 
pacjentowi pełnego zdrowia. Cała ich specjalizacja nastawiona jest tylko na 
ich własne jednostkowe powodzenie. Wiwisekcja ludzkiego ciała na wiele 
części dla medycznych celów została dokonana z zamysłem rozwijania 
samolubnych interesów niewielu. 

Musimy zrozumieć boską makrokosmiczną zasadę, która rządzi i 
reguluje wszystkie mikrokosmiczne składniki wszechświata. Gdy widzicie 
szmatkę w jej całej rozciągłości, wiecie, że jest to, powiedzmy, chusteczka do 
nosa. Ale gdy widzicie tylko część tkaniny, czy możecie wiedzieć, że jest to 
chusteczka? Tak więc, powszechna skłonność do specjalizacji we współczesnej 
edukacji prowadzi do atomizacji ludzkiej psychiki. 

„Po co studiować i faszerować umysł wszelkiego rodzaju bezużyteczną 
wiedzą, a potem umrzeć w ignorancji, by ponownie wielokrotnie się 
odradzać? Zdobądź wiedzę, która uczyni cię nieśmiertelnym” – powiedział 
filozof i poeta Vemana. Możecie dobrze orientować się w doczesnej wiedzy, 
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ale bez wiedzy o Jaźni, pozostaniecie ignorantem. Człowiek prowadzi 
poszukiwania w świecie na zewnątrz siebie, ale nie potrafi znaleźć swojej 
prawdziwej jaźni wewnątrz siebie – niczym osoba, która szuka czegoś w 
pokoju, a nie potrafi zobaczyć siebie. Szukajcie wewnątrz, urzeczywistnijcie 
Jaźń, która tam mieszka i wtedy doświadczajcie Błogości Boga. 

Błogość, czyli ananda, jest boskim wibhuti. Właśnie dlatego mówi się: 
szczęście to jedność z Bogiem. Waszą prawdziwą naturą jest błogość. 
Pamiętajcie o tym i zawsze bądźcie radośni. Ponury umysł ciągle daje 
schronienie złośliwości i zazdrości. Boskość nie może zamieszkać w tak 
grzesznym umyśle. Wesołość jest pierwszą oznaką duchowości. Zatem, 
starajcie się zawsze być radośni. Żyjcie w zadowoleniu i z radością, przez co 
zdobędziecie prawo do doświadczania Boskości, która jest najwyższą 
Błogością. 

Dźwięk, czyli śabda, to także wibhuti. Boskość opisuje się jako śabda 

brahma maji, czyli jako immanentną (obecną w sposób wrodzony) w 
dźwięku. Korzystajcie ze swojej zdolności mówienia w sposób, który przystoi 
waszemu boskiemu statusowi. Nie pozwalajcie swojemu językowi oddawać 
się złym rozmowom czy obrzucaniu innych obelgami i nie nadużywajcie 
danego przez Boga daru mowy. 

 
Ucieleśnienia miłości, uczniowie i studenci! 
Przebywaliście tutaj już przez miesiąc i przyswajaliście sobie wzniosłe 

ideały kultury i duchowości Indii. Mam nadzieję, że zabierzecie te przesłania 
ze sobą i będziecie żyć, wszędzie dając przykład swoim rówieśnikom. Dzięki 
widji (edukacji) zyskujecie winaję (pokorę). Pokora przynosi zasługi, dzięki 
którym zdobywacie bogactwo. To bogactwo musicie wykorzystywać na 
wspieranie dharmy, co przyczyni się zarówno do materialnej pomyślności, 
jak i duchowego wzrostu. 

 
Uczniowie i studenci! 
To wręcz nieszczęście, że dzisiaj edukacja sprawia, iż młodzież staje się 

niezdolna so bezinteresownej służby na rzecz ich ojczyzny. Nowoczesna 
edukacja masowo produkuje bezużyteczne stopnie i dyplomy, które na rynku 
pracy służą tylko za miski żebracze. Nadawajcie swojemu życiu sens przez 
nabywanie wiedzy duchowej. 

