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1. Matka i ojczyzna przewyższają niebo 

Widjanama narasja rupamadhikam praććhanna guptam dhanam, 

Widja bhogakari jaśah sukhakari, widja gurunam guru, 

Widja bandhudźano wideśa gamane, widja para loćanam, 

Widja radźasu pudźjate na hi dhanam.  

Widja wihinah paśuh. 

Edukacja jest trzecim okiem, ukrytym skarbem, 

Darzy sławą i przyjemnościami, jest nauczycielem nauczycieli, 

Przyjacielem na obczyźnie, najwyższym przewodnikiem,  

Królowie szanują ją bardziej niż bogactwo. 

Osoba bez wykształcenia to zwierzę.  

 

Patroni edukacji, nauczyciele, uczniowie i studenci! 

Tak jak dziecko od urodzenia poznaje matkę i ojca, tak uczniowie i 

studenci muszą poznać historię i kulturę kraju swojego urodzenia. Kraj jest 

jak matka, a kultura – jak ojciec. Ktoś, kto nie uznaje swojej kultury, nie 

zrozumie swojej ojczyzny. 

 

Chwalebne dziedzictwo Indii 

Kultura Bharatu1 jest najszlachetniejsza. Bharatijowie (Hindusi) są 

prawdomówni i prawi. Sprawiedliwość i uczciwość są ich tchnieniem życia. 

Gdy wieczna, niezniszczalna, bezpostaciowa Prawda otrzymuje formę, jest 

nią Kultura Indii. 

Uczniowie i studenci powinni podtrzymywać tylko satję i dharmę 

(prawdę i prawość). Zwycięstwo brata się tylko z prawdą i prawością, a nie z 

bogactwem i władzą. Niezależnie jak jesteście wykształceni, inteligentni lub 

wpływowi, musicie wspierać ludzkie wartości. Dzisiaj Bharat stracił na 

wartości tylko dlatego, że zlekceważono tu ludzkie wartości. 

Co się rozumie pod pojęciem edukacja? Nie jest to tylko wiedza 

książkowa. Czy wszystkich, którzy potrafią czytać i pisać, można nazwać 

wykształconymi? Czy bez nauczania moralności i duchowości edukacja spełni 

swoje zadanie? Jeśli edukacja miałaby być tylko dla przeżycia, to dlaczego 

                                                           
1 Sanskryckie słowo oznaczające Indie (powiązane określenia: Bharata Mata – Matka Indie, Bharatija 

– Hindus). 
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ptaki i zwierzęta żyją? Zatem, samo życie nie wystarczy. W życiu ważne są też 

ideały. 

Dzisiaj starożytne szlachetne prawdy źle się interpretuje. Czystą i 

świętą przyrodę odsuwa się daleko od społeczeństwa. Stroni się od 

współczucia, prawości i dyscypliny. Podupada znajomość starożytnych Wed, 

obserwujemy natomiast rozkwit wszelkiego rodzaju szkodliwych nauk. 

Bharat od czasów starożytności niósł całemu światu pokój i 

pomyślność dzięki swoim duchowym skarbom. Loka samasta sukhino 

bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. To życzenie od 

niepamiętnych czasów było ideałem Hindusów. Co jest przyczyną tych 

destrukcyjnych trendów w dzisiejszej edukacji, mimo że przecież mamy tak 

szlachetne dziedzictwo? 

Ani rodzice w domu, ani nauczyciele w szkole, ani przywódczy w 

społeczeństwie nie dają właściwego przykładu. Mówią jedno, a robią co 

innego. Uczniowie są spostrzegawczy i inteligentni. Myślą: „Skoro 

doświadczeni dorośli zachowują się w ten sposób, dlaczego my nie 

mielibyśmy tak postępować?” Czy gdy krowa idzie paść się na polu, cielę 

pozostanie w oborze? Dorośli są główną przyczyną moralnego upadku w 

naszym kraju. 

Przede wszystkim odpowiedzialni są rodzice w domu. Dla dzieci 

pragną oni tylko dyplomów, pracy, bogactwa i stanowiska. Żaden rodzic nie 

oczekuje, że dziecko stanie się bogobojne i szlachetne. Rodzice niewątpliwie 

powinni kochać swoje dzieci, ale nie powinna to być miłość Dhritarasztry2. 

Nie należy popierać wszystkich działań dzieci. Za błędy musimy karać, a za 

dobre postępowanie wyrażać uznanie. Tylko w obecności takiego 

wychowywania w domu uczniowie zachowają swoją wartość po wejściu na 

niwę społeczeństwa. 

 

Prawdziwa wygoda i prawdziwa wolność 

Dzisiaj każdy uczeń pragnie wygód. Czym jest wygoda? Oni nie 

wiedzą, czym jest wygoda, a jednak jej pragną! W ich mniemaniu wygodą 

jest jedzenie, spanie i prowadzenie życia bez zważania na czas. Ale żyć nie 

przejmując się czasem nie jest ludzką cechą. Tak żyją ptaki i zwierzęta. Po co 

rodzić się jako człowiek, jeśli chcecie żyć jak zwierzę? Nie, nie. Dźantunam 

nara dźanma durlabham – ludzkie narodziny są najbardziej wyjątkowe 

wśród wszystkich żywych istot. Są one rzeczywiście bardzo cenne i święte. 

Gdy uczniowie żyją jak zwierzęta, plamią tym nie tylko siebie, ale same 

człowieczeństwo. Czym są wygody? To panowanie nad zmysłami i pułap dla 

                                                           
2
 Pobłażliwy ojciec niegodziwych Kaurawów w epopei Mahabharata. 
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pragnień. Mając je, stajemy się godni prawa do pokoju i radości. Oto 

prawdziwa wolność. 

Czym jest swatantram, czyli wolność, niezależność? Wolność nie 

oznacza chodzenia, gdzie się chce i robienia tego, co się chce. Swa oznacza to, 

co wypływa z serca. Prawdziwą wolnością jest postępowanie zgodnie z 

płynącymi z serca naukami i podpowiedziami atmy
3. Cztery stany, salokjam, 

sarupjam, samipjam i sajudźjam
4, są możliwe tylko pod kierunkiem atmy. 

Sweććha, czyli wolna wola, oznacza podążanie za atmą. Sweććha to złożenie 

swa (własne) i iććha (pragnienie). Na wolność składają się: wiedza o atmie, 

dociekanie atmy i błogość atmy. 

 

Jedność to dzisiaj paląca potrzeba 

India wyzwoliła się spod obcego panowania, ale, niestety, nie 

zdobyliśmy jedności. Uczniowie! Jedność jest nadzwyczaj ważna. To, czego 

nie da się osiągnąć w pojedynkę, łatwo można osiągnąć zespołowo. Wedy 

mówią (wiersz w telugu): 

 

Kalasi melasi tirugudam, kalasi melasi perugudam  

Kalasi melasi telusukunna, teliwini pośinćudam  

Kalasi melasi talata leka ćelimito dźiwinćudam  

Chodźmy razem, wzrastajmy razem 

Rozwijajmy wiedzę, którą zdobyliśmy razem 

Żyjmy razem w doskonałej harmonii. 

 

Bharat zawsze obficie rodził doskonałych ludzi – inteligentnych, 

odważnych, mężnych, oddanych, silnych i obdarzonych cnotami. Niemniej, 

byliśmy podbijani przez obcych. Dlaczego? Tylko dlatego, że nie było 

jedności. Z tego powodu Bharat musiał znosić niewolę i niewypowiedziane 

niesprawiedliwości z rąk najeźdźców. Uczniowie muszą rozwijać jedność. 

Reputacja i przyszła pomyślność narodu zależą od zachowania uczniów. 

Postarajcie się o właściwe postępowanie. Wszyscy przyszli liderzy Bharatu 

znajdują się wśród dzisiejszych uczniów. „Wyruszcie wcześnie, jedźcie powoli, 

dojedźcie bezpiecznie”. Odciśnijcie na sercu dobro narodu jako 

pierwszorzędny cel, zaczynając od tych szkolnych dni. 

Uczniowie powinni wkroczyć w społeczeństwo jako ludzie czynu. 

Powinniście zdobyć uznanie dzięki bezinteresownym działaniom 

prowadzonym z wiarą w siebie. Tego Matka Indie bardzo potrzebuje. Dzisiaj 

                                                           
3 Dusza (związane terminy: paramatma – Bóg, dźiwatma – indywidualna dusza). 

4 Salokjam – pogrążenie w myślach o Bogu, samipjam – bliskość z Bogiem, sarupjam – 

utożsamienie z Bogiem, sajudźjam – połączenie z Bogiem. 
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ludzie zalecają nowe formy społeczeństwa oparte o rozmaite kryteria. Nie 

potrzebujemy nowego społecznego porządku czy modelu społeczeństwa. 

Wystarczą sami prawi chłopcy i dziewczęta. Naród może się rozwijać tylko 

przez pełną cnót młodzież. Ustanawianie rozmaitych norm społecznych i 

łamanie ich to tylko strata czasu. 

Istnieje tylko jedno społeczeństwo – społeczeństwo ludzi. Cała 

ludzkość jest jedna. Gdy wszyscy będą jak jeden i będą pracować w jedności, 

jakże chwalebnym krajem stanie się Bharat! Mamy tu 90 krorów
5 ludzi. Gdy 

wszyscy będą postępować w sposób „plus, plus, plus, plus, plus”, ich 

umiejętności zsumują się i kraj będzie silny jako jedno ciało. 

 

Wykorzeńcie egoizm i nienawiść 

Istnieje wiele aspektów starożytnej kultury Bharatu, które powinniście 

jeszcze zrozumieć. Musicie rozmyślać o tym, jak doniosłe wartości zawierają 

starożytne Indie. 

 

W przeświętym kraju Bharat 

Tolerancja jest oznaką piękna. 

Ze wszystkich rodzajów dyscypliny 

Trzymanie się prawdy jest najwyższym poświęceniem. 

Słodkie uczucie przenikające tę ziemię to uczucie macierzyńskie. 

Charakter jest cenniejszy niż samo życie. 

Ale, niestety! Niczym słoń nieświadomy swojej siły,  

Dzisiaj Bharatijowie naśladują obce wartości, 

Zapominając o własnej wielkości. 

 

Jakaż siła! Jakie poświęcenie! Jakie przestrzeganie dharmy i 

sprawiedliwości! Taki Bharat nie zna własnej chwały. Co się za tym kryje? 

Rośnie samolubstwo i nienawiść. Do pokoju dojdziemy w dniu, w którym 

zniweczymy ten egoizm i nienawiść – nie wcześniej. 

Przede wszystkim powinniśmy pielęgnować ludzkie wartości. Co jest 

prawdziwą oznaką człowieczeństwa? Słowa, serce i ręce muszą działać w 

jedności. „Dla ludzi właściwym przedmiotem studiów jest sam człowiek.” 

Musi być jedność myśli, słów i czynów. Dzisiaj nie ma tej czysto ludzkiej 

cechy. Edukacja to nie tylko znajomość książek. Dzisiejszy system kształcenia 

musi zostać radykalnie zmieniony. 

 

Dzisiejsza edukacja uczy sprytu i przebiegłości, 

Ale ani ułamka szlachetnego zachowania. 

                                                           
5 900 milionów. 
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Ile warte jest nawet milion różnych rodzajów edukacji 

Pozbawionych moralności? 

 

Na co zda się dziesięć akrów jałowej ziemi? Lepsza jest maleńka 

działka urodzajnej ziemi. Nawet skromna edukacja jest znacząca, gdy jest 

związana z cnotą. Bez cnoty dyplomy i doktoraty są daremne. Są całkowicie 

bezużyteczne! Musimy przyswoić sobie przynajmniej jedną umiejętność, 

która jest użyteczna. O jaką użyteczność tu chodzi? Postarajcie się, by 

edukacja czyniła was i społeczeństwo szczęśliwymi. Powinniście być 

szczęśliwi i spokojni. To szczęście powinniście też przelewać na 

społeczeństwo. Wszyscy jesteśmy członkami społeczeństwa. W oddzieleniu 

od społeczeństwa nie moglibyśmy żyć ani chwili. Jako członkowie 

społeczeństwa musimy pragnąć jego dobra bardziej niż własnego. Uczniowie 

i studenci! Kontynuujcie naukę, mając na widoku pomyślność 

społeczeństwa. 

Dźanani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi – matka i ojczyzna są 

cenniejsze od samego nieba. Urodziliśmy się w Bharacie, dorastaliśmy w 

Bharacie, oddychamy powietrzem Bharatu i jemy żywność Bharatu. Mimo 

to nie potrafimy udzielić Bharatowi tak bardzo potrzebnej pomocy. 

Uczniowie! Bharata Mata dniem i nocą z utęsknieniem czeka na czas, 

gdy jej dzieci staną się szlachetne. Musicie zostać dobrymi obywatelami, 

rozkwitnąć w przykładnych uczniów i zdobyć szacunek w społeczeństwie, a 

spokój umysłu dla siebie. Tego pragnie dla was Bharata Mata. Niezależnie w 

jakim kraju się znajdziecie, zachowujcie szacunek dla własnego narodu. 

 

Istnieje tylko jedna kasta – kasta ludzkości. 

Istnieje tylko jedna rodzina – duchowa rodzina. 

Istnieje tylko jeden język – język serca. 

 

Wewnętrzny mieszkaniec – źródło wszelkich mocy 

Imiona mogą się różnić, ale istota jest ta sama. Obrączek jest wiele, ale 

złoto jest jedno. Narodowości jest wiele, ale narodziny są jedne. Kwiatów 

jest wiele, ale wielbienie jest jedno. Podobnie, Bóg jest jeden. Ekowasi sarwa 

bhuta antaratma – jeden mieszkaniec znajduje się we wszystkich. To moc, to 

elektryczność. Ta elektryczność jest obecna w każdej ludzkiej istocie. To ta 

moc podtrzymuje życie. 

Uczniowie i studenci! Wiecie, że naukowcy dzisiaj wynajdują cudowne 

i złożone maszyny. Ale nie uznają tej jednej maszyny, która stwarza 

wszystkie maszyny! Budują maszyny, by schodzić głęboko w ziemię, by latać 

na Księżyc, by wykorzystywać energię słoneczną itd. Wynaleźli bombę 
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atomową, bombę wodorową, elektrownie atomowe i wiele zastosowań tej 

energii. 

Ale istnieje jedna maszyna, która jest cenniejsza i potężniejsza niż 

wszystkie ludzkie wynalazki – ludzkie ciało. Jednak dzisiaj nikt nie próbuje 

zrozumieć jej tajemnic. Jeśli chodzi o zewnętrzne zjawiska – tak, naukowcy 

aktywnie badają je i eksperymentują z nimi. Ale co z wami samymi? 

Zbadajcie najpierw siebie! 

Wasze moce tkwią we wszechświecie, a moce wszechświata – w was. 

Uczniowie muszą zrozumieć tę prawdę. Możecie kogoś uznać za wielką 

osobę. Ale nie ma nikogo większego od was! Wszelkie moce i potencjały 

znajdują się w was. Moc przyciągania i energia magnetyczna są w was. 

Macie w sobie w sposób wrodzony także elektryczność, światło i ogień, jak 

również moc promieni Roentgena. Tak że każdy jest komputerem, 

generatorem, źródłem światła, stacją radiową – wszystko w jednym. 

Wszystkie „wiadomości” są w nas. 

Zamiast odkrywać wewnątrz siebie „wiadomości,” wchłaniamy z 

zewnątrz „utrapienia” (gra ang. słów: news – wiadomości, nuisance – 

utrapienia). Potrzebujemy zaś dobrych, czystych wiadomości. Czym są 

wiadomości? Angielskie słowo NEWS to N – North (północ), E – East 

(wschód), W – West (zachód) i S – South (południe). Musimy wchłaniać 

boskość, która jest dostępna w jednakowej mierze ze wszystkich stron. 

Nawet wśród dzisiejszych uczniów i studentów nie spotykamy takiego 

pojmowania kierunków północy, wschodu, południa i zachodu. Żyjąc w 

fizycznym świecie, używamy tych pojęć bez refleksji. Mówimy, że słońce 

wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Jest to całkowicie błędne! 

Jakże to? – możecie spytać. Słońce ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. To my 

obracamy się z Ziemią, doznając złudzenia wschodów i zachodów. 

Boskość opisuje się jako: 

 

Nirgunam, nirańdźanam, sanatana niketanam,  

nitja, śuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam 

Bez atrybutów, nieskazitelna, wieczne miejsce 

zamieszkania, wrodzona (pierwotna), czysta, świadoma, 

wolna, ucieleśnienie cnót. 

 

Dzięki takiej edukacji musimy doświadczyć tego samego spokoju, 

którym cieszyli się nasi przodkowie w starożytności. Nigdy nie zmniejszajcie 

swoich wysiłków na rzecz osiągnięcia boskości. Dawniej każdy był spokojny. 

Teraz w napięciu żyją wszyscy – od malucha do starca! To napięcie rodzi 

gniew. Napięcie i rozdrażnienie rujnuje ludzkie cechy. Jak w tej sytuacji 

możemy oczekiwać spokoju? Nawołujemy do pokoju, trzymając w jednej 
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ręce bombę atomową. Jak więc może nastać pokój? Otrzymamy tylko strach, 

strach, strach. 

Człowiek poleciał na Księżyc. Księżyc jest chłodny i spokojny. Mimo że 

osiągnęliśmy tak chłodny Księżyc, nasze serca stają się coraz bardziej 

rozpalone. Zatem, pokój nie jest dla was czymś zewnętrznym. Jesteście 

ucieleśnieniami prawdy, miłości i spokoju. Zamiast próbować doświadczyć 

tej wspaniałej prawdy, uczniowie i studenci zgłębiają jeden przedmiot, drugi 

przedmiot … W tej szalonej pogoni za przedmiotami zapomnieli o 

podmiocie! 

Potrzebne są zarówno przedmiot, jak i podmiot. Weźmy na przykład 

lokomotywę. Jest wielka, złożona i kosztuje miliony. Niemniej, bez prądu 

jest ona tylko złomem. Ciało jest cenne tylko z prądem boskości. W obecności 

tego prądu możecie mieć każdą moc, jaką zapragniecie. Wszelka moc znajduje 

się w nas. Ale my niewłaściwie używamy ciała, gdyż nie potrafimy dostrzec 

jego potencjałów. 

 

Praktyka 

Niczego nie używajcie źle. Najbardziej kluczowy jest czas. Raz 

straconego czasu nie da się odzyskać. Nie tracąc ani chwili, podejmujcie się 

działalności służebnej. Całą swoją naukę musicie zastosować w służbie 

społeczeństwu. Tylko wtedy poprawi się wasza wiedza. Co dobrego daje 

wiedza książkowa, powierzchowna i ogólna? Jest bezużyteczna. Dlaczego? 

Ponieważ nie ma praktycznego zastosowania. Dzisiaj potrzebujemy wiedzy 

praktycznej. Wypowiadacie takie słowa jak mysore pak, gulab dźamun, 

dźilebi, barfi
6. Ale czy doświadczycie smaków tych słodyczy przez samo 

wypowiadanie ich nazw? Zjedzcie ich mały kawałek, a natychmiast 

zdobędziecie bezpośrednie doświadczenie. 

Zatem, zanurzajcie się w boskości. Jaka korzyść z ciągłego mówienia 

„Bóg”? Dzisiaj wielu ludzi uczy się na pamięć całej Bhagawad Gity. Znają 

każdy werset (śloka), ale nie widać końca ich zmartwień (śoka). Dlaczego? 

Wystarczy, że zastosujecie w praktyce choćby jeden werset. W pudełku od 

zapałek jest pięćdziesiąt zapałek. Potrzebujecie tylko jednej zapałki, aby 

wzniecić dowolnie wielki ogień. Nie musicie używać wszystkich 

pięćdziesięciu. 

Podobnie, macie w sobie pięć ludzkich wartości: satję, dharmę, śanti, 

premę i ahinsę (prawdę, prawość, spokój, miłość i niekrzywdzenie). 

Zastosujcie w praktyce jedną z nich – to wystarczy. Prema jest podstawą. 

Mówcie z miłością – to będzie prawda. Działajcie z miłością – to będzie 

                                                           
6 Nazwy popularnych w Indiach słodyczy.  
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dharma. Myślcie z miłością – doświadczycie spokoju. Dociekajcie z miłością, 

a przekształci się to w ahinsę. 

Tam gdzie jest obecna miłość, tam nie ma miejsca na nienawiść. Tam 

gdzie jest światło, tam nie ma miejsca dla ciemności. Uczniowie! Modlimy 

się: Tamaso ma dźjotir gamaja – prowadź mnie od ciemności ku światłu. 

Zapalcie w sobie te cnoty i przepędźcie ciemność ignorancji. 

 

Posłuszeństwo i skromność 

Przede wszystkim nie rozwijajcie pychy i ego ze względu na swoją 

młodość. Etap młodości jest jak przelotna chmura. Przychodzi i odchodzi w 

okamgnieniu. Póki okres młodości trwa, trzeba sensownie go spędzić. 

Szanujcie rodziców i ludzi starszych. Bądźcie posłuszni i skromni. Bez 

skromności cała edukacja jest zmarnowana. Ale dzisiaj uczniowie nie mają 

pojęcia, co skromność znaczy. Zachowują się jak im się podoba. 

 

Ktoś o dobrym zachowaniu jest chłopcem, 

Ktoś o dobrych manierach jest mężczyzną, 

Ktoś zdyscyplinowany jest wielbicielem. 

 

Wy nazywacie się chłopcami, ale nie macie właściwego zachowania. 

Takie zachowanie musi zacząć się wcześnie – gdy jesteście chłopcami. 

„Wyjedźcie wcześnie, jedźcie powoli, dojedźcie bezpiecznie.” Nie 

przyrównujcie swojej nauki do zachowania. Ludzkie wartości to ludzkie 

wartości. Nie przyrównujcie ich do niczego innego, gdyż one są przesiąknięte 

boskością. 

O duchowych sprawach myślcie więc w młodym wieku. „Kim jest 

Bóg? Jak mogę Go zobaczyć? Jak mogę żyć jako prawdziwy człowiek? W jaki 

sposób mogę służyć społeczeństwu?” Wszystkie te kwestie można zrozumieć 

podczas tych letnich seminariów. Seminaria te nie mają na celu uczenia was 

jakiegoś nowego przedmiotu. Przedmiotem są ludzkie wartości. Nazywa się 

on „Letnia Szkoła Kultury i Duchowości Indii.” Czym jest kultura? Niekiedy 

definiuje się ją jako „sposób życia.” Ale kulturę Indii nie da się łatwo 

zrozumieć – ma liczne znaczenia. Samo życie jest kulturą. Nasze zachowanie – 

z chwili na chwilę – jest kulturą. 

 

Zgryzota naszej ojczyzny 

Uczniowie! Urodziwszy się w tym świętym kraju, musicie postępować 

tak, by umacniać w nim pokój. Dzisiaj Bharata Mata ciągle roni łzy, 

martwiąc się, w jaki sposób jej dzieci kolejny raz ją zranią i przyniosą jej złą 

sławę! Przyczyną jej zmartwień są nie tylko uczniowie i studenci, ale ludzie 

na wszystkich czterech etapach życia: brahmaćarja, grihastha, wanaprastha i 
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sannjasa
7. Żaden dział społeczeństwa nie przynosi chluby krajowi. Jaka 

szkoda, że nawet duchowość wyciska Bharatowi łzy! 

Dzisiaj zmienia się tylko zewnętrzna forma ludzi, a nie ich umysł. 

Zmieniają się ich ubiory, ale nie cechy. Dokąd ci ludzie zmierzają? Czy dzisiaj 

jest ktoś, kto potrafi zrozumieć i docenić prawdę o Bharata Macie? Nasza 

ojczyzna ubolewa: „Moje własne dzieci nie potrafią mnie rozpoznać!” 

Co to za dzieci, które nie rozpoznają własnej matki? Najpierw musicie 

docenić swoją matkę. Następnie zrozumcie naturę swojego ojca. Kraj jest 

matką, a kultura – ojcem. Przede wszystkim ochraniajcie swoją ojczyznę i jej 

kulturę. Dzisiejsza młodzież jest całkowicie wyzuta z uczuć patriotycznych i 

narodowych. Co się rozumie przez naród? Uczniowie myślą, że stanowią go 

ziemia, drzewa i rzeki. Nie, nie. 

Uczniowie powinni zrozumieć zasadnicze znaczenie ojczyzny. 

Powinniście z dumą oświadczać: „To moja ojczyzna, to mój język ojczysty.” 

Jeśli tego nie możecie robić, jesteście tylko martwym ciałem! Dla kraju 

powinniśmy być gotowi poświęcić nawet życie! „Co mnie obchodzi, że kraj 

lub świat ulega ruinie? Ważne jest moje szczęście” – oto postawa dzisiejszych 

uczniów i studentów. Jest to rażąca ignorancja. Społeczeństwo może być 

szczęśliwe tylko wtedy, gdy kraj jest szczęśliwy. Uczniowie! Ceńcie naród 

ponad wszystko inne. Jak nazywa się nasz kraj? Nazywamy się Hindusami. 

Co to słowo oznacza? 

 

Skromność (ang. Humility) + Indywidualność + Narodowość + 

Boskość (Divinity) + Jedność (Unity) = HINDU 

 

Jesteście prawdziwymi Hindusami tylko wtedy, gdy macie te cechy. 

Najważniejszą wśród nich jest skromność i pokora. Pycha niweczy pozostałe 

cztery cnoty. Bez skromności nie ma jednostki, a tym bardziej 

indywidualności. Skromność, skromność, skromność – oto sprawa najwyższej 

wagi. Tylko w jej obecności może zaistnieć jedność. 

 

Pracujcie dla ojczyzny 

Następne dziesięć dni tych letnich seminariów będą dla was bardzo 

ważne. Każdą chwilę traktujcie jak erę i dobrze wykorzystajcie ten czas. Nie 

marnujcie życia na samo słuchanie. Musicie stosować w praktyce to, czego 

się nauczyliście. Przekładanie w czyn powinno być główną cechą naszych 

uczniów i studentów. 

                                                           
7 Brahmaćarja – celibat (do wieku do 25 lat), grihastha – głowa rodziny (25-50 lat), wanaprastha – 

życie w lesie (50-75 lat), sannjasa – wyrzeczony tryb życia (ponad 75lat). 
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Jest tutaj obecny Premier i Minister Edukacji stanu Karnataka, aby 

udzielić wam rad. Musicie wziąć pod uwagę to, czego oczekują od was. Żyjcie 

na miarę wielkich nadziei tych gości i uszczęśliwiajcie ich swoim 

przykładnym zachowaniem. Premier czynił wielkie wysiłki na rzecz 

pomyślności ludzi. Pragnie trwałego dobra tego kraju. Ale dobrzy ludzie 

zawsze napotykają na przeszkody. Przyjemność jest przerwą między 

kolejnymi cierpieniami. Dobrzy ludzie w naturalny sposób napotykają 

więcej przeszkód, gdyż nikt nawet nie spojrzy na tych nic nie wartych. 

Piękny diament otrzymuje więcej cięć, ale cięcia tylko przydają mu piękna. 

Złoto jest przypalane w piecu, ale im bardziej jest palone, tym czyściejsze się 

staje. Podobnie, kłopoty dobrych ludzi tylko przysparzają im wartości. 

Musimy więc odważnie stawiać czoło problemom. 

 

Życie jest wyzwaniem – przyjmij je. 

Życie jest marzeniem – urzeczywistnij je. 

Życie jest grą – graj w nią. 

Życie jest miłością – ciesz się nią. 

 

Życie to świadomość. Purnam adah purnam idam, purnat purnam 

udaćjate – tamto (brahman) jest pełnią, to (stworzenie) jest pełnią, z (tamtej) 

pełni wyłania się (ta) pełnia. Wszystko jest purnam, czyli pełne. Wasz umysł 

musi też być pełny, a nie zawężony, małoduszny. Rozwijajcie 

wszechobejmującą miłość. Zakończę Mój dyskurs, wyrażając nadzieję, że 

zrozumiecie swoją ojczyznę i będziecie pracować dla jej pomyślności oraz że 

staniecie się idealnymi wzorami dla innych. Tak wam też błogosławię. 

 

[Bhagawan poprosił wszystkich, aby wstali. Na Jego życzenie zaśpiewano 

hymn narodowy Indii, „Dźana gana mana adhinajaka, dźaja he” – Ty, któryś 

jest władcą umysłów ludzkich.] 
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2. Nauka a duchowość 

Swabodhe nanja boddheććha bodha rupataja atmanah 

Na dipasja anja dipeććha jatha swatma prakaśane. 

Atma, która jest samą naturą wiedzy, nie wymaga innej 

wiedzy,  

Tak jak lampa nie potrzebuje innej lampy, by się 

oświetlić. 

 

 

Uczniowie i studenci! 

Nie potrzebujecie płomienia, by znaleźć inny płomień. Tak samo, 

szukanie promiennej, wszechobecnej atmy, korzystając z innych form 

wiedzy, jest oznaką ignorancji i głupoty. Nikt nie próbuje szukać siebie w 

zewnętrznym świecie. Analogicznie, skoro jesteście atmą, czystą ignorancją 

jest szukanie jej gdzie indziej. Tak czyste nauki o atmie były 

rozpowszechniane przez Bharat od czasów starożytnych przez wszystkie 

wieki. 

 

Bharat to kolebka duchowości 

Duchowość i dharma narodziły się w Bharacie. Także tutaj narodziły 

się wartości pokój i niekrzywdzenie. Poszukiwań prawdy, takich jakie 

prowadzono w Bharacie, nie prowadzono nigdzie indziej. Ziemia ta jest 

miejsce urodzenia Sapta Riszich
8. To kraj, gdzie urodził się pierwszy poeta 

Walmiki9 oraz klasyfikator Wed Wjasa10. Jest to nadzwyczaj święty kraj 

dharmy, w którym Kriszna nauczał Bhagawat Gity. To królestwo Ramy. Na 

tej ziemi urodził się Budda. Bharat zawsze obfitował w umysły dociekające 

prawdy, w ręce zaangażowane w dharmę i w serca pogrążone w Panu. 

Oddanie nie odróżnia kasty, wieku i języka. Każdy z łatwością może 

kontemplować o Bogu. Bóg jest tak niezbędny dla umysłu, jak pożywienie 

dla ciała. W oddaniu Bharatijów niekiedy spotykamy się z sytuacjami 

graniczącymi z absurdem. Niemniej, nawet za takimi na pozór 

bezsensownymi zachowaniami kryją się duchowe uczucia i miłość. Uczeń 

modli się do Boga, aby powiodło mu się na egzaminach. Ktoś modli się o 

wygraną w procesie sądowym. Ale po co sięgać tak daleko? Ludzie modlą się 

nawet o zapewnienie miejsca siedzącego w autobusie! Tak więc, 

                                                           
8 Siedmiu wielkich mędrców. 
9 Autor eposu Ramajana. 
10 Wjasa sklasyfikował starożytną duchową wiedzę w postać czterech Wed. Jest też autorem puran i 
eposów Mahabharata i Bhagawantam. 
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Bharatijowie uzależniają się od Boga od najmniej do najbardziej znaczących 

spraw. Można to nazwać świętym szaleństwem. Ale niektórzy nazywają to 

głupotą. Niezależnie co ktokolwiek zechce powiedzieć, każdy ma prawo do 

własnego głodu, własnej wiary, własnego szaleństwa. Nikt nie ma prawa 

odmawiać nikomu prawa do jego wiary. 

Ale pewne podstawy są niezbędne nawet dla wiary. Obecność pana 

młodego nie oznacza, że ślub się odbył. Posiadanie pieniędzy nie znaczy, że 

możecie prowadzić interes. Potrzebna jest jakaś dodatkowa wiedza w tym 

kierunku. Nie można was uważać za pisarzy tylko dlatego, że znacie 

abecadło. Autorem może zostać tylko ktoś, kto rozumie znaczenia słów. 

Podobnie, nie możecie rozpoznać Boga, mając wiedzę doczesną. Ważna jest 

wiedza duchowa. Aby ją nabyć, dociekajcie prawdy. 

 

Naukowe badania prawdy 

Każdy musi zrozumieć wszechświat i naturę żyjących w nim 

indywidualnych dusz. Ci, którzy rozumieją tajemnice kosmosu i żyjących w 

nim istot, mogą zrozumieć naturę boskości. Mądrzy ludzie badali przyrodę od 

starożytności. Astronom Galileo odkrył wiele faktów o wszechświecie. Ziemia 

porusza się wokół Słońca z prędkością 30 km/s i obiega je w ciągu roku. „Kto 

obraca Ziemię? Dlaczego obiega Słońce? Co leży u podstaw jej obiegu?” – 

zastanawiał się Galileo. Stwierdził, że podstawą tego ruchu obiegowego jest 

parabola. 

Skoro istnieje podstawa ruchu nawet małych obiektów, musi też 

istnieć dla ruchów Ziemi. Kiedyś Ziemia była gorąca. Zajęło miliony lat, 

zanim ochłodła. Dlaczego rozgrzana planeta miałaby się obracać wokół 

własnej osi? Galileo rozmyślał nad odpowiedzią na to pytanie. Rotacja Ziemi 

powoduje zjawisko dnia i nocy, które stwarza ludziom sposobność 

podejmowania działań. Obieg wokół Słońca wywołuje zjawisko pór roku, 

dzięki którym mamy dreszcze, żniwa i pożywienie. Każde działanie Boga, 

małe czy duże, służy dobru ludzkości. Za wszystkim kryje się przepływ mocy. 

Galileo dostrzegł to i nazwał Bogiem. Tak więc, naukowiec badający 

przyrodę rozpoznał tę niezmienną moc. 

Prawda jest tym, co jest obecne zawsze. Prawda ta obejmuje tak 

wiedzę doczesną, jak i duchową. Tej mocy nikt, żadnym sposobem, nie jest w 

stanie poznać. Poznać tę niezmienną moc kryjącą się za przyrodą to poznać 

Boga. Do takiego wniosku doszedł w końcu Galileo. 

Einstein, ojciec współczesnej nauki, mówił o zamienności materii w 

energię i odwrotnie. Powiedział, że tej materii-energii nie można ani 

stworzyć, ani zniszczyć. Ale energia może zmieniać postać. Jak? Energia 

magnetyczna może być zamieniona na elektryczność, elektryczność – na 

energię atomową, energia atomowa – na światło, a światło – na ciepło. 

Uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujący mały fakt. Wodę można 
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stworzyć przez połączenie wodoru z tlenem. Ale kto stworzył wodór i tlen? 

Woda jest skutkiem, a tlen i wodór są przyczynami. Skutek stopniowo 

zmienia się. To, co się zmienia, to nauka. Niezmienna przyczyna to 

duchowość. 

 

Żyjcie zgodnie z ludzkimi wartościami 

Mówimy „kultura i duchowość.” Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że 

kultura to „sposób życia.” Oznacza to dziedzictwo. Duchowość jest niezbędna 

do transformacji. Czym jest duchowość? Uważamy, że duchowością są tylko 

oddawanie czci i dobre czyny. Ale w rzeczywistości: 

 

duchowość = duch miłości 

nauka = podział miłości 

 

(gra ang. słów: spirit – split, czyli duch – podział). „Podział miłości” zmienia 

się, ale „duch miłości” jest stały. Kultura ma za podstawę miłość. Brak 

miłości oznacza brak kultury. Kultura i duchowość w istocie oznacza moc 

miłości. Tej niezmiennej mocy nie można zniszczyć. „Ta moc może być 

Bogiem” – stwierdził Einstein, dodając, że o niczym innym nie można 

powiedzieć z taką pewnością. 

Ludzie spytali Buddę, czy rozumie boskość, gdyż nie wypowiadał się 

na temat istnienia Boga. On powiedział: „Dyskutowanie o niepoznawalnej 

rzeczy, jaką jest boskość, która wykracza poza umysł, jest stratą czasu.” Jato 

vaćo niwartante aprapja manasa saha… – tam, skąd słowa i umysł wracają 

niezdolne sięgnąć (tam jest brahman, czyli boskość). „Dla mnie satja, 

dharma i ahinsa są równoważne Brahmie, Wisznu i Śiwie” – stwierdził. 

Prawda i dharma stoją najwyżej. Przestrzegajcie ich w życiu i 

praktykujcie ahinsę. Jest to prawdziwy duchowy wysiłek. Tak mówił Budda. 

Nie ma boga wyższego niż prawda. Dlatego Wedy mówią: Satjam wada, 

dharmam ćara – mów prawdę, przestrzegaj prawości. Bóg jest obecny tam, 

gdzie tak się postępuje. Mędrzec Waśisztha powiedział: Ramo wigrahawan 

dharmah – Rama jest samym ucieleśnieniem dharmy, gdyż Rama nigdy nie 

kłamał i zawsze trzymał się ścieżki dharmy. Chodził boso po lasach i 

poświęcił wszystko dla prawości. Aby dotrzymać obietnicy złożonej przez 

swego ojca, przyjął na siebie wielki ciężar. Rama niezachwianie trzymał się 

satji i dharmy, nigdy ich nie odstępując. Dlatego też mówimy, że jest 

ucieleśnieniem boskości. 

Nawet w tej kali-judze ludzie przyszli do Ramakryszny Paramahansy i 

spytali, czy widział Boga. Gdy odpowiedział, że widział, dopytywali się w 

jakiej postaci, a on odpowiedział: „Widziałem Boga tak jak widzę was.” 

Pytany, jak to możliwe, wyjaśnił: „Dzięki głębokiemu pragnieniu. Wy usilnie 
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staracie się o bogactwo i dbacie o rodzinę. Płaczecie za małymi i wielkimi 

rzeczami. Czy kiedykolwiek zapłakaliście za Bogiem?” 

 

Ja ćinta bhuwi putra mitra bharanam wjapara 
sambhaszane 

Ja ćinta dhana dhanja bhoga jaśase labhe sada dźajate 
Sa ćinta bhuwi Nanda-nandana pada dwandwarawinde 

kszane 

Sa ćinta Jama radźa bhima sadana dwara prajani prabho. 

Martwisz się o żonę, dzieci, przyjaciół, 

Bogactwo, interesy, przyjemności, sławę. 

Ale jeśli chociaż przez chwilę zatęsknisz za lotosowymi 

stopami Kriszny, 

Łatwo przekroczysz straszną bramę siedziby Pana Jamy. 

 

Jeśli pragniecie Boga, pracujcie dla Niego. Wtedy łatwo będziecie 

mogli Go osiągnąć. Walczycie o doczesne dobra, a oczekujecie wizji Boga. Z 

taką hipokryzją nigdy Go nie zdobędziecie. 

 

Niewidoczne przyczyny i widoczne przejawy 

Obecnie naukowcy, ateiści i kłótliwi ludzie domagają się 

bezpośredniego postrzegania Boga. „Aby uwierzyć, muszę zobaczyć na 

własne oczy, dotknąć ręką, spróbować językiem. Jak mam wierzyć w coś, 

czego nie mogę zobaczyć, dotknąć posmakować?” – pytają. Naukowcy 

korzystając z takich argumentów szydzą z wielbicieli i nazywają ich 

głupcami. W rzeczy samej nikt nie jest głupszy od tych naukowców. 

Dlaczego? Oto przykład. Widzicie łysego mężczyznę o wzroście 5,5 

stopy (ok. 168 cm) i wadze 63 kg. Są to bezpośrednie spostrzeżenia. Czy są 

prawdziwe? Niewątpliwie. Jednak są to prawdy tylko w odniesieniu do 

postrzegania zewnętrznego. Ten człowiek ma też takie cechy jak poświęcenie, 

uprzejmość i determinacja, których nie da się dotknąć ani zmierzyć. Nawet 

gdybyście pocięli go na kawałki, te cechy byłyby niewidoczne. Czy jednak 

podacie w wątpliwość ich istnienie? W rzeczy samej, człowiek istnieje tylko 

dzięki tym cechom. Niewidoczne cechy są podstawą tych widocznych. 

Mówicie, że prawdziwe jest tylko to, co widać i nic innego. 

Zgromadziliście karmę z przeszłości, która sprawia, że cierpicie, ale czy ją 

widzicie? Głupotą jest zaprzeczać istnieniu tego, co jest niewidoczne lub 

nienamacalne. Widzicie drzewo z konarami. Naukowcy odnotowują owoce, 

konary i liście, które łatwo zobaczyć. Ale duchowość postrzega niewidoczne 

korzenie. Czy moglibyście mieć konary bez korzeni? Co jest ważniejsze: 

konary czy korzenie? Podobnie, niewidoczna siła jest fundamentem 
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widzialnego wszechświata. Widzimy i doświadczamy tego świata tylko 

dzięki tej sile. 

Kilka dalszych przykładów. Miłość i zapach nie mają formy, ale ich 

doświadczamy. Czy można im zaprzeczać dlatego, że nie są widoczne ani 

namacalne? Dlaczego więc w nie wierzymy? Ponieważ nawet rzeczy 

niewidoczne mają widoczne lub namacalne przejawy. 

Miłość nie ma formy, ale matka, która darzy miłością, ma ją. Zapach 

nie ma formy, ale pachnący kwiat ma ją. Błogość nie ma formy, ale Bóg, 

którego naturą jest błogość, ma ją! 

Bhawa-rupam – forma Boga 

Co jest formą Boga? Jest ona nieosiągalna, niepojęta. Może być 

czymkolwiek. Na przykład, jaką formę ma wiatr lub woda? Możecie zobaczyć 

wodę i poczuć wiatr, ale ani jedno, ani drugie nie ma formy. Kiedy 

przyjmują jakąś formę? Gdy balon napełnicie powietrzem, przyjmuje ono 

odpowiednią formę. Woda przyjmuje formę pojemnika, w którym się 

znajduje. 

Analogicznie, bezforemny Bóg przyjmuje formę, do której wielbiciel 

przywiązuje wielką wagę. Samo uczucie wielbiciela jest formą Boga. W 

naszych świętych pismach nazywa się ją bhawa-rupam
11. Aby poznać tę 

formę Boga, zaleca się medytację. Bóg przejawia się jako ucieleśnienie takiej 

postaci uczuć, nad jaką medytuje wielbiciel. Gdy myślimy o Bogu jako kimś 

życzliwym, tak też się przejawia. Gdy myślimy o Nim jako niszczycielu, 

takim się ukazuje. Tak więc, wszystkie formy Boga zależą od waszych odczuć. 

Boskości nie da się ograniczyć do „tego” czy „tamtego.” 

 

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

Sarwatah śrutimal loke sarwam awritja tiszthati
12 

Mając wszędzie swoje ręce, stopy, oczy, głowy, usta  

I uszy, (Bóg) przenika wszystko 

 

Bóg jest wszędzie w postaci energii. Jest to tym, co naukowcy 

nazywają energią atomową. Ale nawet atom można podzielić. Na tym 

świecie nie ma niczego bez formy. Nawet Karnataka i Andhra Pradeś13 mają 

swoje formy widoczne na mapach. Dlatego też starożytni Hindusi czcili 

Matkę Ziemię jako przejawienie boskości. Ale współcześni naukowcy 

wyśmiewają tę praktykę. 

                                                           
11 Forma zrodzona z uczucia (bhawa – uczucie, rupam – forma). 
12 Bhagawad Gita XIII.14 
13 Stany południowych Indii. 
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Naukowcy pytają: Ziemia jest tylko glebą i skałami – po co modlić się 

do niej? 

Nasi przodkowie wyjaśniają: Gleba daje nam pożywienie. Słońce 

powoduje deszcze, dzień i noc. Wszystko to jest niezbędne dla życia. Nasza 

kultura każe oddawać cześć tym, których dobroczynność podtrzymuje nas. 

Nic nie może istnieć bez pięciu żywiołów – ziemi, wody, nieba, ognia i eteru. 

Co więc jest złego w modleniu się do nich? 

Naukowcy mówią: Dobrze, pięć żywiołów mogłoby być, ale po co 

modlić się do kamiennej figury? Czy ona może być Bogiem? 

Przodkowie odpowiadają: Bóg jest wszędzie! Dlaczego nie modlić się 

do Niego w skale? 

Naukowcy protestują: Ale skała nie ma świadomości. 

W tym miejscu uczniowie powinni zwrócić uwagę na ważną kwestię. 

15 sierpnia14 podnosimy narodową flagę. Oddajemy jej cześć. Dlaczego? Jest 

to tylko kawałek tkaniny składający się z nici. Nie ma świadomości. 

Trzepocze na wietrze i bezwładnie zwisa przy nieruchomym powietrzu. Jakie 

cnoty flagi czynią ją godną szacunku? Jest to symbol niepodległości zdobytej 

po żmudnej walce. Podobnie, chociaż boska świadomość jest obecna 

wszędzie, potrzebujemy znaków i symboli, które nam o tym przypominają. 

Takie rozważania prowadzą do wniosku, że ateizm nie ma racji bytu. 

Dhana mulam idam dźagat (pieniądz podstawą tego świata). Dzisiaj świat 

kręci się wokół pieniądza. Czasami, gdy ktoś niechcący upuści banknot, 

podnosi go i dotyka nim oczu na znak szacunku. Dlaczego? Banknot to tylko 

miazga bambusa i trawy, nieprawdaż? Jaką on ma świadomość czy 

indywidualność? Nie ma żadnej. Dlaczego więc oddajecie mu cześć? Nie 

chodzi tylko o wielbicieli – ateiści także wielbią pieniądze! Czy ateista powie: 

„Nie, dziękuję, nie chcę pieniędzy”? Nie – oni także pragną ich. Honorują 

pieczęć Banku Rezerw, która nadaje wartość kawałkowi papieru. Podobnie, 

po śmierci waszego dziadka wywieszacie jego zdjęcie i przystrajacie je 

girlandą. Czy wasz dziadek ciągle istnieje w tym zdjęciu? Nie, zdjęcie jest 

tylko papierową miazgą. Dlaczego więc okazujecie mu szacunek? Jest to 

symbol. 

Tak, figura jest skałą, ale jest symbolem wszechobecnego Boga. W 

skale tej jest skoncentrowana bhawa-rupam wielbiciela! A zatem, Hindusi 

oddają cześć nie skałom, ale Bogu w skałach, w Ziemi i w figurach. Ktoś, jeśli 

chce, może ignorować pewne praktyki, ale nikt nie ma prawa potępiać lub 

umniejszać wierze innych. Każdy ma prawo do własnej wiary. Tak jak 

                                                           
14 Dzień Niepodległości Indii. 
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czyjegoś oddechu (śwasam) nie można zamienić na oddech innej osoby, tak 

samo osobista jest wiara (wiśwasam). 

 

Absolutna prawda, względna prawda i nieprawda 

Wedy opisują poszukiwanie prawdy. Co znaczy szukanie prawdy? 

Niektórzy mówią, że skoro prawda jest wszędzie, jej szukanie nie ma sensu. 

Oto przykład. Własnymi oczami widzicie matkę, córkę, siostrę, żonę i 

teściową. Oczy, które widzą, są te same. Uczucie doświadczane przy każdym 

widzeniu jest tym „poszukiwanym.” Posiadanie oczu nie wystarczy. Musicie 

zadać sobie pytanie: „Jak patrzę na moją matkę?” Odpowiedź: z uczuciem 

syna czy córki do matki. Jest to „szukanie prawdy.” Czy każdego możecie 

darzyć tym samym spojrzeniem tylko dlatego, że używacie tych samych 

oczu?  

Widzenie jest to samo, ale kryjące się za nim uczucia są różne. 

Wszystkie nasze zmysły są jedne, ale każde ma swoje zdolności i 

ograniczenia. Szukanie prawdy polega na rozróżnianiu między satjam 

(prawdą), nidźam (względną prawdą lub faktem) i asatjam (nieprawdą).  

Jaka jest różnica między względną prawda i prawdą? To ogromna 

różnica. Uczniowie, wiecie, że Ziemia jest kulą. Ale teren w pobliżu waszego 

domu jest płaski. Ta płaskość jest względną prawdą. Jest taką, jak ją widzicie. 

Ale gdy podejmiecie się szukania prawdy, odkryjecie, że mamy do czynienia 

z kulą. Tak więc, względna prawda jest w rzeczywistości nieprawdą 

postrzeganą jako prawda. Widzicie człowieka w garniturze. Jest to dzisiejsza 

prawda. Jutro może on nosić dhoti
15. To, co dzisiaj jest obecne, ale czego nie 

ma jutro, jest względną prawdą. Niezmienna prawda zawsze pozostaje 

prawdą. Jest to boskość. 

Nieprawda jest sprzeczna zarówno z prawdą, jak i ze względną prawdą. 

Czym jest nieprawda? Widzieć coś i mówić co innego oznacza fałsz. W 

ciemności patrzycie na powróz i mówicie, że jest to wąż. Jest to złudzenie 

wynikające z niewłaściwego rozróżniania. Pośpieszyliście się z wnioskiem. 

Zaświecicie latarką i wtedy zrozumiecie, że jest to powróz. Uznanie powrozu 

za węża jest złudzeniem. 

W ten sposób duchowość kryje wiele subtelnych tajemnic. Nazwano to 

satja-rahasjam – ukryta prawda. Dlaczego prawdę nazwano „ukryta”? 

Ponieważ dla niedojrzałego intelektu jest zasłonięta i musi być odzyskana 

przez wysiłek. Dlatego Wedy mówią: Ekam sat wiprah bahudha wadanti – 

jedna jest prawda, ale mędrcy nazywają ją rozmaicie. Wedy stwierdzają też: 

Ekam ewa adwitijam brahma – Bóg jest jeden bez drugiego. Tak więc, Wedy 

dowodzą tych prawd w piękny sposób. 

                                                           
15 Tradycyjny męski strój w Indiach. 
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Dostrzegaj Boga przez miłość 

Naukowcy w swoich eksperymentach również spotykają się z boską 

mocą. Uznają istnienie niezmiennej mocy, ale nie nazywają jej Bogiem. 

Niezależnie jakiej używają nazwy, nie mogą zmienić istoty. W tym kubku 

jest woda. Człowiek mówiący w języku telugu nazywa ją niru, w tamilskim – 

tanni, w hindi – pani, a w angielskim – water. Nazwy są różne, ale nie woda. 

Ludzie też Bogu oddają cześć pod różnymi imionami i formami, zależnie od 

osobistych poglądów. Ale istnieje tylko jeden Bóg. 

Świat nie może istnieć bez Boga. Mówicie, że ta tkanina jest zbiorem 

nici, które z kolei są niczym innym jak bawełną. Ale tkanina, nici i bawełna 

są jednym i tym samym. Taką logikę stosujcie również w dociekaniach 

duchowych. 

Wierzyć ślepo bez dociekania jest także wielkim oddaniem, gdyż jest 

zrodzone z pełnej wiary. Małe dziecko pokłada pełną wiarę w matkę i 

przyjmuje wszystko, co ona mówi. Nie można tego nazwać głupotą. Nawet 

Jezus powiedział: „Jakże szczęśliwym byłbym, gdybym codziennie na chwile 

mógł być niewinnym dzieckiem!” Miał na myśli to, że musimy mieć 

niewinność dziecka. Nie powinniśmy posługiwać się manipulacją, 

oszustwem i ukrywaniem. Bezpośredniością dochodzimy do czystości, a w 

czystości jest obecna prawda. Jednak dzisiaj trzymamy się z dala od takiej 

czystości – ufamy, że skażone postępowanie popłaca. 

Uczniowie i studenci! Nie prowadźcie frywolnych rozmów i nie 

wyrażajcie płytkich opinii w sprawach dotyczących boskości. To, co dzisiaj 

wiedzą naukowcy, jest bliskie niczemu. Musicie to dobrze zrozumieć. Wiedza 

jest niewielka, a pokaz gigantyczny. Ci, którzy znają prawdę, są spokojni i 

siedzą cicho. Naczynie pełne wody jest stałe, a to do połowy wypełnione 

hałaśliwie kołysze się w przód i w tył. Ci, którzy kłócą się to do połowy 

napełnione naczynia.  

Aby zostać naukowcem, najpierw zapanujcie nad zmysłami i rozwińcie 

miłość. „Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem – żyj w miłości.” Miłości nie 

można kupić czy sprzedać. Żadna firma nie produkuje i nie dostarcza miłości. 

