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1. Celem edukacji jest charakter 
 

Możesz osiągnąć biegłość w naukach ścisłych, wyróżniać się wśród 

uczonych, 

Walczyć odważnie w bitwach, 

Urodzić się władcą i rządzić królestwami 

I ofiarować niewypowiedziane ilości złota i bydła na cele dobroczyn-

ne. 

Możesz potrafić zliczać gwiazdy na niebie, 

Nazwać wszystkie gatunki istot żywych, 

Studiować osiem działów uczoności
1
, 

A nawet podróżować na księżyc, 

Ale czy możesz panować nad ciałem i zmysłami, 

Uspokoić umysł i zwrócić go ku wnętrzu, 

Oraz rozwinąć mocne i bezinteresowne serce? 

 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Studenci, nauczyciele i sponsorzy edukacji! 

Światem rządzi nauka i technika. Po pierwsze, naukowcy uczynili zdumiewa-
jące postępy w dziedzinie plastików, elektroniki i komputerów, energii 
atomowej i badań przestrzeni kosmicznej. W kosmos wysłano satelity. Nieo-
graniczony czas, wysiłki i pieniądze przeznaczono na badania energii 
atomowej, ale nie ma z tego odpowiednich korzyści. W dążeniu do prześci-
gnięcia jeden drugiego w osiągnięciach, naukowcy odstawili na bok 
moralność i ludzkie wartości. Po drugie, mamy polityczne i finansowe zabu-
rzenia. Ludzie kłócą się i prowadzą wojny na tle religijnym i narodowym. 
Przywiązanie do rodziny i władzy nie ma granic. Regionalne różnice i nie-
nawiść dzielą świętą starożytną ziemię Bharatu (Indii) na kawałki. 
Gwałtowne rozruchy studentów przekroczyły wszelkie granice. Doszło do 
tego, że nauka znaczy wszystko, a moralność upadła. Co jest przyczyną tak 
wielkiego regresu w tych dwóch aspektach? 

 

Ludzkie wartości dzisiejszą pierwszą potrzebą 

Czego człowiek powinien dzisiaj pragnąć? Potrzebujemy pełnych cnót i bez-
interesownych chłopców i dziewcząt. Potrzebujemy bohaterów, którzy są 
gotowi poświęcić się dla dobra ojczyzny. Niestety, ludzie błędnie liczą na 
szczęście z bogactwa i wygód. W rzeczywistości, ziemskie rzeczy nie przyno-
szą szczęścia. Jeśli ktoś odczuwa z nich radość, jest ona tylko tymczasowa. 

Chatrapati Shivaji2 miał bogactwa i władzy pod dostatkiem. Jakie więc 
znaczenie ma jego poddanie Samaratha Ramdasowi3 i poproszenie o pokie-
                                                           
1
 Osiem tekstów Paniniego traktujących o gramatyce sanskrytu uważanych za rozstrzygające odniesienia do 

tego języka. Nie należy ich mylić z ośmioraką ścieżkę radźa jogi mędrca Patańdźalego. 
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rowanie? Królowi Dźanace4 także wiodło się dobrze pod materialnym wzglę-
dem. Dlaczego więc szukał ucieczki u mędrca Jadźńawalkji5? Od czasów 
starożytnych, nawet najpotężniejsi władcy chodzili do eremitów bez grosza, 
aby zyskać spokój i bezpieczeństwo. Spokój, tę pierwszorzędną potrzebę 
człowieka, można zdobyć tylko przez atma dźńanę

6. 

Ważne jest, aby studenci zrozumieli, dlaczego w społeczeństwie zanikła 
moralność i duchowość. Za ten zanik odpowiadają: wykształcenie bez charak-
teru, nauka bez ludzkich wartości, handel bez etyki i polityka bez prawdy. 
Studenci mają obowiązek rozwijania patriotyzmu i przywracania zapomnia-
nych wartości. Dzisiejsza edukacja czyni człowieka sprytnym, ale nie wpaja 
cnót. Studenci, nie praktykując ludzkich wartości, zamieniają swoje głowy 
(mastakam) na książki (pustakam). Nie ma korzyści z przekształcenia głowy 
w książkę lub odwrotnie. Doceńcie ścieżkę prawdy i pokażcie ją w życiu 
codziennym. Jak możemy rozwinąć ludzkie wartości? 

Grzesząc z powodu utraty strachu przed grzechem, 

Przyjmując ścieżkę pozbawioną miłości do Boga, 

Ludzie zniszczyli swoje ludzkie cechy. 

Oto przyczyna niepokojów na świecie. 

Człowiek musi wypełnić swoje serce miłością do Boga (dajwa priti), stra-
chem przed grzechem (papa bhiti) i przestrzegać moralności w społeczeństwie 

(sangha niti). Zamiast ograniczać się do dumy ze swojego stanu lub prowin-
cji, rozwijajcie miłość do ojczyzny i pracujcie dla pomyślności kraju. 

Dzisiejsze kształcenie rozwija spryt, 

Ale ani śladu cnót. 

Możesz opanować milion dziedzin, 

Ale jakie owoce to przyniesie bez moralności,  

Jaki będzie z tego pożytek? 

„Właściwym przedmiotem studiów człowieka jest sam człowiek”. Jedność 
myśli, słów i czynów jest najważniejsza. Świat może odnieść korzyść tylko z 
tych, którzy w swoim postępowaniu wykazują człowieczeństwo, a nie z tych, 
którzy są ludźmi jedynie z nazwy. Naukowcy i politycy stwarzają dla mło-
dzieży tego kraju wiele destrukcyjnych precedensów. Świat nie potrzebuje 
sloganów wypisywanych na ścianach, oświadczeń polityków i przemówień 
wygłaszanych z wysokich trybun. Świat potrzebuje ludzi przepojonych pra-
wością. Wszystko, czego się uczymy, musi znajdować odbicie w zachowaniu. 
Dzisiejsze życie opiera się na ostentacji, wydatkach i wygodach. Problemy 
ludzkości można rozwiązać nie za pomocą pieniędzy czy nauki, ale przez 

                                                                                                                                                                                     
2
 Założyciel królestwa Maratha w zachodnich Indiach w XVII w. 

3
 Wielki wielbiciel Pana Ramy ze stanu Maharasztra. 

4
 Król Mithili w starożytnych Indiach, teść Pana Ramy.  

5
 Wielki mędrzec, któremu przypisuje się pewne działy Wed. 

6
 Wiedza o Jaźni. 
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samą ludzkość. Ludzie muszą się przetransformować, by żyć jak ludzkie isto-
ty, gdyż obecnie żyją jak demony, jak zwierzęta. 

 

Edukacja musi rozwijać bezinteresowność 

Studenci, wy edukację postrzegacie jako sposób na zapewnienie sobie pracy. 
Edukację i pracę musimy rozdzielić. „Edukacja powinna służyć całemu życiu, 
a nie zaspokajaniu potrzeb bytowych.” Zwierzęta i ptaki także czują głód i 
starają się zapełnić swój żołądek. Samo utrzymywanie się przy życiu nie 
wystarczy. Musimy zrozumieć sekrety życia. Naukowcy głoszą wiedzę o 
utrzymywaniu się przy życiu, ale nie o życiu. Ludzkie narodziny są boskie. 
Nie bacząc na świętość naszych narodzin, aspirujemy do przyjemności świa-
ta. 

Doczesne wygody są potrzebne, ale życie nie powinno być poświęcane na 
pogoń za nimi. Przyziemne przyjemności ulegają zmianom i destrukcji. Lu-
dzie muszą umrzeć, ale ideały są nieśmiertelne. Studenci nie powinni 
ograniczać się tylko do pielęgnowania ideałów, ale powinni rozpowszechniać 
je na świat. 

Indie od czasów starożytnych szerzyły niekończący się strumień atma dźńa-

ny.  Ale dzisiaj widzimy, że w Bharacie, w miejscu narodzin duchowości, 
ludzkimi umysłami rządzą niezgoda, fałsz, niesprawiedliwość i diabelskie 
cechy. Studenci są spadkobiercami tych problemów i tylko oni mogą je 
rozwiązać. 

Studenci, ucieleśnienia miłości! Napełnijcie swoje serca postanowieniem 
poświęcenia życia ojczyźnie. Egoizm wam nie przystoi. „Ryba jest lepsza niż 
ktoś samolubny!” (gra ang. słów fish i selfish). Ludzie nie są zdolni do wyru-
gowania niegodziwości i niemoralności ze społeczeństwa, gdyż działają 
samolubnie. Miłość trzeba rozwinąć, a serce poszerzyć. 

Miłość żyje dawaniem i przebaczaniem. 

Ego żyje braniem i zapominaniem. 

W spadku po starożytnych Bharatijach (Hindusach) mamy 18 puran
7. Ich 

esencja to: „Zawsze pomagaj, nigdy nie rań.” Przestrzegajcie tych zasad bez-
względnie. Lekceważąc te drogowskazy, ludzie z każdym krokiem zniżają się 
do nieprawości. Prawdy brakuje w każdym stwierdzeniu. Z każdym spojrze-
niem ubywa miłości.  Przy każdym pragnieniu odsuwa się zdolność 
przewidywania. Każda ambicja jest samolubna. Nigdzie nie widać idei, które 
promują długoterminowy postęp. Boska świadomość w ludzkości jest uśpio-
na, podczas gdy w umysłach dominują różnice oparte o religie i kasty. 
Przywiązanie i nienawiść panoszą się na świecie. Dzisiaj na świecie ludzkie 
cechy zostały naprawdę doszczętnie zniszczone. Potrzebujemy jakości, a nie 
ilości. Łyżeczka krowiego mleka jest użyteczna. Po co komu całe beczki oślego 
mleka? 
                                                           
7
 Sedno Wed napisane dla laików w postaci przypowieści przez mędrca Wjasę. 
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Pieniądze są pożądane, ale w pewnych granicach 

Pieniądze, pieniądze, pieniądze... Zarabianie (sampadana) nie jest tak ważna 
jak wartości ludzkie i tradycje (samskaram). Nadmiar pieniędzy ogłupia 
ludzi. Zawsze radzę studentom, aby zarabiali tyle, ile jest konieczne na co-
dzienne życie. Nah śrejo nijamam wina – bez ograniczeń nie może być 
postępu. Temperatura naszego ciała wynosi 98,4ºF (36,9ºC). Wskazanie 99ºF 
(37,2ºC) oznacza gorączkę. Nasze oczy mogą widzieć tylko ograniczone natę-
żenie światła. Nadmierna jasność spali siatkówkę. Ciśnienie krwi jest 
normalne przy odczycie 120/80 mmHg. Odstępstwa od tych wartości sygnali-
zują problemy z sercem. 

Tak, wiedźcie niezależne życie, aby uniknąć polegania na innych – pieniądze 
są rzeczywiście niezbędne. Ale to, co „wykształceni” ludzie robią, by zdobyć 
pieniądze, naprawdę zaskakuje. Nawet niepiśmienni wieśniacy mają poczu-
cie poświęcenia, natomiast ludzie wykształceni takiego poczucia nie mają 
wcale. Tam, gdzie jest więcej uniwersytetów i szkół prawniczych, tam mamy 
do czynienia z powszechniejszym niekulturalnym zachowaniem i większą 
niesprawiedliwością! W odległych wioskach i lasach, gdzie nie ma takich 
instytucji, ludzie wiodą pokojowe i proste życie. 

Co jest przyczyną tak okropnego stanu moralności w naszym kraju? Samo-
lubne pragnienia rosną bez granic. Mniej bagażu to większa wygoda. 
Ograniczajcie przyjmowane obowiązki i pragnienia. Pieniądze są jak buty. 
Gdy buty są za duże, nie możemy chodzić, gdy są za ciasne, sprawiają ból. 
Zarówno nadmiar jak i niedobór pieniędzy jest niepożądany. Miejcie ich tyle, 
ile potrzebujecie. Oto sposób na spokój. Spokój jest wewnątrz nas, a nie na 
zewnątrz. Nie szukajcie spokoju w tytułach i stanowiskach. 

Jaki pożytek z całego twojego wykształcenia? 

Kto może zmienić przeznaczenie wypisane na twoim czole? 

Gdy tylko złe pomysły wstępują do twojego umysłu, 

Twoja inteligencja wysycha niczym staw latem. 

Edukacja nie oznacza zbierania w głowie faktów o świecie. Loka samasta 

sukhino bhawantu – niech wszyscy na świecie będą szczęśliwi. Gdy wszyscy 
są szczęśliwi, wasze szczęście jest automatycznie zapewnione. Ludzie wy-
kształceni dbają jedynie o siebie i swoje rodziny, a nie o społeczeństwo. Czy 
możemy istnieć niezależnie od społeczeństwa? Nasze życie jest splecione ze 
społeczeństwem. Tylko dobro społeczeństwa jest naszym dobrem. Podróż 
życia zaczyna się od jednostki, ale musi postępować do rodziny, a potem do 
społeczeństwa – od „ja” do „my.” 

 

Kim jestem? 

Czym jest to „ja”? Fonetycznie w języku angielskim istnieją dwa jego rodzaje: 
jednoliterowe I (ja) i wymawiane tak samo trzyliterowe eye (oko). Eye to 
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ciało, a I – dusza. Nie jesteście ciałem, zmysłami, ani umysłem. To tylko 
narzędzia. Korzystając z nich, opierajcie swoje życie na I. 

Jest tu wielu nowych studentów. Studenci! Od przebudzenia do ponownego 
snu mówicie: „Mój dom, mój samochód, moje spodnie, moja koszula, moja 
książka, ...” Wszystko jest „moje, moje, moje.” Kim jesteście? Nie widzę stu-
dentów, którzy zadają sobie pytanie: „Kim jestem?” Gdy mówicie „moje 
ciało,” znaczy to, że jesteście różni od ciała. Kim więc jesteście? Dopytujcie się 
w ten sposób, a zaświta w was podstawa duchowości. 

 

Doskonalcie swoją wiedzę 

Nauka uczyniła postępy, ale ignorancja też odpowiednio wzrosła. Postępo-
wały razem, równoważąc się nawzajem. Całe życie człowieka rozwija się w 
oparciu o wiedzę. Jak używa się tej wiedzy? Gdy nabierzecie wprawy we 
właściwym korzystaniu z wiedzy, życie stanie się dobrze wyważone. W 
przeciwnym wypadku, gdy „zabijecie” wiedzę (gra ang. słów skill i kill w 
odniesieniu do wiedzy), równowaga zostaje zakłócona. Dzisiaj studenci 
„zabijają” zdobytą wiedzę. W jaki sposób? 

Nie patrz na zło – patrz na to, co jest dobre. 

Nie słuchaj zła – słuchaj tego, co jest dobre. 

Nie mów zła – mów to, co jest dobre. 

Nie myśl źle – myśl o tym, co jest dobre. 

Nie czyń zła – czyń to, co jest dobre. 

Złe spojrzenia, złe myśli, zła mowa, zła praca – oto jak „zabija się” wiedzę. 
Dźihwe rasagne, madhura prijatwam, satjam hitam twam paramam wada-

mi – język musi wypowiadać słowa słodkie, zgodne z prawdą i dobroczynne. 
Nasz język jest święty. Nie powinniśmy pozwalać, by tworzyły się na nim 
złe słowa, szczególnie słowa źle oceniające innych. Nie powinniśmy mówić o 
błędach czy wadach innych, wyśmiewać ich lub umniejszać im. Jeśli to moż-
liwe, pomagajcie innym. Jeśli zaś nie możecie pomagać, siedźcie cicho, nie 
szkodząc nikomu – już samo to jest wielką pomocą!  

Brahmaćarja
8 jest fundamentem na całe życie. Etap głowy rodziny jest jak 

ściany. Wanaprastha, mieszkanie w lesie, stanowi dach. Podobnie, ufność w 
siebie jest fundamentem, zadowolenie z siebie – ścianami, poświęcenie siebie 
– dachem, a samorealizacja – życiem. Cztery etapy życia zależą od fundamen-
tu. Nasze życie może być przepełnione szczęściem i spokojem tylko wtedy, 
gdy te początkowe lata zostaną dobrze wykorzystane. 

Studenci, wcielajcie w życie zasady, które tutaj poznajecie i transformujcie 
siebie w przykładnych mężczyzn i kobiety. Nauka i technika są bardzo po-
trzebne. Nauka nie jest zła, ale jest źle wykorzystywana. Nóż możecie użyć 

                                                           
8
 Pierwszy z czterech etapów życia: brahmaćarja – uczeń, do 25 roku życia, grihastha – głowa rodziny, wiek 25 – 

50 lat, wanaprastha – mieszkaniec lasu, 50 – 75 lat i sannjasa – prowadzący wyrzeczony tryb życia. 
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do pokrojenia owocu, albo do podcięcia komuś gardła. Wina leży po stronie 
ręki, a nie noża. Nauka jest w podobnej sytuacji. 

Nauka, nauka, nauka... Nauka bez wsparcia duchowości jest ślepa i kaleka. 
Naukę i duchowość musimy postrzegać jako coś pozytywnego i negatywne-
go i korzystać z nich w sposób harmonijny. Nauka daje światowe szczęście, a 
duchowość – szczęście w życiu przyszłym. Nauka jest niekompletna, gdyż nie 
obejmuje umysłu i atmy. Nauka to tylko wiedza, zbiór faktów... to „gaz.” 

Człowieka nazywa się maniszi 9od słowa manas, czyli umysł. Umysł posia-
dający zdolność rozróżniania powinien odróżniać rzeczy trwałe od 
tymczasowych. 

Dzisiaj mamy pięć rodzajów wiedzy. Pierwszy to wiedza książkowa, którą 
można znaleźć wszędzie. Później zmienia się ona w wiedze powierzchowną. 
Każdy posiada te dwa rodzaje wiedzy, ale trzeci rodzaj, wiedza ogólna, jest 
zerowy! Czwarty rodzaj, wiedza rozróżniająca, jest używany, ale w niewła-
ściwy sposób. Dzisiaj używa się „indywidualnego rozróżniania,” które można 
ująć w pytanie: „Czy jest to wygodne i korzystne dla mnie i mojej rodziny?” 
To nie jest dobre podejście. Musimy stosować „fundamentalne rozróżnianie”: 
„Czy jest to dobre dla mnie, dla mojej rodziny, dla świata? Czy jest to praw-
da?” Tylko w obecności takiego rozróżniania może zrodzić się piąty rodzaj 
wiedzy – wiedza praktyczna. 

Praktyczna wiedza jest rzadkością. Ludzie angażują się w długie dysputy w 
oparciu o wiedzę książkową i powierzchowną. Gdy jedna osoba mówi „tak,” 
inna mówi „nie.” Życie spędzamy na tak płytkim myśleniu. Musimy wejść 
głęboko w życie! Musimy stawiać czoła wszystkiemu! 

Życie jest wyzwaniem, podejmij je! 

Życie jest grą, graj w nią. 

Życie jest miłością, ciesz się nią. 

Życie jest marzeniem, urzeczywistnij je. 

 

Panujcie nad zmysłami 

Musimy przeciwstawiać się życiowym sytuacjom! Nasze sumienie będzie 
tryskać zadowoleniem tylko wtedy, gdy stawimy czoła i pokonamy okolicz-
ności. Musimy kroczyć ścieżką, która daje zadowolenie sumieniu. Studenci są 
zainteresowani jedynie w zadowalaniu swojej świadomości, a nie sumienia. 
Sumienie jest naszą prawdziwą mocą, siłą i świadomością. Ono się nie zmie-
nia i wykracza poza zrozumienie. Jak naukowcy, którzy nie rozumieją nawet 
samych siebie, mogą pojąć cokolwiek o sumieniu? 

Nawet Churchill oświadczył: „Naukowcy dzisiaj usilnie starają się zrozumieć 
wszystko, ale nie czynią żadnych wysiłków, by zrozumieć siebie.” Naukowcy 
wytężają się, aby zapanować nad wszystkim na zewnątrz, ale nie potrafią 
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zapanować nad swoimi zmysłami. Właśnie to radził Hiranjakaśipu jego 
młody syn Prahlada10: 

Ojcze, który zapanowałeś nad wszystkimi światami, nie 

możesz zapanować nad własnym umysłem i zmysłami. 

„Ojcze, podbiłeś światy, a nawet podporządkowałeś sobie pięć żywiołów 
przyrody. Ale twoje zmysły i twój umysł wykraczają poza twoje panowanie. 
Co więc są warte twoje niekwestionowane moce?” 

Tak więc, dla studentów najważniejsze jest panowanie nad zmysłami. Świat 
obfituje w przemoc tylko dlatego, że studenci są niewolnikami swoich zmy-
słów. Musimy być „panami,” a nie „niewolnikami.” Kiedy możemy stać się 
panami? Tylko po opanowaniu zmysłów. 

 

Nadmiar wolności jest szkodliwy 

Studenci! Młodzi uczniowie mają czyste serca. Tylko z powodu wadliwego 
systemu edukacji zbaczają na destrukcyjne ścieżki. Uczniowie są bezintere-
sowni i święci. Rodzice w domu i nauczyciele w szkołach sprowadzają ich na 
manowce. To, że rodzice są przywiązani do swoich dzieci, jest naturalne, ale 
powinno to mieścić się w jakichś granicach. Rodzice muszą być zawsze czujni 
w stosunku do zachowania swoich dzieci. Dzisiejsi rodzice sami nie wiedzą, 
czym jest właściwe postępowanie. Jak więc mogą kierować dziećmi? Dlatego 
mamy zbyt dużo wolności. Tak, wolność jest pożądana, ale jaka wolność? 

Skutkiem mądrości jest wolność, 

Skutkiem kultury jest doskonałość, 

Skutkiem wiedzy jest miłość, 

Skutkiem edukacji jest charakter. 

Tak, talki rodzaj wolności jest na pewno warty zachodu. Ale dając dzieciom 
swobodę robienia tego, co im się podoba, pozwalając na powrót do domu o 
godzinie 1 lub 2 w nocy bez wypytywania, co robili, rodzice doprowadzają 
do całkowitego ich upadku. Studenci nie wykazują właściwego zachowania 
ani dyscypliny. Ale nie jest to całkowicie ich wina. Przesadna miłość rodzi-
ców jest pożywką dla ich krnąbrności. 

 

Służcie swojej ojczyźnie 

Studenci, starajcie się okazywać swoją czystość w każdej dziedzinie działal-
ności. Nie studiujcie dla samych pieniędzy. Studiujcie dla własnej satysfakcji. 
Służcie swojemu krajowi, służcie swojemu krajowi, służcie swojemu krajowi. 
Jest to absolutnie niezbędne. Wyjazd do Iranu, Iraku, do Niemiec, do USA 
lub Japonii zaraz po otrzymaniu dyplomu inżyniera czy nauk medycznych 

                                                           
10

 Hiranjakaśipu – wróg Pana Narajany, który na wiele sposobów próbował zabić własnego syna, Prahladę, 
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jest zdradą ojczyzny! Musicie służyć Matce Indii, w której się urodziliście i 
która was wychowała. Każda osoba powinna służyć swojemu krajowi. Czy 
byłoby właściwe opuścić własną matkę i inną kobietę traktować jako matkę?  

Dźńani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi 11– matka i ojczyzna są cenniej-
sze niż samo niebo. 

Co stanie się z naszym narodem, jeśli wszystkie wykształcone dzieci wyjadą 
za granicę? Większym spokojem będziecie się cieszyli zarabiając tutaj setki, 
niż zarabiając setki tysięcy w innym kraju. Ma to związek z moralnością. 
„Pieniądze przychodzą i odchodzą, a moralność przychodzi i wzrasta.” Stu-
denci, rozwijajcie patriotyzm. Jeśli nie macie miłości dla własnego kraju, jak 
możecie kochać własne ciało? Kraj (deśa) i ciało (deha) są wzajemnymi 
odbiciami. Nie musimy wyjeżdżać za granice i żebrać o środki na przeżycie! 
Tego, co jest dostępne w Bharacie, nie ma nigdzie indziej. 

Kochanie Matki Indii to nie żaden wstyd! Od czasów starożytnych tylko 
Indie szerzyły na całym świecie duchowość i wiedzę z rozmaitych dziedzin. 
Ale obecnie Hindusi są w tak godnym pożałowania stanie, jak nieświadomy 
swojej siły słoń. Słoń trzęsie się ze strachu na widok małego żelaznego pręta 
pokazywanego przez jego pana. Podobnie my stajemy się ofiarą atrakcji, 
atrakcji, atrakcji... Pociągają nas pieniądze i blask obcych krajów. Nie, nie – 
nie potrzebujemy tych atrakcji. 

 

Umysł decyduje o zniewoleniu i wyzwoleniu 

Nie trzeba nam różnorakich „informacji.” Potrzebujemy „transformacji.” W 
tym zawiera się różnica między edukacją świecką i duchową. Nauka to pa-
trzenie na zewnątrz, a duchowość – do wewnątrz. Jaka korzyść z patrzenia na 
zewnątrz? Nawet zwierzęta doświadczają świata przez pięć zmysłów: zmysł 
wzroku, słuchu, smaku, i powonienia. Musimy rozwijać widzenie wewnętrz-
ne. W każdej sytuacji musimy dokonywać introspekcji, brać pod uwagę 
wewnętrzne odczucia: „Czy jest to właściwe, czy niewłaściwe?” Tylko nasz 
umysł odpowiada za zniewolenie i wyzwolenie. 

Studenci! Wasze serce można porównać do zamka. Nie da się go otworzyć 
żadnym kluczem, z wyjątkiem umysłu. Gdy włożycie klucz umysłu do tego 
zamka i obrócicie „w prawo,” on się otwiera. Gdy obrócicie w przeciwną 
stronę, zamek serca zamyka się. Gdy zwracamy nasze widzenie ku światu, 
rozwijamy przywiązania. Gdy zwracamy je ku boskości, skutkiem jest nie-
przywiązanie. Tak więc, przy naszym przywiązaniu i wyzwoleniu liczy się 
tylko kierunek tego zwrotu, podczas gdy zamek i klucz pozostają te same. 
Rozwijajcie w sobie wewnętrzne widzenie. Tym jest prawdziwa edukacja. 

Tak, świecka edukacja jest niezbędna. Nie każę wam z niej rezygnować. 
Wszystko, co robicie, róbcie ze śraddhą (oddaniem). „Tajemnicą szczęścia jest 
nie robienie tego, co lubicie, lecz lubienie tego, co robicie.” Każdy czyn musi 
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być przesycony miłością. Jeśli powiecie: „Mogę z miłością robić tylko to, co 
lubię robić,” będzie to złe podejście. Cokolwiek robicie, natchnijcie to zainte-
resowaniem i miłością. Każdą pracę postrzegajcie jako czynność duchową, 
jako ofiarę. Wtedy praca przekształca się w oddawanie czci. Tak należy służyć 
narodowi i ustanawiać właściwe przykłady służące rozwojowi Indii. 

 

Czcijcie swoich rodziców 

Studenci! Za swoje narodziny, za wychowanie, za wykształcenie w Bharacie – 
za wszystkie te bezcenne dary musicie przynosić dobre imię swoim rodzicom. 
Nasza kultura naucza czterech ważnych zasad: 

Matri Dewo bhawa – traktuj matkę jak Boga, 
Pitri Dewo bhawa – traktuj ojca jak Boga, 

Aćarja Dewo bhawa – traktuj nauczyciela jak Boga, 

Atithi Dewo bhawa – traktuj gościa jak Boga. 

Obojętnie jaką zajmiecie pozycję w życiu, nawet jeśli zostaniecie premierem 
kraju, ciągle pozostajecie synem swoje matki. Po pierwsze więc, kochajcie i 
szanujcie matkę. Po drugie, szanujcie ojca. Świat nie uhonoruje kogoś, kto nie 
szanuje własnych rodziców. 

Studenci! Każdy z was musi usiąść na osobności i rozmyślać w tej ważnej 
sprawie: „Pożywienie, krew i głowa” (gra ang. słów: Food, blood i head) to 
dary od rodziców. Wynika stąd przede wszystkim konieczność wdzięczności 
rodzicom. Ale gdzie nie spojrzę, widzę studentów, którzy nie okazują tej 
wdzięczności! Rodzice także spełniają zachcianki dzieci zamiast wskazywać 
ten niedostatek w ich charakterze. Dzieci traktują rodziców jako „przyjaciół”! 
Rodzice nie powinni pozwalać na takie zachowanie. Dlaczego? Ponieważ to 
tylko zaszkodzi przyszłości ich dzieci. 

Wiem, że zabieram wam mnóstwo czasu, ale chcę powiedzieć wam o jeszcze 
jednej ważnej sprawie. Mogliście słyszeć o poecie Premachandzie12. Z jego 
życia można przytoczyć pouczający przykład. Miał on dwóch synów studiu-
jących w Allahabadzie. Pewnego dnia Premchand z żoną planowali pojechać 
do Nainitalu. Do synów powiedzieli: „Musicie przyjść na stację kolejową i 
pożegnać nas.” W odpowiednim czasie obaj zjawili się na stacji. Starszy syn 
pokłonił się nisko do stóp rodziców i powiedział: „Namaste

13, ojcze. Nama-

ste, matko.” Drugi syn podszedł arogancko z rękami w kieszeniach i 
powiedział: „Jak się macie mamo i tato?” (Śmiech.)  Nie pokłonił się i nie 
okazał szacunku. Premchand był wstrząśnięty, ale milczał na ten temat, 
rozmawiając tylko o ich studiach i zdrowiu. Pociąg ruszył. Starszy syn stał z 
szacunkiem na peronie trzymając złożone dłonie aż pociąg nie odjechał. 
Młodszy syn wołał: „Pa, pa!” 
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W pociągu Premchand był bardzo niespokojny. Chodził nerwowo tam i z 
powrotem. Jego żona spytała: „Co cię dręczy?” On wyjaśnił: „Nie zauważy-
łaś? Nasz młodszy syn nie okazał nam szacunku?” Żona odrzekła: „Biedny 
chłopiec. On jest młody i niedoświadczony. Dlaczego go winisz? Po co 
przejmować się taką drobnostką?” 

Premchand położył się. Przed zaśnięciem powiedział żonie jeszcze raz: „Nasz 
młodszy syn nie okazał nam szacunku.” Nie mógł myśleć o niczym innym. 
Mówił o tym zdarzeniu jeszcze przy wielu okazjach. Żona zawsze odpowiada-
ła, broniąc syna: „Nie zrobił nam żadnej krzywdy. Powinieneś przestać tym 
się przejmować.” Premchand mówił zdecydowanie: „Myślisz, że chodzi mi o 
mnie? Nie. Takie zachowanie zagraża jego własnej przyszłości.” 

Bezpieczną i spokojną przyszłością może cieszyć się tylko student, który 
okazuje szacunek swoim rodzicom. Ta prawda przejawiła się dobitnie w życiu 
synów Premchanda. Starszy syn pozdawał z honorami swoje egzaminy w 
wyznaczonym czasie, został sędzią w Wysokim Sądzie w Allahabadzie. W 
mieście wszędzie, gdzie się udawał, ludzie mu się kłaniali. Młodszy syn 
pracował jako urzędnik także w Allahabadzie. Zamiast przyjmować wyrazy 
szacunku, sam musiał kłaniać się każdemu! Widzicie? Ten, który okazywał 
szacunek rodzicom, zasłużył na szacunek wszystkich. Ten, który nie potrafił 
uszanować rodziców, musiał kłaniać się wszystkim. Jest to nieuchronne 
prawo, którego nikt nie może zmienić. 

Przede wszystkim szanujcie rodziców, niezależnie od posiadanych dyplomów 
i stanowisk. Rodzice mogą dawać wam swobodę na skutek ich przywiązania. 
Kochajcie ich i okazujcie im szacunek, ale nie nadużywajcie swobody. Z ich 
punktu widzenia, otrzymaliście od nich pewne przyzwolenia. Z waszej per-
spektywy, możecie użyć tej wolności konstruktywnie. Szanujcie rodziców. 

Przez te dwa tygodnie uczcie się właściwego myślenia, mówienia i działania 
w różnych sytuacjach. W nadziei i z błogosławieństwami, że przyswoicie 
sobie święte ideały, kończę mój dyskurs. 

[Na życzenie Swamiego zaśpiewano hymn narodowy Indii, Dźana gana 

mana.] 

 

20 maja 1991 r. 
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2. Wedyjskie dziedzictwo Indii 
 

Stwórca jaśnieje we wszechświecie, 

A wszechświat odbija się w Stwórcy 

Bóg i stworzenie są wiecznie związani jako przyjaciele. 

Słowa Sai niosą prawdę. 

 
Ziemia i słońce 

Iśawasjam idam dźagat – cały ten świat mieści się w Bogu. Świat to miejsce, 
gdzie się rodzimy, dorastamy i umieramy. Fundamentem świata jest ziemia. 
Wiatr (powietrze) ciągle wnika we wszystkie miejsca, bez chwili odpoczynku. 
Ale dla ludzi jest niewidoczny. W ciągu dnia odbywa się praca, podróże i 
dbanie o ciało. Nocą przyroda spokojnie śpi. W dzień można oglądać światło, 
a nocą jest ciemno. Ważne jest, aby dostrzec związek światła i ciemności. 

Spójrzcie w górę, a zobaczycie wspaniałe słońce na tle błękitnego nieba. Na 
tym nieograniczonym niebie jest tylko jedno słońce, które śle olśniewające 
światło. Na tym świecie w każdej chwili podejmuje się działania. Dobre 
czyny, obowiązki, narodziny, umieranie, śluby, obchody ... – takie działania 
ludzie prowadzą nieustannie, oscylując między radością i smutkiem. Schemat 
ten powtarza się be końca.  

Głód dotyka człowieka już od samego urodzenia. Zaraz po odcięciu pępowi-
ny dziecko płaczem domaga się pokarmu. Przestaje płakać, gdy poda się mu 
miód, glukozę lub mleko. Zatem pierwszą napotykaną trudnością jest zaspo-
kajanie głodu. Środkiem na to zaspokojenia jest pożywienie. Pożywienie 
uzyskujemy dzięki wodzie. Wprawdzie wynaleziono maszyny i komputery, 
ale tylko pożywienie i woda zaspokajają głód. Ziemia przyjmuje ofiarę z 
wody i dostarcza ludziom zboża. 

 

Ewolucja ludzkiego intelektu 

Ponieważ ludzie uprawiali ziemię, liczba mieszkańców wzrosła. Rozwinęło 
się rolnictwo, hodowla bydła i miasta. W społeczeństwie dokonał się postęp 
dzięki zrozumieniu natury i wykorzystaniu jej do zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Ludzie zaczęli gromadzić różne artykuły na swoje codzienne 
potrzeby. Odkryli kilka tajemnic przyrody. Dalszy postęp pokazał, że to, co 
już wiedzą, jest za mało w porównaniu z tym, co winni jeszcze odkryć. 

Ludzie nie mogą stworzyć ziemi lub wody. Gdy dwie gałęzie drzewa ocierają 
się o siebie, powstaje ogień. Ludzie nie wprowadzili ognia do drewna. Ogień, 
chociaż tkwi w gałęzi, ochrania ją i nie spala jej. Jest to coś, co wykracza poza 
możliwości ludzi. Oni, dostrzegając to, stopniowo zrozumieli, że istnieje moc, 
która jest niewidzialna, niesłyszalna i wykracza poza zdolności umysłu. 
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Mantra Gajatri 

Aby coś zrozumieć, niezbędne jest bezpośrednie doświadczenie. Ludzie zaczęli 
dociekać, szukając sposobu na bezpośredni dowód istnienia tej nadludzkiej 
mocy. Zaczęli wierzyć, że słońce jest jednym z takich dowodów istnienia 
boskości. Bez słońca nie byłoby światła. Dla uprawy zbóż i dla żywych istot 
niezbędny jest wodór. Energia słońca pochodzi z wodoru i helu. Świat nie 
mógłby istnieć bez tych dwóch pierwiastków. Dlatego ludzie myśleli, że 
słońce jest bezpośrednio postrzegalnym Bogiem. Wtedy wykryto też kilka 
subtelnych tajemnic odnoszących się do słońca.  

W ten sposób boga słońca zaczęto uważać za przewodnie bóstwo mantry 

Gajatri. Dhijo jo nah praćodajat – nasze intelekty muszą jaśnieć tak jak słoń-
ce – takie modlitwy składano. Ludzie oddawali cześć Gajatri jako Matce 
Wed, wzywając boga słońca przez mantrę Gajatri. 

Mantra Gajatri nie dotyczy jakiegoś konkretnego okresu czasu, konkretnego 
kraju, ani konkretnej klasy ludzi. Fraza Bhur bhuwah swaha odnosi się do 
wszystkich trzech czasów – przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Tylko 
światło rozprasza ciemność. Bhargo dewasja dhimahi (oczyść nas i daj nam 
oświecony intelekt) – aby rozproszyć ciemność ignorancji, wywołuje się boga 
słońca. 

 

Bóg a liczby 

Z czasem ludzie zaczęli uczyć się liczb. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć – z tych dziesięciu liczb 1 jest liczbą pier-
wotną. Wszystkie pozostałe są tylko jej połączeniami. Dwa jest 1 powtórzone 
dwa razy; dziewięć to dziewięciokrotne powtórzenie jedynki. Zdano sobie 
sprawę z tego, że wszystkie liczby są odmiennymi formami liczby 1. 

Zatem Ekam sat wiprah bahudha wadanti – jedna jest prawda, ale mędrcy 
opisują ją różnorako. Ludzie zrozumieli, że podstawa kryjąca się za stworze-
niem jest jedna, chociaż wszyscy postrzegają je jako rozmaitość form. Wedy 

wyrażają tę ideę jako Eko’ham bahusjam – Jam jest jeden, niech stanę się 
wieloma. Żadna inna liczba nie może istnieć bez liczby jeden. Nawet przez 
matematykę ludzie doszli do prawdy, że Bóg jest jeden. 

 

Znaczenie imion Boga 

Tak więc, ludzie mocno wierzyli, że we wszechświecie istnieje wszechmocna 
Siła, która jest „Jedna bez drugiej.” Odkryto, że ta pojedyncza moc przyjmuje 

wielorakie imiona i formy i przenika wszechświat. Wedy głosiły tę prawdę 
słowami: Iśawasjam idam dźagat (Pan mieści się w tym świecie).  

Ludzie starożytnych Indii nazywali tę moc Aditja. Nazwa ta oznacza jednego 

z dwunastu aditjów, mianowicie Wisznu. Wisznu nie jest po prostu czterorę-
ką istotą trzymającą konchę, dysk, buławę i lotos. Jest to wszechobecny 
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pierwiastek. Naturalnie, z czasem mocy tej przypisaliśmy tę formę. Wisznu 
znaczy wszechobecność. 

Dlaczego Aditję uważamy za tego, który kryje się za całym kosmosem? Roz-
ważmy naczynia wykonane ze srebra, złota, mosiądzu, miedzi i gliny. Gdy są 
napełnione wodą, we wszystkich można zobaczyć odbicie słońca. Naczynia 
mogą się różnić, ale słońce ukazuje się w nich jednakowo. Tysiąc naczyń da 
tysiąc obrazów słońca. Ludzie pojęli prawdę, że chociaż naczyń może być 
wiele, słońce jest jedno. W ten sposób ludzie zaczęli traktować ciało jako 
naczynie. Ciało jest tymczasowe, składające się z gliny (mrinmajam), ale 

mieści w sobie jasną, złotą, niezniszczalną świadomość (ćinmajam), którą 
nazwano hiranjagarbha. 

Tak więc, ludzie zaczynali skromnie, ale czynili stałe postępy w rozumieniu 
kosmosu i w końcu doszli do ostatecznej prawdy o tym Jednym przejawiają-

cym się jako wiele. Tej jednej mocy nadano imię Iśwara. Słowo to oznacza 
kogoś, kto posiada niewyczerpywalne bogactwa. Czym są te bogactwa? 
Zdrowie, pieniądze, wykształcenie, dobre cechy, inteligencja, umysł, zmysły – 

wszystko to są formy bogactwa. Iśwara jest ucieleśnieniem wszystkich form 
bogactwa (sakala ajśwarja swarupa). 

Później Boga nazywano Śiwa. Słowo śiwa oznacza kogoś, kto wykracza poza 

trzy guny (cechy natury) – sattwę, radźas i tamas (czystość, pasję i bezwład). 
Ponieważ wykraczał poza guny, nazywano Go też Śuddha Sattwa (o czystej 
naturze). Ta cecha darzy pomyślnością. Radość i dobrobyt są wyłącznie skut-
kiem braku trzech gun. Guny prowadzą do niepomyślności. Dlatego Śiwa był 
tym najbardziej pomyślnym. 

Ludzie poszli dalej, nadając Bogu czwarte imię: Sambhawa. Jakie znaczenie 
ma to imię? Sambhawa to ktoś, kto zawsze, gdy zachodzi potrzeba, wyraża i 
przejawia siebie według własnej woli, nie będąc ograniczony regułami. 

Bhagawad Gita mówi: 

Jada jada hi dharmasja glanir bhawati Bharata 

Abjutthanam adharmasja tadatmanam sridźamjaham. 

Paritranaja sadhunam winasaja ća duszkritam 

Dharma samsthapanarthaja sambhawami juge juge.
14 

(Ardźuno, zawsze, gdy gdzieś prawość zamiera 
i szerzy się nieprawość, ja osobiście zstępuję. 
Aby chronić pobożnych i unicestwić niegodziwców, 
pojawiam się w każdym wieku.) 

Słowo sambhawami (pojawiam się) znaczy, że On inkarnuje się zawsze, gdy 
zachodzi potrzeba, nie będąc ograniczany przez żadne reguły. W taki sposób 
człowiek dostrzegał rozmaite cechy Boga i przypisywał Mu imiona opisujące 
każdy aspekt. 

                                                           
14

 Bhagawad Gita, rozdz. 4, wersety 7 i 8. 
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Innym imieniem przypisywanym Bogi było Iśa. Musimy zrozumieć, jak 
wysublimowane były intelekty tamtych czasów, czyli mędrców starożytnych 

Indii. Słowo iśa znaczyło posiadłość, bogactwo, sława, piękno, wiedza i 
wyrzeczenia. Ktoś posiadający te sześć rodzajów dóbr był iśą. 

Intelekt stawał się coraz bardziej wyostrzony i w końcu Boga nazywano 
Aprameja, co oznacza kogoś niezmierzonego, kogo w żaden sposób nie da się 

dowieść (pramana). Być może uda się nam zmierzyć ocean za pomocą taśmy 
mierniczej, albo nawet wyznaczyć rozmiary nieba, ale nie da się zgłębić 
Boga. Nie można do Niego dotrzeć stosując trzy rodzaje dowodzenia – pra-

tjakszę, anumanę i śabdę
15. Człowiek zaczął głosić, że ten niemierzalny Bóg 

jest wszechobecny. Świat nie może istnieć bez boskości. Obojętnie czy czło-
wiek wierzy w nią, czy nie, boskość jest wszechobecna. 

 

Szczyt ludzkiego intelektu: ludzie są potencjalnie boscy 

Aby stanąć twarzą w twarz z tą boską mocą, mędrcy starożytnych Indii 
podejmowali wyrzeczenia (tapas). Rozumieli, że najważniejszym celem ludz-
kiego życia jest rozpoznanie Boga. Stało się to podstawą ich życia. Część z 
nich z entuzjazmem wkraczała w te duchowe poszukiwania, ale niektórzy 
rezygnowali, uznając, że zadanie to jest niewykonalne. Niektórzy nawet nie 
próbowali, mówiąc: „Jesteśmy tak nisko, a Bóg tak wysoko. Jak mielibyśmy 
doświadczyć tego wzniosłego stanu boskości?” Nie, nie. Te święte ludzkie 
narodziny wyłoniły się nie skądinąd jak tylko z boskości! 

Mamajwamśo dźiwaloke dźiwabhuta sanatana
16

. 

(Wszystkie istoty są częścią mojego wiecznego Jestestwa.) 

Ludzka istota jest iskrą boskości – niczym mniejszym. Absolutnie niezbędne 
jest, aby syn rozpoznał swojego ojca! Myśląc w ten sposób, niektórzy mędrcy 
nie ustawali w pokonywaniu niezliczonych problemów i niewygód. Energia 
wytworzona przez ich wyrzeczenia w końcu przyniosła im wiedzę o boskości. 
Ci oświeceni mędrcy nie kryli tej wiedzy, lecz rozpowszechniali ją na cały 
świat. 

„Utisztata dźagrata prapja warannibodhata – powstańcie, przebudźcie się i 
osiągnijcie cel, o ludzie pogrążeni we śnie ignorancji!” – oświadczali mędrcy. 
„Sami doświadczcie boskiej promienności. My Go widzieliśmy. Gdzie? Antar 

bahiśća tat sarwam wjapja Narajana sthita – Bóg jest obecny wewnątrz, na 
zewnątrz, wszędzie. Czy wiecie, jak wygląda? Wadaham etam Puruszam 

Mahantam, aditja warnam tamasah parastat – nie da się opisać tej Wielkiej 

Osoby, olśniewającej jak słońce. Gdzie jest obecny? Poza ciemnością (tama-

sem).” O ile nie wykroczymy poza ciemność ignorancji, nie możemy Go 
doświadczyć. 

                                                           
15

 Wedy wyliczają metody (pramany) dochodzenia do prawdy. Trzy podstawowe metody to: dowód bezpośred-
ni, czyli pratjaksza, wnioskowanie, czyli anumana, i przez święte słowa, czyli śabda. 
16

 Bhagawad Gita 15, 7. 
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Czy można dojść do prawdy bez wyrzeczenia się tamasu? 

Oddanie nie przyjdzie bez porzucenia radźasu. 

Tylko sattwa jest boskim instrumentem. 

Nie zapominaj o tej rozsądnej radzie. 

Przede wszystkim musimy pozbyć się cechy tamasowej. Czy ciało dostaliśmy 
tylko po to, aby jeść i spać? Nie, nie. Jedzenie i spanie to charakterystyki 
zwierząt. Ludzką cechą, która wykracza poza naturę zwierzęcą, jest rozróżnia-
nie. Usunięcie tamasu umożliwia rozróżnianie i pozwala na pojawienie się 

radźasu. Radźas zniewala umysł ciągłym potokiem pragnień. Gdy także 
radźas zostanie przekroczony, zapanowuje sattwa, co prowadzi do oświece-
nia. 

Studenci! Tajemnice objawione w Wedach są doniosłe i niezgłębione. Ci, 

którzy podchodzą do Wed ze śraddhą (wiarą i oddaniem), przekonują się, że 
w rzeczywistości ścieżka ta jest bardzo prosta. Osoba, która otworzy oczy, 
może zobaczyć na niebie tysiące gwiazd. Ale ktoś ślepy lub ktoś, kto odma-
wia patrzenia, nie zobaczy nawet świecącej przed nim silnej żarówki. Nie 
potrafimy rozpoznać boskości, chociaż ona świeci tak jak miliony słońc! 

Musimy otworzyć oczy śraddhy i oddania – są to oczy mądrości, widzące 
dalej niż oczy fizyczne. 

 

Gdzie jest Bóg? 

Gdzie jest Bóg? Studenci modlą się przed posiłkami, ale nie pojmują znacze-
nia tej modlitwy. Mówicie: 

Brahmarpanam brahma hawir  

Brahmagnau brahmanahutam  

Brahmajwa tena gantawjam  

Brahma karma samadhina. 

(Brahman jest czynem ofiarnym, brahman jest ofiarą, 
brahman wrzuca masło do ognia, którym jest brahman. 

Ten, kto całkowicie zatopi się w dziele brahmana, 

niezawodnie dochodzi do brahmana.)17 

Pożywienie jest ofiarą (arpanam). Dla kogo? W modlitwie ofiarujecie je 
brahmanowi. Gdzie przebywa brahman? Odpowiedź znajduje się w drugiej 
części modlitwy: 

Aham Wajśwanaro bhutwa,  

Praninam deham aśritah  

Pranapana sama juktah,  

Paćami annam ćaturwidham. 

(Stałem się też ogniem i zamieszkałem w ciałach istot żywych. 
                                                           
17

 Bhagawad Gita rozdz. 4, werset 24. Brahman to Bóg bez formy. Podczas wedyjskich rytuałów w ogniu składa 
się ofiarę z ghi (klarowanego masła). Masło symbolizuje rzecz ofiarowaną Bogu, a święty ogień przenosi ją do 
Pana. Polska wersja wg. przekładu Wandy Dynowskiej.  
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Złączywszy się z praną i apaną trawię czworakie pożywienie.)18 

Bóg mówi tu: „O szalony człowieku! Jestem w TOBIE w postaci Wajśwana-
ry. Bez mojej obecności w twoim ciele, zmarłbyś z niestrawności! Jestem 
tym, który trawi spożywany przez ciebie pokarm.” Tak więc, nie ma uspra-
wiedliwienia dla wątpliwości. 

