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WSTĘP

Lato jest gorącą, suchą i nielubianą porą roku, ale nie 
dla studentów Uniwersytetu Śri Sathya Sai i rzesz wiel-
bicieli Bhagawana. Wtedy to odbywają się oczekiwane  
z niecierpliwością letnie kursy indyjskiej kultury i ducho-
wości, których ukoronowaniem są niezapomniane boskie 
dyskursy Bhagawana Baby.

Dyskursy Swamiego są zawsze nektarem dla słuchaczy, 
ale nabierają szczególnej słodyczy, gdy Pan osobiście opo-
wiada o swoich inkarnacjach. Na letnim kursie w 1996 roku 
Ramajana była opoką, na której Bhagawan budował swoje 
orędzie. Ramajana jest bez wątpienia bliska nam wszyst-
kim, lecz historia Ramy opowiedziana przez Babę zawiera 
nieznane dotychczas fakty i niuanse nigdy przedtem nie 
dostrzegane. Należy więc podziękować wydawnictwu Śri 
Sathya Sai Publications Trust za udostępnienie drukiem 
dyskursów Bhagawana wielbicielom z całego świata.

Błogosławieni są ci, którzy słuchają przesłania Pana. 
Jeszcze bardziej ci, którzy upowszechniają przesłanie 
Pana. Najbardziej jednak błogosławieni są ci, którzy zmie-
niają swoje życie w przesłanie Pana. Dżej Sai Ram.
 

15 lipca 1998             G. Venkataraman 
Uniwersytet Śri Sathya Sai          prorektor  
Prasanthi Nilayam, Indie
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1.

WYKSZTAŁCENIE  
A NIEŚMIERTELNOŚĆ

Prawdziwie duchowe wykształcenie zapewnia pokój 
na świecie, usuwa ciasnotę umysłu oraz sprzyja 

jedności, harmonii i współpracy. 

Uczniowie i studenci, ucieleśnienia miłości!

Najważniejszym zadaniem ucznia jest przeobrazić każ-
dą czynność w dzieło mocy i piękna. Niestety, współczesny 
system nauczania nie sprzyja rozwijaniu zdrowia, jedno-
ści i miłości, które są cechą charakterystyczną prawdziwej 
edukacji. Uczniowie powinni zdawać sobie sprawę z tego, 
że ich życie topnieje szybko jak lód, czy dbają o postępy, 
czy też nie.

Obecnie uczniowie nie znają celu swojego życia. Niektó-
rzy nawet nie cierpią z powodu tej niewiedzy. Może jeden 
na milion albo jeden na dziesięć milionów stara się zgłę-
bić istotę egzystencji. Ten wysiłek jest milowym krokiem  
w realizacji życiowego celu. Wielu uczniów i ludzi dorosłych 
uważa, że celem życia jest zdobywanie żywności, odzieży, 
dachu nad głową, bogactwa i wygód. Wasze życie pozosta-
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nie dla was tragedią tak długo, dopóki będziecie ulegali 
tego rodzaju złudzeniu.

W dniu, w którym zrealizujecie cel swego życia, przej-
dziecie całkowitą transformację – od wedany (udręki) do 
nirwedany (wolności od cierpienia). Kiedy staniecie się 
świadomi światła, posiądziecie mądrość i zrozumiecie zna-
czenie swej egzystencji, zmienicie stan swego umysłu ze 
smutku na ekstazę.

Światło nie oznacza tutaj światła słońca, księżyca czy 
lampy, lecz blask emanujący z serca. Mądrość nie odno-
si się do wiedzy naukowej, lecz do oświecenia wywołane-
go przemianą serca. A co można powiedzieć o egzystencji? 
Właściwe znaczenie ludzkiego życia to uświadomienie sobie 
swej prawdziwej rzeczywistości. I ta właśnie świadomość 
własnej rzeczywistości zawiera się w zrozumieniu, że czło-
wiek nie jest ciałem, umysłem ani zmysłami. Prawdziwe 
urzeczywistnienie polega na zrozumieniu faktu, że podsta-
wą istnienia człowieka jest pierwiastek transcendentalny, 
który przekracza granice materii.

Potrzeba wdzięczności

Człowiek powinien gorliwie poszukiwać obecności Boga 
w swoim życiu. Świadomość własnych obowiązków jest 
równoznaczna ze świadomością obecności Boga w życiu 
człowieka. Współcześni uczniowie są ślepi na boską naturę 
obowiązku. Nie okazują wdzięczności nawet lekarzom, któ-
rzy przynoszą ulgę cierpiącemu pacjentowi lub zwierzęciu 
domowemu. Sądzą, że nie muszą wyrażać wdzięczności, 
ponieważ obowiązkiem lekarza jest pomóc chorym. Jed-
nak pamiętajmy, że pacjent ma również swoje obowiązki. 
Ich bezwstydne unikanie prowadzi nas donikąd. To nasz 
obowiązek okazywać wdzięczność matce, która karmiła 
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nas w swoim łonie, a po narodzinach opiekowała się nami. 
Lecz obecnie uczniowie nie mają poczucia wdzięczności. 
Przeciwnie, pytają, dlaczego mają być wdzięczni matkom, 
których obowiązkiem jest, jak sądzą, opieka nad dziećmi. 
Niechaj każdy uczeń zrozumie, że jego obowiązkiem jest 
opiekowanie się matką, tak jak ona opiekowała się nim 
wcześniej.

Nawet wielki grecki cesarz Aleksander tkwił w błędnym 
przekonaniu, że nie musimy być wdzięczni ludziom, którzy 
spełniali dobre czyny z poczucia obowiązku! Ale ten sam 
Aleksander miał wystarczająco dużo rozsądku, by zrozu-
mieć, że wszelka ludzka miłość jest skażona egoizmem  
i jedynie miłość Boga jest całkowicie wolna od ego. Żadna 
rzecz na świecie wykonana ludzką ręką nie może dorównać 
wspaniałości, pięknu i majestatowi Boga. Czyż można po-
równywać światło silnej żarówki z niezrównanym blaskiem 
słońca? Czy jakakolwiek pompa na świecie może dostar-
czyć tyle wody, co wielka ulewa? Czy jakikolwiek wenty-
lator może dać tyle chłodu, co bóg wiatru? Dary Boga są 
darami królewskimi i nie można ich z niczym porównać.

Za wszystkie udogodnienia musimy płacić. Wodociągom 
miejskim płacimy za wodę. Elektrowni płacimy za dostar-
czony prąd. Lecz ile płacimy wspaniałemu Bogu, który ob-
darza nas niewyczerpaną energią, światłem i wiatrem? Je-
śli płacimy różnym instytucjom za wykonane usługi, to czyż 
nie jest naszym obowiązkiem płacenie podatku wdzięczno-
ści Panu Bogu? Nie okazujemy wdzięczności Temu, który 
obdarza nas pięcioma żywiołami o niewyczerpanych za-
sobach. Doprawdy, naszym najważniejszym obowiązkiem 
powinno być okazywanie wdzięczności Bogu, bo daje nam 
tak wiele i w tak wielkiej obfitości.
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To brak wdzięczności jest przyczyną niepokoju i chaosu 
we współczesnym świecie. Musimy ponieść konsekwencje 
naszych karygodnych czynów, ponieważ każdy czyn wywo-
łuje reakcję, oddźwięk i odbicie. Jeśli wszyscy uświadomi-
my sobie ten fakt, przyniesie to głęboki spokój i harmonię.

Człowiek jest obdarzony nieskończoną mocą. Jego ciało 
jest potężnym generatorem. Jego twarz jest jak ekran tele-
wizora. Mimo to człowiek zagubił swoją wartość w dzisiej-
szym świecie. Człowiek potrafi nadać wartość diamentom. 
Wykopuje z ziemi surowe kamienie i przemienia je w bez-
cenne klejnoty tnąc je i szlifując. I chociaż człowiek potrafi 
zmienić tani kamyk w drogi brylant, uważa, że sam nie po-
siada wartości.

Widja i widjarthi

Nowoczesne wykształcenie nie przysparza człowiekowi 
wartości. Słowa mające niegdyś głębokie znaczenie, takie 
jak widja (wiedza), straciły swój pierwotny blask. Sylaby 
‘wid’ i ‘ja’ posiadają doniosły sens. ‘Wid’ znaczy ‘światło’; ‘ja’ 
– znaczy ‘to’. Widja jest tym, co obdarza światłem. Współ-
czesny system nauczania utrzymuje nas w ciemnocie za-
miast oświecać. Prawdziwa edukacja pozostaje w zgodzie 
z wedyjską sentencją Tamasoma dżjotirgamaja – prowadź 
mnie z ciemności do światła.

Obecne systemy nauczania zamiast rozpraszać mroki 
ignorancji, zrobiły ze studentów osoby głuche i ślepe. Stu-
denci mają oczy, lecz nie widzą; mają uszy, ale nie słyszą; 
mają rozum, lecz postępują jak niedorozwinięci umysło-
wo. Stracili wiarę we własne oczy, uszy i umysł. Człowiek 
okłamuje samego siebie. Spogląda na świat oczami innych, 
słucha uszami innych i myśli umysłem innych. Jak moż-
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na nazwać kogoś człowiekiem, jeśli nie wierzy on własnym 
oczom, uszom i samemu sobie? Co taki człowiek osiągnie 
w życiu?

Jaki jest pożytek z wyższego wykształcenia?
Kto potrafi wymazać zapis  

wyryty na czole przez Boga?
Kiedy w głowie gromadzą się złe myśli,

umysł staje się tępy i bezużyteczny.

Widjarthi (uczeń) jest tym, który realnie przyczynia się 
do pomyślności i dobra całego społeczeństwa. Jest on: 
widja + arthi, czyli prawdziwym poszukiwaczem wiedzy. 
Obecnie, niestety, zamiast szukać prawdziwej wiedzy, goni 
za zmysłowymi przyjemnościami. Po co więc tacy ucznio-
wie mieliby uczęszczać do szkół i uniwersytetów, które są 
świątyniami edukacji?

Dzisiaj wykształcenie myli się z wiedzą książkową. To 
duchowość nadaje wykształceniu doskonałość. Edukacja 
pozbawiona duchowości jest kompletnie pozbawiona war-
tości. W Bengalu narodzili się dwaj wielcy luminarze nauki 
– Bipin Chandra Pal i Rabindranath Tagore. W tym samym 
kraju urodził się też Śri Ramakriszna Paramahamsa. Nie 
posiadał on żadnego wykształcenia. Lecz chociaż był anal-
fabetą, pamięć o nim w Bengalu jest żywsza niż pamięć  
o uczonym Bipin Chandra Palu i o Rabindranacie Tagore. 
Duchowa wielkość Ramakriszny Paramahamsy zapewniła 
mu nieśmiertelność w sercach ludzi. Każdy element wiedzy 
powinien być oparty na fundamencie etyki, dharmy (pra-
wości) i praw duchowych. Wykształcenie pozbawione ta-
kiego fundamentu ugrzęźnie w przyziemności i stanie się 
bezużyteczne.
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Istnieją ludzie wybitni
posiadający stopnie naukowe.

Są ludzie znakomici
obdarzeni bogactwem i zasługami.

Istnieją ludzie doskonali
posiadający wspaniałe zdrowie i siłę.
Istnieją pokutnicy recytujący Wedy  

z religijnym żarem.
Lecz żaden z nich nigdy nie dorówna

doskonałości i świetności wielbiciela Boga.

Dzięki oddaniu nawet zwykli ludzie mogą wznieść się na 
duchowe wyżyny.

Boska miłość i ludzka miłość

To letnie seminarium poświęcone jest indyjskiej kul-
turze i duchowości. Czym jest kultura indyjska? Kultura 
indyjska jest harmonijną syntezą elementów etycznych, 
dharmicznych i duchowych. Elliot, słynny uczony, po 
dogłębnych badaniach zdefiniował kulturę jako „sposób 
życia”. Określenie to nie jest ani odpowiednie ani trafne  
i nie wskazuje celu życia. Nie wiadomo, czy chodzi o życie 
zwierząt, ludzi, czy istot do ludzi podobnych. Kultura to 
dostrzeganie jedności w różnorodności, to głęboko zakorze-
niona wiara w jedność życia.

Musimy żywić przekonanie, że istnieje jedna kasta ludz-
kości i jedna kultura miłości. Kultura miłości nie odnosi 
się do miłości między ciałami wyznaczającej relacje między 
żoną i mężem, dziećmi i rodzicami lub między przyjaciółmi.

Syn, choćby kochał matkę z całego serca, po jej śmier-
ci składa ciało na stosie pogrzebowym i oddaje bez litości 
płomieniom. Czy to można nazwać prawdziwą miłością? 
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Wszystkie takie związki możemy nazywać, w najlepszym 
razie, przywiązaniem, ale nie miłością.

Przywiązania przychodzą, trwają krótką chwilę i odcho-
dzą. Lecz miłość istniała nawet przed urodzeniem i będzie 
trwać po śmierci. Przywiązania są jak przelotne chmury, 
które szybko odpływają. Przed ślubem nie istniała mi-
łość między mężem a żoną. Zanim dziecko nie przyszło na 
świat, nie było miłości między matką a dzieckiem. Tylko 
boska miłość istnieje przed narodzinami i trwa po śmierci. 
Prawdziwa miłość jest czysta, niczym nie skażona, nieza-
fałszowana, niesplamiona, trwała, wieczna i nieskalana. 
Tylko boska miłość nie jest zbrukana egoizmem i troską  
o własne dobro. Wszelkie inne rodzaje miłości są splamio-
ne egoizmem. Wiara otoczona blaskiem miłości i boskości 
jest tym, co wyróżnia indyjską kulturę.

 Cel i znaczenie kultury są uniwersalne. Nie powinniśmy 
twierdzić ani też spierać się, że kultura indyjska jest wyż-
sza od wszystkich innych kultur na świecie. Powinniśmy 
mocno wierzyć w słuszność przykazania: „Wszyscy są jed-
nym. Bądź jednaki dla każdego”.

Razem będziemy żyć.
Razem będziemy wędrować.

Razem będziemy wzrastać w chwale.
Razem będziemy żyć w przyjaźni i harmonii,

bez konfliktów i sporów.

Pielęgnujmy szlachetne uczucia wyrażone w wedyjskich 
sentencjach, jak ta. Niestety, obecne szkoły nie sprzyjają 
rozwijaniu w uczniach takich szlachetnych uczuć. Są ukie-
runkowane jedynie na rozwój wiedzy akademickiej i igno-
rują wyższe wartości. Przekazują wiedzę ograniczoną do 
określonych przedmiotów i tracą z oczu cel życia. Naucza-
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nie skupia się na przekazywaniu wiedzy fizycznej i powierz-
chownej. Jest jak aparat fotograficzny, który robi zdjęcia 
jedynie przedmiotom materialnym i widzialnym nie mogąc 
uchwycić obrazów wewnętrznych. Prawdziwą naukę może-
my porównać do aparatu Roentgena obnażającego z per-
fekcyjną dokładnością szczegóły wewnętrzne. Nasz umysł 
powinien być podobny do takiego aparatu, w którym kliszą 
jest miłość zdolna uchwycić całą osobowość człowieka ze 
wszystkimi niuansami. Aparat Roentgena bez kliszy jest 
bezużyteczny, gdyż nie może niczego utrwalić.

Podobnie bezużyteczny jest umysł bez miłości. Miłość 
nie zmienia się wraz z upływem czasu. Jest trwała i wiecz-
na. Jednak miłość dzisiejszych ludzi jest przelotna i w każ-
dej chwili może się skończyć. Taka miłość w ogóle nie jest 
warta tego, by nazywać ją miłością. Prawdziwa miłość po-
trafi przetrzymać utrapienia i niepokoje, stratę i cierpienie. 
Jest ponad wszelkimi bolesnymi doświadczeniami. Nie po-
winniśmy zapominać o Bogu w żadnych okolicznościach, 
nawet najtrudniejszych. Nasza miłość do Boga powinna 
przetrwać każdą nawałnicę. Powinniśmy być odporni na 
ataki czasu i zmienne koleje losu. Nasza miłość nie powin-
na ulegać zmianom i chwiać się przy każdym podmuchu 
wiatru.

Życie wybitnych bhaktów (wielbicieli) ukazuje nam, jak 
stanowcza i silna powinna być wiara w Boga. Życie Prahla-
dy jest przykładem prawdziwego oddania Bogu. Prahlada, 
okrutnie torturowany przez swojego ojca Hiranjakaśipu, 
pozostawał mocny jak skała i nieugięty w swoim oddaniu 
dla Wisznu. Nauczyciele Prahlady przybyli do Hiranjaka-
śipu i w taki oto sposób tłumaczyli, dlaczego nie potrafią 
wpłynąć na umysł Prahlady:
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O wielki królu demonów!
Twój syn, choć przeszyty ostrymi mieczami,

nie uronił ani jednej łzy.
Lecz modlił się: „O Hari, pogromco demonów!”.

Mimo młodego wieku, Prahlada mocno osadził Boga  
w swoim sercu i przetrzymał wszystkie burze i prześlado-
wania. Fizyczne cierpienia nie miały na niego wpływu i nie 
zmniejszyły jego wiary. Umysł pogrążony w miłości do Boga 
wznosi się ponad każdy cios i cierpienie, tak jak pacjent 
pod wpływem środków znieczulających nie czuje cięć skal-
pela. Jedynie taka miłość osiągnie ostateczne zwycięstwo. 
Ból jest częścią życia i trzeba go akceptować bez względu 
na cenę, gdyż przyjemność to tylko przerwa między dwoma 
cierpieniami.

Jednak obecnie oddanie ludzi chwieje się za każdym ra-
zem, gdy sytuacja staje się trudna. Gdy nasze życzenia re-
alizują się, zawieszamy wiele świętych obrazków i fotogra-
fii, by wielbić Boga. Ale kiedy nasze życzenia nie spełniają 
się, wszystkie te obrazki wyrzucamy. Starajmy się dosko-
nalić taką postawę, która pozwoli nam postrzegać jedna-
kowo przyjemność i ból. Ból i przyjemność są darami od 
Boga. Nie istnieje bowiem przyjemność bez bólu i ból bez 
przyjemności. Kultura to właśnie dostrzeganie owej jedno-
ści bólu i przyjemności.

Czym jest kultura i duchowość? Kultura cechująca się 
poczuciem jedności jest duchowością. Kultura i ducho-
wość umożliwiają nam urzeczywistnienie naszej prawdzi-
wej natury. Zatem świecka edukacja powinna iść w parze 
z duchowością. Jedynie takie harmonijne połączenie tego, 
co świeckie i tego, co duchowe może nadać życiu piękna  
i blasku. Nie powinniśmy uczyć się tylko jak napełnić sobie 
brzuch, ale również jak wypełnić serce błogością. Spożywa-
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ny pokarm zapełnia jedynie brzuch, a nie napełnia umy-
słu. Jednak pokarm duchowy napełnia umysł i obdarza 
wieczną błogością.

Edukacja a moralność

Wpajanie moralności jest w życiu bardzo istotne. Ucznio-
wie prowadzą niewinne i zdyscyplinowane życie tak dłu-
go, jak długo przebywają w internacie. Jednak gdy tylko 
opuszczą internat, zmieniają całkowicie styl życia. Wasze 
życie powinno być zdyscyplinowane i moralne bez względu 
na to, czy jesteście tutaj, czy gdzieś indziej. Prowadźcie ży-
cie zgodne z nakazami sumienia. Czy ktoś was obserwuje 
czy nie, czy ktoś was zauważa, czy nie – pozostańcie za-
wsze tacy sami.

Chwała narodu oparta jest na moralności.
Upadek moralności degraduje go.

Zaprawdę chwalebny jest ten naród, 
który w moralności

upatruje siły przetrwania.
Słuchajcie tej wzniosłej prawdy,

o mężni synowie Bharatu1,
o mężni uczniowie Bharatu!

Ukierunkujcie swój umysł

Chociaż bardzo trudno jest poskromić umysł, można 
zwrócić go we właściwą stronę. Gdy pogrążony w sprawach 
świeckich umysł zwrócicie ku Bogu, nabierze on moral-
nej siły. Umysł pogrążony w sprawach świata materialne-
go czyni z was więźniów tego świata, podczas gdy umysł 
zanurzony w Bogu zapewnia wam wyzwolenie. Serce jest 
jak zamek, a umysł jest jak klucz. Gdy przekręcacie klucz  
w lewo, zamek się zamyka. Gdy przekręcacie klucz w pra-
wo, zamek się otwiera. Zmianę wywołuje odpowiedni ruch 
1  Bharat – starożytna nazwa Indii.
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klucza. Zatem umysł jest kluczem do waszego wyzwolenia 
lub zniewolenia. Czym więc jest wyzwolenie (moksza)? Nie 
jest klimatyzowanym pałacem, lecz stanem wolnym od złu-
dzenia (moha). Majestat i moralność leżą w odwróceniu 
umysłu od świata i skierowaniu go ku Bogu. Właśnie to na-
prawdę przyczynia się do waszego rozwoju i pomyślności.

Uczniowie! Na tych letnich wykładach musicie wyjść 
poza granice przedmiotów, których uczyliście się w kla-
sach. Musicie tutaj zdobyć taką mądrość, która zapewni 
wam moralną chwałę i błogość.

Można być bogatym i postępować szlachetnie, a być 
dotkniętym brakiem potomstwa. Można zdobyć rozległą 
wiedzę, lecz cierpieć z powodu braku pracy. Współczesne 
wykształcenie sprowadza się do żebrania. Jeśli będziecie 
błagali Boga o łaskę, On z pewnością odpowie. Lepiej że-
brać od Boga niż od ludzi.

Wasz prorektor prosił mnie, bym opowiedział o wspania-
łości Ramajany. To właśnie będę czynił każdego wieczoru, 
ukazując wam doskonałość tego eposu. Każda sylaba Ra-
majany posiada najgłębsze znaczenie. Tak jak ciało ludz-
kie wypełniają komórki krwi, tak również Ramajana składa 
się ze świętych i wzniosłych prawd. Życie ludzkie znajduje 
spełnienie przez rozważania o świętości Ramajany.

Edukacja a nieśmiertelność

Uczniowie nie powinni ograniczać swojej nauki jedynie 
do tematów przewidzianych w programie. Swoim zaintere-
sowaniem powinni również objąć duchowość. Nie podwa-
żam wartości świeckiej edukacji, pragnę jedynie podkreślić 
potrzebę kultywowania zarówno świeckiego jak i duchowe-
go wykształcenia. Pozwólcie, że zilustruję to przykładem.
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Mecz piłki nożnej rozgrywają dwie drużyny liczące po 
dziesięciu zawodników rozstawionych po przeciwnych 
stronach boiska. Podczas gry każda drużyna stara się zdo-
być gola przez strzelenie piłki między dwa słupki. Życie jest 
grą, w której trzeba dążyć do utrzymania swego życia mię-
dzy dwoma słupkami świeckiego i duchowego wykształce-
nia. Gdy gramy w piłkę, kopiemy ją tak długo, jak długo 
wypełnia ją powietrze. Gdy z piłki ujdzie powietrze, nikt jej 
nie kopnie. Powietrze w piłce symbolizuje obecność ego. 
Człowiek przepełniony ego będzie tak długo zbierał ciosy, 
aż pozbędzie się go. Do rąk bierzemy jedynie piłkę, z któ-
rej uszło powietrze, gdy zaś jest napompowana, kopiemy 
ją bezlitośnie. Podobnie osoba, która zniweczyła swoje ego, 
jest otoczona szacunkiem, podczas gdy osoba, która po-
zwala, by ego nią rządziło, staje się celem wszelkich możli-
wych ataków. Tylko osoba wolna od ego może przemienić 
się w idealnego człowieka. Sprawy tego świata pojawiają 
się i znikają, podczas gdy osiągnięcia duchowe pozostają  
z nami na zawsze. Zatem, duchowość powinna stać się 
podstawą wszystkich naszych działań.

Tak jak ciało ludzkie załamuje się, gdy jest pozbawione 
kręgosłupa, tak samo załamuje się życie ludzkie bez moral-
ności i duchowości. Kręgosłup zbudowany jest z 33 kręgów 
i dźwiga całe ciało. Podobnie zasady moralności i duchowo-
ści tworzą prawdziwy kręgosłup ludzkiego życia.

Ukażę wam kręgi zasad moralnych, które ustanawia 
Ramajana. Moim gorącym życzeniem jest, by uczniowie 
okazali prawdziwe zainteresowanie moralnymi i duchowy-
mi prawami ukazanymi w Ramajanie i w pełni z niej sko-
rzystali. Dorośli również powinni kształtować swoje życie 
w zgodzie z moralnością i duchowością. Ani bogactwo, ani 
wykształcenie nie dadzą wam szczęścia. Jedynie miłość 
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Boga obdarzy was nieskończoną błogością. Ona nie tylko 
obdarza szczęściem, lecz daje również niezwykłą siłę.

Bez miłości do Boga każda ilość wiedzy
jest całkowicie bezużyteczna.

Głupiec, bez względu na ilość zdobytej wiedzy,
pozostanie głupcem na zawsze.

Nikczemnik, mimo całego swojego wykształcenia,
nigdy nie zrzuci z siebie swej niegodziwości.

Nauka promuje jedynie logikę, a nie czystą mądrość.
Jaki jest pożytek z nauki,

jeśli nie przynosi wam wolności od śmierci? 

Musicie szukać takiej wiedzy, która obdarza nieśmier-
telnością. Czym jest nieśmiertelność? Nieśmiertelność to 
pozbycie się niemoralności. Człowiek jest śmiertelny. Jego 
życie może się zakończyć tego lub innego dnia. Zatem mu-
simy walczyć o moralność, która nie ulega zniszczeniu. Na-
szemu krajowi jest dzisiaj potrzebna moralna świetność. 
Największym moim życzeniem jest, by nasi uczniowie roz-
wijali moralną wielkość oraz dążyli do pomyślności i rozwo-
ju swojej ojczyzny, w czasach, gdy egoizm i troska o własne 
interesy są tak niepohamowane.
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CHWAŁA RAMATATTWY

 

Imię Ramy słodsze jest od cukru  
i najlepszego miodu.

Jest również smaczniejsze niż twaróg.
Gdy ciągle powtarzasz imię Ramy,

smakuje ono jak nektar.
Zatem powtarzaj imię Ramy szczerze i całym sercem. 

 

Ramajanę traktuje się jako historię Ramy, wzoru ide-
alnego człowieka. W rzeczywistości każdy na swój sposób 
jest Ramą, jeśli ucieleśnia jego ideały. Zatem podstawo-
wym obowiązkiem każdego człowieka jest rozwijanie w so-
bie ideałów reprezentowanych przez Ramę. W Ramajanie, 
jak w świątyni, przechowywana jest istota dharmy każdego 
człowieka, każdej rodziny i społeczeństwa.

Choć minęły tysiące lat od czasu, gdy po raz pierwszy 
spisana została historia Ramy, to w każdej chwili naszego 
życia rozgrywa się ona na poziomie wewnętrznym. Ramaja-
na nie jest jedynie relacją o Ramie, gdyż słowo Rama obej-
muje również Sitę. Rama znaczy Sita, córka Ziemi. Ponie-
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waż Ziemia jest częścią natury (prakriti), każde dziecko na 
niej urodzone powinno rozwijać w sobie zalety Sity.

Walmiki, pisząc początek Ramajany, kierował się prze-
konaniem, że Rama był ideałem człowieka. W miarę jak 
pisał, ogarniała go pewność, że Rama miał cechy Boga. 
Zbliżając się do końca eposu doszedł do wniosku, że Rama 
był ucieleśnieniem Boga. Z kolei Tulsidas rozpoczął swoją 
Ramajanę z wielką wiarą, że Rama był Panem Narajaną, 
lecz zakończył dzieło podkreśleniem, że Rama był idealnym 
człowiekiem. Kamban, autor Kamba Ramajany, pisał swo-
ją Ramajanę kierowany uczuciem, że człowiek jest Bogiem 
i że Bóg jest człowiekiem (nara jest Narajaną i Narajana 
jest narą). Tych trzech wielkich autorów Ramajany wpro-
wadziło do niej trzy różne wymiary w zależności od ich we-
wnętrznego odbioru. Każdy pisarz, tworząc swoją wersję 
Ramajany, dodawał do niej własny punkt widzenia zgodnie 
z własną wiarą i temperamentem. Mówiąc ogólnie, faktem 
jest, że uniwersalna zasada Ramy (Ramatattwa) musi być 
respektowana przez całą ludzkość.

Chwała Ajodhji

Ajodhja była kwitnącym miastem w bogatym królestwie 
Kośali. Założył ją król Manu i żadne inne miasto nie prze-
wyższało jej pięknością. Miała wznoszące się spiralnie pa-
łace, rozległe place targowe i pełne czaru ogrody. Mieszkań-
cy Ajodhji z radością upiększali i tak już wspaniały gród. 
Pałace, zdobione perłami i drogimi kamieniami, błyszczały 
pełne przepychu. Król Daśaratha uosabiał wszystkie szla-
chetne ideały. Ludność miasta naśladowała jego cnoty. 
Daśaratha był czysty i pozbawiony egoizmu. Był zaprawdę 
ucieleśnieniem pokoju i miłości. Mieszkańców królestwa 
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traktował jak własne dzieci i nie szczędził im dowodów ser-
deczności i przywiązania.

Daśaratha rządził królestwem wspierany radami ośmiu 
ministrów. Ministrowie byli ludźmi niezwykłych charakte-
rów. Dogłębnie znali święte pisma i w sposób doskonały 
panowali nad własnymi zmysłami. Z wielkim szacunkiem 
przyjmowali polecenia króla i gotowi byli poświęcić życie, 
by wypełnić jego rozkazy. Król posiadał dwóch wybitnych 
kapłanów: Waśisztę i Wamanę, którzy prowadzili prawdzi-
wie moralne i duchowe życie. Nieustannie kontemplowali 
Boga.

Chociaż król Daśaratha korzystał z każdej dostępnej mu 
przyjemności, to trapiło go pragnienie posiadania dzieci. 
Po pewnym czasie jego żona, królowa Kauśalja urodziła 
córeczkę, nazwaną Śanti. Żył wtedy jeszcze jeden władca, 
który usychał z tęsknoty za posiadaniem dziecka. Był nim 
król Romapada z królestwa Anga. A ponieważ Romapada 
przyjaźnił się z Daśarathą, ten oddał mu na wychowanie 
swoją córkę. Romapada zaopiekował się Śanti bardzo tro-
skliwie. Otoczył ją serdeczną miłością. Gdy Śanti osiągnęła 
odpowiedni wiek, Romapada wydał ją za mąż za młodego 
mędrca Riszjaśrungę.

Pewnego dnia podszedł do Daśarathy minister Suman-
thra i poradził mu, aby dla otrzymania potomstwa przepro-
wadził ceremonię ofiarną zwaną Putrakameszti Jadżnia. 
Podsunął mu też myśl, aby powierzył Riszjaśrundze kiero-
wanie uroczystościami jadżni. Daśaratha w towarzystwie 
Sumanthry przybył do królestwa Angi i zaprosił Romapa-
dę i Riszjaśrungę do Ajodhji na ceremonię Putrakameszti 
Jadżnia.
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Gdy to działo się na ziemi, aniołowie i inne nadludz-
kie istoty zebrały się razem i udały się do Pana Narajany 
mieszkającego w niebie, by błagać go o uwolnienie świata 
od okrutnych czynów popełnianych przez Rawanę, demo-
nicznego króla Lanki. Martwiły się, bo Brahma obdarzył 
Rawanę łaską, iż nie umrze on z ręki demona ani z rąk istot 
niebiańskich. Brahma uspokoił ich, że mimo tego daru, 
który otrzymał Rawana, nie uwolnił się on od możliwości 
śmierci z ręki człowieka. Rawana, który nie cenił ludzi zbyt 
wysoko, a wręcz uważał ich za marne robaki, nigdy nie 
przypuszczał, że człowiek mógłby odebrać mu życie. Brah-
ma zapewnił mieszkańców nieba, że Pan Narajana narodzi 
się jako człowiek i zabije Rawanę. Zatem na niebiańskim  
i ziemskim planie pojawił się szczęśliwy zbieg okoliczności.

Narodziny Ramy (zstąpienie Boga na ziemię)

W odpowiedzi na prośbę Daśarathy, mędrzec Riszja-
śrunga przybył do Ajodhji, by przewodniczyć Putrakamesz-
ti Jadżni. Pan Narajana, ulegając modlitwom króla Daśa-
rathy, pojawił się przed nim i obdarzył go łaską posiadania 
dzieci. Wręczył mu naczynie z budyniem ryżowym (paja-
sam) i polecił, by dał je żonom do zjedzenia. Król Daśara-
tha zdobył łaskę Boga, gdyż jego czyny były prawe, a życie 
moralne i uduchowione. Łaska Boga jest proporcjonalna 
do wysiłków człowieka.

Król Daśaratha równo rozdzielił potrawę między trzy 
królowe, ponieważ kochał je jednakowo. Pandici2 i uczeni 
zniekształcają fakty twierdząc, że potrawa z ryżu nie była 
podzielona równo. Trzy żony Daśarathy: Kauśalja, Sumitra 
i Kajkeji żyły w wielkiej zgodzie i harmonii. Kajkeji, naj-
młodsza królowa, z radością przyjęła potrawę z ryżu. Na 

2  Pandit - znawca świętych pism.
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początku myślała, że to jej syn zostanie ukoronowany na 
króla Ajodhji, bo tak jej obiecał przed ślubem Daśaratha. 
Kauśalja równie radośnie przyjęła swoją część potrawy. 
Myślała, że ponieważ jest najstarszą królową, syn urodzo-
ny przez nią zostanie królem Ajodhji. Jedynie Sumitra nie 
posiadała takich pragnień. Przyjaźniła się ze wszystkimi 
i rzeczywiście zasługiwała na swoje imię Sumitra (dobra 
przyjaciółka). Położyła swoją porcję budyniu na osłoniętym 
murem tarasie i suszyła na słońcu włosy po kąpieli. Gdy 
była zajęta tą czynnością, orzeł obniżył swój lot i porwał 
naczynie z budyniem. Obawiając się gniewu Daśarathy, 
Sumitra udała się do Kauśalji i Kajkeji i opowiedziała im  
o swoim zmartwieniu. Jako że królowe były wyjątkowo 
szlachetne, podzieliły się z Sumitrą swoimi porcjami.

Dzięki porcji budyniu którą oddała Kauśalja, Sumitrze 
narodził się Lakszmana, a Satrughna narodził się z części 
ofiarowanej przez Kajkeji. Nic zatem dziwnego, że Laksz-
mana, narodzony z budyniu Kauśalji, był głęboko przywią-
zany do Ramy, a Satrughna był silnie związany z Bhara-
tą, jako że zrodzony był z części ofiarowanej przez Kajkeji. 
Lakszmana służył Ramie aż do końca wiernie i z oddaniem, 
podczas gdy Satrughna służył do końca Bharacie. Bhara-
ta nie mógł żyć bez Satrughny nawet przez chwilę, a jego 
uczucie było odwzajemnione. Tak samo Rama nie mógł żyć 
bez Lakszmany, a Lakszmana bez Ramy. Gdy Lakszmana 
zemdlał na polu bitwy, Rama zawołał z rozpaczą: „O Laksz-
mano! Na tym wielkim świecie mogę zdobyć żonę taką jak 
Sita i matkę taką jak Kauśalja. Lecz nigdy nie będę miał 
takiego brata jak ty!”. Tak wielka była miłość między Ramą 
a Lakszmaną.
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Ramajana a cztery cele życia

Czterej bracia byli ucieleśnieniami czterech Wed3. Czym 
są owe Wedy? Rigweda jest ucieleśnieniem mowy (wak), 
Jadżurweda ucieleśnia umysł (manas), Samaweda jest 
ucieleśnieniem zasady życia (prany), a Atharwaweda jest 
ucieleśnieniem intelektu (buddhi). Zatem cztery Wedy 
żyły beztrosko w domu Daśarathy jako Rama, Lakszma-
na, Bharata i Satrughna. Nic nie zrozumiemy, jeśli pozwo-
limy zdominować umysł błędnemu pojmowaniu, że Rama 
jako wcielenie Boga jest dla nas nieosiągalny. Powinniśmy 
uświadomić sobie fakt, że Pan zszedł na ziemię, aby ukazać 
ludzkości ideał. Zatem każdy człowiek powinien zachowy-
wać się zgodnie ze wspaniałym przykładem, jaki przedsta-
wił Rama.

W rzeczywistości Rama żyje w sercu każdego człowieka 
jako pierwiastek powabu. Tym zachwycającym pierwiast-
kiem jest jaźń. Jaźń jest obecna w każdym człowieku bez 
wyjątku. Zatem zasada Ramy istnieje w każdym. Powinni-
śmy dociec również ukrytego znaczenia słowa Daśaratha.

Daśaratha był nie tylko władcą królestwa Kośali. Sym-
bolizuje on ciało, które jest rydwanem (ratha) dla dziesięciu 
(daśa) zmysłów. Ciało składa się z pięciu narządów ruchu  
i z pięciu narządów postrzegania. Czterej synowie Daśara-
thy symbolizują również cztery cele życia: dharmę – pra-
wość, arthę – bogactwo, kamę – spełnienie pragnień i mok-
szę – wyzwolenie.

Te cztery cele zapewniają spełnienie ludzkiego życia. 
Żaden człowiek nie znajdzie spełnienia bez realizacji tych 
3  Tradycyjnie Wedy dzielą się na cztery części: Rigweda zawiera hymny ku czci 

bogów, Jadżurweda - formuły recytowane w trakcie składania ofiar, Sama-
weda – pieśni, a Atharwaweda – mantry.
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czterech celów. Istnieje głębokie powiązanie między dhar-
mą i arthą. Bogactwo należy zdobywać uczciwie. Podob-
nie każde pragnienie powinno być uświęcone i szlachetne. 
Śri Rama był ucieleśnieniem takiej dharmy. Oto dlaczego 
mówi się: Ramo wigrahawan dharma – Rama jest uciele-
śnieniem dharmy.

 Powinniśmy cieszyć się życiem mocno trzymając się za-
sad dharmy. Niestety, te cztery cele są fatalnie zaniedba-
ne i całkowicie lekceważone. Dharma jednak nie cieszy się 
całkowitą wolnością. Podlega Bogu, swemu mistrzowi.