Jedyna maszyna, która generuje miłość, znajduje się w nas – to serce. Serce 

nazywa się hridaja. Hridają jest tylko to, co jest pełne współczucia (daja). 

Jednak współczesne serca są z kamienia – bez śladu życzliwości. Takich serc 

nie można nazwać ludzkimi. Nie, nie. Bóg jest mieszkańcem serca. 

Współczujące serce jest świątynią Boga. Rozwińcie współczucie, a zobaczycie 

Go w swoim sercu. Gdy patrzymy tylko na zewnątrz, jesteśmy zagubieni. To, 

co widzimy na zewnątrz, musimy widzieć także wewnątrz. Wedy mówią: 

Antar bahiśća tat sarwa wjapja Narajana sthitah – wszystko, co istnieje 

wewnątrz i na zewnątrz przenika Narajana (Bóg). 
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Stworzenie wyraża Stwórcę 

Boskość jest wszędzie. Na każdym kroku, w każdym oddechu jest Bóg. 

Jest On obecny w każdej sylabie, którą wypowiadacie – jest to boskość w 

postaci mowy. Dlatego opisuje się Go jako Śabda brahmamaji, ćaraćaramaji 

– ucieleśnienie dźwięku, przenikający poruszające się i nieruchome rzeczy. 

Oto mały przykład. Ktoś śpiewa w rozgłośni radiowej w Delhi. Gdy 

tutaj włączymy odbiornik, słyszymy ten śpiew. Jest więc obecny wszędzie, 

czy nie? Fale radiowe są wszędzie. Są one przejawem boskiej mocy, tak jak 

energia magnetyczna, energia atomowa, światło i ciepło. 

Dociekając w ten sposób, dochodzimy do wniosku, że stworzenie Boga 

ma niezliczoną ilość tajemnic. W samym Bharacie żyje 900 milionów ludzi. 

Na świecie jest ich 5,8 miliarda. Niedawno było to 5 miliardów, ale liczba ta 

wzrosła o 800 milionów. Ze wzrostem zaludnienia, wzrasta też grzeszność. 

Czy wśród tych milionów istnieją dwie identyczne osoby? Kto zrozumie takie 

tajemnice? Różnice istnieją nawet między bliźniakami. Nie zostali 

uformowani w jednej formie. Tylko Bóg mógł stworzyć tak cudowny 

kosmos. 

Bhagawata mówi, że historie i czyny Boga wykraczają poza ludzkie 

pojęcie. Nikt nie może zrozumieć Jego zabaw, ale słuchanie o nich wywołuje 

błogość w sercu i darzy nieśmiertelnością. Oto jaka jest boskość. 

Rozważmy fale radiowe wysyłane z Delhi, Bangaluru, Madrasu, 

Kalkuty, ze Śri Lanki, albo nawet z Ameryki. Żadne dwie fale nie mieszają 

się. Co za tajemnica! W powietrzu są miliony fal, a jednak nie ma zamętu. 

Kiedy pojawia się zamęt? Tylko wtedy, gdy nie dostroimy odbiornika do 

właściwej stacji. Takim dostrajaniem jest medytacja. Dostrójcie swój umysł 

za pomocą koncentracji, aby odebrać „wiadomości,” czyli boską wizję. Gdy 

umysł jest rozbiegany, odbiór nie jest czysty lub jest bezsensowny. 

Słońce świeci nad stawem. Na wodzie są fale wywołane przez wiatr. 

Słońce na stawie wydaje się niestałe. Ale w rzeczywistości to tylko obraz się 

chwieje, a nie Słońce. Fale w waszym umyśle sprawiają, że boskość 

postrzegacie w rozmaitych nastrojach, pod różnymi imionami i postaciami. 

Ale boskość jest jedna. Ona nie zmienia się z czasem, tylko wasze odczucia 

podlegają zmianom. Medytacja jest procesem jednoczenia rozproszonych 

myśli umysłu. 

Każdy widzi różnorodność w jedności. Musimy widzieć jedność w 

różnorodności, ten ukryty pierwiastek – atmę. Jak to zrobić? Oto talerz, kubek 

i łyżka. Nazwy i formy czy postacie są różne. Wartość każdego przedmiotu 

też jest różna. Ale wartość srebra jest ta sam – tak w talerzu i kubku, jak i w 

łyżce. Boskość przyjęła nazwę i postać każdej pojedynczej rzeczy w 

stworzeniu. Może szanujecie i cenicie jedną osobę, a kpicie z innej. Używacie 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

22 

atrybutów opartych na zachowaniu tych osób. Ale pierwiastek atmy jest 

jeden. 

 

Wypełniajcie swoje obowiązki 

Ziemię można znaleźć wszędzie, dlatego nie ma wartości. Ale złoto ma 

wielką wartość. Dlaczego? Bo trudno je otrzymać. Podobnie, człowieka o 

czystym sercu darzy się wielkim szacunkiem. Jego działania noszą ciężar 

gatunkowy. Szczęśliwe życie i dobra reputacja zależą od waszych czynów – 

od niczego innego. Aby wspiąć się na wyżyny wielkości, należy angażować 

się w święte czyny. Życie ludzkie jest naprawdę bardzo cenne. Pierwszy 

student, który dzisiaj przemawiał, powiedział: „Ludzie są cenniejsi niż całe 

bogactwo świata.” Kto nadaje wartość złotu i diamentom? Tylko człowiek. 

Dlaczego za maleńką działkę w mieście płaci się ogromne pieniądze? 

Ponieważ taka jest wartość nadana jej przez człowieka. Niestety, dzisiaj 

człowiek, który ceni wszystko, nie ceni siebie! Jest tak dlatego, że lekceważy 

wartości ludzkie. 

Zrozumcie, że ciało nie ma wartości. Każdy posiada ciało składające się 

z pięciu żywiołów. Ciało staje się znaczące tylko wtedy, gdy jest uświęcane 

szlachetnymi działaniami i ideałami. Na przykład, pikantne przystawki, pikle 

itp. można przez wiele miesięcy przechować w szklanym słoiku. Ale jeśli 

zjecie te pikle, ciało nie zachowa ich nawet przez kilka godzin! Zatem taki 

słoik jest znacznie lepszy niż ciało! 

Zapamiętajcie, że wasza reputacja w społeczeństwie zależy nie od 

wyglądu, osobowości czy bogactwa, lecz tylko od zachowania. Gdy będziecie 

przestrzegać moralności, będziecie automatycznie szanowani. Nie musicie 

prosić o szacunek. Dlatego (wiersz w telugu): 

 

Adugakuwe o manasa! 

Adugu koladi adi adugunu padunani; 

Adugakunna pani wadiganagunani. 

Adugani Śabarini adarinćeade! 

Nie proś, o umyśle! 

Im więcej prosisz, tym niższy tego priorytet; 

Bez proszenia zadanie wykonuje się szybko. 

Śabari, która nigdy nie prosiła, została obsypana łaską! 

 

Oto przykład. Daśaratha, ojciec Ramy, ciągle płakał za Ramą i prosił 

Go, aby został przy nim. Biedak zmarł ze złamanym sercem oddzielony od 

Ramy. Z drugiej strony, orzeł Dźataju nie prosił Ramy o przysługi. Wypełniał 

swój obowiązek do tego stopnia, że poświęcił życie, próbując uratować Sitę. 

Nawet w swoich ostatnich chwilach życia przejmował się tylko kłopotami 
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Ramy. Dzięki temu Rama złożył Dźataju na swoich udach i później odprawił 

mu obrządki pogrzebowe niczym syn ojcu. 

Wielu mędrców prosiło Ramę o przychylność i czekało na Niego w 

swoich pustelniach. Zamiast ich nagradzać, Rama wybrał Śabari. Śabari nie 

prosiła Go o nic bezpośrednio, a tylko w sercu. Bóg wie, co komu dać, kiedy, 

gdzie i w jaki sposób. Dlatego wypełniajcie swoje obowiązki, a łaska Boga 

spłynie w obfitości bez proszenia.  

Na wszystko musimy zadawać pięć pytań: kto, gdzie, dlaczego, kiedy i 

w jaki sposób. Czy myślicie, że Bóg spełni wasze pragnienia, gdy zasypiecie 

Go mnóstwem życzeń bez zadania sobie tych pytań? Powinniście wiedzieć, 

kiedy, gdzie, jak i o co prosić Boga. Rozwijajcie intelekt, by móc rozpoznać 

właściwy czas i sytuację na spełnianie pragnień. Takie rozróżnianie nazywa 

się stałą zintegrowaną świadomością lub pradźńanam brahma. 

 

Ty i Bóg jesteście jedno 

Wedy składają się z wielkich sentencji, takich jak Pradźńanam 

brahma, Aham brahmasmi (jestem brahmanem), Ajam atma brahma. Co 

znaczy Ajam atma brahma? Po prostu „Jestem atmą, jestem brahmanem.” 

Uczeni przedstawiają wyszukane interpretacje, ale znaczenie jest tu proste: 

jestem atmą. Wy i atma nie jesteście czymś różnym, lecz jednym i tym 

samym. 

Gdy mówicie, musicie starannie ważyć każde słowo. To, co mówicie, 

pokazujcie w działaniu. Miejcie najpierw wiarę w daną ideę, a potem ją 

praktykujcie. 

Kiedyś Swami spytał ucznia gimnazjum: „Kim jesteś?” Chłopiec 

pamiętał, że Swami uczy Ajam atma brahma, więc odpowiedział: „Ja i Ty 

jesteśmy jedno, Swami.” Swami na to: „Zdaje się, że twój intelekt naprawdę 

dzisiaj rozkwitł! Czy naprawdę jesteś tym samym, co Swami?” On odrzekł: 

„Tak, Swami., Ty i ja jesteśmy tym samym.” „W takim razie idź na zewnątrz i 

udziel wielbicielom darśanu” – powiedziałem. Kto by na niego patrzył, 

gdyby poszedł udzielać darśanu? [Śmiech.] Ale gdy wasza wiara jest głęboka, 

Bóg z pewnością przejawi się przez was. Ludzie tylko mówią, bez 

praktykowania. „Dla ludzi właściwym przedmiotem studiów jest sam 

człowiek.” Aby nadać słowom wiarygodności, stosujcie je w działaniu. 

Praktyka daje doświadczenie. Tylko wtedy urzeczywistnicie prawdę. 

 

Bhagawata 

Uczniowie i studenci! Prorektor dzisiaj prosił, abym wyjaśnił wam 

Bhagawatę. Uczniowie koniecznie powinni rozumieć to święte pismo, jego 

tajemnice i naturę małego Kriszny. Bhagawatam rymuje się z bagawutam, 

co w języku telugu znaczy „poprawimy się.” Słuchając tego tekstu staniemy 
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się lepszymi ludźmi, przesiąkniętymi oddaniem i mądrością. Bhagawatam 

zawiera owoce wszystkich duchowych praktyk. 

Słowo Bhagawatamu
16 ma pięć sylab: 

BHA znaczy bhakti (oddanie), 

GA – dźńanam (w innej transliteracji gnanam, mądrość), 

WA – wajragjam (nieprzywiązanie), 

TA – tattwam (natura), a 

MU – mukti (wyzwolenie). 

Zatem, Bhagawata jest esencją wszystkich świętych pism i tekstów, celem 

wszystkich duchowych ścieżek, istotą wszystkich wyznań. 

Zdecydowałem, że od jutra będę dawkował wam pożywne porcje 

Bhagawaty. Nie poprzestawajcie na samym słuchaniu. Czy wasz głód 

zostanie zaspokojony po wysłuchaniu nazw potraw? Nie. Tylko spożywanie 

napełni żołądek. Dlatego nie proszę was o słuchanie Bhagawaty, ale o 

spożywanie jej. 

Jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. Tylko wasza moralność 

zagwarantuje rozwój narodu. 

 

Zawsze pomagaj, nigdy nie rań 

Ucieleśnienia miłości! Oczyśćcie swoje serca bezinteresownymi 

czynami i służcie społeczeństwu. Nie oddawajcie się rozrzutnym 

poczynaniom i nie zanieczyszczajcie swojego umysłu. Najpierw zrozumcie, co 

to znaczy być człowiekiem, a potem kroczcie ku boskości. Rano mówiłem 

wam o tym, jak naukowcy budują liczne złożone maszyny, a nie znają tej 

jednej maszyny, która wynajduje wszystkie inne: ludzkiego ciała. Pytają: 

„Kim jesteś?,” a nigdy: „Kim jestem?” Cały swój czas spędzają na dyskusjach 

o innych, zamiast o sobie. Dociekanie siebie jest bardzo ważne. Sprawia, że 

wszystko inne staje się łatwo zrozumiałe. 

Ucieleśnienia miłości! W następnych dziesięciu dniach będziecie 

słuchać słów starszych. Nie da się zapamiętać wszystkiego, co tu usłyszycie. 

Wjasa napisał osiemnaście puran, które są rozbudowanymi tekstami. Są tak 

obszerne, że raczej można by je złożyć pod głowę jako poduszkę, ale nie 

zmieścić w głowie! Wjasa rozmyślał, jak rozwiązać ten problem. W końcu 

doszedł do wniosku, który później rozgłosił, że wszystkie purany można 

skondensować do dwóch nauk: „Zawsze pomagaj, nigdy nie rań.” 

Zastosujcie w praktyce jedną lub dwie nauki, ze wszystkich, które 

usłyszycie podczas tych letnich seminariów. Jeśli nie możecie pomóc, 

trzymajcie się z dala – to już będzie wielka pomoc. Zawsze pamiętajcie o 

                                                           
16 W wymowie w języku telugu. 
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Bogu. Uważajcie siebie za formę Boga, a stopniowo urzeczywistnicie swoją 

boskość. 

 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Hari bhadźana bina sukha 

śanti nahi.”] 
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3. Narodziny Śri Kriszny 

Tjadźa durdźana sansargam 

Bhadźa sadhu samagamam 

Kuru punjam ahoratram 

Smara nitjam anitjatam 

Porzuć towarzystwo ludzi niegodziwych 

Bierz udział w spotkaniach ludzi pobożnych 

Stale wykonuj dobre uczynki 

Rozróżniaj między tym, co tymczasowe, i co trwałe 

 

Uczniowie i studenci! 

Aby móc zrozumieć naturę Boga, trzeba sobie zasłużyć. Bhagawatah 

idam Bhagawatam – Bhagawata mówi o Bogu i jego boskich zabawach. 

Mówi się też: Bhagawatanam idam Bhagawatam – Bhagawata opisuje 

życie wielbicieli. Uczeni interpretowali to święte pismo w oparciu o ich 

własne poglądy. W rzeczywistości Bhagawata ilustruje bliskie związki 

między Bogiem a jego wielbicielami. To pomost między Panem i 

wielbicielami. Cztery wymogi są absolutnie niezbędne, aby zrozumieć i 

stosować w praktyce przesłania Bhagawaty. 

 

Tjadźa durdźana sansargam 

Przede wszystkim porzućcie złe towarzystwo. Złe towarzystwo to nie 

tylko źli ludzie. Złe myśli też trzeba wyrugować. Myśli przybierają postać 

czynów. Nie należy wahać się z porzucaniem złego towarzystwa. Dlaczego? 

Złe towarzystwo sprawia, że nawet wielbiciel staje się ateistą, a asceta 

przywiązuje się. „Powiedz mi, z kim się zadajesz, a powiem ci, kim jesteś.” 

Bhagawata stwierdza, że jadowity wąż jest o wiele bardziej pożądany niż złe 

towarzystwo! Dlaczego? Wąż ukąsi raz i odejdzie, ale niegodziwiec kąsa 

wielokrotnie, dzień i noc. Radość złych ludzi zawiera się w przemocy, w 

przyprawianiu innych o łzy. Bez krytykowania i szkodzenia komuś nie mogą 

nawet spokojnie spać! Ludzki umysł jest łatwowierny i przyjmuje postawy 

tych, z którymi dana osoba się zadaje. W Mahabharacie postacie 

Durjodhany, Duhśasany, Śakuni i Karny nazywa się duszta ćatusztaja – 

czterema niegodziwcami. Wśród nich Karna był z natury szlachetny, ale 

został zepsuty przez pozostałych trzech. Zatem, im prędzej zdystansujemy się 

od negatywnych ludzi, tym szybciej zaczniemy postrzegać Boga w naszych 

sercach. 

 

Bhadźa sadhu samagamam 
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Nie wystarczy tylko odejść od złego towarzystwa. Potrzebne jest też 

towarzystwo ludzi mądrych i pobożnych. Musimy rozwijać przyjaźń z ludźmi 

okazującymi współczucie i przestrzegającymi prawości i kroczyć za ich 

przykładem, aby urzeczywistnić wartość ludzkiego życia. Ale nawet te dwa 

wymogi nie wystarczą. 

 

Kuru punjam ahoratram 

Trzeci to: nieustannie, dzień i noc wykonuj święte czyny. Wjasa 

powiedział: Paropakarah punjaja papaja parapidanam – pomaganie innym 

to zasługa, szkodzenie innym to grzech. Co znaczy paropakara? Ludzie 

przyjmują, że jest to złożenie para (inni) i upakara (przysługa), czyli 

pomaganie innym. Ale nie to ograniczone, przyziemne znaczenie miał na 

myśli Wjasa. Para (pierwiastek poza tym światem), upa (blisko) i kara (iść) 

to razem paropakara, czyli zasługą jest przebywanie blisko atmy. Najwyższą 

zasługą jest rozwinięcie bliskości z Bhagawatą, z wielbicielami i z Panem. Te 

bliskości należy pielęgnować dzień i noc. 

 

Smara nitjam anitjatam 

Rozróżniajcie między rzeczami ulotnymi i wiecznymi. Rozróżnianie jest 

bardzo ważne w każdym działaniu. „Czy jest to dobre, czy złe?” Takie pytania 

należy stawiać do granic naszych zdolności intelektualnych. Najpierw 

rozróżniajcie, a potem postępujcie zgodnie z tym, co jest dobre. Co rozumie 

się pod słowem „dobre”? Dobre znaczy wieczne. Porzućcie to, co jest 

przelotne. 

Znaczenie Bhagawaty możemy zrozumieć tylko wtedy, gdy 

przestrzegamy tych czterech nakazów. 

 

Dewaki i Wasudewa 

Sura był panem dynastii Jadawa. Termin „Jadawa” pochodzi od Jadu, 

syna króla Jajati, który był przodkiem Sury. Jadawa znaczy „potomek Jadu.” 

Sura podzielił królestwo na dwie części: Mathura i Surasena. Jego starszy 

syn, Ugrasena, rządził Mathurą. Kansa był synem Ugraseny. Drugi syn Sury, 

Dewaka, rządził Suraseną. Dewaki była jego córką. 

Kansa nie miał rodzeństwa, dlatego uważał Dewaki za własną małą 

siostrę. Jego uczucie do Dewaki było naprawdę bezgraniczne. Była dla niego 

drugim życiem. W odpowiednim czasie zaaranżowano ślub Dewaki z 

Wasudewą, synem Sury. Kansa brał czynny udział w przygotowaniu 

zaślubin i z miłością ofiarował parze młodej liczne ornamenty, konie i słonie. 

Ten czuły Kansa później zamienił się w okrutnego nienawistnika. 

Dlaczego? Wyłącznie z powodu egoizmu. Nawet dzisiaj spotyka się takie 

demony, które dla zaspokojenia swoich pragnień są gotowe zranić własną 
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matkę, ojca, brata lub przyjaciela! Gdy to możliwe, powinniśmy uczyć takich 

ludzi mądrości. Powinniśmy odcinać się od takich grzeszników, którzy 

własny interes stawiają najwyżej. 

Kansa wsadził parę młodą do rydwanu i jako woźnica zaczął wieźć ich 

do wioski Wasudewy. Była to długa i radosna procesja. Nagle usłyszeli głos 

z nieba: „Kansa, ty głupcze! Kobieta w twoim rydwanie przyniesie ci śmierć! 

Zgładzi cię jej ósmy syn.” Kansa natychmiast zeskoczył z powozu, złapał 

Dewaki za włosy i wyciągnął ją z rydwanu. Prawą ręką uniósł swój miecz. 

Wszyscy byli przerażeni. W tym momencie wtrącił się Wasudewa: „Kansa, 

urodziłeś się w wielkiej dynastii. Tym niegodziwym czynem splamisz jej 

chwałę. Zabijając kobietę, popełnisz ohydny grzech. Jak możesz zrobić coś 

takiego swojej najdroższej siostrze, którą kochałeś bardziej niż siebie samego? 

Uspokój się. Zastanów się. Śmierć postępuje za narodzinami niczym noc za 

dniem. Któregoś dnia każdy musi umrzeć. Nie minęła nawet godzina od 

naszego ślubu! Po co zabijać tę czystą kobietę za to, co jest nieuchronne?” 

Kansa był surowy: „Przez nią moje życie znalazło się w 

niebezpieczeństwie. Nie może chodzić wolna!” Wasudewa szybko wymyślił 

strategię, która może uratować Dewaki do czasu, gdy urodzi dzieci. 

Powiedział: „Sama Dewaki nie stanowi dla ciebie niebezpieczeństwa, a tylko 

jej ósme dziecko. Dostarczę ci każde dziecko zaraz, gdy się urodzi. Zostaw ją w 

spokoju.” Kansa zastanowił się nad tą propozycją i przystał na nią. Puścił 

Dewaki i wrócił na swoje miejsce. 

Nowożeńcy, którzy mieli dojechać do domu w radości, tonęli we łzach. 

Od pierwszego dnia ich małżeństwa byli pogrążeni w smutku! Dlaczego? Był 

to skutek związku ze złym towarzystwem w postaci Kansy. Zło w człowieku 

nie zawsze jest widoczne. Można je zobaczyć tylko wtedy, gdy przejawia się 

w czynach. 

 

Okrucieństwo Kansy 

Po pewnym czasie urodziło się pierwsze dziecko – była to dziewczynka. 

Szlachetne i pełne cnót dusze nigdy nie łamią swoich obietnic, niezależnie 

jaką zapłacą cenę. Tylko oni zasługują na nazwę prawdziwych ludzi. Kansa 

był demonem. Ludzi jego pokroju należy unikać, a zaprzyjaźniać się z 

prawdziwymi ludźmi, takimi jak Wasudewa. Tylko nikczemnicy składają 

obietnice w chwili potrzeby, a później łatwo o nich zapominają. Nie ma 

większego grzechu niż odstąpienie od danego słowa. Właśnie to swojemu 

guru Śukraćarji powiedział król Bali17. Ktoś, kto zapomina o obietnicach, jest 

wielkim grzesznikiem. 

                                                           
17 Pan przyjął postać awatara Wamany (Karła), by zniszczyć Balego, króla demonów. Gdy Bali 

prowadził masową akcję charytatywną w ramach rytuału wedyjskiego, przyszedł Wamana i poprosił 
o obszar ziemi o rozmiarach trzech długości Jego stóp. Słysząc tę prośbę, Bali roześmiał się i 
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Wasudewa zdecydowanie nie był taką osobą. Dla niego prawda była 

najwyższą ofiarą. Zaniósł swoje dziecko do Kansy. Dotrzymał słowa. 

Szlachetność Wasudewy zrobiła na Kansy wrażenie. Pomyślał: „Mój 

szwagier dotrzymał słowa nawet w tak skrajnej sytuacji. We mnie nie ma 

takiej czystości i przestrzegania prawdy.” Prawość Wasudewy sprawiła, że 

okrutny Kansa zmienił zdanie. Powiedział do Wasudewy: „Twoja 

prawdomówność zawsze będzie cię chronić” i zwrócił mu dziecko. Dlaczego? 

Kansa wiedział, że jego wrogiem będzie ósme dziecko, a nie pierwsze. 

Wasudewa wrócił ze swoim dzieckiem w ramionach. 

Po pewnym czasie do Kansy przybył mędrzec Narada, syn Brahmy. 

Spytał go grzecznościowo: „Jak wiedzie się tobie, twoim poddanym i 

królestwu?” Potem zaczął mówić o bieżącym problemie. „Kansa! Czy ty nie 

wiesz, jaka jest rzeczywistość Jadawów? To boskie istoty, które urodziły się 

na ziemi, by zwiastować awatara (zstąpienie Boga). Twoim przeznaczeniem 

jest zostać zabitym przez Pana. Zwróciłeś pierwsze dziecko Wasudewie, nie 

wykorzystując w pełni sytuacji. Nikt nie zgłębi intencji Boga. Co oznacza 

ósme dziecko? Pierwsze staje się ósmym, jeśli liczysz od tyłu, zaczynając od 

ósmego! Jeśli zaczniesz liczyć od liczby dwa, drugie dziecko stanie się ósmym. 

W ten sposób, każde z ośmiu dzieci można zakwalifikować jako ósme! Oto 

boska tajemnica.” 

Zasiawszy w umyśle Kansy takie ziarno wątpliwości, Narada spokojnie 

odszedł. W sercu Kansy ta iskra zapalona przez Naradę rozrosła się do 

rozszalałego pożaru. Z oczami karmazynowymi z wściekłości, Kansa pobiegł 

do domu Wasudewy. Dewaki właśnie karmiła dziecko. Wyrwał jej dziecko, 

chwyciwszy je za nogę, i swoim mieczem odciął mu głowę. 

Głupota demonicznych ludzi nie zna granic! Nie ma w nich ani śladu 

współczucia! Rozwijają wszelkie nieludzkie cechy i przejawiają je w postaci 

okrucieństwa. Kansa w ten sam sposób pozbył się kolejnych pięciorga dzieci. 

Dewaki i Wasudewa byli świadkami tych przerażających zbrodni i strasznie 

cierpieli. Ale cierpiał też Kansa. Od czasu przejęcia się słowami Narady, 

stracił chęć jedzenia i spania. Stawał się więc coraz słabszy. 

W tej sytuacji do Mathury przybył Dźarasandha, król Magadhy, i 

oddał Kansy za żonę swoją córkę. Po ślubie stan Kansy uległ poprawie dzięki 

wsparciu Dźarasandhy i sojuszników. Tych nowych sił użył do aktów jeszcze 

większego okrucieństwa. Narada powiedział, że Jadawowie byli 

                                                                                                                                                                                     
powiedział Wamanie, że jeśli chce może dostać cały kontynent. Ale Wamana obstawał przy swojej 
dziwnej prośbie, więc Bali obiecał ją spełnić. Tymczasem guru Balego rozpoznał w Wamanie Pana 
Wisznu, więc poradził Balemu, aby wycofał się z obietnicy. Bali odmówił cofnięcia danego słowa. 
Wamana zaś powiększył się do kolosalnych rozmiarów i swoimi stopami objął całe stworzenie, 
pozbawiając Balego całego królestwa, a także jego ego. Ale za jego trzymanie się prawdy Pan 
pobłogosławił zreformowanego Balego przyszłym królowaniem w niebie, a także bliskością samego 
siebie. 
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niebiańskimi istotami w ludzkiej postaci. Kansa zaczął więc nękać Jadawów. 

Ludzie, nie mogąc znieść jego zbrodni, uciekali do sąsiednich królestw. 

Niektórzy zostawali i postępowali zgodnie z życzeniami Kansy, gdyż nie 

mieli wyboru. 

Musimy próbować zrozumieć naturę boskości. Bóg zawsze przyjmuje 

ludzkie postacie. Dlaczego? Tylko po to, by wznosić ludzkość. Tylko wtedy 

człowiek może odczuć bliskie z Nim pokrewieństwo. Dlatego awatar ma 

zarówno boskie, jak i ludzkie cechy. Boskość w ludzkim ciele czasami 

zachowuje się jak zwykły człowiek i działa tak, jak gdyby niczego nie 

wiedziała. Takie zachowania mylą wielbicieli, którzy myślą: „On jest całkiem 

zwykły. Jak miałby być Bogiem?” Ludzie skupiają uwagę na jego ludzkich 

cechach i zapominają o jego boskości. „Je z nami, chodzi z nami, rozmawia z 

nami. Cóż jest w nim specjalnego?” – pytają. Dlatego dziwią się cudom. Tak 

dzieje się z każdym awatarem. 

Wielu mędrców w lasach oddawało cześć Ramie jako Panu Narajanie. 

Mile widzieli Go w swoich pustelniach. Ale Rama zawsze udawał 

nieświadomość, mówiąc: „Czy Ja jestem Narajana? Nie wiedziałem. Jestem 

tylko Ramą, synem Daśarathy. Jestem zwykłym człowiekiem. Nie 

wprawiajcie mnie w zakłopotanie.” Nawet mędrcy dawali się zwieść tym 

Jego udawaniem! Nikt nie jest w stanie pojąć natury Boga. 

 

Awatar Śri Kriszna 

Minął jakiś czas i Dewaki poczęła swoje siódme dziecko. Bóg zadbał, 

aby wszystko potoczyło się zgodnie z Jego planem. Zanim Wasudewa ożenił 

się z Dewaki, miał żonę Rohini. Tymczasowo przebywała w domu Nandy, 

gdyż bała się Kansy. Bóg wezwał Maja-śakti
18 i poinstruował ją, aby 

przeniosła siódme dziecko Dewaki do łona Rohini. Sama Maja wstąpiła w 

łono Jaśody, żony Nandy. To siódme dziecko, inkarnację Adiśeszy19, nazwano 

Balarama. Dlatego też Balarama bywa nazywany Sankarszana, co znaczy 

„przeniesiony.” Pan powiedział do Maji: „Ja sam wstąpię do łona Dewaki 

jako jej ósme dziecko.” 

Zawsze, kiedy okrucieństwo i nieprawość osiągają nie do zniesienia 

proporcje, Bóg inkarnuje się na Ziemi i niszczy złoczyńców. Sam Bóg zstępuje 

na świat. Dlaczego? Czy nie mógłby posłać swoich zastępców, aby dokonali 

dzieła? Gdy dwóch ludzi kłóci się na drodze, do ich rozdzielenia wystarczy 

posterunkowy. Gdy zbiera się tłum, przyjeżdża podinspektor. Ale gdy 

zaczynają się wielkie rozruchy, do zapanowania nad nimi potrzebny jest 

główny inspektor. Środek zaradczy musi być dostosowany do powagi 

                                                           
18 Uosobienie mocy łudzenia Pana, zwane też Joga-mają lub po prostu Mają. 
19 Tysiącgłowy wąż, na którym w pozycji półleżącej spoczywa Pan Wisznu. 
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sytuacji. Dzisiaj świat wrze rażącą nieprawością. Ludzie podobnie cierpieli na 

skutek polityki Kansy. Każdy czuł się niczym w środku pożogi. „Co zdarzy się 

teraz? Czy dożyję jutra?” Takie obawy ciągle nękały ludzkie umysły. 

Bóg inkarnował się, aby zniszczyć okrutnego i egoistycznego Kansę. 

Każdy awatar ma dwa powody zstąpienia: modlitwy wielbicieli i 

okrucieństwa podłych ludzi. Obecność tych dwóch czynników jest dla 

awatara niezbędna. Na przykład, Prahlada bez przerwy pamiętał o Harim, a 

jego ojciec, Hiranjakaśipu, nienawidził Harego. Jednoczesna obecność miłości 

Prahlady i nienawiści Hiranjakaśipu zaowocowała przyjściem Awatara 

Narasinhy. Gdy Prahlada recytował Om namo Narajanaja (pokłony Tobie, 

Narajano), Pan go ochraniał. W jakich sytuacjach był chroniony? Wtedy, 

kiedy nie mógł znieść okrucieństw swojego ojca. W ten sposób przestępstwa 

Hiranjakaśipu stawały się ochroną Prahlady! Nienawiść Hiranjakaśipu 

umożliwiła zdobycie przez Prahladę bliskości Pana. Tak więc, te dwa czynniki 

– niegodziwość i oddanie – muszą wystąpić w każdym przypadku zstąpienia 

awatara.  

Awatar przejawił się i boska promienność dziecka rozświetliła 

otoczenie. Wasudewa i Dewaki pokłonili się przed dzieckiem. Skąd wiedzieli? 

Wcześniej usłyszeli, że Bóg inkarnuje się jako ich syn. Poprzedniej nocy Pan 

ukazał się im we śnie i powiedział: „O świcie urodzę się z twojego łona.” 

Wiedzieli, że jest to Bóg, niemniej martwili się o Jego bezpieczeństwo, gdyż 

Kansa mógł tam wtargnąć. To maja, ułuda! Czy, skoro dziecko było Bogiem, 

Jego ochrona leżała w ich rękach? Byli rodzicami Boga, ale mimo to byli 

pełni strachu. Widzicie tę grę, jaką maja odgrywa na ludzkich umysłach?! 

Znajdowali się w więzieniu. Ręce i nogi mieli skute łańcuchami. Drzwi 

do więzienia były wykonane z grubego żelaza. Na straży stały dzikie 

demony. Pan kazał Wasudewie wynieść Go. Jak miał to zrobić? Wasudewa 

umieścił Pana w małym koszyku i zastanawiał się, jak ma wykonać 

polecenie. Wtedy w okamgnieniu łańcuchy opadły, a drzwi same się 

otwarły. Była godzina trzecia nad ranem. Strażnicy przy drzwiach twardo 

spali, a nikogo więcej nie było w pobliżu. Wasudewa cicho wyszedł z lochu. 

Gdy szedł, trwała potężna ulewa – oznaka wielkiej radości i czystości chwili. 

Nawet chmury były w ekstazie w obliczu pojawienia się Boskości. 

Utrzymując kosz w równowadze na głowie, Wasudewa szedł w 

kierunku Gokuli. Jego drogę przecinała rzeka Jamuna. Ale co mogło stanąć 

na przeszkodzie, gdy szedł z nim sam Bóg? Przyszedł tam też Adiśesza. Rzeka 

rozstąpiła się przed nimi. W tym samym czasie Jaśoda urodziła Maję. W 

Gokuli też wszyscy spali. Wasudewa zamienił dzieci i wrócił. Wszystko to 

zostało wykonane zgodnie z boskimi instrukcjami. Nikt jednak dzisiaj w to 

nie wierzy. Nikt nie jest w stanie zrozumieć planów Boga. Rozrywki Boga 

przechodzą wszelkie pojęcie. 
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Nawet gopiki
20 na różne sposoby próbowały zgłębić Krisznę, ale na 

próżno. Potem powiedziały Mu: „Kriszno! Jesteś mniejszy od atomu i 

większy niż wszechświat. Jesteś obecny jako świadek we wszystkich 

8 400 000 gatunków żywych istot. Jak więc można by Cię poznać?” Nie ma 

niczego, czego Bóg nie mógłby dokonać. Może przemienić błoto w diamenty, 

a diamenty w błoto, ziemię w niebo, a niebo w ziemię. Musimy całkowicie 

ufać w boską moc. Bóg odsłania prawdę o sobie tym, którzy mają taką 

wiarę. 

Stosując się do polecenia Boga, Wasudewa umieścił Pana obok śpiącej 

Jaśody i wrócił do Mathury z dziewczynką. Postępowanie Boga jest 

niezwykle tajemnicze! Strażnicy więzienia obudzili się dopiero, gdy 

Wasudewa wrócił i złożył dziewczynkę w ramionach Dewaki. Dziewczynka 

zaczęła głośno płakać. O narodzeniu ósmego dziecka zaraz doniesiono Kansy. 

On w tym czasie nie spał, gdyż stale zadręczał się oczekiwaniem wieści z 

więzienia. Grzesznicy zawsze tak cierpią z powodu swoich postępków. Kansa 

jak zwykle pośpiesznie wpadł do lochu i próbował ściąć dziewczynce głowę. 

Ale dziecko wyśliznęło się z jego uchwytu, pofrunęło w górę, przemieniło się 

i jaśniało pełnią swej chwały jako Joga-maja. Maja zawołała: „Głupcze! Nie 

znasz woli Boga! Twój pogromca przeżyje gdzie indziej. Nie da się Mu 

zaszkodzić. Zrozum tę prawdę. Winaśa kale wiparita buddhi – wypaczony 

intelekt jest oznaką zbliżającej się destrukcji. Nie możesz uciec od 

przeznaczenia. Bóg jest ucieleśnieniem karja-karany – przyczyny i skutku. 

Nie zrozumiałeś prawa przyczyny i skutku.” To powiedziawszy, Joga-maja 

zniknęła. 

Od tamtego czasu Kansa zaczyna obsesyjnie poszukiwać boskiego 

dziecka. Niezdolny ograniczyć swojego poczucia „ja” i „moje,” zaczął masakrę 

wszystkich niemowląt swojego królestwa. Tysiące ludzi doznało bezmiaru 

jego okrucieństwa. Możecie spytać, dlaczego musiała dokonać się ta rzeź 

niewiniątek. Jakie grzechy popełniły te dzieci? Dlaczego Bóg potraktował je 

tak nieczule? Tego rodzaju wątpliwości mogą się rodzić. Po pierwsze, była to 

podstawa do zniszczenia demonicznych osób. Po drugie, umiera tylko ciało, a 

nie atma. Nie da się uniknąć śmierci. Po trzecie, stworzył je Pan i On je 

zniszczył – w obu przypadkach były to akty Jego woli. Nie jest łatwo pojąć 

wolę Boga. 

 

Dzieciństwo Śri Kriszny 

Kansa stopniowo zaczął kierować uwagę na Gokulę. Posyłał tam wiele 

demonów, z których wszystkie niszczył mały Kriszna. Ani jeden z tych 

niegodziwców nie wrócił żywy. W tym czasie Jaśoda, chociaż dostrzegała w 

                                                           
20 Mleczarki Brindawanu (pastwiska w pobliżu Gokuli) uważane za największe wielbicielki Pana 
Kriszny. 
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Krisznie oznaki boskości, bardzo obawiała się o jego bezpieczeństwo. Kiedyś 

przyszła ogra Putana. Przyjęła postać pięknej kobiety i zwróciła się do Jaśody 

takimi słowami: „Siostro, słyszałam, że po wielu latach urodziłaś syna. 

Jestem zaskoczona i zachwycona. Czy mogłabym go zobaczyć?” W prośbie tej 

nie było nic nadzwyczajnego. W istocie, ludzie często w takiej sprawie 

chodzą w odwiedziny. Jaśoda zaprosiła Putanę do środka niczego nie 

podejrzewając, gdyż ta przyjęła postać jednej z jej przyjaciółek. Potem 

Putana nalegała, aby pozwolić jej nakarmić dziecko. Kobiety zaczęły o tym 

dyskutować, ale w międzyczasie Kriszna zaczął pić mleko Putany. Wyssał nie 

tylko jej mleko, ale także całą siłę życiową. Putana upadła martwa. Wszyscy 

w Gokuli podziwiali nadludzkie moce niemowlęcia. 

Pewnego razu, gdy Balarama i Kriszna bawili się, Kriszna zaczął jeść 

błoto. Balarama poskarżył o tym Jaśodzie, która przybiegła na miejsce. 

Ludzie w Gokuli żyli w ciągłym strachu – bali się Kansy. Jaśoda pomyślała, 

że ziemia może być zatruta przez Kansę! Spytała: „Podobno jadłeś błoto, czy 

to prawda?” Swoimi odpowiedziami Kriszna dawał przelotne wglądy w 

swoją rzeczywistość. „Matko! Czy jestem małym chłopcem, żeby jeść błoto? 

Czy jestem obłąkany? Nie, nie. Nie jest to nawet głód. Ja nie jestem 

chłopcem.” Co Kriszna miał na myśli? Przecząc temu, czym zdawał się być, 

chciał powiedzieć: „Jestem Bogiem.” Jednak pogrążona w macierzyńskich 

uczuciach Jaśoda nie potrafiła rozpoznać boskości Kriszny. Powiedziała 

surowo: „Otwórz buzię! Chcę zajrzeć do środka.” Kriszna podporządkował się, 

a Jaśoda ujrzała w jego ustach cały wszechświat! „Czy to sen, złudzenie … co 

się dzieje? Czy jestem Jaśodą?” – zastanawiała się. Czuła się całkiem 

zagubiona. W taki sposób Kriszna pokazywał rodzicom i przyjaciołom 

przebłyski swojej boskości.  

Balarama był bardzo psotny. Zwykł kpić z Kriszny, a raczej udawać, że 

kpi, aby wszyscy dowiedzieli się o cudach Kriszny. Powiedział do Kriszny: 

„Hej Kriszno! Ty nie jesteś synem Jaśody! Matka i ojciec mają jasną cerę, a ty 

masz ciemną! Jak to wytłumaczysz?” Była to prawda – Kriszna nie był ich 

synem. Kriszna pobiegł do Jaśody i niewinnie spytał: „Matko! Oni mówią, 

że nie jestem twoim synem, ponieważ mam ciemną skórę. Powiedz mi, 

proszę, jaka jest prawda.” Nieustępliwie nalegał na odpowiedź. Jaśoda nie 

znała prawdy, więc powiedziała: „Mój drogi synu! Jesteś naprawdę moim 

synem, moim własnym” i mocno Go przytuliła. Po tym chłopiec spożył 

posiłek i odszedł. Kriszna żył jak zwykły chłopiec, zachowywał się tak jak 

gdyby o niczym nie wiedział, ale ciągle przejawiał rozmaite moce i podsuwał 

aluzje do swojej boskości. 

Imię Kriszna jest o wiele słodsze niż takie imiona jak Hari, Narajana 

czy Wisznu. Podobnie, Radha jest słodsze niż Lakszmi, Durga, Saraswati, 

Satjabhama i Rukmini. Jakie słowa najłatwiej się wymawia i są też 

najsłodsze? Kriszna-Radha! Kim są Kriszna i Radha? Kriszna to Purusza, czyli 
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Bóg, Radha zaś to prakriti, czyli przyroda, natura. Każdy kocha naturę i czci 

ją. Przyroda jest podstawą, czyli dharą, Boga, która jest tożsama z Radhą. 

Bhagawatę napisano po to, by ujawnić te boskie idee. 

Łodyga trzciny cukrowej jest niewątpliwie słodka, ale ma też twarde 

kolanka na całej długości. Czy możecie wymagać, aby trzcina ta była słodka 

wszędzie? Podobnie, mówiąc o Bogu, doświadczamy też nieprzyjemności. 

Wewnątrz czegoś dobrego znajdujecie zło. Czyny Boga są połączeniem dobra 

i zła. Szczęście nie ma wartości bez smutku. Z tego powodu zstąpienie 

awatara na świat poprzedzają straty, nieszczęścia i trudności. Dotyczy to nie 

tylko Boga, ale też ludzi. Każda osoba w swoim życiu ma dobro i zło. Nawet 

milioner ma jakieś problemy ograbiające go ze spokoju umysłu. 

 

Misterium awatarów 

Ba, nawet asceci mają zmartwienia! Wasisztha był boskim mędrcem. 

Był uosobieniem wielkości, mistrzem wszystkich boskich mocy. Ale nawet 

ten boski mędrzec czasami nie rozpoznawał boskości. Wiedział, że Rama jest 

inkarnacją Pana Narajany. Kiedyś powiedział do Daśarathy: „Królu! Nie chcę 

od ciebie niczego. W rzeczywistości nie mam potrzeby przybycia do twojego 

królestwa i zamieszkania tu w roli królewskiego kapłana. Ale wiem, że Pan 

Narajana inkarnuje się w twoim domu. Chcę Go zobaczyć, służyć Mu. Jest to 

jedyne pragnienie, które skłania mnie do pobytu w tym miejscu. Nie 

przyszedłem dla sławy, szacunku, bogactwa czy wygód.” Wasisztha sam 

potrafił zdobyć wszelkie ziemskie bogactwa samym tylko życzeniem. A 

jednak później ten wielki mędrzec uczył Śri Ramę zbioru nauk nazywanych 

Joga-wasisztha! Dlaczego Wasisztha uległ ułudzie? Stało się tak, ponieważ 

Rama zachowywał się jak normalny człowiek, tylko bardzo rzadko okazując 

swoją boskość. Zewnętrzna forma przywdziewana przez awatarów zwodzi 

każdego.  

Inny przykład. Uczeni określają muhurty, czyli pomyślne momenty, na 

ważne okazje, takie jak śluby i inauguracje projektów. Wasisztha wyznaczył 

muhurtę na koronację Śri Ramy. Po dogłębnej analizie i medytacjach 

zdecydował, że godzina 7:00 rano określonego dnia będzie 

najodpowiedniejsza na osadzenie Ramy na tronie. Ta muhurta miała 

posłużyć na koronację, a skutkowała wygnaniem! Jaka była więc jej 

skuteczność? Weźcie pod uwagę to, że nie była to zwykła muhurta 

wyznaczona przez zwykłego bramina. Wasisztha był brahmarszim
21. 

Muhurta wyznaczona przez niego nie może być błędna. Ale czy koronacja 

odbyła się? Nie. Mało tego, Rama został wygnany do lasu! Jak to się więc 

stało? Powodem jest to, że NIC NIE JEST W STANIE POWSTRZYMAĆ 

                                                           
21 Ktoś mocno utwierdzony w brahmanie (jaźni) – mędrzec najwyższego kalibru. 
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BOSKIEJ WOLI, nawet wola brahmarsziego. Rama zaplanował te zdarzenia, 

aby pokazać światu swoją boskość. 

Pamiętajcie, że jedynie wola Boga na pewno się spełni, niczyja inna. 

Bóg to sarwa sanga paritjagin – ten, który wyrzekł się wszelkich przywiązań. 

Ale istnieje jedna więź, której Bóg nie może się wyrzec: więź czystej miłości 

między Nim i jego wielbicielem. Bóg zmienia własną wolę w taki sposób, 

aby spełniła się wola jego wielbiciela. Markandeja urodził się dzięki 

błogosławieństwu Pana Śiwy, ale otrzymał tylko szesnaście lat życia. 

Powiedział do siebie: „Dostałem tylko szesnaście lat. Nie mogę ich 

zmarnować. Każdą chwilę ofiaruję Bogu. Muszę zdobyć dla siebie i rodziców 

dobrą reputację.” Bez przerwy kontemplował o Panu. Pan, zadowolony z 

czystości i miłości Markandeji, złagodził własne warunki, błogosławiąc go 

pozostawieniem na zawsze w wieku szesnastu lat! Bóg to bhakta paradhina 

– ten, który ulega swoim wielbicielom. Oto jak skuteczne jest oddanie! Nikt 

nie ograniczy potęgi wielbicieli. 

Ale współcześni wielbiciele to wielbiciele „na pół etatu.” W jednej 

chwili są wielbicielami (bhakta), a w następnej poszukiwaczami doczesnych 

przyjemności (bhukta). Są krętaczami i przebiegli. W fizycznej obecności 

Swamiego okazują skromność, a gdy są z dala, stają się kimś innym. Tego nie 

można nazwać oddaniem. Jest to hipokryzja. Oszukujecie tylko siebie, nikogo 

innego, nie mówiąc już o Bogu! Kto może Mnie oszukać? Jad bhawam tad 

bhawati (jak myślisz, takim się stajesz), jak postąpicie, takie będzie odbicie i 

oddźwięk. Mnie nikt nie zaszkodzi. Ja nikogo nie nienawidzę. Wielbiciele 

mogą myśleć, że nie lubię pewnych osób. Jest to wasza niechęć, a nie moja. 

W boskości nie ma żadnej skazy. Jest niepokalana, święta i nadzwyczaj 

czysta. Wasze serca muszą też stać się równie czyste. Ale tak nie dzieje się w 

przypadku dzisiejszych wielbicieli. Wielbiciele powinni koncentrować się na 

boskości awatara. Nie dajcie się zwieść jego ludzkim wyglądem. W jednej 

chwili myślicie „On jest człowiekiem,” a w następnej – „On jest Bogiem.” To 

człowieczeństwo awatara jest fałszywe. Jest to maja. 

Czym jest maja? Widzenie tego, co jest nierzeczywiste, jest mają. 

Zapominanie o tym, co rzeczywiście istnieje, jest mają. Zapominacie o tym, 

co widzicie i rozumiecie, a w to miejsce dajecie schronienie wątpliwościom o 

czymś nieznanym! Skupcie się na prawdziwej esencji tego Awatara, która 

jest obecna także w was. Właśnie to wcześniej mówił Sanjay Sahni – gdy 

pytacie: „Swami, czy Ty jesteś Bogiem,” odpowiedź brzmi: „Tak, jestem 

Bogiem, i ty też jesteś.” Każdy jest jakąś formą Boga. Jednakże istnieje 

pewna różnica. Tutaj (w Swamim) boskość przejawia się bez przeszkód, ale w 

was jest ukryta. 

Przed bitwą Mahabharaty Kriszna spytał Ardźunę: „Dlaczego jesteś 

tak przybity?” On odpowiedział: „Panie! Zbliża się kolosalna wojna. Wielu 
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moich przyjaciół i krewnych może zginąć.” Kriszna rzekł: „Niemądry facet! Ci 

ludzie nie są tu po raz pierwszy. Oni, tak jak my, od niepamiętnych czasów 

przechodzili niezliczone narodziny i śmierci. Ty nie jesteś zabójcą, a ich nie da 

się zabić. Twoje przywiązanie przesłania ci prawdę. Ty ani nie możesz ich 

zabić, ani dać im życia.” Ardźuna spytał: „Panie, dlaczego Ty znasz tę prawdę, 

a ja nie? Znam tylko stan obecny, a nie odległą przeszłość, o której mówisz. 

Dlaczego tak jest?” 

 

Wtedy Kriszna powiedział: „Posłuchaj Mnie uważnie. Ile 

masz lat?” 

„84” – odrzekł Ardźuna. 

Kriszna dalej pytał: „Żyłeś dziesięć lat temu, nieprawdaż?” 

„Oczywiście, mój Panie, ponieważ żyję teraz!” 

„Dobrze. A kiedy się ożeniłeś?” 

Ardźuna podał dokładną datę sprzed 60 lat. 

„Kiedy się urodziłeś?” – padło kolejne pytanie. 

„Przed 84 laty w takim a takim dniu” – odparł Ardźuna. 

„Świetnie. Teraz powiedz mi, co robiłeś trzy lata temu w 

dniu pełni księżyca w miesiącu Karttika
22?” 

„Nie pamiętam.” 

„Ale czy wtedy nie żyłeś?” 

„Oczywiście, że żyłem, Panie. Jednak nie pamiętam 

szczegółów.” 

„Zauważ, Ardźuno, że pamiętasz swój ślub sześćdziesiąt lat 

temu, ale zapomniałeś, co działo się zaledwie trzy lata 

temu. Dlaczego? Ponieważ to pierwsze zdarzenie jest dla 

ciebie ważne.” 

W taki sam sposób ludzie zapominają o boskości, gdyż nie jest ona dla 

nich ważna. Pamiętacie szczegóły ze swojego doczesnego życia, gdyż jest to 

dla was ważne. Waszym celem jest świat, dlatego rozwijacie światowe więzi. 

Nie kierujecie się ku boskości, dlatego nie możecie jej rozpoznać, mimo że jest 

waszą prawdziwą naturą. Trudno jest zrozumieć boskość awatara, którą 

przesłania jego człowieczeństwo. Czy prawdziwe jest jego człowieczeństwo, 

czy nadludzkie moce? Obie cechy są fałszywe! Ignorujcie powłokę i 

skupiajcie się na boskości – ta jest prawdziwa. 

Oto inny przykład. Pewnego dnia król Dźanaka23 odpoczywał po 

kolacji. Była przy nim królowa. Dźanaka poczuł senność. Królowa oddaliła 

obsługę. Dźanaka miał żywy sen, w którym sąsiedni królowie najechali jego 

                                                           
22 Ósmy miesiąc w hinduskim kalendarzu, na przełomie października i listopada. 
23 Król starożytnych Indii, który stał się dźiwan-muktim (wyzwolonym za życia) dzięki wykonywaniu 
swoich królewskich obowiązków z nieprzywiązaniem. Był też teściem Pana Ramy. 
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królestwo i wypędzili go do lasu. Błądził tam pozbawiony środków do życia. 

Był przygnębiony i głodny. Zaczął krzyczeć: „Jestem głodny! Jestem głodny!” 

W pobliżu ludzie jakiegoś plemienia pożywiali się ryżem. Pobiegł do nich. 

Oni podzielili się swoim ryżem, podając mu go na liściu w charakterze 

talerza. Nagle orzeł zanurkował na liść i rozsypał ryż na ziemię. Dźanaka 

wrzasnął w rozpaczy. 