 

Nie wątpcie 

Kogoś, kto wątpi, nikt nie przekona. Czyjąś uwagę możecie zwrócić, wołając 
go po imieniu. Śpiącego można zbudzić jednym czy dwoma szturchnięciami. 
Ale nie da się zbudzić kogoś, kto udaje, że śpi! Właśnie to gopiki powiedziały 
Krisznie: „Panie! Ty ani nie jesteś przebudzony, ani nie śpisz. Tylko udajesz, 
że śpisz. Jak mamy Cię zbudzić? Prosimy, przestań grać i wysłuchaj nas.” 

Bóg nie potrzebuje snu. Gdyby zasnął, zasnąłby też cały wszechświat! Bóg 
także nigdy nie jest przebudzony! Jak można powiedzieć, że jest przebudzo-
ny, skoro nigdy nie śpi? Czy możecie zbudzić kogoś, kto nigdy nie śpi? Jawa i 
sen stosują się do tych, którzy rozróżniają noc od dnia. Prawdę mówiąc, nie 
ma niczego takiego jak dzień lub noc. Czas klasyfikuje się jako taki zależnie 
od biegu słońca i miejsca. Gdy słońce wychyli się spod horyzontu, mówimy, 
że jest dzień. Gdy słońce zachodzi, nastaje noc. Ale dla świata nie ma dnia 
ani nocy. 

Kierunki wschodu, zachodu, północy i południa są również iluzją. Tym kie-
runkom przypisujemy nazwy w oparciu o wschód i zachód słońca. Dlatego 
naukowcy mówią, że wschody i zachody słońca oraz wspomniane kierunki 
są błędnymi przekonaniami. Tak, w ten sposób mówią, ale nie pokazują tego 
w praktyce. Mówią przecież: „Dzień dobry panu.” Skąd wziął się ten „dzień”? 
(Śmiech) Skoro wierzą, że dzień i noc nie istnieją, dlaczego w ogóle używają 
tych terminów? 

Dopóki jesteśmy podporządkowani przyrodzie, prowadząc życie w świecie, 
musimy przestrzegać jego praw i żyć według jego standardów. Do kiedy? 
Dopóki rozróżniamy między „ja,” „ty” i „ona.” Gdy zapomnimy o tych trzech 
aspektach, osiągniemy atmę. Rozróżnianie miedzy wami i kimś innym trzeba 
odrzucić. Nie jest to łatwe, ale z praktyką wszystko jest możliwe. Niestety, 
człowiek nie jest wytrwały w wierze i jest niecierpliwy. 

 

Wola Boga decyduje o narodzinach i śmierci 

Ludzie początkowo byli zwierzętami, potrafiącymi zrobić niewiele więcej niż 
jeść i spać. Stopniowo rozwinęli inteligencję i rozróżnianie. Obserwowali 
otaczający świat i wymyślali udogodnienia. Chociaż badali wszystko na 
zewnątrz, powstrzymywali się przed dociekaniem przyczyn narodzin i śmier-
ci. 

                                                           
18

 Bhagawad Gita rozdz. 15, werset 14. Polska wersja wg. przekładu Wandy Dynowskiej. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
20 

 

Jaka tajemnica kryje się za narodzinami i śmiercią? Ktoś, kto się urodził, z 
konieczności musi umrzeć. Ale nie wiemy, czy osoba, która odeszła, urodzi się 
ponownie. Wielcy mędrcy Indii czynili wysiłki, aby odkryć takie prawa. 
Doszli do wniosku, że narodziny i śmierć wykraczają poza ludzkie zrozumie-
nie, że następują z woli Boga. Dlaczego? 

Czy ludzie mogą żyć tak długo, jak chcą? Dana osoba może mówić do siebie: 
„Jestem zdrowy Mogę swobodnie przeżyć jeszcze 10 lat.” Tego samego wie-
czora może zginąć w wypadku samochodowym. Czy dobre zdrowie 
zagwarantowało długie życie? Co było odpowiedzialne za tę śmierć? Nie 
zdrowie, siły, pieniądze czy posiadłości, lecz tylko wola Boga. 

Niezliczona liczba funkcji przebiega bez naszego wysiłku. Czy ktoś powoduje 
bicie serca? Czy z własnej woli wdycha i wydycha powietrze lub sprawia, że 
krew cyrkuluje po ciele? Wszystko to dzieje się z boskiej woli, a nie na skutek 
starań człowieka. 

Mędrcy doszli do wniosku, że nic nie jest w stanie przemóc woli Boga. 
„Człowieku, ludzie mogą mówić ci, że będziesz żył sto lat. Nie wierz w takie 
słowa. Nie można przewidzieć, czy umrzesz jako dziecko, młodzieniec bądź 
starzec, czy we wsi, w lesie bądź w wodzie. Póki życie tli się w twoim ciele, 
poznaj Boga, poznaj siebie!” – nawoływali mędrcy. Nie odkładajcie na póź-
niej tak ważnych spraw. Nikt nie jest wyłączony z konieczności śmierci. 
Śmierć następuje także z woli Boga i z Jego łaski. Dlatego mędrcy radzili 
ludziom nieprzerwanie pamiętać o Bogu. 

 

Dokonania mędrców 

Gdzie w ludzkim ciele znajduje się ta siła życiowa? Wedy oświadczają: Nila 

tojada madhjastha widjullekhewa bhaswara (jaśnieje niczym błyskawica w 
środku ciemnobłękitnej chmury). W naszym kręgosłupie mamy 33 kręgi. 
Między kręgiem dziewiątym i dwunastym (licząc od góry) znajduje się „bły-

skawica” (widjullekha) znana jako suszumna nadi. Jest promienna i szybka 
jak błyskawica. Energetyzuje ona narządy ciała. Niektórzy utrzymują, że siła 
życiowa mieści się w sercu. Serce jest tylko „głównym przełącznikiem.” Czy, 
gdy serce zostaje przeszczepione, siła życiowa opuszcza ciało? Serce działa 
tylko dzięki suszumnie nadi. 

Starożytnych mędrców postrzega się jako niedouczonych żebraków, którzy 
nie wiedzieli nic o nauce czy działaniu natury. Faktycznie jednak, oni odkryli 
o wiele więcej niż dzisiejsi naukowcy. Największym naukowcem był nie kto 
inny jak Hiranjakaśipu. On nie tylko badał przyrodę, ale zapanował też nad 
pięcioma żywiołami! Współcześni naukowcy nie mogą pochwalić się nawet 
jedną tysięczną osiągnięć Hiranjakaśipu. Hiranjakaśipu, kiedy tylko zechciał, 
mógł podróżować na dno oceanu. Nie przeszkadzały mu kosmiczne wysoko-
ści, ani głębie wnętrza ziemi. Badał naturę atomu. Ale mimo gigantycznych 
osiągnięć, nie znał samego siebie. Nasi mędrcy znacznie przewyższali Hiran-
jakaśipu. Dlatego też nie da się porównać mędrców z nikim innym. Jakichże 
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wysiłków dokonywali. Jak zdumiewająco wielkie moce zdobywali! 

Obecnie lekarze szczycą się swoimi osiągnięciami w operacjach. Po przeczy-
taniu stosów książek, po podróżach za granicę, po uczynieniu męczenników z 
wielu nieszczęsnych dusz ogłaszają, że są znakomitymi lekarzami! Ale nawet 
przy tym są uzależnieni od rozmaitych instrumentów elektronicznych. W 
starożytnych Indiach żył mędrzec biegły w naukach medycznych. Był nim 
Bharadwadźa.  

Mędrzec Bharadwadźa opanował medycynę i chirurgię i rozpowszechniał je 
pod nazwą ajurweda. Czym jest ajurweda? Ajur (życie, długość życia) + 
weda (wiedza) = ajurweda. Dział Wed, który obdarza nas życiem to ajurwe-

da. Niestety, obecnie straciliśmy w nią wiarę z powodu niecierpliwości. 
Chcemy szybkich rezultatów! Szybkie leczenie równie dobrze może przynieść 
szybkie choroby. 

Na przykład, antybiotyki dają szybkie wyniki. Dwie krople antybiotyków 
zbijają gorączkę w mgnieniu oka. Tak, zbijają gorączkę, ale później następuje 
większa gorączka jako opóźniona reakcja. Moc zebrana przez mędrców z 
wyrzeczeń dała im prawo odkrywania metod, które nie niosą takich niepo-
żądanych reakcji. 

Osiągnięcia naszych mędrców opierały się na wyrzeczeniach. Potrafili oni 
widzieć odległe miejsca i rozmawiać z ludźmi oddalonymi o tysiące mil. 
Dzisiaj wydajemy miliony, spędzamy mnóstwo czasu i wysiłków, aby zain-
stalować sieci telefoniczne służące do takiego komunikowania się. Nasi 
mędrcy nie musieli wydawać ani grosza! Oni jedynie uczynili swoje umysły 
i serca czystymi, pełnymi boskich uczuć, a wszystkie moce stały się im do-
stępne. 

 

Nie strońcie od kłopotów 

Tak więc, studenci, zrozumcie jak ludzkość, zaczynając od poziomu zwierzęcia, 
czyniła stopniowe postępy, by w końcu pojąć tajemnice stworzenia i samego 
Stwórcy. Nikt nie rodzi się uczonym czy wizjonerem. Tylko dzięki wierze i 
oddaniu ludzkość zdołała stopniowo zgromadzić wiedzę o prawdzie. 

Podejmujemy się niewypowiedzianych trudności, aby zapewnić sobie dwie 
litery, takie jak BA lub MA (stopnie naukowe). Czy choćby ułamek tego 
mozołu przeznaczamy na zrozumienie boskości? Co ofiarowaliśmy, aby zasłu-
żyć sobie na łaskę Boga? W ogóle nic. Musimy dokonać wysiłków 
proporcjonalnych do owoców, jakich oczekujemy! Tylko praktykowaniem 
możecie odnieść powodzenie. Nie możemy poddawać się, mówiąc: „Nie 
wiem.” Tylko rzeczy nieznane są warte zajmowania się nimi! Taki sens miały 
przedsięwzięcia naszych wielkich mędrców. W tym celu znosili kłopoty, 
smutki, upały i deszcze i przezwyciężali wszystkie przeszkody. 

Dzisiaj chcemy, by każde przedsięwzięcie przebiegało spokojnie, gładko i bez 
przeszkód. Nie tolerujemy nawet najmniejszych niedogodności. Ktoś, kto 
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pragnie nieustającego spokoju, niczego nie może osiągnąć. Ten, kto nastawia 
się na zwycięstwo, traci prawo do żądania spokoju! Dlatego też, musimy 
wyrzec się wszystkiego i ofiarować siebie Bogu! Wtedy zacznie bić wewnątrz 
nas źródło całej transcendentalnej (pozadoświadczalnej) mądrości. 

 

Pokora 

Mimo osiągnięcia mistrzostwa w niezliczonych gałęziach wiedzy i nadludz-
kich mocy mędrcy tamtych czasów nie mieli ani śladu pychy. Gdy dzisiejsi 
naukowcy i badacze odkryją najmniejszy fakt, zachowują się tak, jak gdyby 
byli niedoścignionym przykładem! Ta arogancja niweczy ich intelekt. Osoba 
prawdziwie wykształcona nigdy nie może być zarozumiała. 

Studenci muszą zwrócić na tę sprawę szczególną uwagę. Skromność jest 
klejnotem charakteru studenta. W końcu, czego takiego nauka dokonała? 
Gratulujemy sobie najmniejszych sukcesów i bezpodstawnie rozwijamy ego. 
Oto mały przykład. Słońce w każdej chwili wytwarza ogromne ilości energii. 
Jeśli docierająca do ziemi energia słońca wynosi 3000 jednostek, to naukow-
cy wykorzystują nie więcej niż 2 jednostki. Skoro zaledwie 2 jednostki 
wypełniają świat tak wielką ilością energii, wyobraźcie sobie jak oszałamia-
jącą byłaby ta planeta po wykorzystaniu pozostałych 2998 jednostek! 

Nawet jeden promień łaski Boga pozwala nam osiągnąć wszystko. Uznając 
tę prawdę, nasi mędrcy modlili się z wielką pokorą: „Boże, obdarz nas nie-
skończenie małym promieniem swojej łaski.” Nawet iskierka łaski Boga 
stanowi dla nas nieograniczoną obfitość. Bez Niego nikt nie mógłby osiągnąć 
nawet najmniejszego zwycięstwa. 

Orzeł nie wzniesie się nawet na cal, jeśli tego nie chce. Z odpowiednią skłon-
nością nawet mrówka może przejść setki mil. Praktyka ma największe 
znaczenie. Praktyka i wysiłek to obowiązek człowieka, podczas gdy powo-
dzenie lub niepowodzenie zależą od woli Boga. Zatem, poddajcie się woli 
Boga, a zawsze będziecie cieszyć się sukcesem! „Sukces rodzi sukces.” Naj-
pierw zdobądźcie łaskę Boga, a potem możecie wspinać się na dowolną 
wysokość.  

 

Ofiarujcie siebie Bogu 

Studenci! Dzisiaj wasz prorektor zadał bardzo stosowne pytanie: „Jak można 
wizualizować, dosięgnąć i doświadczyć własnej wrodzonej boskości?” Kwe-
stia osiągania boskości jest doniosła, ale rozwiązanie jest zwodniczo proste. 

Nie jest potrzebna żadna zawiła sadhana. Gadźendra walczył z krokodylem 
przez tysiące lat!19 Walczył zacięcie, ale na jakiej podstawie? W oparciu o 
własną fizyczną moc, własne ego. Dopóki polegacie na zasadzających się na 
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 Chodzi o historię króla słoni, Gadźendry, opisaną w epopei Bhagawatam. Słoń ten, który był wielbicielem 
Wisznu, został pochwycony przez krokodyla podczas picia wody z jeziora. 
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ego mocach ciała, intelektu, władzy, pieniądza itd., nigdy nie zwyciężycie. W 
końcu wyczerpany Gadźendra zrozumiał swoją głupotę i zawołał: „Panie, 
wybacz mi! Nie mam nikogo poza Tobą! Przyjdź mi z ratunkiem!” Gdy pod-
dał się słowami „nikt inny, oprócz ciebie,” był uratowany. 

Popatrzcie na Ardźunę. On też szczycił się swoim intelektem. W Bhagawad 

Gicie do ósmego wersetu w rozdziale drugim Ardźuna bombardował Krisznę 
gradem pytań! Ale wkrótce wyczerpał swoją filozofię. Mimo wszystko, jak 
daleko może zajść ludzki intelekt? Biedny gość – ze swoimi intelektualnymi 
ideami nagromadzonymi przez całe życie, w obecności Kriszny został spro-
wadzony na ziemię! W końcu nie potrafił wypowiedzieć już ani słowa i 
poddał się, mówiąc ze złożonymi dłońmi: Kariszje waćanam tawa

20. Wtedy 
Kriszna zapewnił go: „Dobrze! Przekażę ci nauki.” 

Manmana bhawa mad-bhakto 

Madjadźi nam namaskuru 

Mam ewajszjasi satjam te 

Pratidźane prijo’si me. 

(Niech twój umysł zatopi się we mnie, ku mnie niech się 
kieruje twoja miłość, mnie składaj ofiary, mnie oddawaj 
cześć, a przybędziesz do mnie. Objawiam ci tę prawdę, bo 
jesteś mi miły.)21 

„Teraz jesteś moim wielbicielem. Od tej chwili zajmę się tobą.” Oddanie 
Panu jest najłatwiejszym sposobem na spełnienie życia. Niestety, wielbi-
ciele nie rozumieją istoty ofiarowania siebie (arpitam). Zachowują się jak 
„akcjonariusze”! „Połowa jest moja, a połowa Twoja. Zróbmy interes.” 
Duchowość traktują jak partnerstwo. „Ja zrobię swoje – modlitwę. Ty 
zrób swoje – obsyp mnie łaską.” Nie, nie, takie podejście nie zadziała. 
Właściwą postawą jest: „Ofiaruję Ci siebie!” Wtedy On sam zadba o 
każdy szczegół. 

 

Oddziaływanie środowiska 

Przed tym ostrzegałem studentów w Kodaikanal. Dopóki chłopcy znajdują 
się w fizycznej obecności Swamiego, wysłuchując dyskursów i żyjąc w du-
chowo naładowanym otoczeniu, są czyści i radośni. Z chwilą odjazdu 
zmieniają się na gorsze. Dlaczego? 

Ludzkie ciało składa się z gliny i jest nietrwałe. Oto mały przykład. Weźmy 
gliniany kubek pełen wody. Jeśli zostawicie go na dzień, trzy cale wody 
zostanie zaabsorbowane przez glinę. Ale jeśli ten sam kubek pełen wody 
umieścicie w beczce z wodą, wody w kubku nie ubędzie. 

Nasi studenci są jak ten gliniany kubek. Napełniamy ich po brzegi wodą 
duchowości, ale ich wewnętrzne uczucia wysychają, gdy wstępują w świa-
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 Zrobię co każesz – Bhagawad Gita, rozdz. 18, werset 73. 
21

 Słowa Śri Kriszny do Ardźuny – Bhagawad Gita rozdz. 18, werset 65. Przekład Wandy Dynowskiej. 
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towe środowisko. Jeśli uduchowimy nasze otoczenie, nie będzie miejsca na 
takie niebezpieczeństwo! 

Tutaj macie satsangę (dobre towarzystwo), a na zewnątrz – duhsangę (złe 
towarzystwo). Stwarzajcie i szukajcie satsangi wszędzie, gdzie pójdziecie! 
Wasze bhakti (oddanie) będzie miarowo wzrastać, nie doznając tłumienia 
przez doczesność, tylko wtedy, gdy będziecie angażować się w dobre działa-
nia w dobrym towarzystwie. 

 

Imię na ustach, praca w rękach 

Samo recytowanie mantr i powtarzanie imienia Boga jest bezużyteczne. Jak 
już mówiłem wam wielokrotnie, musimy włączać się w pracę Boga. Hanu-
man dotarł do Lanki i nawiązał przyjaźń z Wibhiszaną. Podczas ich rozmowy 
Wibhiszana użalał się: „Hanumanta, ty to masz naprawdę szczęście. Jesteś 
nieustannie zaangażowany w służenie Ramie, a dzięki temu zasługujesz 
sobie na Jego łaskę. Ja powtarzałem imię Rama przez wiele lat, ale dotąd 
jeszcze nie dostąpiłem Jego darśanu.”  

Hanuman zadał mu piękne pytania: „Wibhiszana, intonujesz imię Ramy, ale 
czy angażujesz się w Jego pracę? Jak możesz oczekiwać Jego łaski, nie pracu-
jąc dla Niego? Upłynęło wiele tygodni, od kiedy Sita Dewi została porwana 
na Lankę. Czy służba Sicie nie jest godną służbą Ramie? Czy byłeś kiedykol-
wiek w gaju Aśoka, by pocieszyć ją? Czy choć raz spotkałeś się z nią? Czy 
zapoznałeś się z jej problemami i podjąłeś starania o zapewnienie jej wygód? 
Moja każda roma (włos) mówi „Rama”! Ale ja na tym nie poprzestaję. Swoje 
życie ofiarowałem Ramie. Dzień i noc wykonuję drogie Jemu prace.” 

Płynie stąd nauka: Dil me Ram, hath me kam – imię Rama w sercu, praca 
Ramy w ręce. Oto sposób na ofiarowanie naszego życia Panu. 

Taką sadhanę podejmowali mędrcy starożytnych Indii. Ich badania miały 
także czyste intencje. Zatem, człowiek nie jest czymś zwykłym. Dźantunam 

nara dźanma durlabham – ludzkie narodziny są rzadkością wśród wszystkich 
gatunków. Aby uczynić te cenne narodziny sensownymi, musimy zatopić się 
w boskiej kontemplacji i, na ile to tylko możliwe, dociekać Boga. 

 

Zmiany rozkładu zajęć 

Studenci! Postanowiłem od dzisiaj wprowadzić pewne zmiany. Wzrosła 
liczba studentów w naszych hostelach. Z rana przed darśanem Swamiego 
wszyscy chcą się wykąpać. Niektórzy są zmuszeni wstawać już o godz. 2 
rano! Łaźnia jest otwarta od godz. 2 do 8. Będąc niewyspani, biedni studenci 
na popołudniowych zajęciach są otępiali. 

Dlatego od jutra zawieszam popołudniowe zajęcia. Gdy wieczorem przyjdzie-
cie na to spotkanie, wasze umysły będą świeże. Weźcie udział w trzech 
porannych lekcjach, zjedzcie lunch o godz. 11:30, a popołudniowe godziny 
wykorzystajcie na przemyślenie lekcji i odpoczynek. Kiedy przyjdziecie na 
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mój dyskurs o godz. 4, powinniście być świezi. Teraz widzę, że jesteście śpią-
cy. Mimo pięknych słów Swamiego, widzę ... (Swami spuścił głowę, jak 
gdyby zasnął; wszyscy się roześmiali). Bezcenne rady idą na marne, trafiając 
na nieuważne uszy. 

Prorektor zorganizuje te trzy lekcje z rana, zamiast zwykłych dwóch, i zakoń-
czy zajęcia o 11:30. Ale nie możecie marnować popołudniowych godzin na 
błahe rozmowy. Albo rozmyślajcie o porannych lekcjach, albo zdrzemnijcie 
się trochę. 

Od jutra zacznę wykładać na temat „Jak człowiek może osiągnąć boskość,” 
ponieważ o to prosił wasz prorektor. Jest to najistotniejszy cel człowieka. 
Urodziwszy się jako manawa (człowiek), za podstawową swoją aspirację 
musicie przyjąć stanie się Madhawą (Bogiem). Dzisiaj wysłuchujemy wia-
domości z wielu krajów, ale nie zważamy na głos z wnętrza. Odrzućcie 
„wieści” o innych i popatrzcie do wnętrza, wtedy łatwo będzie wam odrzucić 
drobne wewnętrzne „niedogodności” (gra ang. słów: news i nuisance) . 

Od jutra na wieczorne dyskursy przychodźcie ze świeżymi i czystymi umy-
słami. Będziecie słuchali bezcennych wykładów, dlatego oczyśćcie zbiornik 
swojego serca, aby je tam przyjąć. Usłyszycie nic innego jak nauki śastr, 
upaniszad i Wed. Wszystko mieści się w Wedach, ale na skutek braku osób, 
które potrafiłyby przetrawić je i wyjaśnić esencję tych świętych pism, młodzi 
ludzie stracili zainteresowanie nimi. Postanowiłem w klarowny sposób 
przedstawić wam te doniosłe prawdy. Od jutra nie będzie popołudniowych 
lekcji. 

[Swami zakończył dyskurs odśpiewaniem swoim złotym głosem Gowinda 

Kriszna dźej, Gopala Kriszna dźej.] 

21 maja 1991 r. 
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3. Tat twam asi – Owym jesteś ty 
 

Niewidzialny w widzialnym świecie, 

Jaśnieje jako świadomość, atma. 

Niczym nić w naszyjniku z klejnotów 

Stwórca przenika cały wszechświat. 

 
Ucieleśnienia miłości! 

Sarwam khalu idam brahma – zaprawdę, wszystko to jest brahmanem
22. Jest 

to esencja wszystkich upaniszad. Cały wszechświat, istoty żywe i nieożywio-
ne rzeczy, mieści się w tym krótkim stwierdzeniu. Nie ma niczego, co nie 
byłoby brahmanem. Bóg jest obecny wszędzie, gdzie się zwrócimy, niczym 
ogień utajony w drewnie, niczym oliwa w ziarnach. 

Stwarzanie, podtrzymywanie i destrukcja zależą od woli Boga. Obojętnie czy 
ktoś w to wierzy, czy nie, koło czasu obraca się na polecenie Boga. Ludzie 
zapominają, że ich obowiązkiem jest uświęcać czas przez jego sensowne 
wykorzystywanie. 

 

Braterstwo człowieka 

Słońce świeci, księżyc śle na świat swój chłód, deszcze padają, rzeki płyną, 
podczas żniw zbiera się zboża. Przyroda szczodrze darzy całą ludzkość, a nie 
wybranych ludzi. Każda osoba ma jednakowe prawo do przyrody.  

Ludzie nie dążą do zrozumienia zasady równości. Duch braterstwa widzimy 
tylko wśród dzieci. Tylko dzieci odżywiane matczynym mlekiem, cieszące się 
chłodnym wietrzykiem, zapominające się w słodkich kołysankach matki 
potrafią zatopić się w duchu miłości. Z upływem lat rozwijają się odczucia 
„moje,” „twoje” i „ich.” 

Samolubstwo rośnie, poświecenie zanika a ludzkie wartości są niszczone. 
Dlaczego? Dlatego, że nie ma wiary w atmę i wiary w siebie, że zapomina 

się, iż atma jest wszechobecna. Antar bahiśća tat sarwam wjapja Narajana 

sthita – Narajana znajduje się wewnątrz was, na zewnątrz, wszędzie. 

Świat roi się od ludzi bogatych, silnych, cnotliwych i wykształconych, ale nie 
od osób urzeczywistnionych. O kim mówi się, że jest urzeczywistniony? Ciało 
takiej osoby wygląda tak samo, i wydaje się nawet, że ma umysł. Ale w 
rzeczywistości ona wykroczyła poza umysł i stała się atmą. Taka osoba jest 

bez przerwy pogrążona w atmie. W starożytnych Indiach wielu riszich (mę-
drców) doświadczyło boskiej słodyczy atmy i głosili o niej światu. 
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 Brahman – wieczna, nieskończona boskość bez formy. 
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Ciało, umysł i atma 

Dla dobra laików riszi sklasyfikowali esencję upaniszad w formie trójkąta: 
ciało, umysł i atma. Ciało jest grube, masywne (sthula) a atma – subtelna 

(sukszma). Umysł łączy ciało i atmę, umożliwiając ich zbliżenie. Harmonijne 
współistnienie tych trzech elementów nazywano tattwam (naturą). 

Ludzie nie rozumieją terminu tattwam. Tat (tad) to „tamto, owo,” a twam – 
„to, ty.” Czym jest „tamto”? Gdy coś jest odległe lub nieznane, odnosimy się 
do niego jako „tamto.” O czymś bliskim mówimy „to.” Nasze zmysły określa-
ją, co jest blisko a co daleko. Fizyczne ciało, które jest bliskie zmysłom, riszi 
nazywali „to,” zaś pierwiastki znajdujące się poza zasięgiem zmysłów – „tam-
to,” atma. Cechą umysłu jest łączenie odległej atmy z bliskim ciałem. To 

łączenie określa się terminem asi (jest, jesteś; od as, czyli być). Stąd mamy 

wedyjskie połączenie Tat twam asi – Owym jesteś ty. 

Ludzka istota jest zlepkiem ciała, umysłu i atmy. Tat twam asi nie ma jakie-

goś abstrakcyjnego, złożonego znaczenia. Połączenie „tamtego” z „tym” to Tat 

twam asi: jedność niewidzialnej atmy i widzialnego ciała prowadzi do bo-
skości. 

 
  Mukti                                    Bhukti 
     Dewa                             Dźiwa 
        Atma                        Ciało 
            Tat                    Twam 
    

 
 

Asi  
Umysł 
Prakriti 

Rakti 

  

Innym połączeniem trzech elementów stosowanym przez mędrców było: 
dźiwa (indywidualna dusza), dewa (uniwersalna dusza lub bóg) i prakriti 
(przyroda, świat, stworzenie), a także: bhukti (jedzenie), mukti (wyzwolenie) i 

rakti (pragnienie). Istnienie świata jest możliwe tylko dzięki rakti; bhukti jest 
ważne dla utrzymania ciała przy życiu, a mukti to osiągnięcie atmy. Tak 

więc, Tat twam asi niesie naukę o tym, że bhukti, rakti i mukti są niezbędne 
dla życia człowieka. 

Poprzez nauczanie Tat twam asi riszi harmonizowali wyższe aspiracje ludzi z 
życiem codziennym. Uczyli, że Tat twam asi płynie jako ciągły strumień 
przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Riszi, używając Tat twam asi, przekazywali ludziom piękne nauki. Rzeka 
płynie i ostatecznie łączy się z oceanem. Woda paruje z oceanu i przybiera 
postać chmur. Chmury zstępują na ziemię w postaci deszczu. Deszcz zbiera się 
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w strumienie, które zbiegają się w postać rzeki. Skąd wzięła się rzeka i jakie 
jest źródło wody? Sama rzeka nie ma o tym pojęcia! Ale gdy dotrze do ocea-
nu, mówi: Tat twam asi – nie jestem różna od oceanu. 

Nasienie umieszczone w glebie kiełkuje i staje się rośliną. Roślina wyrasta na 
drzewo z gałęziami, liśćmi, kwiatami i owocami. Skąd wzięły się gałęzie, 
liście i owoce? Chociaż gałęzie, liście i owoce wyglądają różnie, są zasadniczo 
jednym, z tego samego źródła. Starożytni Hindusi znali tę prawdę. Nasienie 
mówi: „Tat twam asi – gałęzie, liście i owoce wyłoniły się tylko ze mnie.” 

Riszi głosili: Iśawasjam idam sarwam – cały wszechświat mieści się w Bogu. 
Gdy cukier rozpuścicie w wodzie, nie będzie widoczny, chociaż niewątpliwie 
jest tam obecny, co łatwo można sprawdzić za pomocą smaku. O czym ten 
niewidzialny cukier zaświadcza? Tat twam asi – słodycz jest moja, a nie 
wody! Wielcy mędrcy korzystali z takich prostych przykładów, by pokazać 
fundamentalną prawdę o tym, że Bóg przenika cały wszechświat, że wszech-
świat mieści się w Bogu.  

 

OM – nasienie stworzenia 

Istnieje tylko ten Jeden, ale przejawia się w różnych imionach i formach. 
Upaniszady oznajmiają, że jedność w różnorodności jest podstawą kultury 
Indii. Marnujemy nasze życie ufając w zewnętrzne różnice i przeoczając 
kryjącą się za tym jedność. 

Mamy trzy zgłoski a, u i m, których jedność to AUM lub OM. Ten dźwięk, 
nazywany pranawą, jest odbiciem świata, a świat jest formą OM. Te dwa 

pierwiastki, OM i stworzenie, mieszają się i współistnieją. Upaniszady mó-
wią, że rozpoznanie atmy w ich jedności jest celem życia. Dlaczego? 

Ponieważ OM jest obecne wewnątrz każdej jednostki jako cisza. 

Możemy wątpić: „Nie widzę, ani nie słyszę OM nigdzie w ciele.” Ale czym 
jest wdychanie i wydychanie? Czym jest obieg krwi? Jest to nie co innego jak 
przepływ pranawy. Gdy wiatr wieje wśród drzew, możecie usłyszeć OM. 
Pójdźcie do słupa linii przesyłowej prądu i przyłóżcie do niego ucho – usły-
szycie OM! Ale my pozwalamy, by inne myśli i formy odrywały naszą 
uwagę od uświadamiania sobie obecności tego dźwięku. 

Na przykład, wdychamy sooo i wydychamy hammm. Ten cykl so i ham 
staje się so’ham, które jest OM. So’ham (sa + aham, tj. tamto + ja, czyli je-

stem tamtym) nie różni się od Tat twam asi. Wedy mówią: Om iti 

ekakszaram brahma – brahman jest jednosylabowym OM. Teraz możecie 
spytać, jak to się dzieje, że so’ham, Tat twam asi i OM są tym samym.  

So’ham to so + ham. Rozważmy pierwszą sylabę, so. Dźwięk s reprezentuje 
cztery etapy zbliżania się do Boga: salokja, sarupja, samipja i sajudźja

23. Gdy 
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 Salokja to wizja Boga, sarupja – przyjęcie formy podobnej do Boga, samipja – bliskość do Boga i sajudźja – 
połączenie z Bogiem. 
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zapadacie w głęboki sen, zapominając o dobru i złu stanu przebudzenia. 
Wtedy efektywnie odejmujecie s od so i zostaje wam o. W drugiej sylabie, 

ham, w głębokim śnie podobnie odpada dźwięk ha i pozostaje tylko m. 
Początkowy dźwięk so’ham staje się więc OM. Dźwięki s i ha dołączają do 

OM tylko w stanie przebudzenia, podczas wdechu i wydechu. 

so       = s + o 
ham    = ha + m 

Po usunięciu s z so i ha z ham pozostaje 

o + m  = om. 

Co to oznacza? W stanie jawy, pochłonięci światem dwoistości, zapominamy 

o jednosylabowym, niedwoistym brahmanie, OM. Postrzegamy dwoistość 
wskazywaną przez so’ham. Gdy kierujemy widzenie na świat, automatycznie 
stajemy się ofiarami przyjemności i cierpienia. W głębokim śnie świat prze-
budzenia i jego dwoistość wycofują się do urojeń. Z tego powodu Wedy 

mówią: Nidre sthitih samadhihi – głęboki sen jest stanem samadhi (równo-
wagi). 

 

Rozwijajcie śraddhę (wiarę) 

Upaniszady streszczają złożone idee w postać prostych stwierdzeń, które 
mogą zrozumieć i zastosować zwykli ludzie. Sanskryckie słowo rodzaju żeń-
skiego upaniszad jest złożeniem upa (blisko), ni (na dole) i sad (siadać, 
siedzieć; w złożeniach -szad). Jego wewnętrznym znaczeniem jest: przyjść do 
guru i z pokorą słuchać jego nauk i poleceń. 

Wedy mówią: Dura adure antike sah – (Bóg jest) tak blisko lub daleko, jak 
sobie wyobrażasz. Tylko wasze uczucia zbliżają lub oddalają was od boskości, 
gdyż Bóg zawsze jest wszędzie obecny. Jest w najmniejszym atomie i obej-
muje całe stworzenie. Anoranijan mahato mahijan – jest mniejszy od 
najmniejszej rzeczy i większy od największej. Gdy ktoś postanowi osiągnąć tę 
wspaniałą boskość, gdy z wiarą i oddaniem nie ustaje w dociekaniach, z 
pewnością dojdzie do celu. 

Ale człowiek nie dąży do zrozumienia tych idei. Poświęca swoje życie na 
przyziemne działania, nie przyznając swojej podróży do wieczności nawet 
kilku chwil. Ten brak śraddhy

24 jest chorobą. Śraddhawan labhate dźńanam
25 

– osoba z wiarą osiąga mądrość. 

 

Spokój umysłu 

Człowiek nie zaznaje spokoju i nie wie, dlaczego tak się dzieje. Narada, syn 
Pana Brahmy, znawca świętych pism i mistrz nauk i sztuk, także kiedyś 

                                                           
24

 Wiara, oddanie, zdecydowanie. 
25

 Bhagawad Gita, rozdz. 4, werset 39. 
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stracił spokój umysłu. Poszedł do Sanatkumary26 i poprosił: „Bądź tak dobry 
i wyjaśnij mi przyczynę mojego niepokoju, usuń ją i pobłogosław mnie 
dźnaną (mądrością).” 

Sanatkumara spytał: „Narado, jakie posiadasz kwalifikacje i umiejętności? Co 
studiowałeś?” Narada był biegły w 64 naukach opisanych w świętych pi-
smach – nie w jednym czy dwóch zwykłych dziedzinach, lecz w 64! Był też 

autorytetem w przedmiocie Wed, sześciu wedang
27 i czterech upang

28. Ale co 
ta wiedza mu dała? 

Jaki pożytek z wielu studiów 

Kto może uciec od przeznaczenia wypisanego na czole? 

Gdy tylko złe idee wstępują do umysłu 

Twoje cnoty wysychają jak staw w lecie. 

Dlaczego Narada stracił spokój? „Jestem wykształcony; jestem mistrzem 
wszystkich świętych pism” – takie ego podcięło jego spokój przy samych 
korzeniach. Sanatkumara cierpliwie wysłuchał Narady, po czym powiedział: 
„Myślisz, że jesteś wielce uczony. To tylko słowa. Stopnie to tylko nazwy. 
Istnieje wiele rzeczy ponad płytkim wykształceniem, jakie posiadasz, Nara-
do.”  

 

Prana – pierwiastek życia 

Narada dziwił się, że Sanatkumara tak od niechcenia zlekceważył jego rozle-
głą wiedzę. Dlatego Sanatkumara rozwinął ten aspekt następująco: „Mowa 
przewyższa imię. Umysł stoi wyżej niż mowa. Wola rządzi umysłem. Pamięć 
dominuje nad wolą. Lepszą od pamięci jest medytacja. Dźńana (duchowa 
mądrość) jest lepsza od medytacji, woda jest lepsza od dźńany, świetlistość 

(tedźas) jest lepsza niż woda, a siła życiowa (prana) przewyższa świetlistość. 
Gdy zrozumiesz pranę, będziesz rozumiał Tat twam asi.” Bardzo ważne jest 

więc zrozumienie pierwiastka prany. 

Oto mały przykład. Gdy będziemy głodować przez dwa tygodnie, w naszym 

ciele ubędzie 15 kal
29. Dzięki jedzeniu, kale te zostają przywrócone. Ciało jest 

annamajam – składa się z pożywienia. Gdy pozbawia się go odżywiania, 

ciało traci pranę. Ciało podlega rozpadowi, ale zamieszkująca je atma jest 
niezniszczalna. Ciało, składające się z pięciu żywiołów, musi upaść, ale jego 
mieszkańca nie dotyczą narodziny, śmierć, przywiązania ani dwoistość. 
Wieczna atma nieustannie jaśnieje w tym ulotnym ciele. 

Sanatkumara poradził Naradzie, aby przyjrzał się bliżej temu wiecznemu 
mieszkańcowi. Takie samo podejście znalazło się w naukach mędrca Uddala-

                                                           
26

 Inny syn Brahmy stale zatopiony w atmie, zamieszkujący z Narajaną. 
27

 Grupa obocznych tekstów o poprawnej wymowie i interpretacji Wed oraz poprawnego używania mantr 
podczas rozmaitych uroczystości. 
28

 Klasa piśmiennictwa uzupełniająca wedangi, na którą składają się purany, njaja, mimansa i dharma śastry. 
29

 Kale są wyjaśnione w dyskursie 9. 
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ki kierowanych do jego syna Śwetaketu30. Uddalaka mówił: „Skup swoje 
widzenie na Tym, co poznawszy, będziesz wiedział wszystko.”  

 

Prawdziwa sadhana – skupianie się na atmie 

Tak więc, wystarczy pojąć tylko jedną prawdę, aby zrozumieć wszystko. Co 
to za prawda? To atma. Dzisiaj nie mamy wiary w atmę. Interesujemy się 
wszystkim tylko nie nią. Jakiej duchowej dyscypliny oczekuje się dzisiaj od 
nas? Czy chodzi o medytację, jogę, dźapę (powtarzanie imienia), wyrzeczenia, 
jadźnię (ofiary) lub o ślubowania? O żadne z tych rzeczy. Musimy tylko 
odrzucić wszystko to, co nie odnosi się do atmy. Wtedy staniemy twarzą w 
twarz z naszą rzeczywistością. 

Nie jest potrzebna żadna dyscyplina duchowa. Cała taka dyscyplina jest 
realizowana przez umysł, dla jego satysfakcji. Jak wysiłek umysłu mógłby 
obrócić się przeciwko niemu i nad nim samym zapanować? Czy złodziej 
zaaresztuje siebie? Tak samo umysł nie może zapanować i zniszczyć siebie 
samego. Musimy dojść do stanu amanaskam – bez umysłu, bez postrzegania. 
Brak wszelkich myśli to amanaskam. Gdy będziemy powstrzymywać myśle-
nie, wpływ umysłu ustąpi, co niewątpliwie stopniowo doprowadzi do 
całkowitego zaniku myśli. 

Jeśli naszym celem jest samorealizacja, musimy zharmonizować ciało, zmysły 
i umysł zgodnie z podpowiedziami atmy. Każda pojawiająca się myśl musi 
być kierowana ku atmie. Taki stan nazywa się sajudźja – połączenie z Bo-
giem. Rzeki Godawari, Kryszna, Jamuna i Kaweri wyglądają różnie i ich 
woda smakuje różnie, ale wszystkie tracą swoje indywidualne nazwy oraz 
formy i stają się jednym z oceanem. Brahmawid brahmajwa bhawati – ten, 
kto poznał brahmana, staje się brahmanem. Dlatego, gdy ktoś połączy 
wszystkie myśli z atmą, staje się atmą. 

Oprócz atmy nie ma niczego innego. Wszystko, co istnieje, jest atmą. Nie 
udaje się nam zobaczyć Boga, gdyż nasze widzenie jest przyziemne, a nie 
boskie. Oto mały na to przykład. Gdy patrzycie na kubek jako kubek, nie 
widzicie niczego więcej. Gdy zastanowicie się nad materiałem, z którego jest 
on wykonany, widzicie srebro i zapominacie o formie kubka. 

Inny przykład. Ludzie idą w pielgrzymkach do Tirupati lub jakiejś innej 
świątyni. W każdym miejscu mają darśan jakiejś konkretnej formy Boga. 
Dopóki patrzymy na figurę, nie myślimy o materiale, z którego jest wykona-
na. Gdy pominiemy skutek i skierujemy uwagę na przyczynę, będziemy 
widzieli skałę zamiast formy. 

Podobnie, zwykle zwracamy uwagę na nazwy i formy. Widzimy rzeki, góry, 
budowle, drogi, drzewa itd. Gdybyśmy potrafili pojąć podstawę tych fizycz-
nych rzeczy, widzielibyśmy ich jedność. Drzewa składają się z drewna, góry – 
ze skał, ziemia to glina, a ciało – mięśnie i krew. Wszystko to jest tylko połą-
czeniem pięciu żywiołów, które z kolei są tylko aspektami atmy. 
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 Jest to temat upaniszady Ćhandogja. 
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Od niepamiętnych czasów nasi mędrcy uczyli jedności w różnorodności. 
Ozdób (śringaram) jest wiele, złoto (bangaram) jest jedno. Bydło ma wielo-
rakie ubarwienie, ale mleko jest jedno. Istot jest wiele, ale zamieszkujący je 
Bóg jest jeden. Kasty i wartości mogą być różne, ale narodziny są jedne. 
Wizje różnią się, ale Bóg jest jeden. Kwiaty są różne, ale oddawanie czci jest 
jedno. Zbyt dużą wagę przywiązujemy do nazw i form i dajemy tym pożyw-
kę odczuciom prowadzącym do podziałów. A wszystko to z uwagi na 
interesy tego krótkiego życia. 

Jeszcze jeden przykład. Na jawie spotykamy różnych ludzi, chodzimy w 
rozmaite miejsca i doświadczamy różnych sytuacji. We śnie kreujemy oko-
liczności. Stwarzamy radości i smutki, stwarzamy świat, stwarzamy siebie i 
przywiązujemy się do tego siebie! W głębokim śnie wszystko to jest zapomi-
nane i wchodzimy w stan doskonałej równowagi. Ta sama rzecz jest obecna 
na jawie, we śnie i w stanie głębokiego snu. Są trzy stany, ale jednostka jest 
jedna. Jest nią Tat twam asi. Ten, kto doświadcza w trzech czasach i trzech 
stanach, jest ten sam. 

 

Ludzkie wartości 

Rozumiemy ludzkie ciało, ale nie ludzkie wartości. Musimy żyć zgodnie z 
ludzkimi wartościami niezależnie od naszego wykształcenia, zamożności i 
sławy. Wartości te mogą się rozwijać tylko w duchowej atmosferze. Nasienie 
kiełkuje tylko w żyznej glebie, a nie w puszce. Prawdziwy charakter człowie-
ka rozkwita tylko na fundamencie duchowości, dharmy i moralności. Każdy 
student musi pielęgnować ludzkie cechy. 

Uczucia do rodziny i krewnych są ograniczeniami. Kto przed narodzinami jest 
matką i kto jest dzieckiem? Kto przed ślubem jest mężem i kto jest żoną? Te 
związki są rozwijane gdzieś pośrodku naszej wiecznej podróży. Są „przelot-
nymi chmurami.” Nie należy ani pragnąć, ani bać się takich tymczasowych 
związków. Życie jest rozległym oceanem z krótkotrwałymi falami sanjogi 
(łączenia) i wijogi (rozdzielania). 

Bez chwili przerwy jesteśmy popychani do wysiłku przez setki pragnień. 
Ulegając doczesnym pokusom popadamy w niekończące się zmartwienia. 
Dla ludzkości zagubionej w poszukiwaniu spokoju tylko duchowość jest 
przewodnim światłem. Jeśli duchowość ulegnie zniszczeniu, Indie zostaną 
unicestwione. Skarb duchowości musimy starannie pielęgnować. 

 

Kultura i duchowość 

Tutaj na banerze widnieje napis „Indian Culture and Spirituality” (Kultura i 
duchowość Indii). W moim pojęciu kultura i duchowość nie są rozłączne. 
Kultura jest aspektem duchowości. Dzięki duchowości wszystkie sztuki i 
nauki zyskują nowe światło, pozytywny kierunek. Jeśli nie ma duchowości, 
to możecie powtarzać kultura, kultura, kultura ..., ale czym jest wtedy ta 
kultura? Jest to „kultura bez sensu.” 
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Kultura to sanskriti. Słowo sanskriti znaczy to, co podległo procesowi san-

skarana, czyli oczyszczania. Oczyszczania przez co? Tylko przez duchowość. 
Bez duchowości nie może być udoskonalania. Bez udoskonalenia nie ma 
kultury. 

Dlatego duchowość musimy stawiać na pierwszym miejscu. Ale dzisiaj stała 
się ona przedmiotem uwłaczających żartów. Tak, duchowość jest śmieszna, 
ale dla kogo? Dla głupców, którzy uważają to tymczasowe, doczesne życie 
jako coś bezwzględnie najważniejszego! Dla kogoś, kto wie, że doczesne życie 
jest „przelotną chmura,” duchowość nie jest tylko przewodnim światłem, lecz 
bezcennym klejnotem, ich jedyną ozdobą i bogactwem. Jest to jedyna ozdo-
ba, której dzisiaj powinniśmy pragnąć. 

 

Szacunek Babura dla kultury Indii 

Studenci, kultury Indii nie da się ograniczyć. Ludzie wszystkich narodów, 
religii i czasów darzyli nasze dziedzictwo wielkim uznaniem. Wszyscy wiecie, 
kim był Babur, założyciel dynastii Wielkich Mogołów31 wyznający religię 
muzułmańską. Miał on pełne przekonanie do kultury Indii. Babura na tronie 
władcy Indii zastąpił jego syn, Humajun. 

Z tej okazji Babur napisał do syna długi list: „Huma! Jesteś dzieckiem szczę-
ścia, a ja, mając tak szczęśliwego syna, jestem podwójnie wybrańcem 
fortuny! Jesteś teraz władcą świętego kraju Hindustan32, ziemi, która toleruje 
wszystkie religie, kultury, która uczy jedności w różnorodności, religii Hindu-
sów, która jest prawdziwą esencją wszystkich religii. Rządzić takim narodem 
to błogosławieństwo! 

Nigdy nie stawaj na drodze kultury i tradycji Indii. Kultura Hindusów jest 
święta i potężna. Nie ma niczego, czego nie mogłaby osiągnąć. Nie bądź 
przeciwnym tej starożytnej kulturze. Raczej włączaj Hindusów do podejmo-
wania każdej swojej decyzji i zdobądź ich miłość.” 

Babur był wielkim i odważnym władcą, który ustanowił dynastię Mogołów 
w Delhi. Jakże wielkim szacunkiem darzył kulturę Indii! 

 

Zrozumcie własną religię 

Niestety, sami Hindusi szatkują naszą kulturę na kawałki. To wstyd i upoko-
rzenie dla każdego Hindusa! Chcę, abyście wy, jako hinduscy studenci, jasno 
uchwycili przesłanie naszej kultury, stosowali je w praktyce, chronili je i 
czerpali stąd radość. 