Rawana poszukiwał bogactwa i zaspokojenia pragnień 
brutalnie łamiąc zasady dharmy. Był on erudytą w ca-
łym tego słowa znaczeniu. Opanował 64 dziedziny wiedzy,  
a Rama tylko 32. Jednak Rama je praktykował, a przez to 
przyswoił je, podczas gdy Rawana nie przyswoił zdobytej 
wiedzy. To, że jej nie przyswoił, było w przypadku Rawa-
ny wynikiem działania kamy, pragnień, które ostatecznie 
doprowadziły go do zagłady. Podczas gdy Rama był uciele-
śnieniem prawości, Rawana pozostał ucieleśnieniem kamy. 
Tak powstał konflikt między prawością i nieprawością.

Rama przemienił się w ucieleśnienie satji (prawdy), gdyż 
zachowywał zasady dharmy. Ponieważ Rawana bezcześcił 
dharmę, stał się ucieleśnieniem asatji (nieprawdy). Oto 
odwieczna wojna między prawością i nieprawością, praw-
dą i nieprawdą. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie  
i praktykowanie bliźniaczych zasad prawdy i prawości. Do-
prawdy satja i dharma są ucieleśnieniami Boga i nie ma 
innego Boga niż te dwie wartości.
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Żyj zgodnie z Ramajaną

Zasada Ramy pełna jest subtelnych tajemnic. Historia 
Ramy jest przykładem doskonałości etycznej, duchowej  
i materialnej. Opowieść o Ramie uczy nas, jak żyć w świecie, 
jak postępować w rodzinie i w społeczeństwie, jak zachować 
indywidualność i jak kształtować własną osobowość.

Jedynie wtedy, gdy ukształtujemy w sobie silną osobo-
wość, możemy postępować wzorowo w rodzinie i w społe-
czeństwie. Rama nosił w sobie wszystkie te najdoskonal-
sze ludzkie cechy i świecił przykładem jako istota idealna. 
Uosabiał również zasadę niczym nie zakłóconego spokoju 
umysłu, jedności i błogości. Zasada błogości jest ukryta  
w każdym ludzkim sercu. Każdy człowiek ma prawo do 
urzeczywistnienia i do cieszenia się zasadą błogości, która 
jest Ramatattwą. Rama był uosobieniem czterech funda-
mentalnych zasad: prawdy, prawości, miłości i pokoju.

Rama był ucieleśnieniem dharmy, która jest podstawą 
istnienia całego wszechświata. Prawdziwie ludzka istota 
to ta, która podąża ścieżką dharmy i praktykuje jej zasa-
dy. Spalanie jest dharmą ognia; zimno jest dharmą lodu. 
Ogień nie jest ogniem jeśli nie pali, lód nie jest lodem jeśli 
nie ziębi. Podobnie dharma człowieka polega na działaniu 
za pomocą ciała i podążaniu za nakazami serca. Każdy 
czyn wykonany w zgodzie z myślami i słowami jest działa-
niem dharmy. Zatem życie w dharmie jest życiem w Bogu.

Wypowiadamy słowo ‘dharma’ nie znając jego prawdzi-
wego znaczenia i wzniosłości. Dharma posiada wiele obli-
czy. Jest dharma głowy rodziny, dharma człowieka żyją-
cego w celibacie, dharma pustelnika, dharma człowieka 
wyrzeczonego. Jednak dharma serca jest najwyższą dhar-
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mą. Dharma serca zaprawdę jest również dharmą życia. 
Za wszelką cenę powinniście dążyć do osiągnięcia jedno-
ści myśli, słów i czynów. Ramajana jest tego najwyższym 
świadectwem. Synteza boskości w człowieczeństwie i czło-
wieczeństwa w boskości prowadzi do pełni (purnattwy). Po-
wiedziano: Purnam adham purnam idham purnat purnam 
udatćjate – tamto jest pełnią, to jest pełnią4. Ta pełnia jest 
w całości obecna w ludzkich istotach.

Wiele osób nie zrozumie wewnętrznego znaczenia histo-
rii Ramy. Wytłumaczę wam po kolei subtelności zawarte 
w Ramajanie i głębokie znaczenie takich słów jak Rama, 
Lakszmana, Sita, Bharata, Satrughna itd. W pełni zrozu-
miecie znaczenie Ramajany, gdy poznacie zawarte w niej 
subtelne prawdy.

Zasada Ramy jest najświętsza, wzniosła i pełna chwały. 
Nie istnieje nic na tym świecie, czego nie można by zdo-
być kultywując Ramatattwę. Chociaż od czasów Ramy mi-
nęło tysiące lat, zasada Ramy zapisana jest w głębi ludz-
kich serc. Zasada Ramy jest zawsze świeża, zawsze nowa 
i obejmuje nieskończoność. Zawiera się w najmniejszym 
z najmniejszych i w największym z wielkich. Zasadą jest 
nie tylko z nazwy i formy. Jest to transcendentalny funda-
ment, który wykracza poza granice czasu. Zasada Ramy 
żyje wiecznie rozwijając się, rozkwitając i nagle się ukazu-
jąc. Dzięki uświadomieniu sobie pierwiastka Ramy studen-
ci zrozumieją prawdziwą naturę człowieczeństwa.

Gdy Bóg zstępuje na ziemię w ludzkiej postaci jako awa-
tar, nie powinniśmy ulegać złudzeniu, że jest takim samym 
człowiekiem jak inni. Posiada on ludzką postać, lecz jego 
majestat i wspaniałość są nieskończone.

4  Pierwsze strofy Upaniszady Iśa.
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Nie mylcie białego kamyka ze słodkim cukierkiem
i nie próbujcie go schrupać.

Nie mylcie owoców bawełny z owocami mango 
i nie jedzcie ich.

Dlaczego Bóg przyjmuje ludzką postać?

Nie dajcie się zwieść fizycznej formie i nie oszukujcie sa-
mych siebie. Bóg musi przyjmować ludzką postać, by zmie-
nić życie ludzi swoim własnym przykładem. Wyzwolenie 
ludzkości jest możliwe tylko dzięki przyjęciu przez awatara 
ludzkiej postaci. To właśnie człowiek całkowicie zdegrado-
wał się przez swoje kompletne lekceważenie dharmy i bo-
skości. To sam człowiek zignorował swoją ludzką dharmę, 
podczas gdy ptaki i zwierzęta mocno trzymają się swojej. 
Awatar nie ma potrzeby rodzić się wśród ptaków i zwierząt, 
gdyż ich dharma nie wymaga odnowy.

Pan Kriszna oświadczył: Parithranaja sadhunam – zstą-
piłem, aby chronić dobro. Zatem awatar przychodzi, aby 
chronić dobro. Samo powtarzanie imienia Ramy jest bez-
użyteczne. Przede wszystkim musicie urzeczywistnić za-
sadę Ramy. Ramatattwa to prematattwa (zasada miłości). 
Musimy gorliwie naśladować Ramę i przemienić się przez 
podążanie ścieżką miłości. Bez względu na to, jak głęboka 
i rozległa może być nasza wiedza, nie będziemy mogli osią-
gnąć niczego bez transformacji umysłu.
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Kiedy praktykuje się prawdę, prawość i miłość, 
ziemia raduje się niezmiernie.

Te szlachetne zasady zapewniają  
pokój i szczęście na świecie.
Słuchaj tej wzniosłej prawdy

o, dzielny synu Bharatu!

Mędrzec Walmiki rozpowszechniał Ramajanę na trzy 
różne sposoby: jako opowieść o Ramie, jako historię Sity  
i jako historię o pokonaniu Rawany.

Ramasja ajanam iti Ramajanam – Ramajana odsłania 
historię życia Ramy. Jest również opowieścią o Bogu. Jest 
także eposem ukazującym historię Sity. Losy Sity są rów-
nocześnie losami indywidualnej duszy. Trzecim wątkiem 
Ramajany jest zniszczenie Rawany. Zagłada Rawany sym-
bolizuje pokonanie ignorancji. Ignorancja ulega zniszcze-
niu, gdy doskonale rozumiemy głęboką więź łączącą indy-
widualne ‘ja’ z absolutnym ‘ja’.

W słowie Rama są trzy sylaby: ra, aa, ma. Ra reprezen-
tuje zasadę ognia, aa – oznacza zasadę słońca, ma – zasa-
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dę księżyca. Pierwotny dźwięk aa, będący zasadą słońca, 
rozprasza ciemności ignorancji. Dźwięk ma, oznaczający 
zasadę księżyca, chłodzi wewnętrzne serce. Dźwięk ra, 
oznaczający zasadę ognia, niszczy iluzję. Zatem imię Rama 
zawiera wedyjskie przesłanie:

Asatoma sat gamaja
Tamasoma dżjotir gamaja 
Mritjorma amritam gamaja

Prowadź nas z fałszu ku prawdzie,
prowadź nas z ciemności ku światłu,

prowadź nas od śmierci do nieśmiertelności.

Radość Waśiszty

Gdy narodzili się czterej synowie Daśarathy, król odpra-
wił wszelkie rytuały przypisane na tę okazję. Następnego 
dnia poprosił mędrca Waśisztę, by pobłogosławił dzieci. 
Początkowo mędrzec, ogarnięty wzruszeniem, nie mógł wy-
mówić słowa. Kiedy ochłonął, powiedział: „Jestem bardzo 
wzruszony! Trudno mi mówić. Misja, z którą przyszedłem 
na królewski dwór, właśnie się wypełniła. Przybyłem tu 
jako kapłan po to, by mieć szczęście zbliżenia się do Pana, 
który postanowił narodzić się w tej królewskiej linii. Nie 
przyszedłem tu skuszony twoim bogactwem i pozycją. Ten, 
który narodził się w twoim rodzie, jest Bogiem we własnej 
osobie. Jednak zwiedziony iluzją myślisz, że jest zwykłym 
dzieckiem”. Waśiszta powrócił do domu roniąc obfite łzy 
błogości, gdyż zrozumiał, że tego dnia osiągnął spełnienie.

Dorastanie

Zanim to nastąpiło, inna ważna rzecz zdarzyła się  
w chwili narodzin Ramy. Służąca Kauśalji przybiegła do 
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Daśarathy i przyniosła mu radosną nowinę o narodzinach 
syna. Król, przepełniony szczęściem pragnął ofiarować jej 
naszyjnik z drogich kamieni. Służąca odrzuciła ten dar 
prosząc: „Panie, pozwól mi pieścić i kołysać twoje dziecko”. 
Takie szlachetne myśli powstają u ludzi dzięki zasługom 
zdobytym w poprzednich wcieleniach.

Król Daśaratha opiekował się swoimi dziećmi z wielką 
miłością i przywiązaniem. Gdy synowie ukończyli pięć lat, 
odprawił im ceremonię upanajany5. Poprosił też mędrca 
Waśisztę, by podjął się ich nauczania. Zanim ukończy-
li dziesiąty rok życia, opanowali cztery Wedy. Faktycznie 
nie mając dziesięciu lat stali się mistrzami we wszystkich 
dziedzinach wiedzy: w naukach moralnych, świeckich i du-
chowych. Ta czwórka dzieci starała się zapewnić szczęście  
i pomyślność wszystkim ludziom.

Najważniejsza zdobyta przez nich nauka dotyczyła du-
cha, ponieważ wiedza duchowa jest wiedzą najwyższą. 
Wszystkie dziedziny świeckiej wiedzy są jak strumyki, 
podczas gdy wiedza duchowa jest niczym potężny ocean. 
Dzieci rozwijały także szlachetne cechy charakteru, cnoty 
i najwyższe zalety. Dzięki kultywowaniu tych wspaniałych 
cnót nie były skażone egoizmem.

Następnie opanowały sztuki walki: łucznictwo, włada-
nie mieczem i jazdę konną. Czterej bracia byli mistrzami 
w jeździe na koniach i na słoniach. Jeździli tak szybko, że 
ludzie z trudnością ich dostrzegali. To Kajkeji inicjowała 
Ramę w łucznictwo, gdyż sama była mistrzynią strzelania. 
Przekazywała mu swoje umiejętności z wielką miłością  
i oddaniem.

5  Upanajana - inicjacja duchowa, w tym inicjacja w mantrę Gajatri.
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Gdy chłopcy skończyli czternaście lat, Daśaratha posta-
nowił ich ożenić. W owych czasach chłopców tradycyjnie 
żeniono wcześnie, by ich uchronić od pokus. Z tej okazji 
król skonsultował się ze starcami i wybitnymi osobisto-
ściami, takimi jak Waśiszta.

Wtedy to wkroczył na scenę mędrzec Wiśwamitra. Da-
śaratha przywitał go z należytą czcią i z wielką uprzejmo-
ścią. Mędrzec Wiśwamitra najpierw pobłogosławił króla 
oraz wypytał o szczęście jego i poddanych. Gdy Daśaratha 
zapytał o powód tej wizyty, Wiśwamitra odpowiedział, że 
wyjaśni wszystko, jeśli król obieca spełnić jego życzenie. 
Gdy Daśaratha obiecał, że uszanuje słowa mędrca, Wiśwa-
mitra oznajmił, że król powinien wysłać swego syna Ramę, 
aby ochraniał jego jadżnię (ceremonię ofiarną). Usłyszaw-
szy słowa mędrca Daśaratha zaczął go błagać: „Mędrcze, 
mój syn Rama ma zaledwie czternaście lat. Jest delikatny 
i jeszcze nie mierzył się z żadnymi trudnościami. Nie mogę 
posłać mojego syna, by ochraniał twoją jadżnię”.

Wiśwamitra wpadł w gniew i powiedział: „Dałeś słowo,  
a teraz się z niego wycofujesz. To wielkie szaleństwo, ponie-
waż żaden z twoich nobliwych przodków do tej pory nie zła-
mał raz danego słowa. Członkowie rodu Ikszwaku zawsze 
byli prawdomówni, czyści i święci. Plamisz ich chwałę ła-
miąc daną mi obietnicę. Żadna zasługa nie przypada temu, 
kto nie dotrzymuje słowa, nawet jeśli dokonuje wielu szla-
chetnych czynów i składa ofiary. Odpowiednią karą za wy-
powiedzenie nieprawdy jest śmierć. Lepiej ponieść śmierć 
niż nie dotrzymać słowa”.

Daśaratha przeraził się słysząc słowa mędrca Wiśwa-
mitry. W tym momencie przybył Waśiszta. Zrozumiawszy, 
co się wydarzyło, powiedział do Daśarathy: „Królu, dla po-



39

3. Początek misji

tomków rodu Ikszwaku cofanie raz danego słowa nie jest 
właściwe. Nie obawiaj się o bezpieczeństwo Ramy. On jest 
ucieleśnieniem pomyślności – jest inkarnacją Pana Nara-
jany. Powinieneś wysłać go z Wiśwamitrą, aby ochraniał 
jego jadżnię”. Tak więc Daśaratha zgodził się wysłać Ramę 
z Wiśwamitrą. Lakszmana pragnął towarzyszyć Ramie, 
gdyż był jego wiernym odbiciem. Był jak jego cień. Podob-
nie Satrughna podążał wszędzie za Bharatą. A oto epizod, 
który ilustruje, jak bardzo Lakszmana i Satrughna byli 
przywiązani do Ramy i Bharaty.

Dwaj synowie Sumitry, Lakszmana i Satrughna, powi-
tali świat głośnym płaczem. Nie przestawali płakać nawet 
na chwilę. W tym samym czasie Rama i Bharata beztrosko 
spędzali czas w swoich kołyskach błogo się uśmiechając. 
Dzieci Sumitry wprawiały wszystkich w zdumienie swoim 
nieustannym płaczem. Sumitra daremnie starała się je za-
bawić, stosując różne fortele, podsuwając im zabawki i ko-
lorowe przedmioty. Król Daśaratha wezwał kilku lekarzy, by 
wyleczyli tę dziwną dolegliwość, jednak nic nie skutkowało. 
Matka Sumitra poprosiła więc o pomoc mędrca Waśisztę, 
który był jej ostatnią nadzieją. Sławny mędrzec medytował 
jakiś czas, a potem rzekł: „Matko, by ulżyć cierpieniom 
twych dzieci nie trzeba żadnego lekarstwa. Wystarczy, że 
położysz Lakszmanę u boku Ramy, a Satrughnę w kołysce 
Bharaty. Rama i Lakszmana są jedną amsą (częścią). Tak 
samo Bharata i Satrughna.

Sumitra zrobiła tak, jak jej polecił mędrzec i stwierdziła, 
że Lakszmana i Satrughna natychmiast przestali płakać. 
Chłopcy, którzy do tej chwili odmawiali przyjmowania mle-
ka, teraz zaczęli jeść i bawić się w kołysce. Zdziwiona tą 
nagłą zmianą ich zachowania, Sumitra poprosiła mędrca, 
by jej to wyjaśnił. Waśiszta odpowiedział: „Szlachetna mat-
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ko! Gałąź jest częścią drzewa. Ludzie są częścią Boga i nie 
mogą bez niego żyć. Ponieważ Lakszmana pochodzi z tego 
samego źródła co Rama, nie uspokoi się, dopóki nie połą-
czy się z nim. To samo dotyczy Satrughny. Nie może znieść 
rozłąki z Bharatą. Człowiek nie może żyć w oddzieleniu od 
absolutnego ‘ja’, które jest jego źródłem. Ryba nie może 
żyć bez wody, choćbyśmy nawet umieścili ją w złotym na-
czyniu wyłożonym drogimi kamieniami. Uspokoi się tylko  
w wodzie, a nie w złotym naczyniu, ponieważ woda jest jej 
źródłem życia. Tak samo indywidualne ‘ja’ nie zazna spo-
koju, zanim nie osiągnie swego źródła, ‘ja’ absolutnego”.

Chociaż wielu ludzi dysponuje władzą i bogactwem, to 
brak im spokoju umysłu z powodu oddzielenia od źródła, 
którym jest Bóg. Świat może dać nam chwilową radość, 
lecz by cieszyć się nieprzemijającym pokojem i błogością, 
musimy powrócić do źródła. Epizod z Lakszmaną i Satru-
ghną płaczącymi aż do chwili złączenia z Ramą i Bhara-
tą ilustruje najwyższą prawdę, że człowiek może znaleźć 
szczęście jedynie dzięki zjednoczeniu się z Wiekuistym. To 
pierwsza wielka lekcja, jakiej udziela nam Ramajana.

Wiśwamitra pocieszył Daśarathę, że ponieważ Rama jest 
inkarnacją Pana Narajany, nic złego nie może mu się przy-
darzyć. Następnie zapewnił go, że nie powinien martwić 
się rozstaniem, gdyż Rama jest Bogiem we własnej osobie. 
Tak oto starał się rozwiać spowijające króla chmury iluzji. 
Wkrótce jednak sam im uległ, gdy szedł z Ramą przez las.

Nastał wieczór, gdy mędrzec i dwaj bracia dotarli na 
brzeg rzeki Śaraju. Wiśwamitra powiedział: „Ramo i Laksz-
mano! Jesteście młodzi i nigdy nie widzieliście strasznych 
postaci demonów. Nauczę was dwóch mantr, Bala i Athi-
bala, aby chroniły was przed nimi”. Gdy już nauczył ich 
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mantr, pożałował swojej zuchwałości, by uczyć mantr tych, 
którzy sami są ucieleśnieniem boskości.

Misja rozpoczyna się

Następnego dnia Wiśwamitra w towarzystwie Ramy  
i Lakszmany udał się do Siddhaszramu uświęconego nie-
gdyś obecnością Pana Wamany, którym był sam Narajana 
narodzony w rodzie Kaśjapy. Gdy dotarli do aszramu, Wi-
śwamitra zwrócił się do Ramy: „Ramo, ten święty aszram 
nęka demonica Thataki, która ma siłę stu słoni. Będziesz 
musiał ją zabić”. Rama odparł: „Ukochany nauczycielu, nie 
chciałbym zabijać kobiety, jako że zabraniają tego święte 
pisma”. Wiśwamitra odpowiedział: „Można zabić kobiety, 
które popełniają okrutne, nieludzkie czyny. Nie grzeszymy 
pozbawiając życia kobietę, która jest przekleństwem dla 
świata”.

Wówczas Rama zacytował pismo święte: „Nikomu nie 
wolno zabić tego, kto jest przestraszony, kto śpi, kto jest 
pijany, lub otrzymał schronienie; nie wolno też zabić ko-
biety”. Wiśwamitra odpowiedział: „Chociaż święte pisma 
zabraniają zabijania kobiet, nie jest grzechem zgładzenie 
tej, która popełniła zbrodnię przeciw ludzkości”. Rama, 
wciąż jeszcze nie przekonany, zapytał: „Czy ktoś kiedyś za-
bił kobietę?”. Wtedy mędrzec odparł: „Indra osobiście za-
bił Mandharę, córkę Wiroczany, za sprowadzenie na ludzi 
wielkiego cierpienia. Indra uzasadnił swój czyn twierdząc, 
że Mandhara zasłużyła na śmierć. Wisznu zabił żonę mę-
drca Bharadwadży, ponieważ lubowała się w przemocy”.

Słuchając tych przykładów Rama zdecydował, by zabić 
Thataki. Zrozumiał, że szlachetnych i prawych niewiast 
nie można krzywdzić, lecz złe demonice, które popełniły 
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rozmaite zbrodnie, muszą zostać zgładzone. Gdy tak dys-
kutowali, usłyszeli ogłuszające odgłosy wydawane przez 
Thataki. Demonica zasypała ich gradem kamieni. Laksz-
mana powstrzymał je wypuszczając strzały. Wtedy demo-
nica spuściła na nich deszcz krwi i ognia. Rama odważnie 
starł się z nią i odparł atak. Na to Thataki przybrała od-
rażającą postać i zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Wówczas 
Rama zastosował technikę śabdabhedi. Dzięki temu strza-
ły, które wypuszczał, leciały w kierunku źródła dźwięku  
i trafiały w nie. Demonica natychmiast zwaliła się na zie-
mię. Po pewnym czasie ruszyli do ataku synowie Thataki, 
Marića i Subahu. Tak jak ich matka, zrzucili na Siddha-
szram deszcz ognia, krwi i kamieni. Wtedy Rama użył swej 
broni manasa astra, która odrzuciła Marićę na odległość 
stu mil. Następnie Rama skierował na Subahu agni astrę, 
powalając go natychmiast na ziemię. W końcu korzystając 
z waju astry przypuścił atak na towarzyszy Subahu, którzy 
natychmiast rozpłynęli się w powietrzu.

W końcu Siddhaszram odzyskał swój poprzedni stan ci-
szy i spokoju. Mieszkańców pustelni – mędrców, uczniów, 
kobiety i dzieci, ogarnęła niewypowiedziana radość. Mę-
drcy zgromadzili się przed Ramą i wysławiali go: „Ramo, 
doprawdy jesteś ucieleśnieniem Pana Narajany. Jesteś 
wszechwiedzący, wszechmocny i przenikasz wszystko. Je-
steś młody, a osiągnąłeś to, czego nikt wcześniej nie osią-
gnął”.

Następnie Wiśwamitra rozpoczął odprawianie jadżni. 
Ceremonia trwała pięć dni. Rama i Lakszmana, zgodnie ze 
złożoną obietnicą, nieustannie strzegli jadżni, okrążając oł-
tarz, nie śpiąc i nie jedząc. Gdy uroczystości dobiegły koń-
ca, Wiśwamitra poprosił Ramę i Lakszmanę, by udali się 
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na spoczynek, gdyż przez ostatnie pięć dni nie mieli nawet 
chwili wytchnienia.

Wtedy właśnie nadeszły wieści od króla Mithili, Dżana-
ki. Zwołał on spotkanie, na które zaprosił najdzielniejszych 
herosów Bharatu. Pragnął przekonać się, czy ktoś potrafi 
napiąć łuk Śiwy. Zwycięzca miał otrzymać w nagrodę rękę 
jego córki Sity. Wiśwamitra powiedział Ramie i Lakszma-
nie, że powinni udać się do Mithili i zaprezentować swoje 
umiejętności. Początkowo Rama nie był skory do podró-
ży, gdyż nie otrzymał na nią pozwolenia od ojca. Jednak 
Wiśwamitra przekonywał go: „Ramo, twój ojciec nakazał 
ci wykonywać moje polecenia i prosił cię, byś postępował 
zgodnie z moją wolą. Ponieważ chcę, abyś poszedł ze mną 
do Mithili, usłuchaj mnie”. Rama nie miał teraz innej moż-
liwości jak tylko podporządkować się Wiśwamitrze.

Podczas podróży do Mithili mędrzec Wiśwamitra, sam 
będąc mistrzem łucznictwa, podarował Ramie potężne 
strzały: gandakę, dharmadżę, dharmakę, wisznukulę, 
bhramaku i inne. Pustelnicy wraz z mieszkańcami aszra-
mu postanowili towarzyszyć Wiśwamitrze do samej Mithili, 
gdyż wiedzieli, że nie powróci on już nigdy do Siddhaszra-
mu. Gdy Wiśwamitra wyjeżdżał do Mithili, zwierzęta żyjące 
w pobliżu aszramu lały łzy, bo odnosił się do nich z wielkim 
współczuciem i bezgraniczną miłością. Ptaki i inne zwierzę-
ta podążały także za Ramą i Lakszmaną, gdyż były urzeczo-
ne tymi dwoma książętami z Ajodhji.

W czasie podróży Wiśwamitra opowiadał im historie mi-
janych po drodze aszramów. W końcu dotarli do pustelni 
Gautamy, gdzie żona Gautamy, Ahalja, leżała zamieniona 
w kamień pod wpływem klątwy rzuconej na nią przez męża. 
Rama, wcielenie Boga Narajany, wiedział o wszystkim, 
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lecz udawał, że nic nie wie. Gdy podszedł do niej, wibra-
cje emanujące z jego stóp wzbudziły w jej zastygłej postaci 
gwałtowną falę życia. Ahalja natychmiast rzuciła mu się do 
stóp i błagała go, by przebaczył jej i obdarzył swoją łaską. 
W tym momencie pojawił się mędrzec Gautama i przyjął 
oczyszczoną żonę. Wiedział bowiem, że Pan Rama przy-
będzie i uświęci jego aszram. Po uratowaniu Ahalji Rama  
i Lakszmana w towarzystwie Wiśwamitry, Gautamy i tłu-
mu innych mędrców ruszyli do Mithili.

Przybycie Ramy i Lakszmany, którzy poruszali się po uli-
cach Mithili jak młode lwiątka, wywołało sensację. Ludzie 
podziwiali dwóch przystojnych królewiczów i rozmawia-
li o nich. Król Dżanaka przyjął ich z wielką uprzejmością  
i otoczył serdeczną opieką. Przygotował dla nich wygodną  
i przestronną rezydencję. Rama udał, że jest zmęczony  
i poszedł się położyć. Oparł jedną nogę na drugiej i zaczął 
sobie masować stopy. W takiej pozycji zastał go mędrzec 
Narada, który przybył, aby zobaczyć Pana Narajanę w ludz-
kiej postaci. Widząc Boga masującego swoje stopy, powie-
dział: „Panie, czy jesteś zmęczony po tej długiej podróży?”. 
Na to Rama odparł: „Narado, czyż ja mogę być kiedykolwiek 
zmęczony? Nigdy. To ciało przybyło ze względu na was, nie 
dla mnie. Dzięki temu ciału mogę przynieść ratunek ludz-
kim dolegliwościom”.

Potęga iluzji

Bóg zstępuje na ziemię w ludzkiej postaci, by podtrzymać 
dharmę. Ze wszystkich istot żyjących na świecie jedynie 
człowiek zbacza z drogi dharmy. Gdy Bóg nakłada na siebie 
przebranie z ciała, ludzie zostają spowici zasłonami iluzji. 
Stają się ślepi na boskość Pana. Iluzja zakrywa ludziom oczy 
jak gruba zasłona i nie pozwala im dostrzec rzeczywistości. 
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Nawet Jaśoda i Wiśwamitra nie stanowili tu wyjątku, cho-
ciaż byli w bardzo bliskich i zażyłych relacjach z Bogiem.

Pewnego razu Balarama skarżył matce Jaśodzie, że jego 
brat Kriszna je błoto. Mały Kriszna wezwany przez Jaśodę 
odpowiedział zaskakująco: „Ukochana matko! Czyż jestem 
niemowlęciem, głupcem lub szaleńcem, by jeść błoto?”. 
Słowa te wyraźnie mówiły o boskości Kriszny, lecz bied-
na Jaśoda nie potrafiła pojąć głębi objawienia zawartego  
w tych słowach. Przeciwnie, rozkazała Krisznie otworzyć 
usta, by samej sprawdzić, czy jadł błoto. Mały Kriszna 
otworzył je szeroko. Ku swemu całkowitemu osłupieniu, 
Jaśoda zobaczyła w ustach Kriszny obracające się sfery 
niebieskie. Zawołała:

Czy to sen, czy czar rzucony przez magika?
Czy to prawda, czy fałsz?

Czy to jawa czy sen?
Czy to jestem ja, Jaśoda?

W tej chwili zrozumiała, że Kriszna naprawdę jest Bogiem. 
Jednak ta świadomość nie trwała długo. Gdy tylko Kriszna 
zamknął usta i stał przed nią z niewinną miną, przytuliła go 
do siebie, jak gdyby był zwykłym dzieckiem. Tak samo działo 
się z wielkimi mędrcami – Naradą i Wiśwamitrą.

Chociaż mędrzec Wiśwamitra stanowczo oświadczył 
Daśaracie, że jego syn Rama jest ucieleśnieniem Boga, to 
uczył Ramę mantr Bala i Athibala, jak gdyby był on zwy-
czajnym księciem. Nawet tak znakomity mędrzec jak Wi-
śwamitra nie uniknął czaru rzuconego przez maję (iluzję).

Złamanie łuku Śiwy

Tysiące mocnych mężczyzn wtaczało na dziedziniec im-
ponujący łuk Śiwy. Zebrało się tu wielu książąt z odległych 



 Seminaria Sai w Brindawanie 1996

46

rejonów Bharatu, by zdobyć rękę Sity. Bardziej byli spra-
gnieni jej ręki, niż pokazu siły. Jednak Rama i Lakszmana 
poszli tam ze zwykłego posłuszeństwa wobec Wiśwamitry, 
niczego nie oczekując. Książęta, jeden po drugim, próbo-
wali unieść łuk Śiwy, lecz wracali na swoje miejsca za-
wstydzeni. Nawet Rawana przybył tu, by podnieść i napiąć 
łuk, lecz upadł pod jego ciężarem ku swojemu wielkiemu 
upokorzeniu. Ten, którym rządzi ego, będzie z pewnością  
w życiu cierpiał. Gdy ludzie zaczęli się z niego głośno śmiać, 
Rawana poczuł się tak głęboko zraniony, jak gdyby stracił 
swoich dziesięć głów.

Wtedy, ku rozgoryczeniu i zdumieniu zebranych książąt, 
w stronę łuku spokojnym krokiem zaczął iść Rama. Poru-
szenie na dziedzińcu wzrosło jeszcze bardziej, gdy Rama, 
delikatny czternastoletni chłopiec, zbliżył się do łuku Śiwy. 
Było to zuchwalstwem ze strony młodzieńca ośmielić się 
unieść ten wyjątkowy łuk. Jednak gdy Rama błyskawicz-
nie chwycił go lewą ręką i uniósł, rozległy się gromkie bra-
wa. Gdy Rama nagiął łuk, by założyć cięciwę, broń pękła 
z ogłuszającym trzaskiem. Ludzie klaskali głośno i długo 
ciesząc się, że w końcu zjawił się ktoś odpowiedni, by otrzy-
mać rękę Sity. Wiśwamitra zapytał Ramę, czy gotów jest 
poślubić Sitę. Rama grzecznie odpowiedział, że nawet nie 
pomyślałby o małżeństwie, nie mając zgody rodziców. Co 
więcej, stwierdził, że bez ich pozwolenia nawet nie spojrzy 
na Sitę. W związku z tym, król Dżanaka natychmiast wy-
prawił posłańców na rydwanach, by przywieźli Daśarathę 
i jego świtę do Mithili. Ludzie radowali się na myśl o ślubie 
Ramy i Sity. Śpiewali wiele pieśni wyrażających pragnienie 
oglądania ich ślubu.

Tymczasem do Mithili przybył Daśaratha wraz z królo-
wymi, ministrami i wielką rzeszą innych osób. Król Dżana-
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ka przywitał ich bardzo uprzejmie i otoczył serdeczną opie-
ką. Przygotowania do wielkich uroczystości zostały ukoń-
czone. Rama, przepięknie przystrojony, został zaniesiony 
do specjalnie na tę okoliczność postawionej świątyni.

Zgodnie z hinduskimi zwyczajami, nowożeńcy powin-
ni nawzajem posypać sobie głowy garścią poświęconych 
ziaren. Ponieważ Rama i Sita pochodzili z królewskich ro-
dów, zdecydowano, że będą sypali drogocenne perły. Białe 
perły zalśniły pomarańczowym blaskiem, gdy znalazły się  
w pomalowanych na czerwono dłoniach Sity. Gdy upadły 
na biały turban Ramy, zajaśniały bielą. Gdy stoczyły się na 
błękitne ciało Ramy, zabłyszczały jak szafiry.

Małżeństwo Ramy i Sity było w rzeczywistości związkiem 
prakriti (natury) i paramatmy (najwyższej jaźni). Ponieważ 
Sita narodziła się z ziemi, posiadała jej magnetyczną siłę. 
To dlatego już w dzieciństwie mogła bez wysiłku unieść 
łuk Śiwy – był on również częścią prakriti. Pod wpływem 
siły magnetycznej łuk powoli unosił się w górę, gdy tylko 
Sita próbowała go podnieść. Ta sama siła podziałała, gdy 
łuk Śiwy próbował podnieść Rama. Ponieważ Rama sam 
był magnesem, nie miał trudności w podniesieniu łuku. 
Wszystko to było częścią boskiego dramatu odgrywanego 
dla dobra ludzkości. Ślub Ramy i Sity był przeprowadzo-
ny z imponującym rozmachem, a ludzie współzawodniczyli 
ze sobą w wyśpiewywaniu chwały i wspaniałości boskiego 
wesela.
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PRAKRITI POŚLUBIA PARAMATMĘ

Prawdomówność zyskuje szacunek i poważanie.
Człowiek prawdomówny  

żyje w szczęściu i wygodzie.
Nie ma nic bardziej wiecznego niż życie w prawdzie.

Oto prawda, jaką chcę wam przekazać.

Czy drzewo może poznać słodycz  
własnych owoców? 

Czy pnącze może radować się miodem  
ukrytym w jego kwiatach?

Czy świecki uczony może zaznać słodyczy  
nauk duchowych?

Czy kartka papieru może cieszyć się  
słodką mądrością, którą zawiera książka?

Ucieleśnienia miłości!

Są dwie drogi, którymi można podążać w życiu: droga 
prawritti (zewnętrznego świata) i droga niwritti (wewnętrz-
na). Ludzie uważają, że zjawiska materialne, które postrze-
gają i przyjmują z radością, należą do królestwa prawritti  
i że wszystko, co wznosi się ponad nie – w tym to, co bło-
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gie i nieśmiertelne – należy do niwritti. W rzeczywistości 
jedne i drugie pochodzą z tego samego źródła, więc są tym 
samym. Zewnętrzne skłonności nie są niczym innym, jak 
oddźwiękiem i odbiciem uczuć pochodzących z wnętrza.

Jak to się dzieje, że człowiek nie jest w stanie uwolnić się 
z pęt prawritti i podążać ścieżką niwritti? Powodem tego są 
skłonności zgromadzone w ciągu wielu przeszłych wcieleń. 
Nikt nie może nagle, ni stąd ni z owąd, wskoczyć na ścieżkę 
niwritti. Zmiana ścieżki powinna odbywać się stopniowo  
i konsekwentnie.

Zaślubiny Sity

Uroczystości ślubne w Mithili trwały cztery dni. Choć 
takie rytuały zdają się mieć charakter czysto materialny, 
mają one jednak głębokie duchowe znaczenie. W pierw-
szym dniu drużyna pana młodego wraz z panditami i ka-
płanami udała się do domu panny młodej, by doręczyć za-
proszenie na ślub. Tego samego dnia przyjaciółki panny 
młodej i kobiety zamężne (sumangali) poszły w tym samym 
celu do rezydencji pana młodego.

Drugiego dnia zostały głośno odczytane dzieje dynastii, 
do których należeli narzeczeni i oddano hołd ich czcigod-
nym przodkom. Wymieniono imiona wielkich królów, któ-
rzy przyczynili się do chwały Kośali i Mithili. Przypomniano 
ich zasługi. Wspomniano najwspanialszych władców czczo-
nych w rodzie Ikszwaku i sławiono ich cnoty. Podobnie 
odczytano imiona wybitnych władców królestwa Widehy, 
począwszy od króla Nimi, który był założycielem wielkiego 
miasta Mithila. Te rytuały niosą przesłanie, że wdzięczność 
jest ważnym elementem życia i należy ją okazać wszystkim, 
którzy przyczynili się do chwały rodu i kraju.
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Trzeciego dnia dokonano wielkich aktów dobroczyn-
nych. Pięknie udekorowane krowy i konie przykryte zło-
conymi płótnami rozdano tym, którzy na nie zasługiwali. 
Dar z krów ma doniosłą wagę, ponieważ krowa jest jedną 
z czterech matek człowieka, którymi są: dehamata (mat-
ka ciała), gomata (matka krowa), bhumata (matka Ziemia)  
i wedamata (matka Weda).

Czwartego dnia miał miejsce rytuał kanjadana. Dża-
naka przyprowadził swoją córkę Sitę, której towarzyszyły 
Urmila, Mandawi i Śrutakirti. Te trzy ostatnie kobiety były 
córkami braci Dżanaki, Saki i Kuśadhwadży. Urmila była 
córką Saki, a Mandawi i Śrutakirti były córkami Kuśa-
dhwadży. W tym samym czasie Daśaratha przyprowadził 
swoich czterech synów. Podniesiono zasłonę oddzielającą 
narzeczonych.

Rama patrzył na wszystkich, tylko nie na Sitę. Zauważył 
to Dżanaka i powiedział do Ramy: „Mama puthri idam Sita 
– to jest moja córka Sita”. Rama odparł: „Jeszcze nie zwią-
załem nici małżeńskiej (mangala sutry). To grzech spoglą-
dać na kobietę przed jej poślubieniem. Nie chcę przynieść 
ujmy wielkiemu rodowi Ikszwaku moim niewłaściwym za-
chowaniem”. To oświadczenie Ramy dowodzi, że był on 
ucieleśnieniem dharmy. Rama przestrzegał zasady: jedna 
żona, jedno słowo, jedna strzała. Gdy kapłani zaintonowali 
mantry, a muzycy zaczęli grać na swoich instrumentach, 
Rama zawiązał mangala sutrę na szyi Sity.