Pamiętajcie o swoim wielkim dziedzictwie starożytności i czcijcie 
swoich rodziców jako ucieleśnienia Boga. Dla was wasza matka i ojciec są 
Bogiem. Nie przyprawiajcie ich teraz o zmartwienia, gdyż w późniejszym 
życiu wasze dzieci na pewno przyniosą wam utrapienia. Na tym świecie na 
wszystko jest reakcją i odbiciem. Kochajcie swoich rodziców i służcie im z 
oddaniem za poświęcenie, jakiemu się dla was poddają i dla własnego dobra 
w przyszłości. Bądźcie dobrzy, czyńcie dobro i dostrzegajcie dobro – oto droga 
do Boga! 
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31. Satjam wada, dharmam ćara 
 

Drzewa dają schronienie wszystkim, niezależnie od kasty 

czy wyznania, głosząc, że wszyscy ludzie są równi. Rośliny 
uczą nas nie przejmować się zbytnio ciałem, a ptaki, które 
zadowalają się pożywieniem zdobytym na dany dzień, 

mówią, abyśmy nie martwili się o jutro. Także przez swoją 
śmierć ptaki udzielają nam lekcji o przemijalności tego 

świata. Matka natura nawołuje do porzucenia 
przywiązania do siebie samego i własnego doczesnego 

mienia. Zaprawdę, natura jest szkołą, w której człowiek, 
nauczany przez największego sadguru, Boga, może nabyć 
boskiej mądrości. 

 
Ucieleśnienia Miłości! 
Programy ekonomiczne i socjalne promują materialny dobrobyt i 

niewątpliwie są potrzebne na tym świecie. Jednakże pierwszorzędne 
znaczenie dla duchowego dobra i uświęcania człowieka ma charakter i 
moralność. Dla wszystkich ludzi duchowość jest tchnieniem życiowym. 
Kultura Indii jest oparta na duchowości i wartościach etycznych. Naszym 
najważniejszym obowiązkiem jest docenić wielkie znaczenie naszej 
starożytnej kultury i tradycji oraz przystosować je do potrzeb obecnego 
wieku. Kultura i tradycje Indii przeszły próbę czasu. Te uświęcone czasem 
tradycje stanowią źródło szczęścia w naszym praktycznym życiu. 

System nauczania, który nie uwzględnia wzniosłych ideałów 
duchowości i naszej starożytnej kultury, nie może prawdziwie wspierać 
społecznej harmonii. Jesteśmy świadkami społecznego zamętu i degradacji 
ludzkiej osobowości właśnie z powodu rzucającego się w oczy braku 
duchowych i moralnych wartości w naszej współczesnej edukacji. Dzisiaj 
człowiek rozwinął naukę i technikę, ale przez to stał się sługą mamony. 
Tryumfuje z powodu pozornych sukcesów w opanowywaniu energii 
jądrowej, a tymczasem żyje jak moralny karzeł. 

Kultura jest krwią życia społeczeństwa. Jest kręgosłupem kraju. Riszi 
(mędrcy) minionych czasów, którzy osiągnęli wolność od samolubstwa i 
wznieśli się ponad doczesne pragnienia, oświetlając społeczeństwo 
łagodnym światłem swojej duchowości, niosą świadectwo świętości naszej 
kultury. Nasza kultura dostarcza świętych norm zachowania, które możemy 
najlepiej uhonorować przez zastosowanie ich w praktyce życia codziennego. 

Święty związek między guru (nauczycielem) i śiszją (uczniem) został w 
Bharacie (Indiach) doprowadzony do takiej perfekcji, jak w żadnym innym 
kraju. Dotarł do nas przez wieki jako tradycja zachowana w pamięci. Słowa 
nauczyciela wypowiadane w czasie, gdy uczniowie wracali z gurukulam 
(szkoły, w której śiszjowie mieszkali ze swoim guru, służąc mu i ucząc się od 
niego) do domu były brzemienne w znaczenie. „Czcij matkę i ojca jak Boga, 
traktuj nauczyciela jak Boga i przyjmuj gościa jak samego Boga (matri Dewo 
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bhawa, pitri Dewo bhawa, aćarja Dewo bhawa, atithi Dewo bhawa)” – 
mawiał guru. 