Nigdy nie mówię, że jedna religia jest wielka, a inna nie jest taka. Zasady 
kryjące się za wszystkimi religiami są szlachetne. Ale ludzie tylko walczą w 
imieniu religii, nie przestrzegając ich nauk. Jest to wielka wada dzisiejszego 
charakteru ludzi. Zrozumcie znaczenie religii, do których należycie. Każdy, kto 
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 Mogołowie – najeźdźcy ze środkowej Azji, którzy w XVI w. podbili północne Indie i tam się osiedlili. 
32

 Perska nazwa Indii, która znaczy „kraj Hindusów.” 
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szczerze próbuje rozpoznać swoją Jaźń, ma prawo przekroczyć bramę nie-
śmiertelności, niezależnie od religii czy kraju urodzenia. 

Dlatego najpierw uznajcie ludzkie wartości. Potem postępujcie ku boskości, 
zamiast staczać się w cechy demoniczne. Wszystkie upaniszady głoszą me-
tody osiągania boskości i nieśmiertelności. Na karmana, na pradźaja 

dhanena tjagenajke amritattwam anaśu – nieśmiertelności nie osiągnie się 
poprzez działanie, potomstwo ani bogactwo; można ją osiągnąć tylko przez 
poświęcenie. Jutro przedyskutujemy zależność między tjagą (poświęceniem) 
a bhogą (doczesnymi przyjemnościami). 

[Swami zakończył odśpiewaniem Prema mudita manase kaho, Rama, Ra-

ma, Ram.] 

23 maja 1991 r. 
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4. Upaniszada Iśawasja – tjaga i bhoga 
 

Stworzenie wyłania się z prawdy 

I z powrotem łączy się z prawdą. 

Nie ma miejsca bez prawdy. 

Wszystko, co istnieje, jest przejawem czystej, niesplamionej 

prawdy. 

 
Ekam sat wiprah bahudha wadanti – prawda jest jedna, ale mędrcy opisują 
ją rozmaicie. Prawda nie jest czyjąkolwiek własnością. Nie jest związana z 
żadnym szczególnym krajem, religią czy erą. Ludzie wszystkich czasów i 
miejsc mają jednakowe prawo do dochodzenia do prawdy. 

Prawda nie jest nikomu posłuszna – wszyscy muszą podążać za prawdą. Tego 

uczył praojciec ludzkości, Manu. Słowo manudźa (człowiek) znaczy „ktoś 
zrodzony (dźa) z Manu.” Manu orzekł także, że należy być gotowym do 
poświęcenia wszystkiego dla prawdy. Jednak ludzie ulegają presji różnych 
sytuacji i porzucają prawdę dla wszystkiego innego! 

 

Mów przyjemną prawdę 

Ludzie prawdę odbierają jak wroga i czerpią przyjemność z fałszu. Starają się 
zrozumieć wszystko z wyjątkiem prawdy. Wszelka przyjemność i powodzenie 
wyłania się wyłącznie z prawdy. Od czasów starożytnych królowie rządzili 
tylko siłą prawdy. Prawda to charakter. Prawda to religia. Prawda to życie. 
Prawda to wyrzeczenia. Prawda to Bóg. Zapominanie o tej wiecznej prawdzie 
i poleganie na fałszu jest oznaką słabości. 

Manu przedstawił ludzkości też inny aspekt prawdy. Powiedział: Satjam 

brujat, prijam brujat, na brujat satjamaprijam – mów prawdę, mów miło, nie 
mów nieprzyjemnej prawdy. Znaczy to, że nie powinniśmy kłamać, by zrobić 
wrażenie, że się jest słodkim. Z drugiej strony, nie powinniśmy stwierdzać 
bez ogródek prawdę, gdy jest ona trudna dla odbiorcy. Zawsze musimy 
mówić prawdę, ale w taki sposób, aby korzystnie wpłynęła na słuchacza. 
Jest to także podkreślone w Gicie: Anudwega-karam wakjam satjam prija 

hitam ća jat
33 – mowa nie ma niepokoić, a także ma być zgodna z prawdą, 

przyjemna i korzystna. 

Powiedzmy, że spotykacie niewidomego. Jeśli zawołacie: „Hej, ślepcze!,” 
będzie to dla niego przykre. Słowa są prawdziwe, ale nieprzyjemne. Podob-
nie, wołając kulawego słowami: „Hej, kaleko!,” sprawicie mu wielki ból. 
Najlepiej pozdrowić go w jakiś inny sposób. Nigdy nie rańcie nikogo pod 
pretekstem mówienia prawdy. Codzienne postępowanie nawarstwia się i 
staje naszym charakterem. Mówienie przyjemnej prawdy jest więc ważne, 
aby rozwinąć charakter najwyższej próby. 
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 Bhagawad Gita, rozdz. 17, werset 15. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
36 

 

 

Upaniszada Iśawasja 

Upaniszady są głową Wed, a wśród nich Iśawasja
34 jest główną. Upanisza-

dy występują jako zbiór mantr w Śukla Jadźur-wedzie
35. Do 39 rozdziału 

Śukla Jadźur-wedy przedstawiana jest ścieżka działania, czyli karma joga. 
Omawianie dźńana jogi, ścieżki mądrości, zaczyna się w 40 rozdziale. Jest to 

też początek upaniszady Iśawasja. 

Karma (działanie) zakwita dźńaną (wiedzą). Karma wzmacnia i demonstruje 

dźńanę. To zjednoczenie działania i wiedzy jest wyjaśnione w upaniszadach. 
Człowiek nie ma wyboru – musi podjąć działania. Ale nie dopuszczajcie, aby 
przywiązanie narzucało wam oczekiwanie: „Muszę cieszyć się owocami tego 
działania.” Dostrzegajcie zwodniczy głos ego, gdy myślicie: „To zadziało się 
dzięki mnie.” Przywiązania i ego wiążą was z działaniami. 

 

Przyjemność z poświęceniem 

Iśawasja głosi, że wszystkie przyjemności (bhoga) należy przeżywać z na-
stawieniem wyrzeczenia (tjaga). Przy powierzchownej analizie przyjemność i 
wyrzeczenie wydają się przeciwstawne sobie. Asceta nie łaknie przyjemności, 
a komuś podążającemu za przyjemnościami poświęcenie nie przyjdzie nawet 
na myśl! Zatem, możecie spytać, jak można cieszyć się przyjemnościami z 
postawą poświęcenia? 

Upaniszada Iśawasja pokazuje, że gdy wykonujecie działania bez ego i gdy 
doświadczacie świata bez przywiązania, nie ma różnicy między przyjemno-
ścią i wyrzeczeniem. Praca bez ego i przywiązania jest pracą bezinteresowną 
– poświęceniem niosącym przyjemność. 

Każdy musi wykonywać działania bez egoistycznych odczuć typu „To są 
skutki moich działań.” Gdy ktoś działania traktuje jako coś własnego, natu-
ralnym jest, że przyjmuje uznanie za skutki i przywiązuje się do nich. 
Iśawasja pokazuje, że joga, ścieżka atma dźńany (wiedzy o Jaźni), oznacza 

połączenie tjagi i bhogi. 

 

Joga i kszema 

Czym jest joga? Jogą nazywa się boski skarb zdobyty duchowymi praktyka-

mi. Kriszna powiedział do Ardźuny: Joga kszemam wahamjaham
36 – 

dopilnuję twojej jogi i kszemy. W codziennym użyciu terminów joga-kszema 
używa się w znaczeniu takich dóbr jak żona, dzieci, praca, posiadłości itd. Ale 
Kriszna nie miał na myśli tego doczesnego pojmowania dobra. 

                                                           
34

 Nazwana tak według pierwszej jej frazy: Iśawasjam idam dźagat – To stworzenie mieszka w Bogu. 
35

 Jadźur-weda dzieli się na dwie cześci: Śukla (jasna) i Kriszna (ciemna). 
36

 Bhagawad Gita, rozdz. 9, werset 22. 
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Joga to nazwa nadana próbom osiągnięcia stanu boskości. Osiągnięcie nieo-
siągalnego Boga to joga. Wizualizowanie niewidzialnego Boga to joga. 
Wprowadzenie w codzienne doświadczenia tego, czego nie można zobaczyć 
oczami, usłyszeć uszami, pojąć umysłem ani poczuć sercem to joga. Przejawić 

nieprzejawioną boskość to joga. 

Skarb jogi zdobyty po żmudnych duchowych staraniach trzeba chronić. 
Utrzymanie jogi to kszema. Tak więc, prawdziwym znaczeniem joga-kszemy 
jest (1) osiągnięcie boskości, która wykracza poza umysł, oraz (2) zachowanie 
tego świętego urzeczywistnienia. Joga z kszemą jest więc równoważna bho-

dze z tjagą. 

 

Antahkarana – wewnętrzny instrument 

Bhoga z tjagą jest bardzo ważna. Poświęcenie jest glebą, w której kiełkują 
boskie cechy człowieka. Ludzie, zamiast traktować upaniszadowe stwierdze-
nia jak bezwartościową słomę, powinni stosować je na co dzień, dzięki 
czemu będą mogli oglądać w sobie świtanie boskości. 

Człowiek nie jest tylko połączeniem ciała i umysłu. Posiada on pradźńanę – 

stałą całościową świadomość. Pradźńana jest stałym świadkiem, czyli świa-
domością przenikającą antahkaranę (wewnętrzny instrument). Czym jest ta 

antahkarana? Zdolność myślenia człowieka dzieli się na cztery składowe w 
oparciu o ich funkcje: manas (umysł), buddhi (intelekt), ćitta (pamięć) i 
ahamkara (ego). 

Czym jest umysł? Jest to kłębek myśli. Sankalpa wikalpatmanam manah – 
umysł ciągle rozstrzyga za i przeciw różnych spraw. Tkanina składa się z 
pionowych i poziomych nici, które można porównać do upodobań i niechęci. 
Gdy nici powyciąga się z jednej strony, tkanina się rozpadnie. Podobnie, 
powyciągajcie i pozbądźcie się nici myśli, a tkanina umysłu przestanie ist-
nieć. W naszych świętych pismach ujęto to w stwierdzeniu: Manana trana 

sammilitam – wspominanie chroni myśli. Wzmacniamy nasz umysł ciągłym 
wspominaniem niepotrzebnych spraw. 

Następnie mamy pamięć. Jest to po prostu składnica przeszłych wrażeń. 
Trzecim składnikiem zdolności myślenia jest intelekt. Jest to łącze z bosko-
ścią. Pozwala on na rozróżnianie między rzeczami tymczasowymi i trwałymi. 

Czwarty składnik, ego, utożsamia się z ciałem. Aham (ja) + kara (czynię) to 
ahamkara, czyli ego. Ego łączy poczucie indywidualności z formą fizyczną. 

Wszystkie cztery składniki – umysł, intelekt, pamięć i ego – są aberracjami 
prawdziwego umysłu. Jeden umysł ma cztery nazwy. Na przykład, brami-

na
37 nazywa się braminem-kucharzem, gdy specjalizuje się w przygotowaniu 

posiłków na święta. Tego samego bramina nazywa się pudźarim (kapłanem), 

gdy prowadzi rytualne obrządki, aćarją (nauczycielem), gdy przekazuje nauki 
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 Osoba z klasy kapłańskiej. 
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wedyjskie, a pańćanga-braminem (astrologiem), gdy interpretuje horoskop. 
Bramin jest jeden, ale nazywa się go różnie w zależności od wykonywanego 
przez niego zadania. Podobnie, umysł, intelekt, pamięć i ego są synonimami. 

Antahkarana nie jest czymś oddzielnym. Jest częścią innych instrumentów 

(karan). Nasze zmysły są instrumentami skierowanymi na zewnątrz. Oczy 
widzą świat zewnętrzny, uszy słyszą zewnętrzne dźwięki, nos wdycha powie-
trze z zewnątrz. Podobnie, umysł, intelekt, pamięć i ego są instrumentami 
wewnętrznymi. Gdy wewnętrzny instrument zostaje uświęcony, nie ma 
znaczenia, czy te zewnętrzne kontaktują się z przedmiotami świata. Jest to 

właśnie bhoga i tjaga, przyjemność w połączeniu z poświęceniem. 

 

Bezinteresowne czyny oczyszczają umysł 

Najpierw oczyśćcie instrument wewnętrzny. W tym celu obowiązkowe jest 
angażowanie się w działania. Bez działań umysłu nie da się oczyścić. Wedy 
mówią: Ćittasja śuddhaje karmaha – działania udoskonalają umysł. Każdy 
człowiek musi wykonywać dobre czyny, aby oczyścić umysł. Czym są dobre 
czyny? Wszystkie czyny prowadzone bez oka na rezultatach, bez samolub-
nych intencji są niszkama karmą (działaniami bezinteresownymi). Niszkama 

karma jest niczym innym jak bhogą z tjagą. 

Tak więc, upaniszada Iśawasja pięknie i szczegółowo przedstawia jedność 
bhogi i tjagi, przyjemności i poświęcenia. Nie możemy być nieaktywni. 
Działania uświęcają ciało i czas. Celem ludzkiego życia jest zharmonizowanie 
kali, karmy, karany i kartawjam (czasu, czynu, środków i obowiązku). 

Jak korzystamy z czasu? Ciągle powiększamy nasze samolubstwo, samo-
lubstwo, samolubstwo. Jak w tej sytuacji możemy oczekiwać 
zjednoczenia tjagi i bhogi? Zamiast połączenia tjagi z bhogą, dochodzimy 

do rogi (choroby) przez bhogę! Dążcie do stania się joginami, a nie bho-

ginami (poszukiwaczami przyjemności). Czym jest bhoga? To jedzenie, 
spanie i życie bez zważania na czas. 

 

Pragnienie to choroba, działanie to lekarstwo 

Pożywienie jest niezbędne dla podtrzymania ciała. Bhikszannam deha 

rakszartham, wastram śita niwaranam – pożywienie z jałmużny chroni 
ciało, ubranie osłania przed niesprzyjającą pogodą. W ciele mamy śluz, 
flegmę, mocz i choroby. Ciało jest bardziej zbiorowiskiem niewykorzysta-
nej materii niż łodzią, która przewozi przez ocean narodzin i śmierci! 
„Umyśle, nie ufaj temu ciału, poszukaj natomiast schronienia u lotoso-
wych stóp Harego. Ciało musi zgnić jak odpady, upaść jak uszkodzony 
rydwan.” 

Aby nie chorować, musimy przyjmować lekarstwa. Czym jest choroba, a 
czym dobre zdrowie? Wszystko jest chorobą. Głód jest niedomaganiem, 
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pożywienie – lekarstwem. Pragnienie jest chorobą, woda – lekarstwem. 
Na każdą chorobę przewidziano jakiś środek zaradczy. 

Podobnie, pragnienie jest chorobą, działanie – lekarstwem. Możemy 
pragnąć błogości, ale jak możemy jej zaznać bez działania? Możecie na 
talerz położyć ziemniaki i ćapati i do woli powtarzać ich nazwy, ale wasz 
głód nie zostanie zaspokojony. Aby napełnić żołądek, zaangażujcie do 
działania ręce i usta! To znaczy: ręce zajęte pracą, a usta – powtarzaniem 
imienia Boga. Przy takim równoległym wysiłku niewątpliwie osiągniecie 
błogość. 

Wszystko na tym świecie jest chorobą (rogą). Z właściwym podejściem 

każdą sytuację możemy przemienić w jogę. Nasze święte pisma mówią, 
że osoba, która spożywa jeden posiłek w ciągu dnia jest joginem, gdy je 
dwa posiłki, jest bhoginem, a przy trzech posiłkach – roginem (chorym)! 
Ktoś przyjmujący posiłek cztery razy na dzień jest jak martwy! Dzisiaj 
walczymy o zapełnienie żołądka, ale nie umacniając się w ideowym, 
moralnym życiu, nie urzeczywistniamy celu ludzkich narodzin. 

Studenci! Wszystko z czasem ginie. Gdy kala, karma, karana i kartawja 
(czas, uczynki, warunki i obowiązki) tak zawyrokują, ciało upada. Ciało 
może umrzeć, ale ideały trwają wiecznie. Bądźcie ideowi i na zawsze 
pozostańcie żywi w sercach. 

Tak, pewne pragnienia są potrzebne, ale muszą mieścić się w jakichś 
granicach. Zachowujcie granice, skupiajcie się na dobru wszystkich i dzia-
łajcie z poczuciem obowiązku – oto zjednoczenie tjagi i bhogi. Radości, 
jaką czerpiemy z bezinteresownych działań, nie da się zmierzyć. Poświę-
cając się służbie na rzecz społeczeństwa, możemy doświadczać 
przyjemności błogości. Gdy działamy z racji na owoce, radość nam umy-
ka. 

 

Zapomnijcie o waszej pomocy i wyrządzonej wam krzywdzie 

Połączenie tjagi i bhogi możemy osiągnąć na tym świecie, jeśli zapo-
mnimy o dwóch rzeczach. Pierwsza to dobro uczynione innym. Jeśli 
wspominamy nasze przysługi zrobione innym, zaczynamy oczekiwać 
czegoś w zamian, wystawiając siebie na rozczarowanie. Toruje to też 
drogę do zazdrości i nienawiści. Niezwłocznie zapominajcie o pomocy 
udzielanej innym. 

Drugą rzeczą do zapomnienia są krzywdy, które inni wam wyrządzili. 
Wspominając cierpienia, jakich doświadczyliście, rozwijacie pragnienie 
zemsty i inne wady. Zapomnijcie o doznanych krzywdach, zanim takie 
szkodliwe uczucia zakiełkują. 

Gdy zdołamy odsunąć od siebie myśli tych dwóch rodzajów, połączymy 
tjagę z bhogą. Gdy natomiast takie sprawy będziemy ciągle odgrzebywać 
w pamięci, staniemy się kupą śmierdzących przywar. Nasze myśli wywo-
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łują reakcje. W naszej starożytnej tradycji reakcjom na działania przypi-
suje się najwyższą wagę. 

 

Poświęcajcie, by otrzymać więcej 

Kultura Indii opiera się na pewnych mocnych przeświadczeniach: 

(1) Skutków karmy nie da się uniknąć. 
(2) Bóg inkarnuje się w ludzkiej postaci jako awatar. 
(3) Wszystko, co istnieje na świecie, jest formą Boga i dlatego jest 
święte. 

Prawdę tych starożytnych wierzeń możemy urzeczywistniać czystością, 
cierpliwością i wytrwałością. 

Studenci! Zgłębiajcie te sprawy od najwcześniejszych lat. Pragnijcie tjagi z 
bhogą, a nie rogi z bhogą. Tjaga, tjaga, tjaga... Tjaga jest naszą praw-

dziwą przyjemnością. Często cytuję: Na karmana, na pradźaja dhanena 

tjagenajke amritattwam anaśu – nieśmiertelności nie osiągnie się po-
przez działanie, potomstwo ani bogactwo; można ją osiągnąć tylko przez 
poświęcenie. Czy, jeśli nie wypuścimy powietrza, które wdychamy, po-
możemy czy zaszkodzimy sobie? Uszkodzimy sobie płuca. Czy, gdy resztki 
trawionego pożywienia nie zostaną wydalone, jest to tjaga czy bhoga? 

Nie jest żadną z nich, natomiast prowadzi to do rogi i żołądek cierpi. 

Tak jak wypuszczamy powietrze i wydalamy pożywienie, tak musimy 

poświęcać pieniądze, które zarabiamy. Czym jest dhana (bogactwo) z 
powyższego cytatu? Bogactwo odnosi się do wykształcenia, młodości, 
mądrości, radości itd. Na przykład, zdobywszy bogactwo wykształcenia, 
musicie wykorzystać je do służby na rzecz innych, rozpowszechniać jego 
esencję wśród innych. Wtedy wasza wiedza będzie wzrastać. Gdy nie 
rozprowadzacie i nie stosujecie swoich umiejętności, tracicie je. Im więcej 
poświęcacie, tym więcej otrzymujecie i tym większe robicie postępy. 
Nigdy nie myślcie, że pomagacie komuś innemu. Pomagacie tylko sobie!  

 

Każdy dzień jest okazją 

Studenci! W naszym światowym, fizycznym postrzeganiu życia zwracamy 
uwagę tylko na wzrost, ale nie na towarzyszący mu rozpad. Nasze ciała 
rosną, ale naszego czasu życia odpowiednio do tego ubywa! Cieszymy się 
wschodem i zachodem słońca. O wschodzie myślimy: „Dobrze, teraz 
mogę wykonywać swoje zadania.” O zachodzie czujemy się równie szczę-
śliwi: „W końcu mogę trochę odpocząć.” Dzieje się tak wyłącznie z 
powodu ignorancji. Każdy wschód i zachód słońca pochłania dzień z 
naszego czasu życia, który traktujemy lekceważąco. 

Podejmujcie swoje obowiązki, rozumiejąc znaczenie świtu i zmierzchu. Śri 
Ramakryszna od świtu do nocy wypatrywał wizji Pana. Przy końcu dnia, 
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przed pójściem do łóżka zwykł rozglądać się zniechęcony i ubolewać: „O 
nie! Jeszcze jeden dzień minął bez wizji Pana!” Traktując każdą chwilę jak 
dzień, bez przerwy zwykł tęsknie wypatrywać Pana. Nasi starożytni riszi 
także tak tęsknili i to pragnienie zamieniali na wyrzeczenia, by doświad-
czać boskości. 

 

Jedność i czystość myśli, słów i czynów 

Co się rozumie przez tapas (wyrzeczenia, pokutę)? Stanie na głowie i 
patrzenie przez zmrużone oczy nie jest wyrzeczeniem! Wyrzeczeniem jest 
trikarana śuddhi – jedność i czystość myśli, słowa i czynu. Manasjekam 

waćasjekam, karmanjekam mahatmanam – jedność słowa, myśli i czynu 

charakteryzuje wielką duszę. Manasjanjat waćasjanjat, karmanjanjat 

duratmanam – niezgodność myśli, słowa i czynu charakteryzuje niego-
dziwą duszę. 

Skutkiem niezgodności myśli, słów i czynów jest tamas (ciemność), a nie 

tapas. Dźantunam nara dźanma durlabham – spośród wszystkich żywych 
istot ludzkie narodziny są najrzadsze. Powinniśmy aspirować do boskości 
nad nami, a nie podążać za doczesnymi przyjemnościami pod nami. Nie 
jest błędem staranie się o świeckie wykształcenie, ale trzeba mieć na 
widoku ostateczny cel życia. W istocie jesteśmy joginami, a nie bhogi-

nami czy roginami. Jogina poznaje się po tjadze. 

 

Osiągajcie Boga przez pokonywanie trudności 

Studenci! Upaniszady najdonioślejsze tematy wyrażają w najklarowniej-
szy sposób. W każdym ich stwierdzeniu kryje się tajemnica. Gdy 
zastanowimy się nad pytaniem, gdzie znajdują się sekrety, dojdziemy do 

wniosku, że tylko w cierpieniu i kłopotach. Wedy mówią: „Praśanti 
(pokój) kryje się w aśanti (niepokoju), prakanti (światłość) – w praśanti, 

parama dźjoti (najwyższe światło) – w prakanti, a paramatma (Bóg) – w 

parama dźjoti.” 

Bez ciemności światło nie miałoby wartości. Nikt nie ceniłby pożywie-
nia, gdyby nie istniał głód. Po co ktokolwiek miałby kupować 

klimatyzator, gdyby nie było doskwierającego gorąca w lecie? Na sukhat 

labhate sukham – szczęścia nie zyskuje się ze szczęścia! Prawdziwy spokój 
można zdobyć tylko przez trudności i kłopoty. Gdy cały dzień spędzicie w 
klimatyzowanym pomieszczeniu, staniecie się uniewrażliwieni na jego 
wygody. Wyjdźcie na dwie godziny na zewnątrz i wróćcie – wtedy 
uświadomicie sobie, dlaczego klimatyzatory są tak pożądane! Tak więc, 
ludzkie życie jest z konieczności jakąś kombinacją radości i smutków, 
zysków i strat, gorąca i zimna. Bez dwoistości (dwajty), stan niedwoisto-

ści (adwajty) nie miałby wartości. 
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Od prawd niższych ku wyższym 

Dzisiaj człowiek jest wpółślepy. Dlaczego? „Człowiek z dwoistym umy-
słem jest wpółślepy!”  Dzisiaj postrzegamy różnicę między „tamtym” a 
„tym.” „Tamto” to atma, a „to,” czyli twam – ciało. „Tamto” to On, a „to” 
– ja. Musimy doświadczyć tego, że w rzeczywistości On i ja nie są od-
dzielni. Musimy postępować na drodze od „ja” do „my.” Myślimy, że 
powinniśmy postępować od nieprawdy do prawdy. Nie, nie. Nasza ścież-
ka zaczyna się od „niższej prawdy” o kończy na „wyższej prawdzie.” Jak 
to się dzieje? 

Purnam adah purnam idam,  

Purnat purnam udaćjate;  

Purnasja purnam adaja, 

Purnam ewa awaśiszjate. 

(Tamto jest pełnią, to jest pełnią, z tamtej pełni wyłania się ta 
pełnia; chociaż z pełni pochodzi pełnia, pełnia pozostaje taka 
sama.) 

Wyobraźcie sobie okrąg. Wewnątrz tego okręgu znajduje się mniejszy 
okrąg, a wewnątrz niego – jeszcze mniejszy. Ten najmniejszy to ciało, 
środkowy okrąg jest umysłem, a ten największy – atmą. Okrąg atmy jest 
niezmienny. Musimy poszerzyć nasze serce, najbardziej wewnętrzny 
okrąg. Poszerzajcie, poszerzajcie, poszerzajcie ... dotąd, aż stanie się okrę-
giem środkowym. Znaczy to, że ciało połączy się z umysłem. Następnie 
poszerzajcie umysł – uczyńcie go rozległym jak ocean, by w końcu zlał się 
z atmą. Właśnie wtedy urzeczywistnicie jedność ciała, umysłu i atmy. 

Inny przykład. Widzicie tu ścienny zegar. Ma on trzy wskazówki: sekun-
dową, minutową i godzinową. Która jest ważniejsza? Godzinowa 
wskazówka jest bezużyteczna, gdy nie ma sekundowej. Minutowa wska-
zówka jest równie bezużyteczna. Wszystkie wskazówki są ważne, ale 
główną jest sekundowa. Sześćdziesiąt obrotów wskazówki sekundowej 
powoduje jeden obrót wskazówki minutowej. Podobnie, jeden obrót 
wskazówki godzinowej przypada na dwanaście obrotów wskazówki 
minutowej. 

Nasze ciało jest jak ścienny zegar. Po dokonaniu niezliczonych dobrych 
uczynków nasz umysł nieznacznie się udoskonala, staje się nieco czystszy. 
Gdy z kolei nasz umysł przetrawi niezliczoną ilość myśli o boskości, stop-
niowo zaczyna świtać w nim atma. Dlatego dobre czyny ciała i dobre 
myśli umysłu stanowią jedyny środek na osiągnięcie błogości atmy. 

 

Atma przenika wszystko 

Na świecie mamy trzy niezbywalne dla egzystencji elementy (adhary, 
czyli podstawy): ziemię, niebo i światło. Woda i powietrze to pokarm 
(ahara). Bez adhar i ahar nic nie mogłoby istnieć. Obecność wody i 
powietrza jest dowodem obecności atmy. Atma jest stale obecna, nawet 
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bez obecności wody i powietrza, ale one nie mogą istnieć bez atmy. 
Atma w żaden sposób nie jest z niczym związana. Opisuje się ją jako: 

Nirgunam, nirandźanam, sanatana niketanam,  

nitja, śuddha, buddha, mukta i nirmala swarupinam. 

(Wykracza poza cechy, jest nieskalana, jest ostatecznym schro-
nieniem, jest wieczna, czysta, mądra, wolna i jest ucieleśnieniem 
świętości.) 

Wszystko rozwija się i może przetrwać tylko dzięki mocy atmy. Można 
spotkać ojca bez synów, ale czy możecie znaleźć syna bez ojca? Możecie 
spotkać się z wodą bez ryb, ale czy znajdziecie rybę poza wodą. Podobnie, 
atma istnieje nawet bez powietrza i wody, ale te dwa żywioły nie mogą 
istnieć bez atmy. 

Pięć żywiołów nie składa się na atmę, lecz raczej to atma je tworzy i 
podtrzymuje. Żywioły są niczym innym jak tylko przejawami chwały 
Boga. 

Doświadczyć boskości przez pięć żywiołów stosując tjagę to prawdziwa 
bhoga. Nie da się uniknąć doświadczania żywiołów w każdej chwili. Czy 
możemy przestać oddychać? Powietrze jest wszędzie wokół, wewnątrz 
nas i na zewnątrz. Ale jest ono niewidoczne i nieuchwytne. Podobnie 
wszechobecny jest Bóg. 

Sarwatah pani padam tat sarwato 'kszi-śiro-mukham, 

Sarwatah śrutimal loke sarwam awritja tiszthati
38

. 

(Mając wszędzie swoje ręce, stopy, oczy, głowy, usta i uszy, 
On przenika wszystko, cały wszechświat.) 

 

Poszerzcie miłość, aby doświadczyć Boga 

Bóg jest wszędzie, ale nie można go urzeczywistnić poprzez zmysły. 
Głupcy domagają się zmysłowego postrzegania. Nie, nie. Boga można 
tylko doświadczyć. Mówi się o Nim, że jest aprameja (niepojmowalny), 
gdyż wykracza poza fizyczne pomiary. Oto kubek pełen wody. Gdy zmie-
szacie z nią cukier, on się rozpuści. Gdzie jest cukier? Jest na spodzie, u 
góry i wszędzie pośrodku. Ale nie możecie go zobaczyć, ani dotknąć. Jak 
poznacie, że istnieje? Umieśćcie kroplę wody na języku, a odczujecie jego 
słodycz. Podobnie, Boga można poznać tylko przez doświadczenie, a nie 
fizyczne pomiary. Bezpośrednie doświadczenie Boga stanowi błogość 
dostępowaną dzięki duchowemu wysiłkowi. 

Zatem, starajcie się poznać atmę, miejcie na widoku wieczną błogość, 
pragnijcie tylko bliskości i połączenia z Bogiem i poszerzajcie swoją mi-
łość. Wtedy obudzi się w was samo ucieleśnienie miłości. 

By wyrosły sadzonki miłości 

W tych pozbawionych jej jałowych sercach  
                                                           
38

 Bhagawad Gita, rozdz. 13, werset 14.. 
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Ześlij ulewę słodkiej miłości 

I zmocz nią wszystko, 

Tak by popłynęły jej całe rzeki. 

Ułóż melodyjne nuty na flet. 

– O Kriszno, zagraj pieśń! 

Gopiki (mleczarki) prosiły: „Kriszno! Naszym sercom brakuje miłości. Aby 
ta miłość wykiełkowała, pragniemy wody. Jakiej wody? Deszczu boskiej 
miłości.” 

Słowa miłości są jak czysty, chłodny deszcz. Nasze serca są polami, na 
których ten deszcz przynosi zbiory. Miłość jest jak płynąca woda, a nasza 
błogość jest owocem miłości. Ten strumień błogości prowadzi nas do oceanu 
boskości. 

Osoba, która chciałaby złożyć siebie w ofierze oceanowi łaski, musi podążać 
ścieżką miłości. Jest to tjaga w parze z bhogą. Bhoga zjednoczona z tjagą nie 
jest przyjemnością ciała ani umysłu. Jest to bhoga atmy, która jest dla nas 
czymś naturalnym, a nie sztucznym, czy nabytym. Jest to błogość atmy. 
Dzisiaj gniew i nienawiść są tak wszechobecne i głębokie, że zda się, iż sucha 
trawa umieszczona między dwoma ludźmi zapali się! Dlatego musicie 
poszerzać swoje serca i pielęgnować miłość. 

[Swoim złotym głosem Swami zaśpiewał Prema mudita manase kaho, 

Rama, Rama, Ram.] 

24 maja 1991 r. 
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5. Upaniszada Kena 
 

O szalony umyśle, 

Gdzie bez końca szukasz wizji Pana? 

Brahman jest wewnątrz ciebie! 

Zrozum tę prawdę i dostrzeż Go w sobie. 

Słowa Sai ujawniają prawdę. 

Miłości nie da się wyhodować na drzewach, 

Ani kupić na rynku. 

Obojętnie czy jest to król, czy zwykły człowiek, 

Tylko gdy porzuci ego i stanie się człowiekiem poświęcenia, 

Pozna boski pierwiastek. 

 
Ucieleśnienia boskiej atmy! 

Każdy pielgrzym kroczący ścieżką życia ma do dyspozycji pewne instrumenty 
(karany) pozwalające przestrzegać dharmę (prawość). Tymi instrumentami 
są: umysł, mowa, uszy, oczy, ręce i stopy. Aby cokolwiek osiągnąć na tym 
świecie, niezbędne są: karanam (instrument), kaaranam (przyczyna) i kara 

(wykonawca). Karą jest ten, który używa instrumentu. Karanam jest to, co 
jest używane. Kaaranam jest pragnienie wykonawcy. Podstawową powin-

nością człowieka jest poznanie jedności karanam, kaaranam i kary. 

Mówimy, że oczy widzą, uszy słyszą, a język mówi. Gdyby tak było, co 
dzieje się po śmierci? Narządy zmysłowe przestają funkcjonować. Dlaczego? 
Ponieważ istnieje moc, która sprawia, że działają. Ta boska moc jest nazywa-
na praną, pierwiastkiem życia. 

Skąd prana przyszła? Dokąd odchodzi? Kto ją tu i tam posyła? Takie pytania 
stawia upaniszada Kena, Kenopaniszad. Pyta ona: „Czy zdolność widzenia, 
słyszenia, mówienia, chodzenia zapewnia prana, czy może istnieje jakaś 
jeszcze wyższa moc?” 

Słońce świeci, a jego blask sprawia, że świeci też księżyc. Ziemia świeci dzięki 
światłu księżyca. Ale dlaczego słońce świeci? To dzięki wodorowi i helowi. 
Skąd pojawiły się te pierwiastki? Ich źródłem jest boska moc. 

Upaniszady nazywają tę moc brahmanem. Twierdzą, że brahman sprawia, że 

świat świeci. Brahman udziela swej iluminacji innym, ale nic nie jest przy-
czyną świecenia samego brahmana. Jego promienność sprawia, że oczy 

widzą, ale one same brahmana nie mogą zobaczyć! Umysł może myśleć 

tylko dzięki mocy brahmana, ale on sam nie jest w stanie brahmana pojąć. 
Upaniaszady oświadczają: Jato waćo niwartante aprapja manasa saha – 

(brahman jest tam) skąd słowa i myśli wracają nie mogąc nic pojąć. 

Ludzie nie potrafią urzeczywistnić wewnętrznego brahmana. Dlaczego? 
Ponieważ rozwijają widzenie zewnętrzne, zamiast wewnętrznego. Mogą 
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dotrzeć do prawdy stosując właściwe dociekanie, ale uznają się za zbyt sła-
bych i bezsilnych. Jak należy dociekać tego boskiego pierwiastka? 

Upaniszada Kena stwierdza, że brahman jest życiem prany, umysłem umy-
słu, okiem oczu. Dla samochodu prąd jest niezbędny, aby światła świeciły, 
klakson trąbił, koła się kręciły i pojazd jechał. Podobnie jest u ludzi – wszyst-
kie zdolności czerpią siłę z atmy. Nie wszystkie kwiaty stają się owocami. 
Nie wszystkie owoce dojrzewają. Ale gdy owoc dojrzeje, musi spaść z drze-
wa. Jest to tajemnica ludzkiego życia. Gdy czas, przyczyna i sytuacja dojrzeją, 

ciało staje się słabe, a nawet traci życie. Co więc jest podstawą prany? Jest 
nią atma. 

Człowiek traktuje zmysły jako coś najważniejszego. Ponad zmysłami jest 
umysł. Umysł w upaniszadach nazywa się indrą. Indra znaczy pan indrijów, 

czyli zmysłów. Upaniszada Kena stwierdza, że boskość osiąga się, gdy zmy-
sły stopią się z umysłem, a umysł połączy z atmą. 

Pozwalamy umysłowi szaleć bez kontroli po światowych ścieżkach, co pro-
wadzi do oddzielenia umysłu od atmy. Dlaczego człowiek nie potrafi 
rozpoznać atmy? Z powodu polegania na fizycznych i mentalnych siłach, na 
bogactwie i ego. 

Zmysły są bezwładne. Gdy oczy widzą przedmiot, one są widzącym, a obiekt 
widzianym. Oczy mogą stać się widziane. W jaki sposób? Jeśli umysł błądzi, 
oczy nie postrzegają tego, co znajduje się przed nimi. W ten sposób umysł 
staje się widzącym, a oczy widziane. 

Dalej, umysł może stać się widzianym, a intelekt widzącym. Tak się dzieje, 
gdy nie ma zmysłu rozróżniania. Na przykład, we śnie umysł nie istnieje 
nijak z wyjątkiem pozostawania „widzianym.” Ale intelekt jest obecny jako 
świadomość. Wreszcie, w samadhi (w głębokiej medytacji) intelekt staje się 

widzianym, a atma jest widzącym. 

Atma jest ostatecznym widzącym. Zmysły, umysł i intelekt są widziane i 
właśnie dlatego nazywa się je karanami, czyli instrumentami. W nieobecno-

ści atmy te bardzo wartościowe instrumenty stają się bezużyteczne. Bez 
prądu kosztowny instrument staje się po prostu bryłą metalu. Podstawo-
wym obowiązkiem każdego jest używanie we właściwy sposób własnych 
zdolności. Jednak nie jest zbyt łatwo zmienić doczesną perspektywę. 

Możecie uprawiać cebulę na polu kamforowym, 

Używając szafran i wodę różaną do podlewania, 

Ale czy zebrana cebula nie będzie pachnieć jak cebula? 

Możecie uczestniczyć w niezliczonych satsangach (spotkaniach z dobrymi 
ludźmi) i prowadzić rozmaite duchowe praktyki, ale światowe skłonności, 
które prześladowały was przez wiele żywotów, łatwo nie odpuszczą. 

Zatem, najpierw trzeba zrozumieć ciało. Czym jest ciało? Czy jest to tylko 
zlepek odpadowych substancji, moczu i krwi? Tak. Ale ono także mieści w 
sobie bezcenny klejnot atmy. Kamieni szlachetnych nie znajduje się na drze-
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wach, lecz głęboko w ziemi. Chociaż znajdują się w brudnej ziemi (mrinma-

ja), są wieczne (ćinmaja). Podobnie, ciało jest pełne brudów, ale 

zamieszkująca w nim atma jest boska. 

Dźantunam nara dźanma durlabham – spośród wszystkich żywych istot 
ludzkie życie jest najrzadsze. Dzisiaj ludzie sprzedają za bezcen swoje bezcen-
ne serce, klejnot. Nie dostrzegają własnej wartości. Gdy człowiek ginie w 
wypadku, rząd daje rodzinie 5000 rupii. Czy tylko tyle warte jest ludzkie 
życie? Nie! Ludzkie życie jest bezcenne – żadna wartość go nie zrównoważy. 

Niektórzy ludzie trzymają w domu bardzo wytrzymałe żelazne sejfy. Sam sejf 
jest tani, ale znajdujące się wewnątrz niego klejnoty są bardzo cenne. Ciało 
jest jak sejf; boskość jest jak bezcenne ozdoby. O człowiecze! Doceń klejnot, a 
nie żelazny sejf. Gdyby klejnoty trzymano w złotym sejfie, złodzieje ulatnia-
liby się z klejnotami i sejfem! Dlatego drogie ozdoby trzyma się w 
bezwartościowych sejfach. W tym też zawiera się tajemnica stworzenia – 
ciało jest tymczasowe, a atma – wieczna. 

Wieczna atma mieszka w bezwartościowym ciele. Dlatego należy chronić 
ciało i nie zaniedbywać go. Jak długo? Ciało powinniśmy utrzymać w zdro-
wiu dopóty, dopóki nie poznamy prawdy. Jeśli zaś przykładamy ciału zbyt 
dużą wagę i zapominamy o jego mieszkańcu, nie jest to oznaką prawdziwego 
człowieczeństwa. Gdy zakiełkuje ego, zapominamy o wszystkim. Gdy chmu-
ry zakrywają niebo, nawet jasne słońce jest niewidoczne. Czy to znaczy, że 
słońca nie ma? Nie. Chmury tylko je przesłaniają. Czy te chmury są trwałe? 
Nie, nie! Są to „przelotne chmury.” Chmury ego i pychy nie pozwalają nam 
zrozumieć atmy. Ponieważ jej nie widzimy, wnioskujemy, że nie istnieje. 

Dlaczego zawracacie sobie głowę tak licznymi bogami? Jesteście samym 
Bogiem! Oto przykład. Gdy wejdziecie do magazynu, w którym jest wiele 
przedmiotów, będziecie widzieli wszystko, oprócz jednej rzeczy – siebie! 
Szukacie na świecie. Widzicie wszystko tylko nie siebie – i jest to wielki błąd. 
Gdy rozpoznacie siebie, będziecie w stanie łatwo rozpoznać wszystko inne. 
Ponieważ widzenie jest skierowane na zewnątrz, widzący nie jest widziany. 
Idąc ulicą z latarką, widzicie drogę, ale nie siebie. Aby zobaczyć siebie, skie-
rujcie latarkę na siebie. Oto boskie widzenie. Gdy skierujecie widzenie do 
środka, zrozumiecie pełną błogości, słodką, nieśmiertelną atmę w jej świetli-
stości. 

Kiedyś bogowie wygrali wojnę z demonami. Świętowali to zwycięstwo. Stali 
się aroganccy i niesforni, zapominając o przyczynie swojego zwycięstwa. 
Obnosili się dumnie z nadętymi ego. 

Pan Brahma zauważył ich stan i postanowił otworzyć im oczy. Przyjął postać 
jakszy

39 i pojawił się wśród nich. Był tam Pan Agni, bóg ognia. Jaksza zapy-
tał go: „Synu, kim jesteś?” Agni odpowiedział: „ Nie wiesz, kim jestem? 
Słuchaj. Jestem potężnym bogiem, który w jednej chwili może zamienić 
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 Jaksza – niebiańska istota. 
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wszystko w popiół. Jestem Agni. Mogę stopić i spalić nawet żelazo.” Zacho-
wywał się arogancko. Brahma rzucił na ziemię blaszkę trawy i poprosił: 
„Agni! Spal to.” Agni z uśmieszkiem odrzekł: „To fraszka.” Ale nie mógł trawy 
spalić. Zawstydzony spuścił głowę i wycofał się. 

Przyszedł bóg wiatru, Waju, i przechwalał się swoimi mocami: „Gdy dmu-
cham, morza wzbierają i całe miasta są zrównywane z ziemią. Nie słyszałeś o 
cyklonach i sztormach? Wszystko to wyraz moich mocy.” Jaksza powiedział: 
„Czyżby? Przesuń, proszę, tę blaszkę trawy.” Waju próbował, ale bez powo-
dzenia. 

Następnie pojawił się Indra. Jaksza zniknął, a w jego miejsce pojawiła się 
piękna kobieta. Zobaczywszy ją, Indra spytał: „Matko, kim jesteś? Kto był 
tutaj, zanim ty się zjawiłaś?” Ona odpowiedziała: „Nazywam się Uma. Prze-
de mną był tutaj Pan Brahma. Wasza arogancja przekroczyła wszelkie 
granice. Pan przyszedł, aby zniszczyć wasze ego i obdarzyć was swoim 
darśanem. Przybrał postać jakszy, ponieważ egoistyczne istoty nie mają 
prawa oglądać Jego prawdziwej formy. Ty jesteś Indra – pan zmysłów. 
Ogień, wiatr i inne żywioły są tylko zmysłami. Ty jesteś ich panem. Ale 
nawet ty nie zasługujesz na oglądanie Brahmy. Stałeś się ucieleśnieniem 
pragnienia. Pojawiłem się jako kobieta – symbol pragnienia – aby zniszczyć 
obecne w tobie pragnienie.” Bogowie do pewnego stopnia zrozumieli swoją 
głupotę. Odsunęli swoje ego i medytowali o Brahmie. Wyobraźcie sobie – 
tak potężni bogowie nie potrafili poruszyć źdźbła! 

W jaki sposób można stać się potężnym? Człowiekowi tę moc zakrywa ego i 
przywiązania. Później Indra skłoniwszy głowę powiedział: „Bez twojej woli 
nie poruszy się nawet źdźbło. Jaki pożytek z inteligencji, siły, wykształcenia i 
bogactwa? Bez mocy poznania Ciebie, o Panie, wszelkie inne moce są tylko 
przekleństwem. Ciebie ujawnić może tylko moc oddania i miłości. Żadna 
inna moc nie przewyższa oddania.” 

Czym jest oddanie? Jest to kochanie Pana z bezinteresownym sercem i po-
stawą pokory. Tak więc, traktujcie zmysły jako instrumenty. Czasem 
instrumenty dotykają choroby. Czym są takie choroby? Na przykład, łom 
przy ciągłym używaniu może ulec stępieniu. Jest to choroba. Rozgrzany w 
ogniu i kuty staje się jak nowy. Jest to leczenie. 

Podobnie, oczy chorują. Gdy są zdrowe, biel jest widziana jako biel, żółć – 
jako żółć, czerń – jako czerń. Ale dotknięte żółtaczką widzą wszystko na żółto. 
Czy na tym polega problem świata? Nie! Dopóki język jest zdrowy, słodycz 
smakuje słodko, słone rzeczy – słono, kwaśne – kwaśno. Ale pacjent chory na 
malarię nawet słodkie pożywienie odczuwa jako gorzkie. Zmysły nękają 
choroby (roga) i przywiązania (raga), ale nie ima się ich joga. Staniecie się 
joginami tylko wtedy, gdy zapanujecie nad zmysłami. Dlatego Patańdźali 

powiedział: Jogah ćitta writti nirodhakah – joga to panowanie nad myślami. 
Przede wszystkim panujcie nad zmysłami. Uczcie ich rozróżniania między 
rzeczami tymczasowymi i trwałymi. 
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Studenci! W waszym wieku zmysły są bardzo silne. W szczególności, oczy są 
bardzo grzeszne. Przemykają z osoby na osobę z nieczystymi motywami, 
przez co gromadzą dużo złej karmy. Wykształceni ludzie pytają: „Oczy zosta-
ły nam dane, aby widzieć. Dlaczego nie patrzeć na wszystko?” To prawda, że 
oczy przeznaczone są do patrzenia, ale patrzenia na rzeczy dobre, a nie złe! 
Usta macie po to, żeby jeść, czy więc jecie błoto? Konsekwencje złej karmy 
nie są łatwo dostrzegalne, ale nie można ich uniknąć. Panujcie nad złym 
patrzeniem, złą mową i złym słuchaniem. Panujcie też nad złymi myślami i 
czynami. Jest to prawdziwa ścieżka duchowa. 

Nie patrz na zło – patrz na to, co jest dobre, 

Nie słuchaj zła – słuchaj tego, co jest dobre, 

Nie myśl źle – myśl o tym, co jest dobre, 

Nie mów zła – mów to, co jest dobre, 

Nie czyń zła – czyń to, co jest dobre 

– Oto droga do Boga. 

Jeśli nie przestrzegamy tych nauk, nie dokładając szczerych starań, skazujemy 
się na poważne przyszłe trudności. Okres młodości bardzo szybko przemija, 
ale charakteryzuje go arogancja. Ulegając zmysłom, skazujemy przyszłość na 
kompletną ruinę. Dołóżcie starań, by w tym okresie kontrolować zmysły. 

Taką radę upaniszada Kena daje zarówno zwykłym ludziom jak i bogom i 
riszim. 

Poza tym upaniszada ta ustanawia ideał dla ludzi i boskich istot: „O czło-
wiecze! Owoców twoich dobrych i złych uczynków nie widać od razu, tak jak 
mleka tryskającego z wymion krowy podczas dojenia. Czyny te są raczej jak 
zasiew nasion.” Wiele lat zajmuje, zanim z nasienia wyrośnie drzewo; dalszy 
czas upływa do pojawienia się owoców i jeszcze wiele dni nim dojrzeją. 
Bądźcie ostrożni! Możecie popełnić grzech i mówić sobie, że nie widzicie 
żadnej kary. Zajmie jakiś czas zanim uderzą w was skutki, ale ich nie da się 
uniknąć! Wszystkiego możecie uniknąć, ale nie skutków własnych działań. 
Dlatego, wykorzystajcie te lata na rozwijanie czystości. „Wyruszcie wcześnie, 
jedźcie powoli, dojedźcie bezpiecznie.”  