Nastąpiła chwila, kiedy państwo młodzi mieli założyć 
sobie wieńce na szyje. Rama był o wiele wyższy od Sity, 
więc Sita nie mogła tak wysoko sięgnąć, by zawiesić kwiaty 
na szyi Ramy. Stała więc w milczeniu z girlandą w ręce. 
Wówczas Rama skinął na Lakszmanę. Jedynie Lakszmana 



 Seminaria Sai w Brindawanie 1996

52

zrozumiał znaczenie tego gestu, gdyż był nadzwyczaj inteli-
gentny. Odpowiedział innym znakiem, że nie może spełnić 
życzenia Ramy. Zatem Rama przypomniał mu gestem, że 
jest on Adiseszą (wężem, na którego zwojach spoczywa Pan 
Narajana), niechaj więc uniesie ziemię pod stopami Sity. 
Lakszmana dał odpowiedź, że jeśli to zrobi, ziemia podnie-
sie się również pod nimi. Rama nie chciał pochylić głowy 
przed Sitą, gdyż ślubował, że nie skłoni głowy przed żad-
ną kobietą. Był jednak gotów pochylić głowę przed swoimi 
wielbicielami. W tej sytuacji Lakszmana, zawsze bardzo 
zaradny, padł do stóp Ramy. Rama schylił się, by go pod-
nieść, a Sita natychmiast skorzystała z okazji i szybko za-
wiesiła girlandę na szyi Ramy! Następnie cztery młode pary 
okrążyły święty ogień.

Boskie objawienia

Służąca podała teraz Sicie naczynie napełnione wodą 
z rzeki Śaraju, by mogła umyć Ramie stopy. Sita wahała 
się, czy to zrobić, gdyż obawiała się, że jej złote bransoletki 
mogą zamienić się w kobiety, podobnie jak to się zdarzyło 
zaklętej w kamień Ahalji. Zbudziła się ona jako osoba pełna 
życia, gdy tylko dotknęły ją stopy Ramy! Lakszmana, który 
potrafił odczytać te myśli, wytarł ręcznikiem nogi Ramy. 
Potem poprosił Sitę, by umyła je wodą z rzeki Śaraju. Sita 
wykonała to, a potem skropiła tą wodą swoją głowę.

Podczas ceremonii kanjadany (ofiarowania córki [kanja] 
jako daru [dana]) Dżanaka, zgodnie z zaleceniem świętych 
pism, powiedział: „Daję ci w darze moją córkę”. Pan mło-
dy miał na to odpowiedzieć: „Przyjmuję twoją córkę”. Lecz 
Rama trwał w milczeniu, nie mówiąc ani słowa. Prowadzący 
obrządek kapłan powiedział: „Ramo, szczęśliwa chwila za-
raz minie. Pośpiesz się i powiedz: „Przyjmuję twoją córkę”. 
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Rama odparł: „W rodzie Ikszwaku nigdy nie przyjmowano 
darów. Ponieważ użyłeś słowa ‘dana’ przed słowem ‘kanja’, 
nie mogę jej przyjąć. W rodzie Ikszwaku tylko rozdaje się 
dary dobroczynne, lecz nigdy ich się nie przyjmuje. Jeśli 
nie wypowiesz słowa ‘dana’ jestem gotów ją przyjąć”. Dża-
naka zrozumiał intencje Ramy i pominął ten wyraz. Wtedy 
Rama powiedział: „Przyjmuję twoją córkę”.

Zgodnie z indyjską tradycją pan młody powinien złożyć 
takie oto przyrzeczenie: „Artheća, kameća, dharmeća, na-
athi karmi – zadowolę ją pod względem dostatku, pragnień 
i prawości”. Rama odmówił takiej przysięgi, gdyż wierzył, 
że należy być gotowym na wyrzeczenie się życiowej part-
nerki, gdyby małżonka stanęła między nim a jego podda-
nymi. Ślubował więc: „Najważniejsze jest dla mnie dobro 
moich poddanych. Jeśli odkryję, że moja żona uraża miesz-
kańców królestwa – wyrzeknę się jej”.

Tak oto Rama ustanowił wysokie wymagania dla spra-
wujących władzę. Władcy w tamtych czasach zważali na 
każde wypowiedziane słowo, gdyż nigdy nie cofali przyrze-
czeń.

Odejście Wiśwamitry

W tym czasie podszedł do nich Wiśwamitra i rzekł: 
„Ramo, Lakszmano! Daję wam moje ostatnie błogosła-
wieństwo, gdyż teraz wracam w Himalaje. Misja, dla której 
przyszedłem na świat, została wypełniona. Czekałem tylko, 
by zobaczyć ślub prakriti i paramatmy. Byłem narzędziem  
w doprowadzeniu do małżeństwa między Panem Narajaną 
a Lakszmi. Najwyższy już czas porzucić to ciało, dlatego 
idę w góry”. Wszyscy poczuli oszołomienie i smutek słysząc 
te słowa. Wiśwamitra odegrał zasadniczą rolę na początku 
historii Ramy. Przed odejściem ofiarował Ramie całe swoje 
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potężne uzbrojenie mówiąc: „Jesteś pierwotnym źródłem 
wszelkiego oręża. Zwracam ci je. Dobrobyt i pomyślność 
świata zależą od ciebie. Oto dlaczego przekazuję tę broń  
w twoje ręce”. Daśaratha, lejąc obfite łzy, powiedział: „Mę-
drcze Wiśwamitro, nigdy nie zapomnę, ile dobra wyświad-
czyłeś mojemu synowi. Zawsze będę ci za to wdzięczny”. 
Wszyscy zgromadzeni oddali hołd Wiśwamitrze. Następnie 
mędrzec pocieszył płaczących i wyruszył w Himalaje. Nigdy 
więcej nie pojawił się na kartach Ramajany.

Wszystkie przygotowania do powrotu do Ajodhji zostały 
zakończone, lecz Mandawi i Śrutakirti nie chciały wyjechać 
w wyznaczonym dniu. Śrutakirti, mistrzyni w odczytywa-
niu znaków, czuła, że wróżby na ten dzień są niepomyślne. 
Siostry nie mogły jednak tego głośno powiedzieć. Oświad-
czyły zatem, że dołączą do orszaku później. Jednak Daśa-
ratha nie chciał się na to zgodzić i nalegał, by były gotowe 
do podróży. Urmila, usłyszawszy od Mandawi o przyczynie 
wahania, zwierzyła się Sicie, że jest to pechowy dzień na 
rozpoczęcie podróży. Sita odpowiedziała jej na to: „Czym 
się martwisz, gdy sam Bóg jedzie z nami? Pan Rama jest 
ucieleśnieniem czasu. Gdy on jest tutaj, nie musimy cze-
kać na odpowiednią chwilę. Rama zaopiekuje się nami, 
gdyby cokolwiek złego zdarzyło się w drodze”.

Rozpoczęła się podróż powrotna do Ajodhji. Mieszkańcy 
Mithili pogrążyli się w głębokim smutku. Nawet król Dża-
naka, chociaż był wielkim mistrzem karmajogi6, ronił łzy. 
Jego poddani byli wstrząśnięci widząc go, gdy płacze, gdyż 
Dżanaka był całkowicie wolny od przywiązań. Dżanaka wy-
jaśnił: „Moje łzy nie są łzami smutku. Doprawdy, są to łzy 
błogości”.

6  Karmajoga - bezinteresowne działanie.
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Dżanaka wysłał wielką ilość rydwanów, koni i słoni za 
czwórką nowo zaślubionych par. W pewnej chwili podróżni 
usłyszeli głośny rozkaz: „Stójcie!”. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich obecnych, pojawił się przed nimi Paraśurama i rzekł 
do Ramy: „Ramo! Słyszałem, że złamałeś łuk Śiwy. Nie miał 
on wielkiego znaczenia i nie było trudno unieść go. Jeśli 
rzeczywiście jesteś silny, zniszcz mój oręż”. Mówiąc to ci-
snął swój łuk pod nogi Ramy. Rama spokojnie podniósł go 
i złamał. W tej samej chwili Paraśurama upadł mu do stóp.

Ludzie posiadają wypaczone pojęcie o Paraśuramie. 
Opisują go jako egoistycznego mędrca marzącego o walce  
z Ramą. Paraśurama przybył na spotkanie zgodnie z boską 
wolą, by oddać Ramie jedną z szesnastu mocy (kala), którą 
posiadał. Purnawatar7 dysponuje wszystkimi szesnastoma 
potęgami. Pan Rama posiadał dwanaście rodzajów mocy, 
a jego bracia mieli trzy. Ostatnią z nich miał Paraśurama. 
Kłaniając się Ramie przekazał mu ją. Karawana ponownie 
ruszyła w stronę Ajodhji. Czekało tam na nich wspania-
łe powitanie. Ludzie śpiewali i tańczyli. Odprawiali ara-
thi książętom i ich żonom. Panowała powszechna radość  
i uniesienie. Świętowanie trwało pełnych dziesięć dni.

Przez dwanaście lat Rama i Lakszmana pomagali ojcu 
rządzić krajem. Ku wielkiej radości mieszkańców królestwa 
ich zachowanie było w najwyższym stopniu godne naślado-
wania.

Królewska decyzja

Pewnej nocy Daśaratha poczuł pragnienie i chciał napić 
się wody. Gdy podnosił dzban spostrzegł, że drży mu ręka. 
Uświadomił sobie, że nie jest już tak silny jak dawniej. 
Ogarnęło go przygnębienie i pomyślał, że będąc słabym nie 
7  Purnawatar - awatar dysponujący pełnią boskich mocy.
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jest godny, by dalej rządzić królestwem. Ta myśl zaniepo-
koiła go i nie dała mu spać do rana. Daśaratha zrozumiał, 
że się zestarzał, a sumienie podpowiadało mu, że nie jest 
już zdolny do rządzenia. Zdecydował wtedy, że przekaże 
królestwo godnemu następcy. O świcie zebrał ministrów, 
by wspólnie wybrać przyszłego władcę Ajodhji. Jakże nie-
zwykle wielkoduszne i szlachetne było zachowanie Daśa-
rathy! Jego postępowanie kontrastuje z postępowaniem 
wielu współczesnych polityków, którzy mimo wielu widocz-
nych objawów niemocy kurczowo trzymają się władzy.

Na spotkaniu zdecydowano, że najstarszy syn Daśara-
thy, Rama, będzie godnym spadkobiercą tronu Ajodhji. Był 
utalentowany, kompetentny, wzorowy i wykształcony. Pod-
danych ogromnie ucieszyło, że Rama zostanie ich władcą. 
Bardzo go kochali i nazywali Prija darszana (słodki widok). 
Pragnęli by rządził nimi, gdyż był ucieleśnieniem miłości. 
By z całą okazałością uczcić nadchodzące wspaniałe wyda-
rzenie, przedsięwzięto przygotowania na wielką skalę.

Podstęp Manthary

Manthara, służąca królowej Kajkeji, była zdruzgotana 
wiadomością, że Rama zostanie ukoronowany na króla 
Ajodhji. Żywiła do niego urazę od dnia, gdy uderzył ją pił-
ką. Tak się zdarzyło, że Manthara znalazła się na boisku, 
na którym grali czterej bracia. Piłka, którą kopnął Rama 
poleciała prosto w kierunku Manthary i trafiła ją w plecy. 
Manthara aż podskoczyła. Wszyscy bracia, za wyjątkiem 
Ramy, wybuchnęli śmiechem. Manthara poczuła się głę-
boko upokorzona i od tego dnia chowała w sercu urazę do 
Ramy. Gdy usłyszała o zbliżającej się koronacji, poczuła 
wściekłość i w desperacji szukała jakiegoś rozwiązania. 
Złość (krodha) Manthary i pragnienie (kama) Śurpanaki są 
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przyczyną całej Ramajany. Złość Manthary wysłała Ramę 
do lasu, a pragnienie Śurpanaki rzuciło Sitę na Lankę.

Bezduszna Manthara poszła do królowej Kajkeji i prze-
kazała jej nowiny. Królowa uradowała się, że tak bardzo 
drogi jej sercu Rama zostanie rankiem ukoronowany na 
króla.

Mantharę ogarnęła furia, gdy królowa Kajkeji, za przy-
niesienie wieści o koronacji Ramy, obdarowała ją naszyjni-
kiem z pereł. Cisnęła go w kąt, bo nie mogła znieść myśli, 
że ten, który ją kiedyś upokorzył, zostanie władcą Ajodhji. 
Rozpalona gniewem, zaczęła zatruwać umysł Kajkeji, mimo 
że królowa żywiła głęboką miłość do Ramy. Gniew wyrzą-
dza niewysłowione szkody.

Gdy człowieka ogarnia złość,
nie może dobrze wykonać żadnej pracy.
Popełnia grzech i doznaje upokorzenia.

Złość niweczy reputację
i oddziela od tych, którzy są bliscy i drodzy.

W końcu Manthara dopięła swego i wpłynęła na królo-
wą. Spowodowała, że Rama, Lakszmana i Sita opuścili Ajo-
dhję. Godzina, w której Rama miał zostać ukoronowany na 
króla, stała się godziną jego odejścia z miasta.

Niektórzy sądzą, że moment wyznaczony na koronację 
nie był czasem pomyślnym i że to było przyczyną odejścia 
Ramy. Jest to błędna koncepcja. Godzina koronacji zosta-
ła ustalona przez samego oświeconego mędrca Waśisztę. 
Wszystko, co doprowadziło do odejścia z Ajodhji, było wolą 
Ramy. Rama od dawna przygotowywał umysł Kajkeji do 
tej chwili, gdyż był z nią bardzo związany. Pewnego dnia  
w czasie rozmowy powiedział do niej: „Matko, przygotuj się 
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na moje odejście do dżungli. Muszę tam się udać, by znisz-
czyć demony. Możesz z tego powodu zyskać złą reputację, 
lecz pozostań silna. Zażądaj od ojca, by koronował na króla 
Bharatę i abym ja został zesłany do lasu”. Taka zażyłość  
i zrozumienie łączyło królową Kajkeji i Ramę. Kajkeji była 
ucieleśnieniem cnoty. Ramę kochała bardziej niż własnego 
syna Bharatę.

W końcu nadszedł moment opuszczenia Ajodhji przez 
Ramę. Rama promieniował radością, chociaż godzina jego 
koronacji stała się godziną odejścia do lasu. Rama mógł 
tak się zachować, gdyż nie był zwykłym człowiekiem, lecz 
ucieleśnieniem boskości. Kauśalja nie potrafiła przyjąć tej 
smutnej wiadomości z takim spokojem jak Rama. Powie-
działa: „Ramo, nigdy, nawet w najczarniejszych snach nie 
przypuszczałam, że mógłbyś odejść do lasu. Ale przezna-
czenie musi się wypełnić. Dla ciebie las stanie się Ajodhją, 
ale dla mnie Ajodhja będzie lasem. Wykonaj swoje zadanie 
pomyślnie i wracaj do domu”.

Podróż do lasu

Gdy Rama odchodził, przyłączył się do niego Lakszma-
na, który nie potrafił żyć bez Ramy. Rozdzielenie Ramy  
i Lakszmany było nie do pomyślenia, ponieważ Lakszma-
na był inkarnacją węża Adiseszy, na którym spoczywa Pan 
Narajana. Lakszmana wyruszył z Ramą nikogo o tym nie 
uprzedzając. Po prostu powiedział do Ramy: „Ramo, przy-
szedłem na ten świat, aby ci służyć. Bez ciebie nie przeżyję 
nawet jednej chwili”. Rama znał serce Lakszmany i dla-
tego pozwolił mu sobie towarzyszyć. W tym czasie ludzie 
dowiedzieli się o wygnaniu Ramy. Pogrążyli się w niewypo-
wiedzianej żałości i z rozdzierającym serce płaczem wołali: 
„Nie możemy żyć bez Ramy. Lepiej nam będzie umrzeć niż 
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żyć, bo nie zniesiemy udręki rozstania”. Rama pocieszył ich 
i ruszył w drogę. W opuszczonej Ajodhji Daśaratha zmarł z 
tęsknoty za Ramą.

W czasie, gdy Rama udawał się na wygnanie, Bharata i 
Satrughna bawili w królestwie Kekaja, zabrani tam przez 
ich wuja. Mędrzec Waśiszta, najwyższy kapłan, wysłał do 
nich wiadomość, aby natychmiast wracali do Ajodhji. Nic 
nie wspomniał o śmierci Daśarathy. Choć pędzili na ry-
dwanach, powrotna podróż zabrała im piętnaście dni. Byli 
wstrząśnięci, gdy zobaczyli pozbawione blasku oblicze Ajo-
dhji. Ptaki i zwierzęta zwieszały smutnie głowy i płakały  
z rozpaczy. Psy włóczyły się po drogach głośno wyjąc. Bha-
rata zatrzymał rydwan przed pałacem Kajkeji i wbiegł do 
środka. Przeraził się wyglądem swej matki. Kajkeji powie-
działa Bharacie, że Daśaratha nie żyje i że na niego spada 
obowiązek odprawienia uroczystości pogrzebowych. Bha-
rata zasmucił się, że zabrakło mu szczęścia, by zobaczyć 
się z ojcem przed śmiercią. Pocieszał się myślą, że przy-
najmniej Rama i Lakszmana zasłużyli na szczęście, by być  
z nim w jego ostatniej godzinie.

Bharata – wzorowy brat

Następnie Bharata pobiegł do rezydencji matki Kauśalji. 
Dowiedział się od królowej o ciągu zdarzeń, które doprowa-
dziły do odejścia Ramy, Lakszmany i Sity z Ajodhji. Jego 
smutek z powodu śmierci ojca zszedł na dalszy plan, gdy 
usłyszał jeszcze smutniejszą wiadomość o odejściu Ramy. 
Następnie smutek ten zamienił się w furię, gdy królowa po-
wiedziała, że Rama opuścił miasto na polecenie Daśara-
thy. Ogarnięty rozpaczą i wściekłością, Bharata odmówił 
wykonania obrzędów pogrzebowych. Postanowił udać się 
do lasu i sprowadzić Ramę z powrotem. Jednak mędrzec 
Waśiszta zdołał go uspokoić i przekonać, że jego obowiąz-



 Seminaria Sai w Brindawanie 1996

60

kiem jest oddać ojcu ostatnią posługę. Ostatecznie Bhara-
ta spełnił ostatnią posługę należną ciału ojca, które przez 
piętnaście dni spoczywało w oleju.

Teraz Bharata postanowił sprowadzić Ramę do Ajodhji. 
W towarzystwie matek, ministrów i królewskiej świty wy-
ruszył do dżungli. Pojechała z nim nawet Manthara. Świę-
ty Tjagaradża złożył hołd Bharacie, opisując go jako osobę 
„inteligentną”. Święty śpiewał tak: 

Czyż małpa mogłaby przeskoczyć ocean?
Czy bogini Lakszmi mogłaby cię czcić,  

a Lakszmana wielbić?
Czy oddawałby ci hołd inteligentny Bharata,

gdybyś zaiste nie był boski?

Bharata podążał śladem rydwanu Ramy. Głęboko w lesie 
zobaczyli krążące stada ptaków. Widząc je Bharata pomy-
ślał, że w pobliżu musi być jakaś woda, gdyż zwykle wokół 
niej zbierają się chmary ptactwa. Doszedł również do wnio-
sku, że Rama nie może przebywać daleko, gdyż i on potrze-
bował wody. Długa procesja ludzi, żołnierzy, koni i słoni 
podążająca za Bharatą wywoływała zamieszanie i wzbijała 
wysoko w niebo chmury kurzu. Tymczasem Lakszmana, 
ciekaw źródła tego zgiełku, wspiął się na czubek drzewa. 
Wtedy odkrył, że oto nadchodzi Bharata z armią i miesz-
kańcami Ajodhji. A ponieważ był inkarnacją Adiseszy, węża 
o tysiącu głowach, wybuchnął gniewem i krzyknął: „Ramo, 
nadchodzi Bharata, by wygnać nas jeszcze głębiej w las! 
Zabrał ze sobą wojsko, by walczyć z nami”. Rama uśmiech-
nął się do Lakszmany i powiedział: „Lakszmano, choć spę-
dziłeś tyle czasu z Bharatą, nie zrozumiałeś go. Bharata 
jest ucieleśnieniem pokoju i kocha mnie głęboko. Nie żyw 
do niego żadnych złych uczuć. Poczekaj, a sam zobaczysz”.
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Bharata podbiegł do Ramy i padł mu do stóp. Jęczał  
i szlochał prosząc o przebaczenie wszystkiego, co się stało. 
Rama objął swojego brata i powiedział: „Bharato, czy mat-
ka i ojciec mają się dobrze? Czy wszyscy w domu są bez-
pieczni?”. Niewierni Tomasze wątpiliby: „Jeśli Rama rze-
czywiście był Bogiem, to dlaczego pytał o pomyślność ojca, 
skoro Daśaratha już nie żył?”. W tym miejscu musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że awatar, przybrawszy ludzką postać, 
zachowuje się jak człowiek. Zarazem jego postępowanie 
jest doskonałym przykładem, tak aby ludzkość mogła się 
od niego uczyć.

Gdy Bharata opowiedział o śmierci Daśarathy, Rama 
i jego bracia udali się nad rzekę Śaraju, by złożyć ofiarę. 
Potem Bharata błagał Ramę, by wrócił do Ajodhji i rządził 
królestwem. Jednak Rama odmówił, ponieważ nigdy nie 
złamałby danego ojcu słowa. Bharata zapowiedział więc, 
że opuści Ajodhję, gdyż bez Ramy stała się ona jak leśny 
ostęp. Oświadczył, że położy na tronie sandały Ramy,  
a sam zamieszka w leżącej w pobliżu stolicy wiosce Nandi-
gramie. Stamtąd będzie kierował sprawami państwa i tam 
przez czternaście lat będzie oczekiwał powrotu Ramy. Je-
śli do tego czasu Rama nie powróci, dokona samospalenia. 
Rama polecił Bharacie sprawiedliwie rządzić królestwem  
i obiecał, że na pewno wróci do Ajodhji z upływem wyzna-
czonego terminu. Pocieszony przez Ramę Bharata wyru-
szył z ciężkim sercem do Nandigramy. Wszyscy bracia byli 
bezwarunkowo posłuszni Ramie. Jego słowo było dla nich 
rozkazem.

Pewnego dnia Rama poprosił Lakszmanę, aby zbudował 
chatę na górze Czitrakuta. Lakszmana poprosił Ramę, by 
wybrał miejsce. Rama odparł: „Lakszmano! Zbuduj chatę 
tam, gdzie chcesz”. Lakszmanie słowa Ramy odjęły mowę 
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i zadały głęboki ból. Gdy Sita spytała go o powód smutku, 
Lakszmana odparł: „Nie posiadam własnej woli. Życzenie 
Ramy jest moim pragnieniem. Jaki grzech popełniłem, by 
zasłużyć na takie słowa z ust Ramy?”. Rozumiejąc uczucia 
brata, Rama poprosił: „Lakszmano! Wybacz, że cię zrani-
łem. Zbuduj chatę tutaj, w tym miejscu”.

Ramajana pokazuje nam, jak należy postępować w świe-
cie, w społeczeństwie i w rodzinie. Rama stanowi przykład 
idealnego brata, idealnego syna, idealnego męża i idealne-
go władcy. W czasach owładniętych chaosem i niepokojem 
jest to przykład bezcenny. Żyjemy w czasie, kiedy brak 
zrozumienia dzieli męża i żonę, ojca i syna, nauczyciela  
i ucznia, rządzących i obywateli. Lekarstwem na to wszyst-
ko jest podążanie za ideałem ustanowionym przez Ramę.
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UPROWADZENIE SITY

To, o czym myślimy, że nie istnieje,  
tak naprawdę istnieje.

To, co uważamy za istniejące,  
faktycznie nie istnieje.

Jedynie Bóg zawsze istnieje. 
To świat nie istnieje.

Uczniowie i studenci, ucieleśnienia miłości!

Ludzkie życie jest najbardziej wzniosłe i święte. Człowiek 
przewyższa wszystkie stworzenia zamieszkujące ziemię nie 
tylko pod względem swojego znakomitego intelektu, lecz 
dzięki świętości, którą posiada. Jest wyposażony w wiele 
zdolności i talentów. Niestety, ludzie marnują swoje ży-
cie niewłaściwie posługując się danymi im możliwościami. 
Są dwie drogi stojące otworem przed człowiekiem: droga 
szczęścia (srejo marga) i droga przyjemności (prejo marga). 
Droga szczęścia jest drogą życia wewnętrznego, natomiast 
droga przyjemności to droga życia zewnętrznego.
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W czasie pobytu na górze Czitrakuta Rama wiele dys-
kutował z mędrcami i prorokami. Rozmówcy, którzy nie-
cierpliwie oczekiwali na spotkanie z Bogiem, dobrze wyko-
rzystywali sposobność i omawiali z nim takie zagadnienia 
jak prawritti, niwritti, sreja, preja etc. Jednak pogodna at-
mosfera na górze Czitrakuta wkrótce ustąpiła miejsca nie-
pokojowi i wzburzeniu. Gdy demony wyczuły potęgującą 
się aktywność duchową, zwielokrotniły swoje ataki na mę-
drców i zaniepokoiły ich. Mędrcy zapragnęli opuścić górę  
i znaleźć bezpieczniejsze miejsce. Jeden z nich, wiekowy 
mędrzec, zwrócił się do Ramy takimi słowami: „Ramo! Nie-
godziwość demonów wzrasta z każdym dniem. One coraz 
bardziej przeszkadzają aspirantom duchowym, dlatego 
chcą oni opuścić to miejsce. Lepiej żebyś tu nie mieszkał, 
gdyż masz rodzinę. Chociaż posiadasz ogromną moc, życie 
tutaj może okazać się niebezpieczne”. Po wspólnej nara-
dzie postanowili przenieść się do Dandakaranji pokrytej 
gęstymi lasami.

Rama w Dandakaranji

 Gdy tylko zamieszkali w lasach Dandakaranji, pojawiły 
się kłopoty. Pewnego dnia demon Wiradha porwał Sitę i nie 
chciał jej wypuścić. Straszył Ramę i Lakszmanę okropnymi 
konsekwencjami, gdyby próbowali mu ją odebrać. Nie zwa-
żając na to Rama i Lakszmana zaatakowali go. Rozwście-
czony demon chwycił jedną ręką Ramę, a drugą Lakszmanę 
i zaczął uciekać. Widząc to Sita zapłakała nad swoim złym 
losem i błagała Wiradhę, by ją również zabrał ze sobą. Wte-
dy Rama i Lakszmana odcięli demonowi ręce chcąc go za-
bić, lecz mimo to on nie mógł umrzeć. Powiedział do Ramy: 
„Nie możesz mnie zgładzić, bo chroni mnie pewien akt ła-
ski. Musisz wykopać dół i zasypać mnie ziemią”. Następnie 
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dodał: „Niedaleko stąd jest pustelnia, w której dzień i noc 
czeka na ciebie mędrzec Śarabhanga”.

Rama w towarzystwie Sity i Lakszmany udał się do pu-
stelni. Śarabhanga na widok Ramy wpadł w ekstazę. Po-
wiedział: „Ramo! Dzisiaj osiągnąłem spełnienie życia. Nie 
potrzebuję już dłużej żyć. Wielokrotnie byłem bliski porzu-
cenia ciała, lecz powstrzymywała mnie myśl, że pewnego 
dnia przybędzie do lasu Pan Narajana. Chciałem dożyć 
tego dnia i ujrzeć Boga w ludzkiej postaci. Dzisiaj zoba-
czyłem Boga. Proszę, poczekaj chwilę”. Wypowiedziawszy 
te słowa w obecności Ramy zbudował stos pogrzebowy  
i wszedł w płomienie pozdrawiając Ramę, Lakszmanę i Sitę 
po raz ostatni. Znad języków ognia uniósł się Thumburu, 
niebiański muzyk, który z powodu klątwy żył jako Śara-
bhanga. Thumburu poradził Ramie i Lakszmanie, by udali 
się do aszramu czcigodnego mędrca Agastji, gdzie otrzyma-
ją pomoc.

Zatem bracia wraz z Sitą poszli do aszramu mędrca Aga-
stji, który skierował ich do miejsca zwanego Pańczawati, 
położonego u brzegu rzeki Godawari. Agastja dodał, że pa-
nuje tam łagodny klimat, a owoce i jadalne korzenie rosną 
tam w obfitości. Mędrzec skierował ich tam rozmyślnie, aby 
mogło dojść do porwania Sity, co miało odegrać kluczową 
rolę w zgładzeniu demonów. Nie zatrzymał ich w swoim 
aszramie, gdyż tam Sita nie mogłaby zostać porwana.

Rada Sity

Trójka wygnańców rozpoczęła życie w Pańczawati. Sita 
nie była tu szczęśliwa, gdyż niemal każdego dnia Rama  
i Lakszmana oddawali się przemocy. Kiedyś, gdy Lakszma-
na wyruszył na poszukiwanie owoców i bulw, Sita pode-
szła do Ramy i rzekła: „Panie, ci, którzy mają pragnienia, 
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popełniają trzy rodzaje zła: mówią nieprawdę, oglądają się 
za obcymi kobietami i stosują przemoc. Niewątpliwie ty je-
steś wolny od dwóch pierwszych wad. Jestem przekonana, 
że nigdy nie kłamiesz, gdyż jesteś ucieleśnieniem prawdy”. 
Rama poczuł się szczęśliwy słysząc słowa Sity i odrzekł: „To 
zaszczyt dla mężczyzny być uznanym przez własną żonę 
za prawego człowieka. Raduje mnie, że rozpoznałaś moje 
przywiązanie do prawdy”.

Sita kontynuowała: „Jesteś również wolny od słabości 
patrzenia na cudze żony. To jeszcze jedna wielka cnota, 
jaką posiadasz. Ale nie aprobuję twojej pasji skierowanej 
przeciw potworom i demonom. One w żaden sposób nie 
mogą wyrządzić ci krzywdy”. Rama uśmiechnął się na te 
słowa i odrzekł: „Sito, chociaż mówisz prawdę, moje postę-
powanie jest zgodne z przyrzeczeniem, jakie dałem miesz-
kającym tu mędrcom i aspirantom duchowym. Chcę speł-
nić swój obowiązek i dotrzymać słowa. Chociaż demony nie 
szkodzą mi osobiście, są powodem niewypowiedzianych 
cierpień moich wyznawców. Nieustannie przeszkadzają im 
w odprawianiu ofiar za pomyślność i szczęście ludzkości. 
Nie mam wyboru. Muszę użyć przemocy dla dobra ludzi”. 
Sita zrozumiała swój błąd i poprosiła o wybaczenie dotyka-
jąc stóp Ramy. Postępowanie Sity jest zgodne z zaleceniem 
pism świętych:

Obowiązkiem żony jest zwrócić mężowi uwagę,  
gdy skłania się ku złu.

Powinna być jak dobrze doradzający królowi 
minister.

Kobiety powinny naśladować przykład Mandodhari, 
która zawsze walczyła o poprawę swojego męża Rawany.



67

5. Uprowadzenie Sity

Nadeszła wiosna. Drzewa wypuściły zielone listki i ko-
jąco powiał chłodny wietrzyk. Wtedy na scenie pojawił się 
złoty jeleń. Sita, która nigdy nie prosiła Ramy o spełnienie 
jakiegokolwiek pragnienia, teraz błagała go, by schwytał 
dla niej złotego jelenia. Rama zgodził się. I chociaż Laksz-
mana zaofiarował się wykonać to zadanie, Rama nie przy-
jął jego pomocy. Wiedział, że jeśli pozostanie w chacie, nie 
dojdzie do porwania Sity. Wszystko było na swoim miejscu 
w tym mistrzowskim dawno temu ułożonym przez Ramę 
planie. Tak więc Rama udał się w pogoń za jeleniem. Gdy 
zauważył, że jeleń mu umyka, strzelił do niego z łuku.

Złotym jeleniem był sam demon Marića, który przybrał 
postać zwierzęcia, by odciągnąć Ramę od Sity. Umierając, 
naśladował głos Ramy i wołał głośno: „Och, Lakszmano! 
Och, Sito!”. Sita usłyszała wołanie, zaczęła się niepokoić  
i poprosiła Lakszmanę, by sprawdził, co się wydarzyło. Wy-
dawało jej się, że słyszy głos Ramy. Ogarnął ją strach, że 
Ramę spotkało coś złego. Lakszmana rzekł do Sity: „Matko, 
to nie był głos Ramy. To tylko podstęp pragnącego zwieść 
nas demona. Ramie nigdy nie stanie się nic złego, gdyż jest 
on inkarnacją Pana Narajany. Nie obawiaj się zatem nicze-
go”. Sita, znając plan Ramy, była zdecydowana pod jakim-
kolwiek pretekstem pozbyć się Lakszmany. Wiedziała, że 
delikatne i uprzejme słowa nie zmuszą go do wyjścia. Ode-
zwała się zatem surowo: „Lakszmano! Być może zechcesz 
pojąć mnie za żonę po śmierci Ramy”. Nie będąc w stanie 
znieść wymówek Sity, Lakszmana postanowił wyruszyć na 
poszukiwanie brata. Zanim poszedł, zakreślił wokół aszra-
mu okrąg i zakazał Sicie wychodzić poza niego. Następnie 
poszedł szukać Ramy.
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Spotkanie z Dżataju

W tym czasie nadszedł Rawana przebrany za ascetę  
i porwał Sitę. Gdy bracia powrócili, zastali pustą chatę.  
W poszukiwaniu Sity wybrali się do Dandakaranji. Po 
drodze natknęli się na ciężko zranionego ptaka Dżataju. 
Rama spotkał go już kiedyś i wziął za demona. Wtedy ptak 
wyznał, że przyjaźnił się z Daśarathą i poprosił Ramę, by 
powierzył mu pilnowanie Sity w czasie jego nieobecno-
ści. Gdy Rawana porwał Sitę, Dżataju zmierzył się z nim  
w powietrzu i dzielnie walczył, by Rawana nie uciekł z Sitą. 
Jednak Rawana odrąbał ptakowi skrzydła. Teraz bezrad-
ny Dżataju umierał. W tym stanie znaleźli go bracia i do-
wiedzieli się o porwaniu Sity. Rama głęboko mu współczuł  
i był mu wdzięczny, że poświęcił życie dla jego dobra. Poło-
żył głowę Dżataju na swoich kolanach i wlał w jego gardło 
chłodną wodę. Pijąc wodę z ręki Ramy ptak wydał ostatnie 
tchnienie. Daśaratha nie miał tyle szczęścia i nie dostąpił 
śubagati, niebiańskiego stanu, który osiągnął Dżataju, gdy 
złożył głowę na kolanach Ramy. Dlatego powiedziano:

O umyśle! Nie proś o nic.
Im bardziej prosisz, tym później to otrzymasz.

Jeśli nie prosisz, stanie się to szybciej.
Czyż Pan nie pobłogosławił Dżataju i Śabari,

choć nigdy nie prosili go, by pozwolił im spędzić
ostatnie chwile życia przy Nim? 

Bóg wie dokładnie kiedy, gdzie i jak pobłogosławić swo-
jego wyznawcę. Łaska boża jest odpowiednia do zasług 
człowieka.

Umierając, Dżataju poradził Ramie, by zwrócił się o po-
moc do Sugriwy zamieszkującego górę Matanga. Rama 
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przeprowadził ceremonię pogrzebową dla Dżataju i wyru-
szył we wskazanym kierunku.

Życie dla Boga

W czasie podróży Rama i Lakszmana musieli często 
używać przemocy wobec demonów. Chociaż Sita próbowa-
ła powstrzymywać ich od walki, w końcu sama stała się 
ofiarą demonów. Miała rację mówiąc Ramie, że powodem 
całego zła na świecie są trzy grzechy: kłamstwo, pożąda-
nie i przemoc. Sita, symbolizująca prakriti (naturę), będąc 
ucieleśnieniem prawdy i prawości, postępowała szlachet-
nie. Jej przykład jest wart gorliwego naśladowania przez 
każdą kobietę w Indiach. Oto dlaczego Ramajanę uważa się 
również za opowieść o Sicie.

Ramajana jest przepełniona naukami dla ludzkości. Mówi 
nam, że materialne skłonności prowadzą nas do smutku, 
natomiast duchowość daje zadowolenie i szczęście. Przyjem-
ności zmysłowe są jak przepływające chmury. Dają jedynie 
chwilową radość. Natomiast urzeczywistnienie atmy obda-
rza wieczną błogością. Smutki nie istnieją dla tych, którzy są 
zanurzeni w boskiej błogości. Niestety, tak się nieszczęśliwie 
składa, że współcześni ludzie nie chcą naśladować wielkich 
wielbicieli Boga, którzy żyją w wiecznej błogości. Pragnienie 
(abhista) stało się im droższe niż ideał (adarsza). Pragnienia 
są ulotne, ideały są wieczne.

To naprawdę tragiczne, że ludzie nie starają się wy-
korzystać okazji, gdy Bóg zstąpił na ziemię pod postacią 
człowieka, by pomóc ludzkości. Nie mają tyle rozsądku, by 
naśladować awatara. Czerpią przyjemność z postępowania 
odwrotnego do jego nakazów.
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Ci, którzy żyją dla Boga, są szczęśliwi. Dla nich zadowo-
lenie Boga ma nadrzędne znaczenie. Przestrzegają zasady: 
Sarwa karma bhagawat pritjartham – wszystkie czyny po-
winny być podejmowane w celu sprawienia radości Panu. 
Ludzie żyjący dla Boga są nagradzani wieczną błogością. 
Życie Śarabhangi jest tego najwspanialszym potwierdze-
niem. Śarabhanga żył tylko dla Boga. W tym kraju było 
wielu mędrców i świętych, którzy żyli tak jak Śarabhanga  
i poświęcali każdy swój dzień dla Boga.

Jednak współczesny człowiek nie jest świadomy wiel-
kich ideałów zawartych w Ramajanie. Ludzie nie mają 
własnej indywidualności. Wyłącznie naśladują innych 
stając się całkowicie od nich zależnymi. Mówiąc praw-
dę, stają się niewolnikami. Patrzą oczami innych lu-
dzi, słuchają uszami innych ludzi i myślą umysłami in-
nych. Niczego w życiu nie mogą osiągnąć. Powiedziano: 

Choć obdarzeni oczami, są zupełnie ślepi,
bo nie chcą oglądać przynoszącej pomyślność 

postaci Pana.
Choć mają uszy, są głusi jak pień,

bo nie chcą słuchać Jego czarującej muzyki.