„Satjam wada, dharma ćara (mów prawdę i postępuj prawomyślnie)” 
– to także jeden z ważnych aforyzmów wypowiadanych przez guru 
starożytnych Indii. Podkreśla on wagę satji i dharmy. Satja jest wieczną, 
absolutną i niezmienną prawdą. Dharmę często tłumaczy się jako prawość, 
ale jest ona czymś znacznie szerszym. Jest to pełen znaczenia termin 
zawierający w sobie całą filozofię i styl życia. Jest to summum bonum 
(największe dobro) etyki Indii. Śiszja, czyli uczeń, to ktoś, kto pojął istotę 
satji i dharmy dzięki stałej sadhanie, czyli praktyce duchowej. Satja i 
dharma stanowią podsumowanie kodeksu postępowania i skali wartości 
wytłumaczonych w nieśmiertelnych świętych pismach Indii. 

Gdy chcecie uprawiać paddy (ryż), musicie podjąć się wielu trudów. 
Musicie zorać pole i użyźnić glebę obornikiem i innymi nawozami. Do 
zasiewu musicie użyć dobrych nasion. Musicie ogrodzić swoje pole płotem 
dla ochrony zboża przed ludźmi i bydłem. Powinniście też okresowo pielić 
pole z chwastów i właściwie je nawadniać. Wszystkie te czynności musicie 
wykonać, aby wyhodować paddy. Ale w celu wyhodowania trawy, nie 
musicie dokładać żadnych szczególnych starań. Szkodliwe chwasty same 
rosną. Podobnie, adharma, czyli nieprawość, bez specjalnego wysiłku rośnie 
niczym trujące chwasty. Ale delikatną roślinę dharmy, czyli prawości, trzeba 
starannie pielęgnować i doglądać, aby przetrwała wśród dzikich i trujących 
chwastów adharmy. 

W celu ustanowienia i ochrony dharmy niezbędna jest specjalna 
sadhana (praktyka duchowa) i skoncentrowane wysiłki. Ciągle powinniśmy 
przypominać sobie święte stwierdzenie: dharmo rakszati rakszitah (dharma 
chroni tych, którzy chronią ją). Jednak powinniśmy też pamiętać o 
naturalnym skutku tego stwierdzenia: dharma ewa hatohanti (dharma 
niszczy tych, który niszczą ją). Tak więc, dharma nie jest tylko metafizycznym 
pojęciem, ale także potężną moralną siłą, z którą trzeba się liczyć. Ktoś, kto 
zbacza ze ścieżki dharmy, w dalszej perspektywie będzie musiał za to 
zapłacić. 

Dharma chroni świat (dharajatiti dharmaha). Dharma jest trwała i 
wieczna. Mówimy, że słońce wschodzi i zachodzi wywołując zjawiska dnia i 
nocy. Ale w rzeczywistości słońce ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. Słońce 
cały czas stoi i wiecznie świeci. Tak samo, dharma jest wieczna, niezmienna i 
niezniszczalna. W śloce (wersecie) Gity: „Jada jada hi dharmasja glanir 

bhawati Bharata… (zawsze kiedy następuje upadek dharmy, Bharato…)” 
słowo glani zostało użyte w odniesieniu do dharmy i znaczy osłabienie, 
zanik, upadek. W rzeczywistości dharma nigdy nie ulega glani, czyli 
upadkowi. Ulega mu tylko praktykowanie dharmy. Bhagawan (Bóg) 
pojawia się wtedy jako Awatar, aby ożywić praktykowanie dharmy, a nie 
dla jej ochrony, gdyż jest ona wieczna i absolutna. Odnowy wymaga tylko 
praktykowanie dharmy. 

Ramajana głosi: „Ramo wigraham dharmah (Rama jest 
ucieleśnieniem dharmy).” Ponieważ sam Bóg jest dharmą, odwracanie się od 
niej jest równoznaczne z odrzucaniem Boga. Często Bogu oddajemy cześć 
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przez obraz lub figurę. Niektórzy czczą drzewo jako Boga. Są jednak pewni 
ateiści, agnostycy, racjonaliści i humaniści, którzy czczą samą dharmę i 
podchodzą do niej tak jak do Boga. Takich ludzi nie można uważać za 
ateistów, gdyż ich pozorny ateizm jest w rzeczywistości teizmem w 
przebraniu. Ich Bogiem jest dharma i oddają jej cześć jako Bogu, który 
faktycznie jest ucieleśnieniem dharmy. Taka deifikacja dharmy sama w sobie 
jest teizmem. Z drugiej strony, wielu ludzi modli się do Boga, ale w praktyce 
zaniedbuje dharmę. Tacy ludzie nie są naprawdę bogobojnymi teistami. 