W tej chwili Dźanaka naprawdę zaczął krzyczeć przez sen. Królowa 

potrząsnęła go mówiąc: „Panie, dlaczego krzyczysz?” Dźanaka zbudził się i 

popatrzył na królową, na swoje miękkie łoże i bardzo bogate otoczenie. Ale 

we śnie był wyczerpany, głodny i samotny. Rozważał tę i tamtą sytuację. 

Która była prawdziwa, ta, czy tamta? Dźanaka zaczął pytać na głos: „To jest 

prawdziwe, czy tamto?” Królową wprawiło to w zakłopotanie. „Mój panie, 

co znaczą te dziwne słowa?” – powiedziała. Ale on tylko ciągle powtarzał: 

„To jest prawdziwe, czy tamto?” 

Królowa przestraszyła się, sądząc że Dźanaka postradał zmysły. Posłała 

po mędrca Wasiszthę. Król był nieświadomy pojawienia się mędrca i dalej 

pytał: „To jest prawdziwe, czy tamto?” Wasisztha swoim boskim wglądem 

pojął sytuację i powiedział do Dźanaki: „Królu, ani to nie jest prawdziwe, ani 

tamto. Tylko ty jesteś prawdziwy. Jesteś obecny w stanie jawy i w stanie 

snu. Jeden to marzenie dzienne, a drugi – marzenie nocne. Jedno nie 

występuje w drugim, ale ty jesteś w obu. Ty jesteś prawdą.” 

Podobnie, wielbiciele widzą boskość awatara i jego człowieczeństwo, 

a potem zastanawiają się: „Boskość jest prawdziwa, czy człowieczeństwo?” 

Boskość, którą myślicie, że widzicie, nie jest prawdziwa; nieprawdziwe jest 

też człowieczeństwo. Za nimi kryje się świętość awatara. Gdy macie czyste 

widzenie, postrzegacie świętość awatara. Boskość przyciąga świętość. 

 

Świadomość ciała przyczyną przywiązania 

Wszystkie gopiki przychodziły do Jaśody i żaliły się: „Matko, twój syn 

Kriszna ukradkiem wchodzi do naszych domów, rozbija dzbany i kradnie 

masło i mleko.” Tak działo się codziennie! Jaśoda złapała Krisznę i beształa 

Go: „Nie jesz tego, co ci podaję. Chodzisz do innych domów i kradniesz. 

Rujnujesz naszą reputację. Dlaczego nie jesz masła, które ci podaję? Czy 

masło w naszym domu jest niesmaczne?” 

Jakie wewnętrzne znaczenie ma to zdarzenie? Matka podaje jedzenie z 

matczynym uczuciem. Gopiki natomiast podawały to samo jedzenie z czystą 

miłością i boskimi uczuciami! Nie masło przyciągało Krisznę, lecz czystość ich 

serc. Masło symbolizuje serca gopik, które charakteryzowała czystość, 

skupienie na jednym i bezinteresowność. Masło Jaśody to przywiązanie, a 

masło gopik – prema (miłość).  
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Istnieje różnica między miłością i przywiązaniem. Przywiązanie bierze 

się ze świadomości ciała. Miłość odnosi się do serca. Gopiki były pełne 

miłości. Teściowe mogły wrzeszczeć lub mężowie krzyczeć, ale one nie 

odpowiadały, ani nie walczyły. Nigdy o nic się nie bały. W serca miały 

głęboko wprasowaną postać Kriszny, niczym słowa wydrukowane na 

papierze. Liter nie da się oddzielić od papieru, nieprawdaż? Oto zasada 

boskiej miłości, którą musimy poważnie spróbować zrozumieć: prawdziwa 

miłość ciągle tylko daje, nigdy nie bierze. Doczesna miłość obejmuje 

dawanie i branie. Taka jest różnica między miłością przyziemną i boską. Bóg 

nigdy nie pragnie czy bierze czegokolwiek – tylko daje; jest to coś jak ruch 

jednokierunkowy. Ale wy dajecie i bierzecie, przychodzicie i odchodzicie. 

Dlatego też Śankaraćarja powiedział: 

 

Punarapi dźananam punarapi maranam  
Punarapi Jananidźathare śajanam. 

Kolejne narodziny, kolejna śmierć,  
by znów zaczynać życie w łonie matki. 
 
Bhadźa Gowindam, bhadźa Gowindam 

Gowindam bhadźa mudhamate 
Samprapte sannihite kale 
Nahi nahi rakszati dukrinkarane. 

Śpiewaj o chwale Gowindy, wypowiadaj imię 
Gowindy. Nierozumny, powinieneś ciągle wymawiać 
imię Pana. Nie będzie to możliwe, gdy śmierć zapuka 
do twych drzwi. Recytowanie reguł gramatycznych 
nie uratuje cię. 

 

Wyśpiewujcie chwałę Boga bez przerwy. Nie ograniczajcie się do 

„gramatycznych reguł,” tj. utożsamiania się z ciałem. Oto prawdziwe 

wielbienie, prawdziwa wiara. Jeśli wasze ciało jest waszym celem, a wy 

niczym papuga tylko powtarzacie „Bóg, Bóg,” osiągniecie tylko ciało, a nie 

boskość. Tego rodzaju „pomyłek” w odniesieniu do awatara jest wiele. W 

przypadku każdego awatara brakowało ludzi z niezmąconym widzeniem 

jego rzeczywistości. Nawet Sapta Riszi nie byli wyjątkiem! Rozpoznawali 

Ramę, ale od czasu do czasu nachodziły ich wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ 

oni mimo wszystko posiadali też ślady utożsamiania się z ciałem. 

Utożsamianie się z ciałem jest podstawową przyczyną ułudy. 

Zapomnijcie o ciele i patrzcie do wnętrza. Dlaczego nasi starożytni mędrcy 

porzucali miasta i decydowali się na samotne życie w lasach? Ponieważ 

stosowali się do pierwszego warunku rozumienia Bhagawaty: tjadźa 

durdźana sansargam (porzuć towarzystwo ludzi niegodziwych). Opuszczali 

ludzi przesiąkniętych utożsamianiem z ciałem. Czy żyjecie w domu, czy w 
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lesie, oddanie jest to samo. Ale w lesie na pewno można uniknąć złego 

towarzystwa. Nasi mędrcy odchodzili do lasów, mając na uwadze ten czysty 

cel. 

Aby osiągnąć boskość, wyrzeknijcie się złego towarzystwa. Potem 

szukajcie dobrego. Dzień i noc prowadźcie dobre działania. I na koniec: 

rozróżniajcie między tym co przelotne i tym co wieczne. Gdy uczniowie i 

studenci będą pamiętać o tych czterech nakazach, będą mogli dokonać 

wszystkiego, co zechcą! 

Bhagawata to nie tylko relacja o Awatarze Krisznie. W tym świętym 

piśmie wyróżniają się wspaniałe przykłady dokonań świętych wielbicieli, 

takich jak Dhruwa czy Prahlada. Jeśli uważnie przyjrzymy się tym 

wielbicielom, dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć. Posiadali oni 

absolutną wiarę w Boga. W owych starożytnych czasach ich niezachwiana 

wiara przyniosła im wspaniałe przeżycia z Bogiem. Dzisiaj nie mamy takiej 

wiary, a jeśli ją mamy, nie jest stała. Powinniśmy eliminować chwiejność 

umysłu i pozostawać stałym niezależnie od okoliczności. 

Wasudewa jest świetlanym przykładem niezachwiania. Oddał swoje 

pierwsze dziecko Kansy tylko po to, by dotrzymać słowa! Czy dzisiaj 

jakikolwiek ojciec tak postąpi? Nigdy! Król Hariśćandra pracował na 

cmentarzu; aby trzymać się prawdy, sprzedał nawet własną żonę. Jego syn 

umarł, a on sam stracił królestwo. Mimo to nie uległ nieprawdzie. 

Satjannasti paro dharmah – nie ma dharmy (prawości) wyższej niż prawda. 

Nigdy nie wycofujcie się z danego słowa. Jeśli to zrobicie, całe wasze 

wielbienie, medytacje i ofiary pójdą na marne. Bóg nie patrzy na wasze 

zewnętrzne działania, a tylko na serce. Bóg jest bhawa-prija (miłośnikiem 

uczuć). Lubuje się w wewnętrznych uczuciach. Wy jesteście bahja-prija 

(miłośnikami rzeczy zewnętrznych). Łakniecie tego, co jest na zewnątrz. 

 

Pochodzenie Bhagawaty 

Uczniowie i studenci! Młodość to okres cechujący się niestałością. 

Młodzież może stać się ofiarą rozmaitych pomyłek. Ale jest to też złoty okres 

w życiu. Jest to święty etap życia. Już teraz musicie osiągnąć stałość. 

Rozwińcie niezachwianą wiarę w Boga i usuńcie niestałość umysłu. Wtedy 

dobrze przeżyjecie życie. Na tym świecie nie ma nic trwałego. Świat ten 

nazywa się dźagat. Dlaczego? Jego naturą jest dźa (przychodzenie) i gat 

(odchodzenie) – narodziny i śmierć, tworzenie i destrukcja, radość i smutek. 

Ale boskość ani nie przychodzi, ani nie odchodzi. Wjasa nadał temu 

boskiemu pierwiastkowi pisemną postać – formę świętego pisma 

Bhagawaty. 

Wjasa skomponował zarówno Mahabharatę, jak i Bhagawatę. Za 

swoją wielkość otrzymał miano śloka data – dawcy boskich wersetów. Bóg 
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to loka data – dawca samego świata. Chociaż Wjasa napisał tak wiele ślok, 

nie opuściła go śoka (smutek). Dlaczego? Komponując Mahabharatę, opisał 

walkę między siłami dobra i zła. Jak myślicie, takimi się stajecie. 

Wyobrażając sobie Durjodhanę i Duhśasanę, Wjasa sam się splamił. O 

jakimkolwiek „działaczu” kontemplujecie, jego działania wstępują do 

waszego umysłu. Dlatego Narada poradził Wjasie: „Dotąd pisałeś 

Mahabharatę. Skomponowałeś ten epos, ale po drodze zbrukałeś swoje 

serce. Myślałeś zarówno o dobrych, jak i o złych postaciach. Teraz pisz tylko 

o dobrych.” 

Wedy mówią: Tat twam asi (Owym jesteś ty), Jad bhawam tad 

bhawati (jak myślisz, takim się stajesz). Gdy stale myślicie o błędach innych, 

to zło wstępuje w was. W jaki sposób? Gdy macie w ręce aparat 

fotograficzny, w którąkolwiek stronę się zwrócicie i pstrykniecie zdjęcie, 

dostaniecie odpowiedni obraz. Wasze ciało jest jak ten aparat. Wasz wzrok 

jest w nim soczewką, serce – błoną filmową, myśli tworzą scenerię, a intelekt 

stanowi migawkę. Korzystając z intelektu, przyjmujcie do serca tylko te 

wrażenia, które są duchowe. Gdy myślicie o złu, odciska się ono na sercu. Nie 

dopuszczajcie złych myśli. 

Narada mówił dalej: „Tak długo przedstawiałeś złe postępki 

Kaurawów, to jak nękali i oszukiwali Pandawów. Wyzbądź się grzechów 

Kaurawów. Wyzbądź się też moralnych zachowań Pandawów. Brahmawid 

brahmajwa bhawati (ten, kto pozna brahmana staje się brahmanem). Myśl 

o Panu, a staniesz się Nim. Gdy pisałeś Mahabharatę, myślałeś o prakriti 

(przyrodzie, stworzeniu), a nie o Puruszy (Bogu). Dlatego wstąpiły w ciebie 

niepokoje bożego stworzenia. Od jutra opisuj tylko Pana, jego rozrywki i 

cechy. Bez wątpienia odzyskasz spokój.” W ten sposób zaczęło się pisanie 

Bhagawaty. 

Musimy doświadczyć przynajmniej ułamka czystych uczuć Wjasy. 

Najpierw musi nastąpić oczyszczanie umysłu. Czysty umysł zapewnia łatwą 

wizję Boga. Bhagawata jest zapisem przeżyć wielbicieli, ich błogości i 

bliskich związków, jakie łączyły ich z Panem – wszystko to musimy sobie 

przyswoić. 

Jakich relacji z Bogiem powinniśmy chcieć? Jakie postawy skutkują w 

jakich relacjach? Zastanawiajcie się nad tymi sprawami. Jeśli na takie pytania 

nie znajdziecie odpowiedzi teraz, później będziecie żałować. Dokładajcie 

starań, aby dowiedzieć się wszystkiego. Świadomość to życie. Musicie 

wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Wtedy obierajcie dobro, a wyrzekajcie się 

zła. 

 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Gowinda Kriszna dżej, 

Gopala Kriszna dźej, Gopala Bala Bala Radha Kriszna dźej.”] 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

41 

4. Nabhaga, Naabhaaga i Ambarisza 

Pradosze dipakaśćandrah 

Prabhate dipako rawih 

Trajlokje dipako dharmah 

Suputrah kuladipakah 

Księżyc zapewnia światło wieczorem, 

Słońce daje światło rano, 

Dharma jest światłem trzech światów, 

Dobry syn jest światłem rodziny. 

 

 

Istnieją dwa rodzaje nocy: z pełnią księżyca i z nowiem. Na ogół 

ciemności się nie pragnie. Ale są ludzie, tacy jak złodzieje i niegodziwcy, 

którzy rokoszują się nią. Ciemność sprzyja złym myślom i ułatwia grzeszne 

zachowania. Dlatego nazywa się ją rakszasa kalam – czas demonów. Noc 

charakteryzuje tamo-guna. Dlatego spokojni i prawomyślni ludzie nie 

tęsknią za ciemnością.  

 

Pradosze dipakaśćandrah 

Księżyc w pełni jest jasny i piękny. Każdy oczekuje pełni. Jej oglądanie 

inspiruje poetów do pisania wierszy, a dzieci radośnie bawią się w jej 

chłodnym świetle. Księżyc nazywa się ćandra-mama – wuj księżyc. Jest 

wujkiem dla dzieci, dla rodziców, dla dziadków – dla wszystkich. Tak więc, 

światło ma wiele zastosowań. Sprzyja ono świętym myślom. 

 

Prabhate dipako rawihi 

Słońce i Księżyc podtrzymują świat. Bez Słońca nie może być życia. 

Słońce daje nam światło, pory roku, deszcze i pożywienie. Dobroczynne 

promienie Słońca leczą wiele chorób. Ze światła słonecznego można 

wygenerować nawet elektryczność. 

 

Trajloke dipako dharmah 

Trzecim źródłem światłości jest dharma. Dharma oznacza „to, co 

wiąże.” Ogranicza nas, pomagając kroczyć właściwą ścieżką i wypełniać 

obowiązki. Dharma ustanawia normy postępowania ludzi względem siebie, 

względem społeczeństwa itd. Ludzkim wartościom pozwala kwitnąć. Gdy 

dharma podupada, cierpią na tym ludzkie wartości, a to z kolei oznacza ruinę 

życia. Kraj bez dharmy to kraj demonów. Dharmo rakszati rakszitah – 

dharma chroni tych, którzy chronią ją. Dlatego trzymanie się prawdy i 
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dharmy jest dzisiaj dla uczących się najważniejsze. Wedy mówią: Satjam 

wada, dharmam ćara – mów prawdę, przestrzegaj prawości. Jest to wielka 

spuścizna po naszych starożytnych przodkach. Satja i dharma stanowią 

jedyne prawdziwe skarby Bharatijów. 

 

Suputrah kula dipakah 

Pełne cnót dziecko sprawia, że cała rodzina jaśnieje. Nawet jedna 

prawomyślna osoba zapewni rodzinie dobre imię. Jedno pnącze jaśminu 

roztacza czarujący zapach na cały las. Gdyby w każdym domu był chociaż 

jeden prawy człowiek, świat jaśniałby pomyślnością. Nie ma pożytku z 

posiadania nawet dużej liczby dzieci bez cnót. Tej prawdy uczy także 

Mahabharata. Dhritarasztra miał stu synów, ale nie przynieśli oni korzyści 

ani jemu, ani jego królestwu. Mędrzec Śuka nie miał dzieci, a jednak zawsze 

promieniał błogością! Dlatego niemądre jest radowanie się z narodzin syna. 

Ojciec nie poczuje szczęścia z samego urodzenia się syna. Rodzice 

doświadczają radości tylko wtedy, gdy ich dzieci wykazują pobożność i 

zasłużą sobie na niesplamioną reputację. Wśród dzisiejszych uczniów i 

studentów potrzebujemy suputr, czyli dobrych synów. Kto jest dobrym 

synem? Czy to ktoś z dobrym nosem, dobrymi oczami i dobrym ciałem? Nie. 

Dobry jest tylko syn o czystych cechach. Niezależnie jak chłopiec jest 

przystojny, bez cnót jest tylko paskudny. 

 

Historia Naabhaagi 

Bhagawata zawiera opowiadanie o królu Nabhadze. Miał on wielu 

synów, a jednym z nich był Naabhaaga. 

Naabhaaga był wielkim uczonym. Wstąpił do gurukuli
24, aby 

opanować różne dziedziny wiedzy. Był ideałem ucznia. Cały swój czas i ciało 

poświęcał zdobywaniu wykształcenia. W swoim oddaniu nauce zapomniał 

nawet o własnych rodzicach! Uważał, że edukacja jest klejnotem życia. Zdał 

sobie sprawę z potęgi prawdziwej wiedzy i postanowił spędzić swoje życie 

na jej zdobywaniu. 

Większość życia spędził w gurukuli. Z czasem jego ojciec Nabhaga 

zestarzał się i postanowił podzielić swoje bogactwo między synów. Rozdał 

wszystko synom, ale zapomniał o Naabhaadze, gdyż ten był ciągle 

nieobecny z racji nauki. Po skończeniu nauki Naabhaaga wrócił do domu. 

Zobaczywszy swoich braci rządzącym królestwem, spytał ich: „Bracia, gdzie 

jest mój udział w spadku?” Oni odpowiedzieli: „Ojciec nie zostawił ci nic w 

                                                           
24 Gurukula – starożytna pustelnia-szkoła, gdzie uczniowie ze wszystkich środowisk żyli jako równi 
swojemu guru (nauczycielowi) i zdobywali świeckie i duchowe wykształcenie. 
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spadku. Ale jeszcze nie zdecydowaliśmy, co zrobić z samym ojcem. Możesz 

wiec wziąć go jako swój udział.” 

Naabhaaga miał wysokie wykształcenie. Uznawał szacunek należący 

się ojcu, więc powiedział: „Ojciec mi wystarczy.” Zgodnie ze świętą kulturą 

Indii Matri Dewo bhawa, pitri Dewo bhawa – matka i ojciec są równi Bogu. 

Śri Rama poświęcił całe swoje życie, aby dotrzymać słowa danego przez jego 

ojca. Podobnie postąpił Naabhaaga; powiedział: „Mój ojciec jest moim 

prawdziwym bogactwem” i poszedł do ojca. Do Nabhagi powiedział: „Drogi 

ojcze, jak bracia mi powiedzieli, ty jesteś moim bogactwem.” 

Ojciec odrzekł: „Drogi synu, nie mam własności. Ale powiem ci, jak 

zdobyć bogactwo. Mędrzec Angiras odprawia jadźnię. Odprawiać takiej 

jadźni nie ma prawa nikt inny na całym świecie. Do pomyślnego jej 

zakończenia wymagane są dwie mantry. Ritwicy
25 prowadzą tę jadźnię od 

bardzo dawna, ponieważ nie wiedzą jak ją zakończyć. Te dwie mantry są 

twoim prawdziwym bogactwem. Ja ich cię nauczę. Pójdziesz tam i 

wyrecytujesz je.” 

Zawsze posłuszny Naabhaaga udał się na miejsce jadźni. Spotkał się z 

mędrcem Angirasem i powiedział: „Mogę wyrecytować mantry, które 

zakończą tę jadźnię.” Tak też uczynił i jadźńa została pomyślnie zakończona. 

Angiras docenił wkład Naabhaagi, mówiąc: „Drogie dziecko, teraz odchodzę 

do Wajkunthy26. Ciesz się całym bogactwem zebranym na tę ceremonię.” 

Gdy wszyscy odjechali, Naabhaaga zaczął zbierać cenności. Wtedy 

podszedł do niego ciemnoskóry człowiek i utrzymywał, że to jemu one się 

należą. Powiedział: „Jestem Rudra27. Zgodnie z boskim nakazem cenności 

pozostawione po jadźniach należą do mnie.” Naabhaaga odpowiedział z 

szacunkiem: „Ty masz swoje prawo i ja mam swoje. Znajdźmy kogoś 

trzeciego, aby rozstrzygnął ten spór.” 

Poszli do Nabhagi, który był mistrzem wszystkich świętych tekstów. 

Ten rozważył sprawę i wydał opinię na niekorzyść swojego syna. Naabhaaga 

upadł do stóp Rudry i prosił o wybaczenie swojego niesłusznego roszczenia. 

Rudrze spodobało się poczucie sprawiedliwości Naabhaaki, jego 

prawomyślność i oddanie ojcu. Obdarowując go całym bogactwem, Rudra 

powiedział: „Synu, twoje cnoty rzucają światło na cały świat. Jestem 

zadowolony z twoich idealnych przymiotów. Nigdy nie spotkałem takiego 

ucznia, jak ty.” Pobłogosławił mu, aby długo rządził królestwem, a także 

przekazał mu najtrwalsze bogactwo – atma widję (wiedzę o atmie). 

                                                           
25 Recytatorzy wedyjskich mantr. 
26 Wajkuntha – miejsce zamieszkania Pana Wisznu. 
27 Jedna z postaci Pana Śiwy. 
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Naabhaagę ogarnęła błogość. Stał się najbogatszym wśród królów dynastii 

Ikszwaku28. 

 

Historia Ambariszy 

W stosownym czasie Naabhaadze urodził się syn nazwany Ambarisza. 

Przedstawiona w Bhagawacie historia Ambariszy jest prześwięta. Zdobył on 

wysokie wykształcenie. Poddanych obsypywał szczęściem, traktując ich jak 

własne dzieci. Dla niego byli oni częścią jego ciała, a Pan był jego sercem. 

Wierzył, że król z poddanymi jest związany tak jak głowa z ciałem. 

Doczesne doświadczenia są jak marzenia senne. Nic nie jest trwałe. 

Anitjam asukham lokam – świat jest tymczasowy i nieszczęsny. 

 

Mata nasti, pita nasti, nasti bandhu sahodarah, 

Artham nasti, griham nasti, tasmat dźagrata dźagrata. 

Matka, ojciec, rodzeństwo, bogactwo, dom 

– wszystko to jest nierzeczywiste, uważaj więc, uważaj! 

 

Wszystkie relacje mają związek z ciałem. Opierają się na przywiązaniu, 

a nie na miłości. Przywiązanie to zniewolenie. Mimo, że bardzo dobrze o tym 

wiemy, ciągle ulegamy pragnieniom i popadamy w niewolę. Ambarisza 

zrozumiał to bardzo wcześnie w swoim życiu. Postanowił, że będzie chciał 

tylko bliskości Boga, a nie doczesnych przywiązań. 

Kiedyś mędrcy Wasisztha i Gautama polecili królowi Ambariszy 

odprawienie jagi aśwamedha
29. Wielu królów z powodzeniem 

przeprowadziło tę samą jagę, ale żaden w żadnej epoce nie zrobił tego tak 

jak Ambarisza. Ten zrobił to z rozmachem, rozdając krowy, ziemię, złoto i 

inny artykuły – artykuły, jakich ludzie dotąd nigdy nie widzieli, ani nawet o 

nich nie słyszeli. Podczas jadźni Ambarisza skupił się tylko na Panu 

Narajanie, tak że zapomniał o swoim królestwie, a nawet o własnym ciele. 

Na koniec obrządku pojawił się sam Pan Narajana i podarował Ambariszy 

ćakrę Sudarśana. 

Co się rozumie pod pojęciem Sudarśana? W powszednim sensie jest to 

dysk posiadający moc i służący za broń. Duchowo sudarśana znaczy „dobre 

widzenie” – zdolność widzenia wszystkiego w prawdziwym świetle. 

Uzbrojony w takie błogosławieństwo Sudarśany, Ambarisza mógł cieszyć się 

światem i pokonywać wszystkie trudności w swoim życiu. Nie miał 

zmartwień, cierpień ani pragnień. Całym sercem skupiał się na Panu. 

                                                           
28 Dynastia wielkich królów starożytnych Indii. 
29 „Ofiara konia” – wedyjska ceremonia odprawiana przez królów pragnących pokazać swoją 
wyższość nad innymi królami. W symbolicznym znaczeniu, jak wyjaśnia Swami, niespokojne błądzenie 
konia odpowiada rozbieganiu umysłu. Obrzęd ten ma służyć osiągnięciu stałości umysłu. 
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Jakiś czas później za radą mędrca Wasiszthy Ambarisza odprawiał 

wratę Dwadaśi – dwunastomiesięczne ślubowanie. Po 12-miesięcznym 

przestrzeganiu pewnych przyrzeczeń miał postować w dniu poprzedzającym 

zakończenie wraty. Post miał być przerwany w ustalonym czasie następnego 

dnia, tuż przed upływem pełnego roku. Po zaspokojeniu własnego głodu 

miał też karmić poddanych. Tak przewidywały warunki ślubowania. 

W ostatnim dniu Ambarisza szykował się do przerwania postu. Wtedy 

niespodziewanie zjawił się mędrzec Durwasa. Ambarisza przyjął go z 

honorami. Durwasa powiedział: „Królu, nikt na świecie nie wypełnił takiego 

ślubowania. Dostąpisz wielkiej chwały. Twoje królestwo zawsze będzie 

doświadczać pokoju i obfitości.” Ambarisza odrzekł: „Swami, musisz przyjąć 

dzisiaj moją gościnę.” On odpowiedział: „Z przyjemnością. Ale daj mi trochę 

czasu. Pójdę nad rzekę, wykąpię się i odprawię codzienne modlitwy.” To 

powiedziawszy, Durwasa ze swoją świtą poszedł nad rzekę. 

Gdy powrót Durwasy opóźniał się, Ambarisza zaczął się martwić. 

Dlaczego? Z jednej strony, etykieta gospodarza wymagała, aby nie jadł zanim 

nie poda pożywienia gościowi. Z drugiej, reguły wraty Dwadaśi nakazywały, 

aby Ambarisza zaczął jeść zanim nadejdzie pomyślna chwila zakończenia 

pełnego roku trwania wraty, która właśnie nadchodziła. Tak jak wcześniej 

bardzo był spokojny, tak teraz bardzo martwił się. Wasisztha zasugerował, 

aby na usta przyjął kilka kropli wody z tulsi
30, czym przerwie swój post i nie 

złamie procedur wraty. 

Durwasa wrócił po pomyślnym momencie zakończenia wraty. Odgadł 

postępek Ambariszy i powiedział: „Ambarisza, jesteś zaślepiony pychą!” Ten 

spytał: „Godny czci mędrcu, czym zawiniłem?” Durwasa rzekł: „Jak śmiesz 

zachowywać się jak niewiniątko? Zapraszasz mnie w gości, a potem jesz, 

zanim podasz mnie! Czy nie jest to naruszenie zasad gościnności? Jestem 

maharszim
31, a nie zwykłym gościem! Nie powinieneś mnie obrażać!” 

Ambarisza pokornie, ale odważnie, utrzymywał, że jest niewinny. Jednak 

Durwasa był nieugięty. Wyrwał włos z głowy i za pomocą mantry napełnił 

go mocą. Po tym pojawiła się demonica i uniosła miecz, zamierzając zabić 

Ambariszę. W tej samej chwili pojawiła się ćakra Sudarśana i zgładziła 

demonicę. Następnie ta broń Pana skierowała się na mędrca Durwasę. 

Durwasa uciekł. Ćakra Sudarśana goniła go przez lasy, rzeki, pustynie, 

równiny, miasta – wszędzie. Durwasa ciągle biegł. W końcu schronił się w 

Brahma-loce, miejscu zamieszkania Pana Brahmy. Brahma powiedział: 

„Jestem bezradny. Nie mogę przeciwstawiać się potędze Pana Narajany. 

Jestem sługą Pana. Ode mnie niczego nie otrzymasz.” 

                                                           
30 Bazylia, roślina święta dla Hindusów. 
31 Wielki mędrzec. 
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Następnie Durwasa uciekł do Kajlasy, domu Pana Śiwy. Pan Śiwa 

wypowiedział podobne słowa: „Nie mam prawa przeciwstawiać się woli 

Narajany. Nie mogę ci pomóc.” Wtedy Durwasa pobiegł do samego Pana 

Narajany. Pan powiedział: „Mędrcze! Czy nie dostrzegasz mojej bezradności? 

Mogę być wszechmocny, ale jednych więzów nie mogę zrywać – tych z 

wielbicielami, którzy dla Mnie wyrzekli się wszystkiego. Zawsze poddaję się 

moim wielbicielom. Ambarisza jest jednym z takich wielbicieli. On wyrzekł 

się wszystkiego i pragnie tylko Mnie. Nie mogę wyprzeć się takiego oddania. 

Potęga miłości (prema śakti) moich wielbicieli jest większa niż potęga mojej 

woli (iććha śakti)! Nie mogę ci nijak pomóc. Ale proponuję rozwiązanie. 

Poproś Ambariszę o przebaczenie.” 

Zgodnie z poradą Pana Wisznu, Durwasa wrócił do Ambariszy i upadł 

mu do stóp. Wyrzeczenia i moce Durwasy były niezrównane. Wyobraźcie 

sobie, jak tak wielki mędrzec upada do stóp króla! Ambarisza był zaskoczony 

i zażenowany. Powiedział: „Wielki mędrcze! Dokonałeś niezwykłych 

wyrzeczeń i posiadasz wielką mądrość. Proszę, nie kłaniaj się do stóp 

zwykłego człowieka, jakim jestem.” Durwasa odpowiedział: „Kierowany 

pychą, wypowiedziałem do ciebie surowe słowa. Nie rozpoznawszy twojego 

szczerego oddania, sprawiłem, że cierpiałeś. Wybacz mi.” Wtedy Ambarisza 

pomodlił się w imieniu Durwasy: „O Panie Wisznu. Jesteś ucieleśnieniem 

miłości i współczucia. Jesteś wszechwiedzący i wszechmocny. Proszę, wybacz 

błąd tego mędrca.” Dopiero wtedy ćakra Sudarśana przestała prześladować 

mędrca. 

 

Pan jest sługą 

Jakie wewnętrzne znaczenie ma ta historia? Pan jest sługą swoich 

wielbicieli. Jest on ostatecznym autorytetem w każdej sytuacji, z wyjątkiem 

stosunku do swojego wielbiciela! Moce Pana są dobroczynne dla wielbicieli, 

a niszczycielskie dla ludzi niegodziwych. Mówi o tym życie Hanumana. Był 

on pokorny przed Ramą, a agresywny w stosunku do Rawany. Cnota, dobre 

zachowanie i wyrzeczenie to tylko różne strony oddania. 

Ambarisza był panem nie tylko w swoim królestwie, ale także na polu 

oddania. Jego oddaniu musieli pokłonić się nawet Brahma, Wisznu i Śiwa! 

Dobroczynne skutki oddania są awang manasa goćaram (wykraczające poza 

zasięg umysłu) – nie do wyobrażenia. W tym wieku kali ludzie nie rozumieją 

oddania. Myślą, że oddanie ogranicza się do wielbienia, bhadźanów i 

uroczystych ślubowań. Postać Boga powinna być odbita na waszym sercu 

niczym słowa na papierze. Nie może być żadnego rozróżnienia między wami 

i Bogiem. Tak głęboka wiara jest dzisiaj rzadkością. Oczy Ambariszy widziały 

tylko Narajanę, jego uszy słyszały tylko imię Pana, jego stopy podchodziły 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

47 

tylko do Pana, a jego ręce zawsze były zajęte oddawaniem czci. Boska 

promienność biła ze wszystkich jego zmysłów. 

Nabhaka, Naabhaaka i Ambarisza – dziadek, ojciec i syn – wszyscy trzej 

mieli wysokie wykształcenie. Jakiego rodzaju edukację nabyli? Nie świecką, 

lecz atma widję
32! Kriszna powiedział: Adhjatmika widja widjanam – 

prawdziwa wiedza to wiedza o Jaźni. Różne dziedziny doczesnej wiedzy 

stanowią małe strużki, które zlewają się z oceanem atma widji. Nadinam 

sagaro gatih – przeznaczeniem wszystkich rzek jest ocean. Ambarisza zasłużył 

na ochronę Pana tylko dzięki temu, że nabywał wiedzę duchową równolegle 

z doczesną. Potrafił przeciwstawić się klątwie mędrca. Taka klątwa jest 

normalnie nieodwołalna. A Ambarisza zdołał upokorzyć nawet mędrca o 

takim statusie, jaki reprezentował sam Durwasa! 

Nic na świecie nawet nie zbliża się do potęgi oddania. Ale głupcy są na 

nie ślepi. W istocie, ktoś kto rozpoznał potencjały oddania nie jest w stanie 

oddalić się z tej ścieżki ani na chwilę. Nawet nektar może mieć ślady goryczy, 

ale oddanie to tylko słodycz, słodycz i jeszcze raz słodycz. Granicą tej 

słodyczy jest premamritam, czyli nektar oddania. To premamritam 

występuje tylko między Bogiem a wielbicielami. Wszystkie inne związki 

opierają się na przywiązaniu. Miłość i przywiązanie znajdują się na 

przeciwstawnych biegunach. Ludzie mówią do Swamiego: „Kocham cię, 

kocham cię, kocham cię.” Czym jest miłość? Oni tego nie wiedzą. 

 

Służba 

Wcześniej Chatterji mówił o pomocy. Uczniowie i studenci nawet nie 

mają pojęcia, co pomoc znaczy. Powtarzają tylko „Zawsze pomagaj, nigdy nie 

rań.” Pomoc oznacza udzielanie pomocy, ale jakiego rodzaju, gdzie, komu i 

jak? Musimy to dobrze zrozumieć. Bhagawata mówi: Dobroczynność musi 

opierać się na prawie ubiegania się o nią. Nie pomagajcie każdemu, w 

każdym czasie i wszędzie. Przed podjęciem akcji musicie ocenić „Komu 

pomagam i jak? Jaki będzie skutek tego działania?” Nie możecie dawać noża 

złemu człowiekowi, ani złotego pucharu dziecku. Ta druga strona musi 

zasługiwać na pomoc. W przeciwnym wypadku pomoc może zamienić się w 

szkodę. Kiedy powinniście pomagać? Gdy widzicie kogoś cierpiącego, 

poczujcie to w sercu. Poczujcie ich ból i usłużcie, jeśli sytuacja ta chwyta was 

za serce. To znaczy, pomóżcie pod tym względem, który wywołuje w was 

współczucie. Możecie zdecydowanie pomagać w sytuacji, gdy wielu ludzi 

może na tym skorzystać. Pomoc nie jest tylko dla pojedynczych osób. 

Powinna odnosić się do społeczeństwa, a nawet do świata. 

Dzisiaj rano Ashok Singhal mówił o znaczeniu służby. Czym jest 

służba? Ludzie mówią, że znaczy ona wykonywanie „dobrej pracy.” Nie 

                                                           
32 Atma widja – wiedza o Jaźni. 
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myślcie o sewie jako dobrej pracy. Nawet postawa „Wykonuję dobrą pracę 

dla innych” nie jest właściwa. Właściwe nastawienie to podchodzenie do 

służby jako „pracy Boga”! Prawdziwą sewą jest traktowanie wszystkich 

działań jako pracy Boga. 

 

Na tapamsi na tirthanam 

Na śastranam, dźapa nahi 

Sansara sagarodgara  

Sadźdźana sewanam wina.  

Nie wyrzeczeniami czy pielgrzymkami, 

Nie studiami świętych pism czy powtarzaniem imienia, 

Jedynie służeniem ludziom pobożnym i potrzebującym 

Można przekroczyć wzburzony ocean sansary. 

 

Pomagajcie tylko ludziom pobożnym i potrzebującym. Gdy ktoś bije 

kogoś innego, czy pomożecie mu w biciu? Zawsze rozróżniajcie zanim ruszycie 

do pomocy. Ktoś prosi was o pieniądze. Musicie spytać go, dlaczego chce 

pieniędzy. Gdy powie, że jest głodny, dajcie mu jedzenie, a nie pieniądze. 

Jego prawdziwą potrzebą jest pożywienie. Osobie, która upiera się przy 

pieniądzach, nie należy pomagać. Gdy komuś jest zimno, dajcie mu ciepłe 

okrycie. Gdy jest chory, dajcie lekarstwo. Ale nie dawajcie pieniędzy. 

Dlaczego? Wyda je na napoje wyskokowe, wróci do domu i pogrąży siebie i 

rodzinę w nieszczęściu. Dając takiemu komuś pieniądze, nie pomagacie mu, 

lecz szkodzicie! Zawsze zastanawiajcie się, komu powinniście pomóc, kiedy, 

gdzie i jak. Wtedy będzie to prawdziwa sewa. 

Ludzie myślą: „Ja daję, on bierze.” To nie jest sewa. Swego czasu 

pewien człowiek postanowił prowadzić sewę. Powiedział do siebie: „Jestem 

służącym. Właśnie dlatego służę.” Boskość obecna w służeniu nie jest obecna 

w autorytecie, w hierarchii ważności. Modlił się: 

 

Dasanudasudanu kawalenu ra, 

Dasulaku sewane ćejawale ra. 

Panie! Pozwól mi być sługą twoich sług, 

Chcę zajmować się służeniem twoim sługom. 

 

Jaki jest tego sens? Celem służby jest stłumienie egoizmu. Egoista nie 

może służyć, a prawdziwy sługa nie ma ego. Podchodźcie do służby w takim 

duchu. Nic nie przewyższa służby. Powinniśmy rozwijać pokorę. Władza i 

autorytet nie trwają wiecznie. Bogactwo może w każdej chwili zniknąć. Ale 

cnoty są trwałe. 
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Gdy Hanuman wstąpił na Lankę, wszystkie tamtejsze demony 

intrygował jego wygląd. Wcześniej nigdy nie widziały małpy. Dlaczego? 

Przypomnijcie sobie, że Lanka była ze wszystkich stron otoczona morzem, a 

która małpa może przekroczyć ocean? Gdy zaskoczone demony gapiły się na 

Hanumana, on śmiał się i płatał figle. Jeden z nich spytał: „Hej, kim jesteś?” 

On odpowiedział: Daso’ham kauśalendrasja (jestem sługą pana Kośali) – 

Pytasz kim jestem? Jestem sługą Ramy. Hanuman nie powiedział: „Jestem 

pełnym cnót, silnym i oddanym synem boga wiatru,” ani nic podobnego. 

Hanuman zawsze z powodzeniem wykonywał zadania powierzone mu przez 

Ramę dzięki temu, że był pokorny. Aby wypełnić polecenia Boga, najpierw 

musimy pozbawić mocy nasze ego. Powinniśmy okazywać pokorę. Nie tylko 

wyrażać ją, ale okazywać w praktyce. 

Ludzie myślą: „Jestem bardzo wykształcony, bardzo inteligentny, 

bardzo wpływowy.” Jak długo przetrwa autorytet i władza? Z przejściem na 

emeryturę wasze wpływy znikają jak śnieg w letni dzień! Świat widział 

królów i władców, jeden większy od drugiego. W Indiach panowało wielu 

władców. Gdzie oni są dzisiaj? Bogactwo i władza są przelotne, ale cnoty 

trwają. Od kiedy zmarł Ambarisza upłynęły tysiąclecia, ale jego charakter 

wysławia się w śpiewach na całym świecie do dzisiaj. Tak więc, gdy 

jaśniejemy cnotami, stajemy się godni nieśmiertelnej sławy. Doczesne 

radości są jak przelotne chmury. Ambarisza rozumiał tę prawdę. Na tym 

świecie nic nie daje szczęścia czy spokoju. Szczęście i spokój są związane 

wyłącznie z bliskością Boga. Król Tańdźawuru chciał darować Tjagaradźy 

bogactwa. Tjagaradźa śpiewał: 

 

Nidhi ćala sukhama, Iśwara sannidhi ćala? 

Nidźamuga telupumu manasa! 

Co daje szczęście – bogactwo, czy bliskość Boga? 

Szczerze powiedz mi umyśle! 

 

Dopóki dostępne są światowe radości, możecie ich doświadczać. Nie da 

się całkowicie ich wyrzec. Ale dla Boga powinniśmy być gotowi porzucić 

wszystko! „Mniejszy bagaż, większa wygoda.” Stopniowo redukujcie 

obowiązki i pragnienia. Pragnienia są największymi złodziejami i oszustami. 

Pragnienia są podstawową przyczyną niepokoju. Poświęcenie jest podstawą 

spokoju. Każdy, kto pragnie boskości, musi rozwijać w swym sercu czyste 

uczucia i poświęcenie. Nie szkodzi nawet gdy nie macie oddania – wasze 

czyste uczucia są waszym oddaniem. 

Słowu pomoc nadano wiele znaczeń. Nie powinniśmy używać go 

nierozważnie. Prawdziwa pomoc powinna obejmować społeczeństwo i 

przenikać wasze myśli, słowa, wzrok, słuch i ręce. Prawdziwą pomocą jest 
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pomoc udzielana w jedności myśli, słowa i czynu (trikarana śuddhi). Pomoc 

to miłość i współczucie kierujące waszymi rękami. 

Pewną kobietę cechowały wielkie poświęcenie i życzliwość. Podczas 

pory deszczowej chłodny wiatr sprawiał, że noce były bardzo zimne. 

Wieczorami chodziła ulicami niosąc zwinięte koce. Po drodze spotykała 

wielu śpiących ludzi bezdomnych. Każdego okrywała kocem. Wieść o tym jej 

codziennym rytuale stopniowo rozeszła się po mieście. Ludzie myśleli: „Jakże 

skromna i pełna poświęcenie jest ta kobieta! Czy na świecie jest ktoś 

wykonujący większą służbę niż ona?” Gdy w ten sposób była przez 

wszystkich chwalona, okrywała głowę woalką i odchodziła. 

Któregoś dnia pewien chłopiec spytał ją: „Babciu! Dlaczego nie 

chodzisz z wysoko uniesioną głową, czyniąc tę wspaniałą sewę?” Ona 

odpowiedziała: „Synu, nikomu nie pomagam.” Chłopiec na to: „Czy 

codziennie nie ofiarujesz koców ludziom marznącym na ulicy?” „Synu, Bóg 

dał nam dwoje rąk. W porównaniu z tym, co On robi, każda nasza praca jest 

błaha. A ja przy rozdawaniu koców używam tylko jednej ręki. Wstyd mi, że 

nie używam drugiej. Będę mogła chodzić z wysoko uniesioną głową tylko 

wtedy, gdy Bóg pobłogosławi mnie możliwością służenia obiema rękami.” 

Na świecie jest wielu głupców, którzy niczego nie ofiarują, mimo że są 

bogaci. Idą na targowisko z drobnymi w kieszeni, a nie banknotami. 

Każdemu napotkanemu żebrakowi dają po kilka niewiele wartych monet. 

Inny przykład. Kilka dni temu wyjechałem do Bombaju. Stamtąd 

musieliśmy pojechać do pobliskiego miasta. Po drodze zatrzymaliśmy się na 

czerwonych światłach. Wielu żebraków otoczyło nasze auto. Zauważyłem 

kobietę niosącą dziecko i zrobiło mi się jej bardzo żal. Ale Ja nie mam nawet 

kieszeni, nie mówiąc już o pieniądzach! Powiedziałem do Indula Shaha: „Daj 

jej coś.” On wyjął z kieszeni jedną rupię i podał kobiecie. Czy wiecie, co ona 

zrobiła? Rzuciła rupię z powrotem do samochodu mówiąc: „Panie, dzisiaj za 

jedną rupię nie da się niczego kupić. Możesz ją zatrzymać!” 

Dzisiaj nawet pięć rupii stanowi dla żebraków niewiele. Czy w tej 

sytuacji kilka monet przyda się na cokolwiek? Niektórzy ludzie są tak skąpi, 

że nawet monety, które ofiarują, są fałszywe! Nie, nie. Skąd macie wszystkie 

swoje pieniądze? Widzimy wielkich przemysłowców, bogatych ponad 

wyobrażenie zwykłego człowieka. W jaki sposób stali się bogaci? Pieniądze 

te zdobyli dzięki średniej klasie, pracownikom i urzędnikom. Gdy wiecie, że 

każdy przyczynił się do waszej pomyślności, musicie ofiarować coś dla nich. 

W tej kali-judze bogactwo tylko rozdyma pychę, zamiast skłaniać ludzi do 

ofiar. Na karmana, na pradźaja dhanena tjagenajke amritattwam anaśu – 

nieśmiertelności nie osiągnie się poprzez działanie, potomstwo ani bogactwo; 

można ją osiągnąć tylko przez wyrzeczenie. Zachowajcie dla siebie to, czego 

potrzebujecie, a resztą podzielcie się. 
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Hastasja bhuszanam danam,  

Satjam kantasja bhuszanam. 

Ręce zdobi dawanie jałmużny, 

Mówienie prawdy jest ozdobą gardła. 

 

Jakich ozdób pragniecie? Złota? Diamentów? Nie, nie. Jakich 

potrzebujemy ozdób poza jałmużną, prawdą i imieniem Boga? To jest 

prawdziwa ofiara. 

 

Pragnijcie tylko Boga 

Zatem, wszyscy powinniście promować jedność opartą na atmie, 

kontemplować o boskości i podejmować akcje dla wspólnego dobra. Czy 

moglibyście nazywać się ludźmi, nie przestrzegając ludzkich wartości? Dzisiaj 

palącą potrzebą są ludzkie wartości i jeszcze raz ludzkie wartości. 

Jak możemy rozwijać ludzkie wartości? Nasienie wyrośnie w postać 

rośliny, gdy zostanie osadzone w żyznej ziemi. Czy wykiełkuje w puszce? 

Nie. Podobnie, nasienie ludzkich wartości wyrośnie tylko w glebie 

duchowości. Ludzkość nie może nabrać sił bez tej żyznej i trwałej gleby 

duchowości. Serce pełne miłości do Boga jest jak odżywcza gleba. 

Zasiewajcie swoje nasiona w takim sercu. 

Popatrzcie na Ambariszę. Mimo swojej rozległej wiedzy, wielkiego 

bogactwa i władzy, wyrzekł się doczesnych radości – „Chcę tylko Boga, 

niczego innego. Tylko On jest moim celem.” Obierzcie Boga za swój cel i 

trzymajcie się tego celu. Dzisiaj uczniowie i studenci zmieniają swoje ambicje 

sto razy na dzień! Nie, nie. Wasz cel nie powinien ulec zmianie do końca 

życia. Nawet gdy napotkacie sto problemów, stawcie im czoła i pokonajcie 

je. Nie pozwólcie im się odstraszyć. Oto cecha prawdziwego człowieka. 

Popatrzcie jak Ambarisza cierpiał. Klątwa Durwasy przyniosła mu wielkie 

trudności. Ale jego jednokierunkowy umysł i stała wizja pozwoliły mu 

przejść przez wszystko. 

Taki jednokierunkowy umysł i ustalona wizja są znakiem 

rozpoznawczym oddania, jakie każdy wielbiciel powinien rozwinąć. Nasza 

wizja powinna skupiać się wyłącznie na Panu. Nasz umysł musi medytować 

tylko o Bogu. Zdobycie miłości Boga (Bhagawad pritjartham) musi być 

jedyną motywacją naszych działań. 

 

Zdobywajcie wiedzę w latach nauki 

Uczniowie i studenci! Swoje serca wypełniajcie takimi czystymi 

uczuciami. Tak, wypełniacie siebie, ale czym? Absurdalnymi powieściami, 

telewizją, radiem i wideo. Ale nawet wypełnianie serc dobrymi uczuciami 
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nie wystarczy. Zamieniajcie je w czyn! Jest to oznaka prawdziwego ucznia czy 

studenta. Poszukujący wiedzy (widjarthin) nie powinien zamieniać się w 

amatora doczesnych przyjemności (wiszajarthina). 

Dopóki pobieracie naukę, pragnijcie tylko wiedzy. Po ukończeniu 

edukacji możecie pragnąć pieniędzy. Ambarisza nie dbał o nic, dopóki 

zdobywał wiedzę. Wkroczył do królestwa dopiero po ukończeniu nauki. 

Dzięki temu mógł służyć poddanym. Zapoczątkował projekty na rzecz 

publicznego dobra, zdobył miłość swojego ludu, a nawet dostąpił wizji Boga. 

 

Wszelka praca jest pracą Boga 

Ambarisza osiągnął boskość – to łaska Boga. Uczniowie! Możecie 

niczego nie zdobyć lub nie zasłużyć na cokolwiek, ale zdobądźcie łaskę Boga. 

To wystarczy. Najpierw zdobądźcie łaskę Boga, wtedy możecie osiągnąć 

wszystko, czego zapragniecie. Tjagaradźa śpiewał: „Ramo, potrzebuję tylko 

Twojej łaski (anugraha). Wtedy dziewięć niebiańskich mocy (nawa graha) 

będzie mi posłusznych.” Możecie studiować najlepsze przedmioty, otrzymać 

pożądaną pracę i zgromadzić majątek, ale nic nie będzie miało wartości, jeśli 

nie zdobędziecie łaski Boga. 

Pewien student w Waranasi (Benaresie) nie miał pracy. Poszedł do 

miejskiego urzędu pracy, gdzie usłyszał: „Synu! Dzisiaj bardzo trudno o pracę. 

Ale nie mamy nikogo do zapalania oliwnych lamp ulicznych. Możesz to 

robić, jeśli chcesz.” Biedny chłopiec powiedział: „Proszę pana, jestem gotów 

podjąć każdą pracę.” Odtąd codziennie o zmierzchu czyścił każdą lampę, 

napełniał ją oliwą i zapalał. Robił to wszystko w charakterze służby. Gdy 

czyścił obudowę każdej lampy, myślał: „Ramo, jest to służba dla Ciebie.” 

Wyobrażał sobie, że z każdym przetarciem czyści stopy Ramy. Dzięki temu 

jego lampy były nieskazitelnie czyste i świeciły jaśniej niż wszystkie inne. 

Urzędnicy miejscy dostrzegli to, wezwali go i oświadczyli: „Synu! Twoje 

lampy świecą tak jasno jak twoje czyste, święte serce.” Chłopiec nie dbał o 

uznanie. Robił to wszystko kierowany własnym entuzjazmem i dla własnej 

satysfakcji. 

Dzisiejsza służba jest pompatyczna. Ludzie biorą w rękę miotłę i 

wołają do fotografa: „Hejże, zrób mi zdjęcie jak wykonuję pracę służebną!” 

Służba jest dla innych, nie dla was, nie dla atmy. Prawdziwą służbą jest taka, 

która daje wam niezmącone szczęście i wzmaga entuzjazm. Służba sprawia, 

że zapominacie o sobie. 

Uczniowie i studenci! Bhagawata zawiera wiele przykładów 

wielbicieli o pełnych sercach. Przyjrzyjcie się ich charakterom, zachowajcie te 

postacie w pamięci jako ideały i naśladujcie je. Teraz jest kali-juga. 

Właściwsza nazwa to kalaha-juga, czyli wiek kłótni i walk! Ludzie walczą 

nawet o małe sprawy. W środku tych konfliktów rozwijajcie czyste serca i 
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służcie swojemu krajowi. Zrozumcie, że służycie tylko sobie, nie 

komukolwiek innemu. W każdym znajduje się ten sam Bóg. W miarę 

umacniania się waszej służebnej postawy, wasze ego będzie słabnąć. Gdy 

zaangażujecie się w służenie z tak świętymi uczuciami, nasz kraj jasno 

zaświeci czystością i pomyślnością. 
 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Prema mudita manase 

kaho, Rama, Rama, Ram.”] 
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5. Dhruwa 

Dźihwagre wartate lakszmi, 

Dźihwagre mitra bandhawah, 

Dźihwagre bandhana prapti, 

Dźihwagre maranam dhruwam. 

Język przynosi pomyślność, 

Język czyni przyjaciół i krewnych, 

Język przyczyną zniewolenia, 

Język to też możliwa śmierć. 