Bardzo trudno jest zostać człowiekiem. Urodziliście się 
jako ludzie dzięki czynom dokonanym w przeszłości w cią-
gu wielu wcieleń. Powinniście pielęgnować w sobie poczu-
cie jedności atmy i jedności rodzaju ludzkiego. Ramajana 
obfituje w epizody i przykłady ukazujące boskość w czło-
wieku. Wypełniają ją nauki dla ludzkości, niezależnie od 
tego, jaki epizod i rozdział postanowicie zgłębić. Zachowaj-
cie opowieść o Ramie w swoich sercach, a znajdziecie speł-
nienie w życiu.
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Kiedy umysł oczyszczony jest z wszelkich skalań
i pielęgnuje wzniosłe myśli,

wtedy mędrcowi objawi się całe stworzenie
jaśniejące wspaniałym blaskiem Boga.

Uczniowie i studenci, ucieleśnienia miłości!

Ci, którzy pragną zebrać plon błogości, której źródłem 
jest atma, powinni podążać za przykładem Ramy. Ci, którzy 
pragną, by ich życie osiągnęło spełnienie, muszą żyć ide-
ałami, które ucieleśniała Sita. Oto przesłanie historii Ramy 
i Sity, tak jak ją przedstawia Ramajana. Rawana, który nie 
mógł opanować skłonności do kobiet, stał się przyczyną 
śmierci swoich synów, braci i krewnych. Przez niego zo-
stała zniszczona Lanka. I czym się to wszystko skończy-
ło? Śmiercią Rawany i wciąż żywą jego hańbą. Grzeszne 
pragnienie przyniosło mu zagładę. Gdyby tylko kontrolo-
wał swoje rządze, jego synowie, bracia i krewni przeżyliby 
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i mieli się doskonale. Egoizm Rawany i jego nieopanowane 
pragnienie stały się powodem niekończącego się smutku 
jego poddanych.

Pojawienie się Śurpanaki

Pewnego dnia, kiedy Rama i Sita strzeżeni przez Laksz-
manę mieszkali na Pańczawati, podeszła do ich chaty ko-
bieta. Choć Rama i Sita jej nie zauważyli, dostrzegł ją za-
wsze czujny Lakszmana i zapytał: „Kim jesteś?”. Kobieta 
zignorowała go i szła prosto w kierunku Ramy. Rama za-
dał jej to samo pytanie. Kobieta odpowiedziała pytaniem 
na pytanie: „Jakie to ma znaczenie dla ciebie, kim jestem?  
A przy okazji, kim ty jesteś?”. Rama przedstawił się jako 
syn Daśarathy. Wtedy kobieta odrzekła: „Jestem siostrą 
dzielnego Rawany, siostrą Kumbhakarny, Wibhiszany, 
Khary i Duszany. Mam na imię Śurpanaka”. Gdy Rama 
poprosił, by wyjaśniła cel swojej wizyty, odpowiedziała bez 
cienia zażenowania, że pragnie wyjść za niego za mąż!

Rama i Lakszmana nie mogli powstrzymać się od śmie-
chu. Postanowili zabawić się kosztem Śurpanaki. Rama 
zwrócił się do niej: „O pani! Jesteś ucieleśnieniem piękna. 
Nie mogę cię jednak poślubić, gdyż mam już żonę. Spójrz 
jednak. Ten młodzieniec będzie dla ciebie odpowiednim 
małżonkiem, gdyż jego żona nie towarzyszy mu tutaj. Śur-
panaka, traktując serio słowa Ramy, podeszła do Laksz-
many i spytała: „Lakszmano, czy jesteś gotów mnie poślu-
bić?”. Lakszmana odparł na to: „Tak, jestem gotów. Nie 
chciałbym cię jednak skazywać na niski status służącej. 
Ponieważ sam jestem sługą Śri Ramy, ty również została-
byś jego sługą, gdybyś mnie wzięła za męża. Jesteś siostrą 
Rawany, masz wspaniałe królewskie pochodzenie. Nie by-
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łoby właściwe, gdybyś została służącą przez małżeństwo ze 
mną. Raczej wyjdź za mąż za mego pana, niż za mnie”.

W ten sposób bracia bawili się drażniąc Śurpanakę.  
W końcu Śurpanaka podeszła do Ramy i powiedziała: „Je-
śli pozwolisz, zabiję Sitę i Lakszmanę. Będziemy oboje żyć 
szczęśliwie w lesie”. Mówiąc to ruszyła w stronę Sity chcąc 
ją połknąć. Wtedy Rama spojrzał w niebo. Był to znak dla 
Lakszmany. Inteligentny Lakszmana, natychmiast rozu-
miejący wszelkie gesty Ramy, domyślił się, że Rama prosi 
go, by obciął Śurpanace nos i uszy. Niebo oznacza dźwięk, 
a dźwięk związany jest z uszami.

Zatem Śurpanaka straciła uszy i nos. Wrzasnęła wście-
kle wołając na pomoc swoich braci Kharę i Dhuszanę. 
Rama w mgnieniu oka zmiótł z powierzchni ziemi Kharę, 
Dhuszanę i towarzyszące im straszliwe demony. Wtedy 
Śurpanaka popędziła do swego brata Rawany i opowiedzia-
ła mu swoją żałosną historię. Rawanę ogarnęła furia i na-
tychmiast wysłał przeciwko Ramie swoją armię czterdzie-
stu tysięcy demonów. Tymczasem Lakszmana doszedł do 
wniosku, że to nierozsądne, by Sita przebywała w pobliżu 
mającej się stoczyć bitwy. Ukrył ją w jaskini i stał na straży 
u jej wejścia, gdy Rama odważnie stawił czoła czterdziestu 
tysiącom demonów. Rama naciągnął łuk i wypuścił strzałę, 
która rozdzieliła się na czterdzieści tysięcy strzał. W jednej 
chwili zmiotły one całą armię Rawany.

Źródło Ramajany

Złość i frustracja Śurpanaki wzrosły jeszcze, gdy zoba-
czyła śmierć wielkiej armii demonów zadaną ręką Ramy. 
Zapragnęła za wszelką cenę zabić Ramę i Lakszmanę. 
Rzekła zatem do Rawany: „Bracie! Sita, żona Ramy, jest 
najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałam. Jest 
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godna zostać twoją żoną. Wymyśl sposób, by sprowadzić 
ją do twego pałacu. Będzie to największy sukces w twoim 
życiu”.

Ludzie nie słuchają szlachetnych słów,
lecz ochoczo nadstawiają ucha słowom złym.

Jak więc mogą kiedykolwiek urzeczywistnić Boga?
Jaki jest pożytek z ich inteligencji?

Źli ludzie łatwo ulegają złym podszeptom. Słowa Śurpa-
naki wywołały burzę w umyśle Rawany. Ciężko pracował 
nad uknuciem spisku, aby porwać Sitę i pojąć ją za żonę. 
Do pomocy wezwał Marićę. Poprosił go, aby przyjął postać 
złotego jelenia i odciągnął Ramę daleko od Sity umożliwia-
jąc jej porwanie.

Marića, który wcześniej był świadkiem męstwa i święto-
ści Ramy, próbował przekonać Rawanę, mówiąc: „Rawano! 
Nie zdajesz sobie sprawy z niezrównanej waleczności i siły 
Ramy. Nikt na świecie nie może się z nim równać. Twoja 
sprawność i siła są nieskończenie małe wobec bezgranicz-
nej potęgi Ramy. Przyniesiesz jedynie zgubę sobie i króle-
stwu!”.

Złoty jeleń

Rozdrażniony słowami Marići Rawana zawołał: „Marićo! 
Przeceniasz tych nieszczęsnych i bezradnych, włóczących 
się po lesie ludzi. Sita jest godna mnie, gdyż jestem wszech-
mocny i wszechwiedzący”. Następnie surowo ostrzegł Ma-
rićę, że zabije go, jeśli ten go nie usłucha. Marića pomy-
ślał: „Jeśli nie wypełnię poleceń Rawany, zginę z jego ręki.  
Z drugiej strony, jeśli przyjdę do ciebie, Ramo, jako złoty 
jeleń, będziesz mnie ścigał i niewątpliwie poniosę śmierć  
z twojej ręki. Tak czy inaczej, śmierć jest nieuchronna. Le-
piej już, abyś zabił mnie ty, niż ten nikczemny Rawana”. 



75

6. Poszukiwanie Sity

Modląc się w ten sposób zgodził się wykonać polecenie. 
Przemienił się w czarującego złotego jelenia i zaczął bez-
trosko przechadzać się w pobliżu chaty Ramy. Jego widok 
urzekł Sitę. Powiedziała do Ramy:

Usłysz moją modlitwę, Panie! 
Pokochałam tego złotego jelenia.

Spełnij moje pragnienie i schwytaj go dla mnie.
Będę się bawiła ze złotym jeleniem

w tym uroczym domu, 
który mój szwagier zbudował dla mnie.

Sita nigdy wcześniej nie prosiła o spełnienie jakiegokol-
wiek pragnienia. Rama wyruszył więc na poszukiwanie zło-
tego jelenia, aby zdobyć go dla Sity.

W tym czasie Rawana porwał Sitę. Potem śmiertelnie 
zranił Dżataju, gdy ptak zaatakował go w powietrzu, by za-
pobiec porwaniu. Po powrocie Rama i Lakszmana zastali 
pustą chatę. W poszukiwaniu Sity przeszukali gruntownie 
cały las. Sprawdzili każdy krzak i zakątek, wszystkie doli-
ny i kotliny. Wszechwiedzący Rama zdawał sobie sprawę  
z tego, co dzieje się z Sitą, lecz nie dał tego po sobie poznać. 
W trakcie poszukiwań Sity, gdy Rama i Lakszmana we-
szli do lasu, spotkali dziwne monstrum z głową w miejscu 
brzucha. Na jego widok nie mogli powstrzymać śmiechu. 
Zaciekawieni zaczęli mu się przyglądać.

Nagle ten dziwny potwór, o imieniu Kabhanda, chwycił 
ich w swoje ręce. Bracia usiłowali wyrwać się z żelaznego 
uchwytu Kabhandy, lecz bezskutecznie. Lakszmana prze-
konany że czeka ich śmierć, oświadczył Ramie, że pozwoli 
się zjeść potworowi w zamian za jego uwolnienie. Powie-
dział: „Ramo, pozwól mi wyświadczyć ci przysługę!”. Ale 
Rama nawet nie chciał słuchać Lakszmany. Odrzekł mu: 
„Lakszmano, jesteś najbardziej szlachetnym człowiekiem 
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na świecie. Nikt nigdy nie miał tak dobrego brata, jak ty. 
Raczej niech to mnie pożre Kabhanda. Ty odszukaj Sitę  
i zaopiekuj się nią”. Tak oto każdy z braci był gotów po-
święcić się dla drugiego. Tak idealnej miłości między brać-
mi nie ma nigdzie na świecie. Gdy nienawiść panowała 
między takimi braćmi jak Wali i Sugriwa, czy Wibhiszana  
i Rawana, to Ramę i Lakszmanę łączyła czysta miłość. 
Ostatecznie bracia postanowili zniszczyć Kabhandę i odrą-
bali mu obie ręce.

W tym momencie z ciała Kabhandy wyłonił się anioł  
i rzekł: „Ramo, dotyk twego boskiego ciała uwolnił mnie 
dzisiaj od klątwy. Kiedyś, dawno temu byłem synem mę-
drca. Jednak z powodu wielu złych uczynków zostałem za-
mieniony w potwora. Uwolniłeś mnie teraz i jestem ci za to 
na zawsze wdzięczny. Niedaleko stąd jest pustelnia mędrca 
Matangi. Niecierpliwie oczekuje cię tam twoja oddana wiel-
bicielka”.

Obaj bracia ruszyli na północ, aż zobaczyli pustelnię 
mędrca Matangi. Spotkali tam Śabari, wielką wyznawczy-
nię Ramy. Jej mistrz, mędrzec Matanga, porzucając swoje 
ciało wyjawił jej, że pewnego dnia przybędzie w to miejsce 
Rama z Lakszmaną. Polecił jej, by na nich czekała. Choć 
niewiarygodnie stara, wciąż żyła, by spełnić polecenie mę-
drca i przyjąć w pustelni Ramę i Lakszmanę. Ofiarowała 
im swoją skromną gościnę, umyła wodą ich stopy i skro-
piła nią swe włosy. Następnie zadowolona, opuściła ciało. 
Nim jednak umarła, skierowała Ramę dalej na północ, na 
spotkanie z Sugriwą, przywódcą wanar (małp), na górze 
Riszjamuka. Sugriwa obserwował ich nadejście ze szczytu 
góry i zastanawiał się, czy nie przysłał ich czasem jego wróg 
Wali. Wysłał więc swojego ministra Hanumana, aby dowie-
dział się, kim są ci dwaj podróżni.
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Przyjaźń Sugriwy

Hanuman był ucieleśnieniem pokoju, cnoty, siły i mą-
drości. Opanował cztery Wedy i znał biegle pisma święte. 
Był mistrzem etykiety i uprzejmości. W roli emisariusza 
wyruszył braciom na spotkanie. W przebraniu bramina 
podszedł do nich i nawiązał rozmowę. Wysłuchawszy od 
początku do końca całej historii postanowił zabrać ich do 
siedziby swojego władcy na szczycie góry. Nawet zaofiaro-
wał się zanieść ich tam na własnych plecach. Gdy dotarli na 
miejsce, Hanuman powtórzył Sugriwie wszystko, co usły-
szał od braci. Gdy Sugriwa dowiedział się o porwaniu Sity, 
polecił jednemu z żołnierzy przynieść węzełek z ozdobami, 
który małpy znalazły w lesie. Rama poprosił Lakszmanę, 
by sprawdził, czy należą one do Sity. Lakszmana rozwiązał 
zawiniątko i zapłakał. Powiedział: „Bracie! Rozpoznaję je-
dynie pierścionki z dużych palców u nóg, które nosiła moja 
bratowa. Zawsze widziałem je, gdy każdego ranka kłania-
łem się do jej stóp”. Lakszmana był ucieleśnieniem czysto-
ści i cnoty. Warto, by naśladowali go uczniowie i studen-
ci. Mimo że przez trzynaście lat przebywał w towarzystwie 
Ramy i Sity, nigdy nie spojrzał na jej twarz.

Rama zawsze chwalił Lakszmanę za wielką cnotliwość, 
lecz Lakszmana skromnie odpowiadał: „Ramo! Jestem two-
im sługą. Ty jesteś Bogiem Narajaną. To wszystko dzięki 
temu, że przebywam w twojej obecności”. Ludzie obdarzeni 
cnotami są zawsze skromni i pokorni.

Na górze Riszjamuka Rama i Sugriwa przypieczętowali 
swoją przyjaźń. Rama obiecał wesprzeć Sugriwę w zamian 
za pomoc w poszukiwaniu Sity. Sugriwa postanowił spraw-
dzić potęgę Ramy, aby dowiedzieć się, czy jest silniejszy 
od jego brata Walego. Kiedyś Wali wypuścił strzałę, któ-
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ra przeszyła pnie kolejnych pięciu drzew. Sugriwa zapytał 
Ramę, czy jest w stanie dorównać temu wyczynowi. Rama 
współczuł Sugriwie, że nie rozpoznał w nim Boga. Jedynie 
równi sobie potrafią się docenić. Mali nigdy nie pojmą po-
tęgi wielkich. Ponieważ dla wypełnienia swojej misji Rama 
potrzebował Hanumana, który należał do klanu Sugriwy, 
Rama zgodził się podjąć wyzwanie.

Rama wypuścił swoją strzałę. Nie tylko przebiła ona 
pięć drzew, lecz przeszła również przez wznoszącą się da-
lej górę. Sugriwa natychmiast poczuł skruchę, że wątpił 
w siłę Ramy i biorąc ogień na świadka przypieczętował  
z nim przyjaźń. Rama zapewnił Sugriwę, że będzie stał  
u jego boku i ukoronuje go na króla. Rama uznał, że Sugri-
wa został niesłusznie ukarany przez Walego. Wali popełnił 
jeden z najbardziej haniebnych czynów – odebrał Sugriwie 
małżonkę. Żonę młodszego brata należy traktować jak wła-
sną córkę. Zatem Rama postanowił ukarać Walego za jego 
nieprawość. Wzmocniony obietnicą Ramy Sugriwa udał się 
do pałacu Walego i wyzwał go do walki. Musiał jednak bie-
dak uciekać pod nawałą mocnych ciosów brata.

Rama przekonał Sugriwę, by stanął do walki ponownie, 
zapewniając, że tym razem sam go zabije. Gdy dwaj bra-
cia walczyli na śmierć i życie, Rama ukrył się za drzewem  
i stamtąd wypuścił strzałę, która zabiła Walego. Wielu po-
tępia ten czyn Ramy, uważając, że nie powinien on strze-
lać do Walego z ukrycia. Czyn Ramy może być właściwie 
oceniony dopiero wtedy, gdy weźmie się pod uwagę trzy 
okoliczności. Po pierwsze, myśliwy strzela do zwierzyny  
z ukrycia. Po drugie, nikt nie mógł pokonać Walego walcząc 
z nim twarzą w twarz, gdyż chronił go przywilej, dzięki któ-
remu podczas walki połowa siły przeciwnika spływała na 
niego. Po trzecie, Wali mógłby upaść do stóp Ramy, gdyby 
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ten stanął przed nim i Rama byłby zmuszony ochraniać go. 
Tym samym złamałby przyrzeczenie dane Sugriwie. Te trzy 
powody usprawiedliwiają zachowanie Ramy. Wali, umiera-
jąc, chwycił ręce Ramy, przyznał się do błędu i powiedział, 
że czyn Ramy był uzasadniony. Błagał Ramę, by ukorono-
wał jego brata Sugriwę na króla Kiszkindhy i by uczynił 
jego syna Angadę spadkobiercą korony. Rama obiecał mu 
to i później spełnił swoją obietnicę.

Minęły dwa miesiące od śmierci Walego, a Sugriwa nie 
robił nic, by pomóc Ramie. Rama wysłał więc Lakszma-
nę, by dał mu ostrzeżenie. Lakszmana rzekł do Sugriwy: 
„Otrzymałeś pomoc Ramy, a zapomniałeś dotrzymać wła-
snej obietnicy”. Sugriwa pokornie odrzekł: „Mamy teraz 
porę deszczową. To nie jest odpowiedni czas dla małp na 
wędrówki w poszukiwaniu Sity. Nigdy nie zapomnę pomo-
cy otrzymanej od Ramy. Wkrótce moi wysłannicy przecze-
szą każdy las i każdą dolinę”.

Hanuman na Lance

Sugriwa rozesłał swoje armie w poszukiwaniu Sity na 
cztery strony świata. Hanuman, który miał przydomek 
Balawanta (potężny) i Dhimanta (mądry), został wybrany 
do poszukiwań na Lance. Hanuman miał wszelkie atuty 
niezbędne do wykonania tego zadania. Był silny, wytrwały  
i inteligentny. Stanowczo zdecydował, że wypełni zadanie 
i odnajdzie Sitę bez względu na koszty, że będzie dążył do 
tego celu z całkowitym skupieniem, oddaniem i poświęce-
niem. Nic nie mogło złamać żelaznej woli Hanumana szu-
kającego choćby śladu Sity. Hanuman zajrzał nawet do 
sypialni Rawany, by sprawdzić, czy Sita nie jest w niej wię-
ziona. I choć zaglądał do sypialni wszystkich mieszkańców 
Lanki, jego umysł nigdy się nie poruszył. Widział kobiety 
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śpiące we wszelkich pozach, lecz nigdy niegodna myśl nie 
zaświtała w jego głowie.

Kiedyś natknął się na niezwykle piękną kobietę śpiącą 
w sypialni Rawany. Przez moment myślał, że może to jest 
Sita, gdyż rzeczywiście była przepiękna. Natychmiast jed-
nak zawstydził się tej myśli. Z całą pewnością wiedział, że 
Sita nigdy by się nie zgodziła przebywać w alkowie złego Ra-
wany. W końcu Hanuman przeszukał całą Lankę, lecz Sity 
nigdzie nie było. Głęboko zawiedziony wspiął się na drzewo 
rosnące na morskim brzegu, by popełnić samobójstwo rzu-
cając się w wodę. Myśl, że nie potrafi wykonać swojego za-
dania, głęboko raniła mu serce. Nagle uświadomił sobie, że 
nie przeszukał jeszcze gaju Aśoka, który zauważył teraz ze 
swojego dogodnego punktu obserwacyjnego. Natychmiast 
skoczył w stronę gaju.

Gdy Hanuman próbował wejść do ogrodu, schwytał go 
najstarszy syn Rawany i zaprowadził do pałacu ojca. Rawa-
na siedział na wysokim tronie. Spoglądając na pełnego zła 
Rawanę Hanuman pomyślał, że jako wyznawca Ramy nie 
powinien siedzieć niżej od króla demonów. Wydłużył więc 
swój ogon, potem zwinął go w kształt siedzenia, usiadł na 
nim i znalazł się dużo wyżej niż Rawana na swym tronie. 
Hanuman poczuł satysfakcję.

Nastąpiła ostra wymiana zdań:

Rawana: „Kim jesteś małpo? Naruszyłeś mój zagajnik. 
Kto przysłał cię na Lankę?”.

Hanuman: „Przysłał mnie wielki Rama, król królów, któ-
ry odciął nos twojej siostrze”.
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Rawana: „ Dlaczego tak lekceważąco się do mnie zwra-
casz?”.

Hanuman: „Jestem sługą Pana Ramy. Mogę zatem zwra-
cać się do ciebie, grzeszniku, jak mi się podoba”.

Rawana poczuł strach patrząc na potęgę i męstwo Ha-
numana. Pomyślał, że jeśli zwykła małpa ma tyle odwagi 
i siły, to wielbiciele Ramy muszą być jeszcze potężniejsi. 
Rawana rozkazał podłożyć ogień pod ogon Hanumana, by 
w ten sposób go upokorzyć, ponieważ ogon jest dla małpy 
szczególnie cenny. Wokół ogona okręcono metry materia-
łu i podpalono. Hanuman zaczął skakać z dachu na dach  
i swoim płonącym ogonem podpalił wszystkie domy. Po wy-
wołaniu nieobliczalnych zniszczeń na Lance rzucił się do 
oceanu i ugasił swój płonący ogon.

Obserwując ogarniętą pożogą Lankę, Hanuman po-
żałował swojego czynu. Pomyślał, że Sita mogłaby zginąć  
w płomieniach. Pobiegł do gaju Aśoka, by sprawdzić, czy 
Sita jest bezpieczna. Ponieważ nigdy wcześniej jej nie wi-
dział, miał trudność z rozpoznaniem jej wśród wielu ko-
biet przebywających w parku. W końcu zauważył szczupłą 
damę ze spuszczonym wzrokiem siedzącą pod drzewem. 
Ciekaw był, czy to jest Sita. Aby to sprawdzić, zaczął recy-
tować opowieść o Ramie. Wtedy dama pod drzewem unio-
sła twarz. Z jej oczu płynęły łzy.

Hanuman spotyka Sitę

W tym czasie Sita przebywała w towarzystwie Saramy, 
żony Wibhiszany i jej dwóch córek, Adżaty i Tridżaty. Ha-
numan odkrył, że te trzy panie były jedynymi przyjaciółka-
mi Sity na Lance. Dzięki ich trosce i opiece Sita przetrwała 
porwanie. Hanuman rzucił pod nogi niewiasty siedzącej 
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pod drzewem pierścień Ramy, by upewnić się, że to Sita. 
Niewiasta z ogromną radością chwyciła pierścień i zasy-
pała Hanumana pytaniami. Zapytała: „Czy jesteś posłań-
cem Ramy, czy może oszustem nasłanym przez Rawanę, 
by mnie zwieść? Tutejsze demony przybierają niespotyka-
ne formy i robią dziwne rzeczy”. Aby ostatecznie przekonać 
Sitę, Hanuman rozdarł swoje serce i pokazał jej, że mieszka 
w nim Rama. Widząc obraz Ramy w sercu Hanumana, Sita 
zemdlała. Teraz Hanuman był całkowicie pewien, że rze-
czywiście odnalazł Sitę.

Nie tracąc ani chwili Hanuman przeskoczył ocean, by 
przekazać Ramie wiadomości o Sicie. Podczas gdy małpy 
zajadały się owocami w lesie Madhuwana, Hanuman nie 
zważając na głód i brak snu pośpieszył z dobrymi wieściami 
do Ramy. Powiedział: „Śri Ramo! Zaprawdę Sita jest klejno-
tem wśród kobiet. Jest cnotliwa i niewinna. Jest w sytuacji 
papugi uwięzionej w klatce ze strzał. Była otoczona demo-
nicami wymachującymi mieczami, by ją zabić. Widziałem, 
jak Sita drży na widok tych strasznych kobiet”. Słuchając 
słów Hanumana Rama pod wpływem emocji chciał natych-
miast pośpieszyć na Lankę i walczyć z Rawaną. Hanuman 
i Sugriwa powstrzymali go jednak przekonując, że przygo-
towanie do bitwy wymaga więcej czasu. Wszyscy wielcy wo-
jownicy zebrali się na wspólną naradę, by opracować stra-
tegię pokonania Rawany.

Bitwa pomiędzy Ramą a Rawaną jest bitwą pomiędzy 
prawością i nieprawością, prawdą i nieprawdą. To wieczna 
bitwa tocząca się w sercu człowieka. Miłość, którą repre-
zentuje Rama, atma, którą symbolizuje Sita i kama (żądza) 
uosabiana przez Rawanę, znajdują się w tym samym ludz-
kim sercu.
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Nie powinniśmy ograniczać zakresu i znaczenia Rama-
jany jedynie do planu fizycznego. Największy pożytek przy-
nosi wewnętrzna Ramajana, bo przepełniają ją nauki dla 
całej ludzkości.

Nakreślając plany pobicia wroga Rama wykazał ogrom-
ną sprawność intelektualną i przytomność umysłu. Rama-
jana jest podręcznikiem militarnej strategii i przebiegłości. 
Rama, jako przywódca, wiedział jak rozdzielić zadania i jak 
je realizować. Potrafił wyznaczyć właściwą osobę na właści-
we stanowisko. Walcząc przeciwko Rawanie przestrzegał 
zasad dharmy. Nigdy nie wykorzystywał słabości swojego 
przeciwnika, lecz dawał mu wiele okazji do wykazania się 
siłą. Przykład Ramy jaśnieje niczym odwieczna gwiazda, 
nawet w sytuacji wojny.

Zatem historia Ramy jest święta, idealna, pełna słody-
czy i obdarza szczęściem. Kochajcie Ramę, a dzięki miłości 
urzeczywistnicie go w sobie. Bądźcie z nim jednością. Oto 
prawdziwe wyzwolenie.
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Atma jest obecna zawsze i wszędzie.
Jednak ludzie pytają,  

dlaczego pozostaje ona niewidzialna. 
Czy można wydobyć masło ukryte w mleku  

jedynie pytając o nie? 

Ucieleśnienia miłości!

Wszechświat jest domem, a wszyscy ludzie na świecie 
należą do jednej rodziny. Egoizm jest zgubny, a jednak 
obecnie stał się istotą życia. Ramajana uczy nas, jak po-
zbyć się egoizmu.

Łatwo dostrzec boskość przenikającą cały wszechświat. 
Jednak gdy człowiek myśli tylko o doczesnym świecie, Bóg 
pozostaje w sferze nieświadomości i nie można go doświad-
czyć. Dopóki nasze codzienne życie będzie pod wpływem 
myśli małostkowych i przyziemnych, dopóty będziemy czu-
li się w tym świecie zagubieni. To samo życie przesycone 
poświęceniem, miłością i oddaniem otwiera drzwi do świa-
ta niwritti. Samorealizacja lub jej brak zależą od ścieżki, 
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którą podążamy. Niestety, obecnie dążenia zewnętrzne do-
minują nad celami wewnętrznymi. Urzeczywistnienie jest 
niedostępne dla ludzi uwikłanych w świat prawritti.

Rama, ucieleśnienie tendencji niwritti, przybył na mor-
ski brzeg w misji zniszczenia Lanki pogrążonej w prawritti. 
Negatywne postawy takie jak ignorancja, egoizm i pycha 
nie pozwalają człowiekowi wejść w świat niwritti, choćby 
był on nadzwyczaj inteligentny.

Rama, Lakszmana, Sugriwa, Angada i Dżambawan 
przygotowali inwazję na Lankę. Rama podzielił swoją ar-
mię na dwie grupy. Jedną z nich dowodził Angada, a drugą 
Dżambawan. Sam Rama udał, że jest zmęczony. Położył się 
na plaży składając głowę na kolanach Lakszmany.

Była noc. Świecił księżyc w pełni. Tak naprawdę Rama 
nie był zmęczony, była to tylko jego gra. Pragnął wskazać 
wszystkim obecnym drogę ku wnętrzu (niwritti margę). 
Zawołał Angadę i rzekł: „Angado! Spójrz na księżyc. Czy 
widzisz, jak wspaniale świeci? Jest nieskazitelnie piękny, 
bez jednej plamki na swojej tarczy”. Gdy to mówił, nad-
szedł Sugriwa. Słysząc słowa Ramy, odpowiedział: „Ramo, 
a ja widzę plamy na księżycu. Ponieważ jest on częścią na-
tury (prakriti), posiada doliny i góry widoczne w postaci 
jaśniejszych i ciemniejszych miejsc. Wtedy Rama zawołał 
Hanumana i zapytał go o to samo. Hanuman odrzekł „Ra-
maczandro! Ja nie dostrzegam żadnych plam. Na księżycu 
widzę jedynie odbicie twojej twarzy. Ponieważ jest on jak 
lustro, twoja twarz odbija się w nim”. Odpowiedzi udzielo-
ne przez Sugriwę i Hanumana ujawniają ich skłonności – 
pierwszego ku prawritti, a drugiego ku niwritti.
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Wibhiszana przyłącza się do Ramy

W trakcie rozmowy Rama zauważył mężczyznę, który 
pędził ku niemu i wykrzykiwał jego imię. Za nim podążali 
czterej służący. Wanary zatrzymały ich i zaczęły zadawać 
pytania. Wibhiszana – bo to on był właśnie – mówił: „Przy-
bywam z Lanki i nazywam się Wibhiszana. Jestem bratem 
Rawany, króla Lanki. Ponieważ mój brat postępuje nik-
czemnie wobec Ramy, inkarnacji Pana Narajany, nie chcę 
mieć z nim nic wspólnego. Jestem wyznawcą Ramy i pra-
gnę zdobyć jego łaskę”. Słysząc słowa Wibhiszany Sugriwa 
poradził Ramie: „Panie! Nie ufaj Wibhiszanie, gdyż jest on 
bratem naszego wroga. Przybył tu na przeszpiegi. Przekaże 
Rawanie wszystkie zdobyte informacje”.

Różni ludzie dawali Ramie rozmaite rady. Zrobił to też 
Hanuman: „Ramo, król posiada dwa rodzaje wrogów. Tych, 
którzy pochodzą z jego własnej rodziny i rodu oraz wrogów 
pochodzących z sąsiednich państw. Wibhiszana nie jest 
twoim krewnym. Nie mieszka również w kraju graniczą-
cym z Ajodhją. Nie ma zatem żadnych powodów, by myśleć  
o tobie źle i by przesyłać wiadomości o naszych tajemni-
cach Rawanie. Przypatrz się, czy jest ci oddany i potraktuj 
go odpowiednio”. Rama zgodził się z Hanumanem. Przywo-
łał do siebie Wibhiszanę i poprosił, by opowiedział swoją 
historię.

Wibhiszana zwrócił się do Ramy: „Nie ma końca okrut-
nym czynom popełnianym przez Rawanę. Radziłem mu, by 
się poprawił. Potępiłem jego postępowanie i prosiłem, by 
nie wdawał się w konflikt z tobą. Na moje słowa on i jego 
syn Indradżit wpadli w furię. Kazali mi opuścić królestwo. 
Ogłosili, że jestem zdrajcą. Pomodliłem się więc o pomyśl-
ność Lanki i odszedłem. Niczego innego nie pragnę, jak 
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tylko Boga. Chciałbym uświęcić swoje życie spędzając je  
u boskich stóp. Od długiego już czasu recytuję imię Ramy. 
To imię zbliżyło nas do siebie z Hanumanem na Lance. Ni-
czego więcej nie potrzebuję do życia oprócz twoich stóp. Nie 
potrzebuję rodziny ani krewnych. Nade wszystko tęsknię 
za twoją bliskością”.

Rama odrzekł na to: „Wibhiszano! Nie obawiaj się. Twój 
brat zostanie ukarany za wszelkie zło, które popełnił. Zo-
baczysz to wkrótce na własne oczy”. Następnie przywołał 
Sugriwę i Lakszmanę i rozkazał im namaścić Wibhiszanę 
na przyszłego króla Lanki. Wibhiszana prosił: „Panie! Nie 
przybyłem tu z nadzieją, że zostanę władcą Lanki. Pragnę 
jedynie królestwa Boga. Uczyń mnie jego mieszkańcem lub 
choćby twoim sługą”. Jednak Rama ukoronował go na kró-
la Lanki, chociaż nawet nie rozpoczęła się jeszcze wojna 
przeciwko Rawanie. Wanary mimo to nieustannie pilnowa-
ły Wibhiszanę, aby nie zdradził ich tajemnic bratu. Tym-
czasem Rama całkowicie mu ufał, gdyż serce Wibhiszany 
było nieskalanie czyste. Rama przyjął Wibhiszanę i oznaj-
mił mu: „Należysz do mnie”.

Most przez ocean

Przygotowania do bitwy przeciwko Rawanie prowadzo-
no na wielką skalę. Zdecydowano, że zostanie zbudowa-
ny most przez ocean aż do Lanki. Wtedy Wibhiszana rzekł: 
„Ramaczandro, ocean został wykopany przez twoich przod-
ków, synów Sagary. Bardzo trudno będzie wznieść na nim 
most. Dlaczego nie poprosisz władcę oceanu, aby rozdzie-
lił wody i utworzył drogę, po której mogłaby przejść two-
ja armia?”. Rama stwierdził, że to dobra rada i zwrócił się 
do boga oceanu. Mimo jego gorących modlitw bóg oceanu 
nie odpowiadał. Rama stracił cierpliwość i postanowił dać 
oceanowi nauczkę. Szykował się właśnie do wypuszczenia 
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strzały w jego otchłanie, gdy bóg oceanu wypłynął i rzekł: 
„Och, Ramaczandro! Zaiste jesteś inkarnacją Pana Naraja-
ny. Znasz wszystkie tajemnice wszechświata. Tak jak pięć 
żywiołów spełnia swoją powinność, ja również wypełniam 
swoje obowiązki kierując się stale odpowiednimi prawami 
i zasadami. Mieszkają we mnie dziesiątki milionów żywych 
istot i wszystkie one również przestrzegają praw oceanu. 
Nie mogę stworzyć przejścia dla twojej ogromnej armii. 
Mogę ci jednak pomóc w inny sposób. Zbuduj most, a ja 
dopilnuję, by nie zatonął. Jest z tobą Nala, syn Wiśwakar-
my, doświadczony inżynier. On poradzi sobie z tym zada-
niem”.

Rama wezwał Nalę i zapytał go, czy mógłby zbudować 
most. Nala odpowiedział twierdząco. Zapewnił, że z pomocą 
łaski Ramy będzie w stanie zbudować most długi nawet na 
tysiące mil. Wtedy Rama uznał, że pomyślny czas na rozpo-
częcie prac będzie następnego dnia.

Wanary przyniosły setki głazów i wrzuciły je do oceanu. 
Niestety, wszystkie głazy zatonęły. Ramaczandra poczuł się 
oszukany i wpadł w gniew. Wówczas ponownie pojawił się 
bóg oceanu i rzekł: „Ramaczandro! Wszystko na świecie to-
nie z wyjątkiem twojego imienia. Wszystko znika w otchła-
ni czasu, ale nie twoje imię. Każ wojownikom wypisać two-
je imię na kamieniach i wtedy niech wrzucą je do wody”. 
Wanary napisały imię Ramy na głazach, które następnie 
cisnęły w morze. Kamienie rzeczywiście pływały, lecz nie-
stety, każdy w inną stronę. Wtedy Hanuman poradził im, 
by na jednych napisali sylabę ‘Ra’ a na innych ‘ma’ – wtedy 
kamienie będą się przyciągać. W ten sposób głazy trzymały 
się razem i most został zbudowany.
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Istnieją trzy rodzaje oddania (bhakti): oddanie zwykłe 
(sadharana), pośrednie (madhjamika) i całkowicie skupio-
ne na jednym (ananja). Zwykłe oddanie jest skażone przez 
ego. ‘Ja’ dominuje nad wszystkimi czynami i myślami. Po-
średnie charakteryzuje się poczuciem: „Ja jestem w tobie, 
ty jesteś we mnie”. Ananja bhakti cechuje przekonanie: 
„Istniejesz tylko ty, mnie nie ma wcale”. Pewnego dnia Ha-
numan rzekł do Ramy: „O Panie! Gdy myślę, że jestem tym 
ciałem, czuję, że jestem twoim sługą. Kiedy myślę o sobie 
jako o indywidualnej duszy sądzę, że ty jesteś przedmio-
tem, a ja twoim odbiciem. Gdy wiem, że jestem atmą, wtedy 
czuję, że ty i ja jesteśmy jednym”. Tak oto Hanuman odsło-
nił głębię swojego oddania.

Most zbudowano w ciągu pięciu dni.

Oszust Rawana

Tymczasem Rawana czynił wysiłki, by jak najdotkliwiej 
zranić Sitę. Rozkazał Widhjut Dżihwie, swojemu doświad-
czonemu magikowi, wykonać sztuczną głowę wyglądającą 
jak głowa Ramy. Chciał, by na jej widok Sita odczuła boleść 
i smutek. Kazał mu również podrobić strzały Ramy. Wi-
dhjut Dżihwa wykonał polecenie. Następnie głowę i strzały 
złożono przed Sitą. Rawana podszedł do niej i powiedział: 
„Sito, dopełnił się los Ramy. Zawsze łączyłaś z nim wszyst-
kie swoje nadzieje, lecz oto widzisz go martwym”. Sita nie 
mogła znieść strasznego widoku, przepełniło ją głębokie 
cierpienie. Złożyła dłonie i rzekła: „Rawano, uczyń mi łaskę 
i zetnij również moją głowę. Spal moje ciało razem z głową 
Ramy. Nie mogę żyć bez niego. To moje ostatnie życzenie”. 
Sita zaczęła szlochać.

Wtedy właśnie Rawana odebrał pilną wiadomość od In-
dradżita, że muszą natychmiast spotkać się i przedysku-
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tować ważną sprawę. Pośpiesznie więc się oddalił. Sara-
ma, żona Wibhiszany, zwróciła się do Sity: „Matko! Nikt na 
świecie nie może zabić Śri Ramy. Rawana ma wielu magi-
ków uciekających się do sztuczek i oszustw. Ta głowa nie 
jest prawdziwa. Ramaczandra jest bezpieczny i szczęśliwy. 
To tylko podstęp. Nie powinnaś się martwić”. Następnie 
położyła rękę na sztucznej głowie, a ta zniknęła.