 

Świętość języka 

Póki jesteście młodzi, ciągle dokładajcie starań. Mowa jest bardzo czysta. 
Dźajadewa40 powiedział: „O święty języku, potrafisz rozróżniać smaki, jesteś 
obdarzony świętą mową, jesteś ucieleśnieniem bogini Saraswati. Dlaczego 
używasz nieczystych słów? W skrusze wypowiadaj boskie imiona: Gowinda, 
Damodara, Mahadewa.” Język ma wielkie poczucie poświęcenia, szacunku i 
honoru. Gdy poczuje kwaśny owoc, nie pozwala mu dotrzeć do żołądka. Bóg 
jest obecny w człowieku jako Wajśwanara, siła trawienna. Język uznaje, że 
kwaśny owoc nie jest właściwą ofiarą dla tego wewnętrznego Boga, więc 
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 Wielki wielbiciel Pana Kriszny i autor poematu Pieśń o Krysznie Pasterzu (Gitagowinda). 
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wypluwa go na ziemię mówiąc: „Matko Ziemio, proszę, przyjmij ten owoc, 
który stworzyłaś.” Gdy natomiast owoc jest słodki, język mówi Wajśwana-
rze: „O słodki Panie, proszę, posmakuj tego słodkiego owocu.” Sam język nie 
doświadcza tej słodyczy. Dobro ofiaruje Bogu, a zło oddaje z powrotem 
światu. Takie jest jego poczucie poświęcenia! 

Język charakteryzuje też cierpliwość w znoszeniu niesprzyjających okoliczno-
ści. Jak uważnie żyje on w otoczeniu 32 ostrych zębów! Oto co Wibhiszana 
powiedział do Hanumana: „Hanumanie! Żyję wśród tych groźnych jak zęby 
demonów niczym delikatny język recytujący imię Pana. Gdybym nie uważał 
cały czas, te demony pozbawiłyby mnie życia. Zanim umrę, chcę zapewnić 
sobie wizję Pana.” Hanuman odpowiedział: „Wibhiszano, przyrównujesz 
swoje niebezpieczne położenie do położenia języka. Tak rzeczywiście jest. Ale 
co wypadnie wcześniej – język czy zęby? Zęby. Nie martw się więc. Dostąpisz 
bliskości Ramy. Te demony zostaną wyrwane z korzeniami jak zęby.” 

Język ma wielkie poczucie honoru. Nie włóczy się od domu do domu jak 
bezpański pies w mieście. Nie rusza się poza drzwi – usta – i nie ośmiela się 
wychylać. Taki ma honor. Może mówić, ale czy kiedykolwiek wychodzi? Żyje 
w swoich granicach z godnością i honorem niczym królowa. 

Dalej, język upomina złoczyńcę: „Zachowujesz się jak zwierzę (paśu)!” i chwa-

li człowieka pobożnego: „Jesteś jak sam Paśupati (Pan Zwierząt, Śiwa).” 
Świętego języka należy używać tylko w święty sposób. 

Powiedzenia upaniszad są proste, słodkie i delikatne. Zapominamy o tych 
słodkich stwierdzeniach. Upaniszady są esencją Wed. Dzisiaj nikt nie stara 
się ich zrozumieć. Najmniejsza pigułka może wyleczyć z choroby ciała. Po-
dobnie, te zwarte zdania mogą rozproszyć ciemność ignorancji i zapalić 
kaganek wiedzy. 

Studenci powinni dołożyć szczerych starań, aby od swoich wczesnych lat 
wieść święte życie. Wraz z mądrością rozwijajcie skromność. Bez pokory cała 
edukacja staje się bezużyteczna. Okazujcie szacunek rodzicom, nauczycielom i 
starszym. Kochajcie młodszych od siebie. Unikajcie gadulstwa. 

Dzisiaj ludzie są wielcy w buzi 

Ale są zerami w czynie! 

Życie to sama ostentacja. 

Taki jest też dzisiaj stan studentów. Nie bądźcie pompatyczni. Jak należy 
wieść życie? 

Mądrość powinna jaśnieć w edukacji 

Niczym olśniewająca błyskawica pod ciemnymi chmurami. 

Nie spierajcie się w oparciu o swoją wiedzę książkową. Przerzucanie się 
argumentami nie sprzyja edukacji. Sprzecza się tylko ktoś, kto nic nie wie. 
Ktoś, kto wie wszystko, milczy. Pusty liść banana trzepocze na wietrze, ale 
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„pełny” pożywienia spokojnie spoczywa41. Powinniśmy jaśnieć jako „pełni” 
ludzie. Jest to królewska droga dla studentów. 

Pycha, wystawność i arogancja w tym okresie młodości przekraczają granice 
przyzwoitości. Jest to skutek złych nawyków i pożywienia. Te wady powin-
no się eliminować. 

Studenci tego kraju znani są z wywoływania niepokojów. Nasi studenci 
powinni służyć ochroną ludziom dotkniętym strachem i swoją pełną miłości 
naturą przyciągać do siebie społeczeństwo tak jak magnes przyciąga żelazo. 
Powinni bywać wśród ludzi i pracować z każdym. O tym mówią Wedy tak: 
Sahanau bhunaktu, saha wirjam karawawahaj. Co znaczy ten werset? 

Przebywajmy razem, wzrastajmy razem, 

Rozwijajmy naszą wiedzę razem, 

Żyjmy razem szczęśliwie bez nieczystości. 

Tylko to zapewni pokój. Jeśli pragniemy światowego pokoju, powinniśmy 
żyć bez utarczek. 

Zastanówcie się nad czystością uczuć wyrażonych w upaniszadach. Dawni 
mędrcy nie byli głupcami. Byli o wiele znakomitsi niż dzisiejsi naukowcy. 
Naukowcy siedzą w ciemnych pokojach – są podobni do żaby w studni42. 

Riszi mieli ogląd rozległy jak te żaby w oceanie, a ich badania były szeroko 
zakrojone. Dzisiejsze odkrycia są skażone własnym interesem. Starożytni nie 
mieli ego i byli bezinteresowni. Ich oświadczenia możemy błędnie oceniać 
jako halucynacje lub imaginacje. W rzeczywistości jednak są to klejnoty 
mądrości, jakimi zostali obdarzeni mędrcy i które żywią ludzkość do dzisiaj. 
Upaniszady stanowią esencję nauk boskich mędrców. 

Kończę mój dyskurs, błogosławiąc was, abyście mogli przyjąć przynajmniej 
najmniejsze nauki upaniszad, zastosowali je w praktyce w prostej codzienno-
ści i dzięki temu doświadczyli boskiego życia. 

Jutro zajmiemy się inną upaniszadą. Wszystkie upaniszady zbliżają was do 
Boga. Upa znaczy „blisko,” tak jak w określeniu „blisko Boga.” Pierwszego 
dnia wasz Prorektor prosił, abym uczył was metod, za pomocą których moż-
na osiągnąć bliskość Boga. 

Tak więc, recytujcie boskie imię i dawajcie przykład czystego i pokojowego 
życia. Dzisiaj niepokoje i zamieszki przekroczyły wszelkie granice. W takich 
warunkach studenci powinni pielęgnować odwagę, szczęście i dobro. Tego 
pragnę. 

 [Swami zakończył swój dyskurs bhadźanem: Hari bhadźana bina sukha 

śanti nahin.] 

25 maja 1991 r. 
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 W południowych Indiach bananowych liści od starożytności używa się jako jednorazowych talerzy. 
42

 Chodzi o żabę ze starożytnej przypowieści. Żabę w studni odwiedza żaba z oceanu. Ta z oceanu próbuje 
opisać rozległość oceanu, ale żaba studzienna nie chce uwierzyć, że coś mogłoby być większe od studni. 
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6. Upaniszada Praśna – odpowiedź na pytanie pierwszego 
ucznia 

 

Drzewa rodzą owoce dla dobra innych 

Rzeki płyną, aby pomagać innym 

Krowy dają mleko w interesie innych 

To ciało zostało dane, aby służyć innym. 

Ucieleśnienia miłości! 

Drzewa nie jedzą swoich owoców. Rodzą je dla innych. Są pełne bezintere-
sowności. Rzeki także nie piją własnej wody. Ofiarują siebie ludziom, którzy 
utrzymują się przy życiu dzięki nim. Krowy dają mleko z uwagi na ludzi. Nie 
piją go same. Ludzie natomiast zapomnieli, że ciało otrzymali, aby pomagać 
innym. Zamiast pomagać, kroczą ścieżką samolubstwa wynikającego z ogra-
niczonego pojmowania. 

W ludziach nie ma nawet jednej tysięcznej poświecenia wykazywanego 
przez drzewa, rzeki i krowy. Od chwili przebudzenia do zaśnięcia jest tylko 
egoizm, egoizm, egoizm. Co jest przyczyną tego godnego pożałowania stanu 
naszego kraju? Wyłącznie samolubstwo. Tak, samolubstwo i własny interes 
są potrzebne. Ale Nah śrejo nijamam wina – nie istnieje trwałe dobro bez 
ograniczeń. Samolubstwo musi mieć granice. Samolubna osoba nie jest w 
stanie nawet utrzymać ludzkich cech. Jeśli dzisiaj człowiek potrafi żyć po 
ludzku, już to samo jest równoznaczne z osiągnięciem boskości! 

 

Bóg i świat – przyczyna i skutek 

To, co myślisz, że widzisz, nie istnieje. 

Istnieje tylko to, czego nie możesz zobaczyć. 

Przez wszystkie czasy istnieje tylko jeden Bóg. 

Istnieje tylko Bóg, a nie świat. 

Świat nie może istnieć niezależnie od Boga. Wiśwam Wisznu-majam dźagat 

– świat jest pełen Wisznu (Boga). Sarwam khalu idam Brahma – wszystko to 

jest zaprawdę Brahmą (Bogiem). Iśa-wasjam idam sarwam – wszystko to 
przenika Iśa (Pan). Świat i Bóg nie są oddzielne. Upaniaszada Praśna, Pra-

śnopaniszad
43, bada jedność Boga i świata. 

Każdy przedmiot (padartha) ma pararthę (wyższą podstawę). Żaden materiał 
nie może istnieć bez podstawy. Żywa istota przestaje istnieć, gdy opuszcza ją 

siła życiowa. Przedmiot jest grubym przejawieniem (sthulam), a jego pod-
stawą jest fundament (mulam). Fundament jest przyczyną (adharam), a 

przedmiot to skutek (adhejam). 

Z doczesnego punktu widzenia te dwie koncepcje wydają się sprzeczne. Jed-
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 Praśnopaniszad = praśna (pytanie) + upaniszad. Upaniszada ta zajmuje się pytaniami zadanymi przez sześciu 
uczniów. 
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nak duchowy wgląd mówi, że tak jak zwierzę nie może przetrwać bez siły 
życiowej, nic na tym świecie nie może istnieć bez świadomości, Nauka na-
zywa tę dwoistość materią i energią. 

 

Jedność postaci grubej i subtelnej 

Upaniszada Praśna mocno podkreśla jedność materii i energii, jedność Śiwa-
Śakti. Zatem, nauka i duchowość nie są w sprzeczności. Naukę ograniczamy 
do świata materialnego a duchowość do dociekań filozoficznych. Padartha i 

parartha są nierozerwalnie splecione. Wielkość upaniszad zawiera się w tym, 
że one wspaniale nauczają tej jedności. Niestety, ludzie traktują je jako zbiór 
nauk duchowych, które nie mają nic wspólnego ze światem materialnym. 
Panuje przekonanie, że duchowość ma być oderwana od świata. Jest to 
wielki błąd. Duchowość jest siłą życiową, a świat – istotą żywą. Jedno jest 
fundamentem, a drugie jego przejawem. Stworzenie jest syntezą tych dwóch 
idei. 

Wierzyć w Boga i odrzucać świat to także zawężone pojmowanie! Musimy 
wzmocnić wiarę w prawdę, że świat nie jest różny od Boga. W poszukiwaniu 
Boga bez pomocy świata jesteśmy bezradni. Tylko dzięki temu, że świat jest 
dostępny naszym obserwacjom, możemy dociekać i wyciągać wnioski o tym, 
czy coś jest prawdziwe i wieczne. Usilnie zabiegajcie o doświadczenie naj-
wyższego Boga, mając świat za fundament. Wynika z tego, że aby zrozumieć 
boskość, macie najpierw zrozumieć, co znaczy być człowiekiem. 

 

Sześciu uczniów mędrca Pippalady 

Było kiedyś sześciu uczniów44, którzy wyróżniali się swoją dociekliwością w 
sprawie prawdy. Chcieli poznać tajemnice w sposób wrodzony związane z 
ludzkim życiem i poszukiwania w tym kierunku uznawali za swój pierwszy 
obowiązek. Z takim nastawieniem przyszli do mędrca Pippalady. Z wielką 

pokorą pokłonili się mu i powiedzieli: „Maharszi! Skąd wyłonił się ten 
świat? Jaki jest cel ludzkiego życia? Prosimy, poucz nas i rozprosz nasze wąt-
pliwości.”  

Pippalada odpowiedział: „Synowie! To bardzo chwalebne, że jesteście cieka-
wi prawdy. Jednakże, pytający musi spełnić pewne kryteria. Bez takich 
kwalifikacji źle zinterpretujecie moje odpowiedzi i będziecie niezadowoleni.” 

Tylko lekarz ma prawo przepisać pacjentowi lekarstwo. Tylko inżynier jest 
uprawniony do budowania mostu. Nawet najdrobniejsze przyziemne zada-
nie wymaga pewnych kwalifikacji. Ilość zebranej wody zależy od pojemności 
naczynia. 
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 Byli to: (1) Kabandhi, syn mędrca Katji, (2) Bhargawa z królestwa Widarbha, (3) Aśwalajana, syn Aśwali, (4) 
Gargja albo Saurjajani, wnuk boga słońca, (5) Satjakama, syn Śibego i (6) Sukeśa, syn mędrca Bharadwadźy. 
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„Tak, wasze aspiracje są szlachetne. Ale cierpliwości! Dociekajcie. Rozróżniaj-
cie między tym, co jest tymczasowe, a tym, co trwałe. Stopniowo zrozumiecie 
prawdę. Śpiesząc się, oddalicie się od celu. Niecierpliwość prowadzi do straty 
czasu, marnowania ciała i zmartwień.” 

Pośpiech przynosi straty, 

Straty przynoszą zmartwienia. 

Zatem, nie śpiesz się! 

„Okiełznajcie swoją niecierpliwość. Bądźcie cierpliwi, zamieszkajcie w tej 
pustelni i przestrzegajcie dyscypliny.” Tak odpowiadał Pippalada. 

 

Słońce jako podstawa świata 

Minął rok. Syn wielkiego mędrca Katji, Kabandhi przyszedł do Pippalady i 
powiedział: „Swami, przebywałem tu przez cały rok, ale żadne z moich ocze-
kiwań nie spełniło się. Pobłogosław mnie spokojem umysłu. Kto odpowiada 
za wszechświat? Kto stworzył niezliczone istoty?” Pippalada odrzekł: 
„Wszystko stworzył Pradźapati.” Kabandhi poczuł się bardzo zawiedziony. 
„Czy na taką odpowiedź zasługuję po tak cierpliwym angażowaniu się?” – 
jęknął. 

„Kim jest Pradźapati?” – spytał następnie. 

„Samo pożywienie to Pradźapati, podtrzymujący” – odparł Pippalada. 

„Kto jest u podstawy pożywienia?” 

„Pan Waruna. To on jest sprawcą zbiorów, które prowadzą do innych artyku-
łów spożywczych. Jaki ogień, taki dym. Jaki dym, taka chmura. Jaka chmura, 
taki deszcz. Jaki deszcz, takie zbiory. Jakie zbiory, takie pożywienie. Jakie 
pożywienie, takie życie. Zatem, zasadniczą podstawą ludzkiego życia jest 
pożywienie. 

Ale samo pożywienie ma też podstawę. Słońce reprezentuje pierwiastek 
życia, a księżyc – bezwładną materię. Jedność materii i energii tworzy pod-
stawę całego stworzenia. Materia (dźada) i energia (ćajtanja) występują w 
świecie w sposób naturalny. Promienie słońca obejmują całą ziemię, a nawet 
wstępują w ogień trawienny (dźatharagni) w ludziach. Taką drogą słońce 
umożliwia powstanie i trwanie stworzenia. 

Promienie słoneczne są nieodzowne dla ziemi składającej się z gleby, drzew 
zbudowanych z drewna, gór składających się ze skał i ciał zawierających 
krew. Promienie te są przesycone siłą życiową, która stwarza i podtrzymuje 
cały świat. A więc, przyczyną stworzenia, podtrzymywania i destrukcji jest 
słońce” – wyjaśnił Pippalada. 

 

Cel życia 
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Mędrzec ciągnął dalej: „Synu, uczniowie nie rozumieją swojej wrodzonej 
mocy. Usilnie zabiegają o zaspokojenie pragnień ulotnych rzeczy. Kończy się 
to porażką, zniechęceniem i frustracją prowadzącymi do zakłócania porządku 
publicznego.” Każdy powinien znać swoje możliwości. Nikt nie próbuje 
zrozumieć celu życia. Nikt nawet nie ubolewa nad swoją ignorancją w tej 
materii. Jedna osoba na tysiąc albo na milion szczerze stara się poznać praw-
dę o istnieniu – to jest pierwszy krok w duchowość. 

Większość ludzi pytanych o cel życia odpowiada, że jest to zaspokajanie 
głodu, wystarczająco długi sen dla oczu, ubranie dla ciała i dom pełen dzieci! 
Taki mają cel w życiu! Nie, nie. Nawet zwierzęta zaspokajają te cztery przy-
ziemne potrzeby. Natura ludzi jest taka, że nie da się ich zaspokoić czymś 
takim jak jedzenie. Jedzą, a potem ruszają w świat. Zapoznają się dobrem i 
złem i starają się kroczyć za dobrem. Dobro przekazują innym. To jest praw-
dziwy cel życia. Ryba żyje w wodzie, spożywa brudy i oczyszcza wodę. 
Studenci powinni tak samo wstępować w społeczeństwo, przemieniać jego 
schorzenia, ustanawiać ideały, doświadczać błogości i przenosić ją na innych. 
Jest to odpowiedź Praśnopaniszadu. 

„Synu, życie nie ma przebiegać w samotności. Ma być wplecione w społe-
czeństwo. Jednostka nie może istnieć bez społeczeństwa. Radości i smutki 
jednostki zawierają się w radościach i smutkach społeczeństwa. Dlatego 
pragnij pomyślności społeczeństwa ponad wszystko inne. Loka samasta 

sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. To automatycz-
nie zapewnia szczęście także nam. Nasze szczęście nie jest odosobnione 
niczym kropla oliwy na liściu. Nasze życie musi integrować się ze społeczeń-
stwem. Uczniowie muszą zrozumieć tę prawdę” – nauczał Pippalada. 

 

Wytrwale stawiajcie czoła trudnościom 

W trakcie życia nieuchronnie musimy przechodzić trudności.  Musimy sta-
wiać czoło trudnościom i zmierzyć się z potępieniem i potwarzą. Tylko wtedy 
możemy czynić postępy i zrozumieć prawdę.  

Żył kiedyś ogrodnik, który z wielką dbałością pielęgnował ogród swojego 
pana, dla każdej sadzonki przynosząc wodę w dzbanku z odległej studni. 
Dzięki takiemu oddaniu zyskał miłość i szacunek swojego pana. Któregoś 
dnia tak bardzo ciążyły mu problemy rodzinne, że odstawiwszy dzbanek na 
bok, usiadł zniechęcony. Mocno się starał, ale nie mógł podnieść się z depre-
sji. „Co jestem warty? Czy jest mi pisane pozostać ogrodnikiem przez całe 
życie? Ludzie wszędzie cieszą się wygodami i spokojem. Dlaczego ja tego nie 
mam? Jestem nędzarzem, grzesznikiem” – tak ubolewał nad sobą. 

W tej sytuacji przemówił dzban: „O ogrodniku! Ta frustracja z błahego po-

wodu nie jest ciebie godna. Kaszte phali – ciężka praca przynosi bogatą 
odpłatę. Popatrz na mnie. Zacząłem jako glina – wszyscy mnie deptali. Póź-
niej garncarz zebrał mnie, zmieszał z wodą, ugniótł, założył mnie na koło 
garncarskie, kręcił w koło, ubijał, kształtował i długo wypalał w ogniu. Ale 
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to nie wszystko. Bez końca musiałem znosić ból zadawany przez kupców, 
którzy sprawdzali moją jakość, pukając we mnie palcami. Dopiero po takich 
przejściach dzisiaj jestem godny być noszonym na głowie ludzi. Czy, gdybym 
zwątpił i poddał się, mógłbym zdobyć tak wzniosły status.” 

Każdy, kto pragnie osiągnąć sukces, musi podobnie przechodzić rozmaite 
próby. Na sukhat labhate sukham – szczęście nie rodzi się ze szczęścia. Tylko 
pokonanie trudności zapewnia trwały pokój. Ciało otrzymaliście, aby prze-
chodziło gehennę! Jeśli mamy właściwą postawę, kłopoty służą jedynie 
wzmocnieniu naszej odwagi i siły. 

Po prawdzie nic nie dorównuje wrodzonej sile człowieka. Niemniej, ludzie 
narzekają: „Jak mam znieść te trudności?” Nie. Nie musicie stawać się słabi i 
strachliwi. Siła potrzebna na postawienie się trudnościom tkwi w was. Gdy-
by tak nie było, jak możnaby przetrwać niezliczone zmartwienia życia? 
Wasze trwanie jest dowodem waszej siły! Mówicie o trudnościach, ale czas 
mija, a wy wciąż żyjecie. Zatem cały ten czas stale pokonujecie trudności! 
Siły do zwycięstwa tkwią w samej naszej naturze. Ale, nie potrafiąc ich 
wykorzystać, poddajemy się smutkom. Musimy nieustannie rozwijać nieu-
straszoność. Odwagi uczę dzieci przez „Cztery F” (z ang. Follow, Face, Fight i 
Finish): 

Krocz za mistrzem, 

Postaw się złu, 

Walcz do końca, 

Zakończ grę. 

„Mistrz to wasze sumienie, wasze serce. Cztery F reprezentują historię nasze-
go życia. Musimy stawić czoło życiu! Gdy będziemy zawodzić: ‘smutek, 
smutek, smutek,’ zmartwienie będzie tylko rosło. Kłopoty są najlepszym 
czasem na rozwijanie odwagi. Dhajrjam sarwa sadhakam – odwaga wszyst-
ko osiąga. W życiu prześladują nas rozmaite problemy. Zamiast się ich bać, 
śmiało je przyjmujcie.” W taki sposób Pippalada pouczał swoich uczniów.  

Serca dzieci są czułe i łatwowierne, ale przy niewłaściwym rozumieniu rodzą 
się problemy. Skutkiem tego są depresje. Gdy pozwala się na pogłębienie się 
stanu przygnębienia, całe życie staje się wielkim rozczarowaniem. Wszystko 
opiera się na odwadze, na poczuciu przygody. Niezachwianie trzymając się 
prawdy, odwagi i miłości, studenci muszą rozwijać umysł i niezłomną wizję.  
Wtedy doświadczą nagrody wynikającej z ciężkiej pracy. 

Nikt nie osiągnie pokoju beztrosko. Czy, jeśli pokłonicie się trzcinie cukrowej 
i poprosicie: „O trzcino, daj mi trochę cukru,” ona po prostu da go wam? 
Musicie zebrać trzcinę, zmiażdżyć ją, zagrzać sok na ogniu i przetworzyć go. 
Cukier można otrzymać tylko w ten sposób. Co to da, gdy, nie chcąc zranić 
trzciny, po prostu postawicie ją przy ścianie i będziecie powtarzać: „Trzcina 
ma cukier, trzcina ma cukier”? Ona wyschnie i słodki sok się zmarnuje. 

Nasze ciało jest taką trzciną cukrową. Kłopoty są tym czynnikiem, który 
udoskonala i daje słodki sok boskości wewnątrz nas. Raso waj sah – Bóg jest 
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samą słodyczą. Słodycz ta jest podtrzymującą i kierującą siłą życia. Zatem, 
nie zatrzymujcie się na kłopotach. Pokonujcie je z męstwem i poczuciem 
przygody. Osiągajcie ścieżkę prawdy. 

 

Dźńatum, drasztum, prawesztum 

Dzisiaj nie staramy się zrozumieć świata zanim go doświadczymy. Chcemy 
doświadczać bez dociekania. Bhagawad Gita mówi o trzech krokach: Dźńa-

tum, drasztum i prawesztum – o poznawaniu, widzeniu i doświadczaniu 

Dźńatum znaczy poznawać. Nie kroczcie ślepo przez życie. Gdy chcecie cze-
goś, zadajcie sobie pytanie: „Jak mogę to zdobyć, gdzie mogę to znaleźć?” W 
tym obszarze kraju mamy wiele odmian słodkiego mango45. Aby zasmako-
wać ich słodkiego soku, musimy pytać: „Kiedy są te mango dostępne?” – 
mango są dostępne tylko w porze lata, „Gdzie?” – na targowisku; „W jaki 
sposób?” – za pieniądze. Takie dociekanie to dźńatum. Gdy pójdziecie na 
targowisko i zobaczycie mango, będzie to drasztum. Tak, sam widok pociąga-
jących owoców jest już przyjemny. Ale aby ich zasmakować, zapłaćcie i 

kupcie je. Posmakowanie mango będzie prawesztum. 

Dźńatum, drasztu i prawesztum – jest to podróż od narodzin pragnienia do 
jego spełnienia. Pragnienia nie możecie spełnić przez samo życzenie, ani 
nawet przez zobaczenie. Nabądźcie to, co zobaczyliście i przetrawcie to, co 
nabyliście. Tylko to darzy zadowoleniem. 

Tak więc, studenci, aby nabrać wprawy w czymkolwiek, musicie pójść do 
kogoś, kto dobrze się na tym zna. Nie dawajcie pożywki ego, myśląc: „Wiem 
już wszystko. Nie potrzebuję porady.” To, co wiecie, jest zaniedbywalne, 
natomiast to, co powinniście poznać, jest nieograniczone. Nawet najwięksi 
naukowcy mają ogromne luki w swojej wiedzy. 

Gdy poznamy tom co jest nieskończone, osiągniemy zadowolenie. Jest to 
„świadomość.” Czym jest ta „świadomość”? Gdy spytam: „Co to jest?,” powie-
cie: „Kawałek tkaniny.” Jest to tylko częściowa prawda. Gdy rozłożycie tę 
tkaninę i przyjrzycie się jej, możecie powiedzieć, że jest to chusteczka. Taka 
pełna wiedza to „świadomość.” Dzisiaj słów używamy bezkrytycznie. Nie 
zatrzymamy się, by zastanowić się, jakie słowa, kiedy, gdzie i jak należy 
użyć. 

 

Panujcie nad zmysłami i umysłem 

Tak więc, aby stać się biegłym w dowolnym przedmiocie, najpierw rozpo-
znajcie, kto ma odpowiednie kwalifikacje do głoszenia wiedzy w tym 
zakresie. Praśnopaniszad jest nadzwyczaj ważny dla studentów. Zawiera on 
mądrość niezbędną do rozproszenia wszystkich wątpliwości, jakie pojawiają 
się w dociekliwym umyśle studenta. 

                                                           
45

 Stan Andhra Pradeś słynie z obfitości mango w porze lata. 
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Jak zachowywali się uczniowie starożytnych Indii? Prowadzili wyrzeczenia i 
skupiali się tylko na swoim celu, okazując skromność i posłuszeństwo oraz 
pokonawszy swoje zmysły i oczyściwszy umysł. Co dzisiaj jest naszym ce-
lem? On zmienia się szaleńczo wiele razy w ciągu dnia. Jeden cel jest rano, 
inny w południe, a jeszcze inny wieczorem! Czas może się zmieniać, ale cel 
nie powinien. 

Studenci, żyjecie w celibacie. Dlatego nazywa się was „panami.” Kim jest 
pan? Jest to ktoś, kto panuje nad zmysłami. Gdy ktoś ulega zmysłowym 
pokusom, staje się zwykłym panem X (gra ang. słów master i mister). Kon-
trolujcie swoje zmysły – nie stawajcie się poszukiwaczami przyjemności. 
Rozwijacie stanowczość. W taki sposób uczniowie starożytnych riszi pędzili 
życie pełne głębokich wyrzeczeń. Determinacja tych uczniów była naprawdę 
ogromna. W oddaniu ofiarowywali wszystko Panu. Zdolność rozróżniania 
jaśniała w nich pełnym blaskiem. 

 

Oddanie, determinacja i roztropność  

Oddanie, determinacja i roztropność torują drogę do boskości. Dzisiejsze 
„oddanie” widać tak jak dno oceanu (gra ang. słów: devotion i deep ocean)! 
Oddanie to nie tylko recytacja imienia czy medytacja. Na urzeczywistnienie 
najszlachetniejszych aspiracji musimy ofiarować nasze życie. Wtedy będzie to 
prawdziwe oddanie. Najdrobniejszy czyn trzeba wykonywać ze śraddhą 
(wiarą i przekonaniem). Nie poprzestajcie dopóki nie osiągniecie celu. Na 
tym polega determinacja. „Obowiązek to Bóg, praca to oddawanie czci.” 
Obojętnie jaką pracę wykonujecie, róbcie to szczerze – traktujcie ją jako swoje 
oddanie. 

Następnie mamy roztropność bądź rozróżnianie. Z jaką roztropnością mamy 
dzisiaj do czynienia? Z taką, która promuje doczesne radości, które chroni 
nasze uchybienia. Nie, nie. Jest to „samolubna roztropność,” „indywidualna 
roztropność.” Potrzebujemy „fundamentalnej roztropności.” Prawda jest 
prawdą dla każdego. Wasza roztropność musi być taka, by każda roztropna 
osoba musiała przyznać, że wasze działania są bezbłędne. Dzisiaj brakuje tak 
szerokiego podejścia. Roztropność ukierunkowana na wspieranie własnego 
zdania jest szkodliwa. 

Stosujcie „społeczną roztropność,” a będziecie godni wszystkiego. W przeciw-
nym przypadku, nie unikniecie cierpienia. „Indywidualna wolność” to jedno, 
a „fundamentalne prawo” – co innego. Powiedzmy, że chcecie ćwiczyć z 
długim kijem. Możecie to robić w granicach własnej posesji – jest to wasza 
indywidualna wolność. Ale gdy staniecie na głównej drodze i będziecie 
wymachiwać kijem wokół siebie, przekroczycie „fundamentalne prawo.” 
Policja zaaresztuje was. Musicie uszanować wolność innych, która jest dla 
nich równie nienaruszalna, jak wasza dla was. Wymachiwanie kijem na 
drodze nie jest wolnością. 

Celem mądrości jest wolność, 
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Celem kultury jest doskonałość, 

Celem wiedzy jest miłość. 

Dzisiejsi studenci słabością przepełniają i wyrażają swoją miłość. Nie, nie. 
Miłość musi być energią składającą się z czystości i stanowczości. Gdy po-
zwolimy, by wy nasza „energia” ciekała, staniemy się ofiarami „alergii.” 
Rozwijajcie tę „energię,” tę mentalną siłę. Starannie chrońcie swój hart du-
cha.  

Tak wzniosłe były nauki mędrca Pippalady. 

 

Prawa i obowiązki 

Studenci są przyszłymi zbawcami Indii, przyszłymi liderami świata. Wyob-
raźcie sobie, jakie moce i siły muszą osiągnąć ci, na których spoczywać będzie 
taka odpowiedzialność! Zamiast stać się „oddanym (ang. stalwart),” wy 

domagacie się: „chcemy praw, praw (ang. right, right).” A co z obowiązkiem? 
Wypełnijcie obowiązki, a wasze prawa przyjdą automatycznie. Prawa i 
obowiązki są jak dwa koła rydwanu, jak dwa skrzydła ptaka. 

Studenci, nie walczcie o prawa. Uznajcie swoje obowiązki. Jesteśmy studen-
tami! Mamy obowiązki względem rodziców, społeczeństwa, naszego kraju, 
naszych ludzkich narodzin. Wypełniajcie wszystkie te obowiązki. 

 

Rzeczy prawdziwe i cienie 

Sześciu uczniów, którzy chcieli poznać cel życia, zadało sześć pytań. Mędrzec 
Pippalada dał na każde piękną odpowiedź. Odpowiedzi Pippalady są żywot-
ne dla dzisiejszych studentów nękanych przez negatywne wpływy kali-jugi. 
Nie posiadając zakotwiczenia w sercu, studenci bezradnie ulegają wpływom 
czasu i sytuacji. 

Wasze widzenie jest skierowane na zewnątrz. Rozwijamy tylko ekstrawer-
tyczne postawy. Pielęgnujcie widzenie wewnętrzne. Wewnętrzna 
perspektywa ujawni też prawdę o świecie zewnętrznym. „Świat zewnętrzny 
jest odbiciem wewnętrznej istoty.” Wszyscy musimy dojść do takiej świado-
mości. Zapewni to równowagę w naszym charakterze. 

Dzisiejsi studenci są bystrzy, ale rażąco brakuje im cnót. Nie kształtują (ang. 
skill) swojej inteligencji we właściwym kierunku, natomiast zabijają (ang. 

kill) swoją wiedzę. To narusza u nich równowagę. Aby ją przywrócić, należy 
skierować widzenie do wewnątrz. 

Oto drzewo. Ma owoce. Rzuca cień. Jeśli wespniecie się na drzewo-cień, 
dotrzecie do cieni owoców, a nie rzeczywistych owoców! W życiu gonimy za 
cieniami, by zdobyć owoce, które są dokładnie tak samo nierzeczywiste. Jeśli 
jesteście inteligentni, wspinajcie się na prawdziwe drzewo, wtedy równocze-
śnie będziecie wspinać się także na drzewo-cień! Zdobędziecie oba rodzaje 
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owoców. Jak to się stanie? Wy otrzymacie prawdziwy owoc, a wasz cień – 
owoc-cień! 

Tak więc, ścieżka, którą warto kroczyć, to ta, która zapewnia oba owoce – 
doczesne i duchowe – bez konieczności podwójnego wysiłku. Jest to ścieżka 
serca, Podążajcie za sumieniem. 

Tacy studenci, jak tych sześciu uczniów, są wielką potrzebą. Studenci są 
dobrzy, ale winę ponoszą ci, którzy dają im przykład. Otoczenie jest nieczy-
ste. Ale nie martwcie się – możecie być zwycięscy w środku nieczystości. 
Odwaga i wiara są najważniejsze. Najpierw musi być ufność w siebie – to 
fundament życia. Na tej podstawie możemy zbudować ściany zadowolenia z 
siebie, Mając te ściany mocne, kładźcie dach poświęcenia siebie. Końcowym 
rezultatem będzie samorealizacja. 

 

Prawdziwa jaźń 

Ufność, zadowolenie, poświęcenie i urzeczywistnienie – wszystkim tym 
określeniom towarzyszy słowo „siebie.” Kim jest to ja, ta jaźń? Odkryjcie ten 
fakt. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ bez owego „siebie” nie może być 
ufności w siebie, nie mówiąc już o pozostałych skutkach. 

Tą „jaźnią” jest nie co inne jak atma. Wszystko na tym świecie jest materią 
opartą na atmie. Świat jest istotą żywą, Jaźń jest siłą życiową. Jaźń jest 
niezmienna. Tylko „samolubstwo” ukrywa swoją świadomość. Dlatego na-
wet „ryba (ang. fish) jest lepsza od samoluba (ang. selfish)”! Nie możemy 
pozwalać, by samolubstwo zakiełkowało w naszych sercach. 

Miłość żyje z dawania i wybaczania, 

jaźń żyje z brania i zapominania. 

Miłość to bezinteresowność, jaźń to stan bez miłości. 

Rozpoznajcie czystą Jaźń, a nie tę jaźń indywidualną. Pippalada uczył, że 
Jaźń musi stać w centrum naszej uwagi. Nie myślcie: „Jestem Ramayya” albo 
„Jestem Krishnayya.” Są to imiona nadane ciałom po urodzeniu. Atmy ani 
się nie dostaje, ani ona nigdy się nie rodzi. 

Przy wielu okazjach mówiłem, że istnieją dwa rodzaje „jaźni.” Czym one są? 
Jaźń w języku angielskim jednoliterowa, „I,” czyli „ja,” oraz tak samo wy-

mawiana trzyliterowa „eye,” czyli „oko.” „Eye” to ciało, „I” to atma. Tylko ta 

jednoliterowa (eka akszaram) jaźń jest rzeczywista. Ekam sat wiprah bahud-

ha wadanti – jedna jest prawda, ale mędrcy nazywają ją rozmaicie. Litera I i 
liczba 1 wyglądają tak samo. Linia prosta w alfabecie nazywa się „I,” a „1” w 
arytmetyce. 

1 + 1 + 1 + 1 = 4, ale  
I + I + I + I = I. 

Jaźń ani nie rośnie, ani nie się rozpada. Jeśli wszyscy dodacie swoje „I,” 
powstanie silne „I,” czyli atma. Gdy w tej sali zawołam: „Jest tu Ramayya?,” 
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ktoś podniesie rękę i powie „I.” Taka sama reakcja będzie dla imion takich jak 
Krishnayya, Ramamma itd. Są to wszystko różne imiona i formy, ale 
odpowiedź jest identyczna: „I.” Zatem „I,” czyli „ja,” jest wszędzie. 

Miejcie wiarę, że atma jest wszechobecna. Naszą tożsamość opieramy na 
imionach i formach, które są tymczasowe niczym bańki na wodzie. 
Niezmienna, niezniszczalna, wieczna prawda to atma. Mając atmę za 
podstawę, używajcie ciała, zmysłów i umysłu jako narzędzi do wypełniania 
obowiązków. 

Rozwijajcie opanowanie i pragnijcie szczęścia wszystkich. Nasze szczęście 
zawiera się w szczęściu innych. W sercach studentów muszą dominować tak 
ekspansywne uczucia. Upaniszada Praśna zawiera wiele doniosłych idei na 
rozwijanie wielkiego serca i umocnienie się w bezinteresowności. 

 

Służcie z przekonaniem 

Od jutra zaczniemy omawiać tematy, które są nowe, inspirujące i podnoszące 
na duchu. Będziemy kontynuować jutro, gdyż w programie na dzisiaj zostało 
jeszcze kilka punktów. 

Dzisiaj mamy niedzielę i studenci wykonywali „prace społeczne.” Z mojego 
punktu widzenia nie jest to „praca społeczna” lecz „praca na pokaz”! Ani 
jeden chłopiec nie pracował właściwie. Siedzieli w grupach pod drzewami i 
zabijali czas na jałowych rozmowach. Tak wygląda praca społeczna w wieku 
kali. Nie, nie, tak nie może być. Cokolwiek robicie, robicie to dla siebie, a nie 
dla kogoś innego. Wasze sumienie powie wam, czy szczerze wykonaliście 
swoje zadanie. Większość studentów siedziała na trawniku, leniwie 
wyrywając trawę. Czy to jest praca społeczna? W żadnym wypadku. 

Wysilcie się trochę, aby poprawić swoje zdrowie, wygody i aby mieć 
błogość. Dopilnujcie, aby nasze otoczenie było czyste. Na takiej pracy 
skorzystacie wy, a także inni. Wykonujcie służbę, która przyczynia się do 
poprawy warunków życia i zdrowia w społeczności. Ustanawiajcie wzory dla 
społeczeństwa – to jest także służba. Dziewczęta pracowały dobrze! Tylko 
chłopcy zlekceważyli sprawę. To niedobrze, bangaru

46. 

Baczcie tylko na własne sumienie, a nie przejmujcie się tym, co myślą inni. 
Codziennie się kąpiecie. Czy zaniechalibyście kąpieli, gdyby ktoś z tego 
powodu drwił z was? „Obojętnie co ktokolwiek może powiedzieć, moje 
działania są właściwe!” – taka odwaga i przekonanie są nieodzowne. 
Dzisiejszej młodzieży brakuje tych cnót. Służbę trzeba wykonywać całym 
sercem. Tylko wtedy skutki będą najkorzystniejsze. 

 

Bądźcie herosami w działaniu 

Dzisiaj wszyscy jesteście zmęczeni. Uczestniczyliście też w programie 
muzycznym. Przyjdźcie jutro z sercami czystymi i uważnymi. Zapisujcie te 
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ważne pouczenia w swoich sercach, a nie na magnetofonie! To, co jest 
zapisane w sercu, jest jak negatyw zdjęcia. Z takiego negatywu możecie w 
dowolnym czasie zrobić odbitkę. Zapis na taśmie magnetycznej jest 
natomiast jak zdjęcie z aparatu typu Polaroid – nie da się go powielać. 

Studenci! Słowami starszych, radami weteranów musi zapełniać swoje serca. 
Gdy będziecie pełni tych idei, w odpowiednich sytuacjach będziecie mogli 
wydobyć je na wierzch w postaci działań. Dzięki praktyce będziecie mogli 
dojść do całej błogości, jakiej szukacie, stawiać czoło wszystkim problemom i 
przezwyciężać je. Przy takiej postawie Indie mogą wznieść się na dowolne 
wyżyny wielkości. 

Bharat (Indie) jest najczystszym krajem wśród wszystkich krajów świata. Tak, 
wszystkie narody są dobre, ale Indie to tjaga-bhumi, joga-bhumi i karma-

bhumi (kraj poświecenia, samorealizacji i bezinteresownego czynu). Niestety, 
dzisiaj Hindusi naśladują obce wartości i zagrażają zamianą tej ziemi w 
bhoga-bhumi (ziemię doczesnych przyjemności). Nie, nie. Nie chcemy bhogi 
(przyjemności). Naszym celem są tjaga i karma (poświecenie i działanie).  

Karmanjewa adhikaras te, 

Ma phaleszu kadaćana.  

Ma karma phala hetur bhur!  

Ma te sango’stwakarmani. 

(Oddaj się w służbę czynu, ale nigdy – jego owoców. Niech 
nie kieruje tobą owoc czynu! Nie pogrążaj się jednak w 
bezczynności.)47 

Macie prawo tylko do prowadzenia działań. Karmanubandhini manuszja 

loke – świat człowieka jest związany działaniami! Kończąc życzę i 
błogosławię, abyście stali się przykładem dla świata. 

[Swami swoim złotym głosem zaśpiewał Gowinada Hare, Gopala Hare, he 

gopi gopa bala.] 

26 maja 1991 r. 
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7. Upaniszada Praśna – odpowiedzi na 
pytania drugiego i trzeciego ucznia 

 

Tak jak odbicie nie utyka na lustrze, 

Jak liście lotosu nie mokną w wodzie, w której się znajdują, 

Tak grzechy nie mogą lgnąć do wielbiciela. 

Narodziny i śmierć są nierozerwalną parą, 

Niczym dwa koła rydwanu. 

Gdy jedno z nich przestaje istnieć, to samo dzieje się ze stworze-

niem. 

Oto tajemnica kosmosu. 

Studenci, ucieleśnienia boskiej miłości! 

Eko’ham bahusjam – Jam jest Jeden, niech stanę się wieloma. Pradźapati siłą 
woli stworzył pary: podstawa i oparte na podstawie (mulam i sthulam), 

bezwładne i świadome (dźada i ćajtanja), siła życiowa i żywa istota (prana i 

prani), materia i energia. 

Wzajemne oddziaływanie tych dwoistości doprowadziło do powstania 
wszechświata żywego i nieożywionego. Fundamentem świata jest zjedno-
czenie pierwiastków słońca i księżyca. Słońce reprezentuje siłę życiową 
(pranę), a księżyc – żywą istotę (prani). Wczoraj słyszeliście, że mędrzec Pip-
palada wpajał tę wiedzę Kabandhiemu, synowi mędrca Katji. Kabandhi 
uważnie wysłuchał słów mędrca, docenił tajemnice stworzenia i doświadczył 
błogości. 

 

Cykl narodzin i śmierci 

W tym czasie do pustelni wstąpił uczeń imieniem Bhargawa pochodzący z 
królestwa Widarbhy. Pokłonił się mędrcowi Pippaladzie i spytał: „Swami! 
Narodziny i śmierć wydają się nieuleczalnymi chorobami. Wszystkie święte 
pisma utrzymują, że śmierć przychodzi po narodzinach i odwrotnie. Czy nie 
istnieje nic poza tym cyklem życia i umierania? Czy ten cykl nie ma końca?” 

Pippalada powiedział: „Moje dziecko! Bóg nie ma początku ani końca. Świat 
żywy i nieożywiony jest przejściowy (mithja). Chociaż w tym przemijającym 
świecie jest obecna prawda (satja), nie ma ona formy. Wszystko musi kiedyś 
rozpaść się. 

 

Wędrówka ku północy i południa 

Słońce sprawia, że mamy dni, pory roku i lata. Są one zębami w kole czasu. 
Droga słońca jest podstawą czasu. Te podziały czasu były wolą Pradźapatie-
go. Czas jest formą Pradźapatiego. 
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Czas dzieli się na dwie połówki: uttarajana i dakszinajana – ruch (droga) ku 
północy i ku południowi. Ajana znaczy wędrówka, droga. Gdy słońce w 

ruchu rocznym przesuwa się w kierunku północy, okres ten nazywa się utta-

rajana
48. Kiedy słońce wraca ku południowi, jest to dakszinajana. Droga ku 

północy charakteryzuje się jasnością, pokojem, zadowoleniem, nieustraszo-
nością i czystością. Ruch w kierunku południa to okres ciemności, niepokoju, 
strachu i ułudy. 

Ludzie, którzy planują podróż podczas dakszinajany odprawiają rozmaite 
rytuały, dokonują czynów charytatywnych i dopiero wtedy ruszają w „po-
łudniową” drogę. Taka podróż prowadzi ich do księżyca. Księżyc reprezentuje 
materię. Innymi słowy, pod wpływem przyziemnych pragnień osiągniecie 
tylko świat materialny, nie Boga. Dopóki skutki waszych dobrych uczynków 

na to pozwolą, pozostaniecie w świecie nazywanym ćandra loka (księżycowy 
plan egzystencji). Gdy wyczerpie się zapas zgromadzonych zasług, wracacie 

do tego świata. Święte pisma mówią: Kszine punje martja lokam wiśanti – 
wyczerpanie zasług powoduje zstąpienie do świata śmiertelników. 

Weźmy przykład. Polityczny zwycięzca w wyborach staje się członkiem 
zgromadzenia ustawodawczego na pięć lat. Z każdym upływającym rokiem 
coraz bardziej odsuwa się od zgromadzenia. Jego członkowstwo wygasa po 
pięciu latach. Podobnie, człowiek osiąga ćandra lokę dzięki dobrym uczyn-
kom, ale wraca, by odrodzić się w fizycznym świecie, gdy wyczerpią się 
owoce jego zasług. 

Ktoś podróżujący podczas uttarajany rozwija przywiązanie do brahmana, co 
prowadzi go do wiedzy o brahmanie. Osoba taka dociera do surja mandali 

(słonecznego planu egzystencji). Surja mandala reprezentuje siłę życiową 
(pranę). Ten, kto połączy się z praną, nie odradza się. 

Zatem, dziecko, tylko wtedy, gdy twoja prana połączy się z uniwersalną 

praną unikasz narodzin i śmierci. Dopóki żyjesz w ułudzie (bhramie), nie 
możesz osiągnąć Boga (Brahmy). Rozwijaj Brahma bhawę (kierowanie się ku 

Brahmie) i dojdź do świata słońca. Brahmawid brahmajwa bhawati – ten, 
kto poznał brahmana, staje się brahmanem. Zrozum więc związek między 
uttarajaną, dakszinajaną i odradzaniem się. Ci, którzy podróżują w czasie 

dakszinajany odradzają się, natomiast uttarajana prowadzi do nieśmiertel-
ności.  

 

Jasna i ciemna połowa miesiąca 

Pięć żywiołów jest jak pięć części słońca. Mamy dwanaście miesięcy. W 
każdym miesiącu słońce wstępuje w kolejny horoskopowy dom. Podczas 
przechodzenia słońca przez domy jego promienność zmienia się i rodzi sie-
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dem kolorów. Każdy miesiąc ma dwie połowy, śukla pakszę i kriszna pakszę 
(jasną i ciemną połowę). Czym jest śukla paksza i kriszna paksza? 