 

Uczniowie i studenci! 

Mową można zdobyć królestwa, bogactwa i przyjaciół. Można nią 

nawiązywać związki, a także przywołać śmierć. Słowa są kluczowe dla zysku 

i straty, sławy i niesławy, radości i smutku. Gdy słowa są dobre, skutki są 

również dobre. Złe słowa generują złe skutki. Każdy powinien odróżniać 

dobre słowa od złych, panować nad językiem i używać tylko właściwych 

słów.  

Dharma i sprawiedliwość są fundamentami wszechświata. Dharma 

ewa jato mulam, dharma ewa mahatgunam (Dharma jest jedyną podstawą, 

najwyższą cnotą) – nie istnieje podstawa czy cnota większa niż dharma. Król 

Manu był tym, który zdefiniował, praktykował i rozpowszechniał dharmę 

dla dobra ludzkości. Miał on dwóch synów. Pierwszym był Uttanapada, a 

drugim – Prijawrata. Uttanapada miał dwie żony – Suniti i Surući. Syn Suniti 

miał na imię Dhruwa, a syn Surući – Uttama. 

Te opowieści są bardzo ważne dla dzisiejszych uczniów. Gdy słuchają 

inspirujących historii z życia czystych dusz, ich młode serca mogą ulec 

przemianie. Dzisiaj na świecie zachodzi wiele zmian. Samo ludzkie życie jest 

ciągiem zmian – od dzieciństwa do okresu dojrzewania, potem do wieku 

średniego i starości. Jajko staje się ptakiem. Nasienie wyrasta na drzewo. 

Wszystko to są skutki zmian. Zmiany są konieczne nie tylko w przyrodzie, ale 

też w ludziach, a szczególnie w młodzieży. Jakiego rodzaju zmiany? Idealne 

przemiany. Zmiana z chłopca w wykształconego mężczyznę nie jest tym 

ideałem i nie ma się czym szczycić. Ego nie jest oznaką transformacji. 

Edukacja musi skutkować rozkwitem skromności i posłuszeństwa. Skromność 

jest klejnotem uczniów i studentów. Niestety, dzisiaj jej nie widać. W czasach 

Bhagawaty uczniowie rozwijali ludzkie wartości, kontemplowali o boskości i 

dostępowali wizji Boga. 

 

Historia księcia Dhruwy 
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Pewnego razu, gdy Dhruwa miał pięć lat, a Uttama – cztery i pół roku, 

obaj bawili się w ogrodzie. Ich ojciec, Uttanapada z przyjemnością przyglądał 

się im i pobłażał w zabawie. Po jakimś czasie Uttama zmęczył się. Przybiegł 

do ojca i usiadł mu na kolana. Uttanapada bardzo lubił matkę Uttamy, 

Surući. Za chwilę także syn Suniti, Dhruwa, przybiegł do ojca, by usiąść mu 

na kolana. Nagle podbiegła Surući i odepchnęła Dhruwę od ojca. Mało tego, 

zraniła jego czułe serce, mówiąc surowo: „Dhruwa! Możesz być synem króla, 

ale nie moim. Tylko syn urodzony ze mnie ma prawo siedzieć na kolanach 

króla. Jeśli chcesz tam siedzieć, masz tylko jedno wyjście: musisz ponownie 

urodzić się jako mój syn! Taki już twój los jako syna Suniti. W ten sposób 

Surući posłała Dhruwie słowa ostre jak strzały. 

Dhruwa wrócił do pałacu swojej matki. Wszedł tam i cicho usiadł w 

kącie. Łzy płynęły mu po policzkach. Zauważyły to pokojówki i zawiadomiły 

Suniti. Ale nawet, gdy matka pytała o powód płaczu, Dhruwa siedział w 

milczeniu z twarzą mokrą od łez. W końcu Suniti dowiedziała się o 

przyczynie od pokojówek. Użalała się przed synem tak: „Dhruwa, miałeś 

nieszczęście urodzić się ze mnie. Wszyscy w pałacu traktują mnie jak 

pokojówkę, ponieważ król faworyzuje tę drugą królową. Jak w tej sytuacji 

mój syn może być szanowany? Synu, módl się do Boga, by urodzić się z łona 

Surući.” 

Dhruwa natychmiast odrzekł: „Po tej obrazie nie chcę już żyć.” Winił 

macochę za jej samolubstwo. Suniti podeszła do niego i powiedziała: „Mój 

synu, nie powinniśmy krytykować lub winić innych. Dlaczego? Ponieważ 

skutek tej winy spadnie też na nas. Słowa twojej macochy, chociaż były 

surowe, przyniosą ci tylko dobro. Nie obwiniaj macochy. Ona wskazała ci 

ścieżkę twojego przeznaczenia.” Czy dzisiaj jakaś matka udzieli podobnych 

rad? Ale Suniti była inna. Jej imię znaczy „ucieleśnienie cnoty (niti).” Swoją 

moralność przekazała synowi. 

Dhruwa spytał: „Mamo, co więc chcesz, żebym zrobił?” Suniti 

odpowiedziała: „Synu! Nikt w rzeczywistości nie może pomóc komuś 

innemu. Dla każdego wyłącznie Bóg jest schronieniem. Tylko On może 

spełnić wszystkie życzenia. Idź do lasu i proś Pana Narajanę, aby zaspokoił 

twoje pragnienia.” Czy dzisiaj są takie matki, które wyślą swojego 

pięcioletniego syna do lasu na wyrzeczenia? Błogosławiąc Dhruwę, położyła 

rękę na jego głowie i powiedziała: „Bóg jest jedyną ucieczką ludzi 

opuszczonych w lesie, mieście, wiosce, górach czy na morzu. Zamiast cierpieć 

w pałacu, znacznie lepiej jest rozkoszować się myślami o Bogu w lesie. 

Niezależnie gdzie się znajdziesz, ja nie mogę ci pomóc. Bóg się tobą 

zaopiekuje. Nie myśl o lesie jako lesie, lecz jako miejscu zamieszkania Boga. 

Idź i odszukaj Go, mój synu.” 

Dhruwa przyjął słowa matki jako polecenie, padł na twarz u jej stóp i 

niezwłocznie odszedł. Zaledwie pięcioletni chłopiec! Nie znał lasu, nie znał 
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drogi do niego, nie wiedział jak się modlić, ani co zadowala Boga – nic nie 

wiedział! Ale nawet przez chwilę nie przejmował się tymi problemami. 

„Muszę stosować się do polecenia matki. Musze podjąć pokutę. Muszę 

dostąpić wizji Pana” – myślał. Nic innego nie chodziło mu po głowie poza 

tym celem. 

Dzięki błogosławieństwu Suniti, mędrzec Narada spotkał się z Dhruwą 

w pół drogi. Narada odgadł jego zamiary. Spytał chłopca: „Dokąd idziesz, 

młody Dhruwo? Idziesz się pobawić?” Dhruwa odpowiedział: „Tak, święty 

mędrcze, Będę się bawił z Bogiem.” „Gdzie jest Bóg” – pytał dalej Narada. 

„Matka powiedziała mi, abym poszedł do lasu i odszukał Go” – odrzekł 

Dhruwa. 

Narada zawołał: „O ryzykanckie dziecko! Czy nie wiesz, że większość 

ludzi prowadzących wyrzeczenia i uczonych w świętych pismach nie może 

osiągnąć Pana nawet po wiekach wyrzeczeń? Jesteś dzieckiem, nie masz 

doświadczenia. Nic nie wiesz o Bogu. Jak niewinne i niewykształcone 

dziecko może osiągnąć Boga? Jest to niemożliwe!” Dhruwa odrzekł: „Narado, 

wiek dla Boga nie jest ważny. Błogosławieństwo matki i moja determinacja 

doprowadzą mnie do celu.”  

Narada próbował odwieść Dhruwę od pójścia do lasu, mówiąc o 

niewygodach, strachu i niepowodzeniu. „W lesie są liczne zwierzęta. 

Wszędzie będą gonić cię niebezpieczne węże. Jest tam też mnóstwo złych 

duchów. Przywykłeś do królewskich wygód, nie mając doświadczenia w 

zwyczajach świata. Niewątpliwie to, na co się zdecydowałeś, to za wiele” – 

powiedział. Ale Dhruwa był pewny swego: „Nigdy nie wrócę do pałacu. 

Moje postanowienie jest święte, a nie niegodziwe. Bóg mieszka w czystym 

sercu. Postanowienie, które wypływa z mojego serca, jest więc boskim 

postanowieniem! Nigdy z niego nie zrezygnuję.” 

Dzisiejsi uczniowie mogą wyciągnąć stąd wspaniałą naukę: 

niezbędnym warunkiem każdego osiągnięcia w życiu jest MOCNE 

POSTANOWINIE. 

Dhruwa nie zważał na słowa Narady. „Jest to polecenia mojej matki. 

Powinienem zastosować się do niego nawet kosztem życia i potwierdzić 

wartość słowa matki. Musi mi się udać i dokonam tego. Tak jak żołnierze są 

życiem twierdzy, jak podpis jest życiem skryptu dłużnego, tak prawda jest 

życiem naszej zdolności mówienia. Nigdy nie porzucę prawdy. Satjam nasti 

paro dharmah – nie ma dharmy wyższej niż trzymanie się prawdy. Jestem 

wnukiem Manu, który był wielkim orędownikiem dharmy. Muszę być 

ucieleśnieniem satji i dharmy.” Tak wzniosłe myśli kłębiły się w głowie 

Dhruwy. 

Narada w końcu uznał się za pokonanego. Podziwiał zdecydowanie 

Dhruwy i było mu go żal. Powiedział: „Synu! Twoja determinacja i czystość 
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zrobiły na mnie duże wrażenie. Pójdę z tobą jakiś czas.” Doszli do brzegów 

rzeki Jamuna. Tam Narada pouczył Dhruwę tak: „Drogie dziecko, gdy 

recytuje się imię Pana z czystym umysłem, Pan szybko się pojawia.” 

Wykąpali się w rzece i Narada wyszeptał do ucha Dhruwy wielką mantrę 

dwadaśi (dwunastosylabową): Om namo Bhagawate Wasudewaja 

(Pokłony Tobie Boski Kriszno).  

Po odejściu Narady Dhruwa znalazł w lesie zacienione miejsce, 

przygotował sobie siedzenie i zaczął recytować mantrę. Recytował Om namo 

Bhagawate Wasudewaja bez przerwy. Zapomniał o swoim ciele. Jednakże, z 

powodu młodego wieku, od czasu do czasu odczuwał głód. Przez pierwszy 

miesiąc jadł owoce, które spadły na ziemię. W drugim miesiącu jadł tylko 

bulwy i liście. W trzecim miesiącu utrzymywał się przy życiu pijąc wodę. W 

czwartym miesiącu żył o powietrzu. Z jego ciała został praktycznie sam 

szkielet. Jest to dla ciała naturalne. Ciało rodzi się z pożywienia. Nazywa się 

je annamaja-kośa, czyli powłoka pożywienia. 

Wewnątrz tej fizycznej powłoki znajdują się pranamaja-kośa (powłoka 

tchnień życia), manomaja-kośa (powłoka umysłu), widźńanamaja-kośa 

(powłoka mądrości lub intelektu) i anandamaja-kośa (powłoka błogości). 

Dhruwa zaniedbał tylko annamaja-kosię. Scalił imię Pana ze swoją 

pranamaja-kosią. Z wdechem i wydechem powtarzał Om namo Bhagawate 

Wasudewaja. 

W następnej powłoce, manomaja-kosi, Dhruwa wyobrażał sobie 

wyraźną postać Pana, którą utrwalił w sercu dzięki opisowi Narady. Jakie to 

ma wewnętrzne znaczenie? Recytował imię Pana wyobrażając sobie Jego 

postać. Wyobrażał sobie postać Pana, recytując Jego imię. To imię i postać 

stały się pokutą Dhruwy. 

 

Imię + postać = pokuta (tapas). 

 

Na skutek skupienia Dhruwy na jednym cały las stał się gorący. 

Mieszkający tam mędrcy nie mogli tego znieść. Byli zdumieni, że pięcioletni 

chłopiec potrafił utrzymywać tak żelazne panowanie nad umysłem. Różnymi 

sposobami próbowali utrudnić jego koncentrację. Stwarzali węże, które 

okrążały jego ciało. Posyłali dzikie zwierzęta i złe duchy, aby przeszkadzały 

Dhruwie. Ale nic nie mogło mu przeszkodzić, a tym bardziej go zranić. 

Dhruwa myślał: „Moja matka powiedziała, że Bóg jest schronieniem 

bezbronnych. Dlatego Pan zadba o wszystko. Nie muszę się martwić!” Jakże 

głęboką miał wiarę! Gdy nic nie mogło nawet rozproszyć Dhruwy, bogowie 

w niebie udali się do Narajany, aby interweniować w imieniu Dhruwy. 

Dhruwa miał zamknięte oczy. Nie chciał nawet patrzeć na świat. „Nie 

chcę niczego należącego do świata” – zdecydował na samym początku. „Ciało 
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to składa się z pięciu żywiołów. Któregoś dnia musi upaść. Ale jego 

mieszkaniec nie ma ani narodzin, ani śmierci. Tym mieszkańcem jest Bóg. 

Przyjąłem to ciało wyłącznie w celu zobaczenia tego mieszkańca.” Stopniowo 

stawał się coraz słabszy, do tego stopnia, że jego głos przestał być słyszalny. 

Om namo Bhagawate Wasudewaja powtarzał teraz tylko w umyśle. W 

końcu Pan zareagował. Przed Dhruwą pojawił się Pan Narajana. 

W miarę zbliżania się Pana, Jego promienność mieszała się z aurą 

Dhruwy, więc coraz bardziej jaśniał. Nagle Dhruwa stwierdził, że w sercu nie 

ma już postaci Pana i otworzył oczy. Zobaczył Pana stojącego przed nim. 

Uśmiechając się powiedział: „O Panie, tak długo byłeś w moim sercu. Teraz 

jesteś na zewnątrz mnie. Czy próbujesz opuścić mnie? Nie pozwolę na to.” 

Dhruwa zrozumiał, że to co widzimy na zewnątrz, jest odbiciem 

naszego serca. Jeśli myślicie, że ktoś jest zły, to zło nie jest w nim, lecz jest 

tylko odbiciem waszego serca. Wasze własne myśli – te dobre i te złe – 

przejawiają się na zewnątrz jako odbicia, reakcje i oddźwięki. 

Nawet Pan Narajana był zaskoczony idealnymi cechami Dhruwy! 

Myślał: „To zadziwiające, że te odwieczne uczucia nawiedziły tego młodego 

chłopca! Doznaje korzyści płynących z wielu przeszłych wcieleń spędzonych 

na poszukiwaniu boskości.” To pomyślawszy, Pan roześmiał się w duchu. 

Dhruwa stracił głos, niemniej zaczął wychwalać Pana. Opisał wszystkich 

dziesięciu Awatarów Pana i ich wyczyny. Cały czas patrzył na Pana, nawet 

nie mrugając. Mocno objął stopy Pana. Pan spytał: „Dziecko, czego chcesz?” 

Dhruwa nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Zwracał się do Pana 

mentalnie. Pan dotknął jego policzków swoją konchą i świeża energia 

napełniła jego ciało, przywracając mu mowę. Pan splótłszy swoje dłonie, 

cofnął się. 

Dhruwa coraz bardziej zbliżał się do Pana. Pan spytał go znowu: 

„Dhruwa, powiedz mi, czego pragniesz?” Dhruwa był tak zachwycony, że 

Pan musiał powtórzyć pytanie kilka razy. W końcu Dhruwa powiedział: 

„Mój Panie! Dlaczego starasz się utopić mnie w maji? Wiesz, gdzie byłem, co 

robiłem i do kogo się modliłem. Inaczej nie przyszedłbyś tu. Czy wiedząc to 

wszystko, nie wiesz czego pragnę? Oczywiście, wiesz!” 

Dhruwa wypowiadał się o doniosłej filozofii! Ale książek o 

duchowości Bóg przeczytał więcej niż on! Pan Narajana odpowiedział: 

„Dziecko! Myśl, która skłoniła cię do pokuty, dotyczyła pragnienia siedzenia 

ojcu na kolanach. Tę myśl wcieliłeś w życie, prowadząc pokutę. Ale zobaczmy 

jeszcze, co ty masz do powiedzenia.” 

Uczniowie powinni jasno zrozumieć, czego Bóg oczekiwał. 

Manasjekam vaćasjekam, karmanjekam mahatmanam – jedność myśli, 

słowa i czynu świadczy o szlachetnym człowieku. „Postawiłeś sobie 
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konkretny cel i zgodnie z tym postępowałeś. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, na 

co liczysz” – sprecyzował Pan. 

Dhruwa odrzekł: „Drogi Panie, w swojej ignorancji pragnąłem uczucia 

ojca. Nie mogąc znieść zwykłej obrazy, pragnąłem usiąść na kolanach ojca i 

cieszyć się moimi prawowitymi przywilejami jako jego syna. Podjąłem 

działania kierowany tym postanowieniem. Ale teraz, kiedy zobaczyłem 

Ciebie, dotknąłem Ciebie i rozmawiałem z Tobą, chcę tylko Ciebie. Łaknąłem 

kropli wody, a znalazłem boski nektar. Pragnąłem kawałka szkła, a 

znalazłem diament.” 

Pan uśmiechnął się. „Dhruwa, myślą i czynem pragnąłeś bliskości ojca. 

Ale słowem pragnąłeś tylko mnie. Twoje myśli, słowa i czyny nie 

harmonizują ze sobą. Jednak przeważa twoje początkowe pragnienie. 

Dlatego nakazuję ci wrócić do królestwa ojca i uszczęśliwić swoją matkę.” 

Czy dostrzegacie jak subtelne, tajemnicze i nieskazitelne są metody 

Pana? Pan ukazał się i obsypał chłopca rozmaitymi łaskami. Ale myśli, słowa 

i czyny chłopca nie stanowiły jedności. Z powodu tak małego błędu Dhruwa 

stracił w oczach Pana! W końcu powiedział „Ofiaruje Ci wszystko” i zdał się 

na decyzję Narajany. Pan rzekł: „Synu, wykonaj moje polecenie. Dotąd 

słuchałeś poleceń matki. Teraz ja jestem twoim ojcem, matką i wszystkim. 

Na świecie nie ma trwałego szczęścia 

 

Dźanma duhkham, dźara duhkham,  

Dźaja duhkham punah punah; 

Antja kale maha duhkham,  

Tasmat dźagrata dźagrata! 

Powtarzające się narodziny, starość  

I śmierć są pełne cierpienia; 

Ostatnie chwile są najżałośniejsze, 

Dlatego zważaj, zważaj! 

 

Posyłam cię z powrotem, abyś mógł spełnić swoje początkowe 

postanowienie. Musisz wrócić bez wahania” – powiedział Pan i czekał na 

odpowiedź Dhruwy. 

Dhruwa odrzekł: „Jest to Twoje polecenie, więc posłucham go. 

Niezależnie czego doświadczę przez opuszczenie Ciebie i powrót, niezależnie 

jak bardzo rozczarowujące to będzie, zastosuję się do Twojego polecenia.” 

Dopiero gdy złożył tę obietnicę, Pan podszedł do Dhruwy i wziął go w 

objęcia. Uścisnąwszy go, Pan ujmująco przemówił do chłopca. „Dhruwa! Na 

tym świecie jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by Boga zdobył tak młody 

chłopiec jak ty.” 
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Dzisiaj świat pilnie potrzebuje takich chłopców i dziewcząt – 

prawdomównych, posłusznych rodzicom i oddanych Bogu. Nie ma sensu 

wynajdywanie nowych porządków społecznych i zasad. Czy wystarczy 

zmienić w ten sposób tylko społeczeństwa? Nie. Zmienić się muszą myśli! 

Uczniowie muszą rozwijać boskie, nowatorskie, uwznioślające uczucia. 

Pan mówił dalej: „Dhruwa! Musisz nauczyć świat wiele o wspaniałości 

boskiego imienia. Teraz wstąpię w ciebie.” Z Pana wyłoniło się światło i 

weszło w Dhruwę. Chłopiec, który przez minione kilka miesięcy był bardzo 

wątły, teraz stał się pełen energii i jasności. Podskoczył, a potem dotknął 

stóp Pana, który po chwili zniknął. 

Eteryczny głos Pana dalej przemawiał do Dhruwy. „Najdroższe 

dziecko! Przez wiele nadchodzących lat musisz rządzić światem jako idealny 

władca. Twój ojciec jest skruszony. Tęsknie wyczekuje twojego powrotu. Nie 

je i nie śpi – chce tylko ciebie. Wracaj, wracaj, wracaj. Na zakończenie 

wypełniania tego zadania rządzenia królestwem, mam dla ciebie specjalne 

wyróżnienie. Od wtedy Gwiazda Biegunowa (Polaris) znajdująca się wśród 

Sapta Riszich, Słońca i Księżyca będzie nazywana Gwiazdą Dhruwa. 

Wszystkie ciała niebieskie okrążają tę gwiazdę. Nawet sama Polaris może się 

zmienić, ale ty będziesz wieczny. Jesteś ucieleśnieniem nieśmiertelności. 

Twoje życie będzie wyrażaniem błogości.” Pan obiecał, że Dhruwa na końcu 

swojego życia osiągnie Go. 

Popatrzcie tylko, jak wiele łaski spłynęło na Dhruwę, gdy ten zgodził 

się posłuchać polecenia Pana! Dhruwę spotkała nieśmiertelna sława, stała 

obecność Pana w nim i Jego miłość. O wiele więcej niż to, czego początkowo 

pragnął. Dlatego też nie trzeba prosić Boga o to, czego pragniecie. Po prostu 

przestrzegajcie poleceń Pana, a Jego łaska spłynie bez proszenia. 

 

Świętość Bhagawaty 

Jak widzimy, Bhagawata jest pełna oddania. Ale dzisiaj nie ma 

nikogo, kto miałby chociaż tysięczną cześć oddania i cnót Dhruwy. Świętość 

Bhagawaty jest niedościgniona, gdyż zawiera opisy życia tak wzniosłych 

dusz. Ale ludzie lekceważą to święte pismo, a nawet stawiają wobec niego 

nieuzasadnione zarzuty. Bhagawata to nic innego jak miłość Boga – od 

początku do końca. Jednak boską miłość nie wszyscy mogą zrozumieć. 

Interpretacje lil (rozrywek) Kriszny przedstawiane przez niektórych uczonych 

są okropne! 

W jakim wieku Kriszna bawił się z gopikami? Był wtedy pięcioletnim 

chłopcem! Czy w takim wieku można zabawiać się z gopikami tak, jak 

powszechnie się przedstawia? Kriszna przeniósł się do Mathury, gdy miał 

pięć lat i jeden miesiąc. Później nigdy już nie wrócił do Gokuli. Czy nie 

bawiliście się z siostrami, gdy mieliście pięć lat? Czy można te zabawy 
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nazwać niemoralnymi? Gdy Parikszit pytał Śukę o zachowanie Kriszny, Śuka 

wyjaśnił mu to w taki sam sposób. Śuka żył w pełni w celibacie. Taki 

człowiek zachwycał się zabawami Kriszny z gopikami. Czy to nie dziwi? Śuka 

powiedział: „Parikszit! Czy Krisznę postrzegasz jako Boga, czy jako człowieka? 

Gdy uważasz Go za Boga, nie możesz żywić żadnych z tak niskich odczuć. 

Wady te tkwią w rzeczywistości w tobie. Własne błędy widzisz na zewnątrz 

siebie jako odbicie, reakcję i echo. Nawet jeśli jakiś brud zbliży się do Boga, 

zamieni się w czystość.” 

 

Brahmanandam parama sukhadam, kewalam dźńana 

murtim, 

Dwandwatitam, gagana sadriśam, tat twam asjadi 

lakszjam, 

Ekam, nitjam, wimalam, aćalam, sarwadhi sakszi 

bhutam, 

Bhawatitam, triguna rahitam… 

„Źródło wiecznej błogości, najwyższego szczęściem, 

ucieleśnienie mądrości, 

Wykraczający poza przeciwności, wielki jak niebo, 

pierwotny, ostateczny cel, 

Jedyny, wieczny, niesplamiony, niewzruszony, świadek 

wszystkich istot 

Wykracza poza uczucia, wolny od trzech gun” – taki jest 

Bóg. 

 

Bóg jest oceanem. Uczucia i pragnienia wielbicieli są strumieniami. 

Gdy łączą się, ocean nie zmienia się, ale strumienie ulegają oczyszczeniu. 

Ocean pozostaje nieporuszony. Inny przykład. Jeśli zmieszacie szklankę 

mleka z dziesięcioma szklankami wody, bezwartościowa woda nabiera 

wartości mleka. Zatem, gdy dwie rzeczy łączą się, czystsza i większa użycza 

swoje cechy tej drugiej. 

Bóg wykracza poza guny. Czy może zachowywać się tak, jak ktoś 

schwytany w pułapkę gun? Niezależnie co kto myślał o Krisznie, On był 

zupełnie czysty i nieprzywiązany. To prawda, że gopiki odnosiły się do ciała 

Kriszny, ale nawet to w żaden sposób nie miało niemoralnego podtekstu. 

Gopiki były czyste i niezbrukane. Bezsensowne interpretacje uczonych 

splamiły ludzkie postrzeganie Bhagawaty. Bóg zawsze jest czysty i 

bezinteresowny. Ci uczeni oszukują ludzi, gdy widzą Boga jako coś 

mniejszego niż sama Czystość. 

 

Powrót Dhruwy 
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Czułe serce Dhruwy stanowi przykład dla każdego. Dhruwa ruszył w 

drogę powrotną do królestwa swojego ojca. Poinformowano o tym 

Uttanapadę, który wielce podekscytowany zasiadł w palankinie razem z 

Suniti, Surući i Uttamą i wyruszył na przywitanie Dhruwy. Gdy Dhruwa 

szedł przez las, wyglądał jak jasna gwiazda. Było w nim tyle światła! Miał 

tylko pięć lat. Gdy biegł do domu podskakując i skacząc, śmiał się czystą 

radością.  

Uttanapada wyskoczył ze swego rydwanu i pobiegł, by wyściskać 

Dhruwę. Wziął go na ręce i powiedział: „Wybacz mi mój błąd, synu. Jesteś 

dla mnie samym Narajaną. Stając się ofiarą przywiązania, byłem 

niesprawiedliwy w stosunku do ciebie. Sprawiłem, że twoja matka bardzo 

cierpiała.” Dhruwa odpowiedział: „Kim jestem? Kim ty jesteś? Nie jesteś 

ojcem, a ja nie jestem synem. Jestem Narajaną, ty jesteś Narajaną, wszystko 

jest Narajaną. Jak w tej sytuacji mówić o wybaczaniu?” Mówiąc o jedności 

atmy, Dhruwa wzruszył serce ojca. Nawet ojca uczył atma widji! 

Uttanapada rzekł: „Dość czasu zostało zmarnowane. Chodź.” Usiadł w 

palankinie i posadził Dhruwę na jedno udo, a Uttamę – na drugie. W taki 

sposób, rozradowani i podekscytowani, dotarli do królestwa. Suniti oglądała 

tę scenę. Gdy jej syn przebywał w lesie, ona mieszkała z dala od swojego 

męża. Przeszła wiele cierpień. Spędzała te miesiące zastanawiając się: „Nie 

wiem jakie grzechy sprowadziły na mnie to cierpienie – przeżywanie 

oddzielenia od męża i syna. Która kobieta potrafi żyć w ten sposób?” Tego 

dnia Suniti, która dotąd była pogrążona w rozpaczy, trudno było 

pohamować radość i podniecenie. Ona też wzięła Dhruwę w ramiona i 

radośnie bawiła się z nim.  

Pokuta Dhruwy trwała pięć miesięcy. Wrócił do domu, gdy miał pięć 

lat i pięć miesięcy. Został ukoronowany, gdy miał zaledwie sześć lat! Jak 

słusznie zauważył Uttanapada, rządzenie królestwem nie jest trudnym 

zadaniem dla kogoś, kto urzeczywistnił Boga. Podczas koronacji Uttama 

trzymał królewski parasol nad głową Dhruwy, a Uttanapada i jego żony 

siedzieli po obu jego stronach. Rodzice myśleli: „Skoro nasz syn, tak kruchy i 

młody, mógł zdobyć łaskę Boga, dlaczego my mielibyśmy marnować nasz 

czas? Ludzkie życie nie jest po to, by cieszyć się bogactwami i wygodami, lecz 

by urzeczywistnić Boga.” 

Dopiero wtedy Uttanapada zrozumiał prawdziwe znaczenie terminu 

manudźa (człowiek). Manudźa = Manu + dźa (zrodzony z), co znaczy dziecko 

Manu. Wszyscy ludzie powinni zachowywać się jak dzieci Manu, 

ucieleśniając jego cechy. Manu zawsze przestrzegał dharmy. Zdefiniował 

sprawiedliwość dla dobra ludzkości. Prawo stosowane dzisiaj w każdym 

sądzie jest oparte o wykładnię Manu. Tak więc, naszym obowiązkiem jest 

przestrzegać dharmy takiej, jak została ustanowiona przez Manu. Po 
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koronacji Dhruwy, jeszcze tego samego dnia ojciec i matki udali się do 

aśramu Skanada, aby tam spędzić resztę życia w odosobnieniu i na 

medytacjach. 

Dhruwa rządził przez wiele lat. Zapewniając szczęście poddanym, 

zdobył ich miłość. Pamiętając o obietnicy Pana, cierpliwie czekał na 

połączenie z Nim. W ostatnich chwilach jego życia przybył od Pana rydwan, 

aby go zabrać. Dhruwa powiedział do woźnicy: „Dokąd miałbym jechać? 

Dlaczego miałbym gdzieś jechać, skoro Bóg jest wszędzie?” Udzielał nauk 

najwyższej prawdy nawet woźnicy przysłanemu przez Boga! „Chcesz, żebym 

tym rydwanem pojechał do Boga. To nie ma sensu. Bóg jest tutaj, gdyż jest 

wszędzie. Połączę się z Nim teraz” – stwierdził. Usiadł w rydwanie i 

recytował Om namo Bhagawate Wasudewaja. Światło w jego wnętrzu 

połączyło się z Panem. 

 

Potęga oddania 

Tak słodkich, błogich i dharmicznych opowieści nie da się znaleźć 

nigdzie indziej, jak tylko w Bhagawacie. Wczoraj słyszeliście o tym, jak Pan 

powiedział mędrcowi Durwasy, że nawet wola Boga blednie wobec potęgi 

oddania wielbiciela. Bóg mówi: „Chętnie przyjmę porażkę, ale nigdy nie 

zawiodę wielbiciela. Jestem sługą moich wielbicieli. W pokoju modlitw 

mojego wielbiciele czekam dzień i noc niczym stróż! Wiecie dlaczego? Mój 

wielbiciel w każdej chwili może wyrazić jakieś pragnienie. Chcę być obecny, 

aby spełnić jego najdrobniejsze życzenie. Jestem ostatecznym autorytetem 

we wszystkim, z wyjątkiem relacji z moim wielbicielem. Ostatnie słowo 

należy tylko do mojego wielbiciela.” 

Swoimi działaniami Bóg zawsze pokazywał, że nie ma siły większej niż 

potęga oddania. Czym jest bhakti, czyli oddanie? Bhakti to Bhagawad 

anurakti (przywiązanie do Boga). Bhakti obejmuje bhukti (pożywienie), rakti 

(pragnienie), jukti (pomysłowość), anurakti (przywiązanie, miłość), wirakti 

(nieprzywiązanie) i mukti (wyzwolenie). 

Skąd wzięło się słowo bhakti? Podstawową potrzebą człowieka jest 

pożywienie, bhukti. Śarira madhyam khalu dharma sandhanam – ciało jest 

środkiem przestrzegania dharmy. Potrzebuje ono odżywiania. Człowiek 

potrzebuje rakti, czyli pragnień. Potrzebne jest też jukti, czyli świecka 

inteligencja. Trzeba wiedzieć jak żyć na tym świecie. Kolejna potrzeba to 

anurakti – musimy kochać wszystkich, bez wyróżniania. Wreszcie mamy 

wirakti i mukti. We wszystkich tych słowach wspólną sylabą jest kti. Na 

słowo bhakti składają się: bha ze słowa Bhagawan (Bóg) i kti z 

wymienionych słów. 

Tym, kto darzy was bhukti, rakti, jukti, anurakti, wirakti i mukti, jest 

Bóg. Bhakti nie ogranicza się do odprawiania obrządków. Musimy ofiarować 
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siebie Bogu! We wszystkich sytuacjach musimy trzymać się premy. To jest 

bhakti. 

Dhruwa przeszedł z powodzeniem każdy test. Miał tylko pięć lat. 

Chłopcy w tym wieku wstępują do pierwszej klasy naszych szkół 

podstawowych. Inaczej mówiąc, to pierwszoklasista wykazał się tak wielkim 

oddaniem. Skąd Dhruwa czerpał taką siłę? Wszystko osiągnął dzięki 

DETERMINACJI. My też musimy osiągać z determinacją – osiągać nie 

doczesne zwycięstwa, lecz samego Boga. Nie powinniśmy bać się trudności i 

rezygnować. Tylko wtedy zostaniemy pobłogosławienie siłą od Boga. 

Podstawą wszystkiego jest czysta miłość. 

Pewien wielbiciel przyszedł do Ramakryszny Paramahansy i spytał: 

„Mistrzu, jak mogę zobaczyć Boga?” Ramakryszna odpowiedział: „Głuptasie, 

płaczesz za swoją żoną, za dziećmi i za bogactwem. Cały ten twój żal jest 

daremny. Płacz za Bogiem, wtedy niewątpliwie dostąpisz Jego wizji.” 

Dlatego nie powinniśmy płakać za doczesnymi celami. Nara znaczy woda, a 

najana – oczy. Narę płynącą z waszych najana musicie ofiarować nie komu 

innemu, tylko Narajanie! Są to łzy radości. 

Tylko łzy radości (ananda), nie łzy nieszczęścia, mogą przenieść was do 

anandamaja-kosi – powłoki błogości. Każdy musi wykroczyć poza 

annamaja-, pranamaja-, manomaja- i widźńanamaja-kosię. Wszelkimi 

dostępnymi sposobami musicie próbować osiągnąć błogość. Fundamentem 

wszystkiego jest łaska Boga. Stańcie się godni Jego łaski. 
 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Gowinda Hare, Gopala 
Hare, hej Gopi Gopa Bala.”] 
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6. Prijawrata i Dźada Bharata 

Sukharthi tjadźate widjam 

Widjarthi tjadźate sukham 

Sukharthinah kuto widja 

Kuto widjarthinah sukham. 

Oddany przyjemnościom porzuca wiedzę, 

Oddany wiedzy porzuca przyjemności, 

Wiedzy nie otrzyma oddający się przyjemnościom, 

Przyjemności nie są potrzebne uczącemu się. 

 

Ludzkie ciało otrzymaliśmy w określonym celu, a nie dla zabawiania 

się doczesnymi przyjemnościami. Łaknienie takich radości jest cechą 

zwierzęcą. Prijawrata to człowiek, który rozumiał tę prawdę. Każde ludzkie 

życie ma cel, sens. Rozpoznajcie ten cel życia i osiągnijcie go. Życie bez celu 

jest życiem zwierzęcym, głupim. 

 

Książę Prijawrata 

Prijawrata był głęboko przekonany, że skoro urodził się jako człowiek, 

niewłaściwe byłoby pragnąć fizycznych wygód. Był on drugim synem 

Manu. Wczoraj poznaliście naturę Dhruwy, syna Uttanapady. Dzisiaj 

zapoznacie się z postacią Prijawraty, młodszego brata Uttanapady. 

Fizyczne przyjemności są jak sny. Są ulotne i nierzeczywiste. Wszystkie 

przeżycia ze snów przestają istnieć w stanie przebudzenia. Podobnie, żadne 

radości tego świata nie przenoszą się na szczęście atmy. Zrozumiawszy to, 

Prijawrata wyrzekł się wszystkich wygód, opuścił królestwo i udał się do 

lasu. W jakim wieku? Miał wtedy dziewiętnaście lat. Dzisiaj nikt w tym 

wieku nawet nie próbuje poświęcić doczesnych wygód. Każdy wierzy, że 

młodość to czas na oddawanie się w pełnym wymiarze fizycznym 

przyjemnościom. 

Tak nie było w przypadku Prijawraty. Odszedł do lasu, aby uświęcić 

swój czas kontemplacją boskości, poświęcić życie na poszukiwanie Boga. 

Nieustannie medytował o Bogu, wyobrażając sobie postać Pana kosztem 

wszystkich innych myśli. 

Światowi ludzie są związani ideami „ja” i „moje.” W ten sposób 

ściągają na siebie cierpienie i marnują cenne życie. Człowiek wpada w tę 

pułapkę, ponieważ nie uznaje właściwego podejścia do poczucia „ja” i 

„moje.” Uważa, że „ja” to jego ciało, a „moje” – fizyczne mienie. Ta błędna 

interpretacja zwodzi go na manowce. „Ja” to atma, „moje” zaś odnosi się do 

ciała. Właściwa postawa to: „Ja (atma) muszę wykorzystać moją własność 
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(ciało) w celu poznania siebie. Swoje działania powinienem poświęcić sobie 

(atmie), a nie temu, co moje (ciału).” „Moje” odnosi się do kszetry, podczas 

gdy „ja” jest kszetradźnią
33. Prijawrata zrozumiał, że ciało otrzymał w celu 

poznania jego mieszkańca, a nie cieszenia się światem. Tutaj widać różnicę 

między dzisiejszymi uczniami i uczniami starożytnych Indii. 

Dzisiaj uczniowie i studenci swoje aspiracje kierują na świat fizyczny. 

Wierzą, że doczesne radości są prawdziwe i trwałe. Poświęcają czas, ciało i 

energię na pogoń za tymczasowym szczęściem. Starożytni uczniowie 

natomiast wierzyli, że tylko atma jest trwała. Rozumieli, że ciało jest dane w 

celu urzeczywistnienia atmy, i robili co mogli, by po wyrzeczeniu się 

zewnętrznych radości doświadczyć wewnętrznej błogości. Prijawrata przez 

wiele lat jadł tylko korzenie i bulwy, pił tylko wodę i poddawał się 

surowym ascezom, aby zdobyć wiedzę o atmie. Przesiadywał samotnie w 

grotach i oczyszczał umysł. Dla wizji atmy czystość umysłu jest 

najważniejsza. 

Co powoduje nieczystość umysłu? Przywiązanie do światowych rzeczy 

przez zmysły. Nie powinniśmy pozwalać zmysłom gonić za przedmiotami i 

przyjemnościami. Te ulotne rzeczy przyciągają człowieka różnorako. Padając 

ofiarą atrakcyjności, człowiek podstępnie zostaje pozbawiony błogości. 

Przedmioty nęcą, to prawda, ale też wiążą i stanowią pułapkę. Początkowo 

zniewolenie nie jest widoczne. Prijawrata zdał sobie sprawę z wagi 

panowania nad zmysłami. Tego samego uczył muni (mędrzec) Kapila34, który 

powiedział: Jagah ćitta writti nirodhakah – ograniczanie zmysłów jest 

najwyższą jogą. Jogah karmasu kauśalam – joga to sprawność w działaniu. 

Panowanie nad zmysłami darzy tą sprawnością. 

Narada poucza Prijawratę 

Prijawrata mocno postanowił, że dojdzie ni mniej, ni więcej jak tylko 

do perfekcyjnej jogi. Przez wiele lat nie wracał do domu. Manu odszukał go i 

błagał, a nawet rozkazywał, by wrócił, ale bez powodzenia. „Nie interesuje 

mnie królestwo. Nawet nie znam siebie. Jak mogę zrozumieć lud i zadowolić 

go? Przykro mi. Nie nadaję się do tego zadania administrowania” – 

stanowczo powiedział do Manu Prijawrata. Nie mając wyboru, Manu dalej 

rządził światem. 

Pewnego dnia Narada zobaczył władcę Manu w objęciach depresji, 

więc spytał: „Władco! W twoim królestwie niczego nie brakuje. Skąd to 

przygnębienie?” Narada miał zwyczaj interesowania się sprawami ludzi, by 

zapewnić im pomyślność! Manu odpowiedział: „Mój syn Prijawrata nie 

                                                           
33 Kszetra (pole) i kszetradźńa (znawca pola) to terminy stosowane w Bhagawad Gicie (rozdz. 13) w 
odniesieniu do ciała i zamieszkującej je atmy. Swami wyjaśnia, że pole symbolizuje zasiew i zbiory. 
Człowiek za pomocą ciała zasiewa dobre lub złe czyny i zbiera odpowiednie skutki. 
34 Awatar Pana Wisznu, wspomniany także w Bhagawacie. 
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zgadza się ze mną. Chcę, żeby rządził królestwem. Proszę, pomóż mi go 

przekonać.” W końcu, co innego ma Narada do roboty? Udał się do groty 

Prijawraty i długo go pouczał: „O niemądry chłopcze! Bóg obdarzył nas 

ciałem w określonym celu. Boskości możesz doświadczyć, używając ciała do 

doczesnych zadań i jednocześnie utrzymując umysł skupiony na Panu.” 

Prijawrata spytał: „Jak to możliwe?” 

Narada wyjaśnił: „Twoim podstawowym obowiązkiem jest 

przestrzegać przykazań Boga. Bóg obdarzył cię ciałem dla określonych 

obowiązków. Czy Bóg mógłby dawać ciało tak bez powodu? Każde 

pojedyncze ciało ma swoją odpowiedzialność za coś. Każda 

odpowiedzialność ma swój cel. Jesteś księciem. Twoja dharma zawiera się w 

administrowaniu królestwem. Wróć do domu, rozpocznij projekty dla dobra 

publicznego i uszczęśliwiaj poddanych. W ten sposób spełnisz swoje życie. 

Widziałeś jak rolnik za pomocą powrozów panuje nad swoimi bykami. 

Gdy pociągnie za powróz przywiązany do lewego rogu, byk skręca w lewo. 

Za prawy pociąga, gdy chce, by byk skręcił w prawo. Gdy pociągnie za oba 

powrozy, byk idzie prosto naprzód. Podobnie, ludzkim życiem kierują 

powrozy obowiązków. Bóg pociąga za te powrozy, nakierowując ludzi na 

ścieżkę ich indywidualnych odpowiedzialności. Tak więc, wykonując 

obowiązki, słuchasz Boga. Nie stawiaj się przeciw postanowieniom Boga. 

Nie bądź zdrajcą własnej prawdziwej Jaźni. Posłuchaj boskiego nakazu.” 

Prijawrata nie mógł być nieposłuszny Naradzie czy Bogu. Wziął sobie 

pouczenia Narady do serca i wrócił do królestwa. Manu ustanowił obu 

swoich synów królami i odszedł do lasu Saunikaranja. Z szacunku dla Narady 

i Manu Prijawrata przez kilka lat rządził królestwem. Dłużej już nie mógł. 

Czuł radość tylko w samotności. Uznał, że wśród ludzi, rzeczy i doczesnych 

zajęć prawdziwa duchowa praktyka jest trudna, jeśli nie niemożliwa. 

 

Ludzkie przywiązanie a boskie przywiązanie 

Mocniejsze ludzkie przywiązanie oznacza słabsze boskie przywiązanie. 

Im bardziej ulegamy przyciąganiu światowych radości, tym bardziej 

podupada nasze skupienie na jednym. Podstawowymi przyczynami 

wszelkiego cierpienia są: (1) pociąg do przedmiotów świata i (2) przywiązanie 

biorące się z relacji międzyludzkich. 

Prijawrata uświadomił sobie, że każda osoba przyszła na ten świat dla 

siebie, a nie dla kogokolwiek innego. Między ludźmi nie istnieje trwała więź. 

Podróżnik dociera do zajazdu. Tam spotyka innych podróżników. Następnego 

dnia każdy wyrusza ku własnemu celowi. O zmierzchu dziesiątki ptaków 

gromadzi się na drzewie. O świcie odlatują, każdy w swoją stronę. 

Wielbiciele nie powinni tracić z oczu celu, dla którego tutaj są i do którego 

zmierzają. Wasza podróż jest wieczna – pielęgnujcie wieczne cechy, a nie 
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przywiązania. Dzisiaj zachowujemy się jak zwierzęta z powodu 

przypisywania ciału zbytniej wagi. Powinniśmy postępować od zwierzęcości 

do człowieczeństwa i od człowieczeństwa do boskości. Z takich powodów 

Prijawrata tęsknił za samotnością i w końcu opuścił królestwo. 

Następcą Prijawraty był król Ruszika. Ruszika też angażował się w 

dociekanie atmy, ale by prowadzić praktyki duchowe, nie uważał za 

konieczne wyrzeczenie się królestwa. Żył, rządząc skutecznie, oczyszczając 

swój umysł i prowadząc duchowe dociekania. Utrzymywał harmonijną 

równowagę między doczesnymi i duchowymi obowiązkami. Jego synem był 

słynny Bharata. 

 

Historia Bharaty 

Bharata był prawdomówny i uczciwy. Doskonale opiekował się 

swoimi poddanymi. Podejmował działania tylko po uprzednim myśleniu o 

Bogu. Nigdy nie robił nawet najdrobniejszej rzeczy, takiej jak picie wody, 

bez ofiarowania jej Bogu. Nigdy, w żadnej sytuacji nie zapominał o Bogu. 

Mówi się, że Bharat (Indie) wzięły swoją nazwę od niego. Po wielu latach 

rządzenia Bharata przekazał królestwo synowi i udał się do Riszikeszu35, 

gdzie zbudował sobie pustelnię. Zerwawszy wszystkie doczesne 

przywiązania, spędzał czas na medytacjach o Bogu. 

Któregoś dnia siedział na brzegu Gangi i przyglądał się falom na rzece. 

Rozmyślał o wznoszeniu się i opadaniu wody w falach, przyrównując je do 

radości i smutków życia. Dla niego fale miały świadomość. Uważał, że 

wszystko w stworzeniu ma świadomość i jest formą Boga. Gdy tak 

kontemplował, usłyszał głośny ryk – ryk lwa. W tym czasie przyszła tam 

łania, aby się napić. Ona też usłyszała ryk, wpadła w panikę i wskoczyła do 

rzeki. Była wtedy w ostatnich stadiach ciąży. Strach i napięta sytuacja 

sprawiły, że natychmiast powiła cielaka. Łanię porwała woda, ale Bharata 

zdołał dosięgnąć i uratować jelonka. 

Bharata umył jelonka, zabrał do pustelni i zaczął opiekować się nim, 

darząc go rodzicielskimi uczuciami. Od teraz cały czas był zajęty opieką nad 

cielakiem. Nawet gdy jelenia nie było w zasięgu wzroku, był obecny w jego 

głowie. Cały swój czas marnował na karmienie go mlekiem, zbieranie trawy, 

czyszczenie i tym podobne czynności. Przywiązanie Bharaty do jelonka 

pogłębiało się, a w konsekwencji myśli o Bogu stawały się coraz rzadsze. 

Stale myślał o zwierzęciu. W ten sposób minęło kilka lat. Gdy Bharatę 

spotkała niespodziewana śmierć, ostatnie tchnienie wydał myśląc z czułością 

o swoim jeleniu i wzywając go po imieniu. 

 

Praktykujcie pamięć o Bogu 

                                                           
35 Obecnie święte miasto nad brzegami Gangesu. 
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Jakie ta historia ma wewnętrzne znaczenie? Bharata opuścił ciało w 

czasie, gdy nie był zdolny wzbudzić w sobie wzniosłych myśli. Ostatnia jego 

myśl dotyczyła jelenia, dlatego w następnym życiu urodził się jako jeleń. Ale 

pamiętał swoje poprzednie życie i owo niepotrzebne przywiązanie. „Mój 

umysł, który zachwycał się myślami o Bogu, padł ofiarą przywiązania do 

zwierzęcia. Ależ to głupie! Jakże godne politowania życie teraz wiodę” – 

ubolewał. Oto jak katastrofalne skutki niesie nieopanowane przywiązanie. 

Dlatego, wśród Bharatijów (Hindusów) przybywających z pielgrzymką 

do Kaśi36, widzimy umierających ludzi, którzy ciągle powtarzają imię Boga. 

Nikt nie może przewidzieć, czy w ostatnich chwilach życia na czyjeś usta 

przyjdzie boskie imię. Dlatego ludzie przykuci do łóżka proszą kogoś o 

szeptanie do ucha mantry: 

Śri Rama Rama Rameti rame Rame manorame; 

Sahasra nama tattuljam, Rama nama waranane. 

Powtarzanie Rama Rama Rama przyciąga nas do 

atrakcyjnej postaci Ramy;  

Wspaniałe imię Ramy jest równoważne 

sahasra namie (litanii tysiąca imion Wisznu) 

W następnym życiu otrzymacie formę zgodną z tym, o czym 

myśleliście po raz ostatni. Kontemplacja (smarana) prowadzona przez życie 

staje się jedyną waszą ozdobą (abharaną) po śmierci. Jeśli przez życie 

będziecie pamiętać imię Pana, łatwo będzie przypomnieć je sobie w 

ostatnich chwilach. 

Niektórzy ludzie nie zgadzają się z tym. Mówią: „Jeśli mam prowadzić 

dźapę w młodości, kiedy mam cieszyć się światem? Dźapę zacznę 

praktykować po przejściu na emeryturę, gdy nie będę miał nic do roboty.” To 

niemądre. Powiedzmy, że ktoś idzie do wojska. Jeśli w pierwszym dniu 

otrzyma broń i rozkaz pójścia do boju, nie będzie wiedział co robić! Musi 

przejść rygorystyczne przeszkolenie w rozmaitych sztukach walki. Pilne 

ćwiczenia przez wiele lat uczynią z niego dobrego żołnierza. Dlatego Kriszna 

w Gicie mówił o znaczeniu praktyki. 

Praktyka (abhjasa) jest niezmiernie ważna. Nawet przyziemne 

czynności, takie jak chodzenie, mówienie, czytanie czy pisanie, opierają się na 

praktyce. Na śmierć też musimy się przygotować przez stałe pamiętanie 

imienia i postaci Pana. Tylko wtedy w naszych ostatnich chwilach będziemy 

mogli pamiętać o Nim. Dlatego praktykujcie, praktykujcie, praktykujcie – od 

najmłodszych lat. Taka jest też główna nauka płynąca z historii Bharaty. 

 

                                                           
36 Święte dla Hindusów miasto Waranasi (Benares). 
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Odrodzenie Dźada Bharaty 

Po spędzeniu życia jako jeleń Bharata urodził się jako bramin. 

Pamiętając swój wcześniejszy błąd, postanowił więcej nie przywiązywać się. 

Mimo że ów błąd popełnił nieświadomie, zdecydował, że będzie to jego akt 

skruchy. Tak więc, zachowywał się jak roślina: gdy ktoś go wołał, on nie 

odpowiadał; gdy do niego mówiono, nie reagował. Ludzie myśleli, że jest 

głuchy i niemy, ale Dźada37 Bharata tym się nie przejmował. 

Trzymał się wiary, że nie jest ciałem. Wspomnienia marnotrawstwa 

cennego czasu w poprzednich wcieleniach nie dawały mu spokoju. Opuścił 

miasto i udał się do lasu. Spędził tam wiele lat, mieszkając pod drzewami. W 

głowie miał przede wszystkim myśli o Bogu. 

W lesie mieszkał gang rabusiów. Przywódca tej bandy nie miał dzieci. 

Ktoś poradził mu, żeby złożył bogini Kali w ofierze człowieka, wówczas 

urodzi mu się syn. W tym celu przywódca kazał więc swoim ludziom złapać 

zdrowego mężczyznę. Rabusie rozeszli się po lesie i zaczęli szukać takiego 

człowieka. Znaleźli siedzącego pod drzewem Dźada Bharatę i przyprowadzili 

go do przywódcy. Bharata od dawna nie kąpał się – był brudny. Rabusie 

zabrali go nad rzekę i przymusili do kąpieli. Ciało wysmarowali mu pastą 

sandałową i przystroili do poświęcenia w ofierze. Bharata nie przejmował się 

ich działaniami, ani powodem, dla którego to wszystko robili. Rabusie 

zaprowadzili go do świątyni Kali. Kazali mu usiąść, a on podporządkował 

się. Ktoś uniósł miecz, aby ściąć mu głowę. 