Na drugi dzień Rawana znów przyszedł do Sity i rzekł: 
„Sito! Rama umrze za kilka godzin. Zostaniesz królową,  
a mój pałac stanie się twoim domem. Nikt nie potrafi  
w pełni opisać mojego bogactwa, mojej chwały i moich za-
let. Jestem wszechmocny i wszechwiedzący. Namyśl się 
i wyjdź za mnie”. Sita wyrwała źdźbło trawy spod stopy  
i odpowiedziała: „Rawano! Twoje bogactwo w porównaniu 
z tym, co posiada Rama, jest jak to źdźbło trawy. Rama 
jest nieśmiertelny, promienny, mądry i wieczny. Dzielą was 
całe światy. Jesteś tak mały jak to marne źdźbło”. Na te 
słowa Rawana wpadł w furię i wrzasnął: „Sito, daję ci jesz-
cze dwa miesiące do namysłu. Jeśli nie poddasz mi się, 
przyjdzie tu mój kucharz, potnie cię na kawałki, a potem 
zrobi z ciebie potrawę. Zjem cię. To moje ostatnie ostrzeże-
nie”. Powiedziawszy to Rawana odszedł.

Następnego dnia rozgorzała wielka bitwa między armia-
mi Ramy i Rawany. Tysiące żołnierzy z obu stron straci-
ło życie. Cała Lanka drżała ze strachu. W pewnej chwili 
wszystkie walczące małpy padły nieprzytomne na polu bi-
twy. Wibhiszana obserwujący tę scenę, uspokoił pozosta-
łe wanary mówiąc, że to tylko czarodziejski urok rzucony 
przez demony.

Wibhiszana odwrócił czar własnym magicznym zaklę-
ciem i leżący na ziemi bohaterowie podnieśli się. Wtedy 
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Rawana sprawił, że u stóp Ramy upadła głowa Sity. Tak 
jak wcześniej Sarama pocieszała Sitę, tak teraz Wibhisza-
na uspokajał Ramę mówiąc: „Ramo, czy ktoś na tym świe-
cie jest w stanie zabić Sitę? Jest ona ucieleśnieniem cnoty, 
nikt nie może jej nawet tknąć. To nie jest prawdziwa głowa, 
to tylko jej imitacja”. Rozwścieczony sztuczkami Rawany 
Lakszmana rzucił się do bitwy i walczył tak zaciekle, że  
w końcu zemdlał. Rama zaczął wołać: „Lakszmano! Uważa-
łem cię za moją szóstą pranę, energię życia. Dziś cię stra-
ciłem”. Rama sprawiał wrażenie, że płacze. W tym momen-
cie nadszedł Wibhiszana i polecił Hanumanowi przynieść 
zioła sandżiwini, które rosną w Himalajach. Hanuman na-
tychmiast udał się w góry. Ponieważ nie potrafił rozpoznać 
właściwych ziół, wyrwał ogromną część góry i przyniósł ją 
na pole bitwy. Gdy tylko podano zioła Lakszmanie, ten na-
tychmiast odzyskał przytomność.

Następnego dnia Rama włączył się do bitwy. Tym razem 
Rawana nie mógł odeprzeć jego ataków i poczuł się wyczer-
pany. Rama, współczujący Bóg, powstrzymał się od dalszej 
walki. Kazał Rawanie odpocząć i przyjść następnego dnia, 
by kontynuować zmagania. Rama odczuwał litość nawet 
dla wrogów. Walczył zachowując prawość.

Mandodhari, żona Rawany, bardzo starała się zmienić 
podłe zachowanie męża: „Nie wiesz, kim jest Rama. On jest 
wcieleniem Boga Narajany, a Lakszmana jest inkarnacją 
Adiseszy. Oddaj Sitę Ramie i padnij mu do stóp” – mówiła, 
lecz Rawana nie chciał jej słuchać.

Bardzo trudno jest zmienić postępowanie złych ludzi. 
Ulegają władzy własnych zmysłów. Nieustannie nęka ich 
sześciu wrogów: pożądanie, pycha, chciwość, złość, przy-
wiązanie i zazdrość. Te złe nawyki są naszymi wrogami  
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i to one niszczą nasze życie. Zazdrość jest jak rak, a złość 
jak demon. W rzeczywistości demony nie są osobnym ga-
tunkiem żywych istot. Tak naprawdę są nimi ludzie ma-
jący negatywne cechy charakteru. Demoniczne tendencje 
przywierają do nas tak silnie, że trudno jest się ich pozbyć. 
Tak jak ciało zbudowane jest z wielu narządów, tak umysł 
składa się z wielu części, które nabierają przewrotnych 
cech. Po śmierci ciała umysł nadal żyje i znajduje nowe cia-
ło do zamieszkania. Ważne jest zatem, by kierować umysł  
w stronę niwritti, a nie prawritti. Tylko to może pomóc.

Czym zatem jest niwritti marga – ścieżka wewnętrzna? 
Istotą niwritti margi jest wykonywanie wszelkich działań 
tak, by sprawić radość Bogu. To najłatwiejszy dla człowieka 
sposób na osiągnięcie spełnienia. Niestety, ludzie zamiast 
podążać tą oczywistą i najłatwiejszą drogą, wybierają dro-
gi pełne trudności. Chociaż inteligencja ludzi gwałtownie 
wzrosła, to ich charakter znacząco się pogorszył. Można 
być uczonym, ale bez zdrowego rozsądku i wiedzy ogólnej 
jest się zerem. Tacy ludzie mają wysokie tytuły naukowe, 
ale w codziennym życiu są bezradni. Powodem tego jest 
brak wiedzy ogólnej. Z braku tej wiedzy nie potrafią odróż-
nić dobra od zła, prawdy od nieprawdy, czynu szlachetne-
go od czynu podłego. Człowiek musi zmienić te przyziemne 
skłonności. Musi rozwinąć wewnętrzne postrzeganie.

Kiedy wojownicy Ramy zaczęli zabijać demony, Lanka 
pogrążyła się w głębokim smutku. Ofiarami wojny stali się 
nawet ludzie, którzy nie popełnili nic złego. Grzesznik może 
być tylko jeden, a jednak kara spada na wszystkich wo-
kół niego. Czyż szalejący w lesie ogień pochłania jedynie 
drzewa nim, a omija drzewa mango dlatego, że mają słod-
kie owoce? Pożar pochłania każde drzewo, które staje na 
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jego drodze. Kwiat jaśminu w lesie rozlewa swój zapach na 
wszystko wokół. Podobnie wojna zabija dobrych i złych.

Pewnego dnia, gdy Lakszmana walczył na Lance, wypu-
ścił strzałę, która przypadkowo trafiła dziecko w ramionach 
matki. Dziecko zginęło natychmiast. Matka rzuciła je na 
ziemię i zaczęła uciekać. Widząc to Lakszmana zwrócił się 
do Ramy: „Bracie, spójrz, co za egoizm. Chociaż jest mat-
ką tego dziecka, porzuciła je i ucieka ratując swoją skórę. 
Ludzie na Lance są zepsuci do cna i całkowicie pozbawieni 
litości”. Rama odparł: „Lakszmano, pomyliłeś się w ocenie 
tej kobiety. Nawet na Lance są dobrzy ludzie. Ona ma do-
bre intencje. Sam zobacz”. Zatrzymali ją i zapytali: „Czemu 
uciekasz porzucając bezlitośnie swoje dziecko?”. Odpowie-
działa im na to: „Dla mnie ciało nie ma żadnej wartości. 
Nieżywi nie powstaną do życia. Rama rozpoczął oblężenie 
miasta, żeby zniszczyć Rawanę. Kiedy zabije go, może za-
bierze mieszkańców Lanki do Ajodhji. Chcę żyć, by cieszyć 
się bliskością Boga. Pragnę zamieszkać w królestwie Ramy 
i służyć mu. Oto dlaczego chcę zachować ciało przy życiu. 
Nie jestem wcale przywiązana do ciała”. Lakszmanę oszo-
łomiły wzniosłe uczucia kobiety.

Prawość Wibhiszany

Następnego ranka obie armie szykowały się do bitwy. 
Gdy nastał świt, żołnierze Rawany uderzyli w bębny. To 
samo uczyniły wojska Ramy, odpowiadając gromkim dud-
nieniem. Tego dnia drugi syn Rawany przyłączył się do wal-
ki rzucając magiczne zaklęcia. Wywołały one wielkie zamie-
szanie w oddziałach wanar. Wibhiszana, znający wszystkie 
sztuczki demonów, odparowywał je i ratował armię Ramy. 
Wtedy Rama powiedział: „Lakszmano, na początku nikt nie 
chciał przyjąć Wibhiszany, nikt nie widział w nim przyja-
ciela. Teraz stanowi dla nas nieocenioną pomoc. Jest wiel-
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ki i niezrównany”. Rama dobrze ocenił wielkość Wibhisza-
ny – był on zagorzałym obrońcą prawości. Gdy odkrył, że 
jego brat Rawana popełnia podłe czyny, potępił jego zacho-
wanie i próbował go zmienić. Nie chciał mieć nic wspólne-
go z grzechem i podłością. Gdy nie udało mu się zmienić 
Rawany, opuścił Lankę, przyłączył się do sił dharmy i po-
wierzył siebie Bogu. Swoim oddaniem przewyższa on na-
wet Bhiszmę. Chociaż Bhiszma był pełen cnót, nie porzucił 
Kaurawów, gdy ci zaczęli postępować w sposób odrażający 
i niesprawiedliwy. W rzeczywistości, z chwilą gdy został ich 
naczelnym wodzem, Bhiszma stał się wspólnikiem grzechu 
i nieprawości.

Nienawiść jest przyczyną wojny, a przyczyną nienawiści 
jest pragnienie. Złość budzi się, gdy nie spełniają się pra-
gnienia. Gdy pragnienia spełniają się, rośnie ego. Zatem, 
należy włożyć wysiłek w ograniczanie pragnień, trzeba wy-
zbyć się nienawiści i starać się o łaskę Boga. To jest naj-
ważniejszy obowiązek człowieka.
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NAJWYŻSZE ODDANIE WIBHISZANY

Gdy w sercu brakuje boskich uczuć,
człowiek ulega podwójnemu zatruciu:

ukrywa swoje niezliczone błędy
i krytykuje nawet najbardziej błahe  

potknięcia innych.

Ucieleśnienia miłości!

W Ramajanie bardzo wyróżniają się dwie postaci – Su-
griwa i Wibhiszana. Wibhiszana poszukiwał Ramy, nato-
miast Sugriwę Rama odszukał sam. Sugriwa zdał sobie 
sprawę z wielkości i boskości Ramy dopiero po spotkaniu  
z nim, a Wibhiszana wiedział już o tym wcześniej.

Bitwa na polu Kurukszetry trwała 18 dni, zaś wojna mię-
dzy Ramą a Rawaną – 75 dni. Chociaż działania wojenne 
w sensie fizycznym trwały na Lance 75 dni, to wewnętrzna 
wojna między Ramą i Rawaną, między Pandawami a Kau-
rawami, między prawdą i nieprawdą, między prawością  
i nieprawością toczy się bez przerwy w ludzkim sercu. Nikt 
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nie potrafi z całą pewnością stwierdzić, kiedy zakończy się 
ten konflikt sił pozytywnych i negatywnych.

Nie jest możliwe, aby każdy mógł zrozumieć boskość. 
Ci, którzy przywłaszczają sobie cudze żony i ci, którzy kpią  
z ludzi cnotliwych, nigdy nie zrozumieją Boga. Nadzieję na 
to mogą mieć jedynie czyści i współczujący.

Dar Wibhiszany

Indradżit, najstarszy syn Rawany, postanowił spalić 
Ramę na popiół, odprawiając pewne ofiary i rytuały. Ma-
giczne sztuczki Indradżita siały spustoszenie i wywoływały 
panikę w armii Ramy. Wibhiszana, dobrze znający się na 
podstępach demonów, wykonywał własne czary i odbierał 
moc ich magicznym obrzędom. Zwrócił też uwagę Ramy  
i Lakszmany na drzewo o czarnych jagodach, pod którym 
Indradżit odprawiał magiczne obrządki. Ziemia wokół drze-
wa usiana była ciałami złożonych w ofierze ludzi. Wibhisza-
na ostrzegł braci przed magicznymi praktykami Indradżita 
i poradził im, aby postarali się odciągnąć go stamtąd. Siła 
Indradżita wzrastała bowiem wielokrotnie, gdy przebywał 
w pobliżu drzewa.

Indradżita ogarniała wściekłość, gdy widział, jak Wibhi-
szana pomaga wojskom Ramy. Wpadł w jeszcze większą fu-
rię, gdy zobaczył zbliżającego się Lakszmanę. Niósł go na ra-
mionach Hanuman, a prowadził ich Wibhiszana. Indradżit 
rzekł do Wibhiszany: „Jesteś zdrajcą. Nie dość, że zdradziłeś 
Lankę, to jeszcze niesiesz śmierć swoim rodakom”. Wibhi-
szana odparował: „Cechą złych ludzi jest marnowanie cza-
su na przemądrzałą i niepotrzebną gadaninę. Wielokrotnie 
radziłem twojemu ojcu Rawanie, by zszedł ze złej drogi. On 
jednak nigdy nie zważał na to, co mówię. Chciałem, by zro-
zumiał, że przywłaszczenie cudzej żony jest grzechem. Prze-
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powiedziałem mu także, że oddając się nieprawości sprowa-
dzi na siebie i swoich ludzi straszliwe nieszczęście. Ostrze-
głem go w obecności Kumbhakarny i Śurpanaki. To twój 
ojciec, z premedytacją oddający się złu, doprowadził siebie  
i Lankę do katastrofy. Moje dobre rady przeszły bez echa. Dla 
twojego ojca najcenniejszym skarbem jest nieprawość, rado-
ścią jest kłamstwo, a jego życie to nikczemność. Czyż ktoś 
mający serce wypełnione złem może się zmienić? Twój ojciec 
jest sprawcą nieszczęścia Lanki. On sam doprowadził ją do 
upadku. Ja w żaden sposób nie przyczyniłem się do tego”.

Nieprzekonany jego słowami Indradżit wrzasnął: „Jeśli 
już nie chcesz pomagać mojemu ojcu, to przynajmniej po-
winieneś pozostać neutralny, a nie przyłączać się do zastę-
pów wroga!”. Na to Wibhiszana odpowiedział: „Nie posia-
dasz tyle mądrości, aby odróżniać dobro od zła, prawość od 
nieprawości. Ja rozumiem tę różnicę i dlatego przyłączyłem 
się do Śri Ramy. To niesprawiedliwe i nieprawe pozostawać 
neutralnym, gdy zagrożona jest dharma. Należy ratować 
lud przed Rawaną. Raduję się boskim towarzystwem Ramy 
i to jest moim największym skarbem”.

Przykład języka

Zachowanie Wibhiszany na Lance wyrażało najwyższą 
prawomyślność, uczciwość i pobożność. Gdy Hanuman 
po raz pierwszy znalazł się na Lance, odwiedził Wibhisza-
nę w jego pałacu. Wibhiszana wyznał wtedy Hanumano-
wi: „Och, Hanumanie! Żyjąc pośród demonów muszę być 
ostrożny niczym język otoczony zębami. Jak długo jeszcze 
mam żyć w ten sposób? Kiedy zasłużę na łaskę Ramy? Kie-
dy będę mógł cieszyć się bliskością Pana?”. Hanuman od-
powiedział: „Wibhiszano, dobrzy ludzie na świecie są nę-
kani przez demony, które ich okrążają tak, jak ostre zęby 
otaczają język. Zważ jednak na pewną rzecz. Język narodził 
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się razem z tobą. Zęby pojawiły się później i przyjdzie czas, 
kiedy wypadną. Ale język, który towarzyszy ci od narodzin, 
pozostanie z tobą aż do śmierci”.

Język to święty narząd. Język jest także cnotliwy. Ucie-
leśnia słodycz i prawdę, mimo że otacza go podłość, rozpu-
sta i niegodziwość. Zęby nie pozwalają językowi wydostać 
się na zewnątrz, lecz gdy jest to konieczne, język wychodzi 
i pomaga. Na przykład, gdy usta są suche, język zwilża je.

Oddanie Tulsidasa

Było wielu mędrców i aspirantów duchowych gotowych 
poświęcić Ramie swoje życie. Słynnym wielbicielem Boga 
był Tulsidas mieszkający na górze Czitrakuta. Codziennie 
po kąpieli ofiarowywał poświęconą wodę drzewu. Pewnego 
dnia ukazał mu się duch i rzekł: „Mistrzu! Gdy wygłaszasz 
dyskursy na temat Ramajany, pewien stary człowiek przy-
chodzi tu pierwszy, a odchodzi ostatni. Jutro padnij mu do 
stóp i poproś o łaskę”. Powiedziawszy to duch zniknął.

Następnego dnia Tulsidas przygotowywał pastę sandało-
wą i śpiewał imię Ramy. Po pewnym czasie nadszedł stary 
bramin. Tulsidas rozpoczął wykład na temat Ramajany. Po 
jego zakończeniu wszyscy odeszli z wyjątkiem bramina. Tul-
sidas podszedł do niego i padł mu do stóp. Następnie bramin 
zapytał Tulsidasa, jaką pragnie otrzymać nagrodę. Ten od-
powiedział: „Chciałbym zobaczyć piękną postać Śri Ramy”. 
Bramin przyrzekł mu: „Za kilka dni będziesz miał darszan 
Śri Ramy”. Kim był bramin? Był nim sam Hanuman. Jest 
on obecny wszędzie tam, gdzie śpiewa się chwałę Ramy. Ha-
numan zawsze wpada w zachwyt, gdy śpiewa się o Ramie.

Kilka dni później przybył do Tulsidasa młodziutki chło-
piec. Tulsidas właśnie przygotowywał pastę sandałową dla 
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Pana. Chłopiec podszedł do niego i zapytał: „Szlachetny 
panie, czy możesz mi ofiarować trochę tej pasty?”. Tulsidas 
natychmiast spełnił jego prośbę. Gdy podawał mu pastę, 
siedzące na gałęzi ptaki poczuły dlań litość, bo Tulsidas nie 
rozpoznał w swoim gościu Pana Ramy, za którym usychał 
z tęsknoty przez tyle lat. Bóg jest wszędzie.

Nie ma znaczenia, gdzie przebywasz:
w lesie, czy na pustyni,
w mieście, czy na wsi,

na szczycie góry, czy na środku rzeki -
Bóg pomaga każdemu nieszczęśliwemu.

Dzień później starzec zapytał Tulsidasa, czy widział 
Pana. Tulsidas zaprzeczył. Wtedy stary człowiek powie-
dział: „Jak myślisz, kto wczoraj przyszedł do ciebie pod po-
stacią chłopca, by prosić cię o pastę sandałową? Wszystkie 
postaci są jego i wszystkie imiona są jego. To głupie czcić go 
tylko pod jedną postacią. Ramaczandra mieszka w twoim 
sercu. Twoje serce jest ołtarzem Boga. Nie umieszczaj na 
ołtarzu swego serca nikogo poza Panem. Mój synu, możesz 
ofiarować przyjaciołom i krewnym miejsce w swoim domu, 
lecz nie wpuszczaj ich na ołtarz w swojej świątyni. Twoi 
krewni i przyjaciele przychodzą i odchodzą. Pomagaj im, 
lecz nie oddawaj im swojego serca. Wypełnij serce współ-
czuciem. Serce napełnione miłosierdziem staje się świąty-
nią Pana. Hridh (miejsce) + daja (współczucie) = hridaja 
(serce). Hanuman przekazał tę naukę Tulsidasowi i znikł.

Nigdy się nie poddawaj

Hanuman walczył w bitwie, lecz jego umysł był skupiony 
na Ramie. Często też dzielił się duchowymi ideami z Wibhi-
szaną. Powiedział:
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Jeśli postanowiłeś to, co należy postanowić,
trwaj przy tym, aż osiągniesz cel.

Jeśli zapragnąłeś to, czego należy pragnąć,
wytrwaj, aż pragnienie się spełni.

Jeśli prosisz o to, o co należy prosić,
nie ustępuj, aż osiągniesz cel.

Myśląc o tym, o czym należy myśleć,
trwaj przy tym do skutku.

Mając ciebie dość, On ci ulegnie!
Gdy prosisz, proś żarliwie.

Oto jaki powinien być wielbiciel Boga:
wielbiciel nigdy nie może  

pogodzić się z porażką i odejść.

Wibhiszana był prawdziwym aspirantem duchowym. 
Już jako młody chłopiec uprawiał ascezę i zjednywał sobie 
Boga. Kiedyś pojawił się przed nim Brahma i powiedział: 
„Wibhiszano! Proś, o co chcesz!”. Wibhiszana rzekł: „Panie, 
spraw, abym mógł wieść życie prawe, pełne miłosierdzia 
i poświęcenia. Niechaj moje serce będzie stale napełnione 
współczuciem i oby nigdy nie stwardniało”. Brahma pobło-
gosławił go. Kumbhakarna, mający demoniczną naturę, 
odprawiał pokutę i jemu również objawił się Pan Brahma, 
który pozwolił mu prosić o błogosławieństwo. Kumbhakar-
na chciał prosić o serce pozbawione współczucia (nirdaja). 
Jednak z powodu niewyraźnej mowy, charakterystycznej 
dla demonów, wymówił słowo ‘sen’ (nidra) i stał się wielkim 
śpiochem. Osoba pozbawiona współczucia nie jest człowie-
kiem (manawą), lecz demonem (dhanawą). Ani przez chwilę 
nie zapominajcie o współczuciu. Mówi się:

Dzięki oddaniu można znaleźć spełnienie w życiu.
Książę czy żebrak, głupiec czy uczony,

tylko dzięki oddaniu znajdzie spełnienie.
Czy praktykujesz ascezę  

i ćwiczysz techniki oddechu,
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czy nosisz pomarańczową szatę,  
albo zatrzymujesz oddech,

czy też chodzisz przystrojony ozdobami 
i naszyjnikami – tylko dzięki oddaniu  

znajdziesz spełnienie.

Przez nieustanny wysiłek Wibhiszana wypełnił swo-
je serce współczuciem. To dlatego mógł zrozumieć naturę 
Ramy. Prowadził życie oddanego wielbiciela przestrzegają-
cego prawdy i prawości. Imię i forma Boga wyrażają prawdę 
i prawość. Satja i dharma są najgłębszą istotą Ramajany.

Adres stałego zamieszkania Boga

Rama rozmawiał na tematy duchowe z wanarami i wpoił 
im wiele wspaniałych nauk. Zalecał im upodobnić się do ję-
zyka otoczonego ostrymi jak sztylety zębami. Na drodze aspi-
ranta duchowego wciąż stają przeszkody, bez względu na to, 
na jakim poziomie rozwoju się znajduje. Język ma dłuższe 
życie niż zęby. Źli ludzie odpadną, jak zęby otaczające język. 
Bóg jest twoim obrońcą. Boska opieka jest twoim talizma-
nem. Bóg robi dla ciebie wszystko. Tjagaradża powiedział:

O Panie! Któż jest w stanie wyrazić  
pełnię Twojej chwały?

Wciąż czekam na Twoje zmiłowanie.
Miej dla mnie litość.

Oszczędziłeś życie syna swego nauczyciela.
Uwolniłeś Wasudewę i Dewaki.

Pobłogosławiłeś Draupadi  
nieskończenie długą szatą.

Ochroniłeś Pandawów.
Zaspokoiłeś pragnienie Kuczeli.

Zmieniłeś brzydką Kubdżę w piękność.
Nawet Pan Brahma nie może  
w pełni opisać Twojej chwały.

Czekam i usycham z tęsknoty za Twą łaską.
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Kiedyś Narada przyszedł do Pana Narajany i zapytał: 
„O Panie! Gdzie mieszkasz? Jaki jest Twój adres stałego 
zamieszkania?”. Bóg odrzekł: „Moimi tymczasowymi re-
zydencjami są Wajkunta, Kajlasa i Swarga. Lecz na stałe 
przebywam tam, gdzie moi wyznawcy śpiewają ku mojej 
chwale”.

Bóg jest mieszkańcem naszych serc. Odnajdźmy Go 
tam.
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Człowiek ciężko haruje, by napełnić brzuch,
w pocie czoła zdobywa wykształcenie,

a jednak nie znajduje szczęścia.

Dlaczego pogrąża się w takim smutku?
Czyż Bóg mu nie pomoże, gdy tylko usłyszy  

szczerą modlitwę?

Ucieleśnienia miłości!

Prawda, prawość, pokój i miłość są podstawą wszyst-
kich świętych pism, istotą wszystkich religii, celem wszyst-
kich ścieżek i esencją wszystkich esencji.

Człowiek chętnie doszukuje się błędów u innych niepo-
mny własnych wad. Powody tego można odnaleźć w jego 
materialistycznych skłonnościach. Człowiek jest zbudowa-
ny z atmy (jaźni) i anatmy (nie-jaźni), z śariram, czyli ciała 
i śariri – ucieleśnionego, z kszetry (pola) i kszetradżni – 
znawcy pola, a także ze śthiry – tego, co nieprzemijające  
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i aśthiry – tego, co przemija. We wszechświecie nie istnieje 
nic więcej oprócz tych przeciwieństw.

Cały świat jest grą prawritti i niwritti, wewnętrznego  
i zewnętrznego. Ciało (kszetra) i materia należą do króle-
stwa prawritti. Do królestwa niwritti należy atma, świado-
mość i ten, który ucieleśnia się. Nawet awatarowie podle-
gają prawritti od kiedy zamieszkują ludzkie ciało. Rama nie 
był tu wyjątkiem. Chociaż wszechmocny i wszechwiedzący, 
gdy się wcielił, musiał postępować tak, jak gdyby był pod-
dany działaniu iluzji.

Rawana traci swoje głowy

Rama szykował się do walki z Rawaną. Król demonów 
stracił wszystkich bliskich, w tym syna Indradżita, bra-
ta Kumbhakarnę i wielu innych. Teraz został na Lance 
sam. Walka między Ramą a Rawaną trwała siedem dni  
i siedem nocy. Indra, ucieszony na myśl, że jego przeciw-
nik Indradżit został zabity, przysłał Ramie wprost na pole 
bitwy niebiański rydwan wyposażony w najpotężniejszy 
oręż. Cóż to było za przeżycie zobaczyć wspaniale błysz-
czący, opuszczający się na ziemię pojazd, kierowany przez 
Mathali. Wanary myślały, że to jeszcze jedna sztuczka de-
monów. Gdy koła rydwanu dotknęły ziemi, Mathali zsiadł 
i złożywszy dłonie podszedł do Ramy. Rzekł: „O Panie! In-
dra przysyła ci ten rydwan. Sam gotów jest walczyć prze-
ciwko Rawanie”.

Rama na polu bitwy okazał wielki rozsądek i rozwagę. 
Niektórzy pytają, dlaczego Rama zdecydował się na woj-
nę i spowodował śmierć tylu osób. Ten, który stwarza, ma 
również prawo karać. Prawdę mówiąc, to nie Bóg karze czy 
ochrania. Chronią cię twoje cnoty, a karzą cię twoje wady. 
Człowiek nie może uciec od skutków swoich czynów. Rawa-
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na musiał ponieść konsekwencje swoich występków. Kara 
nie zawsze nadchodzi od razu, jest jednak nieuchronna. 
Teraz dla Rawany przyszedł czas zapłaty.

Kiedyś jego małżonka Mandodhari próbowała przemó-
wić mu do rozsądku. Powiedziała: „Rawano! Popełniasz tyle 
podłych i haniebnych czynów. Stanowisz przyczynę niewy-
powiedzianych cierpień i smutków wielu czystych i szla-
chetnych niewiast. Te złe czyny wrócą do ciebie”. Mówiła 
dalej: „Nie uciekniesz przed nieubłaganym prawem karmy. 
Umieram z lęku o ciebie i o nas, chociaż jestem córką wiel-
kiego króla, chociaż mój syn Indradżit jest niezwyciężonym 
bohaterem, a ty jesteś mym panem. Strzeż się, gdyż kobie-
ty są jak ogień. Nie drażnij ich pożądliwym spojrzeniem, 
podłym słowem lub czynem. To wielki grzech”. Jednak Ra-
wana nie traktował jej słów poważnie. Wręcz przeciwnie, 
śmiał się z niej.

Pojedynek Ramy i Rawany był zacięty i straszliwy. Ra-
wana wypuścił sarpastrę – wężową strzałę i całą okolicę 
wypełniły węże. W odpowiedzi Rama wystrzelił garudastrę 
– orlą strzałę, która natychmiast pochłonęła wszystkie 
węże. Rawanę zaskoczyło to, że zwykły, koczujący w lasach 
człowiek ma tak potężną siłę i odwagę. Teraz przypomniał 
sobie słowa Mandodhari, która pewnego dnia powiedziała: 
„Nie doceniasz potęgi i męstwa Śri Ramy. Rawano, Rama 
nie jest zwykłym człowiekiem. On w istocie jest inkarnacją 
Pana Narajany. Kto może zbudować most przez ocean ma-
jąc do pomocy jedynie małpy? Porwałeś Sitę, wzór cnoty  
i czystości. Jeszcze nie jest za późno. Idź do Ramy. Oddaj 
mu Sitę i błagaj go o przebaczenie”. Wtedy Rawana rzekł  
z gniewem: „Raczej stracę życie niż poproszę Ramę o ła-
skę”.
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Siódmego dnia bitwy Rama posłużył się kantastrą – bro-
nią otrzymaną od Indry. Ściął nią wszystkie dziesięć głów 
Rawany. Wielki demon padł.

Służba Bogu najlepszym sposobem  
na osiągnięcie wyzwolenia

Dziesięć głów Rawany symbolizuje cztery Wedy i sześć 
śastr8. Chociaż Rawana opanował te wszystkie teksty, nie 
miał z nich żadnego pożytku. Praktyka jest ważniejsza niż 
znajomość ksiąg. Mówca przemawiający wcześniej opo-
wiadał, jak Hanuman dawał dobre rady Wibhiszanie. Ha-
numan, szukając Sity na Lance usłyszał, jak ktoś w pała-
cu recytuje imię Ramy. Natychmiast wszedł do komnaty,  
z której dochodził głos. Znalazł w niej Wibhiszanę. Pozdro-
wili się uprzejmie, gdyż obaj byli oddani Ramie. Wibhisza-
na powiedział: „Hanumanie, chociaż spotkałeś Ramę zale-
dwie kilka miesięcy temu, dokonałeś wielkiego duchowego 
postępu. Możesz też cieszyć się słodką bliskością Ramy. Ja 
natomiast od wielu już lat recytuję imię Ramy, lecz on ni-
gdy jeszcze nie okazał mi swojej łaski. Ani razu nie otrzy-
małem darszanu Ramy”.

Hanuman odparł na to: „Ach, Wibhiszano! To nie tak! 
Czyż nie należy uczestniczyć w misji Ramy i służyć mu, aby 
zyskać pełnię korzyści z recytacji imienia Ramy? Uprawia-
nie ascezy, odmawianie dżapy9 i medytacja nie wystarczą. 
Powinieneś także mu służyć. Służba jest prawdziwą łodzią, 
którą przepłyniesz ocean życia. To tak, jak z jedzeniem – 
twój żołądek nie napełni się od patrzenia na owoc. Musisz 
go zjeść i strawić”.

8  Śastry – starożytne traktaty filozoficzne; sześć śastr to sześć głównych dok-
tryn filozoficznych hinduizmu.

9  Dżapa - powtarzanie mantry lub imienia Boga.
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Są trzy stopnie wiodące do transformacji: dżniatum, 
drasztum i prawesztum. Dżniatum znaczy doświadczać. 
Weźmy na przykład książkę. Najpierw trzeba się o niej 
dowiedzieć, potem trzeba ją zdobyć i w końcu należy ją 
przeczytać. Dopiero wtedy książka przyniesie korzyść. Tak 
samo nie ma korzyści z samego powtarzania imienia Boga. 
Musisz wcielić Ramasmaranę (powtarzanie imienia Ramy) 
w życie. Rawana opanował Wedy, nie praktykował jednak 
nawet jednego napisanego w nich słowa. Cała Lanka roz-
brzmiewała śpiewem Wed. Demony na ogół dobrze je znały 
i recytowały. Jednak nie praktykowały ani joty z tego, co 
powtarzały. Chociaż wszystkie śastry nakazują: „Zawsze 
pomagaj, nigdy nie krzywdź”, Rawana nie wprowadził tej 
nauki w życie.

Praktyka ważniejsza od uczoności

Człowiek ma do swojej dyspozycji wiele nadzwyczajnych 
zdolności, lecz nie jest w stanie ich użyć. To dlatego, że 
rządzą nim przyziemne skłonności. Od rana do wieczora 
spędza czas na zdobywaniu środków do życia.

Od świtu do zmroku, bez odpoczynku,
walczysz o napełnienie brzucha.

Marnujesz życie na bezużyteczną naukę 
i na frywolne rozrywki.

O człowieku! Co osiągnąłeś w tej szarpaninie,
ignorując Pana o lotosowych oczach? 

Głęboko się nad tym zastanów, człowieku!

Współczesny świat naznaczony jest bezprawiem. Bez-
cześcimy dany nam czas pogrążeni w nieprawdzie. Gdy 
zatruwamy umysły kłamstwem, nasze życie również staje 
się fałszywe. Nasze postrzeganie, wiedza i czyny pogrąża-
ją się w nieprawdzie. To, co jest w umyśle, przejawia się  
w oczach, uszach, mowie i czynach. Tylko to, co jest  
w środku, może się uzewnętrznić. Musicie mocno trzymać 
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się przykazania świętych pism: Satjam wada – mów praw-
dę. Jeśli oświadczycie, że coś zrobicie, to MUSICIE to zro-
bić. Niedotrzymane słowo jest równoznaczne z kłamstwem. 
To nie tylko kłamstwo, to również zdrada i oszustwo.

Drugie przykazanie to: Dharmam czara – praktykuj pra-
wość. Wiele osób twierdzi, że nie rozumie, czym jest dhar-
ma – prawość, a czym adharma – nieprawość. Człowiek 
kierowany interesownością i egoizmem robi to, co mu się 
podoba. Chociaż wie, co wolno mu robić, a czego nie, uda-
je, że tak nie jest. Chociaż wysłuchaliście wielu mądrości, 
ile z nich praktykujecie na co dzień?

Czy można rozproszyć ciemności  
jedynie słuchając o lampie?

Czy pacjent wyzdrowieje słysząc  
o cudownych właściwościach leku?

Czy niedola biedaka zniknie,  
gdy usłyszy o potędze pieniądza?

Jeśli nie praktykujemy tego, czego się uczymy, niewiele 
osiągniemy na tym świecie. Świat nie zmieni się na lepsze, 
jeśli człowiek nie zacznie praktykować dobra. Kim jest czło-
wiek (manawa)? Człowiek to ktoś, kto posiada umysł (ma-
nas). Czym jest umysł? Jest on wiązką myśli. Nasze skłon-
ności wynikają z naszych myśli. Tylko wtedy zasłużymy na 
miano człowieka, gdy usuniemy z umysłu złe myśli.

Jaki pożytek czerpiemy z wyższego wykształcenia?
Kto może wymazać przeznaczenie  

zapisane na czole?
Gdy złe myśli zagnieżdżą się w głowie,
człowiek robi się tępy i bezużyteczny.

Czy Rawana coś osiągnął opanowawszy sześćdziesiąt 
cztery dyscypliny wiedzy? Kształcenie powinno wieść do 
mądrości. Lecz współczesny system nauczania zaledwie 
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przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu. Człowiek 
jest architektem własnych nieszczęść. Gdy Rawana padł na 
polu bitwy, jego małżonka, królowa Mandodhari, zbliżyła 
się do jego martwego ciała i zapłakała: „Och, Rawano! Na 
cóż się zdało całe twoje wykształcenie? Wielokrotnie błaga-
łam cię, byś zmienił swoje postępowanie. To wstyd, by tak 
wielki król, jak ty, był niepokojony i dręczony przez małpy. 
Jestem szczęśliwa, że chociaż zginąłeś z rąk Ramy”. W tym 
momencie nadszedł Wibhiszana, by zobaczyć ciało brata.  
W pierwszej chwili Mandodhari zaczęła go krytykować. Potem, 
uświadamiając sobie swój błąd, powiedziała: „Wibhiszano, to 
nic nie da, jeśli będę się gniewać na ciebie. Bardzo często da-
wałeś Rawanie dobre rady, lecz on nie chciał ich słuchać”.

Jeśli głowa jest opróżniona,  
wszystko można do niej włożyć.

Do głowy nafaszerowanej głupstwami  
i bzdurami nie nalejesz rozumu.

Jak napełnić głowę czystymi myślami,  
jeśli nie usunie się z niej śmieci?

Mandodhari pobiegła prosić Sitę o przebaczenie, lecz po-
tem pomyślała: „Już dawno temu powinnam była to zrobić. 
Na cóż zda się to teraz?”.

Zduś zło w zarodku

Rawana był martwy. Wokół roztaczał się przygnębiający 
widok. Ludzie płakali nad zmarłymi. Niewiasty szlochały 
nad zwłokami mężów. Osierocone dzieci rozpaczały nad 
ciałami martwych rodziców. Smutek wyrył się na twarzach 
wszystkich mieszkańców Lanki. Dlaczego to wszystko się 
zdarzyło? To żądza Rawany była przyczyną nieszczęść  
i upadku Lanki. Nawet jedna mucha może stać się przy-
czyną katastrofy. Cały dzban mleka będzie zatruty, jeśli 
dodamy do niego choćby jedną kroplę trucizny. Chociaż na 
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Lance mieszkało wielu dobrych ludzi, Rawana całkowicie 
skaził ich swoim zepsutym zachowaniem. Nawet drobna 
usterka może mieć fatalne skutki. Mrówki są małe, lecz 
potrafią zabić wielkiego węża.