Księżyc (żywa istota) znajduje się przed słońcem (siłą życiową) i wychwytuje 
aurę słońca, świecąc w 16 kalach (aspektach), zależnych od bliskości tych ciał 
na niebie. Gdy księżyc ma wszystkie 16 aspektów, świeci najjaśniej i faza ta 
nazywa się purnima (pełnia księżyca). 

W dzień nowiu, księżyc łączy się ze słońcem i nie jest widoczny. Kriszna 

paksza to okres od pełni do nowiu, kiedy jasności księżyca ubywa. Od no-
wiu do pełni jasność księżyca rośnie. Jest to śukla paksza. Ta jasna połowa 

miesiąca to siła życiowa (prana). Ten świat jest połączeniem prany z prani. 
Wszystko to dzieje się tylko z woli Pradźapatiego. 

 

Prani i prana 

Eko'ham bahusjam – jestem Jeden, stanę się wieloma. W jaki sposób? Gdy 
zasiejecie jedno nasienie, z gleby wyrośnie gigantyczne drzewo z tysiącami 
owoców, każdy z licznymi nasionami. Z tych nasion z kolei rodzi się wiele 
innych drzew. W ten sposób jedno nasienie staje się wieloma drzewami. 
Jedna prana staje się niezliczonymi prani. Stworzenie nie ma granic. 

Na samym początku były tylko prana i prani. Ich zjednoczenie doprowadziło 
do pojawienia się wszechświata. Świat nie ma początku ani końca. Ponieważ 
ludzie w tym przejawie woli Boga widzą różnorodność, postrzegają go jako 
skończonego. Stwarzanie, podtrzymywanie i destrukcja nie dzieją się wy-
łącznie z woli Boga, gdyż do pewnego stopnia liczy się też ludzki wysiłek. 
Zależnie od czynów i myśli danej osoby, osiąga ona zamierzony cel – dobry 
bądź zły. Ludzie (manawa) zrodzeni z Boga (Madhawa) zapomnieli o swojej 
boskości. Z tego powodu stają się demonami, zachowują się jak zwierzęta i 
marnują swój wrodzony potencjał. 

Dziecko! Śmierć jest nieunikniona. Jednak człowiek może zapobiec dalszym 
odrodzeniom. Weźmy na przykład nasienie zielonej fasoli. Zasiane, staje się 
rośliną z licznymi owocami. Ale nikt nie zna rodziców nasienia, jego dziadka, 
pradziadka itd. Nikt nie wie, jak i kiedy zostało zrodzone jako nasienie. Za-
tem, jego początek jest poza czyimkolwiek zasięgiem. Włóż teraz to nasienie 
do ust i pogryź – skończy się jego życie. Jego początku nie sięgamy, ale panu-
jemy nad jego końcem! Podobnie, nikt nie wie, kiedy zaczęło się istnienie 
człowieka i w jaki sposób. Ale jego koniec zależy od jego duchowego zaanga-

żowania (sadhany). Gdy podróżujesz podczas uttarajany (północną ścieżką), 
stajesz się jednym z brahmanem. 

Uczniowie! Nasienie ryżu pokrywa łuska. Dopóki ta łuska jest obecna, może-
cie nasienie zasiać, podlewać je i ono wykiełkuje. Jest to Punarapi 

dźananam, punarapi maranam – ponowne narodziny, ponowna śmierć. 
Usuńcie łuskę, a ono stanie się ryżem spożywczym. Taki ryż umieszczony w 
ziemi nigdy nie wykiełkuje, obojętnie jak bardzo byście się starali. Oznacza 
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to Punardźanma na widjate – nigdy więcej odrodzeń. Ryż w łusce ma odro-
dzenia, a bez łuski – nie ma. Łuska odróżnia oba stany. Reprezentuje ona 
pragnienia. Pragnienia zmuszają was do ciągłych odrodzeń. Bez pragnień 
jesteście wolni. 

Całe życie spędzamy tylko na sprawach materialnych. Oto ćandra (księżyc). 

W upaniszadach słowo „księżyc” nie odnosi się do ciała niebieskiego obiega-
jącego ziemię! Ćandrama manaso dźatah, ćakszo surjo adźajatah

49 – z Jego 
umysłu zrodził się księżyc, a z Jego oczu – słońce. 

Odradzanie się jest nieuniknione dopóki umysł daje schronienie argumen-

tom i kontrargumentom (sankalpom i wikalpom). Gdy zniwelujesz 
upodobania i awersje, utrzymując świadomość brahmana (brahma bha-

wam), zniszczysz umysł i pokonasz odrodzenia. Zatem, o Bhargawo, nie bój 
się, że narodziny i śmierć są ponurą ostatecznością. Istnieje stan ponad naro-
dzinami i śmiercią, i można go osiągnąć” – pięknie mówił Pippalada. 

 

Żywe istoty a siła życiowa 

Następnie przyszedł trzeci uczeń i pokłonił się guru. „Swami, jaki rodzaj siły 
życiowej podtrzymuje i chroni energię życiową w każdej żywej istocie (dźi-

wi)? Swami, kto wśród wszystkich istot jest najwyżej postawiony? Czym jest 
moc, która przenika rozmaite części żywych istot?” – spytał Aśwalajana, syn 
Aśwali. 

Pippalada odpowiedział: „Synu! Wiatr, ogień, woda i ziemia rodzą się z 
eteru. Ich przejawieniami w ludzkim ciele są: mowa, wzrok, słuch i umysł. Te 
cztery zdolności ochraniają żywą istotę. Ale pierwotnym czynnikiem jest 
pierwiastek słońca, czyli siła życiowa (prana). Bez tej siły oczy nie mogłyby 
widzieć, uszy – słyszeć, usta – mówić, a umysł – myśleć. Prana jest ważniej-
sza niż jakakolwiek inna część ciała. Ciało jest domem prany, jej miejscem, jej 
świątynią. Deho dewalajam prokto, dźiwo Dewo sanatanah – ciało jest 
świątynią, a jego mieszkańcem – wieczny Bóg. Prana jest wieczna, ale znaj-
duje schronienie w tymczasowym ciele. 

Ciało posiada tysiące nadi
50. Nie traktuj ludzkiego ciała jako coś zwyczajne-

go. Prawdę mówiąc, jest w nim 720 milionów nadi. W tych nadi 
przemieszcza się siła życiowa w postaci wjany. Nadi nie mogłyby funkcjo-
nować bez wjany. W ciele jest też inna siła, udana, która będąc świadkiem 
dobra i zła wyrządzonych przez daną osobę, zabiera je do odpowiednich 
miejsc docelowych. Nasz stan w życiu zależy od naszych czynów. Dlatego 
święte pisma radzą, abyśmy nie unosili się radością, ani nie popadali w 
przygnębienie, a przestrzegali wiecznej zasady spokoju. 

 

Pięć sił życiowych 
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Trudności nie wywołuje ktoś inny. Także radości nie są przysługami ze stro-
ny innych. Na skutek własnych słabości winisz innych za swoje zmartwienia 
i chwalisz ich za radości, ale oba te działania są bezpodstawne. Odpowie-
dzialne za radości i smutki, zyski i straty, honor i hańbę są tylko twoje myśli 
i czyny. Grzech nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, czekając na schwytanie 
ciebie. Także Bóg nie mieszka w jakimś odosobnionym zakątku. Bóg i grzech 
znajdują się w twoim własnym ciele, w twoich działaniach. Tylko w oparciu 
o karmę (czyny) osiągamy niebo, piekło, wyzwolenie albo jakiś inny po-
śmiertny stan. O tym przeznaczeniu decyduje pierwiastek udany. 

Istnieje pięć rodzajów siły życiowej (pran): prana, apana, samana, udana i 
wjana. Znajdują się one w ciele i w pięciu żywiołach na zewnątrz. Słońce 
składa się prany. Z ziemi emanuje apana, z nieba, czyli eteru – samana, z 
powietrza – udana, z ognia – wjana. W każdym z pięciu żywiołów znajduje 
się w sposób wrodzony odpowiednia siła życiowa. Reperkusje dobra i zła 
wyrządzonych przez człowieka trzymają się nierozerwalnie pięciu sił życio-
wych. 

 

Zbierasz to, co zasiałeś 

Tajemnic stworzenia nikt nie potrafi wytłumaczyć. Każdy obiekt ma związa-
ny z nim cień. Karma podąża za siłą życiową jak cień. Gdziekolwiek uda się 
prana, idzie za nią karma. Skutki działań są także przywiązane do waszego 
obecnego ciała. Ale gdy prana opuszcza ciało i przyjmuje inne, karmiczne 
cienie przechodzą do nowego ciała, nie pozostają przy martwym ciele. 

Gdzie po śmierci udaje się prana? Ona nie przyjmuje przypadkowego ciała. 
Przyjmuje ciało określone przez wasze czyny. Otrzymujemy dobre narodziny 
tylko wtedy, gdy dokonywaliśmy dobrych czynów i mieliśmy dobre myśli. 
Czy możecie oczekiwać słodkich owoców mango z gorzkich nasion drzewa 
cytrynowego? Ludzie zapominają o tej prawdzie. 

„Zrobię to i osiągnę tamto” – 

Nie zamęczaj się takimi planami. 
Jakie nasiona zasiałeś wczoraj, 

Takie skutki otrzymasz dzisiaj. 
Jak możesz spełnić swoje ambicje, 

Gdy nasiona nie odpowiadają owocom, których oczekujesz? 

Wszystkie twoje czyny, zarówno dobre jak i złe,  

Bez wyjątku są po kolei zapisywane. 

Brahma posyła z tobą ciężki naszyjnik –  

Naszyjnik skutków przeszłych czynów. 

Przy urodzeniu nie widać żadnego naszyjnika. 

Nie ma też zdobiącego cię sznura pereł, 

Ani złotego łańcuszka, 

Ani jasno błyszczących diamentów, 

Ani ozdoby z zielonych szmaragdów. 

Ale jest niezniszczalny naszyjnik 

Z zebranych razem skutków przeszłych czynów. 
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To Brahma posyła z tobą ten ciężki naszyjnik –  

Naszyjnik skutków przeszłych czynów. 

Dlatego, o ludzie, wasze radości i smutki są reperkusjami waszych własnych 
dobrych i złych uczynków. Przede wszystkim zrozumcie tę prawdę. Następ-
nie, miejcie dobre myśli, mówcie dobre słowa i angażujcie się w dobre czyny, 
aby dostąpić dobrego życia obecnego i przyszłego. Zbieramy to, co zasialiśmy 
– ani więcej, ani mniej. Odbija się wam tym, co zjedliście! (Śmiech) Czy, gdy 
zjecie ogórek, bekniecie smakiem mango? Bóg nie odpowiada za wasze rado-
ści i smutki. Jest On tylko świadkiem. 

 

Oddanie spala karmę 

Ale wiedzcie, że obojętnie jak wielki uzbiera się stos waszej złej karmy, jeśli 
będziecie modlić się do Boga ze szczerym uczuciem płynącym z głębi serca, 
cała karma zniknie niczym śnieg w letni dzień. 

Odbicie pojawia się wewnątrz lustra, ale nie wiąże się z lustrem. Lotos rośnie 
w jeziorze, ale woda nie moczy jego liści. Podobnie, żadna karma, jak ohyd-
na lub wielka by nie była, nie zaszkodzi osobie o czystym oddaniu. Mała 
iskra może strawić góry bawełny. Wystarczy najmniejsza iskierka. 

Utyskujesz nad żoną, dziećmi, przyjaciółmi, 

bogactwem, interesami, przyjemnościami i sławą. 

Jeśli przez chwile zatęsknisz za lotosowymi stopami Kriszny, 

Łatwo możesz przejść przez straszne drzwi śmierci. 

Mówi się, że jeśli z ilości czasu, jaki spędzacie na biadolenie nad żoną, dzieć-
mi, przyjaciółmi i sławą, odłożycie tylko chwilę – jedną chwilę – na 
serdeczną kontemplację o Panu, możecie przejść ponad strasznymi drzwiami 
piekieł. Jak można oczekiwać pokoju, jeśli nie poświęca się nawet ułamka 
czasu na medytację o Bogu? 

 

Wszystkie czyny dedykuj Panu 

Dlatego, synu, prana jest najważniejsza. Musisz kroczyć określoną ścieżką. 
Połącz swoje zmysły z umysłem. Połącz swój umysł z atmą. Innymi słowy, 
cokolwiek robisz, dedykuj to atmie. Sarwa karma Bhagawad pritjartham – 
czyń wszystko ku zadowoleniu Pana. Nie bądź bezczynny.” 

Możecie być prawnikami, lekarzami, bankierami, biznesmenami. Obojętnie 
jakie macie powołanie, z tak czystym podejściem każda praca przemienia się 
w wielbienie, w oddawanie czci. Przemieniajcie pracę w wielbienie, ofiaruj-
cie ją Panu. Jeśli będziecie w ten sposób pracowali, nie będziecie mieli 
dalszych odrodzeń. 

Nie wystarczy buzią powtarzać „Kriszna-arpanam” (ofiara Krisznie). Musi to 
wypływać z serca! Dedykowanie samymi słowami przyniesie tylko werbalne 
skutki! Na przykład, jeśli powiecie mi: „Swami, proszę, obdarz mnie łaską 
Twojej wizyty w moim domu,” moją odpowiedzią będzie: „Na pewno przyj-
dę.” Ale jeśli w rzeczywistości nie zapraszacie mnie, nie przyjdę! Gdy 
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wzywacie mnie z głębi swojego serca, ja na pewno przyjdę – bardzo chętnie. 
Jad bhawam tad bhawati – jak myślisz, taki skutek. 

Jakie macie pragnienia, takie są myśli. Jakie są myśli, takiego doświadczacie 
skutku. Ważne jest, abyście wszystko, co robicie, robili z sercem. Serce jest 
węzłem wszystkich nadi ludzkiego ciała. Gdy w sercu pojawiają się pobożne 
intencje, całe ciało wypełnia entuzjazm i boskość. 

Wszystko ma początek w sercu. Nie jest to serce fizyczne, lecz duchowe. 
Sposób na pokonanie narodzin i śmierci zawiera się w wykorzystaniu serca 
poprzez miłość. 

 

Myśli – podstawowa przyczyna 

Tak więc, sześciu uczniów przyszło do Pippalady z podstawowymi wątpliwo-
ściami, jakie nękają każdego człowieka. Ten mędrzec udzielił im 
szczegółowych i zadowalających odpowiedzi. Pierwszym pytaniem, zadanym 
przez Kabandhiego, było: „jaka jest przyczyna stworzenia?” Tą przyczyną jest 
myśl. Pippalada podał prostą analogię. „Synu, co powoduje sny? Niektórzy 
ludzie myślą, że sny wywołuje niestrawność. Inni powiadają, że ich źródłem 
jest nadmiar myśli lub osłabienie ciała. Te tłumaczenia nie są prawdziwe. W 
rzeczywistości sam sen wywołuje marzenia senne! Ktoś, kto nie śpi, nie może 
mieć snów! Zatem, myśl jest przyczyną stworzenia. Gdy myśl znika, znika też 
stworzenie. Wtedy wzrok (driszti) staje się widzącym, świadkiem (draszta). 
Wszystko jest postrzegane jako Jedno, pełne błogości.” Pippalada zalecał 
swoim uczniom, aby stopniowo ograniczali myśli i kontrolowali umysł. 

Jutro będziemy mówić o czwartym uczniu i jego pytaniu. Dzieci bal wikas ze 
szkoły Sathya Sai Vidya Vihar są już gotowe – czekają w strojach i ucharakte-
ryzowane. Przygotowały piękne taneczne przedstawienie. Dlatego kończę 
dyskusję o trzecim uczniu. 

[Swami zaśpiewał: Gowinda Kriszna dźej, Gopala Kriszna dźej, Gopala Pala 

Bala Radha Kriszna dźej!] 

 

27 maja 1991 r. 
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8. Upaniszada Praśna – odpowiedzi na 
pytania czwartego i piątego ucznia 

 

Usuń nieczystości umysłu,  

Napełnij serce najczystszymi uczuciami  

A oko mądrości ujawni ci, że  

Świat przepełnia światło brahmana. 

Po co wyrzeczenie osobie urzeczywistnionej? 

Po co duchowy wysiłek komuś, kto trzyma się prawdy? 

Czy osoba prostoduszna potrzebuje składania ofiar i rytu-

ałów? 

Te słowa Sai pokazują ścieżkę prawdy. 

Narodziny i śmierć są naturalne i nieuchronne. Bhargawę, który opanował 
tajemnice narodzin i śmierci, pojął sekrety uttarajany i dakszinajany, który 
poznał znaczenie jasnej i ciemnej połowy miesiąca, przepełniało zadowole-
nie, gdy słuchał mądrości płynących z ust Pippalady. Uniżenie pokłonił się 
mędrcowi i wyraził serdeczną wdzięczność. 

 

Świadomość podczas snu 

Zaraz potem do Pippalady podszedł czwarty uczeń, Saurjani, wnuk Surji i 
poprosił: „Swami, gdy niezliczone istoty świata śpią, kto właściwie śpi? Kto 
jest wtedy na jawie? Kto śni? Kto zapomina o ciele i umyśle i pogrąża się w 

świadomości w stan pełen błogości? Gdy żywa istota (prani) śpi, jak może 
podtrzymywać siłę życiową (pranę)? Bądź tak dobry i zdradź mi te tajemnice, 
bym mógł dostąpić spokoju.” 

Pippalada odrzekł: „Saurjani! Gdy słońce zachodzi, wydaje się, że ono wyco-
fało swoje promienie w głąb siebie. Następnego rana wysyła je ponownie 
dla dobra ludzi. Podobnie, podczas snu zmysły wycofują się do umysłu. 
Dlatego we śnie nie można widzieć, słyszeć, odczuwać smaku. Narządy zmy-
słowe i ich funkcje drzemią. Jednak pięć sił życiowych (pran)51 czuwa jako 
pięć ogni w ciele. Na przykład, wdychanie i wydychanie, które są mimowol-
ne, mogą zachodzić dzięki sile życiowej nazywanej samana. 

Indywidualna dusza (dźiwi) we śnie doświadcza spokoju. Człowiek we śnie 
ponownie przeżywa dawne i obecne widoki i doświadczenia. W tym stanie 
ze świadomości emanują też wrażenia z niezliczonych przeszłych wcieleń, 

których dana osoba nie zna. Tak więc, prany podczas snu znajdują się w 
stanie czuwania. We śnie kreujemy siebie, a także innych i otoczenie, oraz 
przechodzimy iluzoryczne doświadczenia. Podstawowym czynnikiem 
sprawczym tego wszystkiego jest umysł. Mana ewa manuszjanam karanam 

                                                           
51

 Prana, apana, samana, udana i wjana – patrz poprzedni dyskurs. 
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bandhamokszajoh – tylko umysł jest przyczyną zniewolenia i wyzwolenia. 
To umysł jest źródłem snów i stanu głębokiego snu. 

 

Natura pranawy 

Gdy Pippalada zadowolił Saurjaniego takimi odpowiedziami, do mędrca 
przyszedł piąty uczeń – Satjakama, syn Śibego. Ten spytał: „Swami! Święte 
pisma utrzymują, że człowiek, który potrafi powtarzać pranawę

52 podczas 

wydawania ostatniego tchnienia, osiąga niezniszczalny (akszara) stan 
nieśmiertelności. Czy jest to prawda? Czy to możliwe?” 

Pippalada odpowiedział: „Synu, Satjakamo, cały kosmos przenika pranawa. 
Pranawa to przejaw Boga. Składają się na nią dźwięki A, U i M. Świat 

fizyczny, czyli bhu-lokę, wyższy astralny – bhuwar-lokę i najwyższy – suwar-

lokę, przenika pranawa. Wedy – Rig, Jadźur i Sama – także zawierają się w 
pranawie. Te trzy Wedy wyśpiewują swoją pieśń poprzez OM. 

Zwróć uwagę na te trójki. Bhu-bhuwah-suwah to trzy światy, Rig-Jadźur-

Sama – trzy Wedy, A-U-M – trzy pierwotne dźwięki (matry). Tylko pranawa 
przenika trzy światy i trzy Wedy. Mówi się też, że pranawę charakteryzuje 

osiem rodzajów pomyślności (aszta ajśwarja). 

Bóg jako dźwięk, w istotach żywych i rzeczach,  

W świetle i w mowie, 

Wieczna szczęśliwość, transcendentalny pierwiastek, 

Moc łudzenia, pomyślność, 

Powodzenie, stała świadomość – 

Oto charakterystyki OM. 

Wszystkie dźwięki na świecie rodzą się wyłącznie z OM. Ludzie, którzy uwa-
żają OM tylko za dźwięk, którzy nie wykraczają poza jego mechaniczną 
recytację, otrzymują z recytacji jedynie doczesne korzyści. Ale ci, którzy pod-
czas intonowania w skupieniu kontemplują o znaczeniu OM, po śmierci 

dostępują prawa życia w wypełnionym przyjemnościami świecie ćandra-

loka (świecie księżycowym). Tak mówią święte pisma. 

 

Pierwiastki słońca i księżyca 

Ćandra-loki nie należy mylić z fizycznym księżycem, na którym swoje stopy 

postawili astronauci z Ameryki i Rosji! Ćandrama manaso dźatah, ćakszo 

surjo adźajatah
53

 – z Jego umysłu zrodził się księżyc, a z Jego oczu – słońce. 

Gdy mówię o ćandrze (księżycu) i surji (słońcu), studenci nie powinni mylić 
ich z fizycznym słońcem i księżycem. 
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 Sylaba OM, pierwotny dźwięk stworzenia. Nazywana jest też akszara. 
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 Z Purusza Suktam – modlitwy i opusu Puruszy, kosmicznej formy Pana, czyli Pana Narajany. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
73 

 

Księżyc symbolizuje umysł. Człowiek żywiący myśli odnoszące się do świata 
osiąga ćandra-lokę – plan egzystencji, gdzie doświadcza się mentalnych 

przyjemności. Słońce symbolizuje światło oczu. Gdy nasze widzenie (driszti) 
łączy się ze stworzeniem (sriszti), postrzegamy prawdę świętych pism. Zatem, 

pojęcie śastra (święte pismo) nie odnosi się tylko do pewnych książek. Prze-

kaz (śasana) oczu to śastra, co znaczy, że bezpośredni dowód dostarczany 
przez czyste widzenie jest prawdziwym świętym pismem. 

Słońce jest podstawą dla dowodu bezpośredniego (pratjaksza pramany
54). 

Dowód przez wnioskowanie (anumana pramana) opiera się na umyśle, czyli 

na księżycu. Dla dowodu dźwiękowego (śabda pramany) niezbędna jest 
mowa. Dlatego, człowieczeństwo przekształca się w boskość, gdy mamy 
jedność i czystość myśli, słowa i czynu (trikarana śuddhi). 

 

Hiranjagarbha 

Bóg przejawiony w zewnętrznym, fizycznym świecie nazywa się Wiśwa 
(Wszechobecny). Bóg, jako wewnętrzna obecność w naszym umyśle, nosi 
nazwę Hiranjagarbha. Skąd wzięło się to rozróżnienie na „wewnętrznego” i 
„zewnętrznego” Boga? Pierwiastek umysłu jest bardzo czysty. W czasie po-

budzenia, gdy kontempluje o Bogu, ulega transformacji w prakanti 
(światłość). Dlatego praśanti nastaje w aśanti (pokój w niepokoju), prakanti 

w praśanti, a parama dźjoti (najwyższa promienność) w prakanti. Tym pa-

rama dźjoti jest atma. Tak oświadczają Wedy. 

Zatem pierwiastek umysłu to hiranjagarbha. Słowo hiranja znaczy złoto, a 

garbha – łono, a więc hiranjagarbha to ktoś ze złotym lingamem w swoim 
ciele. 

(W tym miejscu Bhagawan zmaterializował złoty lingam i uniósł go do góry. 

Rozległy się oklaski i nastąpiło poruszenie wśród wielbicieli.) 

Ten złoty lingam znajduje się w Jego ciele w okolicy serca. Wewnątrz linga-

mu mieści się cały kosmos. Ameryka, Japonia, Niemcy, Francja, Anglia, Indie, 
Pakistan ... – wszystko znajduje się w tym lingamie! Dlaczego hiranjagarbha 
jest złota? Złoto nie ulega zmianom. W ziemi może przetrwać dowolnie dłu-
go. Tak samo nie zmienia się serce – obojętnie jak długo dany człowiek żyje 
na tym świecie. Nie jest to serce fizyczne, lecz duchowe, które kryje nieskoń-
czone moce. Boskości w człowieku nie da się zrozumieć z perspektywy 
fizycznej. 

Złoty pierwiastek hiranji znajduje się w sercu w postaci dwunastu przeja-

wień. Nazywa się je Aditja Brahmami. Słońce składające się z Aditja Brahm 
świeci złotym odcieniem i przemierza drogę, której pokonanie zajmuje dwa-
naście miesięcy. W rzeczywistości ruch słońca nie ma ani początku, ani 
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 Starożytna hinduska logika posługuje się szczególną metodą dochodzenia do prawdy (pramany, czyli miary, 
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słuchowy). 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
74 

 

końca, nie ma wschodu, ani zachodu. Gdy słońce pojawia się nad horyzon-
tem, nazywamy to dniem. Gdy chowa się pod horyzont, mówimy o nocy. 
Nie ma dwóch słońc – jednego dla dnia, drugiego dla nocy. 

Takie subtelności Pippalada wyjaśniał Satjakamie. 

 

Pojęcia wedyjskie 

Istnieją dwie ścieżki dla duchowych aspirantów: bhawa (pobożne życie) i 
sadhana (praktyka, wysiłek duchowy)55. Ktoś, kto doświadcza pranawy z 

bhawą nie może poznać własnej boskości. Jeśli nawet pojawia się w nim 
samorealizacja, jest ona tymczasowa i osoba ta traci ją, popadając ponownie 
w stan ignorancji. Natomiast ten, kto podąża ścieżką wysiłku, dociera do 
miejsca słońca, a stamtąd do miejsca brahmana. 

Kim albo czym jest brahman? Nie wyobrażajcie sobie brahmana jako tylko 
czterogłowego boga lub jakąś inną boską istotę. Termin brahma znaczy 
ogromny, niezmierzony, rozległy. Osiągnięcie brahmy oznacza stanie się 
kimś o rozległym postrzeganiu – rozległym jak ocean. 

Nauce brakuje tej rozległości. Stara się ona rozróżnić cząstki subatomowe w 
atomie, mniejsze cząstki w tych cząstkach itd. Duchowość zaś jest mahato 

mahijan – większa od największej rzeczy. Naturą brahmana jest ogrom. 
Księżyc symbolizuje umysł. Słońce reprezentuje jasność oka. Tylko ktoś, kto 
docenia znaczenie tych terminów wedanty, może zrozumieć duchowość w jej 
całościowym ujęciu. 

Na przykład, jest tu lingam. Czym jest ten lingam? Czy jest on obecny w 
fizycznym ciele? W wedancie nazywa się go angusztha matram, czyli o 
rozmiarach kciuka. Pod pojęciem serce zwykle rozumiemy fizyczne serce. Nie, 
nie. Duchowe serce ma złotą moc – wieczną, promienną, wszechobejmującą. 
Tę moc nazywa się lingamem. 

Oto mały przykład. Niektórzy z was uczestniczyli w pielgrzymkach do Badri-
nath, Kedarnath i Amarnath56. Gdzie znajdują się te miejsca? One są w 
waszym sercu – poprzez wspomnienia. Zamknijcie tylko oczy i pomyślcie o 
Badrinath. Świątynia, otaczające szczyty, rzeka Alakananda – wszystko to jest 
wpisane w waszą pamięć. Wszystko, co widzieliście i zrobiliście jest zapisane 
w waszym sercu i jest wzmacniane wspominaniem. Znaczy to, że cały świat 
znajduje się w was. 

 

Duchowe serce 

Wszystko, co widzicie na zewnątrz, jest odbiciem wewnętrznego jestestwa. 
Wszystko, co mówicie, jest odbiciem „wewnętrznej rozmowy.” Wszystko, co 
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 Bhawa i sadhana są szczegółowo omówione w dyskusie 9. 
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 Miejsca pielgrzymek w Himalajach. 
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robicie, jest odbiciem „wewnętrznego działania.” Dlatego też postępowanie 
zgodne z tym, co znajduje się wewnątrz was, jest dharmą, mówienie jasno i 

szczerze o sprawach znajdujących się w sercu jest satją (prawdą), myślenie 
zgodnie z prawdą i jasno o sprawach znajdujących się w sercu jest śanti 

(spokojem), „rozumienie” serca to niekrzywdzenie (ahinsa), a pełne zaufanie 

sercu jest miłością (premą). Zatem, satja, dharma, śanti, prema i ahinsa są 
jedynie aspektami waszego serca. 

Człowieczeństwo to jedność myśli, słowa i czynu, Co się rozumie przez 
dharmę? Dharmą jest rzutowanie własnych myśli w postaci słów i demon-
strowanie słów w działaniu. O tym mówi powiedzenie: Właściwym 
przedmiotem studiów ludzkości jest człowiek. Dzisiaj nie ma jedności w tych 
trzech aspektach. Serce, które jest stworzone do bycia czystą świadomością 
(ćinmają), staje się zbrukane i nieczyste (mrinmaja). Dlaczego? Na skutek 
samolubstwa. W jakim kierunku musicie kanalizować swoje samolubstwo? 
Ku hiranjagarbhie, która jest boska, świetlista, zawsze świeża, wieczna i 
pełna błogości. Znaczy to, że musimy skupiać się na tym, co jest niezmienne. 
Wszystko wokół nas jest tymczasowe i fałszywe. W tym kontekście Bhaga-

wad Gita stwierdza Anitjam aśaśwatam lokam – świat jest nietrwały i 
tymczasowy. Trwałe i prawdziwe jest tylko uczucie emanujące z serca. Ideały 
praktykowane z tym płynącym z serca uczuciem prowadzą do nieśmiertelno-
ści. 

 

Iluzja 

Czym jest nieśmiertelność? Rozważmy węża, który zrzuca skórę. Wąż i jego 
skóra stają się czymś oddzielnym, a wąż jeszcze bardziej błyszczy. Gdy rozwi-
jacie boskość, aspekty gruby (mrinmaja) i świadomy (ćinmaja) ulegają 

rozdzieleniu. Ciało jest nietrwałe, a pierwiastek hiranja – prawdziwy. Zasłona 

zakrywająca świadomość pierwiastka hridaji to maja. Tak jak węża pokrywa 
jego skóra, tak człowieka pokrywa maja. Maja to nic innego jak iluzja. Nie 
istnieje ona jako oddzielna istota lub moc. To tylko wasza własna ułuda. 
Kiedy jej ulegamy? Wtedy, gdy brak jest dźńany (mądrości). 

Widzicie powróz i bierzecie go za węża. Dlaczego? Ponieważ nie ma dość 
światła, abyście mogli wyraźnie go zobaczyć. Innymi słowy, ułuda powstaje 
w obecności mieszanki światła i ciemności. Gdy zaświecicie latarką, stwier-
dzicie, że jest to powróz. Ale był to powróz także zanim użyliście latarki! I był 
to powróz wtedy, gdy świeciliście. Przed użyciem latarki wąż nie odszedł, ani 
powróz nie przyszedł. Zarówno zniknięcie węża, jak i pojawienie się powro-
zu, są złudzeniami. Tylko rzeczywistość jest cały czas obecna. Przychodzenie i 
odchodzenie przeciwności jest iluzją. 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti – jedna jest prawda, ale mędrcy 
nazywają ją rozmaicie. Wedy intonują: Hiranjagarbhaja namah – pokłony 

Hiranjagarbhie. W waszym sercu, w waszym brzuchu jest niezmienna, złota, 
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trwała, prawdziwa boskość. Ta emanująca z serca moc sprawia, że oczy 
widzą, uszy słyszą i usta mówią. 

 

Nauka a duchowość 

Ale naukowcy nie wierzą w tę niewidoczną moc. Dlaczego? Ich widzenie jest 
ograniczone do tego, co jest dostępne zmysłom. Dzisiejsze badania jutro stają 
się przestarzałe. Jutrzejsze wyniki badań zawsze uznaje się za prawdę! Ten 
cykl stare-nowe-stare-nowe wprowadza w błąd. W duchowości nie ma 
starego, nie ma nowego. 

Purnam adah purnam idam,  

Purnat purnam udaćjate;  

Purnasja purnam adaja, 

Purnam ewa awaśiszjate. 

Tamto jest pełnią, to jest pełnią,  
Z pełni wyłania się pełnia;  
Chociaż z pełni pochodzi pełnia,  
Pełnia pozostaje taka sama. 

Badania naukowe zależą od ludzkiego intelektu. Badania duchowe są oparte 
na sercu. Serce odnosi się do „właściwego.” Głowa ma do czynienia z 
„odpowiednim.” Głowa jest jak aparat fotograficzny typu Polaroid, dający 
gotowe zdjęcie. Serce zapisuje negatyw zdjęcia. Z negatywu można zrobić 
dowolną liczbę kopii, ale nie ze zdjęcia z Polaroidu. Zatem, ludzie są 
nieskończenie bardziej wartościowi niż maszyny, które oni stwarzają. 

Naukowcy wierzą w maszyny (jantry), podczas gdy badacze duchowi wierzą 

w recytacje (mantry). Naukowcy (ang. scientists) podążają za nauką, a święci 
(ang. saint-ists) – za duchowością. Święci mają do czynienia z pełnym 
okręgiem, a naukowcy – z półokręgiem. Duchowość zaczyna się tam, gdzie 
się kończy – tak jak w pełnym okręgu. Usunięcie połowy okręgu skutkuje 
czymś na kształt litery C – nauka zaczyna się w jednym miejscu i kończy w 
innym, mając po drodze mnóstwo sprzeczności. W rzeczywistości w nauce nie 
ma prawdy. Dzisiejsza prawda jest jutrzejszym fałszem. Duchowość była 
prawdziwa w przeszłości, jest prawdziwa dzisiaj i będzie prawdziwa jutro i 
milion lat później. 

Duchowość emanuje z serca. Ale człowiek zapomina o swojej naturze i 
marnuje życie. Zachwyca się swoimi technologicznymi osiągnięciami, pyszni 
się zasobami, które stworzył i uważa je za swoją prawdziwą własność. Nie, 
nie. „Ludzie są ważniejsi niż całe bogactwo świata.” Ludzie wymyślili 
komputery. Gdy spytać komputer: „Teraz pada. Co mam zrobić?,” on 
odpowiada: „Weź parasol i pójdź do domu tą trasą.” Czy komputer sam 
myślał nad swoją odpowiedzią? Czy została ona wcześniej wpisana przez 
człowieka po to, by mogła być mechanicznie odtworzona? Komputer jest 
niczym innym jak tylko „śmieciem”! 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
77 

 

Marnujemy miliony, nadmiernie polegając na komputerach. Człowiek 
posiada „naturalny mózg.” Za mózgiem komputera stoi mózg człowieka. 
Zamiast polegać na naszym prawdziwym mózgu, pokładamy ufność w 
sztucznym mózgu komputera. Gdy wsypujecie ziarna zboża do ręcznego 
młynka, pod jego spodem wysypuje się mąka. Komputer działa podobnie. 
Wyrzuca to, co w niego włożono. Jeśli naprawdę posiada odpowiedzi, czy 
może podać wam datę waszej śmierci? On nie zna odpowiedzi. Dlaczego? 
Ponieważ odpowiedzi nie zna człowiek, jego stwórca! Komputery wiedzą to, 
co wiedzą naukowcy. Są odbiciem naukowców. Dzisiaj ludzie nie ufają sobie, 
lecz polegają na swoich wytworach, swoich odbiciach. 

 

Mowa, umysł, prana i atma 

Dlatego, studenci, wiara w siebie jest bardzo ważna. Rozwijajcie ufność w 
siebie. Nic nie przewyższa atmy. Na atmę składają się mowa, umysł i prana. 

Spośród nich najważniejsza jest prana. Prana nie ma końca, chociaż ciało, w 
którym ona się znajduje, musi upaść. Jest obecna we wszystkich istotach 
niczym odbicia w lustrach. Gdy umysł, mowa i prana schodzą się razem, 

pojawia się ten czwarty aspekt – atma. 

Z nauki chemii wiecie, że gdy miesza się pewne substancje, powstaje nowy 
związek. Ludzie, którzy żują liście pan, znają orzechy betelu, czyli pieprzu 
żuwnego. Orzechy te są brązowe, liście betelu – zielone, a dodawane do nich 
wapno gaszone ma barwę białą. Ale gdy te trzy składniki żuje się razem, 
powstaje substancja w kolorze czerwonym. Gdy zbiega się ludzki umysł, 
mowa i prana, wtedy ujawnia się atma. Przy jedności tych trzech 
składników nasze życie osiąga spełnienie. 

Wszystko zawiera się wewnątrz serca człowieka. Biorąc to pod uwagę, osobę 
w stanie suszumna Wedy nazywają hiranjagarbhą. W tym stanie 
doświadcza się bezbrzeżnej błogości. Weźmy powszedni przykład. Gdy 
znajdziecie gdzieś miedzianą monetę, cieszycie się, ale nie jesteście zanadto 
rozradowani. Nawet moneta mosiężna lub srebrna nie przyprawia nas o 
ekscytację. Ale gdy znajdziecie choćby małą sztukę złota, jesteście radośnie 
podnieceni. Złoto przynosi radość. Czym jest to złoto? Znajduje się je też w 
ziemi. Ale ziemia jest wszędzie, natomiast złoto zdarza się tam rzadko. 
Dlatego ceni się je bardziej niż ziemię. Gdyby złoto występowało obficie, 
nikt by go nie cenił. W całym ciele mamy mięśnie, kości i krew. Serce jest 
niczym cenne złoto w otoczeniu bezwładnej materii ciała. Hiranjagarbha jest 
sercem, które nadaje człowiekowi wartość, promienność i ideały. 

 

Głębia upaniszad 

Studenci! Wiem, że Praśnopaniszad jest głęboki i zawiły, i że wystawiam 
was wszystkich na poważny wysiłek. Dzisiaj na tym zakończymy dyskusję, a 
pozostałe dni wykorzystamy na rozważania spraw związanych z życiem 
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codziennym. Upaniszady okazują się złożone nawet dla wielkich uczonych i 
panditów. Wy, studenci, nie jesteście biegli w sanskryckiej terminologii 

używanej w Wedach. Potrzebujecie ich przekładu na język angielski. Nic 
więc dziwnego, że większość z tego materiału jest poza waszym zasięgiem. 
Wielce cenicie sobie język angielski (angla bhasza), ale nie język atmy (atma 

bhasza). 

Nie ma sensu, aby Swami rozwodził się na temat tych bezcennych 
klejnotów, gdy słuchacze nie mogą ich zrozumieć. Czy gdy będziecie uczyć 
ucznia z pierwszej klasy lekcji z klasy dziesiątej, może on przyswoić sobie z 
niej cokolwiek? Więcej skorzystacie, gdy będziecie uczeni lekcji 
odpowiednich do waszego poziomu. Od jutra zaczniemy wykładać o 
edukacji, o ścieżce czynu (karma jodze), prawości (dharmie), obowiązkach 

(kartawjam) i różnorakich aspektach życia na tym świecie. 

 

„Postęp” w edukacji 

Z uwagi na atmosferę panującą na świecie, ważne jest, aby podczas wpajania 
studentom wiedzy świeckiej uczyć ich moralności i etyki. Postęp w nauce 
spowodował erozję wartości moralnych. Ile warty jest postęp technologiczny 
bez wartości ludzkich? Edukacja utrzymuje, że robi „postępy, postępy ...” 

Moralność i dyscyplina pozostają tylko w książkach, 

Serca śmierdzą zanieczyszczeniami, 

Ręce zajmują się tylko samolubnymi działaniami; 

Oto „postęp” w dzisiejszej edukacji 

Szydzi się z tych, którzy uczą.  

Tych, którzy karmią, w odpłacie głodzi się!  

Tym, którzy pomagają, w odpłacie szkodzi się! 

Oto „postęp” w dzisiejszej edukacji. 

Czy jest to postęp? Nie, nie, nie! Wdzięczność jest naszym oddechem. Otrzy-
mując od innych przysługę, musimy okazać im wdzięczność – nawet przez 
całe życie. Znaczy to, że powinniście kochać swoich rodziców i szanować 
nauczycieli. Traktujcie bliźnich jako ludzi takich jak wy i rozwijajcie z nimi 
stosowne związki. Jeśli nie macie takiego poczucia kolektywnego współżycia, 
to czego nauczyła was edukacja? Wraz ze zdobywaną wiedzą należy kulty-
wować tradycje i wartości (sanskaram). Jutro dowiemy się więcej o 

sanskaram. 

28 maja 1991 r. 
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9. Upaniszada Praśna – odpowiedź na pytanie szóstego 
ucznia 

 

Pokój nie istnieje, prawdy brakuje.  

Nasila się strach przed bronią. 

Samolubstwo jest przyczyną tych szkodliwych trendów.  

Słowa te niosą prawdę. 

Satjam dźńanam anantam brahma – brahman jest prawdą, mądrością, 

wiecznością. Terminy Akszaram, Paramatma, Paratattwam i Kszetradźńa są 

tylko synonimami atmy. Takie określenia są związane z miejscem, czasem i 
sytuacją. Każda istota aspiruje do szczęścia, do utrzymywania nieszczęścia na 
dystans. Dlaczego człowiek, chociaż pragnie radości i pokoju, jest zmuszony 
doświadczać nieszczęść i trudności? Smutek, niepokój i strach są niczym 
innym jak odbiciami radości i pokoju. Radość bez smutku nie ma wartości. 
Dlaczego mielibyśmy tęsknić do pokoju, gdyby niepokój nie istniał? Te dwo-
istości następują jedne po drugich i są współzależne. 

Wczoraj wspominaliśmy o pranawie OM. Mówimy, że te trzy dźwięki – A U 
M – reprezentują bhu-lokę, bhuwar-lokę i suwar-lokę (świat fizyczny, astral-
ny i słoneczny). Także trzy Wedy – Rig, Jadźur i Sama – jedynie rozwijają to, 

co zawiera OM.  

 

Namasmarana, bhawam i sadhana 

Dostępne są trzy ścieżki dochodzenia do pierwiastka pranawy, czyli jedności 

tri-matry, tri-wedy i tri-loki (trzech pierwotnych dźwięków, trzech Wed i 
trzech światów). Pierwsza to intonowanie bądź powtarzanie imienia Pana 

(namasmarana), druga – pobożne życie (bhawa), a trzecia – duchowy wysi-
łek (sadhana). 

Recytując imię Pana, możecie doświadczać przyjemności bhu-loki, tj. docze-
snych wygód i udogodnień. Przez taką recytację można dostąpić wszystkich 
przyziemnych przyjemności, ale są one tymczasowe i nierzeczywiste. 

Drugą ścieżką jest bhawam, czyli pobożne życie w świecie. Czym jest bha-

wam? Jest to uznanie, że boska moc napędza świat żywy i nieożywiony i 
przyjęcie tego przekonania jako czegoś najistotniejszego w życiu codziennym 

oraz kontemplowanie o tej mocy. Krocząc ścieżką bhawam, dochodzi się do 
ćandra-loki – dziedziny umysłu, gdzie doświadcza się pokoju i zadowolenia. 
Bhawam to wiara, że istnieje podstawa (mulam) dla świata przejawionego, 

grubego (sthulam). 

Przez powtarzanie imienia Boga, przez namasmaranę osiąga się fizyczne 

wygody, a przez bhawam dostępuje się mentalnego spokoju. Ale te dwa 
rodzaje radości nie zadowalają człowieka, więc przechodzi do trzeciego etapu 
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– sadhany, czyli praktyki duchowej. Sadhana prowadzi go do suwar-loki, 
czyli sfery słońca lub pierwiastka atmy charakteryzującego się najwyższą 

świadomością. Jest to stan najwyższej dźńany (mądrości) zrodzonej z boskiej 
wizji. W tej mądrości, która ujawnia jedność wszystkiego, zawiera się pokój. 

Bhu-loka i bhuwar-loka odnoszą się do świata fizycznego, który jest ulotny i 

nierzeczywisty. Bhu-loka jest gruba (sthulam), a bhuwar-loka – subtelna 
(sukszmam). Ciało jest grube, a umysł – subtelny. Bhu-loka i bhuwar-loka 
dotyczą ciała i umysłu. Suwar-loka jest dziedziną atmy. 

Te trzy plany egzystencji osiąga się przez namasmaranę, bhawam i sadhanę. 
Podążając tymi trzema ścieżkami, można dojść do stanu ponad wymienio-
nymi trzema światami, stanu najwyższego spokoju i błogości. Jest to cel 
ludzkiego życia. 

Takich odpowiedzi udzielił mędrzec Pippalada Satjakamie. 

 

Puruszottama i szesnaście kal 

Sukeśa, syn mędrca Bharadwadźy, wstał i poprosił: „Swami! Wszystkie 
święte pisma stwierdzają, że istnieje boska istota zwana Puruszottama, która 

posiada szesnaście atrybutów (kal). Kim jest ta istota? Czym są te szesnaście 

kal? Gdzie się znajdują? Proszę zaspokój moją ciekawość.” 

Pippalada uśmiechnął się. „Synu, Sukeśo! Puruszottama nie jest ograniczony 
do jakiegoś odosobnionego miejsca. Jest obecny w każdej istocie jako świa-
domość i w tej formie doświadcza błogości. Jest on sat-ćit-anandą – bytem-
świadomością-błogością.” 

Sat oznacza kogoś, kto jest niezmienny, prawdziwy i trwały, komu niczego 

nie można już dodać. Ćit jest kimś, kto wykazuje się kompletną świadomo-

ścią. Ktoś, kto doświadcza sat i ćit, jest ucieleśnieniem anandy. Imiona i 
formy mogą być różnorakie, ale sat i ćit prowadzą do tego samego celu. 
Prawe i lewe oko są bez wątpienia odrębne, ale gdy oboje otworzycie, w 
waszym widzeniu prawe łączy się z lewym. Podobnie, zjednoczenie sat i ćit 
to ananda. Te trzy czynniki występują w każdej ludzkiej istocie. 

Saććidananda to ktoś, kto posiada wszystkie szesnaście kal. Święte pisma 

opisywały te kale rozmaicie, co dla przeciętnej osoby było mylące. Kali nie 
mamy zdobywać, gdyż są dla nas czymś naturalnym. 

Przestrzeń (akaśa) przenosi dźwięk. Dźwięk wywołuje wiatr (waju). Wiatr 

rodzi ogień (agni) i jasność, dzięki którym może powstać woda. Grubszy 
aspekt wody to ziemia. Na pięć żywiołów składają się: przestrzeń, powietrze, 
ogień, woda i ziemia. Pięć sił życiowych (pran) w naszym ciele to prana, 

apana, samana, udana i wjana. Pięć żywiołów i pięć pran stanowią dziesięć 

atrybutów. Kolejne pięć to narządy postrzegania (dźńanendrije): oczy, uszy, 
nos, język i skóra, a szesnastym jest umysł. Każdy człowiek posiada te szes-
naście atrybutów.  
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Purusza 

Kale są wszechobejmujące i pełne (purnam). Osoba, która doświadcza tych 

kal w całej ich pełni, wykorzystuje je w celu doświadczenia stanu pełni i 

osiąga ten stan, zdobywa tym prawo do tytułu purusza lub puruszottama
57. 

Kim jest purusza? Słowo to nie oznacza kogoś, kto nosi spodnie i koszulę, 

czyli mężczyzny! W ciele, które nazywa się pura, od stóp do głów pulsuje 
świadomość, boska moc. Kogoś, kto doświadcza tej świadomości, także na-
zywa się puruszą. Ten, który występuje w każdym, czyli kolektywna 
świadomość całego kosmosu, jest najwyższym Panem wszystkich, czyli Puru-

szottamą. Innymi słowy, indywidualna świadomość to purusza, zaś 

kolektywna to Puruszottama. 

Co purusza musi zrobić, aby uświęcić czas spędzony w ciele? Musi traktować 
dźwięk, powietrze, ogień, wodę i ziemię, czyli pięć żywiołów, jako przeja-
wienia Boga i korzystać z nich właściwie. 