Kiedy miecz przed uderzeniem zawisł w powietrzu, pojawiła się bogini 

Kali. Wyszła z wewnętrznego pomieszczenia świątyni i uśmierciła całą bandę 

złodziei. Potem Matka Bogini pobłogosławiła Bharatę słowami: „Jestem 

bardzo zadowolona z twojego oddania i wytrwałości. Postępuj tak dalej i 

zagłębiaj się w Jaźń. Nie martw się tym, co świat myśli o tobie. Niech 

pochwała i potępienie nie mają na ciebie wpływu. Bądź nieustraszony. Cały 

czas myśl o Panu.” Ale Dźada Bharata nawet jej nie słyszał! Bez przerwy był 

pogrążony w atmie. Matka Kali zniknęła, a Bharata, wciąż pogrążony w 

atmie, wyszedł ze świątyni. 

Kiedy indziej w pobliżu miejsca, gdzie Bharata siedział pod drzewem, 

przejeżdżał w palankinie Rahugana, król Sindhu i Sauwira. Ludzie niosący 

palankin zmęczyli się pod jego ciężarem, więc podeszli do Bharaty, prosząc 

go o pomoc. Zawlekli go do palankinu i kazali nieść. Bharata przyjął to bez 

słowa sprzeciwu. Jednak przed postawieniem każdego kroku upewniał się, 

czy nie nadepnie jakiegoś owada, gdyż w każdej istocie postrzegał atmę. 

Sarwa bhuta antaratma Paramatma – Bóg jest mieszkańcem wszystkich 

istot. Tę prawdę uznawał Bharata. Miał niezachwiane poczucie jedności – 

tego, że żadnej istoty nie należy ranić. Ostrożność Bharaty sprawiała, że 

                                                           
37 Dźada w sanskrycie znaczy niemy, bezwładny, nieożywiony. 
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palankin poruszał się powoli i był szarpany. Król rozgniewał się. „Hej, ludzie! 

Dlaczego idziecie tak dziwnie?” – spytał. Niosący palankin odpowiedzieli: 

„Królu! To przez tego nowego człowieka” i wskazali Bharatę. 

Król ostro i długo beształ Bharatę, nazywając go „chodzącymi 

zwłokami.” Na to Bharata otworzył usta i rzekł: „Królu! Nie tylko to ciało, 

ale wszystkie ciała są chodzącymi trupami. Tak, ciało chodzi, ale jest to tylko 

śawa (martwe ciało). Ten, który sprawia, że wszystkie ciała chodzą, ten 

jedyny żywy, to Śiwa. Ciała są bezwładne. Wewnętrzną świadomością jest 

Bóg.” Król, usłyszawszy te słowa, kazał postawić palankin.  

Rahugana jechał właśnie na spotkanie z mędrcem Kapilą, aby u niego 

pobrać nauki o atmie. Wysiadł z palankinu i pokornie powiedział: „Objawił 

się mi tutaj sam Kapila.” Usiadł z Bharatą i poprosił o wyjaśnienia o atmie. 

Dźada Bharata w klarowny sposób przedstawił mu atma widję. Nauki 

Bharaty zrobiły tak wielkie wrażenie na Rahuganie, że upadł mu do stóp. 

Wasany – skłonności 

Wieść o mądrości Dźada Bharaty rozeszła się po całych Indiach. 

Główne zalecenia, jakich uczył w celu wykorzenienia przywiązań, to: (1) 

panowanie nad zmysłami i (2) ograniczanie pragnień. Nie powinniśmy 

dopuszczać, by pragnienia rosły bez umiaru. To one odpowiadają za nasze 

radości i smutki. Ktoś, kto pragnie, nie jest wielbicielem. Ktoś, kto pracuje 

mając na uwadze jakieś oczekiwania, nie jest wielbicielem. Musicie pracować 

dla innych, dla Boga. 

Możecie recytować Wedy od rana do wieczora, poznać wszystkie 

święte pisma, podjąć rozmaite sadhany lub odprawiać jadźnie – Boga nie 

osiągnie się żadnym z tych sposobów. Tej prawdy uczył Dźada Bharata. 

Takie działania służą jedynie dla zadowolenia umysłu. Jak głęboko one 

sięgają, jak trwały jest ich skutek? Ciało pełne pragnień nie może osiągnąć 

Boga – Bharata rozumiał tę prawdę. 

Oto przykład. Pudełko na kamforę ma zapach kamfory, nawet gdy tej 

już w nim nie ma. Ciało jest pojemnikiem pachnącym zmysłowymi 

przyjemnościami. Nawet gdy pragnienia zostaną już okiełznane, istnieją 

ciągle wasany (skłonności). Dopóki pozostają najmniejsze odcienie pragnień, 

wasany dominują. Dopóki istnieją wasany, Boga nie można osiągnąć. 

Dlatego cierpliwie i z determinacją podejmujcie wysiłki, aż ostatni ślad 

pragnień nie zostanie wymazany. Jest to atma bodha – nauczanie o atmie. 

 

Módlcie się do Boga 

Człowiek nie rodzi się po to, by rozwijać pragnienia i zadowalać 

zmysły. Życie oparte na pragnieniach jest zawężone. Życie ma być święte i 

nieskończone tak jak nasza wewnętrzna boskość. Nie módlcie się do Boga 

pod wpływem pragnień. „Panie, jeśli zdam te egzaminy, rozbiję dla Ciebie 
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dwa orzechy kokosowe.” Czy Bogu brakuje orzechów? Czy zaspokoi wasze 

pragnienia, z racji niecierpliwego oczekiwaniu na wasze orzechy? Ludzie 

jeżdżą do Tirupati i modlą się: „O Wenkateśwaro38! Spełnij moje pragnienie, 

a ja dam Ci każdy włos z mojej głowy.” Jaki pożytek miałby Pan z waszych 

włosów? Żywicie zgniłe pragnienia i oferujecie zgniłe włosy w charakterze 

okupu! Nie, nie. To nie jest prawdziwa modlitwa. Jest to tylko żebractwo z 

samolubną motywacją. 

Służący ciężko pracuje cały dzień, ale wieczorem przychodzi do pana i 

żąda zapłaty. Ktoś, kto domaga się rekompensaty, jest osobą postronną, 

płatnym służącym. Żona i dzieci także ciężko pracują w domu. Ale czy na 

koniec dnia żona domaga się zapłaty? Nie. Jest ona właścicielem, a nie 

służącą. Żona i dzieci pracują z poczucia obowiązku. Ci, którzy rozumieją, że 

ich podstawowym obowiązkiem jest poświęcenie życia Bogu, zasługują na 

miano „właścicieli.” 

Tak więc, nie módlcie się do Boga o spełnienie pragnień. Powinniście 

móc zapewnić: „Modlę się do Ciebie o Ciebie! Nie chcę niczego innego.” Taką 

prawdę głosił Dźada Bharata. Dzięki tak wzniosłemu nauczaniu Bharata 

zdołał zniszczyć fałszywą dumę i nadmierne pragnienia u wielu królów 

swoich czasów. 

 

Karma jest nieunikniona 

Dlaczego Bharata mógł uczyć ówczesnych królów? Ponieważ sam 

doświadczył i pokonał te przeszkody. Kiedyś zachwycał się myśleniem o 

Bogu. Później upadł do stanu zwierzęcia. Z trudem odzyskał pierwotny stan 

nieprzywiązania i oddania. Dlatego głosił, że od karmy nigdy i w żadnej 

sytuacji nie da się uciec. Dobro za dobro, zło za zło – musicie zebrać to, co 

zasialiście. 

Karma data wasama, naruda, karma data wasama? 

Ghana pathambulu ćadiwina kani,  

Kula dewatalanu kolaćina kani,  

Karadawulake pojina kani,  

Kathina tapassule ćesina kani, 

Karma data wasama, naruda, karma data wasama? 

Czy można uniknąć karmy, człowieku, czy to możliwe? 

Mogłeś przestudiować wszystkie święte pisma, 

Zadowolić swoje rodzinne bóstwa, 

Odejść do lasu, 

Dokonać wielkich wyrzeczeń, 

Ale czy można uniknąć karmy, człowieku, czy można? 

                                                           
38 Postać Pana Wisznu czczona w świątyni w Tirupati w południowych Indiach. 
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Ćhinna ćelimilo munćina kani,  

Enni samudramul ninćina kani,  

Kadawento ra, nirante ra,  

Kawalannanu ekkuwa radu ra. 

Karma data wasama, naruda, karma data wasama? 

Czy nabierzesz z małego stawu, 

Czy z potężnego oceanu, 

Jakie naczynie, taka ilość nabranej wody, 

Nie weźmiesz więcej choćbyś chciał. 

Czy można uniknąć karmy, człowieku, czy to możliwe? 

Wasze doświadczenia i przeznaczenie są tylko na tyle okazałe, na ile 

pozwalają rozmiary waszego serca. Aby otrzymać więcej pokoju i błogości, 

poszerzcie swoje serce. Wielu milionerów stało się nędzarzami, a nędzarze 

stawali się bogaczami. Są to skutki łaski Boga, a nie waszych pragnień. 

Dźada Bharata mówił do królów: „Radości nie dostępujecie przez to, że ich 

pragniecie. Radości i smutki przychodzą same, jak im się podoba. Mogą 

przychodzić osobno, a nawet razem! Zatem, powiększajcie serca.” 

Ograniczcie swoje pragnienia, aby posiadać czysty umysł. Więcej 

pragnień oznacza więcej zanieczyszczeń umysłu. 

 

Wznoście się przez praktykowanie 

Wszelka sadhana musi być ukierunkowana tylko na Boga. Musicie się 

wznosić. Nikt za was tego nie zrobi. Uddhared atmatmanam (niechaj sam 

siebie podnosi)39. Wznoście się własnym wysiłkiem. Weźmy drogowskaz; w 

jednym kierunku wskazuje miasto Chikbalapuram, w drugim – Belathuru itd. 

Cele są wskazane, ale mimo to trzeba jeszcze przejść odpowiednią odległość! 

Tym, kto ma iść, jesteście wy. Tak samo, dopóki z czystym sercem nie 

kontemplujecie o Bogu, daremne jest czytanie świętych pism i 

podejmowanie różnych sadhan. 

Dzisiaj człowiek czyta święte teksty, ale bez wiary. Uczeń zwrócił się z 

następującą prośbą do nauczyciela: „Gurudźi! Przez dwadzieścia lat czytałem 

Bhagawad Gitę. Znam na pamięć wszystkie 700 wersetów. Ale ten wysiłek 

nie przyniósł żadnych dobrych owoców. Proszę, podaj mi jakąś mantrę, która 

da mi pozytywne wyniki.” Nauczyciel zawołał: „Wynoś się, szaleńcze! 

Czytałeś Gitę, czyli instrukcje samego Pana. Nie wierzysz w słowa Pana, a 

twierdzisz, że uwierzysz w jakąś mało znaną mantrę? Czy potrzebowałbyś 

jakiejkolwiek mantry, gdybyś szczerze stosował się do Gity? Na co zda się 

mantra komuś, kto nie ma wiary w Pana?” Dzisiaj ludzie także nie stosują się 

                                                           
39 Bhagawad Gita, rozdz. 6, werset 5, przekład Anny Rucińskiej. 
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do nauk. Skutkiem tego stanu rzeczy jest to, że wszystkie ich mantry, dźapy, 

jadźnie i pielgrzymki idą na marne. 

Gdy wcielamy nauki w życie, konieczna jest jedność myśli, słowa i 

czynu. Na przykład, gdy recytujemy mantrę, jej sens musimy pokazywać w 

działaniu. Tylko wtedy dostąpimy owoców tej mantry. 

Pewien uczeń pobierał nauki o naturze boskości. Często słyszał, jak 

nauczyciel mówi o mantrze Śiwoham, która znaczy „Jestem Śiwą.” 

Recytował ją cały dzień. Zaintrygowany przygodny przechodzień spytał 

chłopca: „Synu, gdzie nauczyłeś się tej mantry?” Chłopiec odpowiedział: „Od 

wielkiego nauczyciela.” „Co znaczy Śiwoham?” „Znaczy ‘Jestem Śiwą’” 

„Niewątpliwie jesteś Śiwą. Więc kim jest dla ciebie bogini Parwati?” „To 

wielki grzech, to grzech” – zawołał uczeń.  

Skoro chłopiec uważał się za Śiwę, to Parwati powinna być jego żoną, 

nieprawdaż? Gdyby uczeń miał wiarę, zauważyłby, że Śiwą jest także 

Parwati i całe stworzenie! Musimy zrozumieć, że tkwią w nas wszelkie moce. 

Samo recytowanie mantr, bez doświadczania ich znaczenia, jest stratą czasu. 

Uczniowie i studenci, widzieliście, że potomkowie Manu dążyli do 

nabycia atma dźńany. Osiągali cel i pławili się w tej wiedzy. Ale nie tylko 

rodzina Manu była czysta – takimi były wszystkie postacie Bhagawaty. 

Niestety, uczeni opacznie interpretują to święte pismo i poniżają Boga. 

Wielcy wielbiciele z Bhagawaty traktowali swoje ciało jako własność Boga, 

której mieszkańcem jest boskość. Słusznie uważali, że ciało jest czymś jak 

dzisiejsza żarówka, a wrodzona boskość – jak prąd. 

 

Równoważcie świecką naukę z atma widją 

Dlatego uczniowie nie powinni zdobywać wykształcenia tylko z uwagi 

na ziemskie szczęście. Uczniowie ciągle pytają: „Jaką pracę ta nauka mi 

umożliwi? Ile będę zarabiał? Jaki styl życia będę w stanie wieść?” 

Przykładają się do planowania swojej przyszłości, ale nie przejmują się 

zrozumieniem sensu edukacji. Liczą, że po zdobyciu dyplomu magistra 

zostaną pracownikami szczebla kierowniczego. Myślą: „Będę miał do 

dyspozycji miesięczną pensję w wysokości 5000, 10000, a nawet 20000 

rupii.” Jednak nie ma u nich motywacji, by wykorzystywać swoje 

umiejętności dla dobra społeczeństwa. 

Niewłaściwe jest myślenie: „Co otrzymam od społeczeństwa?” Wraz z 

rozprzestrzenianiem się w Bharacie bezużytecznej edukacji, bezpieczeństwo 

zanika. Dlaczego? Ponieważ wykształceni ludzie są jak złodzieje prowadzący 

rozrzutny styl życia kosztem społeczeństwa. Jedynie ludzie niewykształceni 

w miarę swoich możliwościami próbują służyć społeczeństwu. Wraz ze 

świecką nauką zdobywajcie też atma widję. Wtedy znajdziecie sposoby na 
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zaprowadzenie pokoju i bezpieczeństwa w społeczeństwie, czym nadacie sens 

swojemu życiu. 

Nie proszę, abyście zdobywali wysokie pozycje czy bogactwa. Władza 

przychodzi i odchodzi. Stańcie się ideałami mężczyzny i kobiety – tego dla 

was pragnę. Postacie w Bhagawacie są nieśmiertelne z powodu ich 

chwalebnych czynów. Słyszeliście historię dziewiętnastoletniego Prijawraty i 

zaledwie pięcioletniego Dhruwy. O ich cnotach śpiewa się tysiące lat później. 

Wyobraźcie sobie, jak święci i czyści musieli być, by ich imiona ze czcią 

przywoływano w tej kali-judze! 

Słyszymy też o wielkich naukowcach, takich jak Einstein i Newton. 

Oni przyszli i odeszli. Ale gdzie są ich imiona? Einsteina niewątpliwie 

wspomina się w naukowych dyskusjach. Ale gdy mówimy o innych 

dziedzinach, takich jak sztuka, Einsteina nie ma. Natomiast wzniosłe istoty, 

takie jak Dhruwa i Dźada Bharata, stale jaśnieją w sercach zarówno ludzi 

młodych, jak i starych, nędzarzy, jak i milionerów. 

Nie mówię, że macie lekceważyć i porzucić swoją naukę. Nie. Ale nie 

traktujcie jej jako główny cel życia. Edukacja bez kontemplacji Boga jest 

bezużyteczna. Rozwijajcie boską miłość tak jak ci wielcy wielbiciele i 

nadajcie sens swojemu życiu. W starożytnych Indiach nawet młodzi chłopcy 

dokonywali wielkich wyrzeczeń. Nie tylko chłopcy, dziewczęta też były 

przykładne. Zatem, chłopcy i dziewczęta, stosujcie ideały atma widji, 

spełniajcie swoje życie i ustanawiajcie idealne przykłady dla społeczeństwa. 

Kończę mój dyskurs, błogosławiąc wam, aby spełniły się te oczekiwania. 

 

  [Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Madhura madhura murali 

Ghana-śjama.”] 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

76 

7. Wiśwamitra 

Nasti lobha samo wjadhih  

Nasti krodha samo ripuh.  

Nasti daridrjawad duhkham  

Nasti dźńana samo sukham.  

Nie ma choroby dorównującej żądzy, 

Nie ma wroga dorównującego gniewowi, 

Nie ma cierpienia większego niż bieda, 

Nie ma szczęścia dorównującego mądrości. 

 

Każdy stara się o szczęście i wyeliminowanie nieszczęść, ale bez 

powodzenia. Stworzenie jest ogromne, bez końca. Człowiek jest tylko 

maleńką cząstką Kosmosu, dlatego powinien wieść życie sprzyjające 

pomyślności wszystkich. Niestety, wierzy on, że stworzenie ma służyć jego 

własnej przyjemności i eksploatuje je. Tak jak dziecko ssie mleko matki, a 

pszczoła wysysa nektar z kwiatów, człowiek też może czerpać niezbędne 

surowce z przyrody. 

 

Znaczenie ograniczeń 

Obecnie widzimy buntującą się przyrodę w postaci katastrof, gdyż 

człowiek lekceważy wszystkie granice eksploatacji jej zasobów. Ulewne 

deszcze, susze, trzęsienia ziemi, powodzie – oto reperkusje chciwości 

człowieka. Z uwagi na postępy nauki uczeni stali się samolubni i nie baczą na 

pomyślność świata. Prowokują przyrodę do odwetu. 

Bhagawata mówi: Durlabho manusza dźanmah – trudno jest zdobyć 

ludzkie narodziny. Poemat Wiweka ćudamani stwierdza: Dźantunam nara 

dźanma durlabham – spośród wszystkich żywych istot ludzkie narodziny są 

najrzadsze. Purany uczą, że wśród 8 400 000 gatunków istot na świecie 

ludzie są najbardziej rozwinięci. Gdy zastanowimy się nad tymi 

stwierdzeniami świętych tekstów, uświadomimy sobie jak czyste, cenne i 

święte jest ludzkie życie. Dzisiaj zapomnieliśmy, że ludzkie narodziny są 

bezcenne, potencjalnie boskie i pełne błogości. W ten sposób sprowadzamy 

na siebie cierpienie. 

Za szczęście i nieszczęście odpowiada tylko wasze zachowanie, nikt 

inny. Ludzie nie potrafią w to uwierzyć. Czystym zachowaniem możecie 

zapewnić sobie wszelkie szczęście i wygody, jakich tylko zapragniecie. Jeśli 

chcecie mieć spokój umysłu, musicie także trzymać w ryzach swoje 

pragnienia. Ludzie tracą rozum, gdyż nie ograniczają nierozsądnych pragnień. 
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Historia króla Triśanku 

Jednym z królów ćandrawamszy
40 był Triśanku. Był on pod każdym 

względem wielkim władcą. Trzymał się prawdy, był ucieleśnieniem dharmy 

i poddanych traktował tak, jak gdyby byli jego własnymi dziećmi. Serce 

przepełniało mu współczucie. Mimo swych wielkich zalet, Triśanku nie 

potrafił ograniczyć jednego szczególnego pragnienia, które pielęgnował w 

sercu: chciał w fizycznym ciele zamieszkać w niebie. 

Udał się do rodzinnego guru, mędrca Wasiszthy i powiedział: 

„Czcigodny guru, proszę cię, pomóż mi zaspokoić to pragnienie i zapewnij 

spełnienie w moim życiu.” Wasisztha odmówił słowami: „Byś się wstydził! 

Twoje pragnienie jest nienaturalne. To ciało jest brudne. Jest składnicą śluzu, 

odpadów i siedliskiem chorób. Zabierać to tymczasowe ciało do niebiańskich 

sfer jest jak ciągnąć za sobą zwłoki. Ludzie zasługują na niebo po wielu 

żywotach, dokonując dobrych czynów i odprawiając jadźnie. Fizycznego ciała 

nie można tam zabrać. Nawet próbowanie tego stoi w sprzeczności z 

regułami ustanowionymi przez Boga dla stworzenia. Warto, żebyś się nad 

tym zastanowił. Ja nie mogę ci pomóc. Jeśli jednak się upierasz, poszukaj 

sobie innego mędrca.” 

Triśanku wrócił do domu przybity. Po jakimś czasie wybrał się na 

północ. Chciał tam spotkać się z błyskotliwymi, prostymi, posiadającymi 

wielkie moce i darzonymi wielkim szacunkiem synami Wasiszthy. Synowie 

Wasiszthy przewyższali nawet swojego ojca! Nikt nie dorównywał im w 

mądrości, sławie i prostocie. Triśanku przedstawił im swój problem oraz to, 

co powiedział ich ojciec. Oni na to stwierdzili: „Triśanku! Nasz ojciec jest 

twoim osobistym guru i guru twojej dynastii. Przychodząc tu okazałeś mu 

nieposłuszeństwo i znieważyłeś go. Czemu mielibyśmy postępować wbrew 

słowom ojca. Czy chcesz, żebyśmy sprzeciwili się mu tak jak ty? U nas nie ma 

miejsca dla ucznia, który nie ceni słów swojego guru. Odejdź!” 

Teraz Triśanku nie miał dokąd się udać. Poszedł więc do Kauśiki41. 

Kauśika wcześniej również był królem, ale jego królewska duma została 

skruszona, gdy przeciwstawił się duchowej mocy Wasiszthy. Dlatego w tym 

czasie był zajęty surowymi wyrzeczeniami czynionymi w celu zdobycia 

duchowych mocy. Tylko ze względu na odmowę Wasiszthy, Kauśika 

postanowił za wszelką cenę zadowolić Triśanku. Dlaczego? Kauśika żywił 

                                                           
40 Ćandrawamsza - dynastia księżycowa wielkich królów starożytnych Indii, nazwana tak od boga 
księżyca Somy, który zapoczątkował tę linię. 
41 Kauśika i Wiśwamitra są tą samą osobą. Najpierw, jako gniewny i dumny Kauśika, podjął ciężkie 
pokuty i pokonał swoje ego. Potem znany był jako mędrzec Wiśwamitra. W tym dyskursie imię 
Kauśika odnosi się do czasu, gdy był królem, albo „niedojrzałym” mędrcem, imię Wiśwamitra 
natomiast – do czasu, gdy stał się doskonałym mędrcem, czyli brahmarszim. 
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głęboką nienawiść i zazdrość w stosunku do Wasiszthy. Wasisztha był 

brahmarszim
42, a on tylko radźarszim

43. 

Kauśika ogromnie się wysilał, aby zdobyć status brahmarszego, ale 

dotąd bez powodzenia. Dlaczego? Jego nienawiść, gniew i zazdrość nie 

pozwoliły mu na dalszy postęp poza etap radźarszi. Komuś, kto żywi gniew i 

zazdrość, nie może się powodzić. Nigdy nie osiągnie swoich celów. Nie ma 

wroga większego niż gniew. Nie ma choroby większej niż żądza. Na każdą 

chorobę istnieje lekarstwo, ale nie ma żadnego na zazdrość. Triśanku szukał 

pomocy u Kauśiki, w którym było tak wiele złych cech. 

Kauśika zapewnił go: „Na pewno wyślę cię do nieba w fizycznym 

ciele!” Zaczął planować jadźnię i zwołał wielu ritwików
44. Żaden z nich nie 

pochwalał tej jadźni, ale mimo to przyjechali, obawiając się gniewu Kauśiki. 

Był on uosobieniem gniewu. Ritwicy nie chcieli spłonąć w ogniu jego 

gniewu. Mówili do siebie: „Po prostu pójdźmy tam spokojnie i zróbmy to, co 

do nas należy.” 

Rozpoczęła się jadźńa poświęcona wysłaniu Triśanku do nieba. Żadna 

z dew
45 nie przyszła przyjąć ofiar jadźni. Kauśika zrozumiał, że dewy nie 

akceptowały motywacji Triśanku. W tej sytuacji postanowił wysłać Triśanku 

wyłącznie w oparciu o moc własnych wyrzeczeń. Przelał wszystkie swoje 

moce w drewnianą laskę i, trzymając ją w górze, polecił: „Triśanku! 

Rozkazuje ci wznieść się do nieba.” Triśanku zaczął się wznosić i wkrótce 

znikł zebranym z oczu. Na ten niewiarygodny widok wszystkim odebrało 

mowę. Po jakimś czasie usłyszeli krzyk: „Gurudźi! Gurudźi!” Gdy spojrzeli w 

górę, zobaczyli spadającego Triśanku, który wołał: „Gurudźi! Indra46 nie 

pozwolił mi wejść do nieba. Co mam zrobić? Czekam na twoje polecenia.” 

Kauśika wściekł się na zuchwałość dew odmawiających przyjęcia 

osoby, która prosiła go o pomoc. Powiedział: „Zostań tam, nie zstępuj na 

ziemię.” Mając na uwadze Triśanku, Kauśika zaczął tworzyć drugi 

wszechświat! Za pomocą swoich duchowych mocy wykreował nowe Słońce, 

Księżyc, planety, gwiazdy, niebo itd. Ale dewy traktowały te twory jako 

sztuczne i ignorowały je. 

W tym czasie królestwem Triśanku rządził jego syn Hariśćandra. Nie 

chodzi o Satja Hariśćandrę, który zasłynął ścisłym trzymaniem się prawdy. 

Miał tylko na imię Hariśćandra – to wszystko! Ten Hariśćandra modlił się do 

Pana Waruny47 o syna. Obiecał, że odda Warunie syna zaraz po urodzeniu. 

Waruna wysłuchał modlitwy i po kilku miesiącach syn się urodził. Nazwano 

                                                           
42 Mędrzec, który urzeczywistnił brahmana (Jaźń); najwyższa klasa mędrców.  
43 „Król wśród mędrców” – tytuł nadawany wybitnym mędrcom. 
44 Ritwik – recytator mantr wedyjskich. 
45 Dewa – boska istota, mieszkaniec nieba. 
46 Król nieba. 
47 Waruna - władca żywiołu wody. 
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go Rohita. Ale Hariśćandra nie chciał pogodzić się z oddaniem syna Warunie. 

Złamał obietnicę. Rohita dowiedział się o błędzie ojca. Pomyślał: „Nie 

wiadomo, jakie katastrofy spadną na mnie w tym królestwie” i uciekł do 

lasu. Tam spędził wiele lat, wędrując bezcelowo i utrzymując się przy życiu o 

korzeniach i bulwach. Tymczasem, na skutek załamania danego słowa, 

Hariśćandra zapadł na chroniczną chorobę. 

Jakie te historie mają wewnętrzne znaczenie? Ojciec, Triśanku, 

pielęgnował pragnienie, które było sprzeczne z prawami natury. Syn 

Hariśćandra nie dotrzymał danego słowa. Historie te przedstawiono, by 

zilustrować cierpienie, które wynika z tych poczynań – złamania obietnicy i 

postępowania wbrew boskim prawom. Każdy, bez wyjątku, musi koniecznie 

przestrzegać reguł i uwarunkowań natury. Nikt nie ma prawa przeciwstawiać 

się tym regułom reprezentującym boskie prawo. Łamanie takich praw 

oznacza ściąganie na siebie wielkiej katastrofy. Jest to ważna nauka, jaką 

niesie Bhagawata. 

Rohita dowiedział się o chorobie ojca. Wielokrotnie próbował wrócić 

do domu, ale za każdym razem pojawiał się Indra i odwodził go od tego 

zamiaru. Rohita myślał, że to on jest odpowiedzialny za stan ojca. Ciągle 

szukał rozwiązania tego dylematu. Zastanawiał się nad obietnicą ojca 

złożoną Warunie – że żywa istota musi zostać ofiarowana Warunie podczas 

jadźni. 

Ojciec może żywić miłość do synów. To niewątpliwe, ale powinna ona 

mieścić się w pewnych granicach. Nie może być ani zbyt przesadna, jak ta 

Dhritarasztry, ani zbyt słaba, jak miłość Hiranjakaśipu. Lata mijają i 

nadchodzi starość, a ludzkie przywiązanie tylko rośnie i rośnie! Właśnie z 

tego powodu dzisiejszy człowiek przeżywa piekło. Dlaczego? Za nieszczęścia 

odpowiadają wyłącznie przywiązania i zaborczość. Przywiązanie musi mieć 

swoje granice. Bez takich ograniczeń człowiek zapomina o swojej boskiej 

naturze, zachowuje się jak zwierzę i traci szacunek w społeczeństwie. 

Rohita postanowił wrócić i zakończyć cierpienie ojca. Po drodze 

spotkał małżeństwo i jego trzech synów. Powiedział do nich: „Dam wam 

nieopisane bogactwa, krowy i ziemię za jednego z waszych synów. 

Potrzebuję chłopca na przeprowadzenie jadźni. Czy dacie mi swojego 

najstarszego syna?” Mężczyzna odpowiedział: „Bardzo kocham najstarszego 

syna. Bez niego nie mogę żyć.” Rohita napierał dalej: „W takim razie co 

powiecie na to, żeby był to najmłodszy syn?” Tym razem odezwała się żona: 

„Jest on ulubieńcem mego serca. Nie mogę się z nim rozstać.” Średni syn nie 

był tak kochany jak tamci dwaj. Ojciec stwierdził: „Możesz wziąć naszego 

drugiego syna.” 

Drugi syn powiedział do siebie: „Jestem bardzo nieszczęśliwy! Nie 

jestem warty uczucia rodziców. Już o wiele lepiej ofiarować się w jadźni, niż 
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wieść takie życie.” Z własnej woli poszedł z Rohitą. Chłopiec nazywał się 

Sunahśepa. Przeszli dużą odległość i poczuli zmęczenie. Byli głodni, ale w 

pobliżu nie widzieli żadnego domostwa. Ale dalej dostrzegli pustelnię i tam 

pobiegli. Pustelnia okazała się miejscem zamieszkania szlachetnego mędrca 

Wiśwamitry. 

Sunahśepa wylał swoje uczucia przed Wiśwamitrą i kończąc 

powiedział błagalnie: „Wielki mędrcze! Tak wygląda moja godna 

politowania sytuacja. Proszę, obroń mnie jakoś i uczyń mnie swoim 

uczniem.” Wiśwamitra zapewnił go: „Nie martw się, na pewno cię uratuję.” 

Zaraz też wezwał swoich trzech synów i polecił im: „Jeden z was musi 

zgodzić się pójść na ofiarę w tej jadźni zamiast tego chłopca. Hariśćandra 

odprawia jadźnię, na której jedna istota musi zostać ofiarowana Warunie. 

Paropakara artham idam śariram – nasze ciała mają służyć innym. Zawsze 

musimy być gotowi oddać życie w celu ochrony życia kogoś innego.” 

Synowie Wiśwamitry wybuchli śmiechem. „Ojcze, jesteś gotów poświęcić 

własnych synów za jakiegoś nieznanego chłopca? Czy tego powinieneś nas 

uczyć? Żaden z nich nie zgodził się oddać swojego życia. Wtedy Wiśwamitra 

wezwał Sunahśepę i powiedział: „Synu, aby zakończyć tę jadźnię trzeba 

wyrecytować dwie mantry. Teraz cię ich nauczę. Wyrecytujesz je w czasie 

jadźni.” 

Sunahśepa nauczył się na pamięć tych dwóch mantr i poszedł z Rohitą 

do Hariśćandry. Zaczęła się jadźńa. Hariśćandra miał wyrzuty sumienia, że 

szykuje się poświęcić Warunie syna kogoś innego. Dostrzegał w tym swój 

głęboki egoizm. Także Rohita strasznie cierpiał, czując się winny. Jednak nie 

mógł sprzeciwiać się ojcu, który polecił poświęcić Sunahśepę. 

Gdy jadźńa zbliżała się ku końcowi, Sunahśepa głośno wyrecytował 

swoje mantry. W spokojnej atmosferze mantry rozjaśniły otoczenie. Waruna 

zauważył jasność mantr i zstąpił na to miejsce. Powiedział: „Hariśćandra! 

Obiecałeś mi coś, a zrobiłeś co innego. Twoja choroba to nic innego jak owoc 

tego grzesznego czynu. Danego słowa należy dotrzymywać. Nikt nie jest 

zwolniony z tego nakazu. Nie wycofuj się z obietnicy nawet kosztem życia. 

Satjam nasti paro dharmah – nie ma dharmy wyższej niż prawda. Cały ten 

wszechświat wyłonił się z satji (prawdy) i ostatecznie połączy się z satją. Na 

świecie nie ma miejsca bez prawdy. Zamiast ochraniać prawdę i doświadczać 

jej, sprzeniewierzyłeś się jej i ściągnąłeś na siebie nieszczęście. Jednak twój 

syn Rohita modlił się o uratowanie Sunahśepy za wszelką cenę. Pod 

wpływem śraddhy
48 Rohity i jego czystych uczuć, przyszedłem osobiście.” 

Wielkim grzechem jest kupowanie za pieniądze czyjegoś syna i składanie go 

w ofierze. Także rodzice oddali syna na ofiarę, ulegając żądzy. 

                                                           
48 Śraddha – wiara, oddanie. 
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W tym miejscu musimy zrozumieć wewnętrzne znaczenie tych zdarzeń. 

Kto w zasadniczy sposób przyczynił się do całego tego cierpienia? Triśanku. 

Postąpił wbrew prawom natury. Tylko dla siebie chciał stworzenia drugiego 

wszechświata! Jest to sprzeczne z wolą Boga. Jego cechy w pewnym stopniu 

pojawiły się także u jego syna. Ktoś, kto sprzeciwia się woli Boga, nie może 

przeżyć na tym świecie. Nie podporządkować się woli Boga oznacza 

Bhagawad-droham i guru-droham – zdradę Boga i zdradę guru. Triśanku 

cierpiał, ponieważ był zdrajcą Boga i swojego guru. Posłusznym trzeba być 

także ojcu. Cechą charakterystyczną kultury Indii jest oddanie i 

posłuszeństwo Bogu, ojcu i guru. Triśanku sprofanował świętość tych trzech 

relacji. 

 

Historia Kauśiki 

Triśanku był tylko królem. Ale popatrzcie na mędrca Kauśikę! Posiadał 

za sobą ogromną mądrość i nadzwyczajne wyrzeczenia. Niemniej zniżył się 

do takiego poziomu, że pomagał Triśanku w zaspokojeniu jego wątpliwego 

pragnienia. W normalnych okolicznościach nie pomógłby Triśanku, ale jego 

nienawiść do Wasiszthy kazała mu zrobić ten krok. Nienawiść zaciemnia 

rozróżnianie. Jaki pożytek ze żmudnej pokuty, jadźń i różnorakiego 

wykształcenia? Kauśika był mistrzem wszystkich świętych pism, posiadł 

bezgraniczne moce duchowe i był ucieleśnieniem dharmy. Ale pozwolił 

nienawiści zakraść się do swojego serca i zniweczyć wszystkie te cnoty. Zrobił 

coś, co nawet zwykli ludzie rozpoznaliby jako złe! 

Z tego powodu Kauśika stopniowo tracił szacunek. Jedynie pokuta i 

zdobyte moce podtrzymywały jego podupadającą reputację. U podstaw 

wyrzeczeń Kauśiki leżała zazdrość. Zazdrościł Wasiszcie, że ten uzyskał tytuł 

brahmarszi. Mimo wyrzeczeń Kauśika nie mógł okiełznać swojego gniewu. 

Jego gniew nie ustąpił nawet, kiedy pojawił się przed nim Brahma i 

obdarzył go tytułem radźarszi. Brahma wiedział, że Kauśika był pełen radźo-

guny, dlatego dał mu tytuł radźarszi. Ktoś z radźasem to radźarszi. Ktoś, kto 

rozumie naturę brahmana i postępuje zgodnie z pobudkami atmy, nazywa 

się brahmarszi. 

Kauśika początkowo był królem. Wiele lat temu udał się do lasu na 

polowanie. Po całym dniu polowania był wyczerpany i wtedy trafił na 

pustelnię. Była to pustelnia mędrca Wasiszthy. Kauśika złożył mędrcowi 

wyrazy szacunku. Zafascynowany spokojem i naturalnym pięknem pustelni 

zatrzymał się tam, rozmawiając z Wasiszthą. Po jakimś czasie poprosił 

Wasiszthę o pozwolenie na powrót do swojego miasta. Wasisztha 

powiedział: „Jesteś władcą tego kraju. Pod twoimi rządami my, asceci, 

możemy spokojnie żyć w lesie. W swoich praktykach administracyjnych 

zawsze dbasz o bezpieczeństwo i dobro mędrców. Naszym obowiązkiem jest 
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uhonorować naszego króla jako specjalnego gościa. Musisz przyjąć naszą 

gościnę.” 

Kauśika odpowiedział uprzejmie: „Swami, nie jestem tutaj sam. Są ze 

mną tysiące żołnierzy. Zupełnie wystarczy, gdy poczęstujesz mnie szklanką 

wody lub mleka. Proszę się nie kłopotać.” Wasisztha stwierdził: „Królu! W tej 

pustelni niczego nie brakuje. Tam, gdzie Bóg sypie swoją łaskę, tam panuje 

wszechobecna obfitość. Mogę zapewnić gościnę dowolnej liczbie żołnierzy.” 

Zaskoczyło to Kauśikę. Zastanawiał się: „Jak ten mędrzec zamierza zapewnić 

pożywienie całej mojej armii?” Jego arogancja zrodziła myśl: „Sprawdźmy 

tego mędrca” i zgodził się przyjąć zaproszenie Wasiszthy. 

Wasisztha zawołał czule: „Śabali, Śabali!” Przyszła krowa. Wasisztha 

powiedział do niej: „Posłuchaj Śabali. Dzisiaj naszym gościem jest król. 

Zapewnij, proszę, wygody jemu i jego żołnierzom.” W mgnieniu oka 

pojawiło się wszystko niezbędne! Śabali była kamadhenu, czyli krową 

spełniającą życzenia podarowaną przez Pana Brahmę. Pożywienia było 

dosyć nawet dla słoni i koni Kauśiki, nie mówiąc już o żołnierzach i samym 

królu! Kauśika był wielkim królem, ale nawet jego królewska kuchnia nigdy 

nie przygotowała tak smacznego jedzenia. Serce Kauśiki wypełniła arogancja 

i chciwość. Pomyślał: „Ta cudowna krowa musi mieszkać przy królu, a nie w 

lesie przy odludku.” 

Kauśika skończył jeść, po czy zwrócił się do Wasiszthy: „Mędrcze! 

Mam małą prośbę. Proszę, daj mi Śabali.” Wasisztha odpowiedział: „To 

niemożliwe. Śabali musi pozostać przy mnie.” Kauśika wszelkimi sposobami 

próbował przekonać Wasiszthę, ale on nie uległ. Wtedy Kauśika stracił 

cierpliwość, zwrócił się do swoich żołnierzy i polecił: „Zaprowadźcie tę krowę 

do naszego miasta.” Żołnierze zaczęli wlec Śabali, a ona wołała do Wasiszthy: 

„Gurudźi! Co złego zrobiłam? Dlaczego pozwalasz im mnie zabierać?” 

Wasisztha odpowiedział: „Jest tu król, który jest dumny ze swojej 

fizycznej siły i inteligencji, ale nie ma w nim siły prawości. Jak mam 

przemówić do rozsądku królowi pozbawionemu cnót?” Próbował radzić 

Kauśice, ale bezskutecznie. Armia Kauśiki liczyła tysiące żołnierzy. Kto 

mógłby przeciwstawić się takiej sile? Znając moce Śabali, Wasisztha 

powiedział do niej: „Pozwalam ci postąpić z nimi tak jak chcesz.” 

Śabali nagle z niczego wykreowała boską armię milionów żołnierzy, 

która napadła na armię Kauśiki. W kilka minut całe wojsko Kauśiki zostało 

zgładzone. Nie przeżył ani jeden żołnierz. Nie oszczędzono nawet synów 

Kauśiki! Przy życiu został tylko sam król, który upokorzony powrócił do 

domu. Od tego czasu jego nienawiść do Wasiszthy urosła do postaci 

szalejącej pożogi. 

Gniew i nienawiść Kauśiki były dla niego przekleństwem. Wasisztha 

zawsze miał pokojowe nastawienie – nawet podczas opisanego zdarzenia. 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

83 

Ostrzegał króla: „Rozgniewany człowiek nie może odnieść sukcesu. Popełnia 

grzechy i traci poważanie. Oddala się od najbliższych i wszyscy nim gardzą. 

Ten zgubny wróg, złość, niszczy wszelkie szczęście człowieka. Twój wróg 

znajduje się wewnątrz ciebie, a nie na zewnątrz.” Ale spokojne zachowanie i 

porady tylko jeszcze bardziej złościły Kauśikę! 

 

Prawdziwe znaczenie poświęcenia 

Co jest przyczyną gniewu i utraty zdolności rozróżniania? Jest nią tylko 

przywiązanie! Po co dobrze prosperującemu królowi taka krowa? W swoim 

królestwie miał on wszelkie wygody. Krowa należała do mędrca i w 

kontekście wyżywienia mieszkańców lasu stanowiła boskie 

błogosławieństwo. Dlaczego nie pozostawić krowy w miejscu, gdzie jej 

usługi były najbardziej potrzebne? Pragnienie rzeczy, których nie powinno 

się pragnąć, jest powodem upadku człowieka. Bhagawata jest pełna takich 

idei jak: (1) dotrzymuj danego słowa, (2) nigdy nie kłam, czy (3) ograniczaj 

pragnienia i przywiązania. 

Tak, możecie mieć przywiązania do żony i dzieci. Ale utrzymujcie je w 

określonych granicach. Musicie ograniczać nie tylko same przywiązania, ale 

także czas ich trwania. Wasze życie jako głowy rodziny ma trwać tylko do 

wieku pięćdziesiąt lat. Do sześćdziesiątego roku musicie wstąpić na etap 

wanaprasthy – powinniście zerwać więzy z żoną i dziećmi i być wolnym od 

wszelkich obowiązków. Wiek siedemdziesiąt lat to czas na pełne wyrzeczenia 

(sannjasa). 

Dzisiaj człowiek zamiast pielęgnować takie poświęcenia, do samej 

śmierci odmawia porzucenia przywiązań. Takich ludzi może czekać tylko 

piekło. Na ile możecie, pomagajcie swojej rodzinie i innym. Wypełniajcie 

swoje obowiązki wobec każdego. I pamiętajcie, że każdy człowiek jest 

niezależny, podlegający indywidualnej karmie. Każdy odpowiada za siebie. 

Nie rozwijajcie przywiązań, które są podstawową przyczyną cierpień. 

W tym współczesnym wieku 99 na 100 ludzi spędza życie w 

przywiązaniach. Cierpień nie zdołali uniknąć nawet ludzie prowadzący 

doskonałe wyrzeczenia w starożytnym Bharacie! Jak więc współczesny 

człowiek, uwikłany w przywiązania, miałby oczekiwać szczęśliwego życia? 

Pamiętajcie, że każdy odpowiada za siebie. Rozwijajcie postawę poświęcenia. 

Wedy mówią o tym tak: 

 

Na karmana, na pradźaja dhanena,  

Tjagenajke amritattwam anaśu. 

Nie czynami, nie potomstwem i bogactwem, 

Lecz wyrzeczeniami osiągniesz nieśmiertelność. 
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Co oznacza poświęcenie? Musimy poświęcać przywiązania (raga) i 

nienawiść (dwesza). Ludzie mówią o nawa grahach
49, które należy 

przebłagać, aby mieć życie wolne od nieszczęść. W rzeczywistości grah, 

którymi mamy się przejmować, nie jest dziewięć, lecz tylko dwie: 

przywiązanie i nienawiść. To one wpędzają nas w cierpienia. Wyrzeknijcie 

się przywiązań i nienawiści. Tylko to jest prawdziwym poświęceniem, 

prawdziwym wyrzeczeniem. 

Pielęgnujcie myśli o Bogu i myślcie o pomyślności każdego. Loka 

samasta sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. 

Codziennie musicie modlić się w ten sposób. Nie ograniczajcie się tylko do 

swojej rodziny, przyjaciół i krewnych. Każdy musi być szczęśliwy. Dzięki 

takiej modlitwie napełni was poczucie powodzenia i spokój! 

Tak więc, stopniowo wzmacniajcie w sobie ducha poświęcenia. Czym 

jest poświęcenie? Musicie poświęcić przywiązania i nienawiść. Te uczucia 

leżą u źródeł wszelkich zaborczości. Jeśli wyrzekniecie się tylko pieniędzy, 

ubrania i mienia, nie będzie to poświęcenie. 

 

Redukujcie przywiązanie do ciała 

Uczniowie i studenci! Rozwijajcie to właściwe podejście od 

najwcześniejszych lat. Na ile możecie, stopniowo wyzbywajcie się 

przywiązania do ciała. Używajcie ciała tylko jako narzędzia do wypełniania 

obowiązków. Ciało otrzymaliście do prowadzenia działań, ale nie jest ono 

wieczne. Nie rozwijajcie do niego przywiązania czy dumy z niego. Ciało jest 

jak szklanka. W każdej chwili może się rozbić. 

 

Ciało jest bańką na wodzie, 

Umysł jest szaloną małpą. 

Nie podążaj za ciałem, 

Nie podążaj za umysłem – 

Podążaj za sumieniem 

 
Nie wiążcie się z ciałem ponad miarę. Nasi starożytni mędrcy szli w 

odosobnienie właśnie po to, by pokonać przywiązanie do ciała. Dbali o 

swoje ciała, ale jednocześnie ograniczali fizyczne przywiązanie. Ci, którzy 

aspirują do boskości, koniecznie muszą wstąpić na tę ścieżkę. Jednakże, jeśli 

nie chcecie Boga, możecie trwać w zaabsorbowaniu ciałem tak długo, jak 

chcecie, gdyż to da wam tymczasowe szczęście, którego szukacie. 

                                                           
49 Nawa (dziewięć) graha (niebiańska moc, planeta) w hinduskiej astrologii to Aditja (Surja), Soma, 
Mangala, Budha, Guru (Brihaspati), Śukra, Śani, Rahu i Ketu (Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, 
Wenus, Saturn i oba węzły orbity Księżyca).  



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

85 

Oto mały przykład. Kiedyś za błąd Narady Pan Narajana rzucił na 

niego klątwę, przez co urodził się jako wieprz. W tej postaci Narada całymi 

dniami tarzał się w błocie i czuł się jak w Wajkuncie50! Potem poślubił 

maciorę i został ojcem dziewięcioro prosiąt. Brodząc w nieczystościach z żoną 

i dziećmi wieprz-Narada był bardzo szczęśliwy. Dla niego te nieczystości 

były Wajkunthą, żona – Kajlasą51, a dzieci – niebem! Dewy od czasu do czasu 

przechodziły tamtędy i ubolewały: „Co znaczy ten żałosny stan, Narado? 

Porzuć to przywiązanie do świńskiego ciała. Jesteśmy w drodze do Pana 

Narajany. Zdaj sobie sprawę ze swojej prawdziwej tożsamości i chodź z 

nami.” 

Wieprz-Narada zwykł odpowiadać: „Nie, nie, nie! Nie chcę waszego 

świata bez smaku. Popatrzcie jaki jestem tu szczęśliwy! Żona jest tak piękna! 

Mam dziewięcioro dzieci – są tak wspaniałe jak dziewięć planet. Nawet w 

niebie nie zaznam takiej radości brodzenia w błocie! Jakże miałbym tak po 

prostu odejść i zostawić wszystkie te radości?” 

Jaka stąd płynie nauka? Kim owładnęło przywiązanie? Nie kim innym 

jak Naradą, mentalnie stworzonym synem Brahmy! Tak więc, przywiązania i 

pragnienia niewątpliwie możecie mieć, ale ograniczajcie je. Z ograniczonymi 

pragnieniami osiągajcie nieograniczoną boskość. Jest to łatwa ścieżka. Nie 

ustanawiając pułapu dla pragnień, oddalacie się od Boga. 

Uczniowie, od tych waszych wczesnych lat planujcie życie zgodnie z 

tymi ideałami i demonstrujcie to społeczeństwu. Bezwzględnie wolno wam i 

macie prawo pragnąć rzeczy niezbędnych do życia. Ale nie rozwijajcie zbyt 

wielu pragnień. Odetnijcie ego i ograniczcie przywiązania, przez co 

pozwolicie na rozkwit boskich uczuć. Właśnie to doradza wedanta
52 i 

Bhagawata. 

 

Bhagawata to opowieści o Bogu 

W Bhagawacie jest wiele opowieści, a wśród nich niektóre są dziwne. 

Mogą wydać się przydługie i rozwlekłe. Nie, nie. Wszystkie to „historie.” W 

języku angielskim „History” to „His story (Jego historia),” czyli opowieści o 

Bogu. Niestety, my nie potrafimy docenić Bhagawaty. Dlatego bezcześcimy 

jej nauki. W istocie, każdy werset tego pisma to perła, diament. Bhagawata 

została napisana tylko w celu nauczania tajników osiągania Boga. Gdy 

Wjasa po ułożeniu osiemnastu puran siedział zniechęcony nad brzegami 

rzeki Saraswati, przyszedł do niego Narada i kazał mu skomponować 

Bhagawatę. 

                                                           
50 Wajkuntha – miejsce zamieszkania (raj) Pana Wisznu. 
51 Kajlasa – miejsce zamieszkania (raj) Pana Śiwy. 
52 Wedanta – wyłożona w upaniszadach gałąź hinduskiej filozofii przedstawiająca niedwoistość 
stworzenia w oparciu o jedność atmy. 
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Narada powiedział do Wjasy: „Napisałeś purany i Mahabharatę, 

zdobywając tym miano śloka data – dawca boskich zwrotek. Jednak owe 

śloki (zwrotki) nie zdołały rozproszyć twojej śoki (smutku). Wnikałeś w 

intencje niegodziwych Kaurawów i opisywałeś w Mahabharacie ich 

charaktery. W ten sposób twój umysł został skażony. Aby go oczyścić, zapisz 

teraz opowieści o Panu. Napisz Bhagawatę.” Nie ma tekstu większego od 

Bhagawaty. Dlaczego? Tylko ona w pełni wyjaśnia naturę Boga. 

 

Porzućcie kamę, by osiągnąć Ramę 

Pewna istota, która potrafiła przyjmować różne postacie, zamieniła się 

w małpę. Biegała wśród ludzi i mówiła: „Głupcy! Patrzcie na mnie. Jestem 

małpą. Mieszkam wewnątrz was jako umysł. Odpowiadam za waszą 

zmienność. Mimo swojej niestałości, nawet małpy służyły Ramie. Ale wy 

ludzie kroczycie za kamą
53 zamiast za Ramą.” 

Widzicie? Nawet małpy były na tyle inteligentne, by służyć Ramie. A 

ludzie gonią za kamą. Są głupsi od małp! Pragnienia, pragnienia, 

pragnienia… Jak Rama miałby darzyć swoją wizją kogoś pogrążonego w 

pragnieniach? Stopniowo redukujcie swoje pragnienia. Wasze pragnienia 

ciągle rosną, niczym rogi byka z jego wiekiem! To niewłaściwe. Jeśli ta 

tendencja utrzyma się, ludzkie wartości zdegenerują się do cech zwierzęcych. 

Uczniowie i studenci! Ograniczajcie pragnienia na ile to tylko możliwe. 

Pragnienia są głównym powodem cierpienia. Im mniej pragnień, tym więcej 

błogości. Wypełniając doczesne obowiązki, prowadźcie szlachetne działania i 

myślcie o sprawach duchowych. Nasz kraj roi się od nieszczęsnych sytuacji. 