Nierzadko ludzie na tym świecie utrzymują, że są teistami, 
wielbicielami, joginami i ascetami. Wątpliwe jednak, ilu z nich naprawdę 
zrozumiało fakt, że dharma jest esencją boskości. Liczni pobożni ludzie 
chodzą na pielgrzymki do świętych miejsc i kąpią się w świętych rzekach. 
Jednakże, chodzenie na pielgrzymki nie ma sensu, jeśli charakter danej osoby 
nie poprawia się. Zamiast tracić czas i pieniądze na odwiedzanie świętych 
miejsc, ludzie powinni próbować oczyścić swoje umysły i zrozumieć boskość 
obecną w człowieczeństwie. Młodzież powinna też stale pamiętać, że 
fizyczna siła, pieniądze i popularność nie trwają wiecznie. Siła charakteru 
zawsze stoi wyżej niż pieniądz, który jest najbardziej ulotną rzeczą na 
świecie. 

Wiśwamitra prowadził wyrzeczenia, dzięki czemu zdobył 
zdumiewająco wielkie moce. Zaślepiony tymi mocami wyzwał Wasiszthę i 
doznał porażki i upokorzenia. Kaurawowie, którzy okropnie pysznili się 
swoją władzą i bogactwem, prowadzili wojnę z prawymi Pandawami, ale 
zostali całkowicie unicestwieni. Ich dynastia dobiegła haniebnego końca, 
gdyż szli ścieżką adharmy i walczyli z pełnymi cnót Pandawami. Rawana 
również zdobył kolosalne moce dzięki swoim wyrzeczeniom. Stał się jednak 
tyranem i wiódł niemoralne życie, przez co w końcu zniszczył siebie. 
Ramajana, Mahabharata i Bhagawata zawierają opowieści o wielkich 
bohaterach, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach, dlatego że 
niemoralnie i nieprawomyślnie się zachowywali. Oto dlaczego każdy 
człowiek powinien zrozumieć znaczenie dharmy i kroczyć jej ścieżką.  

W swojej młodości, gdy jesteście jeszcze fizycznie silni i umysłowo 
sprawni, powinniście pokonać sześć przywar: kamę, krodhę, lobhę, mohę, 
madę i matsarję (żądzę, gniew, skąpstwo, przywiązania, pychę i zawiść). 
Przede wszystkim jednak młoda osoba powinna nabrać ufności w siebie. 
Wiara prowadzi do miłości, miłość prowadzi do tolerancji i współczucia. Bóg 
przejawia się tym, którzy wykazują się tolerancją i współczuciem. Zatem, 
wiara w siebie ma pierwszorzędne znaczenie. Uczniowie i studenci powinni 
być pełni miłości i współczucia i dzięki temu zdobyć wielkie moralne i 
duchowe siły. 

Ideał dharmy powinien inspirować uczniów i studentów do 
uczestnictwa w działalności służebnej na rzecz społeczeństwa. Powinni stać 
się prekursorami renesansu dharmy we współczesnym świecie. Powinni 
doprowadzić do zakończenia niepokojów w społeczeństwie i ponownie 
ustanowić dharmiczny porządek. Ten olbrzymi program ponownego 
moralnego chwytania za broń trzeba traktować jako jadźnię (obrządek 
ofiarny). Jest to krucjata przeciwko złu i niesprawiedliwości. 
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Zebrani tutaj młodzi uczniowie i studenci są jak samochody 
uszkodzone w wypadkach życia. Przez miniony miesiąc te niesprawne 
samochody zostały naprawione i wyposażone w części zapasowe. Zostały też 
odmalowane. Teraz wrócą do domu ożywione szlachetnymi i świętymi 
ideami. We wszystkich ich przyszłych działaniach powinni kierować się 
trzema D: oddaniem, obowiązkiem dyscypliną (ang. Devotion, Duty i 
Discipline). 