 

Święte korzystanie ze zmysłów 

Bóg obdarzył ludzi pięcioma narządami postrzegania (dźńanendrijami)58. 
Wzrok to ogień. Należy używać go we właściwy sposób. Dostrzegajcie dobro. 
Tylko wtedy ten boski atrybut postrzegania stanie się świętym narzędziem. 
Następnie mamy słuch. Musimy używać uszu tak, by słyszeć tylko słowa, 
które rozwijają świadomość naszej czystej, transcendentalnej natury. Dalej 
jest nos. Słodkie zapachy nie tylko sprawiają radość, ale także sprzyjają 
dobremu zdrowiu. Brzydkie zapachy pogarszają zdrowie i zaburzają mental-
ny spokój. Dobre zapachy stanowią przejawienia Boga w powietrzu. 

Kolejnym narządem jest skóra. Zmysł dotyku jest bardzo czysty. Nie można 
używać go w sposób niewybredny. Nasi starożytni mędrcy, aby uświęcić 
zmysł dotyku, opuszczali wioski i miasta, szukając samotności w lasach, gdzie 
w ciszy spędzali czas na medytacji. W naszym ciele istnieje boska moc nazy-

wana ćit śakti. Moc ta jest jak prąd. Podczas dotyku następuje wymiana 
prądów miedzy ciałami. Jest bardzo prawdopodobne, że w tym procesie 
wymiany ubywa naszych dobrych cech, a złych przybywa! Dlatego wskaza-
ne jest dotykanie tylko osób pobożnych i wielkich, szczególnie ich stóp, 
dzięki czemu nasze cnoty będą rozkwitać, a przywary – ustępować. 

Gdy siadacie do medytacji, dopilnujcie, aby nie być blisko innych, by nie 
dotykać ciała kogoś innego. Siedźcie sami, skupiajcie się na swoim wrodzo-
nym potencjale, wyrażajcie to w zachowaniu i mentalnie cieszcie się boską 
mocą, która znajduje się wewnątrz was i na zewnątrz. Antar bahiśća tat 

                                                           
57

 Puruszottama to złożenie słów purusza (osoba) i uttama (najlepszy). W Wedach Purusza oznacza Boga, ale 
jest to też termin w sanskrycie i wielu językach Indii określający mężczyznę.  
58

 Oczy, uszy, nos, język i skóra. 
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sarwam wjapja Narajana sthita – Bóg jest obecny wewnątrz, na zewnątrz, 
wszędzie. 

Gdy nierozważnie nawiązujemy przyjaźnie i przywiązujemy się, nasza bo-
skość stopniowo, dzień po dniu wysycha. Nasi starożytni mędrcy w sposób 
święty korzystali z pięciu żywiołów i pięciu narządów zmysłowych, dlatego 
przemieniali siebie w boskie osobistości. 

Wczoraj Swami powiedział wam, że nasze ciało zawiera 720 milionów nadi. 
Siła życiowa nazywana wjana przenika jednakowo wszystkie nadi. Ta boska 

wjana zapewnia zdrowie, radość i entuzjazm. Przejawia się ona jako ty-

siącpłatkowy lotos (sahasrara padma) na czubku głowy. Gdy energia 
kundalini wędruje z ćakry muladhara u podstawy kręgosłupa do sahasrara 

padmy, kwiat lotosu otwiera się. Wtedy kundalini zaczyna świecić i z 
ogromną promiennością łączy się z sahasrara padmą. 

Dzisiaj ludzie są już pozbawieni tej boskiej energii i przez to są narażeni na 
wszelkiego rodzaju zmartwienia. Nasi mędrcy byli zbudowani z mocniejszego 
materiału. Oczyszczali oni ćakrę muladhara, budzili moc kundalini, powo-
dowali jej przemieszczenie się do sahasrary i osiągali cel swoich narodzin. 
Dlatego musimy właściwie korzystać z pięciu sił życiowych. Tylko wtedy 
możemy osiągnąć stan Puruszy, boskości. 

 

Źródło jest wewnątrz  

Chociaż mamy w sobie te szesnaście atrybutów, nie potrafimy właściwie ich 
używać i dlatego nie możemy rozpoznać własnej boskości. 

Mając kamadhenu59
 dającą mleko na samo życzenie, 

Dlaczego za pieniądze kupujesz zwykłą krowę? 

Gdy masz drzewo spełniające życzenia, 

Dlaczego łakniesz dzikich chwastów rosnących wokół twojego do-

mu? 

Gdy masz złotą górę błyszczącą wielkim światłem, 

Dlaczego szukasz bryłek srebra i złota? 

Chociaż człowiek jest ucieleśnieniem boskości, która przejawia się jako za-
warte w nim szesnaście kal, nie rozpoznaje ich boskiego znaczenia i dlatego 
dokonuje czynów, które niweczą jego spokój. Ludzie nie tylko nie osiągają 
stanu Puruszy lub Puruszottamy, ale staczają się do poziomu zwierzęcego i 

demonicznego. Dlaczego? Ponieważ szesnastu kal nie używają we właściwy 
sposób. 

 

Porzućcie samolubstwo, uświęćcie kale 
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Tak, możecie nie znać się dobrze na Wedach, epopejach i puranach. Ale 
człowiek na co dzień nie przestrzega podstawowych moralnych zasad. Musi-
cie mówić prawdę i mówić słodko. Mówcie słowa, które u innych wzbudzają 
radość. Nigdy nie rańcie nikogo słowami. Znamy te nauki, ale nie stosujemy 
ich w praktyce! Dlaczego? Samolubstwo, samolubstwo. Pragnąc osiągnąć 
swoje samolubne cele, ludzie używają szesnastu kal w szkodliwy sposób. 

Ludzie są obdarzeni szesnastu kalami, które są pełne (purna). Ktoś, kto 
uświęca te kale i uznaje ich boskie znaczenie, zasługuje na miano puruszot-

tamy. Ktoś, kto marnuje swoje kale, jest najgorszym z ludzi. 

Na swoje pytanie Sukeśa otrzymał odpowiedź, że Puruszottama nie jest 
jakąś oddzielną istotą mieszkającą w tajemniczym miejscu. Bóg nie znajduje 
się w jakimś innym miejscu (deszam), ale w waszym własnym ciele (de-

ham)! Podobnie, grzech nie znajduje się na zewnątrz, ale w waszych 

destruktywnych czynach. Tylko czyny zamienią nas w purusze, Puruszotta-

my, ludzi, demony lub zwierzęta. Czyny mogą wznieść nas do wyższych 
stanów, ale mogą też ściągnąć do piekielnej egzystencji. 

 

Natura awatarów 

Purany stwierdzają, że ktoś, kto w pełni uświęcił szesnaście kal, jest Puru-

szottamą. Tylko awatarzy mogą używać szesnastu kal z pełną, niesplamioną 

bezinteresownością. Wszystko, co robią, widzą, mówią lub myślą awatarzy 
jest absolutnie bezinteresowne. Żaden awatar nigdy nie użył swoich pięciu 
narządów postrzegania, pięciu sił życiowych, pięciu żywiołów lub umysłu 
dla samolubnych celów. Zachowując się jak zwykli ludzie, wyraźnie wyka-
zywali czystość, prawdę i wieczne cechy poprzez bezinteresowne czyny. 
Ludzie są ślepi na takie subtelne prawdy i dlatego nie potrafią zrozumieć 
własnego człowieczeństwa. 

 

Pradźńa – niewidzialna świadomość 

Tak doniosłymi naukami Pippalada obdarzył Sukeśę. Kazał mu badać jed-
ność aspektu grubego (sthulam) i subtelnego (sukszmam). Jeden jest 

zniszczalny, a drugi – niezniszczalny. Świat jest zniszczalny, atma – trwała. 

Życie jest zniszczalne, Bóg – wieczny. Szesnaście kal w ich pełni możecie 
zrozumieć tylko wtedy, gdy pojmiecie znaczenie tych relacji. 

Cały kosmos, część ożywiona i nieożywiona, wyłonił się z niezniszczalnego 
pierwiastka (akszary). Pierwiastek akszara zrodził ten świat, podtrzymuje go 
i ostatecznie połączy go z sobą. Jedność indywidualnej duszy (dźiwy) i Boga 

(Dewy) jest akszarą. Połączenie aspektu tymczasowego i trwałego to aksza-

ra. 

Uświęcenie szesnastu kal następuje, gdy są dedykowane atmie. Nie ograni-
czajcie swojego widzenia do zewnętrznego, fizycznego postrzegania, ale 
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kierujcie się do środka, ku atmie. Pielęgnujcie poczucie, że wasz fizyczny 
wzrok jest możliwy tylko dzięki światłu atmy. Nie utrwalajcie błędnego 

rozumienia, że wasze zewnętrzne zmysły (karmendrije) są źródłem świado-

mości. Wasze uszy mogą słyszeć tylko dzięki mocy atmy. Niewidzialnym 
czynnikiem niosącym tę moc atmy jest pradźńa. 

Wasz zewnętrzny wzrok postrzega ten świat nazywany wiśwa. Wzrok we-

wnętrzny, sen i głęboki sen odnoszą się do pradźni. Pradźńa rodzi 
promienność, czyli tedźas. Atmie musimy dedykować wszystko, co robimy, 
widzimy, myślimy i mówimy. Wtedy kale rozkwitają do pełni swoich moż-
liwości. W jaki sposób? Rzeki z ich odrębnymi nazwami i formami płyną 
swoimi drogami, ale ostatecznie wszystkie nabywają nazwę, formę i cechy 
oceanu. 

Podobnie, pięć żywiołów są jak różne strumienie. Tak samo jest z pięcioma 
siłami życiowymi i pięcioma narządami postrzegania. I wreszcie umysł – ten 
jest najbardziej burzliwą z tych rzek! Gdy wszystkie te strumienie są ofiaro-
wane atmie, łączą się w pradźnię. Tracą indywidualne nazwy i formy i 

nabywają nieskazitelnych cech atmy – bez formy, prawdziwej, wiecznej, bez 
skazy. Zatem, aby stać się Puruszottamą, musimy z sensem korzystać z szes-

nastu kal. 

[Swój dyskurs Swami zakończył bhadźanem: Hari bhadźana bina sukha 

śanti nahin.] 

29 maja 1991 r. 
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10. Upaniszada Mundaka i brahma widja 
 

Aby osiągnąć stan puruszottamy, musimy pielęgnować czyste uczucia i 
angażować się w czyste działania. Doceńcie jedną prawdę, a zrozumiecie 
wszystko. Czym jest ta prawda? Oto pytania, jakie Śaunaka zadał mędrcowi 
Angirasowi60: „Swami! Czym jest idea, dzięki której poznaniu, będę wiedział 
wszystko? Jaki to widok, dzięki zobaczeniu którego, zobaczę wszystko? Jakie 
doświadczenie jest równoważne doświadczeniu wszystkiego? Co jest tak 
boskie i zawsze nowe?” 

Amgirasa odpowiedział: „Prawdziwą jest tylko brahma widja (wiedza o 
atmie). Każda inna wiedza jest iluzoryczna.” Sztuka, muzyka, rzeźbiarstwo, 
botanika, zoologia, fizyka, chemia – wszystkie te działy odnoszą się do świata 
zjawiskowego. Czy te nauki dają nam prawdziwą wiedzę (widźńanę)? Nie, 
nie. Zastanówcie się w spokoju. Mają one służyć jedynie zarabianiu na życie. 
Prawdziwa edukacja musi zaspokajać potrzebę prawdziwej wiedzy, ducho-
wej mądrości. To kryterium prawdziwej edukacji spełnia tylko brahma 

widja. 

Czym jest brahma widja? Świecka edukacja zajmuje się tym, co jest widoczne 
dla oka, słyszalne dla ucha, pojmowalne dla umysłu i dostępne zmysłom. 

Brahma widji nie da się zobaczyć oczami, usłyszeć uszami, pojąć umysłem 
ani poczuć sercem. Przypomina ona o atmie i prowadzi do jej progów. Kiedy 

możemy utrzymywać, że zrozumieliśmy brahma widję? Tylko wtedy, gdy 

staniemy się szadaśa-kala-pari-purna, tj. kimś, u kogo w pełni rozkwitło 
szesnaście kal. 

Z tego powodu w Wedach Boga opisuje się jako Satjam dźńanam anantam 

brahma. Satjam znaczy niezmienny, ponad przeszłością, teraźniejszością i 
przyszłością, dźńanam to mądrość niedwoistości (adwajty), anantam – nieo-

graniczoność, nieskończoność, a brahma – ogrom.  

 

Angirasa 

Kim jest Angiras? W naszych eposach czytamy, że postacie takie jak Angiras 
były mędrcami, wysoko rozwiniętymi osobistościami. Jednak nasze święte 
pisma nie są tylko opowieściami (kathami), ale są też esencjami nieskończo-
nej mądrości opracowanymi w celu rozpraszania naszych smutków (wjath). 

Taka esencja, czyli rasa, to angirasa. Anga oznacza kończynę. Angirasa jest 
kimś, kto jest szadaśa-kala-pari-purna. Dlatego angirasa chroni i wspiera 
każdy członek ciała esencją szesnastu kal. Jak ta rasa działa? Ona rozpuszcza 

szesnaście kal, sprawia, że płyną ku atmie i ujawnia boskość, która jest 
wszędzie obecna w sposób wrodzony. Dlatego angirasa jest niczym innym 

jak ucieleśnieniem obecnej w nas mądrości (pradźńany). 
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Pradźńana jest mocą lub świadkiem, który przenika ciało, zmysły, umysł, 
wewnętrzny instrument, siły życiowe, nasze czyny – wszystko. Dlatego We-

dy oświadczają Pradźńanam brahma. Z czterema Wedami związane są cztery 
fundamentalne stwierdzenia: 

Tat twam asi  

Pradźńanam brahma 

Ajam atma brahma  

Aham brahma asmi 

Owym jesteś ty (Sama) 

Świadomość to brahman (Rig) 
Jestem atmą, jestem brahmanem 
(Atharwa) 

Jestem brahmanem (Jadźur) 

W tych stwierdzeniach drzemią olbrzymie moce. Ludzie nie muszą szukać na 
zewnątrz ani w świętych pismach – cała wiedza znajduje się wewnątrz nich. 
Zapomniawszy o tej pełnej wiedzy, ludzie bez powodzenia szukają jej na 
zewnątrz. Zgubili ją w jednym miejscu, a szukają w innym! Szukajcie tam, 
gdzie zgubiliście. Szukajcie wewnątrz. Wtedy staniecie twarzą w twarz z 
waszą olśniewającą pradźnią. 

 

Akszara = zniszczalne + niezniszczalne 

W słowie akszara zawiera się wszystko. Jedność rzeczy tymczasowych i 

trwałych to akszara. Akszara = a + kszara, gdzie a oznacza anantam, apra-

meja, apramana (nieskończone, niezmierzone, niedające się dowieść), czyli 

atmę – prawdziwą, trwałą, zaś kszara to coś tymczasowe, fałszywe, iluzo-

ryczne, zniszczalne. Kszara to zniszczalne, a – niezniszczalne, a ich połączenie 
to akszara. Akszara nie jest więc jednym słowem, lecz dwoma. Ulotny świat 

i trwała atma są nierozerwalną parą. Jedno nie może opuścić drugiego. 

 

Bóg i wielbiciel 

Podobnie, wielbiciel i Bóg stanowią parę. Wielbiciel stwarza Boga, a Bóg – 
wielbiciela! Myślimy, że Bóg stworzył wszystkie istoty. Nie, nie. Wielbiciel, 
dzięki swemu duchowemu wysiłkowi, stwarza Boga takiego jak chce! Jest to 
sakszatkara – proces materializacji Boga w fizycznej postaci. Uczucie wielbi-

ciela otrzymuje imię i formę jako sakszatkara. Sakszat (naoczny) + akaram 

(wygląd, forma) to sakszatkara. Zatem, to wielbiciel stwarza Boga! I wielbi-
ciel też jest stwarzany przez Boga. 

Dzisiaj wielbiciele są ślepi na swoją moc i ciągle pytają: „Gdzie jest Bóg, 
gdzie jest Bóg?” Jakaż ignorancja, jaka głupota.! Po co szukać Boga, gdy jest 
On wszędzie? Wasza ułuda podpowiada wam, że Boga trzeba szukać. Prawdę 
mówiąc, jest akurat odwrotnie – Bóg szuka prawdziwego wielbiciela! Dlacze-
go? Ponieważ nie daje się znaleźć nawet pojedynczego szczerego wielbiciela! 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
87 

 

Dzisiaj rzadkością jest intensywność dociekań takich jak świętego Tjaga-
radźy61. Śpiewał on: 

Ty, który jesteś obecny jako miłość 

W mrówce, w Brahmie, 

W Śiwie, Keśawie i innych bogach,  

Który żyjesz stosownie do swoich różnorakich imion, 

Ramo, ratuj mnie! 

Co mrówka robi? Gdy wmieszacie dwa kryształki cukru w kupkę piasku, ona 
odrzuci piasek, a wyciągnie sam cukier. Skoro mrówki potrafią tak drobia-
zgowo rozróżniać, dlaczego ludzie są tak intelektualnie tępi? Anoranijan 

mahato mahijan – Bóg jest mniejszy od atomu i większy od największych 
rzeczy. Zrozumcie tę jedność. 

Słowu akszara zwykle nadaje się znaczenie „niezniszczalne.” Nie, nie. Aspek-
tami akszary są też rozpad i destrukcja. W podobny sposób wiąże się teizm z 

ateizmem (astikatwam z nastikatwam). Nastika, czyli ateista, jest złożeniem 

na (nie) + astika (wierzący). Ponieważ asti znaczy „jest, istnieje,” to za-
przecznie istnienia oznacza ateizm: nasti = na + asti (nie istnieje). Nie ma 

nasti bez asti. Znaczy to, że pojęcie „jest,” czyli akceptacja istnienia Boga, 
zawiera się w zaprzeczaniu, czyli w ateizmie! 

Pączek kwiatu nie wydziela zapachu. Zapach pojawia się dopiero, gdy kwiat 
się rozwinie. W pełni rozwinięty kwiat to teizm, a pączek to ateizm. Oba są 
tym samym. Jeden jest uśpiony, drugi – przebudzony. U ateisty kwiat serca 
jeszcze nie rozkwitł, Wcześniej czy później musi zakwitnąć. Ale niekoniecznie 
w tym życiu. Jeśli umrą z zamkniętym sercem, jest to ich nieszczęście. 

 

Wszyscy są jednym 

Tak wiec, na tym świecie nie ma dwóch substancji – wszystko jest jednym. 
Ekam sat wiprah bahudha wadanti – jedna jest prawda, ale mędrcy nazywa-

ją ją rozmaicie. Gdy znacie boską rasę nazywaną pradźńa, znacie wszystko. 
Gdy ją zobaczyliście, widzieliście wszystko. 

Gdy coś składacie w ofierze, w rzeczywistości ofiarujecie to pradźni. Istnieje 
ilustrujący to bezpośredni dowód. Pewien człowiek obiecał Bogu, że prze-
prowadzi specjalny obrządek w świątyni, jeśli określone zadanie uda mu się 
wykonać z powodzeniem. Jego bóstwem był Pan Kriszna. W ofierze składał 
po kolei 1008 kwiatów, przy każdym wypowiadając inne imię Kriszny: 
Keśawaja namah, Narajanaja namah, Madhawaja namah, Gowindaja 

namah, Madhu-sudanaja namah itd. Imiona są tu różne, ale wszystkie 

ofiary trafiają do jednego Boga. Jest to Ekam sat wiprah bahudha wadanti. 
Istnieje tylko jedno, ale wy nazywacie to różnie. Pokarmy są różne, ale głód 
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jest jeden. Kwiaty są różne, ale wielbienie jest jedno. Narodziny są różne, ale 
istota jest jedna. Skupiajcie się na jedności kryjącej się za różnorodnością. 

 

Dźńana, sudźńana i widźńana 

Idee przekazane Śaunace przez mędrca Angirasa zostały także wyjaśnione 
Sukesi przez mędrca Pippaladę. Sukeśa pytał: „Swami, na tym świecie istnie-
ją trzy rodzaje wiedzy: dźńana, sudźńana i widźńana. Jakie mają one 
wewnętrzne znaczenie i jak są ze sobą powiązane? Bądź tak dobry i rzuć 
światło na ten temat.” 

Pippalada uśmiechnął się i rzekł: „Niemądry chłopcze! Nie ma jaskrawej 
różnicy między tymi trzema rodzajami wiedzy. Jedna odnosi się do ciała, 
druga pochodzi z umysłu, a trzecia dotyczy serca.” 

Oto mały przykład. Mamy tu chusteczkę, mikrofon, talerz, kubek i stół. Są to 
przedmioty widzialne i dotykalne. Jest to dźńana odnosząca się do świata 
fizycznego, do ciała. 

Teraz umysł. „Chcę podjąć się tego zadania. Czy ta praca przyniesie korzyść 
mnie, innym?” – gdy zastanawiacie się w ten sposób i chcecie pomagać in-
nym, jest to sudźńana. Gdy staracie się czynić dobro w stosunku do innych, 
nawet działając na własną korzyść, takie czyny są sudźńaną. 

Gdy, doświadczywszy zarówno dźńany jak i sudźńany, robicie to, co przynosi 
zadowolenie waszemu sumieniu, gdy pytacie: „Jakie czyny sprawią radość 
Bogu?,” wtedy wszystkie czyny są widźńaną. Widźńany nie trzeba szukać w 
jakiejś tajemniczej enklawie. Zadowólcie Boga, a świat będzie automatycznie 
zadowolny z was. 

Kiedyś pewien wielbiciel modlił się do boskiej Matki: „Matko! Nie obdarzy-
łaś mnie wizją siebie. Dlaczego jestem daleko od Ciebie? Dlaczego nie 
wejrzysz na mnie? Jeśli nic dla Ciebie nie znaczę, bez Twego życzliwego wej-
rzenia, dla nikogo nie będę nic warty. 

Matko, jeśli nie stanę się Twoim, 

Zostanę wyszydzony także przez świat!” 

 

Śri Kriszna i Gandhari 

Śri Kriszna pięknie to wyjaśnił królowej Gandhari62. Po śmierci jej stu synów, 
Kaurawów, Śri Kriszna przyszedł do niej, aby ukoić jej cierpienie. Biedny 
Kriszna poszedł do niej tylko po to, aby ją pocieszyć. Rozżalona Gandhari 
natomiast, gdy doniesiono jej o przybyciu Kriszny, dała się ponieść gniewo-
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 W eposie Mahabharata pięciu Pandawów i stu Kaurawów byli walczącymi ze sobą kuzynami. Pan Kriszna był 
krewnym ich wszystkich, ale tylko Pandawowie byli drodzy Jego sercu ze wzgledu na ich prawość. Wrogość 
kuzynów doprowadziła do wojny Mahabharaty, w której Kriszna był woźnicą rydwanu jednego z Pandawów – 
Ardźuny. Wszyscy Kaurawowie zginęli w tej wojnie. Tutaj Swami pokazuje jak matka Kaurawów obarczała 
Krisznę winą za swoją stratę. 
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wi. Żal prowadzi do gniewu, który z kolei wzbudza nienawiść. Nienawiść 
wywołuje zazdrość. Jak wiecie, Gandhari z uwagi na ślepotę męża stale 
nosiła przepaskę na oczy. Służące zakomunikowały jej: „Królowo! Jest tu Śri 
Kriszna.” 

Trzęsąc się ze złości, Gandhari wyrzuciła z siebie: „Kriszno! Jesteś pełen 
stronniczości. Jesteś najgorszym z hipokrytów! Pandawowie i Kaurawowie są 
kuzynami, synami braci. Jak mogłeś wziąć stronę Pandawów, którzy tak 
nienawidzą moich synów? Nawet ta stronniczość mogłaby być do przyjęcia, 
ale dlaczego nie uratowałeś ani jednego z moich synów, podczas gdy 
wszystkich pięciu braci Pandawów dzisiaj żyje? Nie został mi ani jeden syn, 
który mógłby odprawić pogrzebowe obrządki pozostałym synom! Dlaczego 
nie rzuciłeś swojego boskiego spojrzenia na choćby jednego mojego syna?” 

Na ustach Kriszny cały czas tańczył uśmiech. On zawsze był szczęśliwy – 
nawet wtedy, gdy wszyscy wokół płakali! Zarówno usuwał jak i dawał 
zmartwienia! Nędzarzy zamieniał w milionerów, a milionerów – w nędzarzy. 
Zastanówcie się, dlaczego Kriszna powodował raz smutek, a innym razem go 
usuwał. To nie tak. Każdy doświadczał jedynie skutków swojego przeznacze-
nia. 

Zauważywszy, że Gandhari nie potrafi zrozumieć Jego roli, Kriszna postano-
wił oświecić ją, przytaczając jej osobiste doświadczenie. Powiedział: „Matko 
Gandhari! Wiesz, że miałaś stu synów. Ale czy kiedykolwiek popatrzyłaś na 
nich? Skąd wiesz, że miałaś stu synów? Tylko poprzez słowa innych. Nie 
widziałaś ani jednego z nich! Jak twoi niegodziwi synowie, niegodni pełnych 
miłości spojrzeń własnej matki, mieliby stać się godni życzliwych wejrzeń 
Boga?” 

Rozumiecie? Dzieci, które nie mogą dostąpić błogosławieństw ich matek, 
stają się dalecy od łaski Boga. „Jeśli nie widzisz swoich dzieci, jak miałabyś 
rozwijać prawdziwą do nich miłość? Twoi synowie byli podli, niegodni 
miłości własnej matki. Ich nienawiść i zawiść w stosunku do łagodnych 
Pandawów nie miała granic. Pandawowie są prawi. Twoi synowie nie zwa-
żali na słowa ludzi im życzliwych. Swoją nienawiść rozwijali dzień po dniu. 
Wcale nie posiadali zdolności rozróżniania. Do szczętu byli samolubni. To 
egoizm doprowadził ich do tego godnego pożałowania stanu. 

Sprawiedliwość nakazuje, by królestwo należało do Pandawów. Twojego 
męża Dhritarasztrę mianowali tylko na tymczasowego władcę. Czy jest wła-
ściwe oszukiwanie Pandawów, którzy będąc też waszymi dziećmi, zaufali 
twojemu mężowi?” Bywa, że nie znamy pewnych prawd historycznych, a bez 
takiej wiedzy o faktach gubimy się. 

 

Jedność aspektów grubego i subtelnego 

Ktoś, kto wywołuje życzliwe wejrzenia Boga na siebie łatwo może podbić 
świat. Natomiast ktoś, kto dystansuje się od Boga, nie zasługuje na szacunek 
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od nikogo. Gdy zrozumiecie Boga, zrozumiecie wszystkie tajemnice świata, 
gdyż świat jest niczym innym jak częścią Boga.  

Dzisiaj ludzie są głupcami, którzy patrzą tylko na jedną stronę monety. Patrz-
cie na obie strony, bo tylko wtedy poznacie jej wartość. Jedną stroną jest 
świat, drugą – Bóg. Jedno jest zniszczalne (kszara), a drugie – niezniszczalne 
(akszara). Jedno jest podstawą (mulam), a drugie – tym, co się na niej wspie-
ra, grubym (sthulam). Dzisiaj nikt nie stara się dostrzec podstawy kryjącej się 

za różnorodnością. Mulam jest kluczem do wszelakiej wiedzy, do wszystkich 
poczynań Boga. 

Dlatego nikt nie może mówić, że Bóg jest taki a taki. W oparciu o starożytne 
pisma rozwijamy dwoistość tego, co się nam podoba i czego nie lubimy. 
Musimy dążyć do wyjścia poza przywiązania i niechęci, aby zrozumieć ich 
jedność. Na przykład, słuchamy interpretacji uczonych i przyjmujemy, że 
Kriszna był niemoralną osobą. Podobnie, wierzymy, że Rama miał pewne 
cechy. Nie, nie. Musimy wykroczyć poza te interpretacje ku prawdzie. Tak 
Rama jak i Kriszna opierają się na niezmiennej prawdzie. 

 

Przemieńcie swoje serca 

Dlatego gopiki mówiły: „Kriszno! Widzimy cię za pomocą naszych oczu. Na 
ile można wzrokowi ufać? Tylko dopóki mogą Cię widzieć. Zatem, to postrze-
ganie nie może być prawdziwe. Musimy patrzeć na Ciebie sercem. Ale nasze 
serca są jak pokryte rzęsą jezioro, w którym Twoje odbicie jest niewyraźne. 

Środek naszych oczu, źrenica, jest ciemny. Ty masz też ciemną cerę. Nasze 
serce, jezioro naszego umysłu (manasa sarowaram), jest też ciemne od zanie-
czyszczeń. W ciemnych jeziorach naszych serc niebo jawi się ciemne. Abyśmy 
mogli Ciebie zobaczyć, nie trzeba przemieniać naszych ciemnych oczu, ani 
Twojej ciemnej cery, ale można zmienić „tło,” ciemne niebo, na białe niebo. 
Gdy nasze serca staną się jasne, Twoje ciemne odbicie będzie krystaliczne 
czyste. Zmień nasze serca.” 

Jakie mamy tu wewnętrzne znaczenie? Nie musimy zmieniać ciał, ani nawet 
umysłu. Gdy przetransformujemy nasze serce, które wiąże się z pradźńaną, 
osiągniemy wszystko. W naturze umysłu jest być nieczystym! Możecie myć 
go dowolnie długo, a plamy pozostaną. Czy myjąc węgiel drzewny w mleku 
możecie oczekiwać, że stanie się biały? Raczej to mleko sczernieje! Gdy do 
mycia tego węgla użyjemy mydła, mydło stanie się czarne. 

Studenci muszą jasno myśleć. Co było pierwotną postacią węgla drzewnego? 
Drewno. Podczas spalania drewna, ulega ono przemianie w węgiel. Ale ten 
węgiel powstanie tylko wtedy, gdy spalanie jest niepełne. Aby dokończyć 
ten proces, włóżcie węgiel z powrotem do ognia. Wtedy stanie się popiołem, 
który jest biały. „Kriszno, nie jesteśmy ani drewnem, ani popiołem – znajdu-
jemy się pośrodku, niczym czarny węgiel. Spal nas w ogniu swojej łaski i 
obdarz nas bielą czystości.” Musicie przyznać: „Zapomniałem początku i 
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końca. Znajduję się w połowie drogi. Właśnie dlatego mój umysł jest jak ten 
czarny węgiel drzewny. Tak, straciłem moją pierwotną postać drewna, ale 
ciągle jestem w stanie osiągnąć końcową postać popiołu. Aby dojść do tego 
celu, potrzebne jest palenie intensywniejsze niż kiedykolwiek.” Przechodzimy 
trudności i cierpienia, ponieważ nie próbujemy osiągnąć końca, ponieważ 
zadowalamy się dwoistościami tej tymczasowej egzystencji. 

Tak, musimy zapewnić sobie fizyczne udogodnienia; następnie, musimy 
uzyskać spokój umysłu i w końcu spokój atmy. W tym celu powtarzamy 

„śanti, śanti, śanti” – trzykrotnie. Pierwsze powtórzenie odnosi się do spokoju 

ciała. W tym względzie bardzo ważna jest namasmarana (recytacja boskiego 
imienia). Dla mentalnego spokoju ważne jest pobożne życie (brahma bha-

wam). Wreszcie, pokojowi serca i sumienia służy ścieżka sadhany, czyli 

praktyki duchowej. Podążajcie od ciała do umysłu, a następnie do atmy. 

 [Swój dyskurs Swami zakończył bhadźanem: Hari bhadźana bina sukha 

śanti nahin.] 

29 maja 1991 r. 
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11. Upaniszada Tajttirija  
 

Socjalne normy zachowania potonęły w Gandze, 

Zadowolenie znikło z umysłów ludzi, 

Moralność, charakter i ludzkie wartości są zdruzgotane, 

Ludzie utracili człowieczeństwo. 

Studenci! 

Każdy potrzebuje jedzenia, aby przeżyć. Pożywienie jest pierwszą potrzebą 
życia. Jednak, nie można zadowalać się samym napełnieniem żołądka. Dla-
czego? Pożywienie zaspokaja potrzeby ciała, a nie umysłu. Nie przyczynia się 
do rozkwitu serca. Jeść i leniwić się nie leży w ludzkiej naturze. Musimy jeść 
i pracować. Przystępując do pracy, musimy zadawać sobie trzy pytania: „Co 
robię? Dlaczego to robię? Jak to robię?” Przez dociekanie „co,” „gdzie” i „jak” 
można odnosić sukcesy w wysiłkach i czerpać zadowolenie z siebie. 

Człowiek obserwuje świat, przyswaja sobie dobro z otoczenia i stara się 
stosować je w praktyce. Doświadcza radości i błogości płynących z dobrych 
działań i przekazuje tę błogość innym. W tym zawiera się główna nauka 
upaniszady Tajttirija. Upaniszada ta podkreśla, że podróż życia to postęp od 
pokarmu (annam) do błogości (anandam). 

 

Powiedzenia upaniszady Tajttirija 

Upaniszada Tajttirija należy do gałęzi Tajttirija w ramach Kriszna Jadźur-

wedy
63. Jest nadzwyczaj stara. Każdy jej dwuwiersz jest mantrą. Co rozumie 

się pod pojęciem mantra? Zwykle myślimy, że mantrami są inwokacje takie 
jak pięciosylabowa Om namah Śiwaja lub ośmiosylabowa Om namo Nara-

janaja. Nie, nie. Manana trana sammilitam iti mantrah – wszystko, co często 
wspomina się i na trwale zachowuje w pamięci, jest mantrą. Każdy werset, 
każde słowo tej upaniszady jest potencjalną mantrą, gdyż od niepamiętnych 
czasów rozbrzmiewała w ludzkich umysłach. 

Satjam wada, dharmam ćara – mów prawdę, przestrzegaj 
prawości. 

Satjam dźńanam anantam brahma – brahman jest ucieleśnie-
niem prawdy. 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti – jedna jest prawda, ale 
mędrcy nazywają ją rozmaicie. 

Ekowasi sarwa bhuta antaratma – jedna atma mieszka we 
wszystkich istotach. 

Eko'ham bahusjam – Jam jest jeden, niech stanę się wieloma. 
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 Jadźur-weda dzieli się na dwie części: Śukla (Biała) i Kriszna (Czarna). 
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Prawdy te, w postaci krótkich aforyzmów, są znanymi na całym świecie 
mantrami, darzącymi ludzi mądrością i radością. W upaniszadach tkwi 
pewna tajemnica: można je interpretować na więcej niż jeden sposób, 
zależnie od stanu interpretatora. Upaniszada Tajttirija szerzy nauki, które są 

nieodzowne dla wszystkich – dla brahmaćarinów, grihasthów, 
wanaprasthów i sannjasinów (uczniów, głów rodzin, pustelników i ascetów). 

Nauki tej upaniszady są absolutnie niezbędne dla każdego, niezależnie od 
wieku, statusu i innych uwarunkowań. 

 

Pięć ogni 

Tekst ten mówi o pięciu ogniach (pańćagni): udaragni, mandagni, kamagni, 
śokagni i badabagni. Udaragni

64 to ogień żołądka. Tak, słowo to jest długie, 

ale jego znaczenie jest proste: to tęsknota za głodem. Mandagni
65 jest cier-

pieniem z powodu niestrawności wywołanej przejedzeniem. Kamagni
66 jest 

to pogoń za pragnieniami, które ciągle nękają umysł. 

Dalej mamy śokagni
67 – ogień smutku. Czym jest ten smutek? Nie jest to 

smutek z powodu niespełnionych doczesnych pragnień. Tęsknota za boską 
wizją, stałą błogością i połączenie się z Bogiem stopniowo staje się we-
wnętrznym ogniem nazywanym śokagni. 

Bhagawad Gita jest świętym pismem uznawanym przez ludzi wszystkich 
krajów i religii. Gdy ją otworzycie, znajdziecie pierwszy rozdział zatytułowa-
ny Ardźuna wiszada joga. Czym była wiszada (przygnębienie) Ardźuny? Czy 
gnębiły go jakieś doczesne sprawy, krewni i przyjaciele? Gdyby tak było, 
dlaczego w tytule przy jego rozpaczy znalazło się to szlachetne słowo joga? 
Nie, nie. On nie żałował żadnych przyziemnych radości, przyjaciół, krew-
nych, pieniędzy, władzy czy sławy. Jego dylemat dotyczył jego obowiązku 
względem Boga. 

„Niezliczeni ludzie zginą w tej wojnie. W obliczu powszechnej destrukcji 
mężczyzn nastąpi upadek dharmy, łączenie się par między kastami i rozpano-
szy się niemoralność” – ubolewał Ardźuna. Jego zgryzota wynikała z jego 
obstawania przy Bogu i przy swoich obowiązkach, a zatem kwalifikowała się 
jako joga. Tak więc, śokagni nie jest usychaniem z tęsknoty za bogactwem, 

sławą czy władzą, lecz tęsknotą do Boga i dharmy. 

Wreszcie badabagni
68. Jest to cierpienie spowodowane strasznymi choroba-

mi, zmartwierniami i śmiercią. 

                                                           
64

 Udara – żołądek, agni – ogień. 
65

 Manda – słabe (o trawieniu). 
66

 Kama – pragnienie, żądza, chuć. 
67

 Śoka – smutek. 
68

 Badaba lub wadaba – klacz; według legendy wadabagni bądź badabagni jest to podmorski ogień wydobywa-
jący się z otworu zwanego pyskiem klaczy. 
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Te pięć ogni ma wpływ tylko na ciało, a nie na atmę, która jest świadkiem 
wywoływanego przez nie cierpienia. 

 

Cztery typy ludzi 

W tymże tekście kryje się inny głęboki sekret. Istnieją cztery kategorie ludzi: 
boska, ludzka, demoniczna i zwierzęca. Pierwszym typem jest człowiek boski. 
Dajwam manusza rupena – Bóg przejawia się w ludzkiej postaci. Bóg znajdu-
je się w sercu. Cechami boskiego człowieka są więc: przepełnianie serca 
boskimi uczuciami, wykonywanie wszystkich czynów z nastawieniem, aby 
Go zadowolić, wiara, że rzeczywistością wszystkich ludzi jest ta sama atma, 
czuły, pełen miłości i współczucia stosunek do wszystkich, ofiarowanie Bogu 
własnego życia. 

Drugi typ to człowiek ludzki. Satja dharma bhawo martjah – naturą śmier-

telnika jest satja i dharma. Baczenie na satję (prawdę) i dharmę (prawość), 
szerzenie satji i dharmy, kochanie wszystkich, życzliwość, współczucie, rozu-
mienie znaczenia wartości ludzkich, prowadzenie działalności charytatywnej, 
wykonywanie dobrych uczynków, jedność myśli, słów i czynów, wypełnia-
nie obowiązków i zobowiązań (także domowych) i staranie się o 
przejawianie boskich potencjałów ludzkiego życia – oto cechy człowieka 
ludzkiego. 

Następnie mamy ludzi-demonów. Surapanam bhawo danawah – picie 
napojów odurzających jest naturą demona. Pijący trunki, szkodzący innym, 
zachowujący się samolubnie, szukający własnych wygód i postępu, pozba-

wiony życzliwości i miłości – taką osobę upaniszady zaliczają do ludzi-
demonów. 

I ostatni z typów – człowiek-zwierzę. Dźńanena śunjah paśubhih samanah – 
ktoś pozbawiony rozróżniania jest równy zwierzęciu. Czym jest zwierzęca 
natura? To uznawanie zadowalania zmysłów za cel życia, trwanie pogrążo-
nym w przyjemnościach zmysłowych od narodzin do śmierci, spędzanie 
czasu na jedzeniu i spaniu oraz zapominanie o własnym ludzkim aspekcie. Co 
więc odróżnia ludzi od zwierząt? Osoba pozbawiona rozróżniania między 
tym, co tymczasowe, a tym, co trwałe, nie jest lepsza od zwierzęcia. Kiedy 
rozróżnianie wydaje się trudne do przełknięcia? Wtedy, gdy serce jest pełne 
samolubstwa i własnego interesu. 

Dla kogoś urodzonego jako człowiek najszlachetniejszą ścieżką jest osiąganie 
boskości. Jeśli boskość pozostaje poza czyimś zasięgiem, błogosławieństwem 
jest też rozwijanie ludzkich wartości i podtrzymywanie stanu człowieczeń-
stwa. Ale zniżenie się do poziomu demonicznego lub zwierzęcego jest 
rażącym naruszeniem dharmy. Dzisiaj na świecie nie praktykuje się ludzkich 
wartości, ponieważ namnożyło się ludzi-demonów i ludzi-zwierząt. Moral-
ność jest nieobecna. Zanikła nawet etykieta towarzyska. Ludzie nie 
rozumieją, do czego społeczeństwo jest stworzone.  
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Czym jest społeczeństwo (sangham)? Nie jest to tylko zbiór głów. Społeczeń-
stwem jest to, co promuje świadomość jedności w różnorodności. Dharmą 

społeczeństwa jest działanie w oparciu o wspólną motywację i zbiorowe 
doświadczanie owoców tego działania. Istotnym zadaniem społeczeństwa 
jest uczenie ludzi tego, że prawdziwe szczęście jednostki leży tylko w dobru 
zbiorowym. Jednostka nie może istnieć bez społeczeństwa. Wasze radości 
zależą od radości społeczeństwa. Osoba, która jest ślepa na tę prawdę, beztro-
sko dąży do osiągnięcia swoich samolubnych celów. 

Upaniszada Tajttirija szczegółowo i pięknie opisuje pięć ogni i cztery rodzaje 
ludzi. Gdy uczniowie kończyli swoją naukę w gurukulach

69, zanim wstąpili 

na etap głowy rodziny, siadali wokół guru, by wysłuchać ostatnich pouczeń 
o tym, jak wieść spełnione życie. Takie pouczenia są zebrane w tej upanisza-

dzie. 

 

Śrejas i prejas 

W życiu możemy podążać w dwóch kierunkach: prejas i śrejas. Prejas jest 
tym, co darzy szczęściem natychmiast, czyli są to przyjemności zmysłowe. 
Takie radości są nie tylko chwilowe, ale całkowicie nierzeczywiste. Większość 
ludzi podąża za ponętami prejas. Tylko niewielki ułamek ufa w prawdziwą 
ścieżkę śrejas (trwałego i ostatecznego dobra). Dlaczego? Ponieważ na poja-
wienie się owoców śrejas potrzeba czasu. Ludzie nie gustują w 
oczekiwaniach – żądają szybkich rezultatów. 

Nawet pragnienia wybiera się w oparciu o wygodę. Na szczycie listy potrzeb 
znajdują się stanowisko, władza, sława i wygodne życie. Mądrości, dobrego 
charakteru, cnót nie ma na liście życzeń. Ludzie podążający ścieżką śrejo 
aspirują do dobrego charakteru, dobrych cech, dobrej wiedzy i dobrego za-
chowania. Wzdychanie do krótkotrwałych i natychmiastowych zdobyczy, 
takich jak sława, władza i pieniądze, jest oznaką cechy prejo. 

 

Prawdziwa edukacja to uczenie cnót 

Guru mówili do uczniów: „Uczniowie! Co jest celem edukacji? Jest to pokora. 
Pokora jest klejnotem ucznia. Charakter jest waszym życiem.” Takie nauki 
zostały zgrupowane w rozdziale tej upaniszady pod tytułem Śiksza-walli

70. 
Uczniom zalecano, aby przez całe życie pamiętali i stosowali się do treści 
Śiksza-walli. „Matri Dewo bhawa, pitri Dewo bhawa – czcij matkę, ojca jak 

Boga. Pod żadnym pozorem nie porzucaj prawdy (satji), ani nie naruszaj 
prawości (dharmy).” Takimi zaleceniami i kształceniem guru napełniali umy-

                                                           
69

 Gurukula to pustelniana szkoła w starożytnych Indiach, gdzie dzieci wszystkich środowisk żyli jako równi guru, 
przysawajając sobie duchowe i świeckie nauki. 
70

 Walli – nazwa sekcji niektórych upaniszad, a śiksza – nauczanie, ale także nauka właściwej wymowy tekstów 
wedyjskich.  
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sły uczniów pełnym zadowoleniem i dharmą, dzięki czemu przekształcali ich 
w boskie osobowości. 

Niestety, dzisiejsza edukacja służy tylko zamienianiu ludzi w demony! Roz-
wija przebiegłość i spryt, nie wpajając cnót. Zamiast rozwijać wdzięczność, 
edukacja napełnia ludzi pychą i czyni z nich niewdzięczników. Jest to 
sprzeczne z celem prawdziwej edukacji. Parę dni temu mówiłem wam, czym 
jest ten wielki „postęp” dokonany przez współczesną edukację: 

Szkodzenie tym, którzy im pomagają, 

Niszczenie tych, którzy ich karmią, 

Wyśmiewanie tych, którzy ich uczą – 

Oto „postępy” dzisiejszej edukacji. 

Tak, wszyscy chętnie prawią o moralności i charakterze, ale tylko powtarzają 
słowa „moralność” i „wartości,” nie stosując ich w praktyce. Słowa te odsta-
wiono do samych tylko książek i świętych pism. 

Moralność i dyscyplinę odstawiono do książek, 

Serca śmierdzą od zanieczyszczeń, 

Ręce zajmują się tylko samolubnymi czynami 

Oto „postępy” dzisiejszej edukacji. 

Starożytne nauczanie było zupełnie inne od obecnej edukacji. Satjam wada, 

dharmam ćara – mów prawdę, przestrzegaj prawości. Czcijcie rodziców. Jest 
to wasz pierwszy obowiązek. Dlaczego? Choćby dlatego, że „odbicie, reakcja i 
oddźwięk” waszych obecnych zachowań wpłyną na wasze życie później. 
Okażcie brak szacunku swojemu ojcu, a z pewnością wasz syn będzie drwił z 
was. Jeśli oszukacie swojego przyjaciela, jutro na pewno będziecie zdradzeni 
wy. 

Reakcji na swoje czyny nie możecie uniknąć. Szacunek, jaki okażecie swoim 
rodzicom dzisiaj, jutro znajdzie odbicie w zachowaniu waszych dzieci. Zatem, 
przyszłe radości i smutki są związane z obecnymi działaniami. Upaniszada 

Tajttirija pokazuje, że przyszłość kryje się w postaci ziaren w waszych obec-
nych poczynaniach. 

 

Łączcie się z uniwersalną świadomością 

Pierwiastek brahmana jest wszechobecny. Czym jest brahman? Jest to 
ogromna, ekspansywna, wszechogarniająca świadomość. Świadomość ta jest 
obecna w jednakowej mierze w każdym człowieku. Świadomość w jednostce 
jest wąska i ograniczona, podczas gdy uniwersalna świadomość jest bez-
brzeżna, nieskończona i wszechobejmująca. Jak to możliwe?  

Wokół siebie macie wszędzie powietrze. Możecie nim napełnić balon. Dopó-
ki balon jest nienaruszony, można rozróżnić powietrze wewnątrz niego i poza 
nim. Jak moglibyście połączyć te dwie części powietrza? Nadmuchajcie balon 
tak mocno, aż pęknie! 
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Ograniczone poczucia „ja” i „moje” są jak to ograniczone powietrze balonu. 
Ekatma sarwa bhutantaratma – jedna atma (dusza) mieszka we wszystkich 
istotach. Rozwijajcie tego rodzaju szerokie podejście, by połączyć swoją 
świadomość ze świadomością kosmiczną. Ciągle mówcie sobie: „To i Tamto 
jest jednym; to i Tamto jest jednym.” Wtedy stwierdzicie, że wasze serce 
rośnie, co pozwala waszej świadomości stać się jednym z Panem. Tylko wte-
dy świat może stać się miejscem pokoju i szczęścia. 

 

Z determinacją nabywajcie praktycznej wiedzy 

Dzisiaj nie widzimy edukacji, która rozwijałaby cnoty. Nabieramy wprawy 
tylko w wiedzy książkowej, która nikomu nie może się przysłużyć. Potrzebu-
jemy wiedzy praktycznej. Dla takiej wiedzy bardzo ważna jest determinacja. 

Wiedzę technologiczną (know-how) w 99% stanowi powierzchowna wiedza. 
Pustakam mastakam, pustakam mastakam

71. Cały swój czas poświęcamy na 
łączenie książek z głową. Co dobrego może mieć naród z takiego wkuwania? 
Musicie zadawać sobie pytanie: „Jakie działania pomogą mnie, a także spo-
łeczeństwu?” Gdy dawni uczniowie byli gotowi opuścić gurukule i założyć 
rodzinę, mędrcy wypełniali ich serca tak ekspansywnymi uczuciami. 