Uczniowie powinni uzbroić się w umiejętności i uprawnienia i naprawiać te 

sytuacje. 

 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Bhawa bhaja harana 

wandita ćarana.”] 

                                                           
53 Kama – pragnienie. 
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8. Prahlada 

Punja phalamu ćeta puttenu; 

Manudźudaj duszta wanćala ćeta dusztudaj 

Dźńana margamu manawatwamu wide 

Intakanna rakszasatwamedi kaladu? 

Każdy rodzi się dzięki zasługom; 

Żywiąc grzeszne pragnienia staje się niegodziwcem 

I porzuca ścieżkę mądrości oraz wartości ludzkie. 

Czym innym jest demoniczne zachowanie? 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Pan Wisznu zstąpił jako Awatar Waraha (Dzik), aby zgładzić demona 

Hiranjakszę. Brat demona, Hiranjakaśipu, był świadkiem śmierci Hiranjakszy 

z rąk Pana, dlatego żywił do Niego złość i nienawiść. Uważał Narajanę za 

człowieka, a nie Boga, i postanowił za wszelką cenę zniszczyć Go. 

 

Hiranjakaśipu – nienawistnik Boga 

Hiranjakaśipu zarządził, by zabito wszystkich wielbicieli i wedyjskich 

kapłanów. Sam zgładził braminów będących w jego zasięgu. W królestwie 

zapanował chaos. Nie mogąc znieść rozłąki z bratem, Hiranjakaśipu nabawił 

się licznych słabości. Przestał jeść, pić i spać; cały czas pytał: „Gdzie jest 

Narajana?” Pan istnieje dla tych, którzy Go akceptują, ale nie istnieje dla 

ateistów. Niemniej, jest obecny tak samo w każdej osobie. Osoba wierząca 

jest jak rozwinięty kwiat, zaś ateista jest jak pączek. Dzisiejszy pączek to 

jutrzejszy kwiat. Jeśli jednak pączek zostanie uszkodzony przez jakiś owad, 

wówczas nie może rozwinąć się w kwiat. 

Hiranjakaśipu pragnął nieśmiertelności. W tym celu opuścił królestwo 

i na górze Mandara zaczął prowadzić surową pokutę. Miał on trzech synów: 

Samhridaję, Najahridaję i Hridaję. Gdy opuszczał królestwo, jego czwarty syn 

znajdował się w łonie jego żony, królowej Lilawati. Korzystając z 

nieobecności Hiranjakaśipu, bogowie zaatakowali jego królestwo. Chcieli 

wykorzenić demonów w interesie światowego pokoju i ustanowienia 

przestrzegania wartości ludzkich. W tym czasie mędrzec Narada zabrał 

Lilawati w bezpieczne miejsce, do swojej pustelni. 

Narada długo uczył Lilawati o Panu Narajanie. Ona jednak tylko 

udawała, że go słucha, potakując głową, lecz wewnętrznie martwiła się o 

męża i stale o nim myślała. Niemniej, dziecko Lilawati wchłaniało nauki 

Narajany. Już w łonie zaczęło powtarzać Om namo Narajanaja (Om, chwała 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

88 

Ci, Narajano)! Przy urodzeniu dziecko Prahlada wykazywało wspaniałą 

promienność i radośnie się uśmiechało. 

Wkrótce, po przebłaganiu Pana Brahmy, Hiranjakaśipu wrócił z 

Mandary. Otrzymał dar, dzięki któremu nie mógł zostać zabity przez żadnego 

człowieka czy zwierzę, na ziemi czy na niebie, przez cokolwiek żywego czy 

nieożywionego, za dnia czy nocą. Hiranjakaśipu wierzył, że wykiwał Brahmę 

tak, że Ten obdarzył go nieśmiertelnością przez zgodę na te osobliwe 

warunki. Zaczął uznawać się za samego Boga i przymuszał wszystkich to 

wielbienia siebie przez recytację Om namo Hiranjakaśipu namah! 

 

Nauka Prahlady 

Gdy Prahlada osiągnął odpowiedni wiek, został posłany do szkoły. 

Przypisano mu dwóch guru: Śandę i Amarkę. Ci uczyli go, że ważne są tylko 

artha (bogactwo) i kama (pragnienia), a nie dharma (prawość) czy moksza 

(wyzwolenie)54. Mówili też, że Hiranjakaśipu jest Bogiem. Śanda i Amarka 

mieli w swojej szkole wiele innych dzieci demonów. Wpajali im demoniczne 

cechy. Dniem i nocą zasypywali je naukami przepojonymi wrogością do 

Narajany. 

Pustą głowę można napełnić czymkolwiek. Ale serce Prahlady było 

pełne kontemplacji o Narajanie. Nie przyswoił sobie żadnych z 

demonicznych nauk. Niemniej, udawał że słucha, co radowało guru. Po kilku 

dniach guru zabrali Prahladę do ojca. 

Usadowiwszy Prahladę z czułością na swoich kolanach, Hiranjakaśipu 

pogłaskał go i spytał: „Synu, czego guru cię nauczyli?” Prahlada 

odpowiedział: „Ojcze, poznałem te nauki ze świętych pism. Znam dziewięć 

rodzajów wielbienia: śrawanam, kirtanam, Wisznu smaranam, 

padasewanam, wandanam, arćanam, dasjam, sakhjam i  atma niwedanam
 

55. 

Hiranjakaśipu rzekł: „Rzeczywiście, możesz zbliżyć się do mnie każdą z 

tych ścieżek.” „Nie chodzi o ciebie, ojcze. One są przeznaczone do zbliżenia się 

do Pana Narajany” – zareagował Prahlada. 

Kryjąc swoje niezadowolenie, Hiranjakaśipu pytał dalej: „A może w 

jednym zdaniu podsumujesz esencję wszystkich świętych pism?” „Om namo 

Narajanaja” – odrzekł Prahlada. 

                                                           
54 Dharma, artha, kama i moksza stanowią cztery puruszarthy (cele ludzkiego życia). 
55 Śrawanam – słuchanie o chwale Pana, kirtanam – śpiewanie o Jego chwale, Wisznu smaranam – 
pamiętanie Pana, padasewanam – masowanie Jego stóp, wandanam – pozdrawianie Go, arćanam – 
oddawanie Mu czci, dasjam – służenie Mu, sakhjam – przyjaźnienie się z Nim, atma niwedanam – 
pełne poddanie. 
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Hiranjakaśipu zamilkł. Odwrócił się i popatrzył na guru, którzy w 

zdumieniu wymieniali między sobą spojrzenia. Myśleli: „Ten chłopiec jest 

dla nas bardzo niebezpieczny” i zaczęli obawiać się o swoje życie. 

Hiranjakaśipu zaryczał: „Zabierzcie go stąd i nauczcie cech demonicznych!” 

Był to ostatni raz, kiedy nie okazał swojego gniewu bezpośrednio Prahladzie. 

Ale ci guru nie potrafili zmienić Prahlady. Po kilku miesiącach 

ponownie przyprowadzili go do króla. Podobnie jak poprzednio, na pytania 

ojca Prahlada odpowiadał: „Om namo Narajanaja.” Hiranjakaśipu wpadł w 

furię i zrzucił Prahladę z kolan. 

Hiranjakaśipu był wielkim uczonym. Badał przyrodę, pory roku i 

Układ Słoneczny. Kiedyś zauważył, że oś rotacji Ziemi jest odchylona od 

prostopadłości względem płaszczyzny orbity o kąt 23,5 stopnia. By zaspokoić 

ciekawość, skorzystał ze swoich jogicznych mocy i zmienił to odchylenie, ale 

wrócił do poprzedniego stanu, gdy zauważył, że ta zmiana wywołała 

wielkoskalowe zniszczenia. Dzięki swoim wolicjonalnym mocom panował 

także nad orbitami Ziemi i Księżyca. Właśnie dlatego myślał o sobie, że jest 

boski. 

Pomyślał: „Ta szkoła nie służy mojemu synowi. Sam go nauczę.” Do 

Prahlady powiedział: „Synu, żaden Narajana czy inna wyimaginowana istota 

nie posiada takich mocy, jak ja. Kontroluję pięć żywiołów oraz orbity Ziemi i 

Księżyca. Jestem niekwestionowanym Panem.” 

Prahlada wybuchł śmiechem: „Ojcze, zdobyłeś wszystko, ale nie 

pokonałeś własnych zmysłów! Ktoś, kto kłania się wrogom wewnętrznym, 

nie może ujarzmić wrogów zewnętrznych. Przede wszystkim umniejsz swoje 

ego i rozwiń miłość do Boga. Wtedy rozwinie się też twoje królestwo, a ty 

będziesz odnosił sukcesy.” Rozwścieczony Hiranjakaśipu złapał Prahladę za 

kark i przydusił do ziemi. „Ty pouczasz MNIE?” – zaryczał. 

Mimo najlepszych starań, ani guru, ani nikt inny nie mógł zmienić 

postawy Prahlady. Można zmienić nauki zdobyte później w życiu lub 

otrzymane w oparciu o doświadczenia innych, ale imię Pana zostało wyryte 

w sercu Prahlady w bardzo młodym wieku, dlatego nie dało się ich 

wymazać. Hiranjakaśipu zrozumiał, że w przyszłości ten chłopiec może 

zagrozić jego władzy, dlatego postanowił zabić własnego syna! 

 

Przejścia Prahlady 

Hiranjakaśipu wezwał swoich ludzi i kazał im posiekać Prahladę 

mieczami. Ale Prahlady nie wzruszyły te tortury. „Co jest warte to ciało 

złożone z pięciu żywiołów? Karzecie tylko moje ciało. Nie mam z nim 

związku. Jest to tylko odzienie, do którego nie jestem przywiązany. Ojcze! Ty 

masz cielesną świadomość, co stanowi podstawowe źródło poczucia ‘ja’ i 

‘moje.’ Wierzysz, że nietrwałe ciało jest wieczne, a zapominasz o wiecznej 
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atmie” – mówił. Lilawati nie mogła patrzeć na to okrucieństwo. Upadła do 

stóp męża i prosiła, aby powstrzymał torturowanie syna. Nie mogąc 

złagodzić jej żalu, Hiranjakaśipu polecił oprawcom zabrać Prahladę w inne 

miejsce i tam go zabić. 

Nawet demony nie miały serca, by ranić niewinne dziecko. Ale rozkaz 

króla trzeba było wykonać. Chłopca wyprowadzono na zewnątrz, 

przymocowano do gruntu i przepędzono przez niego słonie. Czemu ktoś bez 

przywiązania do ciała miałby odczuwać jakikolwiek ból? Ponadto Prahlada 

wierzył w Narajanę, dlatego nie było mowy, by cierpiał. Nie został nawet 

zraniony. 

Przyniesiono jadowite węże i wypuszczono na niego. Jedyne słowa, 

które wypowiadał to Om namo Narajanaja. I tym razem nic mu się nie 

stało. Zrzucono go z klifu, ale też na próżno. Demony, w tym Śanda i Amarka, 

wrócili do króla i donieśli mu o tych cudownych wydarzeniach. „Królu! Gdy 

atakowaliśmy twojego syna, on tylko wzywał Narajanę. Nie ma w nim 

śladu strachu, gniewu ani nienawiści. Z czarującym uśmiechem powtarza Om 

namo Narajanaja. Na jego twarzy nie widać bólu ani smutku. Musimy mieć 

do czynienia z jakąś nieznaną mocą, która go chroni. Zranienie Prahlady 

wykracza poza nasze możliwości.” 

Hiranjakaśipu zwątpił, czy demony wykonały jego rozkaz, czy 

kłamały. Postanowił uśmiercić chłopca na swoich oczach! Kazał przynieść 

miseczkę śmiertelnej trucizny, przywołał Prahladę i polecił mu ją wypić. On 

zaś, cały czas uśmiechając się i recytując Om namo Narajanaja, spokojnie 

wypił truciznę haustem. Hiranjakaśipu przyglądał się mu, spodziewając się, 

że zaraz zasłabnie. Wszystkie demony oglądały tę scenę z zapartym tchem. 

Ale Prahlada nie umarł. Hiranjakaśipu myślał: „Śanda i Amarka mieli rację. 

Może w Prahladzie jest jakiś duch. Nie może być to boska moc, gdyż taką 

jest tylko moja”! Wezwał więc znawców mantr i innych nauk, aby wypędzili 

z Prahlady „złego ducha.” Ale nic nie działało. Sfrustrowany i zniechęcony 

Hiranjakaśipu zwrócił się do Prahlady słowami: „Cały czas powtarzasz 

‘Narajana, Narajana.’ Gdzie jest ten Narajana?” 

 

Prahlada udziela ojcu rad 

Dzisiaj naukowcy po przeprowadzeniu rozlicznych eksperymentów 

oświadczają, że atom jest podstawowym składnikiem stworzenia. Atom jest 

podstawą całego kosmosu. Jest obecny wszędzie we wszechświecie. Odkrycie 

i zrozumienie tej koncepcji zajęło naukowcom ponad tysiąc lat. A Prahlada 

odkrył to dawno przed nimi. Powiedział, że Bóg jest obecny wszędzie, tak jak 

naukowcy mówią o atomie. Ojcu odpowiedział: „Nie sądź, że Go gdzieś nie 

ma. Znajdziesz Go wszędzie, gdzie spojrzysz.” Hiranjakaśipu rzekł: „Tak? Bóg 

jest wszędzie? Świetnie, pokaż mi Go.” 
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Prahlada wyjaśnił: „Ojcze! Chcesz zobaczyć Boga, będąc przesiąknięty 

zniewoleniem przez zmysły i cielesną świadomość. To niemożliwe. Walczysz 

zawzięcie, by zdobyć sławę i doczesne bezpieczeństwo, ale nie tęsknisz za 

Bogiem. Bóg darzy wszystkim, czego zechcesz. Pragniesz wzrostu swojej 

władzy i sławy. Żyjesz zdominowany przez ego i przywiązania. Dopóki 

będzie w tobie przeważać poczucie ‘ja’ i ‘moje,’ nie będziesz mógł pojąć 

pierwiastka atmy.” 

Nawet dzisiaj ludzie szukają Boga, utożsamiając się z ciałem i 

umacniając poczucie „ja” i „moje.” Z takim podejściem nie znajdą Boga, 

niezależnie jak długo będą próbować. Najpierw trzeba zrozumieć pierwiastek 

niedwoistej atmy. Musicie ofiarować się Bogu! Co to znaczy? Wszystkie 

czyny musicie wykonywać ze świętymi myślami. Prahlada we wszystkim – 

w jedzonym pożywieniu, w pitej wodzie, w napotykanych trudnościach – 

widział tylko Narajanę, Narajanę, Narajanę. Boski pierwiastek nie podlega 

zmianom. Gdy do kawy, herbaty, wody czy czegokolwiek innego dodacie 

cukier, nada on tej rzeczy słodyczy. W taki sam sposób Prahlada wprowadzał 

słodycz Narajany we wszystkie swoje działania. 

 

Słodsze niż cukier. 

Smaczniejsze niż zsiadłe mleko 

Rozkoszniejsze niż miód, 

Darzące nektarowym smakiem przy powtarzaniu – 

Oto jakie jest imię Pana. 

 

„Ojcze! Mylisz cukier z nektarem. Ale w rzeczywistości nawet nektar 

jest bez smaku w porównaniu ze słodyczą imienia Boga. Takiej słodyczy nie 

ma w niczym innym. Zamiast powtarzać tak słodkie imię, spędzasz życie na 

dokarmianiu ego. Popełnisz zbrodnie przeciwko społeczeństwu, opierając się 

na mocy darów otrzymanych od Brahmy. Twoje ego całkowicie cię zrujnuje. 

Potrzebujesz pokory, aby osiągnąć Boga. Ojcze! Edukacja bez charakteru, 

wielbienie bez poświęcenia, bogactwo bez wysiłku, polityka bez zasad – oto 

grzechy leżące u podstaw wszystkich nieszczęść na świecie.” 

Jakie grzechy szerzą się w społeczeństwie? Jednym z nich jest 

kształcenie bez kształtowania charakteru. Innym jest bogactwo bez wysiłku. 

Musimy czynić starania! Jak możemy oczekiwać jakiejkolwiek odpłaty bez 

dołożenia starań? Dalej mamy, wielbienie bez poświęcenia. Tak, wszyscy 

modlicie się. Ale jest to modlitwa bez poświęcenia. Tylko poświecenie 

gwarantuje błogość w wielbieniu. Coraz bardziej panoszy się polityka bez 

zasad i nauka bez ludzkich wartości. Czy, gdyby w nauce stosowano zasady, 

powstałyby bomby atomowe i inne czynniki niepokoju? Ludzkie wartości w 

nauce zredukowano do zera. 
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„Ojcze, jesteś wielkim naukowcem, ale bez wartości ludzkich. Twoje 

demoniczne skłonności nie wykazują oznak słabnięcia. Przede wszystkim 

weź w ryzy zmysły. Bez panowania nad zmysłami nigdy nie będziesz mógł 

postrzegać wszechobecnego Pana.” W ten sposób Prahlada udzielał ojcu 

różnych rad. Ale obojętnie jak jasno świeci żarówka przed ślepcem, on nie 

jest w stanie dostrzec tej jasności. Prahlada mówił dalej: „Nie masz oczu 

boskiej miłości. W mądrości jesteś ślepy. Jak możesz oczekiwać widzenia 

Boga? Twoje ciało wypełnia sześciu wrogów: żądza, gniew, zachłanność, 

nienawiść, zazdrość i pycha.” 

Widzenie jest takie, jak kolor okularów. Prahlada powiedział: „Jak 

możesz liczyć na zobaczenie Boga, mając serce pełne złości, pożądania, 

zazdrości, przywiązania i egoizmu? Gdziekolwiek spojrzę, widzę Narajanę. W 

środku, na zewnątrz, u góry, na dole… Jest obecny wszędzie! 

Ojcze! Cały świat jest jak żelazna kula grzana w ogniu. Gdzie znajduje 

się ten ogień? Ogień jest wewnątrz kuli, na zewnątrz niej – wszędzie. Antar 

bahisja sarwawjapja Narajanah sthitah – Narajana jest obecny wewnątrz, 

na zewnątrz, wszędzie. Te świat podobnie ogarnia ogień dźńany. Ojcze, 

gorąca można doświadczyć tylko przez dotknięcie. O ile czegoś nie 

doświadczysz, nie możesz tego zrozumieć. Twoja ignorancja jest podstawową 

przyczyną całego tego zamieszania. Uwierz moim słowom: Bóg jest obecny 

wszędzie, gdzie nie spojrzysz.” 

Ale ten głupi człowiek uparcie trzymał się swojego stanowiska. „Czy 

Bóg jest rzeczywiście obecny wszędzie? Czy jest obecny w tym filarze?” – 

spytał, wskazując jeden z filarów. „Tak” – odpowiedział Prahlada. „Nie widzę 

Go. Zaraz zniszczę ten filar!” – zagrzmiał Hiranjakaśipu. Wziął ciężką maczugę 

i z wielką siłą uderzył w filar. Filar przełamał się na dwa kawałki. 

 

Awatar Narasinha 

Z filara wyłoniła się niezwykle przerażająca postać – Awatar Narasinha 

(Człekolew). Nie był to człowiek, ani zwierzę. Postać miała głowę lwa, ale 

resztę ciała – człowieka. Hiranjakaśipu od razu przypomniał sobie dar 

Brahmy: „nie zabije cię ani człowiek, ani zwierzę.” Pomyślał, że czeka go 

nieuchronna śmierć. Po jakimś czasie walki, Narasinha złapał Hiranjakaśipu 

za głowę i złożył go sobie na udach. 

Hiranjakaśipu wspominał: „Chciałem nie zostać zabity ani na ziemi, 

ani na niebie. Teraz jestem na udach tej istoty – ponad ziemią i poniżej nieba. 

Prosiłem o niezłomność w stosunku do czegokolwiek żywego i 

nieożywionego. Pazury tej istoty nie są ani żywe, ani nieożywione. Jest 

zmierzch – ani dzień, ani noc.” Imię Narajana nie przyszło Hiranjakaśipu na 

myśl w ostatnich chwilach jego życia. Cały czas pamiętał tylko o darze 

Brahmy i o tym, jak zostały zachowane wszystkie warunki. Skłonności 
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pielęgnowane przez całe życie dominują w końcowych chwilach i stanowią 

podstawę naszego następnego wcielenia. Ponieważ Hiranjakaśipu w swoim 

życiu nie powtarzał imienia Narajana, nie mógł tego zrobić przed śmiercią. 

Awatar Narasinha dokończył swojego dzieła. 

 

Prahlada i Pan 

Wszystkich obecnych przerażała postać Narasinhy. Trzęśli się ze 

strachu. Tylko Prahlada patrzył na Niego bez mrugania i ze łzami radości. 

Narasinha spytał go: „Dziecko, czy mój wygląd nie przeraża cię?” Prahlada 

odpowiedział: „Panie Narajano, jad bhawam tad bhawati (jak myślisz, takim 

się stajesz) – jakie ktoś ma myśli, taką widzi Twoją postać. Ci, którzy myślą o 

Tobie jako kimś strasznym, takim Cię widzą. Dla mnie jesteś uosobieniem 

miłości i błogości. Czego miałbym się obawiać? Wszystkie formy są Twoje. 

Nie patrzę na tę szczególną postać i jej imię. Patrzę na Twoją boską postać i 

powtarzam boskie imię. Dlatego nie ma we mnie strachu.” 

Ciało Hiranjakaśipu leżało na podłodze. Prahlada podszedł do niego i 

oddał mu cześć. „Za nasze narodziny i śmierć odpowiadają nasze własne 

czyny, a nie Bóg. Każda osoba zbiera własny plon szczęścia lub nieszczęść. 

Mój ojciec sam ściągnął tę śmierć na siebie. To nie sprawka Boga” – myślał. 

Nikt nie może uniknąć skutków swoich czynów. Nie można przewidzieć, 

czego się doświadczy i kiedy. Dlatego zawsze bądźcie gotowi. Nikt nie jest 

zwolniony z tej czujności. Nawet Hiranjakaśipu swoją niezwyciężoność 

otrzymał dzięki dawnym dobrym uczynkom. Nie mógł się jednak długo 

cieszyć przywilejami otrzymanymi od Boga z powodu swoich niegodziwych 

czynów. W końcu został zgładzony w ramach przeznaczenia, które sam sobie 

zgotował. Prahlada pomodlił się o dobre życie pozagrobowe ojca. 

Po modlitwie Prahlady na miejsce przybyło wielu bogów i 

dyskutowało o tym zdarzeniu. Przed zakończeniem swojej misji Awatara, 

Pan Narasinha spytał Prahladę, czego sobie życzy, a on odpowiedział: 

„Panie, nie chcę niczego tylko Ciebie. Nie chciałbym kiedykolwiek być z dala 

od Ciebie, chociaż wiem, że jesteś wszędzie. Muszę żyć w Tobie, Ty musisz 

żyć we mnie, a ja muszę doświadczać tej jedności. Żadnych innych pragnień 

nie mam. Marnowanie tego życia na zaspokajanie pragnień małostkowych 

rzeczy nie ma sensu.” Wtedy Pan przejawił się w swojej pełnej wspaniałości 

jako Narajana i powiedział: „Prahlado, moje dziecko! Takie dzieci, jak ty, 

stanowią przykład dla tego świata. Zajmij się teraz królestwem ojca. Ucz te 

demony ludzkich wartości i dopilnuj, aby zbliżyły się do mnie.” 

Rozróżnienie między człowiekiem a demonem zawiera się tylko w 

cechach osobowości. Demony nie mają żadnych szczególnych fizycznych 

cech, jak to się przedstawia w filmach i książkach. Oni są także ludźmi. 

Człowiek staje się demonem wyłącznie z powodu cech osobowości. Dobry 
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przykład znajduje się w Bhagawacie. Kriszna był samym Bogiem. Jego 

rodzie, Dewaki i Wasudewa, byli prawdziwymi ludźmi. Natomiast brat 

Dewaki, Kansa, był demonem. Tak więc, wszystkie trzy kategorie – boskość, 

człowiek i demon – mogą występować nawet w jednej rodzinie! Kansa był 

demonem z powodu swojego gniewu i okrucieństwa. Dewaki i Wasudewa 

byli ludźmi z racji dobroci i współczucia. Kriszna był Bogiem, ponieważ 

posiadał boskie cechy, które wykraczają poza wszystkie atrybuty 

człowieczeństwa. 

Pan powiedział do Prahlady: „Zostawiam cię tutaj, abyś 

przetransformował te demony w ludzi i umożliwił im rozpoznanie boskości.” 

Prahlada odpowiedział: „Panie, proszę, nie obarczaj mnie tą 

odpowiedzialnością. Chcę tylko Ciebie i niczego więcej. Wszystkie te zadania 

są Twoje.” Upadł do stóp Pana i dalej błagał. Ale musimy działać zgodnie z 

czasem, miejscem i sytuacją, w której Bóg nas postawił. Nikt nie jest w 

stanie nie posłuchać Boga. 

Pan przygarnął Prahladę i posadził go sobie na kolana. Przytulając go, 

powiedział: „Dziecko! Czy chcesz czegoś więcej niż TO? Jest to największe 

błogosławieństwo. Nie ma nic większego niż oglądanie mnie, dotykanie 

mnie i rozmawianie ze mną. Są to środki do wyzwolenia. Nieustannie myśl o 

tych chwilach i rządź światem. Przestrzegaj przykazań Boga.” Tak go 

poinstruowawszy, Pan zniknął. 

 Pan szybko odszedł, aby Prahlada nie wyraził dalszych pragnień! Nikt 

nie ma takiego „talentu” jak Bóg! Postępuje On bardzo ostrożnie. Obiera 

drogę środka – nie szkodzi nikomu, ani nie przysparza sobie kłopotów! 

Gdyby Pan pozostał tam dłużej, Prahlada mógłby poprosić Go o coś innego. 

Aby nie dać mu na to szansy, Pan pośpiesznie zniknął! Prahlada rządził 

królestwem, cały czas recytując Om namo Narajanaja. 

 

Wszystko jest wolą boską 

Widzimy więc, że syn był bardzo czystą duszą, mimo że ojciec był 

demonem. Chociaż urodził się demonicznemu ojcu, Prahlada miał w sobie 

pierwiastek boskości. A co z jego dziećmi? Dzieci Prahlady odziedziczyły 

cechy jego ojca. Syn Prahlady Wiroćana nienawidził Boga, podobnie jak 

Hiranjakaśipu. Zwróćcie uwagę na te związki ojca i syna. Takie relacje nie są 

przypadkowe i opierają się na cechach osobowości. Jest to wyraz woli Boga. 

Wszystko jest z woli Boga. 

Dobro i zło – wszystko jest wolą Boga. Pod tym względem nie 

powinniśmy rozróżniać dobra i zła. Ludzie myślą, że dobre zdarzenia są z 

woli Boga, a nieszczęsne nie. Na tym świecie nikt nie je tylko słodkich 

potraw, ani tylko gorzkich. Każdy je jedne i drugie. Innymi słowy, każdy 

doświadcza dobra i zła. Gdy się zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że 
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gorzkie doświadczenia są niezbędne! Tylko dzięki nim możemy docenić 

wartość pokoju, zadowolenia i błogości. Trudności i radości chodzą razem. 

Nikt ich nie zdoła rozdzielić. Samo szczęście nigdzie nie istnieje. Szczęście jest 

wynikiem wykroczenia poza trudności. 

Małe dziecko stopniowo staje się dziadkiem. Ale te dwie postacie nie 

są różne. Podobnie, dobro w nas może zamienić się w zło, a zło może stać się 

dobrem. Powinniśmy doświadczyć jedności ich obu. Tym, co sprawi, że 

zrozumiemy tę jedność, jest nasza boskość. Gdy dystansujemy się od 

boskości, degradujemy się do stanu demona i zwierzęcia. 

 

Przywiązanie skutkuje zwierzęcymi cechami 

Aby utrzymać demoniczne i zwierzęce skłonności na dystans, musimy 

ograniczyć przywiązania i pychę. Silniejsze przywiązania to cechy zwierzęce. 

Czym jest zwierzęca natura? To utrata rozróżniania. Gdy ktoś jest zaślepiony 

przywiązaniami, wtedy nawet błędy postrzega jako dobre czyny. Tak było w 

przypadku Dhritarasztry. On wiedział, że postępowania jego syna 

Durjodhany są grzeszne, ale ojcowskie przywiązanie kazało mu ciągle 

wybaczać te grzechy. Na skutek takiej postawy zginęła cała jego rodzina. 

Przywiązania niewątpliwie są potrzebne, ale tylko w pewnych 

granicach. Tak, możecie utrzymywać przywiązania w określonych relacjach. 

Możecie z czułością zajmować się swoją żoną i dziećmi. Ale będąc 

zaangażowani w takie obowiązki, powinniście wybrać najłatwiejszą ścieżkę 

polegającą na postrzeganiu wszystkiego jako należącego do Boga. Wszystkie 

działania musicie prowadzić z takim myśleniem o boskości. Wtedy wasze 

czyny staną się miłe Bogu i zdobędziecie Jego łaskę. 

 

Boskie imię 

Postępując w ten sposób boską ścieżką, stawajcie się takimi jak 

Prahlada i starajcie się o dobro rodziny, kraju i całego świata. Nawet jeśli nie 

macie tak idealnych cech jak te Prahlady, przynajmniej nie zapominajcie o 

imieniu Boga. Jeśli spotkają was jakiekolwiek trudności, nieustannie 

wspominajcie imię Boga. W razie trudności, obojętnie jak głupia lub 

demoniczna osoba je sprawia, łatwo jest przywołać na usta imię Pana. 

Gdy zobaczycie coś dziwnego lub strasznego, wołacie „O mój Boże!” 

Jest to odruchowa reakcja, bez premedytacji. Nie mówicie „Bóg” tylko „Mój 

Bóg.” To duchowe odczucie występuje nawet u głupich i niegodziwych osób. 

Ktoś może deklarować się jako ateista, ale i tak odnosi się do Boga w 

słowach „Mój Bóg”! W ten sposób przyznaje prawdę! 

Tak więc, przestrzegajcie naturalnej dyscypliny recytowania imienia 

Pana. Niezależnie jakie trudności napotkacie, nawet gdy będziecie 

wyśmiewani, nigdy nie zapominajcie imienia Boga. Prahlada szanował ojca, 
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ale gdy zachodziła potrzeba spierał się z nim na temat prawdy. Wy także 

możecie wyjaśniać rodzicom swoje przekonania w sprawie wiary, ale nigdy 

nie ulegajcie niczyjemu naciskowi i nie zmieniajcie swojej postawy. Wiara w 

Boga jest naszym tchnieniem życia. Bhagawata szczególnie podkreśla 

znaczenie stałego pamiętania imienia Pana.  

 

 [Swami zaśpiewał bhadźan „Hari bhajana bina sukha śanti nahi.”] 
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9. Gopiki i gopale 

Etti widjalu dźagatini eruganatti pakszi dźatulu paśuwulu 

Pramamajna nijamamunu buni dźiwinća nerćijunda, 

Teliwi galigina manudźunaku i teliwi lede! 

Chociaż ptaki i zwierzęta nie mają wiedzy czy 

wykształcenia 

Uczą się żyć zgodnie z boskim prawem, 

Człowiek zaś, mimo swojej inteligencji, nie ma tego 

rozsądku! 

 

Uczniowie i studenci! 

Naszym podstawowym obowiązkiem jest dbanie o ciało. Niezdrowe 

ciało jest ciężarem. Zdrowe ciało sprzyja zdrowym myślom. Niesprawny 

umysł nie może myśleć o świętych i wzniosłych sprawach. Dlatego ludzie 

starożytności zdrowie traktowali jako skarb i poważnie podchodzili do 

utrzymania ciała. Nawet współcześnie ludzie opracowali rozmaite systemy 

zapewniające dobre zdrowie. Rzymianie i Grecy postrzegali ciało jako 

reprezentujące kosmos i oddawali mu cześć. 

 

Ciało i jego mieszkaniec 

Narządy ciała nie mogą funkcjonować, ani nawet istnieć, niezależnie. 

Tylko ich jedność zapewnia ciału pełnię i pozwala wykonywać pożyteczne 

działania. Gdy uświadomimy sobie tę jedność, możemy poznać mieszkańca 

ciała. Wedy mówią: Deho dewalajam dźiwo Dewo sanatanah – ciało jest 

świątynią, a jego mieszkańcem – wieczny Bóg. Starożytni Hindusi rozumieli 

tę prawdę i pokazywali to w życiu codziennym. Niestety, dzisiejsza młodzież 

zajmuje się ciałem, a zaniedbuje jego mieszkańca. Woda nie potrzebuje ryby, 

ale ryba potrzebuje wody. Podobnie, ciało nie może przetrwać bez jego 

mieszkańca. 

Ciało jest jak rydwan. Musimy utrzymywać je w dobrym stanie i 

wykorzystywać do kroczenia właściwą ścieżką. Dzisiaj człowiek przejmuje sie 

tylko zdobieniem i malowaniem tego rydwanu. Ludzie nie starają się poznać 

jego wspaniałego woźnicy. Miejcie na uwadze wewnętrzną boskość i 

angażujcie ciało w prawe czyny. 

 

Pożar lasu 
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Tak jak co dzień, Balarama i Kriszna poszli z gopalami
56 i krowami do 

lasu. Po przejściu pewnej odległości, Kriszna zaczął grać na swoim flecie, a 

pozostali chłopcy śpiewać, tańczyć i bawić się na polach. Gopale codziennie 

bardzo dobrze bawili się w towarzystwie Kriszny – pogrążeni w melodyjnych 

dźwiękach Jego fletu, zapominali o swoich ciałach. Tego dnia muzyka ta tak 

ich pochłonęła, że zapomnieli o krowach i cielętach. Gdy doszli do siebie, 

bydła nie było. 

Każdy gopala pobiegł w inną stronę. Przeszukali całą okolicę, ale krów 

nie znaleźli. W panice zagłębili się daleko w las. W końcu zobaczyli je z dala 

otoczone płonącym lasem. Dym buchał zewsząd i nic nie dało się wyraźnie 

zobaczyć. Gopale wołali: „Kriszna! Kriszna! Kriszna!” Balarama i Kriszna 

przybiegli w to miejsce. Wtedy ogień już też ich otoczył. Gopale obawiali się 

o swoje życie. Nie wiedzieli, co za chwilę może się stać. Kriszna wzywał 

krowy po kolei po ich imionach. Krowy odpowiadały: „Ambaa, ambaa.” 

One rozpoznawały śabda brahmana
57. Krowy nie miały wiedzy ani 

wykształcenia, ale rozpoznawały wołanie Kriszny jako głos boskości. 

Popędziły w Jego kierunku. 

Gople ogarnął strach przed śmiercią. Kriszna i Balarama podeszli do 

nich i powiedzieli: „Nie bójcie się. Po co się bać, gdy my tu jesteśmy? 

Przeszliście długą drogę w poszukiwaniu krów. Zostawiliście za sobą znajome 

tereny i zapuściliście się w gęstwiny obcego lasu. Jesteście zmęczeni. 

Zamknijcie oczy. Nie otwierajcie ich, aż wam nie powiemy.” Ogień był już 

bardzo blisko nich, tak że gopale odczuwali gorące powiewy. Ale pokładając 

pełną wiarę w Krisznę, zamknęli oczy. Taka ufność nie była dla nich czymś 

nowym. Ich największą cnotą było to, że zawsze byli posłuszni Krisznie. Ani 

razu nie zdarzyło się, by gopale podawali w wątpliwość słowa Kriszny lub 

byli Mu nieposłuszni. Gdy Kriszna powiedział „zróbcie to,” oni wykonywali 

polecenie, gdy mówił „idźcie,” oni szli. Bez pytań, bez wahania. Właśnie 

dlatego cieszyli się stałą ochroną ze strony Kriszny. 

Po kilku chwilach Kriszna kazał im otworzyć oczy. Gopale poczuli 

chłodny, ożywczy wietrzyk. „Gdzie się podział pożar?” – dziwili się. W 

pobliżu zobaczyli krowy – bezpieczne i całe. Znajdowali się na polu, na 

którym ostatnio bawili się, śpiewali i tańczyli. Głęboko zastanawiali się nad 

tym niezaprzeczalnym cudem. Nie mogąc pojąć tajemnicy, powiedzieli do 

Kriszny: „Panie Narajano! O Ty, który nie masz początku ani końca! Obrońco 

bezbronnych! Jesteś najwyższym Panem. Mamy szczęście doświadczać 

Twoich lil (boskich zabaw) i cudownych mocy.” To powiedziawszy, upadli 

Mu do stóp. 

                                                           
56 Gopala – pasterz krów.  
57 Śabda brahman - dźwięk jako przejawienie brahmana. 
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Ale jak długo tak czuli? Tylko przez kilka minut. Później zapomnieli o 

cudach. Prosili swojego „drogiego przyjaciela,” aby przyłączył się do ich 

zabaw! Przestali nazywać Go Panem. Zwróćcie uwagę na to, jak przywiązanie 

do ciała czyha, by w każdej chwili nas opaść. Gdy ludzie widzą cuda, myślą: 

„On jest niesamowity.” W następnej minucie, ulegając przywiązaniu do ciała, 

powiadają: „On jest zwykłym człowiekiem.” W życiu każdego awatara 

ludzie postrzegają w nim na przemian człowieka i boskość. Dlaczego? Ludzie 

spędzają życie w cielesnej świadomości. Ich celem jest doczesne życie i nie są 

w stanie zrozumieć Boskości, która wykracza poza ich przyziemną 

egzystencję. Gapale również zwykle doceniali moce i intelekt Kriszny, ale nie 

Jego Boskość. 

 

Kriszna naucza atma widji 

Gdy tak spędzali dni na zabawach, Kriszna postanowił uczyć gopalów 

atma widji. „Ich myśli ograniczają się do tego świata. Nie potrafią rozpoznać 

we Mnie kogoś wykraczającego poza ciało, umysł i intelekt” – myślał. 

Właśnie zaczęła się pora deszczowa. Niebo, dotąd błękitne, pociemniało od 

licznych chmur. Z czasem zaczęło grzmieć i pojawiały się błyskawice. Kriszna 

popatrzył na tę scenerię i powiedział: „Dzisiaj w przyrodzie możecie dostrzec 

jedność trzech gun. Gopale! Bóg jest wszechobecny jak nieskończone 

błękitne niebo. Tę boskość (niebo) pokryły ciemne chmury ignorancji (tamo-

guna). Tej ignorancji towarzyszą grzmoty (radźo-guna) i jasne błyskawice 

(sattwa-guna). Jest to wewnętrzne znaczenie pory deszczowej. Nie możecie 

postrzegać boskości, gdyż jest zakryta tymi trzema gunami. We właściwym 

czasie wiatry, które przygnały te ciemne chmury, rozproszą je. Podobnie, gdy 

wasza ignorancja (adźńana) zamieni się w mądrość (pradźńanę), wasza 

ciemność zostanie rozproszona. 

 

Tak jak błyskawica leży za zasłoną ciemnych chmur, 

Tak mądrość (dźńana) musi kryć się za edukacją.  

 

Dlatego, dostrzegajcie znaczenie naturalnych zjawisk. Przyroda jest 

waszym najlepszym nauczycielem. Obserwując przyrodę, pamiętajcie, że 

wasze ciało jest też jej częścią. Wasze widzenie ogranicza się do fizycznego 

ciała, zamiast mieszkającej w nim boskości. Ciało jest tylko skutkiem. Atma 

jest przyczyną. Nie dajcie się oślepić skutkowi. Patrzcie na przyczynę.” 

Patrzycie na ten kubek, na skutek. Nie myślicie o materiale, z którego 

jest zrobiony, o przyczynie. 

„Jakie macie widzenie, jaki macie cel, tak świat będzie się wam jawił. 

Stworzenie (sriszti) opiera się widzeniu (driszti). Nikt nie może zmienić 

stworzenia. Właśnie dlatego proszę was, abyście zmienili widzenie. Chcę 
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przez to powiedzieć, że dopóki uznajecie siebie za ciało, nie możecie postrzec 

Mojej rzeczywistości. Wołacie Mnie ‘Gopala, Gopala’ i doświadczacie Mnie 

jako swojego drogiego przyjaciela. Ale ciało jest tylko instrumentem. 

Zrozumcie boskość wewnątrz tego ciała.” Gopale wracali do domów i dzielili 

się ze wszystkimi swoimi cudownymi przeżyciami oraz słowami mądrości 

Kriszny. W ten sposób w towarzystwie Kriszny codziennie doświadczali 

bezgranicznej błogości. 

 

Kapłani i ich małżonki 

Pewnego dnia chłopcy, szukając nowych, zielonych pastwisk dla 

swoich krów, zaszli głęboko w las. W południe byli tak wyczerpani, że już 

nie mogli chodzić. Gopale wołali: „Jesteśmy głodni, Kriszno, naprawdę 

głodni! Prosimy, załatw jakieś jedzenie.” Kriszna uśmiechnął się i powiedział: 

„Głuptasy! Dlaczego martwicie się głodem, gdy wszechmocny Pan idzie za 

każdym waszym krokiem? Balarama i Ja jesteśmy z wami – nie obawiajcie 

się. Niedaleko stąd kapłani odprawiają jagę. Idźcie tam i powiedzcie im, że 

Ja was posyłam. Powiedzcie, że jesteście głodni, a oni was nakarmią.” 

Gopale poszli na miejsce obrządków i poprosili kapłanów o 

pożywienie. Bramini stwierdzili: „Jak mielibyśmy was nakarmić przed 

zakończeniem jagi? Jeść będziemy po jadze. Wtedy też nakarmimy 

wszystkich, którzy pomagali nam w ceremonii. Dopiero wtedy możemy dać 

wam to, co zostanie. Musicie zaczekać.” Gopale długo czekali, ale dłużej już 

nie mogli znieść głodu. Osłabli i nie mogli chodzić. Z trudem przywlekli się z 

powrotem do Balaramy i Kriszny i powiedzieli: „Kriszno! Poinformowaliśmy 

ich, że nawet Ty i Balarama jesteście głodni, ale oni zignorowali nas.” 

Kriszna roześmiał się i spytał: „Przyjaciele, kogo prosiliście?” 

„Prosiliśmy kapłanów” – odpowiedzieli. Kriszna wyjaśnił: „O niewiniątka! 

Głód dziecka zna matka, a nie ojciec. Nie ma sensu zabiegać u kapłanów. Oni 

są zajęcie karma-jogą
58, bez bhakti-jogi

59. Oni mają w głowie tylko mantry i 

ich znaczenie. Nie zwracają uwagi na Boga, który jest ucieleśnieniem 

wszystkich mantr. Idźcie do żon tych braminów, które właśnie teraz gotują 

pożywienie na tę jagę.” 

Gopale zaprotestowali: „To niemożliwe, Kriszno! Nie mamy już sił, 

żeby przejść choćby parę kroków.” Kriszna zapewnił ich: „Musicie iść. 

Wstawajcie – dam wam siły, byście mogli dojść.” Gopale nigdy w niczym nie 

sprzeciwiali się Krisznie. Gdy kazał iść, szli. Dzięki takiemu posłuszeństwu 

nigdy w ich życiu nie było cierpienia i cieszyli się błogością codziennego 

towarzystwa Kriszny. 

                                                           
58 Karma-joga – ścieżka czynu.  
59 Bhakti-joga – ścieżka oddania. 
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Gopale poszli do żon kapłanów. Te kobiety czystego serca wiele 

słyszały o Balaramie i Krisznie, ale nigdy tych braci nie widziały. 

Bramini kpili sobie z Kriszny, nazywając Go „pastuchem” i nigdy nie 

pozwalali swoim żonom na odwiedzanie Brindawanu. Kapłani ci ograniczali 

się do rytuałów, natomiast ich żony wykazywały wielkie oddanie. Gopale 

powiedzieli: „Matki! Jesteśmy gopalami i przysyła nas Rama i Kriszna.” 

Kobiety przyjęły tę wiadomość z entuzjazmem: „Jest tu sam Pan! Gdzie 

są boscy Balarama i Kriszna?” Gopale powiedzieli: „Są niedaleko stąd. Są 

zmęczeni i głodni tak jak my. Kazali nam poprosić was o jedzenie.” Kobiety, 

zaraz jak to usłyszały, zebrały wszystkie wolne naczynia i napełniły je 

pożywieniem. Niektóre naczynia dały chłopcom, a inne wzięły same i 

wszyscy pośpieszyli na pastwisko. Kobiety nie myślały o jadze ani gniewie 

mężów! 

Przyszli do Balaramy i Kriszny. Kriszna półleżąc grał na flecie. Dźwięki 

fletu wpadały do serc kobiet i budziły ich oddanie. Zapomniały o sobie – 

szły nieświadome swoich ciał. Gdy napawały się boskim darśanem 

Balaramy i Kriszny, ich umysły przepełniała błogość. Jedyne słowo, które 

wypowiadały, to „Kriszna, Kriszna, Kriszna.” Kazały wszystkim usiąść i 

podały pożywienie. Podały nawet krowom! 

Tymczasem kapłani zakończyli jadę i stwierdzili, że nie ma ani ich żon, 

ani pożywienia! Oni także byli głodni. Rozbiegli się szukać kobiet. Trafili na 

jedzących gopalów z Kriszną i Balaramą. Zobaczyli swoje żony patrzące bez 

mrugania oczami na Balaramę i Krisznę. Bramini zaczęli dawać kobietom 

klapsy i ciągnąć je. Ale one były nieświadome swoich mężów. Nie czuły 

fizycznego bólu. Były kompletnie pogrążone w błogości towarzystwa Pana. 

Niebawem Balarama i Kriszna sprawili, że ich boska promienność 

padła także na kapłanów. Kapłani rozpoznali rzeczywistość braci i upadli im 

do stóp stwierdzając: „Boski Pan, który jest przed nami w ludzkiej postaci to 

ten sam, dla którego łaski, celu jagi, zaczęliśmy ten obrządek! Jadźńowajh 

Wisznuh – jesteś Wisznu, który jest owocem wszystkich jadźń. Zaprawdę, 

jesteśmy największymi grzesznikami. Odprawialiśmy tę jadźnię dla Ciebie, 

ale nie zadedykowaliśmy jej Tobie.” 

Każda czynność musi być najpierw ofiarowana Bogu. Dlatego przed 

jedzeniem recytujemy Brahmarpanam brahma hawir brahmagnau 

brahmana hutam
60. 

„Nawet podczas normalnych posiłków ofiarujemy Ci pożywienie. Ale 

dzisiaj w tej świętej jadźni chcieliśmy jeść po tym jak odmówiliśmy Tobie. 

Jesteśmy najnędzniejszymi grzesznikami, najbardziej pechowymi ludźmi.” 

Kriszna i Balarama pocieszyli braminów i szczodrze im i ich żonom 

                                                           
60 Bhagawad Gita, rozdz. 4, werset 24. 
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pobłogosławili. Potem, gdy gopale stali i patrzyli, Kriszna udzielił kapłanom 

i ich żonom darśanu Pana Narajany. 

 

Przemóżcie przywiązania 

Światowym ludziom trudno rozpoznać Boga w ludzkiej postaci. Jaki 

pożytek z edukacji, znajomości Wed lub zasług z uczestniczenia w jadźniach? 

Ludzie, którzy nie pojęli prawdy, mimo swojej uczoności, zachowują się 

głupio. Powinniśmy znaleźć sposób na oczyszczenie umysłu. Kiedy umysł 

staje się czysty? Wtedy, gdy wykorzeni się przywiązania (abhimanę) i ego 

(ahamkarę). Jak możemy pozbyć się przywiązań i ego? Przywiązanie stanowi 

niekończący się pociąg do różnych obiektów. Ale bardzo łatwo się go wyrzec! 

Po prostu myślcie: „Wszystko należy do Boga. Nic nie jest moje.” Jest to 

właściwy sposób wykraczania poza przywiązania. 

Oto mały przykład. W szkole na przedmiotach ścisłych idziecie do 

pracowni. Po przeprowadzeniu doświadczeń uczniowie i nauczyciele wracają 

do domu. Nie mówicie: „Pracuję w tym laboratorium, zatem jego 

wyposażenie jest moje.” Wiecie, że wszystko należy do szkoły. Ale nikt nie 

ma nic przeciwko temu, byście używali tego wyposażenia. Świat jest jak 

pracownia. Możecie z niej korzystać i przeprowadzać doświadczenia. Ale do 

niczego nie macie prawa. 

Dyrektor banku ma najwyższą władzę nad milionami. Ale czy może 

wziąć do domu choćby jedną monetę? Panuje nad pieniędzmi, ale one należą 

do innych i do rządu. 

Wolno nam doświadczać obiektów zmysłowych i radości. Ale w jaki 

sposób? Z jakim nastawieniem powinniśmy wchodzić w posiadanie 

materialnych przedmiotów? Zrozumcie tę jedną sprawę, a staniecie się godni 

wszelkich światowych dokonań. Możecie cieszyć się rzeczami, ale bez 

poczucia „to jest moje.” 

Inny przykład. Dyrektor w szkole ma najwyższą władzę. Trzyma klucze 

do szaf, które zawierają cenny sprzęt. Może myśleć: „Odpowiadam za te 

rzeczy; wszystko należy do mnie.” Ale gdy zostaje przeniesiony do innej 

szkoły, wszystko co może zabrać ze sobą to ubrania, które nosi! Dlaczego? 

Może on tylko używać przedmiotów, a nie być ich właścicielem. Dlaczego? 

Szkoła w istocie należy do rządu. 

Tak, możecie mówić „mój dom, moja ziemia, moja żona, moje dziecko, 

moje bogactwo, moje bydło, moje samochody” itd. Ale pamiętajcie, że są one 

jedynie do waszego używania, nie posiadania na własność. Są własnością 

Boga. Ze wszystkim musicie się pożegnać przy śmierci. Dlatego też Gita 

mówi: „Masz obowiązek, a nie prawo.” Ludzie zapominają o 

odpowiedzialności, a walczą o prawa. Na tym świecie nikt nie ma prawa. 
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Gdy wykonujecie swoje obowiązki, automatycznie otrzymujecie prawa. 

Dlatego stopniowo ograniczajcie tę ideę „moje.” 

Tak, mówicie „moje.” Co jest wasze? Nic. To, co postrzegacie jako 

wasze, może się zmienić w następnej chwili. Człowiek trzyma banknot i 

myśli: „On jest mój.” Banknot może go wyśmiać, mówiąc: „Tak, teraz jestem 

w twoich rękach. Ale do wieczora przejdę przez dziesięć rąk! Jakże więc mogę 

być twój, szalony człowieku?” Doczesne obiekty ciągle zmieniają się. Jak 

możecie przypisywać sobie własność tak chwilowych artykułów? 

„Wszystko należy do Boga” – tak, z taką postawą możecie doświadczać 

świata. Wtedy nie ma w tym nic złego. Jednak doświadczając musicie 

zastanawiać się: „Wszystko należy do Boga. Jak powinienem używać 

własności Boga?” Doświadczajcie świata korzystając ze swojej zdolności 

rozróżniania. Jeśli będziecie używać obiektów tak jak wam się podoba, 

możecie nadużyć własności Boga. Używajcie świata do realizacji 

konstruktywnych działań, do kroczenia ścieżką prawdy. Przykazanie Boga 

(Bhagawad wakja) mówi, że własności Boga nie powinno się nadużywać. 

Dzisiaj wszystkiego używamy niewłaściwie zwodzeni przez idee „ja” i 

„moje.” Nadużywanie i marnotrawstwo przynosi cierpienie. Co jest 

przyczyną smutków? Idea „moje.” Bóg, ani nikt inny nie jest przyczyną 

waszej radości czy smutku. Tylko wy sami za to odpowiadacie. Grzechem jest 

winić kogo innego za wasze cierpienie. Uczniowie w swoich sercach powinni 

rozwijać tak ekspansywne uczucia. 

 

Oddanie gopik 

W Brindawanie Krisznę zawsze otaczały gopiki i gopale. Gopiki trochę 

szalały na punkcie Kriszny! O jaki rodzaj szaleństwa chodzi? O boskie 

szaleństwo! Ale ludzie przypisują ich miłości złe intencje i wypaczają 

znaczenie Bhagawaty. Gdy Kriszna na dobre opuścił Brindawan, miał pięć 

lat. Niektórzy ludzie mówią, że Krisznę i gopiki łączyły miłosne zaloty. Czy 

tak bezsensowne historie mogą być prawdziwe? Gopiki powiedziały: „O 

Kriszno! Twój flet jest najbardziej czarujący. Twoje słowa są dla nas życiem. 