Zaćma w oku nie bierze się z zewnątrz. Jest to wewnętrzna narośl. 
Palące się na czerwono drewno lub węgiel pokrywa warstwa rozżarzonego 
popiołu. Warstwa ta nie pochodni z zewnątrz, lecz wytwarza je samo palące 
się drewno. Rzęsa zrodzona w wodzie zakrywa jej powierzchnię. Słońce 
zamienia wodę na ziemi w parę wodną, która unosi się w górę i na niebie 
tworzy chmury. Chmury wytworzone przez słońce zakrywają słońce. 
Podobnie, ignorancja, która pojawia się w umyśle człowieka, przesłania jego 
rozróżnianie, co się dla niego źle kończy. Zaćmę w oczach usuwa się przez 
chirurgiczną operację. Mądrość jest takim instrumentem chirurgicznym, który 
usuwa złośliwą narośl ignorancji. Broń mądrości pozwala sadhace 
(aspirantowi duchowemu) pokonać ignorancję i osiągnąć oświecenie. Dojście 
do duchowego oświecenia za pomocą narzędzia mądrości jest znane jako 
wibhaga joga, w której pomocna jest stała praktyka i ceremonialne obrządki. 
Uczniowie i studenci powinni wcielić w życie przynajmniej kilka z 
nieśmiertelnych aforyzmów Bhagawad Gity, mimo że mogą nie być w 
stanie przestrzegać złożonego rytualizmu świętych pism. 

Samolubstwo jest jak balon wypełniony powietrzem. Gdy przebijecie 
balon, powietrze w środku zmiesza się z powietrzem na zewnątrz. Gdy upuści 
się ego, jego miejsce zajmie altruistyczna miłość. Kochajcie wszystkich i 
rozwijajcie uniwersalne współczucie. Miłość do siebie powinna ewoluować 
w boską miłość, która jest najwyższą formą miłości. Powinniśmy wznosić się 
od niższego stanu miłości do wyższego, tak jak wznosimy się z niższego 
poziomu prawdy do wyższego. Boskość możecie osiągnąć tylko przez 
altruizm. 

Powinniśmy całkowicie zapomnieć o pomocy udzielonej innym oraz 
szkodzie doznanej ze strony innych. Nie rozpamiętujcie doznanych ran, ani 
nie oczekujcie uznania czy odpłaty za usłużenie innym. Gdy oczekujecie 
dobrych skutków ze swoich czynów, będziecie musieli przygotować się też na 
przyjęcie złych skutków. 

Glina i woda zostały stworzone przez Boga. Garncarz używa ich do 
lepienia garnków. Wy macie boskie pochodzenie a po matce i ojcu 
odziedziczyliście swoją osobowość – całość swoich fizycznych, mentalnych i 
duchowych charakterystyk. To oni są odpowiedzialni za wasze narodziny i 
wychowanie. Dlatego powinniście ich wielbić, uszczęśliwiać i bez zastrzeżeń 
spełniać ich życzenia. Oni kochają was niezależnie od waszych życiowych 
sukcesów i porażek. Kochają was mimo waszych wad i słabostek. 
Rodzicielska miłość jest najczystszą i najbardziej bezinteresowną postacią 
miłości. W miłości, jaką rodzice darzą dzieci, przejawia się świętość i czystość. 

Uczniowie i studenci powinni iść za przykładem ryb. Ryba usuwa z 
wody wszystkie nieczystości. Powinniście być aktywni w społeczeństwie. 
Nie powinniście unikać socjalnych i obywatelskich obowiązków i 
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powinniście stać się odpowiedzialnymi obywatelami. Musicie oczyszczać 
społeczeństwo z całego jego zła i stać się architektami nowego socjalnego 
porządku.  

Młodzi ludzie powinni współpracować ze sobą we wszystkich 
szlachetnych przedsięwzięciach. Powinni tworzyć zrzeszenia w celu 
propagowania socjalnej sprawiedliwości. Przez prawie trzydzieści dni 
mieszkaliście razem i uczestniczyliście w programach socjalnej służby. 
Zgromadzeni tu młodzi ludzie muszą dalej umacniać osobiste relacje i 
okresowo je odnawiać, gdyż nie jest to przypadkowy zbiór uczniów i 
studentów. Zebraliście się tutaj dzięki zasługom zdobytym w poprzednich 
życiach. To wielkie wyróżnienie, że mogliście się tu spotkać i uczestniczyć w 
tej letniej szkole. W nadziei, że wcielicie w życie przynajmniej kilka z 
ideałów, które tu poznaliście, błogosławię wam wszystkim, abyście zaznali 
materialnego i duchowego dobrobytu. 
 