„Synowie, kłopoty i trudności są nieodłącznymi składnikami życia. Bądźcie 
baczni, nie bójcie się, ani nie burzcie. Nigdy nie odchodźcie od prawdy, na-
wet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie zapominajcie o swojej dharmie. 
Przestrzegajcie tych zaleceń, a poczujecie jak wasze sumienie tryska zadowo-
leniem, które jest skarbem.” Zadowalajcie własne sumienie. Dzisiaj studenci 
nie wiedzą nawet, co to jest sumienie! Dlatego też jego zadowalanie jest dla 
nich czymś odległym. Sumienie jest świadkiem. Cztery F to: 

Podążaj (ang. Follow) za mistrzem, 

Postaw się (Face) diabłu, 

Walcz (Fight) do końca, 

Zakończ (Finish) grę. 

„Podążaj za mistrzem” znaczy podążaj za sumieniem. „Postaw się diabłu, 
walcz do końca, zakończ grę” opisuje drogę życia. Takich prawd nie znajdzie-
cie we współczesnej edukacji. Tylko wiedza o atmie (atma widja) jest 
prawdziwą edukacją. Każdą inną gałąź informacji rozwija się jedynie dla 
zarobienia na życie. Tak, takie studia są niezbędne, ale musimy pielęgnować 
także atma widję. 

Tak, w życiu można cieszyć się ciałem, zmysłami, jedzeniem i spaniem, ale 
umysł, intelekt i atma wykraczają poza fizyczną egzystencję. Zadowalanie 
tych ostatnich jest ważniejsze. Ludzie zadowalają się pożywieniem dla ciała, 
snem dla oczu i domem pełnym dzieci. Jest to płytkie myślenie. Ważne jest 
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mentalne zadowolenie. Zadowalanie umysłu jest możliwe tylko na ścieżce 
śrejo (wyższej). Śrejas wykracza poza ludzką egzystencję. 

Studenci! Dostrzeżcie ścieżkę, która rozwinie wasze ludzkie wartości. Jeśli ktoś 
nie może kochać własnej matki, współmałżonka, bliźnich, jak miałby poko-
chać Boga? Jest to niemożliwe! Najpierw poszerzcie zasięg swojej miłości na 
rodzinę i innych ludzi. Miłość nie jest czymś, co wypływa i ustępuje w po-
staci krótkich wybuchów. Miłość, która w jakimś czasie maleje, w ogóle nie 
jest miłością. Prawdziwa miłość ciągle rośnie. „Miłość jest Bogiem – żyj w 
miłości.” 

Upaniszada Tajttirija wyjaśnia esencję życia za pomocą zwięzłych i celnych 

zaleceń. Niektóre części tej upaniszady są absolutnie zasadnicze dla studen-
tów. Ponieważ po tym dyskursie macie inne zajęcia, te sprawy omówimy 
później. 

 

Atma widja jest podstawą 

Studenci! Świeckie wykształcenie nie jest waszym celem. Każda ilość nauk 
pozbawionych cech ludzkich jest śmieciem. Nie ma wyższej edukacji niż 
wiedza o ludzkich cechach i prawdziwym człowieczeństwie. 

Jaki pożytek z całego twojego wykształcenia? 

Kto może zmienić przeznaczenie wypisane na twoim czole? 

Gdy złe idee wstąpią do twego umysłu, 

Twoja inteligencja natychmiast staje się martwa jak skała. 

Tak, świecka edukacja i badania są potrzebne. Jednak musicie dążyć do zdo-

bycia podstawy wszelkiej wiedzy, czyli pierwiastka atmy. Jest to podstawa 
(mulam), podczas gdy wszystko inne jest grube (sthulam). Czy grube, fizycz-
ne przejawienia mogłyby istnieć bez podstawy? Oto stół a na nim kubek. 
Stół stoi na ziemi. Ziemia jest mulam, a stół i kubek – sthulam. Nie dostrze-

gamy bazy podtrzymującej (adharam), a trzymamy się rzeczy 
podtrzymywanej (adhejam). Właśnie dlatego cierpimy. 

Zabiegajcie o adharam. Wszystko można wiedzieć, gdy jest się uzbrojonym 
w atma widję. Jest to jedność w różnorodności. Tak uczą upaniszady. We 
współczesnym kształceniu nie ma miejsca na głoszenie upaniszad, brahma 

sutr, Wed, epopei i puran. W tych świętych pismach zawiera się pełny po-
tencjał i wartość ludzkiej istoty. Pozostawiając tak cenny „diament 
(krystaliczny węgiel)” na boku, gonimy za kawałkami węgla drzewnego! 

Musimy zdobyć „diament.” W jaki sposób? Gdy zniszczymy umysł, który 
podąża za sprawami tego świata, uzyskujemy stan „die mind” (ang. umrzyj 
umyśle), który jest „diamentem.” Musimy więc ograniczać kierowanie się 
umysłu ku przyziemnym sprawom. 

Wysoko wykształceni ludzie na tym świecie posiadają liczne stopnie i wyso-
kie stanowiska. Po co? Poświęcają swoje życie na przyswajanie sobie faktów. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
99 

 

Dzień w dzień karmią ten sam żołądek, myją tę samą twarz! Gdy spytać ich 
o główny cel życia, są zakłopotani. „Możemy zarobić mnóstwo pieniędzy, 
złożyć je w banku, a nawet wysłać za granicę” – powiadają. Gdy kończy się 
ich czas, zamykają oczy i wszystkie te posiadłości na zawsze znikają. Co 
można kupić za pieniądze? Zdobądźcie bogactwo dźńany. Dojdźcie do wznio-
słego stanu boskości. 

Bogactwa dźńany nigdy nie ubywa, ani nie może ono zostać zniszczone. 
Świeckie wykształcenie ulega uszczuplaniu. Studiujecie dzień i noc, aby 
opanować doczesną wiedzę. W głowie gromadzicie bezużyteczne fakty. Naj-
pierw przenosicie wszystko z książek do głowy, a podczas egzaminów 
przenosicie wszystko z głowy z powrotem na papier i wracacie do domu z 
pustą głową! Po co to wszystko? Gdy tydzień po egzaminach zadać wam te 
same pytania, nie potraficie odpowiedzieć! Nie, nie. Nie jest to edukacja, a 
tylko uczenie się na pamięć dla bezpośredniego celu zdobycia stopnia. Świat 
nie może odnieść żadnej korzyści z takich studiów. To przyda się wam do 
napełnienia żołądka i utrzymania rodziny, ale dla świata takie studia są 
całkowicie bezużyteczne. 

Studenci muszą pragnąć dobra świata. Dzisiaj ich umysłami rządzi samolub-
stwo, co prowadzi ich do wzniecania rozruchów w społeczeństwie. Nie mają 
oni szacunku do guru (nauczycieli), nie mają miłości do rodziców, nie dbają o 
społeczeństwo. Jak więc mogą nazywać się ludźmi? Przede wszystkim naby-
wajcie wykształcenia, które wpaja ludzkie cechy. Nawet zwierzęta 
przestrzegają pewnych granic, ludzie natomiast nie znają umiaru. Jakie uni-
wersytety kończą zwierzęta? Jakie stopnie posiadają? Jakie zajmują 
stanowiska we władzach? Żadne. Niemniej, posiadają moralność na ile to 
możliwe. 

Studenci muszą rozwijać ludzkie wartości. Postępy nauki sięgają ponad 
niebo. Ale zmysły schodzą w dół. Czy jest to postęp? Nie, nie, nie, nie! Zmy-
sły musimy ograniczać. Ludzie polecieli miliony kilometrów w kosmos, ale 
nie postąpili nawet na centymetr w swoje serca! Wejrzyjcie w siebie, zanur-
kujcie głęboko w swoje serce. Zrozumcie, że wasza dusza jest wiecznym 
świadkiem. Wtedy wewnątrz was będą emanować ludzkie cechy. 

Studenci! Wielbienie nie ogranicza się do śpiewania bhadźanów i do obrząd-
ków. Musi następować ekspansja serca. Pokój i samokontrolę trzeba 
wzmacniać. Miłość traktujcie jako swój życiodajny oddech i z taką samą 
troską ją pielęgnujcie. Życie bez miłości jest „żywą śmiercią.” Miłość jest 
najważniejsza. 

 [Swój dyskurs Swami zakończył bhadźanem: Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram.] 

30 maja 1991 r. 
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12. Trzy formy atmana – wirat, hiranjagarbha i awjakrita 
 

Istnieje wielu, którzy przestudiowawszy brahma widję72
,  

Prawią rozwlekłe kazania, 

Ale nie da się znaleźć choćby jednego bohatera, który 

stosuje ją w praktyce. 

Słowa Sai są prawdą. 

Studenci! Ucieleśnienia miłości! 

Prawo ubiegania się o brahma widję nabywamy tylko wtedy, gdy zrozu-
miemy związek między brahmą i ludzkością w kosmicznym cyklu stwarzania 

i destrukcji. Brahma oznacza ogromny, nieskończony pierwiastek. Z tego 

nieskończonego obszaru brahmy wyemanował żywioł akaśa (eter). Z akaśi 
wyłonił się waju (powietrze), z waju – tedźas (ogień), z tedźasu – wiatr, z 
wiatru – prithwi (ziemia), z ziemi – oceany, z oceanów – pożywienie i na 
koniec z pożywienia – ludzie. Zastanówcie się nad tym ciągiem, a dojdziecie 
do prawdy, że ludzkość wyłoniła się z nieskończonej brahmy. 

Brahmanandan, boska błogość, składa się z dwóch słów: brahma i anandam 
(błogość). Brahma i anandam są oddzielne. Człowiek przechodzi od poży-

wienia (annam) do błogości (anandam), ale jego celem jest tylko błogość. 
Gdy ta błogość łączy się z brahmą, przybiera postać brahmanandam. Mo-
żemy więc zrozumieć bliski związek między brahmą i ludzkością. Taka 
brahma widja jest dostępna tylko przez brahmana. Jednak ludzie lekceważą 
ten boski pierwiastek i wierzą jedynie w świat. W ten sposób oślepiają się na 
uniwersalnego brahmana. 

Zwykły człowiek, dotknięty przywiązaniami, strachem i gniewem, jest daleki 

od brahmanandam. Błogość może zacząć pojawiać się wraz z pokonaniem 
przywiązań, strachu i gniewu – ale tylko do pewnego stopnia. Dlaczego? Ich 
wyrzeczenie się nie wystarczy. Trzeba także rozwijać miłość do Boga. Ale to 
także nie wystarcza! Musicie przybliżyć się do Bożej miłości do was. Jednak 
nawet bliskość miłości Boga jest niewystarczająca. Musicie w pełni polegać 
na wszechobejmującym transcendentalnym pierwiastku (na paratattwie). 
Wtedy możecie stać się boscy. 

Treść Śiksza-valli z upaniszady Tajttirija wpajana uczniom przez guru rzuca 

światło na ścieżkę prowadzącą do brahmanandy. Nie traktujcie brahma 

widji jako czegoś wykraczającego poza ludzkie zrozumienie. Brahma widja 
składa się z prostych duchowych praktyk, takich jak przestrzeganie prawdy 
na co dzień i rozwijanie charakteru. Należy cierpliwie gromadzić bogactwo 
duchowych praktyk. 

Upaniszady przybliżają pierwiastek brahmana przez trzy nazwy: wirat, 
hiranjagarbha i awjakrita. Te trzy formy są związane z trzema ciałami: sthu-
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Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
102 

 

lam (grubym), sukszmam (subtelnym) i karanam (przyczynowym), ale także 
z trzema stanami: jawy, snu i głębokiego snu. 

 
Wirat 

Pierwiastek atmy, który uosabia stan jawy, to wirat. Wirat jest tą postacią 

atmy, która przybiera fizyczne ciało, wiedzie długie życie i ucieleśnia stan 
przebudzenia. Przyjmuje ona rozmaite formy i znana jest pod różnymi imio-
nami. Pokazuje, że świat ożywiony i nieożywiony jest w rzeczywistości jej 
przejawieniem, podobnie jak wszystkie pięć żywiołów. Wszystko jest jej 
postacią – od mrówki po Brahmę. Nazywa się ją wiratem (władcą), gdyż 

osiągnął stan, w którym może twierdzić: Sarwam wiśwa swarupam – cały 
wszechświat jest moją formą. Cały widzialny wszechświat jest formą wirata 
– bez żadnych wyjątków, bez rozróżniania na „to” lub „tamto.” Tak więc, 
wirat jest pierwiastkiem, który przejawia się jako zewnętrzny, gruby, wi-
dzialny świat i pokazuje światu ideały. 

Wirat ma dwie inne nazwy: wajśwanara i wajradźasuta. Wajśwanara to 
ten, kto przejawia się jako świadomość „ja” w każdym człowieku. Od króla 
do rolnika, od żebraka do milionera, od dziecka do starca, mężczyzna i kobie-
ta – wszyscy na określenie siebie używają słowa „ja.” Indywidualność 

występuje w każdym. Wajśwanara jest tym, który w każdej istocie twierdzi: 
„ja.” 

Trzecią nazwą jest wajradźasuta. Wirat, wajśwanara i wajradźasuta są 

trzema nazwami tej samej istoty. Wajradźasuta jest tą, która istnieje w 
tajemniczej formie. Jest obecna w każdym, ale jest niewykrywalna. To ona 
wykonuje wszystkie działania, ale zachowuje się tak, jak gdyby nie ona to 
robiła. To ona doświadcza wszystkiego, ale tego nie ujawnia. 

 
Hiranjagarbha 

Drugą formą brahmana jest hiranjagarbha: podstawa, źródło wszelkiej 
wiedzy. Cała wiedza – światowa, etyczna, dharmiczna, duchowa, naukowa – 
wyłoniła się z hiranjagarbhy. Dlatego jest ona nazywana także dźńana-

bhaskara, czyli słońce wiedzy. Gdy słońce wschodzi, wygląda jak gdyby 

było złote (hiranja) i zabarwia świat złotym odcieniem. 

Stworzenie wyłoniło się z hiranjagarbhy, która ma owalny kształt, jest 
złotym jajem, jakie zmaterializowałem kilka dni temu. Najpierw z tego jaja 
wyłoniły się usta, z których wyszedł dźwięk. Następnie powstał nos, przez 
który zaczęło płynąć powietrze. Potem pojawiły się oczy z emanującym z 
nich ogniem, a po nich – uszy. Tak więc, hiranjagarbha jest źródłem ludzkiej 
formy. 

Wszystkie istoty wyewoluowały z hiranjagarbhy, która także obdarzyła je 

widźńaną, sudźńaną i pradźńaną, aby umożliwić im rozróżnianie między 
tym, co jest tymczasowe, a tym, co trwałe. Co należy osiągnąć, a do czego nie 
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warto dążyć? Jakie czyny należy wykonywać, a jakich nie? Jaka jest główna 
postać mądrości osiągalnej dla człowieka? Jaka ścieżka czyni ludzkie życie 
dobrze spędzonym? Co jest celem ludzkiego życia? Hiranjagarbha udzieliła 
człowiekowi mądrości, aby mógł wyjaśniać takie kwestie. 

Hiranjagarbha, podobnie jak wirat, ma też dwie inne nazwy: sutratmaka i 

prana. Tak jak nić (sutra) przechodzi przez naszyjnik zrobiony ze szlachetnych 
kamieni, sutratmaka jest pierwiastkiem, który kryje się za wszystkimi isto-
tami i przynosi im błogość. Ten jednoczący pierwiastek nazywa się też 
brahma-sutrą. Nić, nazywana Bóg, jest obecna w jednakowej mierze we 
wszystkich ludziach bez wyjątku, promując jedność ludzkości – tym jest 
pierwiastek hiranjagarbha. Hiranjagarbha przyjmuje subtelną (sukszma) 

formę podczas snu – formę atmy. Znaczy to, że w stanie snu hiranjagarbha 
nie śpi. 

Wirat stwarza wszystko w stanie przebudzenia. Hiranjagarbha stwarza 
wszystko w stanie snu, a czyni to samą wolą. Każdy przedmiot jest stwarza-
ny tylko siłą woli. Wszystko, co widać w snach jest stwarzane przez 
hiranjagarbhę. 

 
Awjakrita 

Trzecią formą brahmana jest awjakrita. Jest ona całkowicie bezpostaciowa, 
bez formy. Istnieje w ciele przyczynowym i cieszy się stanem głębokiego snu. 
Nie ma kończyn, ale wykonuje wszystkie działania. Przemieszcza się w odle-
głe miejsca. Nie ma oczu, ale widzi wszystko. Nie ma uszu, ale słyszy 
wszystko. Wykonuje wszystkie akty w stworzeniu, ale nie posiada formy. 

Awjakrita także ma dwie inne nazwy: antaratma i iśwara. Zauważcie, że 
wszystkie trzy formy brahmana – wirat, hiranjagarbha i awjakrita – mają 

po trzy nazwy. Jakie znaczenie mają te nazwy awjakrity? Antaratma pobu-
dza wszystko z siebie samej. Każda motywacja, chęć, inspiracja pochodzi z 
antaratmy. Jest to „wewnętrzny głos” (antarwani). Wszystkie głosy, który 
wychodzą z człowieka, także pochodzą z antaratmy. 

Czym jest iśwara? Jest to ucieleśnienie wszystkich postaci pomyślności (saka-

la ajśwarja swarupa). Poza tym daje ona skutki czynów. Posiada moc 
działania, za pomocą której ocenia dobre i złe czyny i przyznaje odpowiednie 
skutki. Nazywa się ją też laja-karaka (niszczyciel). Iśwara darzy pomyślno-
ścią (ajśwarja). Czym jest pomyślność? Zarówno dobro, jak i zło, są 

pomyślne! Ponieważ iśwara reprezentuje wszystkie postacie pomyślności, 
ocenia czyny ludzi i przydziela odpowiadające im dobra. 

 
Odbicie wewnętrznej istoty 

Upaniszady nie są bezsensownymi tekstami. Nie są skierowane tylko do 

joginów i riszich. Nie, nie przyjmujcie takich błędnych przekonań. Dlaczego 
studenci są zupełnie niezdolni pojąć świętych upaniszad? Gdy nie daje się 
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właściwych ich interpretacji, gdy nie wylicza się metod ich zastosowań w 
życiu codziennym, studenci naturalnie tracą zainteresowanie. Nauka, która 
dzień w dzień czyni kolejne postępy, jest niczym innym jak częścią upani-

szad. Upaniszady stanowią zakończenie Wed. Dlatego nazywa się je także 

wedantą
73. Są one pełne dźńany, którą musicie posiąść. 

Światowe, fizyczne gałęzie wiedzy mają ograniczony zasięg. Mentalny spo-
kój, szczęście i błogość atmy są dostępne tylko poprzez kontemplację 

upaniszad. Wirat, hiranjagarbha, i awjakrita nie istnieją gdzieś w jakimś 
szczególnym miejscu. Każdy człowiek jest postacią tych trzech form. Nasze 
zawężone intelekty nie są zdolne pojąć tak nieskończonych pojęć. 

Ciało pomnożone przez nieskończoność to wirat. 

Umysł pomnożony przez nieskończoność to hiranjagarbha. 

Życie pomnożone przez nieskończoność to awjakrita. 

Te trzy formy odpowiadają ciału grubemu, subtelnemu i przyczynowemu 
(sthula, sukszmam i karana). Wszystkie trzy łączą się w człowieku. Hiranja-

garbha jest w naszym umyśle, wirat – w naszej formie. Pięć żywiołów nie 
występuje po prostu w stworzeniu, ale tylko w naszym ciele – jako dźwięk, 
dotyk, smak, wzrok i zapach. 

Odbiciem ciała (deham) jest świat zewnętrzny (deśam). „To, co znajduje się 
na zewnątrz, jest odbiciem wewnętrznej istoty.” Ciało jest światem, stworze-
niem (prakriti). Wdech i wydech jest formą powietrza (waju) – jednego z 
pięciu żywiołów. Gdy poruszamy się i angażujemy w działania, pojawia się 
ogień (agni). Oto mały przykład. Gdy wykonujemy ćwiczenia, ciało generuje 
ciepło. Ale po co szukać tak daleko? Potrzyjcie ręka o rękę, a powstanie cie-
pło. Dalej mamy wodę. Całe nasze ciało jest wodą. Na przykład, bieganie 
powoduje wydzielanie potu. Tak więc, nasze ciało jest ucieleśnieniem pięciu 
żywiołów. Jest więc ono formą wirata. W ludzkim ciele występują wszystkie 
moce. Tego, czego nie znajdziemy w człowieku, nie możemy znaleźć na ze-
wnątrz. Ale postawa człowieka jest ekstrawertyczna, skierowana na 
zewnątrz, dlatego wierzy, że zewnętrznych mocy nie ma wewnątrz niego. 
Wszystko, co widać na zewnątrz, jest obecne także wewnątrz. 

 

Kala, karma, karana, kartawja 

W obecności przywiązań, nienawiści i strachu zapominamy o naszej praw-
dziwej naturze. Weźmy przykład. Zasypiacie. Podczas snu jesteście sami sobie 
świadkiem. Śnicie, że wsiadacie do pociągu, jedziecie przez różne stacje, 
spotykacie innych pasażerów. Skąd wziął się ten pociąg? Tylko z waszego 
umysłu. A stacje i pasażerowie? Są to także wytwory waszego umysłu. W 
stanie snu stworzyliście wszystko, nawet siebie. Jest to natura hiranja-

garbhy. 

                                                           
73

 Weda + anta (koniec) – zakończenie Wed. 
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Na jawie widzimy wszystko. Ulegamy wpływowi miejsca, czasu i sytuacji. 
Ale podczas snu wykraczamy poza te warunki. Dociekajcie różnicy między 
stanami przebudzenia i snu. Usłyszeliście, że o godz. 16 Swami wygłosi tutaj 
dyskurs. Wyruszyliście z miasta o godz. 15:30. W jaki sposób wyruszyliście? 
W samochodzie. Dojechaliście na 16-tą. Po co tu przyjechaliście? Aby uczest-
niczyć w programie. Dlaczego? Aby wysłuchać Swamiego. Czas (kala) to 

15:30, zadanie (karma) to wasza podróż samochodem, przyczyna (karana) to 
wysłuchanie słów Swamiego, obowiązek (kartawjam) to także słuchanie 
Swamiego. Na jawie mamy do czynienia z czterema warunkami: czas, zada-
nie, przyczyna i obowiązek. 

We śnie pojechaliście stąd do Delhi. Kiedy wyruszyliście? Nie ma tego czasu. 
Jak podróżowaliście? Nie ma tu karmy. Dlaczego pojechaliście? Nie ma przy-
czyny. Jaki jest tam wasz obowiązek? I znów, nie ma go. Stan snu 

charakteryzuje brak kali, karmy, karany i kartawjam. 

Wirat składa się z kali, karmy, karany i kartawjam. Hiranjagarbha wykra-
cza poza te ograniczenia. Kto doświadcza stanów przebudzenia i snu? 
Podmiot doświadczający na jawie nie jest różny od tego we śnie. Są trzy 
stany – jawa, sen i głęboki sen – ale podmiot jest jeden. Cztery wymienione 
warunki zwodzą nas, gdyż rozróżniamy te stany. 

Wszystko składa się z czasu, przyczyny i obowiązku. Czas i obowiązek wiążą 
także samo ciało. Aby uświęcić ciało, prowadźcie czyste działania i rozsądnie 
korzystajcie z czasu. Karmanubandhini manuszja loke – świat człowieka jest 
przypisany do działania. Bez działania nikt nie przetrwa nawet przez chwilę. 

Czym jest działanie (karma)? Czy pochodzi tylko od rąk i nóg? Nie, nie. 
Wszystko jest karmą. Oto przykład. Gdy spytacie: „Co on robi?,” możecie 
otrzymać odpowiedź: „On nie robi nic.” Co więc robi, gdy nic nie robi? Śpi! 

Spanie jest też karmą! Albo ktoś siedzi i nic nie robi. Siedzenie również jest 
karmą. Głębsze dociekanie prowadzi do wniosku, że wdech i wydech to 
także karma. Krew cyrkuluje w ciele, a serce bije bez wysiłku z naszej strony. 

Wszystko to jest karmą. Niektórą karmę wykonujemy świadomie, a inna 
zachodzi mimowolnie. 

 

Adi-bhautikam, adi-atmikam, adi-dajwikam 

Śpicie, kłócicie się, martwicie się, śmiejecie się – obojętnie, co robicie, wdech i 
wydech nie czekają na was. Nieustannie wykonują swoją pracę. Czy ktokol-
wiek wykonuje świadomy wysiłek, by oddychać? Czy swoją wolą 
sprawiacie, że serce bije? Nie. Niezależnie, w jakim stanie jest wasz umysł, 
serce wykonuje swoją pracę. Nazywa się to adi-dajwikam. 

Adi-bhautikam odnosi się do ciała, adi-atmikam – do umysłu, zaś adi-

dajwikam jest boską mocą. Te trzy pierwiastki odpowiadają wiratowi, hiran-

jagarbhie i awjakricie. Ponieważ wykonują one różne działania, 
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doświadczając różnych stanów w różnym czasie, znane są pod różnymi na-
zwami. 

 

Znaczenie pierwiastka słońca 

Mędrcy poznali wewnętrzne znaczenie i tajemnice tych pierwiastków dzięki 

wyrzeczeniu się wszystkiego i staraniu się o osiągnięcie błogości atmy. Nie-
stety, my nie rozumiemy znaczenia nazw wedyjskich i dlatego wyśmiewamy 
je. 

Wedy mówią: Ćandrama manaso dźatah, ćakszoh surjo dźajata
74 – z Jego 

umysłu zrodził się księżyc, a z oczu – słońce. Co rozumiemy pod pojęciem 
księżyc? Dzisiaj twierdzimy, że polecieliśmy na księżyc i nie znaleźliśmy tam 
Boga! Drwimy z Wed. Gdy Wedy mówią o księżycu, nie chodzi o ciało ko-
smiczne obiegające ziemię. Księżycem jest pierwiastek umysłu znajdujący się 
w sercu.  

Czym jest słońce? W naszych oczach znajdują się jasność i ogień (tedźas) 
słońca. Tedźas pozwala nam w różnorodności dostrzec tego jednego Boga. 
Nikt nie jest w stanie ocenić mocy i wpływu tedźasu. Oko, mające rozmiar 
pół cala, jest zdolne widzieć gwiazdy odległe o biliony kilometrów! Gdyby 
zdolność oka pochodziła z fizycznego słońca układu słonecznego, jak mogło-
by ono postrzegać cokolwiek poza słońcem? Co więc wiąże słońce z oczami? 
Wzrok mamy dzięki współdziałaniu tych „pozytywnych” i „negatywnych” 
pierwiastków, światła i ognia oczu. Jeden z nich nie wystarczy – oba są 
niezbędne. 

Na przykład, czy możecie zobaczyć cokolwiek w ciemnym domu? Gdy za-
mkniecie oczy w jasny dzień, też nic nie zobaczycie. Niezbędne jest światło i 
niezbędne są wasze oczy. Połączenie świecenia słońca i ognia waszych oczu 
stwarza świat. Znaczy to, że stworzenie (sriszti) wyłoniło się z waszego wzro-

ku (driszti). Bez zdolności widzenia nie ma stworzenia. Nawiasem mówiąc, w 
stworzeniu nie ma wad, a są tylko w waszym widzeniu. Oczyszczajcie więc 
swoje widzenie. 

Pięknie uczą tego upaniszady, twierdząc, że wasze oczy (netra) są prawdzi-
wymi świętymi pismami (śastra). Sam wasz wzrok jest stworzeniem. Musicie 
dostrzec jedność tych dwoistości. Pojęcia wykraczające poza zasięg nauki 
łatwo zrozumieć dzięki upaniszadom. Naukowa wiedza człowieka jest roz-
miaru atomu, ale on myśli, że jest nieskończona i rozwija ego. Duchowość 
natomiast utrzymuje, że nieskończony kosmos zawiera się w atomie! Anora-

nijan mahato mahijan – boskość jest w atomie i obejmuje rzeczy największe. 

 

Atom i kosmos 
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 Werset z Purusza Suktam, modlitwy do Pana Narajany. 
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Nasienie staje się drzewem. Skąd wzięło się to gigantyczne drzewo? Z maleń-
kiego nasienia. To małe nasienie kryje w sobie gałęzie, liście, owoce i kwiaty. 
Kiedy one przejawiają się z nasienia? Gdy nasienie traci swój kształt i postać, 
pojawiają się jego wspanialsze cechy. Innymi słowy, nasienie niszczy własną 
formę, niejako wyrzeka się własnego ego. Dopiero wtedy przybiera nową 
formę – postać drzewa. Czy, gdyby trzymało się starej formy, mogłoby pojąć 
wspaniałość swojej nowej tożsamości? Drzewo przynosi dalsze nasiona. 

Anoranijan mahato mahijan – nieskończoność mieści się w atomie, a atom w 
nieskończoności. Zastanówcie się nad związkiem nieskończoności z atomem – 
są one tym samym! Kształt i rozmiar są różne, ale materiał jest jeden. W tym 
zawiera się główne znaczenie upaniszad. 

 

Praktyka 

Każda upaniszada ujawnia i wyjaśnia jakiś sekret stworzenia. Ludzie rozu-
mieją i interpretują te objawienia odpowiednio do swojego intelektualnego 
poziomu. Jest to oparte na ich fizycznych staraniach (abhjasa). Sytuacja ta 
prowadzi do zabarwiania czystych i pełnych koncepcji, w stopniu zależnym 
od ich wąskiego pojmowania. Gdy ktoś jedzący mięso idzie do lasu i zauwa-
ży ptaka na drzewie, mówi do siebie: „Gdyby udało mi się go złapać, jakże 
smaczny byłby z niego posiłek!” Jego widzenie ogranicza się tylko do mięsa 
w ptaku. Gdy tego samego ptaka widzi poeta, dostrzega w nim barwne i 
miękkie pióra i opisuje je pięknymi słowami. Ptak jest ten sam, ale ludzie 
widzą go różnie. 

W jaki sposób nasze postrzeganie uległo wypaczeniu? Stało się to przez 
praktykę (abhjasa) w obecności przyziemnych intencji. Dobro w nas musimy 

umacniać także abhjasą. Zatem 

Śrejo hi dźńanam abhajasat,  

Dźńanat dhjanam wiśiszjate,  

Dhjanat karma phala tjagam,  

Tjagat śantir anantaram.
 75 

(Mądrość jest lepsza od praktyki, medytacja jest lepsza od 
mądrości, od niej lepsze jest wyrzeczenie się owoców działań, gdyż 
darzy pokojem.) 

Praktyka jest niezbędna do wszystkiego. Dziecko musi ćwiczyć chodzenie, 
jedzenie i mówienie. Chodzenie, mówienie, czytanie, pisanie – wszystko 
wymaga praktyki. Bez niej niczego nie da się osiągnąć. Podobnie, nauki 
upaniszad ujawniają swoją prawdę, gdy są praktykowane. 

 
Przywiązania, strach i gniew 
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 Bhagawad Gita, rozdz. 12, werset 12. 
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Brahmanandam (błogości atmy) nie można sprowadzić z zewnątrz. Praw-
dziwą błogością jest kontemplacja o waszej prawdziwej naturze. Człowiek 
myśli: „Jest przedmiot oddzielny ode mnie. Gdy go posiądę, będę szczęśliwy, 
pełen błogości.” Tego rodzaju złudzenia powodują przywiązania (raga).  

Z przywiązań rodzi się strach. W jaki sposób? „Czy otrzymam to, czego chcę, 
czy nie? A gdy to posiądę, czy zdołam zachować na zawsze? Czy dam radę to 
chronić?” Jest to strach. Strach ostatecznie zamienia się w swoją skrzywioną 
postać – w gniew. Zatem, przywiązanie, strach i gniew następują jedno po 
drugim. Gdy nie ma przywiązań, pozostałe dwa uczucia nie mogą istnieć. 

Czym jest przywiązanie? Jest to pragnienie. Dzisiaj pragnienia nie mają 
granic. Z powodu nadmiernych pragnień ludzie tracą orientację. „Kim jestem? 
Jak powinienem żyć?” – o wszystkich takich pytaniach zapominają. Zapomi-
nają nawet o ludzkich cechach i stają się demonami. Nie okazują 
wdzięczności. Więcej nawet – szkodzą innym. 

 
Ludzkie wartości 

Przede wszystkim uznajcie swoją ludzką naturę. Świat obfituje w okrutne i 
straszne akty. Dzisiaj ludzie są gotowi zranić własną matkę, jeśli stanie na 
drodze ich pragnień! Nie, nie. Osoba, która trzyma się ludzkich wartości, 
może spełnić wszystkie pragnienia. Jak moglibyście być szczęśliwi, jeśli na-
wet zaspokoicie pragnienia, ale kosztem ludzkich wartości? 

Goniąc za niekończącymi się pragnieniami, ludzie są rzucani na przemian od 
radości do zgryzoty. Ale co byłoby warte szczęście i smutek, gdyby sam 
człowiek nie istniał? Ogromne rezydencje, przelewające się konta bankowe i 
rodzina – po co to wszystko? Gdy brakuje ludzkich wartości, wszystko jest 
bez smaku. 

Studenci! Przede wszystkim starajcie się żyć jak ludzka istota. Zasłużcie na 
szacunek i uznanie społeczeństwa. Wtedy chociaż umrzecie, wasze ideały i 
sława pozostaną nieśmiertelne. 

Jak możecie zdobyć dobre imię? Charakter jest podstawową przyczyną dobrej 
lub złej sławy. Oczyszczajcie swoje zachowanie. Pochwały innych nie są 
konieczne. Zadowalajcie własne serce, własne sumienie. Bez tej wewnętrznej 
równowagi, zdradzacie samych siebie. Nie bądźcie dla siebie samych złodzie-
jami! Stańcie się raczej „panem,” który aresztuje wewnętrznych złodziei. 

 
Znaczenie upaniszad 

Studenci, bądźcie „panami” i „niewolnikami.” Panujcie nad zmysłami i męż-
nie znoście kłopoty i przeciwności losu. Umysł trzeba karmić, stosując dietę 
opartą na odwadze i męstwie. „Zastrzyki glukozy” i „zastrzyki wapnia” od-

wagi i męstwa są dostępne tylko w upaniszadach! 
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Esencja upaniszad zawiera się w samym tym słowie: upa (blisko) + ni (w 
dół) + szad (siądź). Gdy siedzicie blisko czegoś, korzyści płynące z niego stają 
się dla was dostępne. Oto mały przykład. Gdy siedzicie blisko klimatyzatora, 
jego chłodne powietrze pieści wasze ciało. W zimnych miejscach instalujecie 

grzejniki. W ich pobliżu odczuwacie przyjemne ciepło. Upaniszad znaczy: 
podejść blisko i usiąść. Znaczy to, że gdy znajdziecie się blisko Boga, wasze 
przywary znikają i wstępuje w was nieskazitelna czystość Boga. 

Lekceważymy upaniszady jako abstrakcyjną poezję, opowiadania i dwuwier-
sze napisane przez mędrców. Studenci! Czytacie bezmyślne powieści z taką 
wiarą i oddaniem! Czy nie powinniście spędzić przynajmniej jakiegoś czasu 
na upaniszady i próbować pojąć ich znaczenie? Wiem, że większość z was, 
gdy wraca pociągiem do domów, jest tak pochłonięta czytaniem tanich 
powieści, że jest nieświadoma mijanych stacji, współpasażerów i samego 
czasu! 

Era kali przyniosła nam szkodliwy wpływ telewizji i filmów wideo. Nasi 
studenci podczas świąt jedzą, oglądając wideo. Nie potrafią powstrzymać się 
od oglądania filmów nawet podczas posiłków! Gdy oglądacie filmy, wulgar-
ne myśli wstępują w wasze pożywienie. Pożywienie ma wpływ na wasz 
intelekt, który decyduje o tym, jak jesteście blisko Boga. 

Tak, możecie oglądać czyste i inspirujące filmy – nie jest to błąd. Ale dlaczego 
mielibyście lekceważyć wzniosłe, czyste i oświecające upaniszady? Powiada-
cie, że czytanie świętych pism przyprawia was o ból głowy! Ale wy tracicie 
poczucie czasu, czytając nieczyste opowieści. Oto jaki wpływ ma wiek kali. 

Studenci! Nie bądźcie jak zwykli studenci. Od czasu do czasu szukajcie dobre-
go towarzystwa (satsangu) i zagłębiajcie się w upaniszady, Gitę, itihasy

76, 
Biblię, Koran i inne święte teksty. Brakuje w was czystych uczuć, gdyż nie 
czytacie takich tekstów. Jest to szczególnie ważne dla kobiet. 

 

Odpowiedzialność matek 

Kobiety powinny czytać święte pisma i rozmyślać o czystych, inspirujących 
scenach. Dzisiaj kobiety podczas ciąży oglądają 3 – 4 filmy na dzień. Nic więc 
dziwnego, że rodzą „filmowe dzieci.” (Śmiech.) W historii Indii mamy na to 
jaskrawe przykłady. 

Gdy Subhadra77 nosiła w sobie Abhimanju, Ardźuna długo rozmawiał z nią o 
padmawjusze. Subhadrę mało to obchodziło, ale płód Abhimanju wchłaniał 
słowa ojca. 
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 Epopeje starożytnych Indii – Ramajana, Mahabharata, Bhagawatam. 
77

 Zgodnie z Mahabharatą Ardźuna poślubił Subhadrę, siostrę Pana Kriszny. Ich syn Abhimanju zginął walcząc w 
wojskowej formacji w kształcie kwiatu lotosu nazywanej padmawjuha. 
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Albo inny przykład. Gdy królowa Lilawati była ciężarna, mędrzec Narada 
udzielał jej nauk o Panu Narajanie. Jej dziecko, Prahlada78, chłonęło słowa 
Narady. 

Dziecko w łonie jest bardzo podatne na myśli i wrażenia dominujące w 
zewnętrznej atmosferze, a szczególnie w matce. Matka i dziecko są ze sobą 
nierozerwalnie związane – jedno ciało, jeden strumień krwi, jedno źródło 
pożywienia. Dlatego kobiety muszą starać się jak tylko potrafią oglądać 
tylko czyste widoki, żywić czyste myśli i słuchać czystych słów. 

Swami chciałby zwrócić szczególną uwagę dziewczynom na to, dlaczego 
dzieci ulegają zepsuciu. Wraz z postępem techniki maszyny zastąpiły ludzi w 
wielu zadaniach. Dzisiaj kobiety mogą wykonywać domowe obowiązki bez 
wielkiego wysiłku. Automatyczna kuchenka zrobi wszystko – ryż, warzywa, 

sambar – równocześnie i z minimalnym nakładem pracy. Skutkiem tego 
matki stają się leniwe i zaniedbują nawet swoje dzieci. 

Po urodzeniu dziecka matki wracają do kontynuowania swojej kariery czy 
innej pracy. Dziecko powierza się jakiejś opiekunce. Dziecko rozwija więzi 
miłości z tą opiekunką! Słucha jej wskazówek i dorasta bez tej serce do serca 
relacji z matką. 

Dla dziecka absolutnie niezbędne są dotyk matki, jej uśmiechy, jej słowa! W 
starożytnych Indiach matka sama karmiła dziecko, kąpała je, ubierała, kładła 
do snu i zawsze trzymała je blisko siebie. Ciągłe widzenie (darśanam), dotyk 
(sparśanam) i słowa (sambhaszanam) matki tworzyły wewnętrzną zbroję, 
którą dziecko umacniało, wyrastając na silnego i pewnego siebie człowieka. 

Współczesne kobiety są przekonane, że ich obowiązek kończy się na urodze-
niu dziecka. Powiadają, że wychowanie jest obowiązkiem opiekunki. Niania 
zabiera dziecko na plażę lub do miejskiego parku. Podróżują samochodem – 
kierowca, opiekunka i dziecko. Dziecko jest zmuszane do wysłuchiwania 
nieokrzesanych słów wymienianych przez kierowcę i opiekunkę. Naturalnie, 
dziecko rozwija taki sam język i cechy i zachowuje się podobnie jak niekultu-
ralna opiekunka. 

Na końcu, dziecko płacze, gdy niania umiera, ale nie płacze, gdy odchodzi jej 
własna matka! (Śmiech.) Jak dziecko pozbawione więzi z matka ma odczu-
wać żal? Szkodliwe skutki ery kali rozdzielają nawet matkę i dziecko!  

Praktyki wynikające z kultury Indii są czyste i konsekwentne. Nie patrzcie z 
góry na nasze tradycje, uznając je za dziwaczne. Obecne na tym zgromadze-
niu dziewczyny, które są przyszłymi matkami, powinny zwrócić baczną 
uwagę na słowa Swamiego i wychowywać swoje dzieci na przykłady godne 
naśladowania. 
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 Wielki wielbiciel Pana Narajany, uratowany przez Jego zstąpienie w postaci Awatara Narasinhy (Człowieka-
lwa) 
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W dawnych Indiach żyła kobieta imieniem Madalasa. Nauki o boskiej natu-
rze ludzkich narodzin wpajała swojemu dziecku już od niemowlęctwa. 
Kołysząc je w kołysce, śpiewała: 

W kołysce OM, 

Rozkładając materac Tat twam asi, 

Układając starannie dziecko zwane Świadomość, 

Niech mieszkańcy siedmiu światów
79

 błogosławią cię. 

Piosenka ta znaczy tyle co: „O synu, nie obawiaj się świata. Rozwijaj w sobie 
boskie uczucia. Osiągnij boskość.” Kobieta ta błogosławiła swego syna tak 
inspirującymi kołysankami. Dzisiejsze matki są jednak całkiem inne. „Mój 
syn musi otrzymać dobrą pracę, wysokie stanowisko, wyjechać za granicę i 
zdobyć fortunę.” Wiąże się z tym ludowa pieśń w języku telugu. 

(Matka do dziecka) 

Twój wujek zebrał plon ze swojego pola. 

Idź i poproś o swój udział, mój synu. 

(Wujek do dziecka) 

Nie było cię przy uprawianiu tego zboża i przy żniwach. 

Jak więc możesz rościć sobie prawo do udziału? 

(Dziecko do wujka) 

Jesteś przecież bratem mojej matki. 

To daje mi prawo! 

Idźmy do sądu, niech on rozstrzygnie ten spór. 

Wyobrażacie sobie? Tak młody chłopiec już zaczął wojnę! 

(Sąd ogłasza wyrok, zwracając się do wuja) 

Tak, daj młodzieńcowi jego udział. 

Ponadto oddaj mu swoją córkę za żonę! 

Tak wygląda współczesne wychowanie! Zaraz po urodzeniu rozmawia się o 
ślubie! „Wydamy nasze dziecko za kogoś z bogatej rodziny lub za taką a taką 
osobę, aby miało wygodne życie.” Dzisiaj takie aspiracje charakteryzują 
matki. Jest to bardzo złe. Dzieci są wystawiane na działanie wyrachowanych 
mentalności. 

W starożytnej tradycji Indii abecadła zaczynano uczyć dzieci od wieku pięciu 

lat. Zaczynano od liter: o, na, ma, si, wa, ja, ha. Gdy dziecko ciągle powtarza 
te dźwięki, sylaby zlewają się, tworząc: OM namah Śiwaja. Widzicie! Nau-
czanie zaczynało się od boskiego imienia na ustach! Jakże święte są te 
praktyki! Dzisiaj dzieciom każe się powtarzać: Baa baa black sheep (ang. Bee 
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 Zgodnie z wedyjską kosmologią istnieje 14 światów. Siedem z nich to światy „niebiańskie,” jednym jest 
ziemia, a sześć pozostałych to światy „piekielne.” Owe siedem wyższych światów charakteryzuje ścieżka słońca, 
czyli świadomości atmy. 
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bee czarna owca). Słowa bez sensu! (Śmiech.) Gdy dzieci schodzą na manow-
ce, winę za to ponoszą wyłącznie rodzice. 

Drzewo wyrośnie prosto tylko wtedy, gdy młode drzewko posadzi się prosto. 
Wystarczy choćby jedno zgięcie w sadzonce, aby drzewo wyrosło krzywo. 
Tak więc, rodzice – a szczególnie matki – muszą włożyć niezbędny wysiłek i 
poświęcić się, aby swoim dzieciom zapewnić charakter najwyższej próby. 
Wszystkie takie ideały wymagają, abyśmy możliwie jak najwięcej rozmyślali 
o upaniszadach. One nie traktują o niczym tajemniczym, niczym dla nas 
zewnętrznym. Wszystko to znajduje się w nas! Cała czystość, moce i cnoty 
znajdują się w człowieku, a nie na zewnątrz niego. Starajcie się o boską 
czystość w swoich sercach. 

 [Swami zakończył dyskurs bhadźanem: Hari bhadźana bina sukha śanti 

nahin.] 

31 maja 1991 r. 
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13. Sadhana  
 

Strach przed grzechem zanikł, 

Podłe czyny stały się powszechne,  

Nie ma oddania Panu Wisznu, 

Świat jest siedliskiem nieopisanych okrucieństw. 

Pan Wisznu jest ucieczką mędrców i świętych, 

Tylko Jego imię może przynieść pokój, o człowieku. 

Tylko Jego imię może przynieść pokój, o człowieku. 

Tylko Jego imię może przynieść pokój, o człowieku. 

„Przeczytałem różne teksty, opanowałem wszystkie nauki” — 

Po co tak się pysznić bezużytecznym wykształceniem? 

Czy, jeśli nie możesz złożyć dłoni i wyrazić oddania Bogu, 

Wszystkie twoje studia nie są kompletną stratą, o człowieku? 

Aby napełnić maleńki żołądek, przechodzisz trudności, 

Nabywasz milion form wiedzy, 

Ale takie wykształcenie nie da ci trwałego pokoju. 

Po co tak cierpieć, urodziwszy się człowiekiem? 

Jeśli tylko będziesz medytował o Panu, 

Czy On nie wskaże ci drogi? 

 

Studenci! 

Człowiek wykonuje niezliczone dobre działania i rozmaicie się wysila, aby 

osiągnąć boskość, aby uświęcić ciało, czas i życie. Mimo nieustającej sadha-

ny
80 nie potrafi osiągnąć czystości, jakiej pragnie. Dlaczego? Nie rozumie on, 

co sadhana oznacza, jakie daje rezultaty i jaki ma cel. Najpierw zrozumcie, co 

sadhana oznacza, a będziecie mogli osiągnąć swój cel (sadhjam). Bez zrozu-
mienia prawdziwego znaczenia dziewięciostopniowej ścieżki81, zmarnujecie 
całe swoje życie. 

 

Znaczenie sadhany 

Co rozumie się pod pojęciem sadhany? Dźapa
82, medytacja, bhadźany

83, 
joga, dobre uczynki – czy te praktyki stanowią sadhanę? Wcale nie.  Praw-
dziwą sadhaną jest transformowanie zła w dobro. Przemienianie smutku w 

szczęście to sadhana. Bez smutku nie ma radości. Dobro także nie może 
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 Sadhana – duchowa praktyka. 
81

 Ścieżka ta to dziewięć rodzajów oddania: śrawanam – słuchanie o chwale Pana, kirtanam – śpiewanie o Jego 
chwale, Wisznu smaranam – pamiętanie Pana, padasewanam – masowanie Jego stóp, wandanam – pozdra-
wianie Go, arćanam – oddawanie Mu czci, dasjam – służenie Mu, sakhjam – przyjaźnienie się z Nim, atma 
niwedanam – pełne poddanie. 
82

 Powtarzanie imienia Pana. 
83

 Śpiewanie nabożnych pieśni. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
114 

 

istnieć bez zła. Świat jest wiecznym polem bitwy, na którym takie dwoistości 
walczą przeciwko sobie. Trudności i pokój są nierozerwalnie splecione. Jedne 
są początkiem, drugi – końcem. Nikt nie może ich rozdzielić. Czy początek 
może istnieć bez końca, albo odwrotnie? Tylko Bóg nie ma ani początku, ani 
końca; wszystko światowe musi gdzieś się zaczynać i gdzieś kończyć. 