Śpiewaj dla nas, rozmawiaj z nami!” 

 

Pata padu ma Kriszna!  

Paluku teneloluku natula  

Mataladu ma Mukunda  

Manasu tiraga! 

Śpiewaj dla nas, nasz Kriszno! 

Twoje słowa są jak słodki miód, 

Mów do nas, nasz Mukundo 

Aż przepełnisz nam serca! 
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Weda saramanta tirći,  

Nada brahmamuganu marći,  

Wenuwandu tirugabosi,  

Ganarupamuganu marći.  

Pata padu ma Krishna! 

Weź esencję Wed, 

Zamień ją w śabda brahmana, 

Wypełnij swój flet dźwiękiem, 

I daj tę muzykę naszym sercom. 

Śpiewaj dla nas, nasz Kriszno! 

 

Jakże boskie uczucia! Czy jest to przyziemne? Nie, nie. Anantowaj 

Wedah – Wedy są zaprawdę wieczne. Gopiki modliły się: „Jak miałybyśmy 

czytać Wedy? Jesteśmy kobietami i na dodatek niepiśmiennymi. Podaj nam 

esencję Wed przez swoją muzykę.” Na tych letnich seminariach po 

porannych wystąpieniach gościnnych wykładowców uczniowie wieczorem 

podsumowują te wystąpienia. Tak samo gopiki chciały, żeby Kriszna 

podsumował Wedy!  

Dlaczego pieśni i dźwięki? Boga opisuje się jako śabda brahma maji, 

ćaraćara maji, dźjotir maji, wang maji, nitjananda maji, paratpara maji. 

maja maji i śrimaji (Bóg jest ucieleśnieniem dźwięku, ruchliwości i 

nieruchliwości, światła, mowy, wiecznej błogości, najwyższego majestatu, 

ułudy i bogactwa). Tak więc, brahman jest samą formą śabdy (dźwięku).  

Gopiki przez wiele lat, przez cały swoje życie usychały z tęsknoty za 

Kriszną. Kriszna znał ich cierpienie rozłąki, ich tęsknotę. Posłał do nich 

Uddhawę61, aby w Jego imieniu przekazał im słowa pociechy. Wszystkie 

gopiki zebrały się wokół Uddhawy, żeby wysłuchać przesłania Kriszny. „Co 

Kriszna mówi? Kiedy przyjedzie i udzieli nam darśanu?” – pytały. 

Uddhawa powiedział: „Matki! Kriszna przesyła wam list.” Uczniowie 

powinni jasno zrozumieć czyste i boskie uczucia gopik. „Oto ten list od 

Kriszny. Niech jedna z was przeczyta go głośno innym” – poprosił Uddhawa. 

Gopiki nie miały wykształcenia. W tamtych czasach kobiet nie wysyłano do 

szkół. Jedna z nich potrafiła trochę czytać. Jednak poproszona o przeczytanie 

listu, odmówiła. Gdy wysłuchacie jej odpowiedzi, będziecie mogli wyobrazić 

sobie świętość jej oddania. 

Gopika ta odpowiedziała: „Uddhawo! Nie mogę przeczytać tego listu. 

Nasze ciała i umysły płoną w ogniu rozłąki. Gdy dotknę tego listu, może 

zająć się ogniem. Nie godzi się, abyśmy paliły słowa napisane przez Boga.” 

                                                           
61 Uddhawa – kuzyn i wielki wielbiciel Kriszny. 
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Inna gopika argumentowała: „Płakałyśmy bez końca. Gdy spojrzę na słowa 

napisane przez naszego drogiego Krisznę, całe nasze cierpienie przejawi się w 

postaci łez. Łzy spadną na papier i zamażą słowa. Ja też nie mogę czytać.” 

Jakże głębokie miały oddanie! List od Kriszny przeczytał sam 

Uddhawa. „Gopiki! Nie smućcie się. Cały czas jestem w was, z wami, wokół 

was. Nie jestem od was oddzielony. Nie jestem kimś z zewnątrz – jestem 

waszym hridajawasi, mieszkańcem serca. Jestem jak najbardziej wasz. Mój 

posłaniec Uddhawa opowie wam o dźńanie i jodze. Wysłuchajcie go i 

stosujcie w praktyce jego nauki.” 

Gopiki wysłuchały nauk Uddhawy i powiedziały: „Nie potrzebujemy 

twojej jogi. Chcemy połączenia (samjogi) z Kriszną! Twoja joga nie ugasi 

naszego pragnienia wynikającego z rozłąki (wijogi). Nie możemy przyswoić 

sobie twoich słów. Mamy tylko jeden umysł, a nie wielokrotne umysły, tak 

jak bystrzy ludzie. Nasz umysł poszedł za Kriszną do Mathury.” Uddhawa 

zrozumiał ich skupienie na jednym. 

Gdy Uddhawa gotowił się do odjazdu z Brindawanu, każda gopika 

podchodziła do niego i przekazywała rozdzierające serce przesłania: 

„Cały Brindawan usycha! Wracaj i spraw, że kwiaty znów zakwitną!” 

„Niebo naszych serc jest ciemne, przesłonięte chmurami rozłąki. 

Rozgoń te chmury i pozwól nam kąpać się w blasku Twojego towarzystwa!” 

„Nasze życie jest jak girlanda pozbawiona kwiatów. Wróć, zbierz nas 

jak kwiaty i noś na swojej szyi!” 

Gdyby uczeni zwracali uwagę na świętość i głębię uczuć gopik, nie 

degradowaliby ich do przyziemnego poziomu. W rzeczywistości gopiki były 

doskonałymi riszi (mędrcami). W poprzednich wcieleniach osiągnęły 

doskonałe panowanie nad zmysłami i czystość umysłu. Oskarżać je o zły 

charakter to po prostu zbrodnia. Serca uczniów są zanieczyszczane przez tanie 

filmy. Nie, nie pozwalajcie sobie na takie wyobrażenia. Serca gopik i 

gopalów były nieskazitelnie czyste. W ogóle nie pragnęli niczego 

przyziemnego! Uddhawa zrozumiał tę prawdę. Po powrocie bez końca 

wychwalał Krisznie ich cnoty. 

 

Attalu mottukunna, mari bhartalu kattulu 

nuruchunna norettaru kopaginćaru etakegaru, 

bhitilaboru gopikal pottamulandu ćittaruwula riti 

warilonunde Krisznudu. 

Ich teściowe mogą wrzeszczeć, mężowie grozić, a one 

nie odpowiadają, nie złoszczą się, nie odchodzą 

ani nie boją się. Kriszna jest odbity na ich sercach 

niczym portret. 
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Uddhawa powiedział: „Kriszno, tkwisz głęboko w świadomości gopik. 

Nikt nie jest w stanie oddzielić Cię od ich serc. Nigdzie na świecie nie 

widziałem takich wielbicieli. Pojechałem, żeby uczyć je mądrości, a one 

nauczyły mnie oddania! Kriszno, wszystkich nas zwodzi Twoja fizyczna 

postać. Tylko gopiki zdają sobie sprawę z Twojej boskości.” 

Kiedyś Narada przybył do gopik i gopalów i oświadczył: „Jakież macie 

szczęście! Dostaliście Pana Narajanę, który jest poza zasięgiem joginów i 

mędrców. Ta święta bliskość, jakiej doświadczaliście, jest nieosiągalna nawet 

po odprawieniu licznych jadźń i dokonaniu niezliczonych dobrych czynów. 

Przez wiele lat jako przyjaciele bawiliście się i śpiewaliście z Nim, dostępując 

Jego łaski. Jesteście naprawdę błogosławieni! Nie jesteście zwykłymi 

duszami. Jesteście dewami – nie zapominajcie o tym.” 

 

Nie straćcie Sai 

Gdy Bóg przyjmuje ludzką postać, w żaden sposób nie staje się 

ograniczony, ani nie poniża się. Nie dajcie się zwieść takim wątpliwościom. 

Pomyślcie o złotej okazji pod ręką i róbcie wszystko, co możliwe, aby zdobyć 

Jego łaskę i błogosławieństwa. Taka szansa już nigdy więcej się nie nadarzy. 

 

Ćikkina Sai ni wakkalejaka ćakka ćesukondi,  

Pojina ćikkadu i Parthisuni pada sewa jandi,  

Bhaktini iććhi śakti lo munći mukti dźerćunandi,  

Eka manasu to mammi Sai ni enći koluwabondi, 

Itarula matalanimpuga nammi kompa tija-kandi. 

Znalazłeś Sai; teraz przyciągnij Go do siebie, nie lekceważ Go. 

Raz stracona okazja służenia stopom Pana Parthi już nie wróci. 

On darzy cię oddaniem i siłą i poprowadzi do wyzwolenia. 

Z umysłem skupionym na jednym, uwierz w Sai i czcij Go. 

Nie niszcz swego losu, dając posłuch słowom innych. 

 

Otrzymaliście tę rzadką szansę. Dobrze z niej skorzystajcie. Kroczcie 

ścieżką nakazaną przez Boga i angażujcie się w działania drogie Bogu. Bóg 

oczekuje tylko niechwiejnej, czystej i bezinteresownej miłości. W zamian 

obdarzy wszystkim i posunie się do wszystkiego, by was zadowolić. 

Ale powinniście kochać, na nic nie licząc. Modlitwa z oczekiwaniem 

jest jak transakcja w interesach. Nie módlcie się, stawiając takie warunki: 

„Panie, jeśli spełnisz moje życzenie, rozbiję dla Ciebie dwa orzechy 

kokosowe.” Postarajcie się doświadczyć chociaż jednej tysięcznej oddania 

gopik i gopalów. 
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10. Kriszna i Balarama w Mathurze 

Prema rupambu brahmambu prema majamu; 

Premanu prema to sandhimpa nimamagunu. 

Kana prema nu purtiga kaligijunna  

Adwitijamu pondaga arhudagunu. 

Brahman jest pełen miłości, to ucieleśnienie miłości; 

Właściwym podejściem jest połączenie tej miłości z twoją. 

Ten, kto rozwija taką bezinteresowną boską miłość 

Staje się godny stanu niedwoistości (adwajty). 

 

Uczniowie i studenci, ucieleśnienia miłości! 

Każda istota, bez wyjątku, jest składnicą premy (miłości). Ale nie ma 

ani jednej osoby, która rozumie ten pierwiastek premy! Widzimy, że każdy 

zdaje się wyrażać premę. Wielu na świecie deklaruje swoją miłość do innych 

ludzi, do przedmiotów materialnych, do bogactwa, do zmysłowych 

przyjemności. Ale jeśli spytamy: „Dla kogo jest ta miłość?” Nie otrzymamy 

zadowalającej odpowiedzi. 

 

Doczesna miłość jest samolubna 

Na pozór matka kocha dziecko, a dziecko kocha matkę. Na pozór mąż i 

żona kochają się nawzajem. Nawet wydaje się, że dzisiejsi wielbiciele 

kochają Boga. Ale dla kogo ci ludzie rozwijają miłość? Kto kocha kogo? Na te 

pytania nie pada właściwa odpowiedź. Dlaczego? 

Każdy kocha dla samego siebie. Nikt nie kocha dla kogoś innego. 

Przyczyną jest egoizm. Człowiek kocha różne obiekty dla własnego interesu, 

nie dla tych obiektów. Kocha pieniądze dla własnego zadowolenia, nie w 

interesie pieniędzy. Ludzie kochają też Boga, ale dla swoich własnych 

małostkowych celów, nie dla Boga. Prawdę mówiąc, gdybyśmy przeszukali 

cały świat, nie znaleźlibyśmy ani jednej osoby, która kocha Boga dla Boga. 

Mamy do czynienia tylko z samolubstwem, samolubstwem i samolubstwem. 

Samolubstwo to swa + artham = swartham. Swa znaczy własna jaźń, 

swoje, a artham – w imieniu, dla. To, co jest we własnym interesie, jest 

swartham. Samolubna miłość ma trzy stany: miłość w stanie jawy, w stanie 

snu i w stanie głębokiego snu. Na jawie człowiek żyje na świecie i kocha za 

pomocą swojego umysłu i zmysłów. Kochać można tylko w obecności 

połączenia umysłu ze zmysłami. W stanie snu zmysły zostają zapomniane i 

wszystko wytwarza sam umysł. Przedmioty, ludzie, radości i smutki – 

wszystko jest wyobrażeniem umysłu. W tym stanie człowiek kreuje za 

pomocą umysłu nawet samego siebie. W stanie głębokiego snu doświadcza 
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się błogości przez zatopienie się w sobie. Dociekanie zgodnie ze ścieżką 

dźńany prowadzi do wniosku, że żaden z tych trzech stanów nie daje 

postrzegania atmy. 

Dzisiaj podejmujemy wiele praktyk duchowych, ale nie potrafimy 

zrobić postępu nawet na „milimetr.” Dlaczego? Z powodu samolubstwa. 

Gdzie rodzi się to samolubstwo? Człowiek to połączenie umysłu ze zmysłami. 

Bez umysłu i zmysłów nie ma mowy o człowieczeństwie. Człowieczeństwo 

charakteryzują trzy guny: sattwa, radźas i tamas. Tamas cechuje panowanie 

umysłu i zmysłów, które rodzi ego i przywiązania, co prowadzi do radości i 

smutków w ludzkim życiu. Radźas to doświadczanie i obserwowanie umysłu 

i zmysłów oraz czynienie wszelkich starań, aby ograniczyć przywiązania i 

ego. Ignorowanie pobudek umysłu i zmysłów, bez oczekiwania na owoce 

działań, podejmowanie działań w duchu poświęcenia i obowiązku, 

traktowanie wszystkiego jako pracy Boga, wykonywanie wszystkiego z 

uwagi na zasłużenie na miłość Boga – oto cechy sattwiczne. 

 

Akrura przybywa do Brindawanu 

Taką sattwiczna osobą był Akrura. Przez wiele żywotów nie ustawał 

on w staraniach o osiągnięcie boskości. W tym życiu cierpliwie czekał na 

właściwy czas i miejsce, by spotkać się z Bogiem. Wiedział, że Narajana 

inkarnował się w Brindawanie i tam bawił się jako pasterz. Ale na 

osiągnięcie każdego celu muszą zbiec się czynniki czasu, przyczyny i karmy. 

Na to, żeby owoc dojrzał i oderwał się od gałęzi potrzeba czasu. Akrura był 

bardzo mądrym człowiekiem i czekał na odpowiedni moment, by spotkać się 

z Panem Narajaną. 

Tymczasem na spotkanie z Balaramą i Kriszną przybył do Brindawanu 

Narada. Zwracając się do obu rzekł: „Narajano, Adiśeszo! Długo czekałem na 

Wasz darśan. Winaśa kale wiparita buddhih – skrzywiony umysł zwiastuje 

upadek. Kriszno, Twój wuj Kansa obmyślił różne plany, aby Cię zniszczyć. 

Ale wszystkie jego wysiłki spełzły na niczym. Teraz jego koniec jest bliski.” 

Jest to też przypadek skrajnego egoizmu. Pomysł odebrania komuś 

życia, aby uchronić własne, jest oznaką niedojrzałego intelektu. Osoba, która 

dopuszcza do przerostu samolubstwa, doprasza się o tak demoniczne 

skłonności. 

Narada powiedział: „Śmierć Kansy jest bliska. Jesteś wszechwiedzący i 

wszechmocny. Jesteś Narajaną. Dostrzegłem to dawno temu. Niemniej, 

niektóre fakty trzeba chronić, nie rozgłaszać ich. Ludzie na ogół nie potrafią 

Cię rozpoznać. Zależy to od karmy i zasług każdej osoby. Z jakim nastawienie 

ludzie o Tobie myślą, taką formę dla nich przyjmujesz. To prawda, którą nie 

wszyscy znają. Spełniasz to, czego od Ciebie pragną. Jaki kto ma umysł, takie 

jego doświadczenia. Panie, pozwól mi teraz odejść. Jutro cały świat pozna 
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Twoją wspaniałą moc. Przyjdę ponownie spotkać się z Tobą podczas 

koronacji Twojego dziadka Ugraseny.” Pięknie się uśmiechając, Balarama i 

Kriszna pożegnali Naradę. 

Następnego dnia Akrura przyjechał w swoim rydwanie do 

Brindawanu. Był on wielkim wielbicielem. „Chociaż Kansa jest bardzo 

demoniczny, to on dał mi okazję spotkania się z boskim Kriszną. Jestem mu 

wdzięczny” – myślał Akrura. Żywił on czyste uczucia nawet w stosunku do 

demonów. Do Brindawanu dojechał o zmierzchu. Rydwan zatrzymał przed 

domem Nandy. Wszedł do środka, ale nie zastał tam Balaramy i Kriszny, 

gdyż ci poszli z krowami do lasu. 

Balarama i Kriszna wrócili po kilku minutach. Akrura popatrzył na 

nich. Był oczarowany. Widział ich po raz pierwszy. Zahipnotyzowała go ich 

świetlistość, lotosowe oczy i urzekające uśmiechy. Natychmiast poczuł do 

nich pociąg. Rozmyślał o Narajanie i nie mógł znaleźć słów na przywitanie 

się z Kriszną. Kriszna, ten Wszechwiedzący, wielokrotnie pytał go: „Akruro, o 

Akruro! Co cię sprowadza?” 

Święty Annamaćarja śpiewał: Enta matramuna ewaru talaćira anta 

matrame niwu – w jakiej postaci i z jakim nastawieniem ktoś sobie Ciebie 

wyobraża, tak się mu przejawiasz. 

„Gdy ludzie myślą o Tobie jako o człowieku, zachowujesz się jak 

człowiek. Gdy uważają Cię za boskość, jawisz się jako Bóg. Ta wielorakość 

nie jest w Tobie, lecz w ludzkich postawach. Kriszno, przygotuj się do 

wyjazdu do Mathury” – powiedział Akrura. Potem zwrócił się do Nandy i 

jego też zaprosił. Kansa zapraszał Nandę i inne ważne osoby we wsi na 

dhanur jagę (poświęcenie łuku). 

Niektóre teksty mówią, że Nanda i Jaśoda obawiali się wysłać Krisznę 

do Mathury. To nieprawda. Nanda i Jaśoda byli świadkami niezliczonych 

przykładów boskości Kriszny. Widzieli jak Kriszna zgładza potężnych 

demonów Kansy. Byli obecni, gdy tańczył na kapturze węża Kalija i ujarzmił 

go. Wiedzieli, że Balaramę i Krisznę nie może spotkać nic złego. Wszystkie 

zwycięstwa należą tylko do Boga, a oni wiedzieli, że Kriszna jest Bogiem. 

Tego wieczora w Brindawanie Nanda ogłosił: „Król Kansa w Mathurze 

odprawia dhanur jagę. Ci, którzy pragną być świadkami tej uroczystości, 

mogą mi towarzyszyć.” Wiele rodzin przygotowało rydwany, konie i wozy – 

na co kogo było stać. Były to radosne chwile dla wszystkich – wszystkich, 

oprócz gopik. 

 

Smutek gopik i gopalów 

Oczywiście, samemu Panu Krisznie nikt nie może zaszkodzić. Tym 

gopiki się nie przejmowały. Martwiły się tylko tym, czy Kriszna wróci do 

Brindawanu, gdy już raz wyjedzie. Wszystkie gopiki i gopale zebrali się, by 
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zapobiec wyjazdowi Kriszny! Otoczyli ludzkim łańcuchem dom Nandy. 

Nanda i Jaśoda błagali ich, by nie utrudniali planów, ale gopiki i gopale na 

swoje usprawiedliwienie potrafili tylko żałośnie płakać. „Kriszno! Ramo! Nie 

możecie wyjeżdżać do Mathury! Co stanie się z nami? Brindawan stanie się 

jałowym nieużytkiem. Z każdego tutaj ujdzie życie. Zielone piękno 

Brindawanu przepadnie na zawsze. Nie wyjeżdżajcie!” 

To także było samolubstwem! W celu zachowania towarzystwa 

Kriszny, nie wahali się udaremniać Jego planów. Balarama i Kriszna 

uśmiechając się powiedzieli: „My także mamy własny egoizm! Nasza wola 

musi się spełnić. Gopiki i gopale, cel, dla którego przyjęliśmy ludzkie 

postacie, musi zostać osiągnięty. Obowiązkiem każdego człowieka jest 

dojście do celu, dla którego dane jest ciało. Musimy udać się do Mathury. 

Nie ma innego wyjścia.” Gopiki i gopale tonęli w smutku. Musieli przyznać, 

że ich próby zatrzymania Kriszny w Brindawanie były przejawem 

samolubstwa.  

Gopiki powiedziały: „Nie pragniemy niczego światowego. Chcemy 

tylko Ciebie dla naszego mentalnego zadowolenia. Ludzie chcą od Ciebie 

rozmaitych rzeczy. My modlimy się do Ciebie o Ciebie.” Wtedy Kriszna zaczął 

uczyć je dźńany. „Mówicie ‘moje’ zadowolenie. Kto jest tym ‘ja’? Czy jesteście 

ciałem? Czy umysłem? Nie, nie. Nie jesteście ani ciałem, ani umysłem. Ciało 

jest bezwładne, jest zbitką pięciu żywiołów. Umysł jest kapryśny. To 

mieszkaniec ciała, atma, sprawia, że ciało i umysł funkcjonują. 

Lalkarz pociąga za sznurki marionetek. Sprawia, że marionetki bawią 

się razem przez jakiś czas, a potem rozdziela je. Kim są te marionetki? Są 

umysłem i zmysłami. Umysł i zmysły działają razem. Potem umysł opuszcza 

zmysły, a zmysły opuszczają umysł. W końcu zarówno umysł, jak i zmysły 

opuszczają ciało. Czym jest to, co nigdy nie odchodzi, nigdy nie ginie? Tylko 

atma. To ona jest prawdziwym ‘ja.’ Człowiek może mówić ‘ja’ dzięki 

pobudkom atmy, ale on utożsamia to ‘ja’ z ciałem. Takie postępowanie 

pogrąża go w ego i przywiązaniach. Tak wiec, Ten, który znajduje się w was 

to ‘ja’ i Ten, który jest we Mnie to też ‘ja.’ Ekowasi sarwa bhuta antar-atma – 

jeden Bóg mieszka we wszystkich istotach. Zatem, nie smućcie się. Zrozumcie 

te prawdy o atmie, a to ujawni wam wszystkie tajemnice. 

Na tym świecie trzeba doświadczać skutków przeszłych czynów. Ciało 

w każdej chwili może upaść. Ale obowiązkiem człowieka jest staranie się o 

dobro ciała, gdy atakuje je choroba. Świat dzisiaj podobnie tonie w chorobie. 

Powodem są złe myśli i czyny człowieka. Musimy pojechać do Mathury, aby 

wyeliminować tę wszechobecną nieprawość.” 

Przedstawiwszy gopikom i gopalom takie wyjaśnienia, Kriszna i 

Balarama weszli do domu. Zabrali swój podróżny bagaż i wyszli. Spakowali 

się już poprzedniego dnia. Akrura zasiadł na rydwan za końmi, trzymając 
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lejce. Mimo dźńany, którą dopiero co usłyszeli, gopiki i gopale nie mogli 

wznieść się ponad ego i przywiązania. Zagrodzili drogę przed rydwanem. 

Akrura był dla nich osobą starszą, a starszym nie należy okazywać braku 

szacunku. Gopiki i gopale wiedzieli o tym, ale ich miłość do Kriszny 

przemogła takie formalności. 

Zobaczyli jak Kriszna i Balarama wychodzą z domu z bagażami. Wpadli 

w rozpacz i wołali głośno: „Prosimy, nie wyjeżdżaj! Jak mamy żyć? Zabierz 

nas ze sobą!” Błagali tak jeszcze długo, nawet używając szorstkich słów w 

stosunku do Akrury. Balarama i Kriszna nie chcieli powiększać ich udręki. Szli 

powoli w kierunku rydwanu, cały czas uśmiechając się, błogosławiąc i 

pocieszając ich. To zdarzenie spowodowało kilkugodzinne opóźnienie 

wyjazdu. Nie zdołali dojechać do Mathury w planowanym czasie. 

 

Akrura doświadcza wszechobecności Kriszny 

Pod wieczór dotarli do brzegów rzeki Jamuny. Akrura musiał odprawić 

sandhja wandanam
62. Poprosił, aby Balarama i Kriszna zaczekali w 

rydwanie, a sam poszedł nad rzekę. Podczas modlitwy, gdy zanurzał głowę 

w wodzie, miał wizję Pana Narajany w pozycji półleżącej na zwojach węża 

Adiśeszy. Widział postacie Kriszny i Balaramy jako Narajanę i Adiśeszę. 

Zmieszany podniósł i odwrócił głowę. Kriszna i Balarama siedzieli w 

rydwanie i żywo rozmawiali. Akrura powiedział do siebie: „Cóż ze mnie za 

głupiec! Jak mogłem ograniczać Pana. Czyż nie jest On wszędzie?” Na tę 

łaskę sobie zasłużył. Dopóki wielbiciel nie osiągnie wzniosłego stanu, nie 

może docenić wszechobecności Boga. 

Akrura w milczeniu wrócił do rydwanu i zajął swoje miejsce. Kriszna 

spytał go niewinnie: „Akrura, masz tak promienną twarz! Co się stało? Czy 

widziałeś lub przeżyłeś coś nadzwyczajnego? Opowiedz nam!” Akrura 

odrzekł: „Kriszno, mój Panie, czy Ty nie wiesz? Widziałem Ciebie.” Kriszna od 

niechcenia zauważył: „Widzę, że przynajmniej teraz rozpoznałeś Mnie” i 

polecił jechać do Mathury. 

 

Na ulicach Mathury 

Do Mathury dojechali już nocą. Balarama i Kriszna poinformowali 

Akrurę: „Jutro odbędzie się dhanur jaga. Dzisiaj nie pójdziemy do twojego 

domu na noc.” Akrura nalegał: „Swami, gdzie spędzicie tę noc? Proszę, 

bądźcie tak łaskawi i przyjmijcie moje zaproszenie.” Kriszna odrzekł: „Nie 

byłoby właściwe, gdybyśmy teraz poszli do ciebie. Dzisiaj jesteś posłańcem 

Kansy. Nie mogę przyjąć gościnności posłańca. Jest to sprzeczne z regułami 

dyplomacji.” 

                                                           
62 Codzienne modlitwy wypowiadane o wschodzie Słońca, w południe i o zachodzie. 
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Do tego czasu przy Krisznie i Balaramie zebrali się wszyscy ludzie, 

którzy przyjechali do Mathury z Brindawanu. Chcieli odwiedzić nieszczęsną 

parę, Dewaki i Wasudewę, którzy wciąż przebywali w więzieniu. Liczyli, że 

może Kriszna i Balarama pójdą zobaczyć się z nimi. Ale oni tego nie uczynili. 

Musieli światu dać przykład i promować ideał Matri Dewo bhawa, pitri 

Dewo bhawa – czcij matkę i ojca, jak Boga. Jest to podstawowe nauczanie 

Boga we wszystkich wiekach. Ludzie mogą się zastanawiać, dlaczego Kriszna 

nie poszedł odwiedzić swoich rodziców zaraz po przyjeździe do Mathury? 

Balarama i Kriszna postanowili zabić Kansę i dopiero potem zobaczyć się z 

rodzicami. Nie tylko zobaczyć się, ale też uwolnić ich z więzienia. Kriszna 

spędził resztę tej nocy w tym samym domu, w którym zatrzymał się Nanda i 

inni. 

O świcie Kriszna i Balarama już włóczyli się po Mathurze. Wyglądali 

jak dwa lwiątka – piękne i majestatyczne. Wieść o ich obecności bardzo 

szybko rozeszła się po całym mieście. Gdy bracia szli ulicami Mathury, 

mężczyźni, kobiety i dzieci napawali się ich darśanem z dachów, okien – 

zewsząd. Każdy myślał: „Nasze życia zostały odkupione. O co więcej 

moglibyśmy prosić? Od dawna pragnęliśmy zobaczyć Balaramę i Krisznę. 

Jesteśmy wdzięczni Kansie.” Kriszna i Balarama do wieczora nawet nie 

zajrzeli do domu. 

 

Pracz i kobieta z perfumami 

Kriszna i Balarama doszli do głównej bramy pałacu Kansy. Jaga miała 

się zacząć następnego dnia. Przez bramę chciał właśnie przejść pracz. Niósł 

ładunek najlepszych jedwabi Kansy, upranych specjalnie na tę uroczystość. 

Balarama zagadnął go: „Hej, co to za tobół, który niesiesz?” Kriszna 

powiedział: „Po co pytać? Idź i zobacz sam.” Pracz stwierdził: „Są to 

kosztowne jedwabie króla. Chyba jesteście wieśniakami. Nie jesteście godni 

nawet dotknąć tych ubrań! Już was tu nie ma!” Kriszna słysząc to, zaciśniętą 

pięścią zadał praczowi cios. Pracz upadł wraz ze swoim tobołem. Kriszna 

otworzył tobół i zabrał ubrania dla siebie i swojego starszego brata. Widzieli 

to wszystko żołnierze przy bramie i o zdarzeniu donieśli Kansie. 

Tymczasem Balarama i Kriszna przebrali się w jedwabie. Gdy 

zamierzali pójść dalej, pod bramę podeszła kobieta. Miała na imię Kubdźa. 

Twarz miała piękną, ale ciało skrzywione w trzech miejscach. Niosła różne 

perfumy i pasty. Uniosła głowę i zobaczyła braci. Pomyślała: „Czyżby byli to 

synowie Dewaki i Wasudewy? Wyglądają jak awatarowie Pana Narajany. 

Prawdę mówiąc ten demon Kansa nie jest wart moich perfum. Byłoby miło, 

gdyby przyjęły je te dzieci!” 

Ze szczerym sercem i pokorą podeszła do Kriszny i powiedziała: „Synu, 

oto moje perfumy i woda różana. Starannie je przygotowałam. Nikt poza 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

113 

mną nie zna sekretu ich przyrządzania. Wielu ludzi w Mathurze sprzedaje 

perfumy, ale król bierze je tylko ode mnie. Proszę, przyjmij te perfumy.” 

Kriszna sięgnął rękami do jej pudełek i tu i ówdzie nałożył sobie nieco 

perfum na ubranie – tylko na tyle, żeby zadowolić Kubdźę. Kubdźa wyznała: 

„Dzięki tak długiemu życiu, dzięki obraniu tego zawodu moje życie dzisiaj 

zostało uratowane. Przez wszystkie te lata ofiarowałam moje perfumy 

demonowi Kansie. Dzisiaj usłużyłam Panu.” Roniąc obfite łzy, Kubdźa 

wyraziła im swoją wdzięczność. Następnie odsunęła się, zamierzając pójść 

swoją drogą. Kriszna powstrzymał ją i powiedział: „Podarowałaś nam te 

perfumy. W zamian muszę coś ci dać. Nigdy od nikogo nie biorę niczego bez 

powodu. Ale gdy już biorę, zwracam po tysiąckroć.” 

 

Ofiaruj coś Bogu 

Bóg nigdy nie prosi nikogo o nic. Ale gdy ludzie dają Mu coś prosto z 

serca, zwraca po tysiąckroć. Znacie historię Kućeli. Za dar garści płatków 

ryżowych, Kriszna obdarzył go pomyślnością na całe życie63. Rukmini Dewi 

ujęła Krisznę ofiarowaniem Mu pojedynczego liścia tulasi (bazylii)64. Tak 

więc, gdy Bóg przyjmuje coś od kogoś, w odpłacie udziela bezgranicznego 

dobra. 

Dlatego też mówi się Patram puszpam phalam tojam
65 – liść, kwiat, 

owoc lub woda; przynajmniej to trzeba ofiarować Bogu. Dlaczego? Otrzymać 

coś możemy tylko wtedy, gdy coś ofiarujemy. Gdy pójdziecie do banku i po 

prostu poprosicie o pieniądze, nie dadzą wam ich, mimo że macie do nich 

prawo. Musicie wypełnić formularz pobrania i podpisać go. Dopiero wtedy 

możecie domagać się swoich pieniędzy. Takie jest boskie prawo. Nawet jeśli 

jest to coś bardzo małego lub nieznaczącego, musi zostać ofiarowane Bogu. 

Kriszna powiedział: „Kubdźa! Zaczekaj, zaczekaj. Za twoje perfumy 

ofiarowane nam ze szczerego serca muszę się ci odwzajemnić.” Gdy Kriszna 

podchodził do niej, ona nie miała pojęcia, co On chce zrobić. Kriszna 

nadepnął swoją maleńką stopą na stopę Kubdzi, ujął ją za podbródek i 

pociągnął w górę. Skrzywienia jej ciała zostały w ten sposób wyprostowane! 

Kubdźa pomyślała: „Podarował mi piękne ciało stosownie do mojej pięknej 

twarzy. To Pan Narajana!” Ofiarowała Krisznie wszystkie swoje perfumy i 
                                                           
63 Kućela (albo Sudana) był szkolnym kolegą Kriszny. Po latach, już jako głowa rodziny, był bardzo 
biedny. Odwiedził Krisznę i zabrał ze sobą garść płatków ryżowych, pamiętając, że On bardzo lubił taki 
ryż. Jednak z uwagi na królewski stan Kriszny, Kućela ukrył swój skromny prezent. Wszechwiedzący 
Kriszna chwycił zabrudzony tobołek i ze smakiem zjadł ryż. Gdy Kućela wrócił do domu, stwierdził, że 
jego chata stała się pałacem, a rodzinie niczego nie brakuje. 
64 Satjabhama, żona Kriszny, chciała „kupić” Go dla siebie za bogactwo. Jednak niezależnie ile złota 
kładła na jedną szalkę wagi, Pan Kriszna siedzący na drugiej szalce okazywał się cięższy. Wtedy 
Rukmini, pierwsza żona Kriszny, z oddaniem położyła na szalkę pojedynczy liść tulasi. Ten liść 
zrównoważył ciężar Kriszny, przez co pycha Satjabhamy została poskromiona. 
65 Bhagawad Gita, rozdz. 9, werset 26. 
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powiedziała: „Panie, przyjdź, proszę do mojego domu i pozwól mi usłużyć 

Twoim lotosowym stopom.” Kriszna dał jej na to słowo: „Po wypełnieniu 

mojego zadania w Mathurze, na pewno nawiedzę twój dom.” 

 

Koniec Kansy 

Następnego dnia te dwa młode lwy kroczyły ulicami. Gdy zbliżali się 

do miejsca dhanur jagi, w ich twarzach zdawała się odbijać wspaniałość 

kosmosu. Ktokolwiek spojrzał na nich, nie mógł od nich oderwać wzroku. 

Patrząc na te piękne postacie Kriszny i Balaramy, ludzie zapominali się. 

Balarama i Kriszna dotarli do głównej bramy. Postawiono tam celowo 

wściekłego słonia, aby ich powstrzymał. Wszyscy patrzyli z zapartym tchem. 

Bali się, że słoń w każdej chwili może stratować chłopców. Trąbiąc srogo słoń 

zaatakował Balaramę i Krisznę. Uniósł swoje ogromne nogi w górę i 

próbował ich zmiażdżyć. Kriszna i Balarama byli drobni – mieli tylko po pięć 

lat! Przebiegli między nogami słonia, myląc go. Następnie złapali go za nogi, 

Kriszna za jedną, a Balarama za drugą, zakręcili nim w powietrzu i cisnęli o 

ziemię, tak jak pracz uderza ubraniami o skałę. Słoń wyzionął ducha. Kansę 

powiadomiono, że ten okrutny słoń nie zdołał powstrzymać Kriszny. Strach 

Kansy nasilał się z chwili na chwilę.  

Gdy Kriszna i Balarama wchodzili na teren jagi, zaczepiło ich dwóch 

mężczyzn. Byli to Ćanura i Musztika, wysoko cenieni zapaśnicy Kansy, 

nasłani na tych dwóch chłopców. Kriszna i Balarama popatrzyli na nich i 

powiedzieli: „WY chcecie się z nami bić? O głupcy – jesteście jak moskity 

chcące walczyć ze słoniem! Moskity!” Ćanura i Musztika nie mogli znieść tej 

zniewagi. Z furią rzucili się na chłopców. Kriszna i Balarama zadali obu tylko 

jeden cios pięścią, który pozbawił zapaśników życia. Ale tuż przed śmiercią 

rozpoznali w braciach boskość i dostąpili darśanu Pana Narajany. 

Kriszna i Rama poszli dalej. Dhanur jaga już trwała. Wielu królów, 

wodzów i zwykłych mieszkańców zebrało się, by ją oglądać. Kansa siedział 

na wielkiej, wyniesionej trybunie zbudowanej specjalnie dla niego. 

Balarama i Kriszna weszli odważnie na środek placu, krocząc jak lwy. Kansa 

na pozór mocno się trzymał, ale tracił serce w miarę zbliżania się Kriszny. 

Jego ciało zaczęło drżeć i trząść się. Wielu z zebranych myślało: „Patrzcie na 

króla! Jest tak wściekły, że aż się trzęsie!” W rzeczywistości ciało Kansy 

trzęsło się nie z gniewu, lecz ze strachu! Jad bhawam tad bhawati – jakie 

masz uczucia, takim się stajesz. Przyczyną strachu Kansy była wyłącznie jego 

niegodziwość. Nazywa się to też „wyrzutami sumienia.” 

Wokół Kansy ustawiła się w szyku bojowym cała jego armia, by 

osłonić go przed Kriszną. Ale Balarama i Kriszna zignorowali Kansę. Poszli 

wprost do Dhanusa – boskiego łuku trzymanego na środku placu. Nikt nie 

zdołał choćby ruszyć tego łuku z miejsca, nie mówiąc już o podniesieniu go. 
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Kriszna ujął go lewą ręką i podniósł swobodnie niczym piórko. Gdy zgiął go, 

by założyć cięciwę, łuk w Jego rękach pękł z ogłuszającym hukiem 

przypominającym wybuch bomby. Wszyscy byli przerażeni. 

W tym czasie Nanda szedł do Kansy, aby zapłacić podatki zebrane w 

Brindawanie. Inni naczelnicy wiosek robili to samo. Wzrok Nandy śledził 

każde posunięcie Kriszny. Oczekiwał na dalsze Jego wyczyny. Nie bał się, 

gdyż wiedział, że bracia są boscy. Gdy boski łuk, centralny obiekt jagi, został 

złamany, Kansa wstał ze swojego tronu, a wraz z nim wstało całe 

zgromadzenie. Wstawszy, wydał armii rozkaz zgładzenia Kriszny i Balaramy. 

Kansa był mocnej budowy, Kriszna i Balarama zaś – mali i krusi. 

Chłopcy, jak młode jelonki, przebiegli między nogami stojących na 

przeszkodzie żołnierzy! Dobiegłszy do podium, obaj skoczyli na Kansę. 

Złapali go za włosy, przewrócili na ziemię i odebrali mu życie. Stało się to w 

kilka chwil. Wszyscy byli oszołomieni i oniemiali. Oczywiście, niebiańska 

przepowiednia musiała się spełnić. Ludzie rozpoznali w Krisznie Narajanę i 

kłaniali się przed Nim ze złożonymi dłońmi. 

 

Spotkanie po latach z rodzicami 

Kriszna i Balarama niezwłocznie pośpieszyli do lochów Kansy. Upadli 

do stóp Dewaki i Wasudewy. Uwolnili ich z kajdan i wyprowadzili na 

otwartą przestrzeń. Potem poszli do celi, w której Kansa uwięził Ugrasenę. 

Jego też uwolnili i przyprowadzili do holu jagi, gdzie leżało martwe ciało 

jego syna. Ugrasena został ukoronowany na króla Mathury. 

Po koronacji wszyscy – Jaśoda, Nanda, Dewaki, Wasudewa i Rohini – 

wyściskali Balaramę i Krisznę. Były tam wszystkie trzy matki, a także cały 

Brindawan – oprócz gopik. Ich szczęście i podniecenie nie miało granic. 

Dewaki zabrała Krisznę i Balaramę do pałacu i powiedziała: „Synowie, nie 

dane mi było oglądać waszego dzieciństwa. O waszych wyczynach i 

psikusach słyszałam tylko od innych. Bardzo żałuję! Nie mogłam oglądać 

zabicia demonicy Putany. Słyszałam, że gdy Jaśoda chciała przywiązać Cię 

do skały, żadna długość powroza nie wystarczała, by opasać Twój brzuch. 

Urodziłam Cię, ale cała radość i igraszki przypadły Jaśodzie. Nazywają Cię 

‘synem Jaśody.’ Jakież to dla niej błogosławieństwo! Chociaż mam dzieci, 

jestem jak bezdzietna.” 

Balarama i Kriszna pocieszali rodziców i pełnymi miłości słowami 

sprawiali im bezgraniczną radość. „Co było to było. Nie smućcie się. Od teraz 

cały czas jesteśmy z wami. W naszym towarzystwie przeżyjecie wszelką 

możliwą błogość. Wiecie, że nie jesteśmy zwyczajnymi chłopcami. 

Podporządkujemy sobie cały świat. Udzieliłem ci darśanu zaraz po urodzeniu 

– zachowaj ten obraz w swoim sercu. Wyobrażaj sobie tę wizję także na 

zewnątrz. Antar bahiśća tat sarwa wjapja Narajana sthitah – Bóg znajduje 
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się wewnątrz, na zewnątrz i wszędzie. Poluźnij swoje przywiązanie do ciała. 

Wzmocnij swój związek z atmą. Przywiązanie to podstawowa przyczyna 

cierpienia. Cierpiałaś w więzieniu, ponieważ byłaś przywiązana do swoich 

synów. Zrozum, że nie jesteśmy zwyczajni, że jesteśmy Bogiem. Uświadom 

sobie rzeczywistość swoich synów.” W taki sposób Kriszna i Balarama czule 

pocieszali swoją matkę i udzielali jej nauk o prawdzie. 

 

Oddanie Akrury 

Po śmierci Kansy Kriszna poszedł do domu Akrury. Dotrzymał danego 

słowa. Pan nigdy nie wycofuje się ze swojej obietnicy. Gdy Kriszna wszedł 

do jego domu Akrura rzekł: „Swami! Wątpiłem, czy ulitujesz się nade mną. 

Kansie nie pobłażałeś i zabiłeś go, mimo że był Twoim wujem. Nie ma w 

Tobie śladu przywiązania. My jesteśmy do Ciebie przywiązani, ale Ty nie 

jesteś przywiązany do nikogo. Dla Ciebie wszyscy są równi, wszyscy są 

Twoimi krewnymi. Dzisiaj uświadomiłem sobie tę prawdę o Tobie. 

Zabiłeś Tataki66, chociaż była kobietą. Prosiłeś króla Bali67 o jałmużnę, 

a on poddał Ci wszystko. A co Ty zrobiłeś? Swoją stopą zepchnąłeś go do 

podziemnego świata! Już pogubiłem się – jak tak ścisły Pan może w ogóle 

być dobry i ulitować się nade mną? W końcu, kim ja jestem?” 

Po tych słowach Akrura podbiegł do Kriszny i serdecznie Go wyściskał. 

Był on bardzo czystą duszą. Miał w pełni sattwiczny charakter. Kansa też o 

tym wiedział. Właśnie dlatego wybrał Akrurę na posłańca w celu 

zaproszenia Kriszny do Mathury. Kansa zdawał sobie sprawę z tego, że 

Kriszna i Balarama nigdy nie przyjechaliby do Mathury, gdyby byli 

zapraszani przez kogokolwiek innego. Serce Akrury było tak czyste, że Bóg 

nie mógłby odmówić mu niczego. 

Ludzie, którzy nie znają Bhagawaty, uważają Akrurę za zwykłego 

człowieka lub wręcz za kogoś okrutnego. Nie, nie. Akrura był ucieleśnieniem 

czystości. Nie miał przywiązania do ciała. Wszystko traktował jako własność 

Boga i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Nie było w nim nawet 

śladu przywiązania do żony i dzieci. Ciągle rozmyślał o Panu Narajanie. 

Zrozumcie charakter tak czystych wielbicieli i rozwijajcie ich cechy. 

 

 [Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Gowinda Kriszna dźej, 

Gopala Kriszna dźej, Gopala Bala Bala Radha Kriszna dźej!”] 
 

                                                           
66 Tataki – demonica zabita przez Awatara Ramę. 
67 Bali – król demonów upokorzony przez Awatara Wamanę. 
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11. Kriszna i Balarama jako uczniowie 

Sadajam hridajam, 

Jasja bhaszitam satja bhuszitam,  

Deham parahite jasja 

Kalau nasti para mu sukham. 

Współczującemu sercu, 

Mowie zdobionej prawdą, 

Ciału chętnemu do pomagania innym 

Wiek kali nie odbierze szczęścia. 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Stały umysł, zgodna z prawdą mowa i ciało poświęcone służbie to trzy 

najważniejsze wymagania na życie. W wedancie nazywa się je trikarana 

śuddhi – czystość trzech instrumentów. Upaniszady definiują manawę 

(człowieka) jako „tego, który ufa i któremu można ufać.” Każda osoba żyje 

tylko w oparciu o to zaufanie czy wiarę. Wszystkie nasze działania od świtu 

do nocy są możliwe tylko dzięki wierze. 

 

Edukacja musi wspierać wiarę w Boga 

W jakich celach ludzie korzystają z wiary? Czy korzystają z niej po to, 

by wykonywać codzienne zadania w błogości, czy by służyły innym? Czy 

człowiek korzysta z wiary we właściwym kierunku? Wiarę pokładamy we 

wszystkim. To dzięki niej wybieramy się na targowisko lub w podróż 

samochodem. Obiecujemy wykonać określone zadania w przyszłości, licząc, 

że następnego dnia będziemy żyć. Wszystkie działania podejmuje się tylko 

dzięki wierze. Ale ludzie, którzy wierzą we wszystko, nie wierzą w istnienie i 

wszechobecność Boga. 

Co się za tym kryje? Obiekty świata odnoszą się do zmysłów. Mocy 

wykraczających poza zmysły, chociaż są wszechobecne, nie da się zobaczyć. 

Dlatego człowiek nie może w nie uwierzyć. Ale czy człowiek rzeczywiście 

wierzy tylko w to, co widzi, a odrzuca wszystko, czego nie widać? Czy może 

zobaczyć swój umysł? Czy jego szczęście jest dla niego widoczne? Chociaż te 

rzeczy są niewidoczne, on wie że istnieją. Ale na skutek słabości ufa tylko 

temu, co widać. Dlatego nie ufa własnemu umysłowi, własnej Jaźni. Nasza 

starożytna kultura zaleca zdobywanie wykształcenia w celu rozwijania silnej, 

niewzruszonej wiary w rzeczywistość. O jaki rodzaj edukacji chodzi? Nie o 

świecką. Świeckie wykształcenie służy jedynie dogadzaniu waszemu 

samolubstwu. 
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Od chwili przebudzenia do ponownego zaśnięcia 

Stale walczysz tylko po to, by napełnić żołądek. 

Człowieku, powiedz mi szczerze, jakiegoż to 

szczęścia doświadczasz, 

Zdobywając świeckie wykształcenie i 

zapominając o lotosookim Panu? 

 

Jakiego szczęścia może człowiek doświadczyć dzięki świeckiemu 

wykształceniu? Ludzie myślą, że tylko takie wykształcenie przyniesie im 

szczęście, ale jest ono tymczasowe. Trwałego szczęścia dostępuje się tylko 

dzięki duchowej edukacji. Człowiek wstępuje do szkoły we wczesnym 

dzieciństwie i uczy się przez wiele lat, przyswajając sobie liczne przedmioty 

tylko po to, by zaspokoić ambicje bogacenia się i zdobycia uznania u innych. 

Szczyci się swoją wiedzą i tytułami. Ale taka edukacja nie jest czymś, z czego 

powinniście być dumni. 

 

Pustakamul pathinćitini, purtiga dźoćiti sarwa śastramul, 

Nistulamajna widjalanu nerćitinanćunu garwa-mela ni 

Hastajugambu modći paramatmuni bhakti to kolwaleni 

I prastuta widjalannijunu dhatri nirartha-kambu kada, 

o manawa? 

„Przeczytałem książki, poznałem wszystkie nauki.” 

Po co tak pysznić się bezużyteczną wiedzą? 

Czyż, jeśli nie potrafisz złożyć dłoni i wyrazić oddania Bogu, 

Wszystkie twoje studia nie idą całkiem na marne, człowieku? 

 

Świeckiej nauki, dyplomów i stopni nie można nazwać edukacją. Taka 

nauka stopniowo niszczy nawet ludzkie cechy. Pokój zyskujemy tylko wtedy, 

gdy ludzkie cechy łączymy z naszą boskością. 

 

Pustelnia Sandipaniego 

Po śmierci Kansy Dewaki i Wasudewa wysłali Krisznę i Balaramę na 

nauki. Dotąd chłopcy nie poznali nawet abecadła. Dlaczego? Nanda i Jaśoda 

bali się, że jeśli oddadzą Krisznę do jakiejkolwiek gurukuli, Kansa może 

posłać tam demony i zagrozić życiu wielu innych dzieci. 

Praktyka prawdziwej edukacji w starożytnych Indiach polegała na 

wysyłaniu dzieci z dala od domu do gurukuli, gdzie każde dziecko w domu 

guru było traktowane jednakowo, obojętnie czy był to syn władcy, czy 

zwykłego człowieka. Słyszeliście już o historii Prahlady. Chociaż był 

księciem, zamieszkał w domu swoich guru, Śandy i Amarki. Nie mieszkał w 

swoim domu, tak jak dzisiejsi uczniowie „dzienni.” 
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Tak więc, Kriszna i Balarama zostali wysłani do pustelni guru 

Sandipaniego. Jego aśram nie znajdował się ani w Mathurze, ani w 

Brindawanie, lecz w świętym mieście Kaśi (współcześnie Benares bądź 

Waranasi). Zostawiwszy Krisznę i Balaramę w Kaśi, ich rodzice bez obaw żyli 

w Mathurze. Uczniowie tamtych czasów celowali w fizycznej i intelektualnej 

sprawności. Niemniej, krocząc ścieżką satji i dharmy pod przewodnictwem 

guru, zawsze byli skromni i posłuszni. 

Chociaż Kriszna i Balarama w dzieciństwie zgładzili wielu demonów i 

zdobyli powszechną sławę, u Sandipaniego wykonywali zwykłe prace 

domowe, stosowali się do poleceń guru i nabywali prawdziwą edukację. 

Codziennie chodzili do lasu po drewno na opał do kuchni. Tylko dzięki 

pokornemu przestrzeganiu dyscypliny gurukul, uczniowie tamtych czasów 

przekształcali się w idealnych ludzi i ustanawiali chwalebne wzory dla 

potomności. 

Sandipani miał jednego syna, który jednak zmarł za młodu. Sandipani 

i jego małżonka z trudem znosili ten ciężar straty. W tamtych czasach 

stosowano praktykę dawania guru daksziny. Uczniowie po skończonej 

nauce, zanim odeszli, by stać się głowami rodziny, składali swojemu guru 

dar na znak wdzięczności. Taka ofiara to właśnie guru dakszina. Balarama i 

Kriszna także przyszli do Sandipaniego i stojąc z pokornie złożonymi dłońmi 

poprosili: „Guru-dewo! Nadszedł czas, żebyśmy wrócili do domu. Bądź tak 

dobry i powiedz, co możemy ofiarować ci w charakterze guru daksziny.” 

Sandipani odrzekł: „Moi drodzy synowie! Miałem wielkie szczęście być 

guru tak idealnych uczniów jak wy. Wasza wyjątkowa biegłość i boskie 

przymioty znane są na całym świecie. Podczas pobytu w tym miejscu wasze 

zachowanie było wzorowe i nie wymagało ani jednej krytycznej uwagi z 

mojej strony. O co mógłbym was poprosić?” Po chwili zastanowienia ciągnął 

dalej: „Balaramo, Kriszno! Jesteście wszechwiedzący i wszechmocni. Gdy już 

postanowicie czegoś dokonać, osiągacie to niezależnie od okoliczności. Od 

dawna pielęgnuję jedno pragnienie. Mój syn zmarł wiele lat temu. 