Tak więc niewielki błąd może pociągnąć za sobą kata-
strofalne następstwa. Ziarno może być maleńkie, ale ma 
w sobie potencjał, by wyrosnąć na olbrzymie drzewo. Może 
rodzić owoce, albo mieć kolce. Należy więc uważać, aby za-
siewać jedynie nasiona przynoszące owoce, a nie ciernie. 
Podobnie wada powinna zostać wyeliminowana w począt-
kowym stadium, bo gdy przybierze na sile, trudno ją będzie 
usunąć. Oto dlaczego Upaniszady ustanowiły zasadę: Ta-
smai namah karman – oddajemy cześć działaniu. Dlaczego 
powinniśmy czcić działanie? Musimy sprawić, aby nasze 
czyny były czyste, święte i radowały Pana. Wedy głoszą tak-
że, że wszelkie czyny powinny być podejmowane jedynie 
dla zadowolenia Boga. Czyny dokonane ku zadowoleniu 
Pana ochronią nas wcześniej czy później.

Czyń jedynie dobro

Mów prawdę i czyń dobro. Jeśli nie możesz mówić praw-
dy przez cały dzień, wydziel jakiś czas, w którym obowiąz-
kowo będziesz praktykować mówienie prawdy. Żyjemy  
w epoce kali, która ma zdolność zniewalania do kłamstwa 
nawet szlachetne dusze! Co jest tego przyczyną? Złe to-
warzystwo. Jest takie przysłowie: „Powiedz mi z kim prze-
bywasz, a powiem ci, kim jesteś”. Przejmujemy zwyczaje 
osób, z którymi spędzamy czas.

Dobre towarzystwo prowadzi do nieprzywiązania,
nieprzywiązanie wyzwala z iluzji,

wolność od iluzji daje w efekcie stałość umysłu,
a stałość umysłu prowadzi do wyzwolenia.
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Dbajcie o to, by zawsze przebywać w dobrym towarzy-
stwie, a stanowczo omijajcie złe. Za wszelką cenę brońcie 
się przed złym towarzystwem. Jeśli zauważycie, że rozwi-
jacie w sobie negatywną cechę charakteru, natychmiast 
pozbądźcie się jej. Nie powinno się popełniać grzechu, jeśli 
się wie, że to grzech. Fatalną wadą Rawany było to, że po-
pełniał grzechy mając tego pełną świadomość. Czyn popeł-
niony nieświadomie nie jest grzechem.

Powiedz swojemu umysłowi: „Umyśle, z pełną świado-
mością kontempluj imię Ramy”. To samo tworzywo moż-
na użyć zarówno w sprawach przyziemnych, jak i podnio-
słych. Kamień może służyć do przejścia przez strumień, 
jako budulec lub jako materiał, z którego zostanie wyrzeź-
biony posąg bóstwa. Kamień w strumieniu służy do prze-
chodzenia przez wodę. Materiał budowlany służy do wzno-
szenia domu, a posągowi możemy oddawać cześć. Kamień 
jest ten sam, lecz za każdym razem wykorzystuje się go  
w inny sposób.

Uczniowie! Wszędzie zachowujcie się w sposób dosko-
nały – w świątyni, w szkole, na uczelni czy w akademiku. 
Studenci powinni zachowywać się tak, by na wszystkich 
wywierać dobre wrażenie.

Dla umysłu sędzią jest umysł.
Dla ciała sędzią jest cnota.
Głupca osądzi jego głupota.

Każdego osądzi Swami.

Nie zbierzecie zła, jeśli wasze czyny będą dobre. Zatem, 
czyńcie jedynie dobro. Takie zachowanie nadaje wartość 
ludzkiemu życiu. Prawdziwy człowiek to ktoś, kto posiada 
w sobie człowieczeństwo. Gdy rano otworzysz oczy, powiedz 
do sobie: „Jestem człowiekiem, nie jestem ani zwierzęciem, 
ani demonem”.
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Obecnie cały świat jest przesiąknięty nieprawdą i nie-
prawością, co wywołuje nieustanny niepokój, aśanti. Do 
śanti, czyli spokoju, wiodą prawda i prawość, zaś niepraw-
da i nieprawość nie dadzą nic innego, jak tylko aśanti. Mie-
szanka brązowego betelu, zielonych liści i białego wapna 
daje w efekcie czerwień. Z tych trzech składników powsta-
je nowy kolor. Prawda jest czystością, prawość – brakiem 
egoizmu. Ich harmonijne połączenie owocuje spokojem  
w ludzkim sercu. Prawda i prawość – satja i dharma – są 
jak dwa skrzydła ptaka, jak dwa koła roweru. Nie można 
jeździć na rowerze, który ma tylko jedno koło. Rawana, za-
miast stać na straży prawdy i prawości, szerzył asatję i ad-
harmę – nieprawdę i nieprawość. Oto dlaczego zrujnował 
swoje życie.

Zarówno Rama jak i Rawana byli wykształceni. Rama 
opanował trzydzieści dwie dyscypliny wiedzy, a Rawana – 
sześćdziesiąt cztery. Różnica między nimi leżała w prak-
tykowaniu zdobytej wiedzy. Rama wprowadzał w życie 
wszystko, czego się uczył. Rawana nie praktykował niczego 
ze swej wiedzy. I w rezultacie jego osobowość została wy-
paczona.

Ukryte znaczenie Ramajany

Ramajana nie jest jedynie prostym opisem zdarzeń, ta-
kich jak porwanie Sity, gniew Ramy czy śmierć Rawany. To 
nie jest prawdziwa Ramajana. Musimy uchwycić duchowy 
wymiar eposu. Kim był Daśaratha? Był nie tylko władcą  
w królestwie Kośali. Symbolizuje on rydwan (ratha) ludzkie-
go ciała z dziesięcioma (daśa) narządami: pięcioma narzą-
dami ruchu i pięcioma narządami postrzegania. Ajodhja nie 
jest zwykłym miastem, stolicą Kośali. Jest symbolem nie-
zdobytej fortecy, to znaczy serca. Stolica-serce znajduje się  
w centrum i jest otoczona tymi dziesięcioma organami.
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Trzy żony – Kauśalja, Sumitra i Kajkeji reprezentują 
trzy jakości (guny): łagodność (sattwę), bezwład (tamas), 
emocjonalność (radżas). Trzy królowe to trzy jakości da-
jące życie Ramie, Lakszmanie, Bharacie i Satrughnie. Oni 
z kolei symbolizują cztery puruszarthy, czyli cele ludzkie-
go życia: prawość (dharmę), dostatek (arthę), pragnienie 
(kamę) i wyzwolenie (mokszę). Prawość poszukuje najwyż-
szej mądrości (pradżniany). Rama – ucieleśnienie prawo-
ści, poślubia Sitę – ucieleśnienie pradżniany. Rama wraz  
z Sitą udają się do lasu ignorancji (adżniany). Stamtąd Ra-
wana – inkarnacja zła (durnaja), porywa Sitę. To prowadzi 
do przymierza pomiędzy Ramą a Sugriwą – ucieleśnieniem 
zdolności rozróżniania (wiweki), oraz do walki z Walim – 
ucieleśnieniem braku rozróżniania (awiweki). Rama zawie-
ra przyjaźń z roztropnością i pokonuje brak rozsądku.

Gdy Rama musi przekroczyć ocean ziemskich przy-
wiązań (samsary), przyjmuje pomoc Hanumana będącego 
ucieleśnieniem odwagi (dairji). Po przebyciu oceanu sam-
sary staje twarzą w twarz z Wibhiszaną, Rawaną i Kum-
bhakarną. Ucieleśniają oni odpowiednio sattwę, radżas  
i tamas. Prawość w osobie Ramy niszczy tamas – Kum-
bhakarnę i radżas – Rawanę, a koronuje sattwę – Wibhi-
szanę. Po ukoronowaniu sattwy prawość powraca do Sity 
– ucieleśnienia wiedzy zdobytej przez doświadczenie (anu-
bhawadżniany). Ostatecznie pradżniana transformuje się  
w anubhawadżnianę. Pradżniana przekształcona w anu-
bhawadżnianę staje się prawdziwą mądrością. Tak więc, 
aby zdobyć prawdziwe wykształcenie, trzeba wzrastać 
przechodząc ciężkie próby i cierpienia.

Przebywamy w świecie natury (prawritti), w którym na-
wet osoba sattwiczna może zmienić się w osobę emocjo-
nalną. Ponieważ Wibhiszana (sattwa) przebywał w towarzy-
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stwie Rawany (radżasu) i Kumbhakarny (tamasu), musiał 
wiele wycierpieć. Nieustannie czekał, by nastała godzina 
Boga. W końcu ta godzina wybiła i Bóg osobiście włożył 
mu koronę na głowę. Ramakriszna Paramahamsa również 
czekał na Pana Boga przez bardzo długie lata straszliwie 
cierpiąc. Wielka tęsknota i cierpienie wzniosły Ramakrisz-
nę do jego najsubtelniejszej natury. Do nocy oczekiwał na 
wizję Matki Kali, a gdy zbliżał się ranek, płakał ze smut-
ku: „Och, straciłem kolejny dzień, bo nie zobaczyłem Mat-
ki”. Chociaż w tym samym mieście, w Kalkucie, mieszkali 
wielcy uczeni – Arawinda Ghose i Bipin Chandra Pal – to  
w sercach współczesnych ludzi lepiej zachowało się imię 
Ramakriszny. To jego głęboka wiara w Boga sprawiła, że na 
zawsze pozostanie w naszych sercach. Niewzruszona wiara 
wyniosła go na niebotyczne wyżyny. Ponieważ Rawana nie 
miał wiary (atma wiśwasy), stoczył się w bezdenne otchła-
nie. Nawet jego asceza (tapas) zamieniła się w tępotę (ta-
mas). Tapas powinien umacniać wiarę, lecz w przypadku 
Rawany tak się nie stało.

Ramajana odsłania konflikt między prawdą i nieprawdą, 
sprawiedliwością i bezprawiem, prawością i nieprawością, 
dobrem i złem. Jest to odwieczne starcie nieustannie trwa-
jące w ludzkim sercu. Błogosławiony jest ten, kto wzniesie 
się ponad te sprzeczności i odniesie ostateczne zwycięstwo. 
Wtedy na ziemi zaświta Ramaradżja – królestwo Ramy.
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SITA UCIELEŚNIENIEM CZYSTOŚCI

Nie jestem ani zasługą, ani grzechem,  
przyjemnością czy cierpieniem.

Nie jestem świętym hymnem ani owocem pielgrzymki, 
dobroczynności czy poświęcenia.

Nie jestem ani pożywieniem, ani też ciałem 
zbudowanym z pokarmu.

Jestem uosobieniem sat-czit-anandy:  
prawdy, piękna i pomyślności.

Zniknęły obawy przed grzechem  
i plenią się nieludzkie czyny.

Zanika oddanie Bogu. Na jego miejsce wchodzi zło.
Zaprawdę rzadko można spotkać kogoś 
śpiewającego imię Zbawcy pobożnych.

O umyśle! Śpiewaj imię Boga  
i ciesz się nieustannym spokojem.

Uczniowie i studenci, ucieleśnienia miłości!

Człowieka opanowało przemożne pragnienie, by poznać 
tajemnice przyrody i zapanować nad nią. Całkowicie za-
wierza on swojej fizycznej sile, zdolnościom umysłowym  
i swojej władzy wynikającej z zajmowanego stanowiska. Ufa 
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zwykłym liczbom i kalkulacjom. Co dzięki temu osiągnął? 
Bez bożej łaski i boskiego wsparcia nie pozna nawet odro-
biny smaku sukcesu. W dowolnym przedsięwzięciu zwy-
cięstwo można odnieść tylko z błogosławieństwem Boga. 
Natura nie jest niczyją własnością. Należy jedynie do Boga. 
Zatem można ją ujarzmić tylko przy uprzednim zdobyciu 
Jego łaski.

Prakriti i paramatma

Prakriti (natura) nie jest wyłącznie mieszaniną pięciu ży-
wiołów ani kombinacją pięciu pran10, pierwiastków życia, 
ani pięciu koszy11, czyli powłok, ani pięciu zmysłów. Natu-
ra jest samym ucieleśnieniem Boga. Człowiek ze wszyst-
kich sił próbuje zapanować nad tą piękną naturą. Platon 
opisuje ją jako prawdę, dobro i piękno. Aleksander, uczeń 
Arystotelesa, głosi światu tę samą prawdę. Nasuwa się py-
tanie, skąd pochodzi to piękno i owa wytworność? To Bóg 
jest pięknem! Dlatego przyroda również jest piękna. Natura 
jest odbiciem Boga. Próbując opanować ją bez przyzwole-
nia Boga, człowiek doświadcza niepowodzeń i trudności. 
Prowadzi go to ostatecznie do kłopotów, zmartwień i smut-
ku. Ta prawda jest w Ramajanie silnie wyeksponowana.

Rawana sprowokował Pana Ramę i próbował zdobyć 
Sitę. Któż ma szansę na pokonanie natury należącej do 
Boga? Marzenie o zwycięstwie nad nią jest tylko przeja-
wem ignorancji – nikt tego nie dokona. Czym zakończyła 
się ta próba dla Rawany? Stał się przyczyną zagłady swojej 
własnej rodziny, braci, synów i całego królestwa. Tak więc, 
nim się przystąpi do zdobywania natury, trzeba zapewnić 
10  Prana, energia życia, spełnia pięć funkcji w ciele i dlatego wyróżnia się pięć 

rodzajów prany. Są to: prana, apana, wjana, samana i udana.
11  Pięć powłok, które tworzą ludzką istotę to annamaja kosza, pranamaja ko-

sza, manomaja kosza, widżnianamaja kosza i anandamaja kosza.
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sobie najpierw łaskę Boga. Jeśli natura jest ciałem, to Bóg 
jest rezydującą w nim duszą. Ciało bez duszy nie ma żad-
nego znaczenia, ma wartość jedynie wtedy, gdy przebywa  
w nim dusza. Gdy w ciele pojawi się dolegliwość, to czy 
ciało potrafi ją usunąć? Absolutnie nie! Bóg kontroluje za-
równo wykonawcę, zadanie, jak i wykonanie. Bóg ma wiele 
imion. Jednym z nich jest „Ten, który obdarza owocami 
czynów”. Ty wykonujesz jedynie przydzielone ci zadanie. 
To Bóg wręcza ci rezultaty twojej pracy. Głupcy, którzy nie 
dostrzegają tej prawdy, snują marzenia o zwycięstwie nad 
przyrodą. Myślą, że ich siła fizyczna, inteligencja i wiedza 
wystarczą, by osiągnąć cel.

Jama i Rama

Hiranjakaśipu był wielkim uczonym. Eony temu udało 
mu się do pewnego stopnia zdobyć panowanie nad wszyst-
kimi pięcioma żywiołami. Mimo to nie miał pełnej władzy 
nad naturą. Jego syn Prahlada powiedział mu: „Być może 
podbiłeś wszystkie światy, lecz czy panujesz nad swymi 
zmysłami?”. To znaczy, że jeśli nie potrafisz zapanować 
nad własnymi zmysłami, to wszelkie twoje osiągnięcia są 
bezużyteczne. Można wygrać z naturą jedynie wtedy, gdy 
opanuje się umysł. A do tego niezbędne jest urzeczywist-
nienie Boga w sobie i otrzymanie Jego łaski. On jest Pa-
nem, on jest tym, który obdarza. Swoim wielbicielom po-
zwala się łatwo pojmać. Jednak tym, którzy posiadają ne-
gatywne uczucia, jawi się jako wróg.

Purandara Dasa śpiewał: „O Ramo! Wibhiszanie, który 
wierzył w ciebie, ukazałeś swoją boskość. Lecz dla wrogie-
go ci Rawany stałeś się Jamą – panem śmierci. Jesteś nie 
tylko Ramą, lecz także Jamą. Poza tobą na tym świecie nie 
ma innego boga śmierci. Jesteś Ramą dla tych, którzy cię 
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kochają. Dla przeciwników zaś jesteś Jamą. Prahladzie, 
modlącemu się do ciebie nieustannie i bez względu na oko-
liczności, przejawiłeś się jako Pan Narajana. Lecz walczą-
cemu z tobą Hiranjakaśipu ukazałeś się jako śmierć”.

Zatem Rama jest zarówno Bogiem jak i panem śmierci. 
Kamsie, który szykował się bez najmniejszych wyrzutów 
sumienia do zabicia siostry, Kriszna ukazał się jako Jama. 
Jego pobożnemu ojcu, Ugrasenie, Kriszna objawił się jako 
sam Bóg. A zatem to nasze uczucia powodują, że pojawia 
się przed nami dobro lub zło.

Wyznawca powinien nieustannie śpiewać imię Pana. 
Oddanie nie ma jakiejś ustalonej granicy. O Bogu trzeba 
pamiętać zawsze i w każdej sytuacji. W tej epoce kali ludzie 
zaczęli stwarzać różnicę pomiędzy zadaniami wykonywa-
nymi dla siebie i czynionymi dla Boga! Sądzą, że jedyne, co 
należy wykonać dla Boga to medytacja, kontemplacja Pana 
i odprawianie rytuałów. Natomiast codzienna krzątanina 
domowa, interesy, zajęcia zawodowe, praca na roli i inne 
tego rodzaju zadania nie mają z Bogiem związku. Takie 
rozróżnianie przeszkadza im w urzeczywistnieniu stanu 
boskości. Oddanie oznacza brak podziałów. Nie ma wtedy 
dualizmów w rodzaju ‘twoje’ i ‘moje’, gdyż w ciele istnieje 
tylko jeden Bóg rezydujący jako siła życiowa.

Pranopasana

Dawniej mędrcy nazywali pranopasaną nieustanne, nie-
zależne od podejmowanych zajęć, wielbienie Boga. Z pew-
nością wiecie, że urzędnicy policji udając się na służbę za-
kładają mundury stosownie do posiadanej rangi. Lecz gdy 
kończą służbę, wracają do domów i przebierają się we wła-
sne, cywilne ubrania. Podobnie postępują wyznawcy. Gdy 
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wyruszają na pielgrzymkę do takich miejsc jak Badrinath, 
Kedarnath, Amarnath czy Manasa Sarowar, wkładają na 
siebie ubiór zwany oddaniem. Po powrocie zapominają  
o oddaniu i zwracają się ku światu. Ich umysły ponownie 
opanowują myśli związane z prowadzeniem domu. To nie 
jest oddanie. Oddanie to nieustanna kontemplacja Pana, 
w każdym czasie, w każdym miejscu i we wszelkich oko-
licznościach. Trzeba podjąć każdy wysiłek, aby z pomocą 
fizycznego ciała doświadczyć radości oddania i cieszyć się 
jej obfitością.

W jednym sercu mieszka pierwiastek ludzki  
i pierwiastek boski.

Bawią się ze sobą i oddzielają się od siebie.
Ale jest też Reżyser kierujący tą zabawą.

W tej samej marionetce obecne jest zarówno zło,  
jak i dobro.

Bóg jest jeden. Chociaż dobro i zło zdają się istnieć, to 
ostatecznie w obu istnieje jedynie Bóg. Jeśli pragniemy po-
jąć Boga, musimy najpierw zrozumieć zasadę serca. Tylko 
wtedy natura będzie należeć do nas. Czy jesteśmy w stanie 
kontrolować swoje nawyki, uczucia i zmysły? Tak. Kriszna 
powiedział: „Jesteś moim przejawieniem, synu! Nie jesteś 
kimś oddzielonym ode mnie. Ja jestem w tobie, a ty jesteś 
we mnie”.

Obecnie ludzi ogarnęło pragnienie podróżowania i zwie-
dzania różnych miejsc. Gdziekolwiek by nie pojechali,  
w jakimś momencie nieunikniona stanie się wizyta w kra-
inie śmierci. Ryba ani chwili nie przeżyje bez wody, swego 
naturalnego środowiska. Wyjęta z wody pragnie jak najprę-
dzej do niej wrócić. Jednak człowiek zapomniał skąd po-
chodzi i wciąż żyje sobie beztrosko. Jakiż to wstyd, że nie 
posiada nawet tyle mądrości co ryba. Nie wolno nam zapo-
minać o naszym rodowodzie. Miejscem naszego pochodze-
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nia jest atma. To ona jest rezydencją Boga. Postarajcie się 
zrozumieć tę zasadę.

Wedy porównują ciało Pana do lotosu. Twarz, ręce, sto-
py, oczy – wszystkie przyrównuje się do tego kwiatu. Gdzie 
rośnie lotos? Korzenie ma zanurzone w mule i stoi w wo-
dzie. Bez mułu i wody lotos nie przetrwałby ani chwili. Jed-
nak żadnemu z nich nie pozwala w siebie wniknąć. Oto 
wzór do naśladowania dla ludzi. Człowiek rodzi się w błocie 
cyklu ponownych narodzin. Unosi się na wodach życia. Po-
zwala, by woda i błoto wniknęły w niego. Nie czyni żadnego 
wysiłku, by trzymać je na dystans, jak lotos. Zamiast tego 
rozwija silne przywiązania, co jest błędem. Chociaż działa-
nia musi się podejmować, pośród nich trzeba doświadczyć 
smaku boskości ukrytej w człowieku. Chociaż niektórzy 
próbowali to robić, to wydaje się, że nikomu się nie powio-
dło. Dlaczego? Odpowiedź brzmi: „Ponieważ nie poprosili 
Boga o tę łaskę”.

Człowiek płacze, gdy się rodzi  
i gdy nadchodzi śmierć.

Żyjąc, łzy leje wielokrotnie.
Lecz czy kiedykolwiek płakał  

tęskniąc za prawością, która zanika?
Czy płakał z tęsknoty za Bogiem?

Oto dwa powody, dla których powinniśmy płakać:  
z tęsknoty za prawością i z tęsknoty za Bogiem.

Czy wiesz, po co otrzymałeś oczy?
Czy po to, by patrzeć na grzech  

dziejący się wokół ciebie?
Nie! Otrzymałeś je, byś nacieszył się widokiem Pana 

mieszkającego na górze Kajlasa.

Dlaczego otrzymałeś wzrok? Czy po to, by móc widzieć 
wszystkich dokoła? Czyż nie wystarczy, że przyjrzysz się 
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sobie? Wszystko jest w tobie. Oto prawda, którą trzeba po-
jąć w pierwszej kolejności.

Dobre wieści

Gdy Rawana poległ na polu bitwy, Rama poprosił Ha-
numana, żeby dostarczył Sicie tę pomyślną nowinę. Ha-
numan wykonał jeden potężny skok i znalazł się w gaju 
Aśoka. Od dawna czekał z utęsknieniem na chwilę, gdy bę-
dzie mógł przekazać Sicie dobre wiadomości. Po przybyciu 
opowiedział jej wszystko. Wraz z nim zjawił się Wibhiszana  
i rzekł: „Matko! Przygotuj się na spotkanie z Ramą. Spro-
wadzę tutaj dla ciebie latający rydwan”. Po czym odda-
lił się, by wszystko przygotować. Jego małżonka Sarama  
i córki, Tridżata i Adżata, przystroiły Sitę licznymi ozdoba-
mi. Sita rozpłakała się. W tej szczęśliwej chwili przywołała 
w pamięci wszystkie zdarzenia z przeszłości. Zaraz jednak 
wróciła myślami do czekającego ją spotkania z Ramą:

Zostałam uwolniona z więzienia  
i zobaczę Ramę na własne oczy.

Wkrótce moje oczy ujrzą Śri Ramę.
Pan Rama, który mnie pojął za żonę,  
nie mógł zatrzymać mnie przy sobie.

Mija dziesięć długich miesięcy  
od kiedy zostaliśmy rozdzieleni.

Teraz jestem wolna. Znowu zobaczę Ramę.
Mój drogi Lakszmano!  

Tak bardzo drwiłam z ciebie, o szlachetny!
Jak głęboko, mój synu, musiały cię zranić me słowa, 

że mnie opuściłeś.

Te myśli zasmuciły ją. W takiej chwili nowiny o zwycię-
stwie Ramy były jak orzeźwiający deszcz. Sita zaniemówiła 
z radości i nie była w stanie odpowiedzieć Hanumanowi 
nawet jednym słowem. Nie mogła uczynić żadnego gestu. 
Od dziesięciu miesięcy oczekiwała tych wieści. Sarama i jej 
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towarzyszki przystroiły Sitę i odprowadziły ją do latającego 
rydwanu. Był to ten sam rydwan Puszpaka, którym została 
porwana. Wsiadając przypomniała sobie minione zdarze-
nia. A za chwilę była już u boku Ramy.

Ciężka próba

Jednak Rama nawet na nią nie spojrzał. Powiedział: „Nie 
mogę spojrzeć na Sitę. Narodziłem się, by zbawić ten świat. 
Muszę dać światu idealny wzór do naśladowania. Ludzie 
będą mnie oskarżać, że jestem z Sitą, chociaż spędziła dzie-
sięć miesięcy na Lance. Nie mogę jej przyjąć bez uprzednie-
go poddania jej próbie”. Sita była wstrząśnięta. Spojrzała 
na Hanumana i rzekła: „Gdybyś powiedział mi o tym wcze-
śniej, chętnie odebrałabym sobie życie. Więc przyprowadzi-
łeś mnie między wanary i demony po to tylko, bym została 
upokorzona?”.

Uczniowie i studenci, rodzice, starsi i młodzi muszą po-
znać ten ideał. Gdy Sita wysiadła z latającego rydwanu, 
Angada, Sugriwa i inni siedzieli z pochylonymi z szacun-
kiem głowami. Lecz znalazły się też małpy o słabym cha-
rakterze, które wyciągały szyje, by na nią popatrzeć. Rama 
stwierdził później, że zachowanie Angady i jego przyjaciół 
świadczy o ich prawości, natomiast postępowanie pozosta-
łych wanar – o ich niegodziwości. Pierwsze jest aspektem 
człowieczeństwa, drugie – małpiej natury. Czym charakte-
ryzuje się istota ludzka? Pochyla z szacunkiem głowę przed 
starszymi. Sita była wcieleniem bogini Lakszmi i małżonką 
Śri Ramy. Nie należało wpatrywać się w nią szeroko otwar-
tymi oczami. Nawet Lakszmana opuścił wzrok. Chociaż 
przebywał z bratową przez dziesięć lat, ani razu nie spoj-
rzał jej w twarz. Takie spojrzenie prowokuje różne myśli. 
W dzisiejszych czasach ludzki wzrok pełen jest złośliwości 
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i jadu. Niejednokrotnie pewnie słyszeliście, że ktoś dostał 
gorączki na skutek czyjegoś złego spojrzenia. Trzeba zatem 
kontrolować swój wzrok.

Tymczasem Rama polecił Lakszmanie, by rozpalono 
stos, w który miała wstąpić Sita. Świadectwo boga ognia 
miało być kluczem, który otworzy przed nią bramy Ajo-
dhji. Decyzja Ramy oburzyła Lakszmanę. Nigdy przedtem 
nie dyskutował z Ramą. Teraz rzekł: „Ramo! Czyżbyś osza-
lał? Straciłeś rozum? Zastanów się, co mówisz! Być może 
tobie zdarzyło się popełnić jakiś błąd, ale wspaniała pani 
Sita nie ma najmniejszej skazy. To dama najwyższej cnoty. 
Jest wzorem doskonałości dla wszystkich kobiet. A ty, mó-
wiąc w ten sposób, poniżasz ją. Jeśli tak o niej myślisz, to  
w imię czego cierpiała przez dziesięć miesięcy? Czy dobrze 
to rozważyłeś?”.

Rama znał serce Lakszmany, a Lakszmana rozumiał ser-
ce Ramy. Wysłuchawszy gniewnych słów brata, Rama od-
powiedział: „Lakszmano, teraz żyjemy jak ludzie doskonali. 
Musimy ustanowić wzorce do naśladowania. Znam wiel-
kość Sity. Ale trzeba pokazać ludziom ukryte w niej dobro. 
Ludzie mówią, że ten czy ów jest wielkim człowiekiem. Lecz 
być dobrym jest o wiele ważniejsze niż być wielkim. Muszę 
zatem udowodnić światu, że jest ona nie tylko wspaniała, 
lecz przede wszystkim, że jest dobra”.

W tym czasie Sita usłyszała polecenie Ramy. Łzy płynęły 
jej po policzkach, a ona okrążała ogień i modliła się: „Jeśli 
naprawdę jestem ucieleśnieniem prawdy, jeśli naprawdę 
nigdy nie miałam złych intencji, to niechaj ten ogień osty-
gnie. Cały czas powtarzałam imię Ramy i nawet przez chwi-
lę nie pomyślałam o nikim ani o niczym innym. Lecz wte-
dy, gdy Rawana porwał mnie z Czitrakuty, chwycił mnie  
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i posadził w rydwanie. Co mogłam uczynić, by uniknąć jego 
dotyku? Nawet wtedy myślałam jedynie o Ramie. Jeśli po 
tym wszystkim postanowiłeś poddać mnie próbie, to wy-
konam twoje polecenie”. To mówiąc skoczyła w płomienie.

Na miejscu próby zebrali się wszyscy bogowie i boginie. 
Do poczynań Ramy odnosili się bardzo negatywnie. Dziwili 
się, że chociaż wie o Sicie wszystko, to jednak robi tak nie-
mądre rzeczy. Ale w istocie Rama był całkowicie zadowolo-
ny z niewinności i czystości Sity. W przeciwnym razie nie 
narażałby się na tyle trudności, nie wyrzekłby się jedzenia 
i picia, nie dałby się zranić demonom. Pewnego razu, po 
walce z Indradżitem, całe jego ciało pokrywała krew. Nie 
mogąc znieść tego widoku Lakszamana zemdlał. Tak wiel-
ka łączyła ich miłość. Dlaczego obaj musieli pokonać tyle 
przeszkód? Po co zbudowali most przez ocean? Czyż nie  
z powodu Sity? Rama wiedział, że jest niewinna. Powie-
dział: „Ja ciebie znam. Lecz ludzie są jak wrony – kraczą  
i powtarzają nieprawdziwe historie”.

Sita zapytała wtedy: „Czy skowronek przerywa swą 
piękną pieśń z powodu krakania wrony? O Ramo! Ludzie 
plotkują jak wrony, ale ty jesteś jak skowronek. Dlacze-
go miałbyś się przejmować tym, co mówią ludzie?”. Wszy-
scy obecni poparli Sitę stwierdzając: „Ona mówi prawdę!”. 
Ludzie nigdy nie dostrzegają wad w sobie, wyolbrzymiają 
zaś błędy innych. Rama nigdy tak nie postępował. Nie było  
w nim najmniejszej skazy. Musiał jednak ustanowić wzór 
doskonałości dla ludzi.

W chwili, gdy Sita wstąpiła w płomienie, pojawił się bóg 
ognia i zwrócił ją Ramie ze słowami: „Sita to pani wielkiej 
cnoty. Jest wcieleniem bogini dostatku, Lakszmi. Jej serce 
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jest nieskalane i niewinne”. Gdy bóg ognia to powiedział, 
Rama przyjął Sitę.

Współczucie Sity

A oto inna historia. Gdy Hanuman przybył do Sity, by 
przekazać jej szczęśliwe nowiny, powiedział: „Matko! Mam 
dla ciebie dobre wieści. Muszę jednak otrzymać twą zgodę 
na wykonanie pewnego zadania. Te demony, które cię tak 
długo dręczyły, muszą również zginąć. Rozerwę je na strzę-
py. Proszę, pozwól mi na to”. Jednak Sita odrzekła: „Synu! 
Oni są niewinni. Wypełniali jedynie rozkazy swoich dowód-
ców. To dowódcy są winni, nie oni”.

Następnie opowiedziała Hanumanowi historię: Pewien 
myśliwy tropił tygrysa. Jednak tygrys zauważył go i rzu-
cił się za nim w pogoń. Myśliwy wspiął się na drzewo. Ty-
grys cierpliwie czatował pod drzewem, a myśliwy czekał, aż 
tygrys odejdzie. Myśliwy spojrzał w górę i zobaczył niedź-
wiedzia siedzącego wysoko na gałęzi. Wtedy tygrys zawo-
łał: „Niedźwiedziu! To moja zdobycz. Ścigam go od dawna. 
Teraz ukrył się na drzewie. Spędź go stamtąd, abym mógł 
go zjeść”. Na to niedźwiedź odpowiedział: „O tygrysie! To 
drzewo jest moim domem. Myśliwy schronił się tutaj i jest 
teraz moim gościem. To jest mój święty obowiązek, by się 
nim zaopiekować. Dlatego nie mogę zrzucić go na ziemię”.

Tygrys jednak nie dawał za wygraną i nie odchodził. 
Wkrótce niedźwiedź zasnął. Wtedy tygrys zwrócił się do 
myśliwego: „Słuchaj człowieku, obchodzi mnie tylko mój 
posiłek. Nie ma znaczenia, czy będziesz nim ty, czy niedź-
wiedź. Oszczędzę ciebie i pozwolę ci odejść, jeśli strącisz 
na dół niedźwiedzia. Zjem go i pójdę sobie”. Myśliwy był 
opanowany przez nieczyste myśli. By ocalić własną skórę 
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zepchnął śpiącego niedźwiedzia. Nieszczęsny niedźwiedź 
spadając zdążył uchwycić się gałęzi i to ocaliło mu życie. 
Taką ochronę zawsze otrzymują dobrzy ludzie. Niedźwiedź 
miał łagodną naturę. Uratowała go jego dobroć. Niedobrze 
jest odpłacać złem za dobro.

Niedźwiedź powoli wspinał się wyżej. Wówczas zwrócił 
się do niego tygrys: „Niedźwiedziu, mimo twojej uprzejmo-
ści ten człowiek cię zdradził. On nie ma w sobie ani odrobi-
ny wdzięczności. Już zapomniał o tym, co dobrego uczyni-
łeś dla niego. Mądrzej będzie oddać go mnie”. Niedźwiedź 
odpowiedział: „Synu! Każdy grzech popełniony przez czło-
wieka należy do niego i każdy dobry uczynek też do niego 
należy. Zbierze wszystkie konsekwencje swoich czynów.  
W mojej naturze leży czynienie dobra, jego naturą jest czy-
nienie zła. On będzie cierpiał za swoje grzechy, a ja będę 
zbierał owoce dobrego postępowania. Nie mogę spełnić 
twojej prośby”.

Sita kontynuowała: „Podobnie jest ze mną – moją natu-
rą jest współczucie. Hanumanie, chociaż demony sprawiły 
mi tyle bólu, nie chcę, by z tego powodu poniosły śmierć. 
Dręczenie to ich natura. Moją naturą jest cierpieć i przeba-
czać. Zatem nie mścij się na nich”. Słuchając jej słów Ha-
numan poczuł wzruszenie. Na tym świecie istnieją ludzie 
odpłacający złem za dobro. Oni są demonami. Jednak ten, 
kto za krzywdę odpłaca dobrem, jest prawdziwym uciele-
śnieniem Boga.

Po przyjęciu Sity Rama wyruszył w drogę powrotną do 
Ajodhji. Podobnie jak poprzednio, zatrzymali się w pustelni 
mędrca Bharadwadży. Ich wizyta napełniła go szczęściem. 
Oddał Ramie cały oręż, jaki posiadał i pobłogosławił zbliża-
jącą się koronację.
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Rama zbliżał się do Ajodhji. Mijało właśnie czternaście 
lat wygnania. Zgodnie ze ślubowaniem, że dokona samo-
spalenia, jeśli Rama nie wróci w wyznaczonym terminie, 
Bharata przygotowywał się na śmierć. Rama trochę się 
spóźniał, bo zatrzymał się w pustelni Bharadwadży. Bhara-
ta podpalił stos ofiarny i szykował się, by w niego skoczyć. 
W tym samym momencie Rama wysłał do niego Hanuma-
na. Wiatr porusza się dużo szybciej niż pojazd powietrzny. 
Dlatego Hanuman, syn boga wiatru, został wyznaczony do 
poinformowania Bharaty, że Pan jest w drodze. Bharata 
ucieszył się ogromnie i z radością rozpoczął przygotowania 
na przybycie Ramy.

Najwyższe oddanie Bharaty

W tym miejscu trzeba podkreślić dwie sprawy. Bhara-
ta był wielbicielem w całym tego słowa znaczeniu. Nato-
miast Lakszmana był niezawodnym, wiernym sługą Ramy. 
Lakszmana brał pod uwagę jedynie postać fizyczną Ramy, 
tymczasem Bharata dostrzegał kryjącą się w niej bezfo-
remną boskość. Lakszmana bez wytchnienia troszczył się 
o wygody Ramy i Sity. Nie zaznał snu przez czternaście lat! 
Poniósł wielkie wyrzeczenia wielbiąc ziemską postać Pana.

Bharata natomiast oddawał cześć Bogu bezforemnemu, 
pozostając poza granicami Ajodhji. Założył małą pustelnię 
w Nandigramie. Nieustannie śpiewał imię Ramy. Bharata 
skoncentrował na Ramie cały swój umysł. Za to Lakszma-
na poświęcił na służbę dla Ramy swoje ciało. Na tym polega 
różnica między nimi. Lakszmana modlił się: „Jestem twoim 
sługą. Używaj mnie zgodnie ze swoją wolą. Poza tym nie 
ma dla mnie innego życia. Pragnę być twoją szóstą praną 
(energią życia)”.
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Tymczasem Bharata zwracał się do Boga tak: „Nie po-
siadam ciała. Cały jestem w Tobie”. Utrzymując taki stan 
umysłu nieustannie śpiewał imię Pana. Właśnie o tym 
mówi sentencja Brahmawid Bhrahmaiwa Bhawati – myśl 
o Bogu, a staniesz się Bogiem. Przez czternaście lat nie-
ustannie skupiając się na Ramie, Bharata nabrał ciem-
no-niebieskiego odcienia skóry, takiego samego, jaki miał 
Rama.

Bharata wskoczył na rydwan i pojechał na brzeg rzeki 
Śaraju. Tam przywitał Ramę, Sitę i Lakszmanę. Zaprosił 
ich do rydwanu i przywiózł do Ajodhji. Mieszkańcy stolicy 
przypatrywali się im i pytali ze zdumieniem: „Który z nich 
jest Ramą, a który Bharatą?”. Wyglądali bowiem identycz-
nie! Obaj nosili strój ascetów, mieli skołtunione włosy i po-
dobny kolor skóry. Wszyscy, którzy przybyli, aby gorąco 
przywitać Ramę, stali z otwartymi ze zdumienia ustami. 
Zbliżyli się i myśląc, że to Rama, chcieli zawiesić powitalne 
girlandy na szyi Bharaty. Bharata zauważył, w jakim są 
kłopocie i wskazał im Ramę polecając, aby to jego udeko-
rowali. Dopiero wtedy mieszczanie zorientowali się, który  
z nich jest Ramą, a który Bharatą. Bharata i dwaj jego bra-
cia odzwierciedlali wszystkie aspekty boskiego wcielenia.