Smutek nie jest nam narzucany przez kogoś innego. Złe myśli i nieszczęścia 
nie są wpychane do naszej głowy z zewnątrz. Zło i smutek pojawiają się w 
sposób naturalny. Bez sadhany nawet najświętsza rzecz degeneruje się do 

obrzydliwego stanu. Obojętnie jak bezcenna mogła być, bez sadhany, bez 
udoskonalania straci na wartości. Przypuśćmy, że znaleźliście surowy dia-
ment. Jego wartość poszybuje w górę, gdy go oszlifujecie i wypolerujecie. 
Ruda złota zawiera ziemię i skały. Po oczyszczeniu staje się drogocennym 
złotem. Sadhana przemienia coś małego w wielkie, poślednie we wzniosłe. 
Przy urodzeniu nikt nie jest wykształcony, ani cnotliwy. Wiedzę czy charak-
ter zdobywa się dzięki wieloletnim wysiłkom. 
 
Zmierzcie się z problemami i osiągnijcie boskość 

Na tym świecie dobro rodzi się ze zła.  Bez zła dobro nie może zaistnieć. Na 
przykład, gdy żywicie pragnienie, towarzyszy temu niezadowolenie, które 
popycha was do szukania jego zaspokojenia. Życie człowieka to ciąg spełnień 
pragnień (aśa) i rozczarowań (niraśa). Życie to upodobania (sankalpa) i 

awersje (wikalpa), zjednoczenia (sanjoga) i rozdzielenia (wijoga). 

Gdy naszych mędrców pytano o naturę świata, oni opisywali go jako rozle-
gły ocean zjednoczenia i separacji. Pływając w tym oceanie spotykamy 
klejnoty kłopotów i smutków. Boski stan możemy osiągnąć tylko wtedy, 
gdy stawimy czoła przeszkodom. Jeśli przy każdym kroku będziecie się bali, 
jeśli nie postąpicie naprzód, zmarnujecie życie. Życie jest pełne uciążliwości. 
Jedynie cierpienia i kłopoty nadają życiu wartość. 

Kaszte phali – wartościowe owoce osiąga się przez ciężką pracę. Sadhanamu-

na panulu samakuru dharalona – na tym świecie wszystko można osiągnąć 
przez sadhanę. Sadhana znaczy przemiana zła w dobro, smutku w radość. 
Kluczowym w tym procesie jest umysł. 
 
Umysł jest zasadniczą przyczyną 

Nie docenia się mocy i zdolności umysłu. Umysł jest podstawową przyczyną 
wszelkich radości i smutków. Boskiej mocy utajonej w umyśle nie da się 
opisać. Natura umysłu wykracza poza słowa. Może on w jednej chwili pójść 
w dowolne miejsce lub w jednej chwili zatrzymać się. Karmanubandhene 

manuszja loke – człowiek jest przywiązany do świata karmą. Manomulam 

idam dźagat – podstawą tego świata jest umysł. 

Wiemy, że pokarm, który spożywamy, staje się pożywką dla ciała. Nie, nie. 
To nie pożywienie odżywia ciało, lecz tylko umysł! Jeśli podczas posiłku 
umysłowi brak entuzjazmu i radości, pożywienie może stać się nawet trujące! 
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To tylko umysł nadaje boskość ludzkiej naturze. Wszystko, co widzimy, 
mówimy, myślimy lub robimy, musimy czynić świętym. Bez pobudki ze 
strony umysłu nie jesteśmy w stanie nawet przesunąć stopy. Ludzie niemą-
drze napawają się fizycznym męstwem, inteligencją, bogactwem i władzą, 
ale nie zgłębiają demona ego, który ich zwodzi. 

Słyszeliście słowa błogosławieństwa: Śatamanam bhawati śatajuh – obyś 
żył sto lat. Ale powszechnie widzimy ludzi umierających znacznie przed tym 
wiekiem. Mogą wam mówić, że będziecie żyli sto lat, ale nie wierzcie w to! 
Nie wiecie, kiedy i gdzie przyjdzie śmierć – czy spotka was w dzieciństwie, w 
młodości, czy na starość, czy w wodzie, na lądzie, czy na niebie. 

Gdyby można było decydować o czasie śmierci, jaki sens miałby 100-letni 
okres życia? O tej liczbie mówią Wedy, więc musi być znacząca. Sto lat jest 
prawdą!  W jaki sposób? Każdy człowiek naprawdę ma czas życia równy 
jednemu wiekowi. Pycha, zawiść i niemoralność są nożami, które odcinają 
czas z tego okresu życia. Trzymanie się dobrych myśli, słów i czynów niewąt-
pliwie zapewni stuletnie życie. Jest to wewnętrzne znaczenie 
długowieczności, jaką cieszyli się mędrcy w starożytności. 

Studenci, bez przerwy pielęgnujcie szczere intencje. Niech kwitnie oddanie i 
poddanie. Dzisiaj właściwe postępowanie i wiara w Boga szybko podupada-
ją. Jak ludzkość z takim zachowaniem może kiedykolwiek urzeczywistnić to 
starodawne życzenie: Śatamanam bhawati śatajuh? 
 
Kochajcie Boga, bójcie się grzechu 

Rozwijacie wiarę w siebie. Ktoś, kto nie ufa sobie, nie może zaufać nikomu 
innemu. Człowiek jest samym Bogiem. Ale tak jak niewidomy nie może 
zobaczyć słońca, samolubny człowiek nie może zobaczyć atmy. Ego przesła-
nia widzenie – trzeba wyzbyć się ego. Wszystkie nasze pragnienia, bogactwa, 
sława i władza są „przelotnymi chmurami.” Połowę swojego życia ludzie 
poświęcają na gromadzenie pieniędzy. Czy chociaż ułamek tego czasu wyko-
rzystują na zajmowanie się duchowością? Czy podejmują święte służebne 
działania? Paropakara artham idam śariram – służba innym to cel tego ciała. 
Dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć tej prawdy? 

Człowiek jest marionetką w rękach samolubstwa. Cokolwiek kocha, kocha 
nie dla dobra przedmiotu uczucia, lecz dla własnego dobra. Gdy kocha inną 
osobę, robi to także dla własnych samolubnych celów. Gdy zgłębicie inten-
cje, znajdziecie tylko samolubstwo. Przyjmując samolubstwo za podstawę, 

zapomina się o nieskończonej atmie. Przede wszystkim okiełznijcie samolub-
stwo, wtedy łatwo będziecie mogli unikać złych cech i złego zachowania. 

Papa bhiti 

Dajwa priti 

Sangha niti 

Strach przed grzechem 
Miłość do Boga 
Moralność w społeczeństwie 
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Te trzy zasady trzeba wielbić jako Trimurti
84. Nie bojąc się grzechu, ludzie nie 

wahają się popełnić najohydniejszego czynu. 

Grzeszenie przez zgubienie bojaźni przed grzechem, 

Kroczenie ścieżką pozbawioną miłości do Boga 

Niszczy ludzkie cechy. 

Oto przyczyna rozruchów na świecie. 

Indie są pełne wstrząsów, ponieważ nie ma bojaźni grzechu, ani miłości 
Boga. Studenci! Wy jesteście nadzieją przyszłości. Rozwijajcie czyste i święte 
uczucia. Pamiętajcie, że ciało jest dane po to, aby służyć narodowi i pomagać 
bliźnim. Mam nadzieję, że rozwiniecie tak wspaniałe serca. 
 

Zawsze pomagaj, nigdy nie rań 

Mędrzec Wjasa napisał 18 puran. Jakie one niosą przesłanie? 

Asztadaśa puranesu Wjasasja waćanam dwajam: 

Paropakarah punjaja papaja parapidanam. 

(Osiemnaście puran Wjasy zawiera się w dwóch powiedzeniach: 
pomaganie jest zasługą, grzechem – krzywdzenie innych.) 

„Zawsze pomagaj, nigdy nie rań” – osadźcie te słowa w swoim sercu. Nie 
krzywdźcie innych, obojętnie w jakiej jesteście sytuacji. Ale także, na ile to 
możliwe, baczcie, by nie być krzywdzeni przez innych. Zadbawszy o siebie, 
możecie zacząć pomagać. Innymi słowy, gdy zapewnicie bezpieczeństwo 
sobie, możecie wstąpić na czystą ścieżkę służby. Zrozumcie, że ważne jest 
zarówno „siebie,” jak i „pomaganie.” 

Studenci! Świat nękają liczne problemy, które z czasem tylko się pogłębiają. 
Czemu należy zaufać, a czemu nie? Co należy robić, a czego nie? Dzisiaj lu-
dziom brakuje zdolności takiego rozróżniania – między dobrem, a złem, 
między tym, co tymczasowe, a tym, co trwałe. Ludzie polegają na rzeczach 
najmniej realnych i najbardziej zawodnych. Odrzucają to, co jest godne 
zaufania. Dlaczego? Powodem jest samolubstwo. Zrozumcie pracę swojego 
umysłu. Człowieka nazywa się maniszi

85. Maniszi to ktoś z umysłem (ma-

nas). Człowiek za pomocą umysłu kreuje świat ze swoich doświadczeń. Czym 
jest umysł? To tylko kłębek myśli. Czym są myśli? Są to reakcje na życie 
codzienne. 

Dlatego też rozwój bądź upadek świata zależy od intencji i postępowań 
jednostek. Świat nie jest z natury zły. W rzeczywistości, zło na świecie nie 
istnieje! Świat nie ma żadnego smutku.! Wszelkie cierpienie i zło jest stwa-
rzane tylko przez nas. Nieszczęścia zapraszamy, żywiąc złe pragnienia. Cały 
czas utrzymujcie umysł w czystości. Zaraz, gdy pojawi się jakaś amoralna 
intencja, pomyślcie o Bogu, aby zniwelować jej skutek. Nie przypominajcie 
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 Triada bogów: Brahma, Wisznu i Śiwa. 
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 Maniszi –  człowiek, w języku telugu. 
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sobie wielokrotnie żadnych niskich uczuć, gdyż w ten sposób wzmocnicie je, 
tak jak rośliny przez podlewanie i nawożenie! 
 

Rozwijajcie stałość umysłu 

Mamy dwa rodzaje roślin – owocowe i cierniste. Jak trzeba je uprawiać? Gdy 
posadzicie drzewko owocowe w środku, a wokół niego cierniste krzewy, 
automatycznie wyhodujecie owoce i zapewnicie im bezpieczeństwo. Znaczy 
to, że nawet ciernie są użyteczne! Pożyteczne wykorzystanie obu, owoców i 
cierni, zależy od nas. 

Świat ma ciepło i zimno, tak jak ludzie mają radości i smutki. Czy nie ubie-
ramy się stosownie do pór roku? Jaki strój nosimy latem? Jest uszyty z 
bardzo cienkiego materiału. Gdy odwiedzamy wysokogórską placówkę, tam 
dominuje zimno. Nie możemy zmienić pogody, ale nosimy grube ubrania. 
Przystosowujemy się do pogody i we wszystkich warunkach jesteśmy szczę-
śliwi. 

Podobnie, w ciężkich czasach najpierw pogódźcie się z sytuacją, a następnie 
postarajcie się pozbyć smutku.  Gdy cierpienie dominuje, myślcie o pokoju i 
radości. Myślcie o błogości, która następuje po trudnościach. Rozwijajcie taką 
stałość umysłu, taką mądrość, by rozróżniać, co jest tymczasowe, a co trwałe. 
Jeśli natomiast chcecie nie mieć trudności w życiu, czy jest to w ogóle możli-
we? 

Życie bez doświadczeń jest niemożliwe. Pojmijcie znaczenie zarówno do-
brych, jak i złych doświadczeń i zachowajcie właściwą postawę w każdej 
sytuacji. Takie „rozumienie” i „dostosowanie” są bardzo istotne dla studen-
tów. Studenci mają tylko „niezrozumienie” i brak „zrozumienia”! Próbują 
„dostosować” się zewnętrznie w obecności tej skażonej postawy. Wywołuje 
to w nich złe reakcje. Najpierw rozwijajcie „zrozumienie,” a wtedy „przysto-
sowanie” się będzie łatwe, nastąpi bez wysiłku. 
 

Wszechobecne „ja” 

Powinniśmy dostrzec jedność obecną w ludzkości. Spytajcie żebraka: „Kim 
jesteś?” On odpowie: „Proszę pana, jestem ten a ten.” Spytajcie o to samo 
bogacza. On przedstawi się podobnie. Kobiety dają taką samą odpowiedź jak 
mężczyźni. Gdy smutnego człowieka spytacie: „Dlaczego się smucisz? Kim 
jesteś?,” usłyszycie odpowiedź: „Jestem ten a ten i smutno mi z tego a tego 
powodu.” On też używa (domyślnego) określenia „ja,” by wskazać siebie. 

Wszyscy ludzie, bez wyjątku, używają słowa „ja,” by wskazać siebie. Czym 

jest to „ja”? Jest to pierwiastek atmy, który znajduje się w każdym w jedna-
kowej mierze. Ktoś może być pełen miłości, ktoś inny, nie mieć jej; ktoś może 
być spokojny, ktoś inny nie; ktoś może być prawdomówny, ktoś inny nie. 

Ale „ja” znajduje się w każdym. Iśawasjam idam sarwam – wszystko to 
przenika Bóg. 
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Wedy radzą, aby dochodzić do atmy w procesie negacji. Stwierdzajcie: Neti, 
neti (Nie to, nie to) w stosunku do wszystkiego, co nie jest atmą a dojdziecie 
do stanu twarzą w twarz z Bogiem. Zgłębianie pierwiastka „ja” jest dokład-
nie tym samym procesem. To „ja” znajduje się we mnie, w tobie, w nim, w 
każdym. Mając na widoku taką jedność, nie będziecie mieli miejsca na nie-
zgodę. Obojętnie kogo krzywdzicie, krzywdzicie siebie. Gdy pomawiacie 
innych, obrzucacie błotem siebie! 
 

Adi Śankara i Pan 

Oto znaczące wydarzenie w życiu Adi Śankaraćarji. Adi Śankara wraz ze 
swoimi uczniami udał się do Kaśi (Benares). Gdy szedł, zbliżył się do niego 
człowiek z niskiej kasty. Adi Śankara zawołał: „Trzymaj się z dala!” Człowiek 
ten odpowiedział: „Kto ma się trzymać z dala? Moje ciało? Ciało jest bez-
władne. Czy kawał bezwładnej materii ma prawo rozkazywać innemu? Oba 
są grube. A może to atmę chcesz, mieć daleko od siebie? Atma jest w tobie i 
we mnie. Jak możesz kazać jej trzymać się z dala, gdy jest ona wszechobec-
na?” 

W ten sposób ów nieznajomy jasno rozdzielił pierwiastki ciała i atmy. Adi 
Śankara zrozumiał, że ktoś o tak jasnym intelekcie, ktoś, kto urzeczywistnił 
atmę, jest nie kim innym jak samym Panem i upadł mu do stóp. Wtedy 
pojawił się przed nim Pan Śiwa w pełnej krasie i pobłogosławi go słowami: 
„Dziecko! Przyjąłem tę postać tylko po to, abyś mógł pozbyć się mentalnej 
ograniczoności i aby obdarzyć cię prawdziwą mądrością.”  
 

Sadhana z serca 

Bóg zawsze przyjmuje jakieś postacie, aby uwolnić ludzi od ich złych cech i 
niezdrowych zachowań. Ale nikt nie wie w jakiej formie, kiedy, gdzie i jak 
się przejawi! Nie wolno nam dopuszczać do siebie złych uczuć, lecz mamy, na 

ile to możliwe, stale wzmacniać czyste intencje. Jest to prawdziwa sadhana. 
Jaki natomiast pożytek z powtarzania bez końca imienia Boga przy jednocze-
snym rozwijaniu przywar? Jest to tylko „sztuczna dźapa”! Prawdziwa dźapa i 
medytacja musi wypływać z serca! 

Ktoś siedzi w medytacji i jest nieruchomy niczym posąg. Ludzie myślą, że jest 
on zatopiony w Jaźni. Ale niech na nim usiądzie komar, a on natychmiast 
zareaguje! O czym on medytuje? O Bogu czy o komarze?! Gdyby naprawdę 
kontemplował o Bogu, nie poczułby komara na swoim ciele. 

Dzisiaj dźapa, medytacja, joga, poświęcenie – wszystko jest sztuczne. Nic 

dziwnego, że skutki są też sztuczne. Jad bhawam tad bhawati – jak myślisz, 
takim się stajesz. Czy, gdy zjecie ogórek, odbije się wam smakiem mango? 
Bóg nigdy nie jest stronniczy. Przychylność zapewniacie sobie sami, wasze 
przeznaczenie piszecie sobie sami. Zatem, nie krytykujcie Boga. Tylko wy 
sami wyznaczacie swoje radości i smutki. Jest absolutnie niezbędne, abyście 
mocno utrwalili tę prawdę w swoim umyśle. 
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Dni spędzone sensownie 

Studenci! Przez ostatnie dwanaście dni szczęśliwi wysłuchiwaliście dyskur-
sów o pierwiastku atmy, o wiecznej radości i rozmyślaliście o właściwych 
sposobach postępowania w doczesnym i duchowym życiu. Tego rodzaju 
święte dni są prawdziwymi dniami, dniami pełnymi znaczenia. Przy wielu 
okazjach mówiłem: 

Dzień, w którym zbierają się prawdziwi wielbiciele 

I przy muzyce wspominają Boga, 

Dzień, w którym łagodzicie zmartwienia biedaków 

I z miłością traktujecie ich jak braci, 

Dzień, w którym kontemplujecie o Bogu 

I karmicie waszych służących smacznym pożywieniem, 

Dzień, w którym zjawiają się wśród was wielkie osobistości 

I raczą was opowieściami o Panu — 

Takie dni są prawdziwymi dniami. 

Tylko te cztery rodzaje dni mają sens i są dobrze spędzone (dinam). Wszyst-
kie inne dni są dniami śmierci (tat-dinam)! Kiedy zabiegacie o dobro innych 
i staracie się nieść im pokój i radość, wtedy są to prawdziwe dni. Błogosła-
wię was z życzeniem, abyście wypełnili swoje życie takimi świętymi dniami 
i przemienili je we wspaniałe boskie życie. 

Jutro jest ostatni z dni, które spędzamy razem. Ale nie mówię, że jest to 
ostatni dzień naszych postanowień, wyrzeczeń i poświęceń. Nie ma czegoś 
takiego, jak zakończenie świętych przyrzeczeń, które podjęliśmy w minione 
pół miesiąca. Jest to niekończące się wyrzeczenie na całe życie. Czym jest to 
wyrzeczenie albo pokuta? Jest nim wypełnianie obowiązków. Unikanie 
obowiązków prowadzi do ciemności (tamas) zamiast do wyrzeczenia (tapas). 

Twoim obowiązkiem jest twoja pokuta, 

Twoim obowiązkiem jest twoja sadhana,  

Twoim obowiązkiem jest twoje poświęcenie, 

Twoim obowiązkiem jest twój cel. 

Tak więc, studenci! W całym życiu dobro innych traktujcie jako własny 
najwyższy obowiązek. Mam nadzieję, że przekształcicie swoje samolubstwo 
w bezinteresowność i będziecie wiedli przykładne życie. 

 (Swami swoim złotym głosem zaśpiewał: Bhawa bhaja harana, wandita 

ćarana.] 

1 czerwca 1991 r. 
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14. Dharma i duchowość Indii 
 

W tym najświętszym kraju Bharat,  

Cierpliwość jest najwyższą cnotą; 

Wśród wszystkich rygorów lśniący klejnot prawdy 

Jest najwyższą pokutą; 

Słodkie uczucie przenikające nasz kraj  

To matczyna miłość; 

Honor jest ważniejszy niż samo życie. 

Ale te ideały Indii zostały zniszczone  

Przyjmowaniem obcych wartości. 

Niepohamowana wolność jest niebezpiecznym mieczem.  

Niestety! Co się stało Indiom? 

Tak jak słoń jest nieświadomy własnej siły, 

Taki jest dzisiaj stan naszych rodaków. 

Ciągłe prowadzenie działalności dobroczynnej i składanie ofiar,  

Zdobywanie wiedzy i władzy, 

Wykorzystywanie plonów, panowanie nad krajami — 

Takie działania służą tylko napełnianiu żołądka. 

Po co cierpieć na tak wielu polach? 

Czy robaki, ptaki i zwierzęta nie żyją tak samo dla żołądka? 

Wiedząc, że zadowolenie można mieć bez przyziemnych radości, 

Jeśli człowiek nie dąży do celu,  

Jest tylko gorszy od innych żywych istot.  

Jakże mógłby być lepszy? 

 

Studenci! 

Esencją wszystkich nauk i edukacji jest kultura i duchowość Indii. Każdy kraj 
przoduje na swój sposób, w szczególnych gałęziach wiedzy. We wszystkich 
tych rodzajach edukacji obecne są: moralność, etyka, prawda, poświęcenie i 
cierpliwość. 

Prawdziwa bharatija (hinduska) edukacja obejmuje pięć odgałęzień: zacho-

wanie (aćaram), kulturę (sampradajam), religię (matam), sztukę (kala) i 
wiedzę. Dzisiaj zapomniano o tak wszechstronnej edukacji. Prawdziwą miarą 
edukacji jest prawość. Gdy prawość kwitnie, idzie za tym prawdziwa eduka-
cja. Dobrostan i bezpieczeństwo kraju opierają się na dharmie i edukacji. 
 

Ramajana i Mahabharata 

Wielcy mędrcy, Walmiki i Wjasa, skrystalizowali Pana w postaci słów i 
przekazali je potomności w formie eposów. Teksty, których są autorami, są 
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bardzo stare. Z tego powodu nazywa się je puranami
86. Epopeje Ramajana i 

Mahabharata szerzą bezbłędne zachowanie nie tylko wśród Hindusów, ale 
także na całym świecie. 

Kultura Indii od niepamiętnych czasów zapewniała światu pokój i 

stabilność. Boska mantra, światło przewodnie szlachetnej kultury Arjów, 
zawsze życzyła dobra dla każdego, nawet dla tych, których nie znamy: Loka 

samasta sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. Bez 
względu na warunki miejsca, na czas i sytuację kultura Indii poszukiwała 
jedności kryjącej się za pozorną różnorodnością przez wyrzeczenie się 
małostkowych postaw „ja” i „moje.” 

Durjodhana87 posiadał wielką fizyczną siłę, intelekt, męstwo, władzę i 
bogactwo – wszelkie postacie powodzenia. Jakie znaczenie ma fakt, że 
Durjodhanę i Duhśasanę Wjasa traktował z pogardą, natomiast bardzo 
wysoko cenił Dharmaradźę88? Ponieważ nasi mędrcy stawiali dharmę ponad 

wszystko. Uważali, że kosmos istnieje tylko dzięki mocy dharmy i że 
wszystkie dobroczynne działania wynikają z dharmy. 

Ramajana, która uczy cały świat ideałów moralności, w Indiach w każdym 
domu jest droższa niż życie. Jak bracia powinni zachowywać się względem 
siebie? Jak dzieci powinny zachowywać się względem rodziców i słuchać ich? 
Jaka tolerancja i samokontrola powinna panować w relacjach małżeńskich? 
Piękne odpowiedzi na wszystkie takie pytania znajdują się Ramajanie. Epos 
ten pokazuje reputację i pomyślność rodziny, w której bracia żyją w jedności 
i w której panuje miłość. 

Ramajanę ułożył mędrzec Walmiki. Występuje w niej król Rawana, który 
osiągnął wszystko, co było można. Nigdy nie brakowało mu wygód czy 
zwycięstw. Nikt mu nie dorównywał. Był biegły we wszystkich 64 rodzajach 
wiedzy. Jego miasto, Lanka, bogactwem konkurowało z samym niebem. Ale 

Walmiki nie okazywał szacunku Rawanie, natomiast zachwycał się Ramą, 
który porzucił królestwo, boso poszedł do lasu, nosił odzienie z łyka i liści i 
wiódł ascetyczne życie, mimo że był członkiem rodziny królewskiej. 
Dlaczego? Ponieważ każdy czyn Ramy był dharmą. Każde słowo, jakie 
wypowiadał, było satją (prawdą). Dlatego też Walmiki zaznaczał: Ramo 

wigrahawan dharmah – Rama jest ucieleśnieniem dharmy. 
 
Dharma jest najważniejsza 

Nasi mędrcy nie przywiązywali wagi do pieniędzy, sławy, przyjemności, 
władzy, fizycznych czy intelektualnych zdolności, lecz tylko do dharmy. 

Dlaczego? Dla nich życiową siłą świata jest wyłącznie dharma. Święte pisma 
wskazują cztery puruszarthy (cele życia człowieka): dharma, artha, kama i 

                                                           
86

 Od sanskryckiego słowa puratana, które znaczy dawny, starożytny. 
87

 Niegodziwy boohater eposu Mahabharata. 
88

 Prawomyślny książę, jeden z braci Pandawów z tego samego eposu. 



 
 
Seminaria Sai w Brindawanie,1991 

 Organizacja Sathya Sai 
122 

 

moksza (prawość, bogactwo, pragnienia i wyzwolenie). Na pierwszym 
miejscu znajduje się dharma, a po niej mamy arthę i kamę. Znaczy to, że o 

ile arthy i kamy nie doświadcza się zgodnie z dharmą, prowadzą one do 
zmartwień. Zdobywajcie bogactwo w sposób dharmiczny. Pielęgnujcie tylko 
dharmiczne pragnienia. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć mokszę. Taka 

nauka płynie z tych czterech puruszarth. 

Niestety, Hindusi wyrzekli się tego fundamentu dharmy, który jest jak stopy 
podtrzymujące strukturę ludzkiego życia. Odrąbali głowę wyzwolenia. Żyją 
w ciele bogactwa i pragnień, które nie ma ani stóp, ani głowy! W ten sposób, 
Indie utraciły swoją wspaniałość i prawość. Musimy złożyć przyrzeczenie, że 

przywrócimy dharmę, że będziemy rozwijać edukację promującą dharmę, że 
ożywimy chwałę Indii. 

Pierwsza zwrotka Bhagawad Gity zaczyna się od: Dharma kszetre 

Kurukszetre – Pole dharmy Kurukszetra. Wielu chce znać esencję Gity. Uczeni 

dają rozmaite odpowiedzi, takie jak kama joga, bhakti joga, dźńana joga. 
Jeśli chcemy sobie kogoś wyobrazić, najważniejsze w tym procesie są głowa i 
stopy! Pierwsze słowo pierwszej zwrotki Gity to dharma, a ostatni werset 
brzmi: 

Jatra Jogeśwarah Kriszno  

Jatra Partho dhanur-dharah  

Tatra śrir widźajo bhutir  

Dhruwa nitir – matir mama. 

(Tam, gdzie Pan jogi, Kriszna, tam, gdzie syn Prithy łukiem zbrojny, tam 
jest szczęście, zwycięstwo, powodzenie, odwieczna mądrość – takie jest 
zdanie moje.89

)  

Ostatnim słowem ostatniego wersetu w ostatnim rozdziale jest mama (mo-

je). Łącząc pierwsze i ostatnie słowo otrzymujemy mama dharma, czyli mój 

obowiązek! Oto przesłanie Gity: „Rozpoznaj swoją dharmę i realizuj ją.” Pan 
domu powinien wypełniać swoje obowiązki. Podobnie wanaprastha, 

sannjasin i brahmaćarin (pustelnik, asceta i uczeń) powinni postępować 

zgodnie z ich etapem życiowym. Każdy ma własną dharmę, której nie da się 
wymienić. 
 

Dharma Manu – kodeks właściwego postępowania  

Podstawą wszystkiego jest Dharma Manu (kodeks postępowania Manu, 

często nazywany Manu Smriti). Możecie przeszukać cały świat, ale przedsta-

wienia dharmy przewyższającego Manu Dharmę nie znajdziecie. Kiedyś 
niemiecki uczony Nietzsche pisał książkę na temat siły woli. Miał szczęście, 

że w tym czasie natknął się na Manu Dharmę. Nie da się opisać jego błogo-
ści po zagłębieniu się w ten tekst. Przestał pisać swoją książkę. „To, co 

                                                           
89

 Bhagawad Gita, rozdz. 18, werset 78 w nieznacznie zmodyfikowanym przekładzie W. Dynowskiej. Oryginalne 
słowo Partha jest jednym z imion Ardźuny, znaczącym „syn Prithy,” gdzie Pritha to inaczej Kunti.  
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próbuję napisać, jest światłem świeczki w porównaniu z oślepiającym słoń-
cem Manu Dharmy lśniącym na niebie hinduskiego intelektu” – pomyślał. 

Uznał, że żadna książka nie dorówna Manu Dharmie. 

Dlaczego Hindusi przyjmują obce zwyczaje, gdy tak święte teksty, święte 
pisma i epopeje mają w domu? Pociągają nas zewnętrzne pokusy, chociaż 
posiadamy święte i nieocenione tradycje. W języku telugu istnieje przysło-
wie: Intilo wanta ćesina panća bhaksza parawanamu kante, prakkintilo 

paćipojina pappu ćala rući – chociaż w domu jest smaczny pięciodaniowy 
posiłek, bardziej pociąga nieświeża soczewica w domu sąsiada! 

W naszym kraju mamy niezrównane nauki. Jakże więc głupia jest pogoń za 
edukacją bez smaku gdzie indziej! Tak, każdy kraj ma własną specjalność, 
pramany

90 i system nauczania. Oczywiście, nikt nie powinien krytykować 

innych. W każdej części świata ważne stały się unikalne dharmy, style życia i 
przepisy odpowiednie do czasu, miejsca i sytuacji. Ale zrozumcie, że wszyst-

kie pramany służą jedynie oczyszczeniu umysłu. Pod tym względem kultura 
Indii ustanawia niebotyczne ideały dla dobra ludzi tutaj i na drugim świecie. 

Nie wystarczy wykuć na pamięć wiedzę książkową i zapomnieć o dobru 
ludzkości. Wykazujcie swoją uczoność w działaniu. Tylko wtedy wiedza 
będzie wiodła do błogości. Wszelkie studia bez praktyki są bezużyteczne. 
Nawet milion form wiedzy przy braku cnót jest bezwartościowy i bezproduk-
tywny. 

Najważniejszy jest charakter! Dlatego Hindusi zawsze podkreślali charakter, 
charakter, charakter. Żadna nauka z żadnej części świata nie ma prawa kryty-
kować filozofii Indii i wedanty

91. Nauka ma to do siebie, że dzisiejsze prawdy 
są wypierane przez jutrzejsze eksperymenty. Jak nauka, która zmienia się z 
dnia na dzień, może rościć sobie pretensję do komentowania duchowości 
Indii i njaja śastry, która szczegółowo omawia prawdziwe i wieczne zasady? 
Przeanalizujcie wszystkie systemy logiki i filozofii świata – od Kanta do 
Spencera. Wszystkie są zaledwie mżawką w porównaniu z ulewą adwajty, 

dwajty i wiśisztadwajty
92 omawianych w Wedach. 

 
Pokonajcie świadomość ciała 

Nawet dzisiejsze osiągnięcia nauki są niczym w porównaniu do wyczynów 

Hiranjakaśipu i Hiranjakszy w krita-judze. Hiranjakaśipu zapanował nad 
pięcioma żywiołami i badał sfery ziemi, nieba i wody. Napawał się swoją 
wyższością w stosunku do fizycznego świata. Ta pycha zaślepiła go do tego 
stopnia, że torturował własnego syna! 

Jakie owoce przyniosły wszystkie te jego badania? Tylko wzrost ego, które 
kazało mu zapomnieć się i zamazało nawet zwykłe ludzkie uczucia. Taki 
                                                           
90

 Systemy logiki i filozofia, 
91

  Wedanta – dosłownie „koniec Wed.” Dział Wed traktujący o filozofii adwajty (niedwoistości) i są to zasadni-
czo upaniszady. 
92

 Adwajta – niedwoistość, dwajta – dwoistość, wiśisztadwajta – warunkowa niedwoistość. 
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człowiek jest gotów zniszczyć każdego, kto stanie na drodze jego ambicji – 
nawet własną rodzinę! W tym przypadku tylko jego syn potrafił pokazywać 
mu prawdę.  

Prahlada, syn Hiranjakaśipu, był drogi Panu Hari (Olśniewającemu). Hiran-
jakaśipu nienawidził Harego. Nie mogli przebywać razem. Wydaje się, że 
dzisiaj nauka i duchowość podobnie nie mogą się pogodzić! Ale wcześniej czy 
później duchowość niewątpliwie otworzy nauce oczy. 

Hiranjakaśipu spytał Prahladę: „Gdzie jest twój Hari?” Prahlada odpowie-
dział: „Nie myśl, że jest w jednym miejscu, a nie ma Go w innym. On 
znajduje się wszędzie.” „Czy jest w tym filarze?” – zagrzmiał Hiranja. „Tak” – 
odrzekł Prahlada, kłaniając się. 

Gdy Hiranjakaśipu rozbił filar, wyłoniła się z niego boska moc. Jakie ma to 
znaczenie? Dopóki ktoś utożsamia się z ciałem, jest daleko od Boga. W chwili, 
gdy wyrzeknie się świadomości ciała i rozwija miłość do Boga, staje twarzą 
w twarz z boskością. Hiranjakaśipu rozbił filar świadomości ciała i z jego 
środka wyłoniła się boskość. 

Tak więc, nauki fizyczne są niewątpliwie niezbędne. Ale dlaczego pysznić się 
takimi studiami? Bądźcie pokorni. Jeszcze wiele musicie zrozumieć. Studenci! 
Jesteście przyszłymi liderami. Pomyślność narodu zależy od waszych działań. 
Gdy wy będziecie dobrzy, kraj będzie bezpieczny; gdy zejdziecie na manow-
ce, kraj ulegnie ruinie. 

Studenci nauczą się odrobinę angielskiego – tyle co ziarnko gorczycy – a 
rozwijają ogromne ego – rozmiaru dyni! Jest to szkodliwe. Wiele musicie 
nauczyć świat, ale nie wygłaszaniem „ton” przemówień. Zastosujcie w prak-
tyce „uncję” – to wystarczy. Uczcie przykładem. Macie kulturę Indii, która 
jest esencją wszystkich świętych pism, celem wszelkiej edukacji i drogą do 
boskiego życia. 
 
Imię i forma 

Wszystko w kosmosie ma przypisane dwa pojęcia: nazwę i formę. Na świecie 
nie istnieje nic, co nie miałoby nazwy i formy. Nazwa to dźwięk. Dźwięk 
zawiera całe stworzenie. Dźwięk to mowa. Mowa wynika z uczucia, a uczu-
cia opierają się na pragnieniach. Pragnienia są owocami ignorancji, która z 
kolei rodzi się w boskości. Zatem, istnieje bliski związek mowy z boskością. 
Bez dźwięku, bez mowy żadna prawda nie może być rozpoznana. Ludzie nie 
stworzyli dźwięku. W rzeczywistości, całe stworzenie, włącznie z ludźmi, 
wyłoniło się z dźwięku. 

Każdy dźwięk od starożytności posiada własne znaczenie. Znaczenia te nie 
zostały poprzydzielane przez naukowców! Oto talerz. Mógł go zrobić złotnik, 
ale on nie nadał mu nazwy. Nazywa się go „talerzem” od początku czasu. Tu 
mamy kubek. Jego wyjątkowa forma jest przyczyną jego istnienia. Forma 
jest więc dowodem istnienia nazwy, a nazwa dowodem istnienia formy. Są 
one nierozerwalnie powiązane. 
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Każde słowo ma swoją formę. „Smutek” jest słowem. Zmartwienia, jakich 
doznajemy, są formą związaną z tym słowem. Innym słowem jest „radość.” 
Nasze przeżywanie szczęścia jest jego formą. Tak więc, każde słowo ma od-
powiadającą mu formę. Ale współcześni naukowcy na tę prawdę nie 
zwracają uwagi. 

Weźmy na przykład słownik. Zawiera on liczne słowa. Ludzie bez zastrzeżeń 
wierzą we wszystkie podane tam znaczenia. Tenże słownik zawiera słowo 
„Bóg”! Skoro istnieje słowo, musi ono posiadać formę, nieprawdaż? Gdyby 
nie miało formy, jak mogłoby znaleźć się w słowniku? Dlaczego więc wierzy-
cie we wszystko inne, a odrzucacie to jedno słowo? Wskazuje to na osobiste 
uprzedzenie, a nie na uniwersalną prawdę. 

Nazwa i forma – tylko one istnieją. Wedanta uczy, że musimy osiągnąć 
formę Boga przez powtarzanie Jego imienia. Trudno jest osiągnąć cel opiera-
jąc się wyłącznie na formie. Dlaczego? Załóżmy na przykład, że chcecie 
rozpoznać człowieka pewnego wzrostu noszącego pewną koszulę i pewne 
spodnie. Byłoby trudno, jeśli nie niemożliwe, znaleźć go wśród tysięcy tutaj 
zgromadzonych ludzi. Ale jeśli znacie jego imię i ogłosicie je przez głośniki, 
człowiek ten wstanie i podejdzie do was – nawet gdy znajduje się w stuty-
sięcznym tłumie! 

Łatwo jest dojść do formy za pomocą imienia bądź nazwy. Smarane tarano-

pajam – kontemplacja imienia jest sposobem na przepłynięcie oceanu 
narodzin i śmierci. 
 
Dharma to cecha rozpoznawcza 

Studenci! Kultura i duchowość Indii jest brzemienna w niewiarygodne po-
tencjały. To, czego tutaj nie ma, nie istnieje w ogóle. Niestety, wy nie 
praktykujecie wytrwale zasad naszej kultury. Dlatego jej potęga wymyka się 
wam z rąk. Nurkujcie głęboko i praktykujcie te nauki, a niewątpliwie osią-
gniecie błogość. 

Kultura i duchowość Indii jest pełna dharmy. Dharma jest światłem prze-

wodnim, naszym oddechem. Czym jest ta dharma? Dharajate iti dharmah – 

to, co nosi własne cechy, jest dharmą. To stwierdzenie nie jest wystarczająco 
rozwinięte. Każdy przedmiot posiada w sobie siłę życiową, cechę rozpoznaw-
czą. Weźmy ogień. Co ogień nosi? Ogień nosi ciepło i światło. Ogień 
możemy rozpoznać tylko wtedy, gdy ma ciepło i światło. Bez tych cech może 
być to tylko węgiel drzewny, ale nie ogień! Jaka jest więc dharma ognia? 
Ciepło i światło. Weźmy teraz lód. Jaką ma on naturę? Możecie powiedzieć, 
że jest białej barwy. Ale całkiem spalony węgiel drzewny jest też biały! Lód 
jest zimny. Weźmy jeszcze cukier. Jaką dhamę ma cukier? Słodycz. Jeśli nie 
jest słodki, może być to sól! 

Dharmą ognia jest ciepło i światło. Dharmą lodu jest zimno. Dharmą cukru 

jest słodycz. A jaka jest dharma ludzi? Jest nią poświęcenie zrodzone z praw-
dy i moralności. Jak powinna być przejawiana w praktyce? Przez trikarana 
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śuddhi – jedność i czystość myśli, słowa i czynu. Ludzkie cechy kwitną, gdy 
wasze myśli, wypowiadane słowa i wykonywane czyny są w harmonii. Bez 

takiej jedności dharmy nie ma, edukacja traci swoją wartość i zagrożona jest 
pomyślność narodu. 
 
Nieuczciwie zdobytych pieniędzy nie utrzymacie 

Wszystko opiera się na pieniądzu, pieniądzu, pieniądzu. Pieniądze podkopały 
moralność. Bogactwo zdobyte przez zdeptanie moralności nie jest cenniejsze 
od błota! Takie bogactwo nie może przetrwać, ani przynieść szczęścia. Czy 
nagromadzone pieniądze dają wam szczęście? Nie, nie. Pszczoły zbierają 
miód z licznych kwiatów i gromadzą go w ulu. Pszczelarz zabija pszczoły 
dymem lub gorącą wodą i konfiskuje miód. Podobnie, bogactwo zdobyte 
nieprawymi sposobami wymknie się nam z rąk. 

Jest czterech złodziei, którzy czyhają na wasze pieniądze. Pierwszym jest rząd. 
Pod jakimś pretekstem nałoży na was podatek lub zajmie dom. Drugim 
złodziejem jest ogień. Przypadkowy pożar strawi nieuczciwie zdobyte pie-
niądze. Trzeci złodziej to włamywacz. Z chwilą stania się bogatymi, zwracacie 
na siebie uwagę włamywaczy. Włamywacz wymyśla sprytny plan ulżenia 
wam w dźwiganiu ciężaru skarbów! Czwartym złodziejem jest choroba. Gdy 
nieuczciwie zdobyte bogactwo ma pisaną utratę, w ciele pojawia się choroba. 
Skąpiec, który nie chce obdarzyć żebraka jedną monetą, chętnie ofiaruje 
miliony lekarzom, którzy obiecają mu zdrowie. Nieprawomyślnie zdobyte 
bogactwo wymyka się w jeden z tych czterech sposobów. 
 
Oddanie chroni świat 

Studenci! Przyszli zbawcy Indii! Zachowujcie te prawdy w pamięci i trzymaj-
cie się z dala od nieuczciwości. Przestrzegajcie sprawiedliwości i uczciwości. 
Niechaj wasz rydwan będzie wyposażony w koła prawdy i moralności. 
Ożywiajcie dharmę. Tylko wtedy Indie staną się tak wspaniałe, jak w prze-
szłości. Strumień prawdy i dharmy zrodzony w Bharacie i stąd szerzony jest 
odporny na uszczuplanie. 

Podstawą wszystkiego jest bhakti (oddanie). Niczego nie można osiągnąć bez 
bhakti. Studenci! Ani pieniądze, ani czołgi, ani bomby, ani rząd nie chronią 
świata – robi to tylko łaska Boga. Koniecznie musicie dążyć do pomyślności 
świata i modlić się o to do Boga. Łaska Boga jest jedynym środkiem na 
uspokojenie burz świata. Siła i zdolności dzisiejszych studentów określą 
pokój i bezpieczeństwo w przyszłości. 

W Indiach, miejscu narodzin duchowości, panoszy się nieprawda, niespra-
wiedliwość i okrucieństwo. W takim czasie studenci muszą używać 
naturalnych cech prawdy, miłości i prawości jako broni, gdyż tylko taka broń 
jest w stanie naprawić tę sytuację. Tacy studenci muszą pojawić się w każ-
dym miejscu Indii. 
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Prahlada zmienił swojego ojca. Podobnie, wy wszyscy, jeśli trzeba, powinni-
ście transformować swoich rodziców, a swoim postępowaniem ustanawiać 
wzór. Idźcie w ślady Prahlady – on był  w waszym wieku. Jego nauczyciele 
wpajali mu tylko demoniczne ideały, ale Prahlada transformował nawet 
swoich guru. 

Owi guru udali się do Hiranjakaśipu i tłumaczyli: „Królu! Twój syn posiada 
niezmierzone moce. Gdy twoi ludzie go torturują, on tylko uśmiecha się 
czarująco i wzywa Narajanę. Na jego twarzy nie ma nawet śladu gniewu lub 
strachu.” Czy zwykły chłopiec mógłby bez strachu znosić takie tortury? Ale 
Prahlada nie był wzwyczajmy. Nawet gdy wrzucano go w ogień, on w bło-
gości powtarzał imię Narajana! Gdy był topiony w oceanie, powtarzał to 
imię. Zapominał o ciele (deham) i skupiał się tylko na jego mieszkańcu (de-

hi). Wystarczy, że jest choćby jeden taki syn. 
 
Cnoty rozwijajcie w młodości 

Zatem, studenci, żyjąc na tym świecie postępów nauki i techniki, muszą 
trzymać się prawdy. Wcześniej Anil Kumar wyjaśnił, że edukacja nie jest 
tylko znajomością książek. U podstaw edukacji (widja) musi leżeć mądrość 

(dźńana) tak samo, jak błyskawica tkwi nierozłącznie w deszczowych chmu-
rach. Gdy ciemne chmury przywar zakrywają niebo serca, w celu 
przywrócenia jasności trzeba użyć błyskawicy boskiej kontemplacji. 

Nasze serce jest niebem, uczucia – chmurami, umysł – księżycem, a intelekt – 
słońcem. Grube, ciemne chmury pokrywają to niebo, szczególnie w okresie 
dojrzewania. Umysł i intelekt są zakryte. Te chmury to „przelotne chmury.” 
Bądźcie cierpliwi – wasz entuzjazm i cnoty będą się rozwijać i jaśnieć. Wtedy 
będziecie mogli dostrzec swoją prawdziwą naturę. 

Rozwijajcie więc pokój. Studenci w jednej chwili ulegają poruszeniu. Na-
miętności odpowiadają za rozruchy w tym kraju. Jest to typowe w waszym 
wieku. Ale nie akceptujcie tego jako coś naturalnego. Młodość jest czasem na 
rozwijanie boskich zdolności zapanowywanie nad zmysłami. Czy można 
zapanować nad zmysłami, jeśli będzie się czekać do starości? 

Niektórzy mówią: „Po co teraz przejmować się medytacjami? Skupię się na 
swojej pracy i rodzinie. Po przejściu na emeryturę w wolnym czasie będę 
siadał na swoim łóżku i powtarzał Rama, Rama.” W rzeczywistości nie ma 
czegoś takiego jak emerytura. Po przejściu na emeryturę ludzie podejmują 
inną pracę, by dalej się męczyć (gra ang. słów: retirement i re-tired). Nie 
rezygnują z pragnienia pieniędzy aż po ostatnie tchnienie. Czy kiedykolwiek 
znajdą czas na duchowość? 

Gdy agenci śmierci ciągną cię na sznurze i popędzają, 

Gdy krewni wynoszą twoje ciało na zewnątrz i tracą nadzieję
93

, 

Gdy twoja żona i dzieci płaczą pogrążeni w żalu, 

                                                           
93

 W niektórych częściach Indii istnieje zwyczaj kładzenia umierającej osoby na podłodze lub na zewnątrz domu. 
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Czy wtedy jest możliwe przywołanie imienia Hari na usta? 

Czy można mieć nadzieję na recytowanie Hari, Hari na łożu śmierci? Jest to 
niemożliwe! Niemożliwe! Pielęgnujcie zwyczaj recytacji od tego młodego 
wieku. „Wyruszajcie wcześnie, jedźcie powoli, dojedźcie bezpiecznie.” Czym 
będziecie się cieszyć w lecie, gdy podczas pory deszczowej nie uzupełnicie 
wody w zbiornikach? Napełnijcie teraz swoje zbiorniki serca boskością. Wte-
dy na starość możecie cieszyć się tego owocami niczym „emeryturą.” 
Dołóżcie starań, aby czynić duchowe postępy. Obojętnie co kto będzie mó-
wił, rozwijajcie duchowość razem ze świeckim kształceniem. 
 
Równoważcie przyziemne i duchowe dążenia 

Czy rower może poruszać się o jednym kole? Czy ptak może latać o jednym 
skrzydle? Dlatego mówi się: Ihamuna sukhijimpa hemataraka widja, para-

muna sukhijimpa brahma widja – tutaj szczęście daje świecka wiedza, a na 
drugim świecie – duchowa. Znaczy to, że należy wieść życie w oparciu o 
podwójną edukację: świecką i duchową. 

Studenci! Nie marnujcie całego swojego czasu na sprawy doczesne. Wyko-
rzystujcie jakiś czas na kontemplację o pierwiastku, który wykracza poza 
fizyczną egzystencję. Gdy na świecie będzie wielu takich studentów, Indie 
odzyskają swoją utraconą wspaniałość i wszędzie będzie słychać śmiech 
pełen czystej radości. Jednostkę, kraj i świat chroni wyłącznie boska moc. 
Żadna inna moc nie ma takiej zdolności. Pielęgnujcie boską moc. 

Boska moc nie wzrasta wewnątrz was, ani nie znajduje się jej na zewnątrz. 
Jest to wasz naturalny stan. Dlatego Wedy głoszą: Ekowasi sarwa bhuta 

antaratma – jedna atma mieszka we wszystkich istotach. Najpierw pozbądź-
cie się ego i rozwińcie pokorę. Spokojnie i cierpliwie wysłuchujcie słów 
starszych, rozmyślajcie o nich i stosujcie je w praktyce. Nie pozwólcie, aby 
ego wykiełkowało, ponieważ ono zaślepia. 

Studenci! Mam nadzieję, że wcielicie w życie przynajmniej jakiś ułamek ze 
wszystkich nauk, jakich wysłuchaliście w ciągu minionych czternastu dni. 
Błogosławiąc, kończę mój dyskurs. 

 [Po tym Swami zaśpiewał: Hari bhadźana bina sukha śanti nahin.] 

2 czerwca 1991 r. 
 

 
 

 