Chciałbym, żebyście go wskrzesili i sprowadzili z powrotem do mnie.” 

Balarama i Kriszna podjęli się tego zadania. Dzięki swoim nadludzkim 

zdolnościom i po włożeniu znacznego wysiłku zdołali przywrócić chłopca do 

życia.  

W taki sposób dawali przykład, jak uczniowie powinni spędzać czas w 

gurukuli, okazując pokorę, ufność w siebie i szacunek do guru oraz 

przysparzając dobrego imienia swoim rodzicom. 

 

Ustanawianie dharmy 

Tymczasem król Magadhy, Dźarasandha ze swoimi sojusznikami 

napadł na Mathurę. Dźarasandha był teściem Kansy. Nienawidził Kriszny i 
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chciał pomścić Kansę. Zaatakował Mathurę nie raz czy dwa razy, lecz 

siedemnaście razy! Gdy więc Balarama i Kriszna usłyszeli wiadomość o 

napaści, pośpiesznie wyruszyli z pustelni Sandipaniego do Mathury. Bracia 

myśleli: „Po co zstąpiliśmy jako awatarzy? Aby uwolnić świat od 

grzeszników i umocnić siły dobra.” 

Zabicie Dźarasandhy nie uszczupliłoby kolosalnych armii, dlatego 

postanowili wyeliminować armie, a jego oszczędzić. Za każdym razem, gdy 

Dźarasandha atakował, Kriszna i Balarama unicestwiali jego wojsko, a jego 

samego odsyłali bez szwanku. Dźarasandha wracał ponownie z inną armią i 

znów był pokonywany itd. W ten sposób naraził się na upokorzenie 

siedemnaście razy. Ostatecznie Kriszna zgładził także Dźarasandhę. 

Wszyscy królowie, którzy deklarowali przyjaźń z Dźarasandhą 

stworzyli klikę. Każdy z nich nienawidził Kriszny. Królowie ci zaczęli nękać 

Jadawów. Kriszna dużo się nad tym zastanawiał. Chciał zapewnić Jadawom 

bezpieczne schronienie. W tym celu wezwał architekta nieba, 

Wiśwakarmana, i kazał mu zbudować miasto na środku morza. 

Wiśwakarman potrafił zbudować dowolną strukturę samą swoją wolą. 

Posłuchał Kriszny i przez noc zbudował Dwarakę. Kriszna przeniósł 

wszystkich Jadawów do tego cudownego miasta. 

Świat ciągle obfitował w tyranów i demonów. Balarama i Kriszna 

rozwijali strategie ich niszczenia. Dwaraka była najpiękniejszym miastem na 

świecie. Jej piękno świadczyło o niebiańskim pochodzeniu i kontrastowało z 

prostotą miast stworzonych przez człowieka. Jadawowie wiedli w Dwarace 

bezpieczne i szczęśliwe życie. Uczniowie powinni dostrzec różnicę między 

Jadawami i gopikami. 

 

Pokora i posłuszeństwo 

Postawa Jadawów wyrażała myślenie: „Kriszna jest naszym krewnym, 

naszym przyjacielem.” Podchodzili do postaci Kriszny z przywiązaniem i 

dumą. Ten zły rodzaj przywiązania stale rozbudowywał ich ego, by wiele lat 

później doprowadzić do ich zagłady. Gopiki były inne. Zamiast mówić do 

Kriszny „Jesteś nasz,” mówiły „Jesteśmy Twoje.” Taka postawa poddania 

zapewniała im bezpieczeństwo i boską miłość przez całe życie. Z gopali i 

gopik biła pokora i posłuszeństwo. Cechy te są bardzo ważne dla każdego, a 

szczególnie dla uczniów i studentów. 

 

Edukacja uczy pokory. 

Pokora czyni zasługującym. 

Zasłużoność darzy bogactwem. 

Bogactwo ułatwia dharmiczne czyny. 

Dharma niesie spełnienie teraz i po śmierci. 



Seminaria Sai w Brindawanie 1995 

121 

 

Okres nauki jest szczególny. Przychodzi i odchodzi jak błysk na ekranie 

życia. To właśnie w młodości człowiek rujnuje sobie przyszłe życie. Młodzi 

ludzie uganiają się za przelotnymi radościami i narażają na szwank resztę 

swojego życia. Samo ludzkie życie jest tymczasowe, a ten okres młodości jest 

jeszcze bardziej tymczasowy! Dzisiejsi uczniowie włączają się w niepotrzebne 

plotkowanie, oddają się nieprawym postępkom, dążą do destrukcyjnych 

celów i podważają bezpieczeństwo narodu. Nie to uczniowie i studenci 

powinni robić. 

 

Otwierajcie swoje serca 

Uczniowie i studenci mają ustanowić pokój i bezpieczeństwo w 

narodzie i na świecie. Powinni służyć bliźnim i dążyć do pomyślności 

wszystkich. Taki powinien być ich główny cel. Ale, niestety, oni idą w 

przeciwną stronę. Współcześni uczniowie nie mają szacunku dla guru 

(nauczycieli), ani miłości i szacunku dla rodziców. Kogo innego będą więc 

szanować? Na co zda się ich nauka, skoro takie wykazują zachowanie? 

Prahlada powiedział: „Ojcze! Poznałem esencję wszelkiej edukacji.” Czym jest 

ta esencja? Jest to po prostu otwieranie serca, rozkwit rozróżniania. 

Ale dzisiejsi uczniowie i studenci mają skrajnie zawężone serca. Ich 

miłość to „kontrakt.” Dlatego uczniowie powinni wcielać w życie „ekspansję 

miłości.” Musicie wyrzec się rozróżniania „ja” i „oni.” Tak jak gromadzicie 

bogactwo dzięki pilnej pracy przez lata, musicie też gromadzić pokój i 

zadowolenie przez kultywowanie świętych uczuć. Człowieczeństwo można 

przekształcić w boskość tylko wtedy, gdy pozwoli się na rozkwit pokoju i 

zadowolenia. 

Ktoś, kto potrafi pływać (w telugu ita), nie przejmuje się głębokością 

wody. Podobnie, ktoś kto zna Gitę nie przejmuje się niepokojami na świecie. 

Po prostu przestrzega przykazań Boga, pomaga zapewnić pokój w 

społeczeństwie i płynie przez ten ocean narodzin i śmierci. 

Musimy więc stosować w praktyce słowa Boga w każdej sytuacji. Ale 

nie tylko praktykować, lecz także czerpać stąd błogość i dzielić się nią z 

innymi. Zamiast samolubstwa (swartham) dzielcie się radością z innymi w 

duchu dobra bliźnich (parartham). Tylko wtedy społeczeństwo stanie się 

idealne. 

Uczniowie! Urodziliście się w społeczeństwie, wychowaliście się w 

społeczeństwie i żyjecie w społeczeństwie. Jak długo możecie liczyć, że 

społeczeństwo będzie was utrzymywać, jeśli nie będziecie wrażliwi na jego 

potrzeby? Dzięki edukacji musicie zapewnić wszystkim pokój i 

bezpieczeństwo. Nie powinniśmy wieść życia w izolacji niczym kropla oliwy 

na liściu. Powinniście żyć w harmonii, w jedności ze wszystkimi. Starajcie się 
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rozumieć ból i cierpienie innych i próbujcie im ulżyć; poprawicie przez to 

własną czystość. Tylko wtedy wasze życie będzie miało sens. 

Uczniowie i studenci to przyszli liderzy. Ci, na których przyszłość złoży 

taką odpowiedzialność, powinni wspierać prawość. Obojętnie gdzie się 

znajdziemy, gdy mamy tylko łaskę Boga, nie musimy się niczego bać. 

Dołóżcie wszelkich wysiłków, aby zasłużyć na taką łaskę. Ktoś, kto kupił 

bilet, może usiąść wszędzie w pociągu. Nie musi się obawiać, że ktoś inny 

każe mu zwolnić miejsce. Natomiast pasażer bez biletu każdą 

umundurowaną osobę bierze za kontrolera biletów! Cały czas żyje w strachu. 

Tak więc, ten kto nabył bilet boskiej łaski, może bez obawy pójść wszędzie. 

Nie ugnie się w żadnej sytuacji. 

 

Ufność w siebie to wiara w Boga 

Dzisiaj w każdej chwili przeżywamy frustracje, zmartwienia i obawy. 

Dlaczego tak się dzieje? Nie mamy wiary. Wiara jest absolutnie niezbędna. 

Brak wiary czyni człowieka podatnym na wyimaginowane obawy. Czym jest 

wiara? Musicie mieć zaufanie do siebie! Jest to ufność w siebie? Jest ona 

mocnym fundamentem naszego życia. Na tym fundamencie budujcie ściany 

zadowolenia z siebie. Na nich postawcie dach poświęcenia siebie. Wtedy 

dostąpicie błogości urzeczywistnienia siebie, samorealizacji. 

Najpierw rozwińcie ufność w siebie, bez której będziecie musieli przejść 

wiele trudności. Ufność w siebie to wiara w Boga. Osoba z taką wiarą nie 

ma problemów. Brak ufności w siebie jest też powodem złych postępów w 

nauce. Uczniowie powiadają: „Uczę się, ale nic z tego nie zapamiętuję.” 

Osoba bez ufności w siebie ma słabą pamięć. Pamięć przychodzi z tą 

ufnością. Zatem rozwijajcie pewność siebie i świećcie przykładem. 

Uczniowie! Najpierw uwierzcie w siebie! Wiara w siebie i wiara w 

Boga – oto sekret wielkości. Życie nie będzie miało wartości, jeśli nie 

będziecie mieli wiary w siebie. Wy i Bóg nie jesteście oddzielni. Wiara w 

siebie jest tym samym, co wiara w Boga. 

Istnieje jedno uczucie, które jest silniejsze od uczucia braterstwa. Jest 

nim poczucie jedności opierającej się na jednej atmie. Niekiedy animozje 

występują nawet między braćmi. Zatem, jedność atmy jest lepsza od 

braterstwa. Nie jest łatwo ją rozwinąć, ale nie poddawajcie się mówiąc, że 

jest to niemożliwe. 

Możecie osiągnąć WSZYSTKO, czego zapragniecie! Uczniowie i studenci 

powinni pielęgnować taką determinację. Bez tego zdecydowania niczego nie 

osiągniecie. Nie mówcie: „Spróbuję.” Mówcie: „Muszę to zrobić!” Słowa 

„spróbuję” nawet nie używajcie. Zawsze mówcie: „Musze to zrobić.”  

 

Przestrzegajcie ograniczeń 
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Nie jest to wina uczniów. To rodzice i nauczyciele zwodzą ich na 

manowce. Jak? Traktują doczesne życie jako coś trwałego. Tak, potrzebujemy 

światowego życia. Ale istnieje coś ponad nim. Oto przykład. Weźmy futbol z 

sześcioma graczami w obu drużynach. Z każdej strony są dwa słupki 

wyznaczające bramkę. Jeśli piłka przejdzie między słupkami, drużyna z 

przeciwnej strony zalicza sobie gola. Dwie bramki to świecka i duchowa 

wiedza. Nasze życie to piłka. Sześć złych cech (żądza, gniew, chciwość, zawiść, 

pycha i przywiązanie) stanowi jedną drużynę, zaś satja, dharma, śanti, 

prema, ahinsa i prakriti dharma (prawda, prawość, spokój, miłość, 

niekrzywdzenie i światowe obowiązki) tworzą drugą drużynę. Piłkę życia 

kopią obie drużyny. Aby można było zaliczyć gola, piłka powinna przejść 

między ograniczającymi słupkami. Poza tymi granicznymi słupkami jest 

tylko aut, a nie gol. 

Dzisiaj wykopujecie piłkę na aut, dlatego nie odnosicie sukcesu. 

Grajcie w granicach, a odniesiecie zwycięstwo. Na śrejoh nijajnam winah – 

trwałego szczęścia nie można zdobyć bez ograniczeń i uregulowań. Bez 

ograniczeń życie jest bez znaczenia. Na przykład, temperatura ciała ma 

granicę 98,4 °F (36,9 °C). 99 °F (37,2 °C) uznaje się za gorączkę. Normalne 

ciśnienie wynosi 120/80. Gdy sięgnie 90, jest to sygnał jakichś kłopotów. 

Podobnie, nasze oczy mogą widzieć tylko ograniczoną jasność. Zbyt duża 

jasność uszkodzi siatkówkę. 

Życie jest „spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.” Nie rozwijajcie 

ego. Zdobywajcie szacunek przez przestrzeganie granic. Nieograniczane 

pragnienia zrujnują wam życie. Posiadać ambicje to normalna rzecz, ale 

baczcie, by wasze intencje były czyste. Zwróćcie uwagę na różnicę między 

pragnieniami (aśa) i intencjami, ideałami (aśaja). Nie szkodzi, jeśli 

pragnienia nie spełnią się, ale zważajcie, by nie zbezcześcić intencji. 

Uczniowie powinni być zdyscyplinowani. Życie bez dyscypliny to 

egzystencja zwierzęcia. Przestrzegajcie dyscypliny na co dzień i stańcie się 

idealnymi mężczyznami i kobietami. 

 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Satjam dźńanam anantam 

brahma.”] 
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12. Esencja edukacji 

Na twewaham dźatu nasam  

Na twam neme dźanadhipah  

Na ćajwa na bhawiszjamah,  

Sarwe wajam atah param. 

Nie było tak, bym nie istniał ja,  

Ty czy owi książęta,  

I nigdy tak się nie zdarzy,  

Abyśmy istnieć przestali!68 

  
Wszechświat jest pełen rozlicznych mocy. Całe stworzenie przenika 

wszechwiedząca, wszechmocna i wszechobecna moc. Boska siła w sposób 

wrodzony tkwi w każdym atomie, niczym cukier w syropie. Upaniszady 

nazywają to raso waj sah, czyli wszechprzenikająca słodycz. Bóg jest 

ucieleśnieniem słodyczy. Chociaż ta słodycz jest wszędzie, nie można 

stwierdzić jej wszechobecności. Niemniej, samo istnienie boskości może 

zaobserwować każdy. 

 

Istnienie boskości 

Słodycz w trzcinie cukrowej, gorycz w liściach nim
69, ostrość chili, 

kwaśność cytryny i ogień w drewnie – wszystko to stanowi bezpośredni 

dowód istnienia Boga. Roślina kiełkuje z nasienia. Ptak wyłania się z jaja. 

Noworodek kiedyś staje się matką. Są to wszystko żywe dowody istnienia 

boskości. Człowiek doznaje radosnego podniecenia na widok 

majestatycznych gór, bulgocących rzek, głębokiego oceanu, bujnego lasu i 

kolorowych ogrodów. Co leży u podstaw tego zjawiska? Tylko istnienie 

Boga. 

Nie każdemu dana jest zdolność pojęcia wszechobecności Boga, ale 

wszyscy mogą stwierdzić Jego obecność. Dźńananam dźńanam agram, 

dźńananam dźńanam uttamam (wiedza o atmie jest pierwsza, jest 

najważniejsza) – spośród wszystkich rodzajów wiedzy atma dźńana jest 

pierwsza i najważniejsza. Na świecie mamy rozmaite formy wiedzy – 

muzyka, literatura, malarstwo, rzeźbiarstwo, taniec, materiały itd. Ale 

najwyższej wagi jest atma dźńana. Świecka wiedza może stanowić o waszej 

uczoności, sławie, honorach i tytułach. Ale atmanam atmam uttamam 

                                                           
68 Słowa Śri Kriszna do Ardźuny w Bhagawad Gicie, rozdz. 2, werset 12 (przekład Anny Rucińskiej). 
69 Nim – miodla lub melia indyjska – drzewo o gorzkich liściach i licznych własnościach leczniczych 
poszczególnych jego części (nasion, liści, kwiatów i kory). 
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(nazwanie atmą jest najwyższe) – tytułem wyższym niż wszystkie ziemskie 

tytuły jest ten, który oznacza, że jesteście atmą. Wedy mówią, że człowiek to 

amritaputra – dziecko nieśmiertelności. Jest to najwyższy tytuł. 

Cechy pozwalające nabyć mądrość 

Cała świecka wiedza zmienia się z czasem i zwodzi wasz intelekt. 

Dlatego nasi starożytni mędrcy poświęcali swoje życie na zdobywanie atma 

dźńany, która jest niezmienna i oświeca intelekt. Aby móc zdobyć taką 

mądrość, niezbędne są pewne cechy.  

1. Sarwe loka hito ratah (niech wszystkim dobrze się wiedzie) 

Pragnijcie dobra wszystkich istot, angażując się w działania, które 

służą innym. Powinniśmy pielęgnować gotowość do służenia. 

Wasza edukacja powinna przygotować was do lepszego służenia. 

Wtedy sprawicie, że inni będą naprawdę was szanowali. 

2. Sarwe dźńana sampannah (niech wszyscy posiądą mądrość) 

Uczniowie i studenci powinni przodować we wszystkich formach 

wiedzy. Nazywa się to także „świadomość.” Powinniście rozumieć i 

doświadczać danej sytuacji pod wszystkimi kątami. Ziemskie 

przedmioty dają wam kompetencje w wąskim zakresie. 

Postrzegacie sytuacje z ograniczonego punktu widzenia. Gdy 

spytam, czym to (chusteczka) jest, powiecie, że kawałkiem tkaniny. 

Taka odpowiedź pokazuje waszą ograniczoną, doczesną wiedzę. 

Przy szerszym postrzeganiu stwierdzicie, że jest to chusteczka. 

Duchowa wiedza jest kompletna i pozwala pojąć wszystkie 

dziedziny wiedzy. Jest to „totalna świadomość.” 

3. Sarwe samudita gunajh (niech wszyscy będą pełni cnót) 

Uczniowie muszą ucieleśniać każdą cnotę, czyli gunę. Co się 

rozumie pod pojęciem guna? Tradycyjnie tak się nazywa trzy cechy 

stworzenia (sattwa, radźas i tamas). W rzeczy samej, cnota to 

równowaga tych trzech gun. W praktyce bardzo ważne jest, by nie 

zważać na błędy popełniane przez innych i wyrażać własną 

boskość. Wtedy jest to prawdziwa guna. Jest to kluczowe dla 

uczniów i jest źródłem wszystkich cnót. Edukacją można nazywać 

tylko takie nauczanie, które wpaja tego rodzaju cnotę. Współczesne 

systemy edukacji przekazują informacje, a nie cnoty. 

 

Obecna edukacja naucza tylko informacji,  

Nie wpaja natomiast ani joty cnót. 

Jaki owoc może wyłonić się z miliona form 

Edukacji pozbawionej wartości ludzkich? 
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Niekrzywdzenie 

Bez wartości ludzkich nie możecie wydać społeczeństwu owoców 

swojej nauki. Dlatego musimy pielęgnować te wartości. Wśród nich 

najważniejsza jest satja, czyli prawda. Prawda jest Bogiem. Pewni ludzie 

przyszli do Buddy i spierali się o istnienie Boga. Budda powiedział: 

„Wszystkie takie dysputy są stratą czasu. Satja, dharma i ahinsa są tym 

samym co Bóg. Tak więc, przede wszystkim czcijcie Boga jako formę prawdy. 

Mówcie prawdę. Praktykujcie dharmę. Przestrzegajcie niekrzywdzenia.” 

Co się rozumie przez niekrzywdzenie? Ludzie uważają, że tylko 

sprawianie bólu i ranienie stanowi krzywdę. Nie, nie. Szkodzenie sobie jest 

też krzywdą. Znaczy to, że należy wieść życie z umiarem i zrównoważone. 

Wszystko zrobione z przekroczeniem granic jest krzywdą. Nawet pisać zbyt 

wiele jest krzywdą. Dlaczego złem jest przekraczanie granic? Ponieważ 

oznacza to marnowanie energii. Mówiąc więcej niż jest to niezbędne, 

uszczuplamy nasz intelekt. 

Tak więc, niekrzywdzenie można zdefiniować jako uregulowanie 

ludzkiego życia w kierunku umiaru i dobra. Wedy mówią Satjam wada, 

dharmam ćara – mów prawdę, przestrzegaj dharmy. Prawda jest Bogiem. 

Prawe postępowanie jest Bogiem. Właśnie dlatego Wedy radzą nam trzymać 

się satji i dharmy. Jest to prawdziwa cnota. 

 

Dusza indywidualna i wszechprzenikająca 

Obecnie ludzie podejmują wiele prób osiągnięcia boskości. Ale chodzą 

w kółko, ponieważ przez długi czas niektóre duchowe pojęcia zostały 

niewystarczająco wyjaśnione. Chodzi o pojęcia dźiwa i Dewa (indywidualna 

dusza i Bóg), atma i paramatma (ograniczona dusza i wszechprzenikająca 

dusza), anu i brahmanu (atom i wszechświat) oraz sthulam i sukszmam 

(grube i subtelne). Dzisiaj nikt nie potrafi ich właściwie zinterpretować. 

Tak doniosłe pojęcia odkryła wedanta, a nauka nigdy nie zdołała ich 

zgłębić. Z drugiej strony, nauka zgromadziła fakty, które wedanta uznaje za 

nieistotne. Ale mimo badań tak naukowców, jak i wedantinów, zwykły 

człowiek nie rozumie właściwie tych podstawowych prawd. Jak powinniśmy 

opisywać boskość? Jaka jest różnica między atmą i paramatmą, między anu 

i brahmanu? 

Jeśli dobrze się zastanowimy, stwierdzimy, że atom i wszechświat są 

jednym i tym samym! Ten kubek zawiera wodę z rzeki Godawari. Załóżmy, 

że z Godawari przywieźliśmy wodę w olbrzymim naczyniu, a potem w 

wielkiej cysternie. W każdym przypadku jest to ta sama woda. Różni się 

tylko ilością. Jakość jest ta sama. 
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Analogicznie, gdy badamy atom, mamy do czynienia ze zjawiskami 

mikrokosmosu. W płomieniu lampy mamy ciepło i światło. Przy bliższym 

zbadaniu stwierdzamy, że płomień ma te same wrodzone cechy, co atom. 

Woda w tym kubku ma ten sam smak, barwę i postać, co woda w Godawari. 

To jest Tamtym, Tamto jest Tym. Jeśli pojmiemy tę zasadę, pojmiemy 

wszystko. 

W naszych świętych pismach o Bogu mówi się: anoranijan mahato 

mahijan – mniejszy od najmniejszej rzeczy, większy od największej. 

Wszechświat jest w rzeczywistości odbiciem tych samych sił, które są obecne 

w atomie. Wszechświat nie mógłby istnieć bez kombinacji atomów. Boskość 

jest pierwiastkiem obecnym we wszystkim. 

Oto, jak mędrzec Uddalaka uczył swojego syna70. „Synu, Bóg jest 

wszędzie. Zwróć uwagę na związek między atomem i kosmosem, a 

zrozumiesz atmę i paramatmę. Idź do domu i przynieś trochę cukru i wody.” 

Gdy syn posłusznie wykonał polecenie, Uddalaka powiedział: „Przyjrzyj się 

uważnie cukrowi.” Chłopiec popatrzył na cukier i dotknął go. Następnie 

Uddalaka wsypał cukier do wody, zamieszał i kazał chłopcu wziąć cukier. 

Ale cukru nie dało się wziąć do ręki, gdyż rozpuścił się w wodzie. Niemniej, 

obecność cukru można było dowieść przez spróbowanie kropli słodkiej 

wody. Gdzie znajdował się cukier? Nie można powiedzieć „tutaj” czy „tam.” 

Był wszędzie w wodzie. 

Cukier, który da się zobaczyć i dotknąć, można porównać do atmy. Jest 

on ograniczony. Rozpuszczony cukier, którego nie można dotknąć ani 

zobaczyć, który wykracza poza imię i formę, poza przestrzenne ograniczenia, 

to paramatma. Atma obecna w waszym ciele także przenika wszechświat 

jako paramatma. Paramatmę nazywa się świadomością. Atma w ciele 

nazywana jest sumienie. Owa świadomość jest obecna w waszym sumieniu, 

a wasze sumienie jest częścią świadomości. 

Nasienie zawiera korzenie, gałęzie, liście, owoce, kwiaty – wszystko. 

Kriszna powiedział: Bidźam Mam sarwa bhutanam
71 – jestem nasieniem 

wszystkich istot. To nasienie jest obecne w potężnym drzewie, a całe drzewo 

– w nasieniu. Anoranijan – mniejszy od atomu, to nasienie, zaś 

mahatomahijan – większy od największego, to drzewo. Nie ma różnicy 

między nasieniem a drzewem. Różnica zawiera się tylko w widzeniu. Inaczej 

mówiąc, zwrócone na zewnątrz widzenie sprawia postrzeganie wielorakich 

form, zaś wewnętrzne oko widzi jedność w różnorodności. 

 

Poznaj siebie 

                                                           
70 W upaniszadzie Ćhandogja.  
71 Bhagawad Gita, rozdz. 7, werset 10. 
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Tak więc, nie jest możliwe, by ktokolwiek zobaczył tę 

wszechprzenikającą boskość. Ale to nie jest potrzebne! Gdy rozpoznacie 

obecną w was boską iskrę, poznacie też wszechobecną boskość! Właśnie 

dlatego wedanta nakłania człowieka wezwaniem „Poznaj siebie.” 

Gdy spytacie kogoś „Kim jesteś?,” on odpowie: „Jestem synem …” 

Może też powiedzieć, że jest lekarzem, prawnikiem, albo Amerykaninem, 

Hindusem, Włochem. Żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa. Gdy 

opieracie swoją tożsamość na ojcu, mówicie z punktu widzenia świadomości 

cielesnej. Lekarz czy prawnik to wasz zawód, a kraj – miejsce urodzenia. Te 

odpowiedzi brzmią jak sztuczny dialog, jaki możemy usłyszeć w filmie. 

Waszą prawdziwą naturą jest atma. Nikt nie może zmienić sumienia w 

człowieku. Zmienić można kraj i zachowanie, ale nie sumienie. 

Pierwiastkiem obecnym w każdym jest atma. Współcześni ludzie nie 

prowadzą takich subtelnych badań, dlatego też nie wierzą w te prawdy. Swój 

czas, ciało i działania poświęcają tej tymczasowej, fizycznej egzystencji. 

Dlatego dają tylko przyziemne odpowiedzi. Dźńananam dźńanam uttamam 

– wiedza o atmie jest najlepszym rodzajem wiedzy. Gdy już posiądziecie 

atma dźńanę, możecie wtopić w nią inne nauki. Atma dźńana jest oceanem, 

a nauki świeckie – rzekami. Nadinam sagaro gatih – wszystkie rzeki łączą się 

z oceanem. 

Oto mały przykład. Ryż jest waszym głównym artykułem 

spożywczym. Ale nie jecie go samego. Dodajecie warzyw i przypraw. Z 

takimi przystawkami możecie posiłki jeść ze smakiem. Bierzcie ryż atma 

widji i mieszajcie go z przystawkami światowej wiedzy. To nada smaku 

waszemu fizycznemu życiu. Atma widji nie można się wyrzekać w żadnej 

sytuacji. 

 

Brahma, Wisznu i Maheśwara 

Pierwiastki, które uczą atma widji, odżywiają ją, podtrzymują jej 

świadomość i ochraniają ją, nazywają się Brahma, Wisznu i Maheśwara 

(Śiwa). Są to tylko imiona. Dzisiaj nie ma nikogo, kto widział te istoty. Tak, 

widzimy je w kinach i książkach, ale nikt nie widział ich bezpośrednio. 

Zgodnie z filozofią dźńany, to tez jest ułudą! 

Kim naprawdę jest Brahma i gdzie się znajduje? Brahma to stwórca. 

Subtelne tajemnice stwórcy znajdują się w każdej matce i ojcu. Rodzice, 

którzy obdarzyli was tym fizycznym ciałem, mają wszystkie cechy Brahmy. 

Starajcie się, jak tylko potraficie, zrozumieć te święte pierwiastki w swoich 

rodzicach. Matka jest podstawą waszych narodzin. To ona sprowadziła was 

na ten świat i wykarmiła. Tym, który was stworzył, jest nie kto inny jak 

wasza matka. Matka wychowuje swoje dziecko na setki różnych sposobów, 

niczym Brahma. Zatem, jeśli szanujecie swoją matkę i oddajecie jej cześć, 
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oddajecie cześć Brahmie. Właśnie dlatego nasi starożytni przodkowie mówili: 

Matri Dewo bhawa – matka jest równa Bogu. 

Same urodzenie nie wystarczy. Dziecku trzeba zapewnić środki do 

życia. Gdy dziecko otwiera się na świat, musi być nauczone właściwego 

zachowania. Należy mu wpoić sposoby zdobywania szacunku w 

społeczeństwie. Trzeba mu zapewnić dom i wykształcenie. Są to wszystko 

obowiązki ojca. Pan Wisznu podtrzymuje i ochrania dusze stworzone przez 

Brahmę. Ten sam Wisznu znajduje się w ojcu. Gdy darzycie ojca czcią i 

szacunkiem, w rzeczywistości oddajecie cześć Wisznu. 

Dalej mamy Maheśwarę. Wielbiciele mówią o nim bhola, czyli 

niewinny. Jest znany z tego, że bez wahania spełnia każde pragnienie, nawet 

gdy ten dar może przynieść mu kłopoty! Jest też sulabha prija, czyli łatwy do 

zadowolenia. Znacie historię demona Bhasmasury. Maheśwara obdarzył go 

zdolnością spalania wszystkiego swoją dłonią, ale zaraz potem uciekł, aby 

samemu nie dostać się pod tę dłoń demona! Co to znaczy? Śankara (Śiwa) 

spełnia pragnienia bez uprzedzeń czy wahania. Guru uczy wszystkich bez 

własnych preferencji. Tego, kto chce biegłości w matematyce, uczy 

matematyki. Gdy ktoś chce poznać fizykę, uczy fizyki. Każdego, kto do niego 

przychodzi, guru uczy tego, co on sobie życzy. Jeśli pragnienia ucznia nie są 

budujące, guru odpowiednio go poucza. Żaden uczeń nie wraca od guru z 

pustymi rękami. Tak więc, guru jest Maheśwarą. Gdy okazujecie szacunek 

guru, w rzeczywistości okazujecie go Maheśwarze. 

 

Filary kultury Indii 

Zatem, Hindusi uważają matkę, ojca i nauczyciela za równych Bogu. 

Wedy głoszą te chwalebne wartości stwierdzając: 

Matri Dewo bhawa,  

Pitri Dewo bhawa,  

Aćarja Dewo bhawa. 

Czcij matkę jak Boga,  

Czcij ojca jak Boga,  

Czcij nauczyciela jak Boga. 

Oto kultura Indii. Oto filar kultury Indii – oddanie i posłuszeństwo matce, 

ojcu i guru. 

Teraz o tym, jak dziecko takich rodziców powinno zachowywać się w 

społeczeństwie. Zaleca się mu mówić prawdę. Nigdy nie oddawajcie się 

fałszowi wynikającemu z samolubstwa. Nigdy nie postępujcie 

nieprawomyślnie dla własnego interesu. Aby zachować szacunek w 

społeczeństwie, powinniśmy mówić prawdę i przestrzegać dharmy. Kultura 

Indii nakazuje: 
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Satjam wada, dharmam ćara.  

Mów prawdę, przestrzegaj prawości. 

Jest to druga charakterystyczna cecha kultury Indii. 

Ale to nie wszystko. Jeśli chcemy cieszyć się niesplamioną reputacją, 

musimy wzmocnić wiarę w to, że boskość tkwi w sposób wrodzony w 

każdym. Obecnie naukowcy twierdzą, że mikrosmiczna moc przenika cały 

wszechświat. Przeprowadzają złożone eksperymenty, by przekonać świat do 

swoich odkryć. Na tym świecie istnieją tylko dwa składniki: materia i 

energia. Jeden nie może istnieć bez drugiego. Nauka bada wzajemne 

oddziaływanie materii z energią, bada fizyczny świat dostępny zmysłom. 

Duchowość uczy tej samej idei. Ludzie mogą być różni, nazwy i formy 

mogą być różne, kultury mogą być różne, ale siła w każdym jest jedna i ta 

sama atma. Odkrycie tej prawdy zajęło naukowcom tysiące lat. Od kiedy? 

Nie tylko we współczesnej erze. Pierwszym naukowcem był Hiranjakaśipu, 

który istniał tysiące lat temu. Hiranjakaśipu badał pięć żywiołów, z których 

składa się stworzenie. On nawet ujarzmił te żywioły i panował nad nimi! 

Ale mimo swoich gigantycznych osiągnięć na fizycznym polu, nie potrafił 

ograniczyć własnych złych cech. 

Czego w tym względzie uczyli nasi starożytni przodkowie? Nauka 

zajmuje się opisem sił wewnątrz atomu. Nasza starożytna wedanta mówi: 

„O niemądry naukowcu! Po pierwsze, wszystko jest w tobie!” Naukowcy 

opisują świat zewnętrzny. Kosmos wewnętrzny jest przedmiotem 

zainteresowań wedanty. Naukowcy opierają się przed rozwijaniem 

wewnętrznego postrzegania. Wedanta natomiast zlekceważyła świat 

zewnętrzny. Ale który z nich jest ważniejszy? 

Uczniowie i studenci powinni zwrócić uwagę na jeden fakt. Gałęzie, 

liście, kwiaty i owoce drzewa można zobaczyć. Jednak podstawą ich istnienia 

są niewidoczne korzenie. Co jest ważniejsze – korzenie czy gałęzie? Gałęzie 

nie mogą istnieć bez korzeni. Gałęzie możecie poobcinać, ale dzięki 

korzeniom odrosną nowe. Ci, którzy zadowalają się zrozumieniem gałęzi i nie 

ważą się pójść dalej, to naukowcy. Ci, którzy kierują się do korzeni, to 

wedantini. 

Naukowcy opisują gałęzie, czyli skutek, a nie przyczynę. Bardzo ważna 

jest jednak muladhara, czyli pierwotna przyczyna. Gdy odkryjemy 

pierwotną przyczynę kryjącą się za wszystkim, wtedy możemy zbudować na 

niej fundamenty i żyć na świecie tak jak nam się podoba. 

Uczniowie wiedzą, że dwie części wodoru i jedna tlenu dają wodę. 

Naukowcy są dumni z tego odkrycia. Tak, możecie wyprodukować wodę. Ale 

gdy spytacie, kto stworzył wodór i tlen, nie będzie odpowiedzi. Gdy 

naukowców stawia się przed takimi pytaniami, oni unikają odpowiedzi, 

mówiąc: „Prawo przyrody.” Świetnie. Ale skąd wzięła się przyroda? Kto jest 
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jej podstawą? Gdy w ten sposób będziemy dociekać, okaże się, że muladharą 

jest tylko Bóg. Nikt nie jest w stanie pojąć boskości. Możemy jedynie 

próbować opisać ją jako moc, która jest niezmienna, niezniszczalna, 

wszechmocna, wszechobecna i wszechwiedząca. 

Nauczanie, które ujawnia nam naszą wrodzoną boskość, nazywa się 

widja. Świecka nauka nie kwalifikuje się do tego miana. Niemniej, 

doczesnemu kształceniu przypisuje się znaczenie. Dzisiaj człowiek kształci się, 

otrzymuje pracę, wyjeżdża za granicę, otrzymuje stanowiska i władzę – 

wszystko wyłącznie dla pieniędzy. Dhana mulam idam dźagat – podstawą 

tego świata jest pieniądz. Pieniądze są podstawą doczesnej egzystencji. Ale 

wedanta nie przykłada do nich takiej wagi. 

 

Dharma mulam idam dźagat 

Podstawą tego świata jest dharma. Tak stwierdza wedanta. Jest to 

kultura Indii. 

Widzicie planety obiegające Słońce, odległe gwiazdy jasno świecące w 

Galaktyce, Księżyc obiegający Ziemię, rzeki wpadające do oceanu, pływy 

morza itd. Wszystkie te zjawiska zachodzą w granicach dharmy. Gdyby 

dharma została przekroczona, wszystko uległoby zniszczeniu. Wszystkie takie 

przejawy są możliwe tylko dzięki przestrzeganiu dharmy. Są to dowody 

istnienia Boga. 

Pragnijcie prawdziwej wiedzy 

Odkrycie istnienia Boga leży w możliwościach każdego człowieka. Do 

tego nie potrzeba stopni, wykształcenia, umiejętności czy wprawy. Wystarczy 

tylko wysiłek skierowany na zrozumienie tajemnic stworzenia. Popatrzcie na 

ten świat. Jest tak rozległy, tak pełen cudów. Skąd on się wziął? Na świecie 

jest 5700 milionów ludzi. Czy jest wśród nich chociaż dwóch identycznych? 

Czy nie ma różnic nawet między bliźniakami? Każda jednostka jest 

wyjątkowa. Kto zaprojektował tak cudowne stworzenie? Nikt nie jest w 

stanie czegoś takiego dokonać. Cuda stworzenia są niepojęte. 

Tak więc, niewidzialna boskość leży u podstaw widzialnego świata. 

Niektórzy ludzie myślą: „Osiągnąłem to,” „Dzięki swoim eksperymentom 

odkryłem to.” Szczycą się najmniejszymi osiągnięciami. To, co dzisiejszy 

człowiek wie, jest bliskie niczemu. Ale pompę robi się ogromną. Ktoś, kto 

wie, nie szuka rozgłosu. Naczynie pełne wody stoi pewnie, zaś to do połowy 

pełne hałaśliwie kołysze się na wszystkie strony. Ci, którzy oddają się 

samochwalstwu mają połowiczne zrozumienie. 

Dociekajcie, dociekajcie, dociekajcie. Próbujcie z determinacją. W żaden 

sposób nie zmniejszajcie swoich duchowych wysiłków. Pierwiastek 

muladhara jest tym, co powinniśmy odszukać. Nie można go zobaczyć przez 

teleskop, ani uchwycić na zdjęciu. Na to trzeba tylko pragnienia w sercu, 
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które zmieni się w duchowe dociekania. Poszukiwania Boga nie da się 

podtrzymywać bez pragnienia. Każdy uczeń powinien pielęgnować 

pragnienie: „Powinienem to poznać, chcę wiedzieć.” Wtedy, wcześniej czy 

później, urzeczywistnicie owoce swojego poszukiwania Boga. 

 

Pragnienia a ideały 

Rozwijajcie dobre myśli. Wasze pragnienia mogą się spełnić lub nie. 

Uczniowie! Dzisiaj żyjecie dla pragnień (aśa). Nie jest to właściwe podejście. 

Żyjcie dla ideałów (aśaja). Nawet jeśli dzisiaj wasze pragnienia są 

zaspokajane, jaką macie gwarancję, że jutro też się spełnią? Ale jeśli będziecie 

trzymać się ideałów, ludzie pójdą za waszym przykładem jeszcze długo po 

waszym odejściu. Nie opierajcie swojego życia na pragnieniach – któregoś 

dnia na pewno spotka was rozczarowanie. Jedynie pragnienie, jakie 

powinniście żywić, to pragnienie trzymania się ideałów! 

Dzisiaj człowiek chciałby długo żyć. Ale nie jest to ważne. Bardziej 

pożądane jest życie przesiąknięte świętymi uczuciami. Święte życie, nawet 

przez chwilę, niesie trwałą błogość i sławę. Jaki sens miałoby życie nawet 

przez tysiąc lat, gdybyście żyli jak wrony? Tak więc, nie zadowalajcie się 

świeckim wykształceniem. Kontynuując swoją naukę, nabywajcie też atma 

widji. 

 

Jedność myśli, słów i czynów 

Kiedyś Adi Śankaraćarja z trzynastoma uczniami udał się do Kaśi 

(Waranasi). Mając intelekt zwrócony na zewnątrz, myślimy że grzech oznacza 

przysparzanie innym kłopotów lub ranienie ich. Uczniowie powinni dobrze 

zrozumieć, co się rozumie pod pojęciem grzech. Śankara szedł do Gangi, aby 

się w niej wykąpać. Po drodze zobaczył siedzącego pod drzewem chłopca i 

uczącego się na pamięć reguł gramatyki (dukrinkarane). Śankaraćarja stał 

jakiś czas obserwując ucznia recytującego na głos swoją lekcję. Potem 

podszedł i powiedział: „Mój chłopcze, dlaczego spędzasz czas na nauce 

gramatyki?” Uczeń odpowiedział: „Pomoże mi to stać się wielkim uczonym.” 

„Dobrze. Co chciałbyś osiągnąć, gdy już staniesz się uczonym?” „Pójdę do 

pałacu króla i zostanę nadwornym poetą.” „Świetnie, staniesz się sławny. Co 

da ci ta sława?” „Będąc sławny, będę miał tyle bogactwa, ile zapragnę.” 

„Jakie szczęście przyniesie ci bogactwo?” „Moja rodzina będzie żyła 

przyjemnie i wygodnie.” „Jak długo potrwają te wygody?” „Do śmierci.” „Co 

się stanie z tobą, twoimi wygodami i bogactwem po śmierci?” „Nie wiem.” 

Wtedy Śankara powiedział: 

Bhadźa Gowindam, bhadźa Gowindam 

Gowindam bhadźa mudhamate 
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Samprapte sannihite kale 
Nahi nahi rakszati dukrinkarane. 

Śpiewaj o chwale Gowindy, wypowiadaj imię 
Gowindy. Nierozumny, powinieneś ciągle wymawiać 
imię Pana. Nie będzie to możliwe, gdy śmierć zapuka 
do twych drzwi. Recytowanie reguł gramatycznych 
nie uratuje cię. 

Zawsze myślcie o Bogu. Świecka wiedza jest pomocna dopóty, dopóki 

istnieje ciało. Ale ciało musicie któregoś dnia porzucić. 

Po takim pouczeniu, Śankaraćarja wykąpał się w Gandze i poszedł do 

świątyni po darśan Pana Śiwy. Stanął przed ołtarzem i modlił się: „Swami! 

Przyszedłem po popełnieniu trzech ciężkich grzechów. Modlę się do Ciebie o 

odpuszczenie tych grzechów.” Uczniowie powinni bacznie przyjrzeć się jego 

słowom.  

„Różnorako wychwalałem Cię i opisywałem., chociaż wiem, że jesteś 

awang manasa goćara, czyli wykraczasz poza słowo i myśl. Wedy mówią: 

Jatho waćo niwartante aprapja manasa saha – to, od czego słowa i myśli 

wracają, niezdolne niczego pojąć. Tym Ty jesteś. Wpajałem moim uczniom, 

że wykraczasz poza słowa i myśli, a mimo to śmiałem Cię opisywać. 

Głosiłem jedno, a postępowałem inaczej. Jest to mój pierwszy grzech.” 

Widzicie jak subtelna jest koncepcja grzechu! Mówić coś i robić co 

innego jest grzechem. „Uczyłem wszystkich Iśwara sarwa bhutanam, 

Iśawasjam idam sarwam – Bóg jest wewnętrznym mieszkańcem wszystkich 

istot, Pan przenika wszystko. A jednak przybyłem do Kaśi, aby zobaczyć 

Ciebie w postaci Wiśweśwary. Znów postąpiłem sprzecznie z własnymi 

słowami. To mój drugi grzech. 

Ekowasi sarwa bhuta antaratma – jeden Bóg jest obecny we 

wszystkich istotach. W rzeczy samej, Bóg przejawia się jako wszystkie istoty. 

Nauczałem tej prawdy. Czy ja nie jestem jedną z tych istot? Czy Bóg nie jest 

we mnie obecny? Zlekceważyłem boskość w sobie. Podróżowałem do tego 

miejsca, żeby zobaczyć siebie! Uznałem się za różnego od Ciebie. Jest to mój 

trzeci grzech. 

Tak więc, Panie, moje słowa i czyny nie idą w parze. Uwolnij mnie, 

proszę, z tych wykroczeń.” To powiedziawszy, Śankaraćarja zamknął oczy i 

intensywnie medytował o Panu. Po kilku chwilach dostąpił wizji Pana oraz 

Jego odpowiedzi. Wiśweśwara powiedział: „Śankaro! Co było, to było. Sama 

twoja skrucha jest zadośćuczynieniem za te grzechy. Postaraj się nie 

powtarzać tych błędów.” 

Co to znaczy? Musimy żałować za błędy. Ale dzisiejsi wielbiciele nie 

okazują szczerej skruchy. Zawsze, gdy popełnicie błąd, nawet nieświadomie, 

postanówcie: „Więcej go nie powtórzę.” Nie możecie wycofywać się z 
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obietnicy złożonej Bogu. Niech wasze słowa będą zgodne z czynami. Ktoś 

niedawno powiedział „Dla ludzi właściwym przedmiotem studiów jest sam 

człowiek” Oznacza to jedność myśli, słów i czynów. 

Zachowując tę jedność, kochajcie i szanujcie swoich rodziców i 

nauczycieli. Uznawajcie swoją matkę, ojca i nauczyciela za Brahmę, Wisznu i 

Maheśwarę i dokładajcie wszelkich starań, by zapewnić sobie ich 

błogosławieństwa. Będzie to prawdziwe wielbienie. Ale nawet tym nie 

możemy się zadowalać. Nie poprzestawajcie na tym i nie marnujcie 

dostępnego wam świętego czasu. Wszystko przenika nieznana moc. Ta święta 

moc znajduje się w waszej matce, ojcu i nauczycielach. Musicie myśleć: 

„Będę czcił tę boskość, słuchał jej i osiągnę ją.” W tym kontekście bardzo 

ważne są bhadźany, dźapa (śpiewy, recytacje), medytacja i satsangi 

(spotkania w dobrym towarzystwie). 

 

Dobre towarzystwo 

Termin satsang (dobre towarzystwo) często jest źle rozumiany. Czym 

jest satsang? W powszechnym rozumieniu jest to śpiewanie bhadźanów, 

chodzenie na pielgrzymki, słuchanie interpretacji świętych pism. Ale jest to 

tylko przyziemny satsang. W rzeczywistości nie są to w ogóle satsangi! 

Wielbiciele z waszego otoczenia mają wiele wad. Uczeni także wyjaśniają 

pisma, mając na uwadze jakieś oczekiwanie. Zatem, ani te spotkania, ani 

słuchanie nie może być prawdziwym satsangiem. 

Słowo sat pochodzi z określenia sat-ćit-ananda, czyli byt-świadomość-

błogość. Sat jest bytem, byciem. Nie chodzi o ten tymczasowy, światowy 

byt, lecz byt, który jest ten sam w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Sat 

nie ma nazwy ani formy. Formą sat jest błogość (ananda). Sat jest Bogiem.  

 

Rozwijanie myśli o Bogu to prawdziwy satsang 

Musimy rozwinąć towarzystwo boskich myśli, a dzięki temu 

towarzystwo samego Boga. Oswajajcie się z pierwiastkiem atmy. Wtedy 

zacznie pojawiać się ćit, czyli świadomość. Gdy dociekamy Boga, cała 

wiedza, cała świadomość staje się częścią nas. Taka pełna świadomość to ćit. 

Błogość jest naturalnym następstwem jednoczesnego wystąpienia sat i ćit. 

Tak więc, cecha sat jest niezmienna. Gdy takich pojęć uczy się z 

wykorzystaniem prostych analogii, dzieci łatwo je sobie przyswajają. Sat to 

cukier. Cukier możecie dodać do puddingu, herbaty, kawy, wody – jego 

słodycz jest stała. Sat jest słodyczą. Bóg jest ucieleśnieniem słodyczy. 

Madhuradhipate madhuram madhuram – Bóg jest słodyczą, słodyczą, 

słodyczą. W jedną rękę bierzcie ten cukier sat, a w drugą – ćit, tj. świadomość 

atmy. Nie każdy może używać sat. Na przykład, ludziom chorym na cukrzycę 

zabrania się spożywania cukru. Ateiści są jak cukrzyki. Nie patrzą na sat. 
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Chociaż pragną jego smaku, ich choroba nie pozwala im zasmakować jego 

słodyczy. 

Natomiast ćit – pełna świadomość – jest każdemu niezbędna. Ćit jest 

jak woda. Bez wody nikt nie przeżyje. Woda jest kluczowa dla życia. Zatem, 

woda jest formą boskości. Wszyscy potrzebują wody – zarówno milioner, jak 

i biedak, zarówno asceta, jak i hedonista. Ta woda to dźńana, czyli wiedza, 

świadomość. Zmieszajcie cukier z wodą; nie będzie to już ani cukier, ani 

woda, lecz syrop. Połączcie sat z ćit, a popłynie w was syrop anandy 

(błogości). 

 

Wykorzystujcie wykształcenie do służby na rzecz społeczeństwa 

Zatem, uczniowie i studenci! Z jednej strony myślcie o Bogu, a z drugiej 

zdobywajcie świeckie wykształcenie. Cieszcie się słodyczą życia prze łączenie 

tych dwóch aspektów. Życie ma być użyteczne dla innych. Musimy baczyć, 

by nigdy nie przyprawiać innych o cierpienie. Zdobywajcie takie 

umiejętności i wiedzę, które będą przynosić korzyść wam, społeczeństwu i 

światu. Nie uczcie się tylko po to, by zadbać o własne interesy. Jeśli chcecie 

zniżyć się do stanu samolubstwa, po co kłopotać się zdobywaniem 

wykształcenia? Żeby stać się egoistą, nie trzeba pism świętych ani 

duchowych dociekań! Ale aby dojść do bezinteresowności, niewątpliwie 

potrzebujecie edukacji. 

Przez ostatnie dziesięć dni uczestniczyliście w tych letnich seminariach 

o tematyce kultury i duchowości. Naszą kulturą jest satja i dharma. Matri 

Dewo bhawa, pitri Dewo bhawa, aćarja Dewo bhawa (czcij matkę, ojca, 

nauczyciela jak Boga) – te nakazy stanowią naszą kulturę. Jedności kultury i 

duchowości, jedności materii i energii będziecie mogli doświadczyć tylko 

wtedy, gdy będziecie pamiętać o tych trzech nakazach, gdy w tych trzech 

relacjach będziecie dostrzegać boskość. Materia + energia = Bóg. 

 

Przestrzegajcie ograniczeń 

Zwracajcie zasoby świata w użytecznej postaci z powrotem światu. 

Nigdzie nie ma niczego bezużytecznego. Na ziemi widzimy gałązkę i 

myślimy, że jest bezużyteczna. Nie, nie. Nawet ona jest użyteczna – na 

przykład, jako wykałaczka! Ale dzisiaj sam człowiek jest bezużyteczny i 

marnuje się. Dlaczego? Ponieważ nie zna własnej wartości. Jaką ma on 

wartość? Człowiek błędnie opiera swoją ocenę wartości na stanowisku, 

sławie, tytułach i bogactwie. Tak, wszystkie te aspekty mogą być pożądane, 

ale w określonych granicach. Gdy przekraczamy te granice, zdobycze takie, 

zamiast nieść przyjemność, stają się niebezpieczne. 

Przypuśćmy, że jesteście spragnieni. Zaspokójcie pragnienie szklanką 

wody. Ale dzisiaj człowiek powiada: „Nie zadowala mnie szklanka wody. 
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Chcę wypić całą rzekę Ganges!” Gdy spróbujecie wypić Gangę, ona was 

utopi. Jest to tylko zagrożenie, a nie przyjemność. Inny przykład. Do życia 

potrzebujecie powietrza. Czy próbujecie wciągnąć w płuca całe powietrze 

świata? Owe pięć żywiołów trzeba używać w określonych granicach. Ciało 

do przeżycia wymaga ciepła. Ale przy nadmiarze ciepła, na przykład przy 

temperaturze 105 ˚F (40,6 ˚C), nie może właściwie funkcjonować. 

Ograniczajcie się, ograniczajcie, ograniczajcie. 

Uczniowie i studenci! Zdobywajcie wykształcenie, zajmujcie 

stanowiska i eliminujcie niepokoje, które nękają społeczeństwo. Wokół nas 

występuje wiele rozruchów. Wszyscy powinniście ustanawiać pokój i 

zapewniać bezpieczeństwo w społeczeństwie i wyróżniać się przykładnością. 

Tego wam błogosławiąc, kończę Mój długi dyskurs. 

 

[Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem „Hey Giridhara Gopala!”] 
 