Po przybyciu do Ajodhji goście poddali się rytualnej ką-
pieli. Waśiszta, Wamadewa i inni przynieśli wszelkiego ro-
dzaju ziarno i klejnoty. Wszystkich pięknie udekorowano. 
W tym czasie zdarzył się cud. Wszystkie małpy przemieniły 
się w ludzi. Przybyły do miasta jadąc na koniach, słoniach 
i wielbłądach. Kto jest wanarą (małpą), a kto narą (czło-
wiekiem)? Narą jest ten, kto posiada intelekt. Wanara to 
głupiec. Wanary są niecierpliwe i niespokojne, natomiast 
ludzi charakteryzuje stałość i opanowanie.
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Odbyła się koronacja. Rozdano mnóstwo prezentów. 
Rama przekazał braminom miliardy złotych monet. Nie 
milion, nie dziesięć milionów, lecz miliardy! Setki tysięcy 
krów rozdano potrzebującym. Bharata nie ukrywał rado-
ści. Myślał tak: „Dla kogo mam trzymać swój majątek? 
Powrót Ramy jest dla mnie wystarczającym szczęściem. 
Niczego więcej nie potrzebuję. Oddam wszystko potrzebu-
jącym”. Następnie i on zaczął miłosiernie rozdawać wsze-
lakie dobra.

Hanuman, wielbiciel doskonały

Po jednej stronie sali zasiedli królowie wasalni i sprzy-
mierzeni, a po drugiej stronie ministrowie. Mędrcy i pu-
stelnicy przebywali w innym wydzielonym miejscu. Rama 
posiadał nieskazitelne poczucie honoru i szacunku. Skło-
nił się mędrcom okazując pokorę. Spojrzał na królów i ob-
darował ich uśmiechem. Potem popatrzył w stronę ludu  
i uniósł ręce w błogosławieństwie. Zobaczył grupę kobiet  
i krótko skinął im głową. Tak oto każdemu okazał szacu-
nek w odpowiedni sposób.

Tego dnia ofiarował Sicie przepiękny i niezwykle dro-
gi naszyjnik z pereł. Następnie powiedział do niej: „Jeśli 
chcesz, możesz ten naszyjnik komuś podarować. Wiem, że 
najchętniej dałabyś go mnie. Chciałbym jednak, abyś go 
ofiarowała którejś z obecnych tu osób”. Sita podarowała 
go Hanumanowi, który właśnie masował Ramie stopy. Po-
wiedziała: „Jesteś najbardziej oddanym wyznawcą Pana. 
Wypełniłeś rzetelnie każde jego polecenie. I to ty właśnie 
podjąłeś tyle starań, by mnie odnaleźć”.

W ten sposób pochwaliła Hanumana. On jednak nie słu-
chał tych pochwał. Zamiast tego zdejmował z naszyjnika 
jedną perłę po drugiej. Każdą przykładał do ucha, potem 
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ściskał w zębach i wyrzucał. Widząc to dziwne zachowa-
nie, Rama zapytał Hanumana, czy aby wciąż jeszcze nie 
trwa przy swoich starych nawykach. Hanuman odpowie-
dział: „Wcale nie, Ramo! Jestem nieustannie zatopiony  
w kontemplacji twojej boskiej osoby. Bez przerwy powta-
rzam twoje imię i stale je słyszę. Wśród dziewięciu ścieżek 
oddania ta jest dla mnie najważniejsza. Oto dlaczego zosta-
łem twoim sługą. Te dziewięć ścieżek oddania to słuchanie 
(śrawanam), śpiewanie (kirtanam), kontemplacja (wisznu-
smaranam), dotykanie stóp Pana (padasewanam), skła-
danie hołdu (wandanam), wielbienie (arczanam), służenie 
(dasjam), przyjaźń (sneham) i oddanie się Bogu (atmani-
wedanam). Tak więc awansując na twojego sługę stałem 
się tobie bliski. Bez służenia ci nie mógłbym zdobyć twojej 
przyjaźni. Gdy zostałem twoim przyjacielem, ofiarowałem 
ci siebie. Nie chcę słyszeć niczego innego niż imię Ramy. 
Dlatego nasłuchiwałem, czy perły też wibrują twoim imie-
niem”.

Aby ukazać światu wielkie oddanie Hanumana Rama 
rzekł: „Jesteś niemądry. Czy perły mogą śpiewać imię 
Ramy?”. Hanuman odparł: „Nawet perły muszą zawierać  
w sobie twoje imię. Jeśli tak nie jest, znaczą dla mnie tyle, 
co zwykłe kamienie. Dlatego wyrzuciłem je, Panie Ramo! 
Całe moje ciało śpiewa twoje imię!”. Następnie wyrwał włos 
ze swojego ramienia i przybliżył go do ucha Ramy. Włos 
śpiewał: „Ram! Ram!”. Tak wielkie było oddanie Hanuma-
na. Z tego właśnie powodu został bliskim i zaufanym przy-
jacielem Ramy.

Inni mogli być daleko, jedynie Hanuman nigdy nie od-
dalał się od Ramy. Lakszmana, Bharata, Satrughna, a na-
wet Sita od czasu do czasu odrobinę oddalali się od niego. 
Natomiast Hanuman nieustannie cieszył się towarzystwem 
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Ramy. Jaki był powód tej wyjątkowej łaski? To właśnie 
ciągłe śpiewanie imienia Ramy i nieprzerwana służba wy-
niosły go na wyżyny. Hanuman bezustannie służył Ramie 
swym ciałem, umysłem i duszą.

Rama był bardzo zadowolony z postawy Hanumana. 
Wstał z tronu i rzekł: „Hanumanie! Cóż ci mogę ofiarować? 
Nie ma niczego, co byłoby godne ciebie. Zatem daję ci sie-
bie”. To mówiąc objął go. Hanuman zatracił się w błogości. 
Stan ten nazywany jest nirwikalpa samadhi12. Czym jest 
ten rodzaj samadhi? Jeśli koncentrujemy się na jakimś 
przedmiocie przez 12 sekund, to jest to dharana (koncen-
tracja). 12 dharan wprowadza w dhjanę (medytację), a 12 
dhjan – w samadhi. Taki jest związek pomiędzy trzema sta-
nami: dharaną, dhjaną i samadhi. Hanuman znalazł się  
w stanie samadhi w jednej chwili.

Ramajana jest świętą księgą, która ukazuje światu nie-
zwykłe i bezgraniczne oddanie Hanumana.

12  Nirwikalpa samadhi - najwyższy stan medytacji, w którym znika wszelki 
dualizm.
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RAMARADŻJA, PANOWANIE 
PRAWOŚCI

Oto prawdziwy dzień –
oddani wielbiciele wyśpiewują chwałę Pana  

słodkim głosem.
Oto prawdziwy dzień –

idziesz pomóc biednym i stajesz się ich bratem.
Oto prawdziwy dzień –

częstujesz wielbicieli obfitym posiłkiem  
i zaspokajasz ich głód.
Oto prawdziwy dzień –

odwiedzasz świętych ludzi  
i słuchasz opowieści o Bogu.

Doprawdy, takie dni są prawdziwe i radosne.
Wszystkie inne dni są dniami żałoby.

Ajodhja przystroiła się barwnie na koronację Śri Ramy. 
Radość i uniesienie malowały się na wszystkich twarzach. 
Korona Manu, pierwszego władcy dynastii Ikszwaku, mia-
ła spocząć na skroniach Ramy. Czcigodni kapłani Ajodhji 
– Waśiszta, Wamadewa i Dżabali, z niecierpliwością ocze-
kiwali tej chwili. Ze wszystkich, nawet najodleglejszych za-
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kątków Arjawarty13 przybywali zaproszeni królowie, wice-
królowie, deputowani i inni dostojnicy. Na głównej bramie 
zawieszono ogromny napis: „Ci, którzy przestrzegają praw-
dy i prawości, wolni są od lęku przed śmiercią”.

Pan Rama poświęcił się zadaniu propagowania prawdy 
i prawości. W czasie jego panowania wszyscy mieszkańcy 
królestwa – duzi i mali, młodzi i starzy, mężczyźni i kobie-
ty, oświeceni i nieoświeceni – trwali niezachwianie w praw-
dzie i prawości. Jatha radża tatha pradża – jaki władca, 
tacy jego poddani. Jaki jest król, tacy są jego ministrowie. 
Jacy są ministrowie, taka jest administracja. A jaka jest 
administracja, taki jest lud. Trzej bracia – Bharata, Laksz-
mana i Satrughna, z wielką troską dbali, aby w królestwie 
praktykowano dharmę. Król regularnie otrzymywał raporty  
o osobach, które ją naruszały.

Okres panowania Ramy nazywany jest Ramaradżją – 
panowaniem prawości i prawdy. Ludzie nie cierpieli z po-
wodu chorób, dzieci nie umierały, kobiety nie zostawały 
wdowami. Deszcze padały o właściwej porze i wszystkim 
dobrze się wiodło. Ramaradżję cechuje pokój, dobrobyt  
i harmonia. Może ona zaistnieć w państwie, w którym rzą-
dzi władca taki jak Rama, żyją kapłani tacy jak Waśiszta  
i Wamadewa, i strażnicy dharmy tacy jak Bharata, Laksz-
mana i Satrughna.

O znaczeniu wdzięczności

Mieszkańcy królestwa Ramy zawsze byli przepełnie-
ni wdzięcznością. Żadna, nawet najdrobniejsza wyświad-
czona im przysługa, nie pozostała bez odpowiedzi. Nawet 
Rama w dniu swojej koronacji wyraził głęboką wdzięczność 

13  Arjawarta – starożytna kraina obejmująca północne Indie.
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wszystkim, którzy mu pomogli. Najpierw podziękował wiel-
kiemu bohaterowi wanar, Hanumanowi, za odnalezienie 
Sity i udzielenie bezcennej pomocy. Następnie powiedział, 
że ma wielki dług wdzięczności wobec ptaka Dżataju, któ-
ry oddał życie próbując uwolnić Sitę. Dalej podziękował 
królowi wanar, Sugriwie, za oddanie do jego dyspozycji ca-
łej armii i własnej osoby w czasie poszukiwań Sity i walki  
z Rawaną. Podziękował także Wibhiszanie za pomoc, jakiej 
mu udzielił, by mógł wyzwolić się z czarów, którymi posłu-
żyły się demony, oraz za inne przysługi.

Wanary należały do innego królestwa. Nie miały nic 
wspólnego z Ramą i Sitą. Mimo to chętnie poświęcały za 
nich życie w bitwie. Tym wanarom Rama nie omieszkał go-
rąco podziękować. W ten sposób Rama wyraził serdeczną 
wdzięczność każdemu, kto pomógł mu w walce.

Oto ważna lekcja, jakiej udziela nam Ramajana. Powin-
niśmy być przez całe życie wdzięczni naszym dobroczyń-
com. Za człowieka można uznać tylko tego, kto umie okazać 
wdzięczność. Osoba niewdzięczna jest demonem. Demony  
i ludzie fizycznie nie różnią się. Kryterium podziału stanowi 
ich postępowanie. Demonami są ci, którzy posiadają w so-
bie negatywne uczucia i czynią zło. Zdeprawowani ludzie, 
którzy lekceważą otrzymywane dobro i grzęzną w niepra-
wości raniąc innych – to demony. Głupcy, którzy sądzą, że 
kłamstwo stanowi istotę ich życia, też są demonami. Obec-
nie ludzie cenią nieprawdę. Ich zachowanie kompletnie 
mija się z prawością. A przecież Wedy powiadają: Satjam 
wada dharmam czara. Wzywają nas do mówienia prawdy 
i praktykowania prawości. Jednak w dzisiejszych czasach 
słowa ‘prawda’ i ‘prawość’ rzadko pojawiają się w codzien-
nych rozmowach.
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Znaczenie prawdy i prawości

Prawość istnieje obiektywnie, niezależnie od naszej wia-
ry. Ma swoje cechy i formę. Ogniem nazywamy to, co ma 
zdolność spalania. Zdolność palenia jest jego naturalną ce-
chą. Bez względu na to, czy wierzymy w to, czy nie, ogień 
zachowuje swoją cechę palenia. Nie zależy ona od naszych 
wyobrażeń o tym, co ogień może, a czego nie może zrobić. 
Oparzy nas bez względu na to, czy dotkniemy go świado-
mie, czy bezwiednie, bo jest to jego cecha. Weźmy teraz pod 
uwagę lód. Jego atrybutem jest zimno. Bez względu na to, 
co sobie o nim myślimy, pozostaje chłodny. Gdy traci swój 
chłód, traci też swoje właściwości i nie możemy dłużej na-
zywać go lodem. Teraz inny przykład. Słońce świeci. Roz-
taczanie jasnego blasku jest jego naturalną cechą. Czasa-
mi nie możecie widzieć jego światłości. Mimo to świeci ono  
i nie ma to nic wspólnego z naszą wiarą. Czasami zasłania-
ją je chmury, a czasem ktoś może stracić wzrok, lecz z tego 
powodu, że nie widzi słońca, nie może twierdzić, że ono nie 
świeci.

Człowieka również charakteryzuje pewna cecha. Co to za 
cecha? To zdolność wykonywania każdej czynności z trika-
rana suddhi, czyli w jedności umysłu, mowy i ciała. Jest to 
umiejętność, która kwalifikuje nas do miana człowieka. Tri-
karana suddhi jest dharmą istoty ludzkiej. Nieprawość (ad-
harma) polega na tym, że myślimy jedno, mówimy drugie,  
a czynimy coś jeszcze innego. To, że obecnie nieprawość jest 
tak bardzo powszechna, wynika z braku jedności myśli, słów 
i czynów poczynając od ludzi wykształconych, a kończąc na 
analfabetach. Nie ma nikogo, kto by przestrzegał tej jedności.

Ten kto nie wierzy, wcześniej czy później zginie, nawet 
jeśli będzie postępował tak, jak gdyby wierzył. Taka osoba 
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posiada demoniczne cechy. W obecnych czasach prawda  
i prawość całkowicie zniknęły. Szlachetni mężczyźni i cno-
tliwe kobiety powinni ze wszystkich sił wspierać prawdę  
i prawość. Kraj, w którym ludzie praktykują prawdę i pra-
wość, będzie zawsze opływał w dostatek. Nic nie jest waż-
niejsze od prawdy i charakteru. Gdy pojawią się tutaj tacy 
ludzie, Bharat rozkwitnie dobrobytem i pomyślnością. Od 
najdawniejszych czasów kultura hinduska ofiarowywała 
światu bogactwo wiedzy duchowej. Zawsze błogosławiła 
cały świat, by żył w pokoju i szczęściu – Loka samastha 
sukhino bhawanthu.

Dawniej królowie, obywatele kraju, cnotliwe niewiasty, 
mędrcy i prorocy starali się ochraniać prawość. Nawet zwy-
kły zjadacz chleba żył przestrzegając zasad prawdy i pra-
wości. Dlaczego tak postępowali? Ponieważ sam król ści-
śle przestrzegał prawdy i prawości. To był wystarczający 
powód dla pozostałych, by postępować tak samo. Obecnie 
rządzący nie stosują się do tych zasad. Jak można zatem 
oczekiwać tego od obywateli? To nie jest wina zwykłych lu-
dzi. To błąd osób sprawujących władzę. Ponieważ rządzący 
nie postępują właściwie, cały świat cierpi. Wszyscy stali się 
egoistami. Wszyscy pragną spełnienia swoich szalonych 
pragnień. Wszyscy łakną władzy i stanowisk. Wszędzie na-
potykamy jedynie posiadających władzę egoistów. Nikt nie 
dba o dobro poddanych, o ich szczęście i pomyślność.

Jeśli ten kraj ma rozkwitnąć, musimy kategorycznie 
trzymać się ideałów wyznaczonych przez ludzi wielkich du-
chem. Tylko dzięki naśladowaniu dawnych mędrców zdo-
łaliśmy przetrwać do dzisiaj. Ci wielcy mężowie byli całko-
wicie bezinteresowni. Z jakiego powodu mędrzec Waśiszta 
przebywał w pałacu Daśarathy? Nie były mu potrzebne 
bogactwa króla, jego posiadłości ani złoto. To samo powie-
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działa Sita do Hanumana: „Hanumanie! Nie można zado-
wolić cię bogactwem, złotem, pałacami i tym podobnymi 
rzeczami. Nawet gdybym ofiarowała ci trzy światy, nadal 
nie spłaciłabym swojego długu wobec ciebie. Tak wielkie 
masz w sobie wyrzeczenie i oddanie. Dzięki tym szlachet-
nym cechom możesz obejść wkoło wszystkie trzy światy,  
a twoja wędrówka zapewni im bezpieczeństwo i dobrobyt”.

Obecnie prawdę i prawość należy ustanowić od nowa. 
Zważcie, że istnieją ludzie, którzy zadają pytania i dysku-
tują, co to jest prawda i prawość. Są inni, którzy chętnie 
popierają opinie tych głupców. Jak możesz stać się czło-
wiekiem nie wiedząc czym jest prawda i prawość? Jeśli 
nie wiesz czym one są, nie jesteś człowiekiem! Prawda  
i prawość są twoją naturą. Już twoje życie w swej istocie 
jest prawdą i prawością. Jakim musisz być głupcem, je-
śli przyznajesz, że nie wiesz, czym jest prawda i prawość. 
One są samym ucieleśnieniem trikarana suddhi. Prawda, 
to mówienie tego, co się myśli. Czynienie tego, co się mówi, 
jest dharmą. Jedność tych trzech obszarów ludzkiej ak-
tywności ma fundamentalne znaczenie. Dlatego właśnie 
powiedziano: „Właściwym obiektem badań ludzkości jest 
człowiek”. Człowieczeństwo polega na zachowywaniu jed-
ności myśli, słów i czynów.

Narasimha Murthy powiedział (w swoim wcześniejszym 
wystąpieniu), że na prawdę i prawość musimy zapracować. 
To nie są rzeczy, na które można zapracować. One są już  
w was niezmiennie obecne. Narodziły się razem z wami. 
Czy po narodzinach musieliście zapracować na swoją gło-
wę? Czy musieliście kupić swoje ręce? Otrzymaliście je 
przychodząc na ten świat. Tak samo wraz z narodzinami 
pojawiła się w waszym życiu prawda i prawość. Nie trzeba 
ich poszukiwać ani zdobywać. One nie są towarem, w który 
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trzeba się zaopatrywać. One wypływają samoistnie z serca. 
Są dla was równie istotne do życia jak samo życie. Jedy-
ne, co musicie zrobić, to chronić to, co już posiadacie. Nie 
musicie niczego zdobywać. Prawda i prawość to własność, 
którą otrzymujecie wraz z przyjściem na świat.

Obecnie ludzie domagają się różnych praw, ale nie chcą 
brać na siebie żadnych obowiązków. Ten, kto nie wypeł-
nia swoich obowiązków, nie ma żadnych praw. Wywoływa-
nie takiego hałasu o prawa to czysta ignorancja. Jakich 
praw żądacie? Nie macie nawet prawa żądać czegokolwiek. 
W rzeczywistości, jeśli odrzucacie prawdę i prawość, nie 
zasługujecie nawet, by żyć na tej ziemi. Macie prawo żyć 
tu jedynie wtedy, gdy kierujecie się prawdą i prawością. 
W przeciwnym wypadku możecie zbudować sobie dom na 
Lance! Prawdziwa ludzka istota wierzy w prawdę i prawość, 
i postępuje zgodnie z nimi.

Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że aby realizować w ży-
ciu prawdę i prawość, istotną sprawą jest wyrzeczenie. 
Czym ono jest? Niektórzy ludzie rozumieją wyrzeczenie 
jako porzucenie domu, żony, rodziny, majątku i wycofanie 
się do lasu. To zupełnie błędna koncepcja. Wyrzeczenie to 
umiejętność przyjmowania w tym samym duchu smutków  
i radości. To zdolność przeżywania krytyki i pochwał z tym 
samym uczuciem spokoju. To umiejętność jednakowego 
przeżywania chwil, w których coś tracimy lub coś zyskuje-
my. Prawdziwym wyrzeczeniem jest zniszczenie w sobie po-
czucia dwoistości. Wyrzeczenie cechuje wiara we wszech-
obecną boskość. Zatem wyrzeczenie nie polega na porzuce-
niu wszystkiego. Czy cię chwalą, czy krytykują – przyjmuj 
to z wewnętrzną równowagą. Nie popadaj w ekstazę, gdy 
przychodzi szczęście, ani nie pogrążaj się w otchłani rozpa-
czy, gdy pojawia się cierpienie. Nie płacz, gdy cię potępiają  
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i nie śmiej się, gdy cię wychwalają. Oto prawdziwe wyrzecze-
nie. Wielu ludzi nie rozumie, na czym ono polega i sądzi, że 
chodzi o porzucenie wszystkiego. Niczego nie trzeba porzu-
cać z wyjątkiem tworzenia różnic i poczucia przeciwieństw.

Przeciwieństwa w życiu istnieją tylko dla naszego dobra. 
Smutki i radości zjawiają się dla naszego dobra. Być może 
w tej właśnie chwili cierpisz z jakiegoś powodu. Kto wie, 
jaką radość przyniesie ci ten smutek w przyszłości? Podró-
żując możesz się wspiąć na pagórek i ulec złudzeniu, że je-
steś wysoko. Lecz kiedyś będziesz musiał z niego zejść. Nie 
martw się, gdy ponownie znajdziesz się w dolinie. Podró-
żuj dalej. Wkrótce spotkasz następne wzniesienie. Radości  
i smutki są jak wzniesienia i doliny. Pracuj nad równowagą 
umysłu. Oto prawdziwe wyrzeczenie.

Źródło radości

Gdy Sita pozostawała uwięziona w gaju Aśoka, była 
oddzielona od Ramy i odczuwała z tego powodu wielkie 
przygnębienie. Rawana kazał przepięknie przystroić ogród  
w naiwnej nadziei, że dzięki temu Sita go zaakceptuje. Jed-
nak takie bezwartościowe i ulotne piękno nie zrobiło na Sicie 
wrażenia. Ale gdy mała małpa usiadła na gałęzi i zaśpiewała 
pieśń pochwalną dla Ramy, Sita słuchała z wielką rozkoszą.

Rama, Rama, Rama, Sita.
Narodził się w słonecznym rodzie  

i zdobył miłość Sity.
Uwolnił Ahalję od klątwy risziego 
i pobłogosławił swych wiernych. 

Oto Pan Śri Rama…
Rama, Rama, Rama, Sita.

Sita pragnęła dowiedzieć się, kto w krainie demonów 
śpiewa o wspaniałości jej Pana. Uniosła głowę i rozejrzała 
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się dookoła. Czy przyjemnie jest oglądać małpę? Czy ma 
ona w sobie jakiekolwiek piękno? Jej wygląd jest raczej za-
bawny. W tym momencie jednak w oczach Sity małpa była 
naprawdę piękna. Jej piękno brało się ze śpiewania imie-
nia Pana Ramy. Sita, słysząc imię swojego ukochanego, 
poczuła się głęboko szczęśliwa. Właśnie dlatego mówimy, 
że piękno jest radością. Radość nadaje życiu sens. Piękno 
bez radości jest bezwartościowe. Oto jak Ramajana uczy 
nas wartości piękna i radości.

Co dawało największą radość Ramie i Sicie? Nic innego, 
jak właśnie szczęście innych ludzi. Radość dawało im prak-
tykowanie przez ludzi prawdy i prawości. Nigdy o nic inne-
go nikogo nie prosili. Rozdawali ludziom przeróżne dobra  
i opiekowali się nimi z miłością. Od zarania dziejów taka 
postawa cechowała każdego awatara. Nawet teraz, czy 
proszę was o coś? Nie proszę was nawet o najdrobniejszą 
monetę. Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne wykształ-
cenie i opiekę lekarską. Możecie swobodnie korzystać z bi-
bliotek i laboratoriów. Zupełnie nic od was nie chcę. Jest 
tylko jedna rzecz, która sprawia, że czuję się prawdziwie 
szczęśliwy. Gdy przemieniacie się w idealnych uczniów. To 
wystarczy, bym był szczęśliwy.

We współczesnym świecie poświęcenie i oddanie moż-
na znaleźć tam, gdzie płaci się za naukę. Jeszcze większe 
poświęcenie i oddanie okazywane jest tam, gdzie płaci się 
za opiekę lekarską. Za operację serca żąda się dwóch la-
khów (200 000) rupii wpisowego. Dopiero wręczenie tej 
sumy otwiera przed nami drzwi szpitala. Ludzie sądzą, że 
skoro lekarz każe sobie płacić tak wielką kwotę, to znaczy, 
że musi być wybitnym specjalistą. Jak niemądrze myślą 
ludzie! Na sali operacyjnej rozcinają ich jak dynie, następ-
nie przerzucają na oddział intensywnej terapii. Potem nikt 
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się już pacjentem nie przejmuje. A tutaj nie trzeba płacić 
nawet jednej rupii. Operacje przeprowadza się bardzo sta-
rannie. Po operacji chorzy przenoszeni są do miłych, przy-
tulnych łóżek na sprężynach z wygodnymi materacami.  
Z miłością podaje się im odpowiednie jedzenie, tak jak  
w ich własnym domu. A jednak niektórzy sądzą, że to nic 
szczególnego. Skąd płynie to przekonanie? Stąd, że za nic 
nie trzeba płacić! W opinii zwykłych ludzi lekarz wymagają-
cy wyśrubowanej kwoty za usługę jest znakomitym specja-
listą. Uczelnie i szkoły pobierające wysokie czesne również 
uważane są za najlepsze. Tylko takie miejsca budzą zainte-
resowanie. Aż tak wielka głupota dotknęła współczesnych 
ludzi! Wydaje im się, że jeśli dostają coś za darmo, to nie 
jest nic warte. Prawdę mówiąc, nie ma znaczenia, co myślą 
ludzie. Czy dostrzegają jakąś wartość czy nie, to ona i tak 
realnie istnieje. Zawsze mnie to jednak dziwi i smutno mi  
z powodu ich niewiedzy.

Charakter wieńczy wykształcenie

Jeśli wykształcenie prowadzi do takiej głupoty, to co sta-
nowi cel wykształcenia? Czy naprawdę, żeby napełnić ten 
mały żołądek, trzeba aż tak bardzo się starać, tak ciężko 
walczyć i tyle studiować? Oszaleliście na punkcie robienia 
pieniędzy. W zarabianiu pieniędzy nie ma nic nadzwyczaj-
nego. Mnóstwo pieniędzy zarabiają bandyci i złodzieje. Nie-
źle zarabia nawet żebrak na ulicy. Był kiedyś żebrak, który 
zakopywał w ziemi wszystko, co wyżebrał. Dołek przysy-
pywał ziemią i siadał na niej. Jak długo mógł strzec swoje-
go majątku? Gdy nadszedł czas, opuścił ciało. Pracownicy 
służb miejskich przybyli, żeby je uprzątnąć. Natknęli się 
na skrytkę i z ciekawości odkopali ją. Znaleźli trzy lakhy 
(300 000) rupii. Czy musicie jechać za granicę, by zarobić 
taką sumę pieniędzy? Czy musicie studiować jakiś szcze-
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gólny kierunek? Dlaczego musicie się uczyć? Uczycie się po 
to, aby zdobyć mądrość, a nie bogactwo, czy dobrobyt. Bo-
gactwo przychodzi i odchodzi. Ten, kto pragnie bogactwa, 
nie rozwija swojego charakteru. Wszyscy uczniowie muszą 
usilnie dążyć do rozwinięcia charakteru. Bogactwo nie jest 
ważne. Tak wielu władców żyło na tej ziemi. Tak wielu kró-
lów rządziło i przeminęło. Nie brakowało im potęgi ani wa-
leczności. A jednak okryli się niesławą, gdyż nie posiadali 
prawego charakteru.

Słuchając wykładów przez ubiegłych dziesięć dni musie-
liście zrozumieć, jaki rodzaj charakteru posiadał Rawana. 
Pod względem bogactwa nie miał sobie równych. Kubera, 
skarbnik bogów, był jego bratem. Rawana posiadał twier-
dzę zbudowaną ze złota. W jego państwie były szerokie ale-
je i wysokie pałace. Ściany budynków wysadzano perłami. 
Oto jak bardzo był zamożny. Lecz cóż z tego? Nie posiadał 
prawego charakteru. Ostatecznie musiał zostawić wszyst-
kie swoje skarby i odejść. Zatem, musicie przede wszystkim 
rozwijać charakter. Prawdziwa edukacja rozwija charakter. 
Bogactwo w rękach osoby bez charakteru kompletnie się 
marnuje. Taka osoba skończy jak Rawana.

Kto nie doświadcza szczęścia
odkryje, że całe jego życie zostało zmarnowane.

Możesz ofiarować psu nawet jezioro wody
i tak nie uszczęśliwisz żałosnego stworzenia.

Pewnie widzieliście psa pijącego wodę. Nigdy nie łyka jej 
haustami, lecz nabiera językiem małe porcje. W ten sposób 
pije wodę nawet z szerokiego potoku. Podobnie osoba bo-
gata – ani nie cieszy się swoim bogactwem, ani nie pozwala 
cieszyć się nim innym. Nie zna spokoju i radości, gdyż ma 
wielki problem: musi strzec swoich skarbów. A więc, po co 
jej to bogactwo? Oczywiście, pieniądze są potrzebne każde-
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mu. Powinno ich starczać na codzienne życie. Nie powin-
niście być niczyimi dłużnikami ani nie powinniście żebrać. 
Powinniście być w stanie zapewnić swojej rodzinie spokoj-
ne, wygodne życie. Powinniście być w stanie wywiązywać 
się ze swoich obowiązków. Lecz pragnienie nadmiernego 
bogactwa powoduje, że gubimy cel życia. Bezpośrednim 
skutkiem nadmiernego bogactwa są złe cechy charakteru, 
negatywne myśli i uczucia.

Wszędzie można dostrzec, że jedynie bogaci i ich dzieci 
prowadzą niewłaściwe życie. Ich przyjaciół również spotyka 
ten sam los. Zatem, choć pieniądze są ważne, nie można 
ich znaczenia zrównywać z życiem, czy z celem życia. To 
błąd. Należy zawsze wszystko dobrze przemyśleć, staran-
nie wyważyć i dopiero wtedy doświadczać.

Bóg jest najwyższym Panem

Prędzej czy później przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie 
oddać się w ramiona śmierci. Uświadom sobie tę prawdę 
zanim śmierć cię zaskoczy. Jeśli myślisz, że jesteś wielkim 
człowiekiem, to nie ma w tym nic wielkiego. Musisz udo-
wodnić swą wielkość czynami.

Czy wszystkie zielone ptaki śpiewają jak papugi?
Czy wszystkie owady brzęczące  

nad kielichami kwiatów to pszczoły?
Czy nadmiernie utuczoną świnię  

można nazwać słoniem?

Podobnie można cię nazwać człowiekiem jedynie wtedy, 
gdy postępujesz właściwie. Pielęgnuj w sobie boskie uczu-
cia. Żyj nieustannie pamiętając o Bogu. Pamiętaj, że Bóg 
podtrzymuje to życie. Ciało to tylko instrument. Istnieje 
siła życiowa, która wprawia ciało w ruch. Tą siłą jest ‘ja’. 
Zatem ‘ja’ jest mistrzem. Możesz czerpać radość z patrze-
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nia na ten instrument, lecz po jakimś czasie zapominasz  
o mistrzu. To wielki błąd. Prawdziwe wykształcenie po-
maga zapomnieć o instrumencie i skoncentrować się na 
mistrzu. Ciało to tylko pole (kszetra). Podczas podróży raz 
po raz zatrzymujesz się w jakimś miejscu. Potem jedziesz 
dalej. W czasie tej podróży, gdy przybywasz, zatrzymujesz 
się i odjeżdżasz, przez cały czas jest obecny w ciele jego we-
wnętrzny mieszkaniec (kszetradżnia). Zmieniają się jedynie 
odwiedzane miejsca.

Cały wysiłek powinniście skierować na odnalezienie 
atmy, która jest odwieczną prawdą. Załóżmy jednak, że 
nie zechcecie się tym trudzić i zadowolicie się szczęściem, 
jakie daje ciało. Możecie myśleć, że ciało jest doskonałym 
środkiem do uzyskania przyjemności i radości. Jeśli się 
jednak głębiej zastanowicie nad tym problemem odkryje-
cie, że przyjemności, wygody i radości, których pragniecie 
dla swojego ciała, doświadczają także małpy i psy. Jakie 
wykształcenie zdobyły? Na jakie uczęszczały uniwersyte-
ty? Nie zdobyły żadnego tytułu naukowego. Czy zatem wa-
sza edukacja ma służyć zdobyciu tego rodzaju szczęścia? 
To wielki błąd. Musicie zgłębiać wiedzę o atmie. Musicie 
przyjąć za fundament waszego życia to, co jest niewidoczne 
dla oczu. Zadbajcie o to, a wtedy wasze doczesne szczęście 
również będzie zapewnione.

Oto mały przykład. Widzicie olbrzymie drzewo. Ma ono 
wiele gałęzi, a na każdej z nich jest wiele owoców. Chcie-
libyście skosztować owocu. Dostrzegacie drzewo, jego ga-
łęzie i owoce. Sądzicie, że to drzewo jest całą rzeczywisto-
ścią. To przejaw niewiedzy. Przed waszym wzrokiem ukryte 
są jego korzenie. O ile nie będą one regularnie nawożone  
i podlewane, nie wydadzą kwiatów ani owoców, które wi-
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dać. Podobnie postrzegacie przyjemności i radości ziem-
skiego życia. Wszystkie one zależą od potęgi atmy.

Wdychacie powietrze. Skąd ono się bierze? Pochodzi od 
Boga. Świeci słońce i księżyc. Który uczony byłby w stanie 
sprawić, by świeciły takim blaskiem? Żaden. Może to zrobić 
jedynie Bóg. Ulewa, którą widzicie i wszystkie żywioły znaj-
dują się pod kontrolą Boga. On jest ich władcą, a tym sa-
mym jest szóstym żywiołem! Obecnie zapominacie o Bogu 
i uznajecie rzeczy przemijające za realne. To poważny błąd. 
Uczniowie muszą zrozumieć ważną rzecz. Nie kierujcie się 
światem zewnętrznym. Istnieje niewidoczna dla was boska 
siła. To ona daje wam wszystko, czego doświadczacie.

Cnoty – prawdziwe bogactwo

Sita była więziona w gaju Aśoka. Nie miała tam niko-
go bliskiego. Była słabą i bezradną kobietą. Przestała jeść  
i spać. Chociaż była osłabiona, nie poddała się potężnemu 
Rawanie. Jej wewnętrzna siła uchroniła ją przed skrzyw-
dzeniem. Ostatecznie okazało się, że siła Rawany była  
o wiele mniejsza od wewnętrznej mocy Sity. Jej siła związa-
na była z boską promiennością. Ta siła jest właściwa każ-
demu człowiekowi, nie tylko Sicie. Z tego powodu mówimy: 
Mamatma sarwa bhutantaratma – boska jaźń jest obecna 
we wszystkich istotach. Każdy posiada tę moc w sobie –  
i milioner, i żebrak. Dlaczego człowiek nie miałby jej wyko-
rzystać? Gdy lampa pali się w twoim domu, niemądrze jest 
iść do sąsiada po światło. Nazwano by cię głupcem. I ty, 
podobnie, nie musisz przeprowadzać żadnych dociekań. 
Nie musisz udawać się na wygnanie do lasu. Nie musisz 
medytować. Jedyne, co musisz zrobić, to skierować swój 
wzrok do wewnątrz. Podążaj za wskazówkami Boga. Nie ma 
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większego bogactwa niż to. Prawdziwym skarbem na tym 
świecie są tylko szlachetne cechy.

Dobre cechy charakteru, rozwinięty umysł, 
poświęcenie, oddanie, dyscyplina

i poczucie obowiązku – oto zalety wpajane  
przez prawdziwy system edukacji.

To są przedmioty,  
które powinien zgłębiać każdy uczeń.

Gdzie znajdują się te dobre cechy charakteru? Czym jest 
to ciało, z którego jesteście tak dumni?

Wnętrzności pełne odchodów
podtrzymywane tylko przez kości;

wszystko to obciągnięte brudną skórą.
Nieustannie wydziela się z tego wstrętny odór.

Nigdy ładnie nie pachnie.

Oto ciało, przedmiot waszej dumy! A czym jest wasza 
prawdziwa jaźń? Nie jest nią ciało. Nie traktujcie swarupy 
(formy) jako rzeczy realnej. Ważna jest swabhawa – we-
wnętrzna natura. Jeśli będziecie pielęgnować wewnętrzną 
jaźń, ciało również zazna szczęścia.

Są jednak takie niemądre osoby, które twierdzą, że od-
dały wszystko Bogu, a jednak próbują się zabezpieczyć  
i doświadczają przez to wszelkiego rodzaju cierpień. Pewien 
rolnik, chcąc wybrać się w podróż, udał się ze swoim ba-
gażem na stację kolejową. Kupił bilet i wsiadł do pociągu. 
Wraz z nim wsiedli inni pasażerowie, też obładowani baga-
żami. Wieśniak był w równym stopniu niewinny, co głupi. 
Nie był egoistą, ale był głęboko przekonany, że tak ogrom-
na liczba osób z pakunkami stanowi zbyt wielkie obciąże-
nie dla pociągu. Obawiał się, że jego bagaż może nie zostać 
uciągnięty. Dlatego chwycił go i postawił sobie na głowie. 
Nie potrafił dostrzec, że mimo to pociąg nadal wiezie za-
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równo jego, jak i jego bagaż. Możesz trzymać swój bagaż na 
głowie, albo postawić go obok siebie. Nie zmieni to faktu, 
że pociąg i tak będzie wiózł zarówno ciebie, jak i twój ba-
gaż. Odłóż zatem ciężary na bok i odpręż się. Oto sposób, 
jak należy oddać wszystko Panu Bogu. Przestań wytężać 
siły. On zadba o wszystko. Sam wszystko za ciebie ponie-
sie. Rozwijajcie w sobie takie święte myśli. Bez takiej wiary 
niczego nie osiągniecie.

Wiara leży u podstaw wszystkiego, co się wydarza. Ta 
głęboka wiara kształtuje właściwy ideał. Należy podsycać 
taką wiarę prawdą i prawością. Powinniśmy rozwijać w 
sobie wiarę w przewodnictwo Boga. Nie bądźmy jak waha-
dło w zegarze poruszające się raz w tę, raz w tamtą stro-
nę. Człowiek ma tylko jeden język. Powinien wypowiadać 
słowo i trzymać się go. A ty jednego dnia uważasz, że coś 
jest dobre, a następnego dnia przeciwnie, to coś nazywasz 
złem. W rzeczywistości zmieniasz zdanie co chwilę. Czy  
w obu przypadkach mówiłeś to ty, czy był jeszcze ktoś 
inny? Ty jesteś jeden! Tylko jedna z tych dwóch opinii może 
być prawdziwa, druga musi być mylna. Prawda i niepraw-
da rezydują w tobie, nie gdzieś na zewnątrz. Nie upodob-
niaj się do węża o rozdwojonym języku. Bądź jak Rama, 
zawsze dotrzymuj słowa. Rama trwał przy jednym słowie, 
strzelał jedną strzałą i miał jedną żonę. Starajcie się spro-
stać tej zasadzie Ramy (Atma-Ramy). Nie ma potrzeby, by 
naśladować Ramę – syna króla Daśarathy. Słuchajcie wła-
snego sumienia. Jeśli nie potraficie zadowolić własnego su-
mienia, to kogóż innego zadowolicie? Żeby zadowolić Boga, 
wystarczy zadowolić własne sumienie. Każdy, podążając 
drogą prawdy i prawości, powinien pielęgnować te warto-
ści w sobie, szerzyć je w świecie, doświadczać ich i czerpać  
z nich radość.
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Uczniowie architektami przyszłości

Uczniowie i studenci! W przyszłości to wy będziecie 
przywódcami tego kraju. Od was zależy przyszłość narodu.  
O charakterze narodu zadecyduje wasza natura i wasz 
charakter. Pracujcie na rzecz pomyślności swojej ojczyzny, 
dla dobrobytu całego świata i powszechnego szczęścia. 
Przede wszystkim podążajcie za głosem Boga. Od tego za-
leży wasze szczęście, a także bezpieczeństwo kraju. Tylko 
wtedy zostanie wysłuchana wasza modlitwa o pokój na ca-
łym świecie: Loka samastha sukhino bhawanthu – niechaj 
wszystkie światy będą szczęśliwe. Dzisiaj wypowiadacie 
słowa tej modlitwy, lecz nie jesteście w stanie uszczęśliwić 
nawet swojego sąsiada. Jakim prawem więc oczekujecie, że 
wasze ambitne życzenie spełni się? Zatem musicie starać 
się zadowolić swoją atmę. Powinniście najpierw doświad-
czyć radości, jaka płynie z atmy. Dopiero wtedy możecie 
dzielić się tą radością z innymi.

Najważniejsze jest podążanie za głosem Boga. Bardzo 
ważna jest kontemplacja Pana. Niech to będzie pismem 
świętym waszego życia, a jego nauki niech zostaną wcielo-
ne w codzienną praktykę. Pisma święte to takie nauki, któ-
re należy praktykować. A więc wypełniajcie je. Jeśli powie-
dziane jest w nich, by czegoś nie robić, to nie czyńcie tego. 
Jeśli radzą wam one nie mówić za dużo, wtedy kontrolujcie 
język. Ja niczego nie zyskuję i niczego nie tracę na waszym 
milczeniu lub gadatliwości. Strata i zysk należą wyłącznie 
do was. Płaczecie, gdy coś tracicie. Śmiejecie się, gdy coś 
zyskujecie. Widujecie na świecie tak wielu bogatych ludzi. 
Lecz chociaż bogacz może zdobyć ogromne sumy pieniędzy, 
to nie może się nimi cieszyć. Dlaczego tak się dzieje? Z po-
wodu strachu przed urzędem podatkowym!
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Tak więc natura może obdarzyć was radością; z drugiej 
strony, równie dobrze może wywołać w was smutek. Jest 
tak, ponieważ przecinają się w niej ścieżki materii (prawrit-
ti) i ducha (niwritti). Bez wątpienia żyjecie otoczeni prawa-
mi przyrody (prawritti), lecz postarajcie się żyć w oparciu 
o zasady duchowe (niwritti). Niech na tym polega wasza 
podstawowa edukacja.

W dzisiejszych czasach możecie podjąć naukę na dowol-
nym kierunku i zdobyć tytuł naukowy, jaki tylko zapragnie-
cie. Ale ostatecznie wasza praca będzie miała bardzo mało 
wspólnego z tym, co studiowaliście. Czy możecie wskazać 
mi kogoś, kto pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem? 
Ktoś kończy akademię policyjną i pracuje na uniwersyte-
cie jako rejestrator. Czy jest w tym jakikolwiek sens? Jak 
bardzo różnią się od siebie te dwie dziedziny! Ktoś robi ma-
gisterium z zarządzania, a kończy jako pracownik stacji 
benzynowej. Czy te zajęcia mają ze sobą cokolwiek wspól-
nego? Ostatecznym celem jest otrzymanie takiej czy innej 
pracy. Czy musicie się tyle uczyć, by osiągnąć ten cel? Nie 
ma absolutnie żadnego związku między zdobywaną wiedzą 
a pracą. Niewielu znalazło zatrudnienie zgodne ze swoim 
wykształceniem. Nie powinniście uczyć się po to, by potem 
walczyć o pracę. Zamiast tego zgłębiajcie jogę boskości.

Tylko to zapewni wam niezbędne kwalifikacje i wygo-
dy. Aby otrzymać łaskę Boga, nieustannie śpiewajcie Jego 
imię, rozmyślajcie o Nim i umieśćcie Go w swoim sercu. Za-
wsze spełniajcie Jego nakazy. Wypełniajcie swój czas czyn-
nościami przynoszącymi pożytek ludziom. I ściśle trzymaj-
cie się prawdy i prawości.
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12.

PRAWDA I PRAWOŚĆ – ZNAMIONA 
CZŁOWIECZEŃSTWA

Bez prawdy, prawości, miłości i pokoju
przepadną rezultaty wszystkich dobrych uczynków.

Bez prawdy, prawości, miłości i pokoju
przepadną korzyści z wszelkich stanowisk.

Te cztery cnoty stanowią fundament
waszego odwiecznego dziedzictwa,

które nadal pozostaje żywe.
Cóż więcej mogę wam na ten temat powiedzieć,

moi pełni cnót uczniowie?

Czy da się osądzić, co jest dobre a co złe  
w stworzeniu?

Zarówno dobro jak i zło są stworzone  
przez tego samego Boga.

Któż dzisiaj rozumie tę prawdę?

Uczniowie i studenci!

We współczesnym świecie znajdziecie tylko zamiesza-
nie i konflikty. Całkowicie brak w nim uczuć równości  
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i braterstwa. Wszędzie szerzy się niepokój, rywalizacja  
i chęć wyróżnienia się począwszy od indywidualnych osób,  
a kończąc na całym społeczeństwie. Nieporozumienia mię-
dzy poszczególnymi ludźmi, między sąsiadami, rodzinami  
i wioskami, różnice zdań między okręgami, konflikty mię-
dzy krajami są na porządku dziennym. Co je wywołuje? Po-
wodem jest szaleństwo na punkcie posiadania władzy i sta-
nowisk, rozpasane pragnienia i egoizm. To one wywołują 
niepokój w dzisiejszych czasach. Dochodzi do tego osłabie-
nie władzy rządzących i zaniedbywanie przez nich prawdy  
i prawości, co w efekcie sprawia, że rządy nie wywiązują się 
ze swoich obowiązków. Prowadzi to do dalszych niepoko-
jów i głębszych konfliktów. Narasta bezprawie i chaos.

Ludzie twierdzą, że Bóg, ucieleśnienie prawdy i prawo-
ści, obecny jest wszędzie. Nazywają Go wszechmocnym  
i wszechwiedzącym. Nie rozumieją jednak znaczenia tych 
słów, ani nie czynią wysiłków, by doświadczyć tego, co się 
za nimi kryje. Dlaczego odsuwacie od siebie naczynie peł-
ne nektaru? Dlaczego nie spróbujecie choćby kilku kro-
pli? Obecnie niektórzy mówią o Bogu jako o ucieleśnieniu 
prawdy i prawości. Ilu z nich było świadkami tej prawdy? 
Ilu z nich praktykuje prawość? Czy doświadczyli jej choć-
by w niewielkim stopniu? Czy dokonali jakiegokolwiek wy-
siłku, by doświadczyć choć odrobiny tej świętej prawdy? 
Najpierw trzeba samemu zrozumieć ją i jej doświadczyć,  
a dopiero potem wygłaszać nauki. Inaczej będzie to sprzecz-
ne z duchową praktyką.

Wielcy święci, tacy jak Goparadża, Tjagaradża i Ramdas 
oraz wielu innych, dążyli do zaskarbienia sobie łaski Boga 
i doświadczenia błogości. W tym celu podejmowali różnego 
rodzaju praktyki duchowe (sadhanę). Nawet przez moment 
nie pragnęli posiąść jakiegoś stanowiska, zdobyć władzy 
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czy zyskać autorytetu. Głęboko wierzyli w to, że łaska Boga 
zapewni im wszystko, czego potrzebują. Wierzyli, że miłość 
Pana jest ich jedynym majątkiem. Niestety, skutkiem wie-
ku kali współcześni wyznawcy dążą przeważnie do posia-
dania pieniędzy, stanowisk i władzy. W rezultacie dopro-
wadzają siebie do upadku. Wierzą, że sami muszą się o sie-
bie zatroszczyć i polegają jedynie na własnym dobrobycie, 
nie dbając o dobro innych. Ale prawdziwą ochronę stanowi 
jedynie Bóg. Żadnego rodzaju władza ani stanowisko nie 
zapewnią ochrony. Odrzucanie opieki Boga i poleganie na 
doczesnych środkach do życia jest poważnym błędem.

Brahma sutra – nić Boga

Człowiek potrafi wydać olbrzymie ilości pieniędzy na 
drobne przyjemności, aby sprawić sobie radość. Nawet nie-
wielkiej ich części nie wydaje się właściwie – na pomaganie 
potrzebującym, czy inne święte cele. Gdy żona prosi męża 
o drobną kwotę na kwiaty i kadzidełka do ołtarza, on waha 
się, czy warto wydać na to pieniądze. Co więcej, pyta, jaką 
korzyść przyniosą wszystkie te rytuały. Ludzie korzystają 
z tylu wygód i przyjemności. Czy one faktycznie dają im 
szczęście? Te ziemskie, chwilowe, doczesne przyjemności 
mają ulotny charakter. Dobroczynność, prawość i poświę-
cenie są cechami boskimi.

Ludzkie życie przypomina długą girlandę kwiatów. Na 
jednym jej końcu są narodziny, na drugim – śmierć. Mię-
dzy tymi dwoma końcami znajdują się kwiaty kłótni, nie-
pokojów, wątpliwości, braku wiary w siebie i inne im po-
dobne, nanizane razem na jedną nić. Te kwiaty dominują 
nad pozostałymi. Ludzie patrzą na nie i wierzą, że istnie-
ją tylko negatywne cechy: nieposłuszeństwo, bezprawie  
i okrucieństwo. Jednak nie dostrzegają jednego faktu: bez 
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nici te kwiaty nie mogłyby istnieć razem. Ona je trzyma. Tą 
nicią jest brahma sutra – prawo brahmana. Nawleczone na 
nią kwiaty to trudności, przyjemności, smutki, nadużycia, 
oskarżenia, osiągnięcia i tym podobne.

Dlaczego girlandy komponuje się z tak wielu różnych 
rodzajów kwiatów o tak rozmaitych kolorach? Bo girlan-
da jest piękna dopiero wtedy, gdy kwiaty w nią wplecione 
mają różne kształty i barwy. Co nadaje życiu piękna? Pe-
wien urok życia płynie z kłopotów. Na swój sposób atrakcję 
stanowią również smutki. Przeciwności też dodają swego 
rodzaju urody życiu. Radość jest kolejnym źródłem życio-
wego piękna. Wszystkie te aspekty życia można porównać 
do kwiatów tworzących piękną girlandę. Gdy człowiek osią-
ga taką równowagę umysłu, by to zrozumieć, wtedy można 
powiedzieć, że pojął esencję wszelkiej nauki. Jednak dzi-
siaj ludzie nie zauważają w sobie żadnych braków. Są ra-
czej chętni doszukiwać się ich u innych.

Kiedyś pewna wieśniaczka podróżowała pociągiem prze-
jeżdżającym ponad rzeką Krishną. Wiara chłopów jest bar-
dzo głęboka. Jeśli kultura Indii przetrwała w jakimś stop-
niu, to tylko na wsi. W miastach i miasteczkach ta kul-
tura właściwie nie istnieje. Gdy pociąg przekraczał rzekę 
Krishnę, kobieta pomodliła się, ofiarowała rzece dwie mo-
nety i wrzuciła je do wody. Obok kobiety siedział młody 
Hindus. Widział, co zrobiła i wyśmiał ją: „W naszym kraju 
panuje wielka nędza. Dlaczego tak bezmyślnie wyrzuciłaś 
pieniądze do rzeki? Jaki z tego pożytek?”. Kobieta, choć 
wieśniaczka, miała swój rozum. Jeśli mowa o mądrości  
i wnikliwości, to są one obecne wśród chłopów, a brakuje 
ich mieszczanom. Chłopi mają dużo zdrowego rozsądku. 
To nowoczesna edukacja sprawiła, że mieszkańcom miast 
go brakuje.



157

12. Prawda i prawość - znamiona człowieczeństwa

Młody mężczyzna, który zadrwił sobie z kobiety, wyjął pa-
pierosa i zapalił go. Wtedy wieśniaczka powiedziała: „Synu! 
Darowałam tylko dwie drobne monety, by okazać cześć  
i oddanie Bogu. Pierwszy raz w życiu wybrałam się w taką 
podróż i po raz pierwszy wyrzuciłam pieniądze. Nazwałeś 
to wielkim marnotrawstwem. Lecz czy zdajesz sobie sprawę  
z tego, ile ty marnujesz, paląc codziennie wiele papierosów? 
Jaki jest pożytek z palenia? Narażasz się na raka, na infek-
cję płuc i gruźlicę. Nie zauważyłeś w sobie ogromnej wady. 
Zamiast tego wyszukałeś drobne uchybienie we mnie. Naj-
pierw uprzytomnij sobie własne winy, popraw się i zadbaj  
o własną pomyślność. Krytykowanie i wyśmiewanie bliź-
nich nie jest oznaką prawdziwego wykształcenia”. Tak to 
niewiasta udzieliła młodzieńcowi cennej lekcji.

Ukryty skarb

Ukryta w człowieku boskość ma nieograniczoną moc, 
lecz nikt nie czyni wysiłku, by to zrozumieć. Pewnego razu 
Srinadha, pragnąc pomóc Pothanie14 w osiągnięciu wyso-
kiej pozycji w społeczeństwie, przyszedł do niego z suge-
stią: „Szwagrze! Marnujesz swoje piękne wiersze ofiarowu-
jąc je Ramie. To twój wielki błąd. Czy Rama cię karmi, czy 
ci zapewnia dach nad głową, czy cię ubiera w szaty? Czy 
dba o twoje dobro? Czy chroni twoją rodzinę? Skądże! Le-
piej dedykuj swoje wiersze królowi. Król obsypie cię złotem. 
Twoja rodzina będzie żyła w szczęściu”.

Pothana odrzekł na to: „Szwagrze! Jesteś w błędzie. 
Moim obrońcą jest Rama, nie król. Jak długo żyją królowie? 
Jak długo mogą mnie wspierać? Moją prawdziwą matką 
jest matka Ziemia. Zawierzając się jej i nieustannie śpiewa-
jąc imię Ramy uświęcam swoje życie. To bezowocne ofiaro-
14  Bammera Pothana (1450-1510), poeta piszący w telugu, m. in. przetłuma-

czył z sanskrytu na telugu Bhagawata Puranę.
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wać królowi świętą opowieść o Ramie i żywić się okruchami  
z jego stołu. Wolę poprosić matkę Ziemię, aby chroniła mo-
ich bliskich i mnie. Moja poezja ucieleśnia Saraswati, bogi-
nię nauki. Saraswati nie można ofiarować żadnemu śmier-
telnikowi, a jedynie Panu Brahmie. Jakże niestosowne jest 
dedykowanie tak świętego tekstu niegodziwym panom tego 
świata. Nigdy się do tego nie zniżę”.

Na te słowa Srinadhę porwała wściekłość. Doniósł  
o wszystkim królowi. Zadufanego w sobie władcę ogarnął 
szał. Słusznie mówi się, że królem (radżą) jest ten, kogo 
przepełnia radżoguna (emocje). Wysłał oddział żołnierzy, by 
spalili dom Pothany. Wkrótce dom stał w ogniu. Pothana 
rozmyślał o Ramie trzymając przed sobą świętą Bhagawa-
tę. Modlił się tak: „O Panie! Ty jesteś moim ojcem. Ty jesteś 
moją matką. Ty jesteś mym dobroczyńcą. Ty jesteś moim 
zaufanym przyjacielem. Ty jesteś istotą wszelkich nauk 
i bogactw. Ty jesteś dla mnie wszystkim”. Dom Pothany 
spłonął, lecz Bhagawata i pokoik, w którym się modlił, oca-
lały!

Ci, którzy szczerze zawierzyli Bogu, nigdy nie czują, że 
czegoś im brakuje. Ludzie wymawiają imię Boga jedynie 
ustami, a nie sercem. A i wtedy myślą tylko o swoich ziem-
skich pragnieniach. Zamiast modlić się ustami, dużo lepiej 
jest służyć rękoma. To samo zasugerował Hanuman Wibhi-
szanie. Powiedział: „Wibhiszano! Starasz się oczyścić swo-
ją mowę. Twoim celem powinno być oczyszczenie umysłu. 
Taki powinien być cel wszystkich naszych działań. Wszyst-
ko, co robimy, powinno służyć oczyszczeniu umysłu”.

Współczesny człowiek goni jedynie za wykształceniem, 
stanowiskiem i władzą. Nie czyni wysiłku, by zdobyć to, co 
jest esencją wszelkiej wiedzy, czyli wiedzę o swojej boskiej 
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jaźni. Na tym świecie pieniądze raz są, a raz ich nie ma. 
Pieniądze i świeckie wykształcenie nie są czymś trwałym.

Ktoś może z dumą głosić, że jest niezmiernie bogaty,
lecz na tej ziemi nie istnieje nawet krztyna szczęścia.

Ktoś może obnosić się dumnie  
ze swoim wykształceniem, 

lecz na tej ziemi nie zazna nawet chwili spokoju.
Na tej ziemi znajdzie swoje miejsce 

jedynie człowiek o szlachetnym charakterze. 

Jedynie człowiek szlachetny znajdzie tu miejsce dla sie-
bie. Ktoś może się dziwić i zapytać, jak to się stało, że tak 
wielu ludzi żyje obecnie na świecie. Nie wszyscy są prawi,  
a jednak wydawać by się mogło, że każdy z nich ma tu swoje 
miejsce. Przestrzeń zajmowana przez tych ludzi jest jednak 
przestrzenią zewnętrzną. Stanowi część świata materialne-
go. Inaczej rzecz się ma z ludźmi cnotliwymi. Oni posia-
dają miejsce w sercu Boga. Trzeba dokonać wysiłku, aby 
zapewnić sobie miejsce w sercu Pana. Starożytni Hindusi 
rozumieli to. Żyli zgodnie ze świętymi, duchowymi ideałami  
i dzięki temu obdarzali świat pokojem i dobrobytem. Współ-
cześni intelektualiści nie mogą równać się z wykształcony-
mi ludźmi dawnych czasów. Tamci dedykowali swoją wie-
dzę Bogu. Ci dla pieniędzy sprzedają swoje wykształcenie 
i zdobytą wiedzę. To nie pieniądze są ważne. Ważny jest 
umysł – trzeba go kontrolować i pokornie ofiarować Bogu.

Wszystko jest brahmanem

Obecnie ludzie często pytają, jaki jest związek pomię-
dzy światem materialnym a brahmanem. W rzeczywistości 
są one tym samym! Bóg, czyli brahman, jest przyczyną,  
a świat – skutkiem. W świecie nie ma niczego poza brah-
manem. Oto przykład. Wrzuciliście nasionko do ziemi,  
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a ono wykiełkowało. Wkrótce wyrosło z niego drzewo z gałę-
ziami. Pokryło się liśćmi. Zakwitły na nim kwiaty i zawiąza-
ły się owoce. Skąd wzięły się te kwiaty, te owoce, te gałęzie 
i liście? Narodziły się z małego nasionka. Nasionko zamie-
niło się w gałęzie. Nasionko stało się drzewem. Nasionko 
stało się owocami i kwiatami. Widzicie zatem wciąż to samo 
nasionko w różnych formach i rozmiarach. Oto dlaczego 
Bhagawad Gita powiada: Bidżam mam sarwa bhuta nam 
– jestem ziarnem, jestem także różnymi kształtami pocho-
dzącymi z ziarna.

Glina jest jedna – naczyń jest wiele.
Mleko jest jedno – krów są całe stada.
Złoto jest jedno – ozdób jest bez liku.

Bóg jest jeden, lecz ma On wiele form.

Wszędzie jest jedynie Bóg. Rozmaite są tylko ciała i po-
siadają one różnorodne kształty i nazwy. Tę prawdę musi 
zrozumieć każdy wstępujący na ścieżkę duchowego rozwo-
ju. Niestety, obecnie ludzie wykształceni łakną pieniędzy. 
Pieniądze są dla nich najważniejsze. Nie ma wątpliwości, 
pieniądze są istotne. Bez pieniędzy nie można się długo 
utrzymać przy życiu na tym świecie. Mimo to pragnienie 
posiadania pieniędzy musi być trzymane w ryzach. Pienią-
dze trzeba wydawać tak, by przynosiły korzyść także in-
nym. Jeśli będą trwonione, staną się podobne kamieniom 
zakopanym w ziemi. Nie chowajcie ich. W ziemi leży wie-
le drogocennych kamieni, o których nic nie wiemy. I jaki 
mamy z nich pożytek? Jeśli mają one mieć wartość i być 
użyteczne, trzeba je wykopać, wypolerować i dać światu. 
Trzeba je użyć w dobrym celu. I podobnie, jeśli drogocenny 
kamień człowieczeństwa nie zostanie wydobyty i spożytko-
wany, zmurszeje i stanie się bezużyteczny.



161

12. Prawda i prawość - znamiona człowieczeństwa

Kiedy przybywa pieniędzy, rośnie pycha.
Gdy rośnie pycha, przybywa wad.

Gdy pieniądze są niewielkie,  
nad pychą można zapanować.

Gdy opanuje się pychę, znikają złe cechy charakteru.

Człowieku! Musisz zapamiętać i zrozumieć tę prawdę. 
Pieniądze są ważne. Lecz nie zapominaj przeznaczać ich na 
szlachetne i dobroczynne cele służące pomyślności świata. 
I ucz się poświęcenia. Wielki duch poświęcenia jest widocz-
ny również w Ramajanie. Rama porzucił wszystko. Wedy 
oświadczają: „To nie dzięki uczynkom, nie dzięki posiada-
niu potomstwa ani bogactwa osiąga się nieśmiertelność, 
lecz jedynie dzięki poświęceniu”. Właśnie z tego powodu 
królestwo Ramy zdobyło nieśmiertelną sławę. Rama zrzu-
cił swoje królewskie szaty i przygotował się do odejścia do 
lasu. Rozdał potrzebującym całe stada krów. Gdyby zaszła 
taka potrzeba, był gotów poświęcić samego siebie. To wła-
śnie dzięki gotowości do poświęcenia pierwiastek Ramy stał 
się nieśmiertelny. Rama nie zabrał ze sobą niczego, oddał 
nawet swoje obuwie. Jest to idealny przykład wyrzeczenia 
(wajragji), które rodzi się z pełnego poświęcenia.

Uczucia zależą od stanu posiadania

Istnieje tendencja, by mylić wyrzeczenie z całkowitym 
porzuceniem wszystkiego, co posiadamy. Tak naprawdę 
wyrzeczenie oznacza stan całkowitej równowagi umysłu. 
Ludzie mogą cię krytykować lub chwalić – przyjmuj to ze 
spokojem. Jedni mogą cię ranić, a inni pomagać – w obu 
sytuacjach zachowaj równowagę. Prowadząc biznes na jed-
nym interesie stracisz, na innym zyskasz. Traktuj te dwie 
sytuacje jednakowo. Równowaga umysłu jest znakiem roz-
poznawczym jogina. Wprowadza ona w wasze życie praw-
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dziwe poczucie bezpieczeństwa. Z najwyższym możliwym 
poświęceniem starajmy się zapewnić opiekę tym, którzy 
znikąd nie mają pomocy. Aby wykształcić w sobie takie po-
czucie poświęcenia, należy najpierw rozwinąć w sobie bo-
skie uczucia. Wszystkie inne uczucia nie przydadzą się na 
nic, jeśli w sercu brak będzie boskich uczuć.

Uczucia zależą od naszego stanu posiadania, czy chodzi 
o broń, czy o dobra materialne. Kiedyś Sita powiedziała do 
Ramy: „Panie! Te żyjące w lesie stworzenia w żaden spo-
sób cię nie skrzywdziły. Czyż ranienie ich nie jest wielkim 
grzechem? Wszak w niczym ci nie przeszkadzają. Demo-
ny przemierzają las Dandaka. Żaden z nich nie wszedł ci  
w drogę. Dlaczego więc uważasz, że twoim zadaniem jest 
walka z nimi? Myśli o zabijaniu i ranieniu biorą się stąd, 
że nosisz przy sobie broń. Jeśli ją odłożysz, takie myśli nie 
pojawią się więcej. Masz w sobie prawdę i prawość, ale 
również przemoc, która zaprzecza twoim dobrym cechom. 
Trzymaj się z dala od przemocy. Staniesz się wówczas ucie-
leśnieniem niekrzywdzenia”.

Sita zilustrowała dobrym przykładem tę zasadę. Kiedyś 
Indra spotkał medytującego mędrca. Zapragnął sprawdzić, 
czy pozostaje on w głębokiej medytacji, czy jest to tylko 
zewnętrzna poza. Indra przemienił się więc w wojownika. 
Stanął przed pustelnikiem trzymając w ręku duży, ostry 
miecz i zawołał: „O mędrcze! Śpieszę w pilnej sprawie. Mam 
niezwykle cenny miecz. Chciałbym zostawić go pod twoją 
opieką. Zabiorę go w drodze powrotnej. Proszę, strzeż go do 
tego czasu”. Mędrzec zgodził się spełnić prośbę wojownika 
i przyrzekł pilnować miecza. Od tej chwili wszystkie jego 
myśli zaczęły krążyć wokół miecza. Wszędzie, gdzie szedł, 
zabierał go ze sobą, gdyż dał słowo, że będzie go strzegł. Po-
nieważ nie rozstawał się z nim ani na chwilę, w jego umysł 



163

12. Prawda i prawość - znamiona człowieczeństwa

powoli zaczęły wkradać się agresywne myśli. Stopniowo 
utracił wszystkie dobre rezultaty swojej ascezy. Dlaczego 
tak się stało? To efekt oddziaływania przedmiotu.

Kultywujcie cnoty, a nie wady

Zatem, jeśli nosicie ze sobą oręż wad i złych nawyków, to 
wszędzie, gdzie się udacie, będzie pobudzał on jedynie złe 
uczucia i złe myśli. Wypełniajcie swoje serca dobrem płyną-
cym z imienia Pana. Bądźcie wzorem cnót, bez względu na 
okoliczności. Podejmujcie tylko dobre działania i kroczcie 
zawsze drogą prawości. To bardzo ważne cechy człowieka. 
Pielęgnujcie tolerancję i rozwijajcie bezinteresowną miłość. 
Oto dwa najważniejsze cele wykształcenia.

Bez prawdy, prawości, miłości i pokoju
rezultatem wykształcenia jest jedynie pustka.

Bez wątpienia, świeckie wykształcenie jest potrzebne. 
Właśnie dlatego został założony ten instytut15. Lecz wasza 
edukacja musi także zostać ukierunkowana na pomoc po-
trzebującym. Musi zostać wykorzystana dla pomyślności 
całego świata. Musi być wykorzystana dla dobra społeczeń-
stwa. Nie chodzi o to, by ktoś zaniedbywał siebie. Rzecz  
w tym, żeby zmysły, które zostały wam dane, nie były kie-
rowane jedynie na realizowanie samolubnych celów, lecz 
również na cele bezinteresowne. Człowiek zasługuje na 
miano istoty ludzkiej jedynie wtedy, gdy myśli zarówno  
o sobie, jak i o innych. We wszystkich swoich rozdziałach 
Ramajana podkreśla wagę prawdy i prawości. Gdy nie posia-
damy tych dwóch cech, tracimy prawo nazywania się ludźmi.

Kiedy ogień traci zdolność palenia, staje się bryłą węgla. 
Nikt już nie nazwie go ogniem. Ogień, gdy się go dotknie, 
parzy. Natomiast węgiel może nas tylko ubrudzić. Ogień 
15  Instytut Wyższych Nauk Sathya Sai, obecnie Uniwersytet Śri Sathya Sai.
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staje się węglem, gdy nie potrafi się palić i czernieje. Gdy 
prawda i prawość zanikają, na ich miejsce wchodzi swego 
rodzaju brud. Głównym powodem zwyrodnienia i zabru-
dzenia ludzkiego serca jest zniszczenie jego naturalnych 
zalet. Humanizm bądź człowieczeństwo oznacza jedność 
myśli, mowy i uczynków. Nazywamy to trikarana suddhi. 
To samo mamy na myśli mówiąc: „Właściwym przedmio-
tem studiów ludzkości jest sam człowiek”. Żyjąc bez har-
monii w tych trzech obszarach nie możecie nazywać się 
ludźmi. Rozwijajcie zatem jedność myśli, słów i uczynków. 
Jeśli tego dokonacie, chwała odszuka was nie tylko w wa-
szych domach, w społeczeństwie, w kraju, lecz wszędzie, 
gdziekolwiek będziecie.

Bóg musi potwierdzić wasze oddanie

Nie musicie szukać prawdy. Bądźcie czyści, a prawda 
sama was odnajdzie. Nie trzeba też szukać prawości. Szu-
kanie jej jest oznaką słabości. To one muszą was odnaleźć. 
Na tym właśnie polega siła. To Bóg musi was odnaleźć. Je-
śli szukasz Boga, to znaczy, że jesteś głupcem, ponieważ 
Bóg jest obecny wszędzie. Gdyby Bóg przebywał w jakimś 
określonym miejscu, wówczas można by przeprowadzić do-
chodzenie i sprawdzić, czy rzeczywiście tam jest. Jak moż-
na szukać wszechobecnego Boga? Kiedyś Annie Besant za-
uważyła: „Obecnie wszyscy wierzący poszukują Boga. To 
nie jest prawdziwe oddanie. To Bóg musi osobiście odna-
leźć swojego wielbiciela. Oznaką prawdziwego oddania jest 
sprawienie, by to uczynił”.

Nie ma sensu oświadczać, że jest się wielbicielem Ramy 
lub Sai. To Bóg musi stwierdzić, że jesteś Jego wielbicie-
lem. Dobrze ilustruje to Bhagawad Gita. Możesz uważać 
się za mojego wyznawcę, lecz to niewłaściwa postawa. Od 
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Boga musi nadejść stwierdzenie: „Jesteś mój”. Wysłałeś 
list polecony do swojego przyjaciela. Musi on potwierdzić, 
że ten list do niego dotarł. Podobnie dzieje się, gdy chcesz 
upewnić się, że twoje modlitwy dotarły do Boga. Postaraj 
się, by to Bóg oświadczył, że jesteś Jego wyznawcą. Tylko 
wtedy będziesz wiedział, że wysłuchał On twoich modlitw.

Czy wiecie, jakiego rodzaju listy wysyłają dziś wykształ-
ceni ludzie? Piszą bardzo dobre listy, lecz zapominają  
o adresach. Nie podają ani adresu nadawcy, ani odbiorcy. 
Same listy pisane są kwiecistym stylem i gładkim językiem. 
Jaki pożytek z takich listów? Podobnie i wy powinniście 
znać przynajmniej adres nadawcy, czyli swoje pochodze-
nie. Jeśli go nie znacie, powinniście poznać adres przezna-
czenia, czyli miejsce, do którego będziecie musieli kiedyś 
ostatecznie się udać. Ale wy nie znacie żadnego z tych ad-
resów. Zatem wasz zamiar nie może się powieść.

Ponowne narodziny i ponowna śmierć.
W międzyczasie postoje w niezliczonych łonach.

Życie jest wieczną opowieścią o cierpieniu.
O Panie! Okaż miłosierdzie i zbaw mnie!

Ten niekończący się proces narodzin i śmierci dotyczy 
tych, którzy nie znają obu adresów. W młodości umysł jest 
poddawany rozmaitym wzlotom i upadkom. Musicie zdać 
sobie sprawę z tego, że etap młodości jest przejściowy. Nie 
narodził się on wraz z wami i nie pozostanie z wami w chwi-
li śmierci. Mędrzec Śankara oświadczył:

Matka, nauczyciel, potomstwo, rodzina  
i duma z posiadanej młodości –  

wszystkie przemijają w okamgnieniu.

Czym jest duma z młodości? W jakże krótkim czasie 
przemija całe wasze życie. Czy warto więc być aroganc-
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kim i dumnym z powodu tego przelotnego okresu życia? 
Skąd to ego? Gdy ego zniknie, rozkwitnie w was poczucie 
szczęścia. Bóg posiada pewne bardzo trafne imię: Madhu-
sudhana, czyli „Ten, który zabił demona Madhu”. Kim był 
Madhu? Madhu znaczy „Słodki jak miód”. Co jest słodkie 
dla współczesnego człowieka? Ego i duma! Nie znajdziecie 
na tym świecie nikogo, kto byłby wolny od pragnień i ego. 
Człowiek pragnie zdobyć w jeden dzień sławę i bogactwo. 
Pragnie rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Jedynie 
Bóg potrafi zniszczyć to słodkie ego, dlatego nazywamy Go 
Madhusudhaną. Imiona Boga posiadają głębokie duchowe 
znaczenie. Obecnie nikt nie czyta świętych tekstów. Prze-
ciwnie, ludzi interesują głupie książki i powieści. W rezul-
tacie ich życie również staje się nonsensowne.

Jaki jest sens lat spędzonych na studiowaniu?
Kto potrafi wymazać zapis wyryty na czole?

Gdy w głowie zagnieżdżą się złe myśli,
mądrość usycha i zamiera.

Bóg jest twoim prawdziwym przyjacielem

Studenci i uczniowie muszą przede wszystkim przyswo-
ić sobie i rozwijać wzniosłe idee. Pozbądźcie się gadulstwa. 
Nie zawierajcie zbędnych przyjaźni. Czym jest przyjaźń? 
Kto jest prawdziwym przyjacielem? Przyjaciele z zewnętrz-
nego świata nie są waszymi prawdziwymi przyjaciółmi. 
Dopóki jesteś bogaty, masz wysokie stanowisko i władzę, 
„przyjaciele” krążą wokół ciebie wołając: „Witaj! Cześć!”. 
Gdy masz w kieszeni pieniądze mówią: „Chodź z nami do 
kina”. Gdy stopniowo będziesz tracić majątek, władzę i sta-
nowiska, zauważysz, jak szybko odejdą i wkrótce nie zosta-
nie nikt, kto mógłby powiedzieć ci choćby: „Do widzenia”. 
Będą omijać cię szerokim łukiem. To nie są twoi przyjaciele. 
Twoim prawdziwym przyjacielem jest tylko Bóg. Wszędzie, 
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dokądkolwiek pójdziesz, On jest tym przyjacielem, który 
nigdy cię nie porzuci.

Możesz wędrować po lasach lub latać po niebie,
możesz mieszkać w mieście lub na wsi,

możesz być na szczycie wzgórza albo w dolinie – 
Bóg jest jedynym ratunkiem dla tych,

którzy zagubili się w życiu.

Twoi ziemscy przyjaciele opuszczą cię, gdy wszystko stra-
cisz. Dopóki w stawie jest woda, rechoczą w niej żaby. Gdy 
woda wyschnie, nie pozostanie tam nawet jedna z nich. Ta-
kie też są ziemskie przyjaźnie i związki. Doświadczasz tego 
codziennie. Ile tego rodzaju przyjaźni nawiązałeś już w swoim 
życiu? Gdzie są dzisiaj wszyscy ci przyjaciele? Gdy przez dwa 
lub trzy lata przebywasz w koledżu, są obok ciebie, wołając: 
„Cześć!”. Po skończeniu nauki rozejdziecie się we wszystkich 
kierunkach. Jeden z przyjaciół pojedzie na wschód, drugi na 
zachód. Gdybyście chcieli się spotkać, na przeszkodzie sta-
ną nawet północ i południe! To nie jest ten rodzaj przyjaźni, 
który należy rozwijać. Oczywiście, musisz normalnie roz-
mawiać ze wszystkimi i zachowywać się uprzejmie. Lecz nie 
przywiązuj się do nikogo i nie bądź przesadnie towarzyski. 
Nie zawsze musisz być uległy, czy czuć się zobowiązany, lecz 
zawsze możesz odnosić się do wszystkich uprzejmie.

Nie rozwijaj w sobie nienawiści. A zarazem unikaj prze-
sadnej przyjaźni. Bądź tylko tak blisko, jak to potrzebne, 
nie bardziej. Przyjaźń musi mieć swoje granice. Przyjaźń 
bezgraniczną możesz nawiązać jedynie z Bogiem, ponieważ 
On nigdy cię nie opuści.

Wszystkie przyjaźnie kończą się u progu domu.
Imię Pana jest twoją jedyną ucieczką.

Bóg nigdy cię nie opuści.
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Dokąd byś nie poszedł, Bóg zawsze będzie przy tobie. 
Żaden ziemski przyjaciel nie jest w stanie do tego stopnia 
ci towarzyszyć. Ramajana podaje tego przykład. Lakszma-
na zemdlał na polu bitwy, a Rama z rozpaczą wołał „Och, 
Lakszmano! Zapewne można znaleźć żonę taką jak Sita  
i matkę taką jak Kauśalja. Lecz na całym świecie nie znajdę 
brata takiego jak ty! Nie chcę żyć bez ciebie. Chcę razem  
z tobą oddać się w objęcia śmierci. Dżambawanie, Sugriwo, 
Angado i Hanumanie – możecie wrócić do Kiszkindhy. Jeśli 
Lakszmana nie odzyska przytomności, utopię się w oce-
anie”. Taka więź przyjaźni istnieje wyłącznie między duszą 
a Bogiem.

Prorektor powiedział wcześniej, że Rama jest Bogiem,  
a Lakszmana – duszą ludzką. Lakszmana jest również bo-
ski. Wszyscy są boscy. W istocie nikt nie jest człowiekiem. 
A czym jest boskość? Boskość to światłość. Bóg przeby-
wa w każdym pod postacią światłości. Miłość jest świętym 
czynnikiem, który wydobywa tę światłość na zewnątrz. Bóg 
jest prawdziwym ucieleśnieniem tej miłości.
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